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בהתמדה ליצירת  שוק �החותרת, כוללת ועדכנית, הוועדה ממליצה לאמץ מדיניות חדשה

 .לכל" שמים פתוחים"של �העקרוןאשר יושתת על , חפשי של תקשורת אלקטרונית

 

, בתנאים שווים והוגנים�מדיניות זו תושתת על עקרונות ברורים ומוגדרים של תחרות חפשית

, בין היתר, יישום המדיניות מחייב. לציבור�אשר יבטיחו ריבוי וגיוון של אפשרויות הבחירה

 :צעדים אלה

 

 תחום התקשורתבדבר הסדרה מתוכננת והדרגתית של , לאלתר, הכרעה.  �א

 . יזמות חקיקה הנדרשות להסדרת הענף, ובכלל זה,         האלקטרונית

 

 ;תיקון המצב הקיים בדרך של הסרת מחסומים כובלים.   �ב

 

 אשר תבטיח, בתנאים של תחרות הוגנת ושווה,  שוק חפשי�יישום עקרונות של.   �ג

 .       הגנה  וחופש בחירה לצרכני התקשורת

 

 :    �ת�י�נ�ו�ר�ט�ק�ל�א�ה� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ק�ו�ח�.  �2�    

 
הקיימים בנוסח חדש �אשר יאגד את כל חוקי התקשורת, חקיקת חוק התקשורת בישראל 

 . ח הוועדה"על בסיס העקרונות המוצעים בדו, ומתוקן

                                

 :�(*) ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�מ�ו�א�ל� �ת�ו�ש�ר� �ת�מ�ק�ה�  .�3�  

 

הרשות תעסוק ; שתהיה רשות סטטוטורית רגולטורית, FCC-במתכונת ה, תוקם רשות כוללת      

מוצע לבחון החלת סמכויות הרשות גם על �;רישוי ופיקוח בתחום השידורים לציבור, בתכנון

 .במסגרת רשות אחת, תחום הטלקום
������������������������������������������������������������������ 

 

 או תוספות  של יחידים או מיעוט מקרב, נלוות הסתייגויות(*)  לסעיפים המסומנים בכוכבית �(*)
  המלצות הוועדה -' ראה פרק ד;       חברי הוועדה

 :�  (*)ר�ו�ב�י�צ�ה� �ת�ו�ל�י�ב�ק�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�.  �4�    
 

בדבר אתיקה בשידור , אחידים�בע כלליםמועצה לקבילות הציבור אשר תק, על פי חוק, תוקם 

הרשיונות בתחום התקשורת המסחרית �המועצה תוסמך לפעול כלפי כל בעלי; ובפרסום

 .והן בתחום שירותי התוכן המוצעים לציבור�הן בתחום הולכת השידורים, והציבורית
 

 �ת�ו�נ�ו�י�ש�ר�ל� �ר�ו�ד�י�ש� �ת�ו�נ�ו�י�כ�ז�מ� �ר�ב�ע�מ�.  �5�    

 :�ר�ו�ד�י�ש�
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במקום השיטה הקבועה �שיטה חדשה של הקצאת רשיונות שידור והפעלה, על פי חוק, תיקבע 

כדי למנוע בעתיד טענות בדבר , והפעלה�בדבר הענקת זכיונות שידור, עתה בחוקים שונים

תחרות חפשית ויישום של חידושים , או להגביל, למנוע�העלולות, "חזקה"או , בלעדיות

 .טכנולוגיים בענף
 

 �ן�י�ב�ל� �ה�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ן�י�ב� �ה�ד�ר�פ�ה�  �.�6�    

 :�ן�כ�ו�ת� �י�ת�ו�ר�י�ש�

 

בתחום התקשורת �הבחנה והפרדה ברורה בין שירותי ההולכה, על פי חוק, תיקבע 

בעל רשיון ; )Content Providers(�לבין שירותי התוכן לכל סוגיהם) Carriers(האלקטרונית 

ובעל רשיון למתן שירותי תוכן , לספק שירותי תוכן�רותי הולכה לא יהיה רשאילהפעלת שי

 .                  ההולכה�לא יוכל לעסוק בתחום
 

 :�ה�כ�ל�ו�ה�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �ת�ר�ד�ס�ה�.  �7�    
 

יין הולכה באמצעות לוו�,הולכה בכבלים,  הולכה טרסטריאלית-שירותי ההולכה לכל סוגיהם  

ויציעו את , שייקבעו בחוק, תחרות שווים� יפעלו בתנאי-והולכה באמצעות מערכות טלפוניה 

לא יתנה , מכל סוג, שירות הולכה; רשיון למתן שירותי תוכן�שירותי ההולכה שלהם לכל בעל

בעל רשיון לשירותי תוכן יוכל להציע את ; בהסכם של בלעדיות�מתן שירותיו

 .במקביל, או חלק מהם, כל שירותי ההולכהלציבור באמצעות �שירותיו
 

 :�  (*)ן�כ�ו�ת�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �ת�ר�ד�ס�ה�.  �8�    
 

שירותיו לציבור במסגרת מחייבת �יוכל להציע את) Content Provider(בעל רשיון לשירותי תוכן       

קים לציבור שווים לכל בעלי הרשיונות המספ�המבוססת על תנאים, של תחרות חפשית

 ;שירותי תוכן

ובין היתר ייקבעו בחוק אמות �פי אמות מידה מוגדרות-רשיונות למתן שירותי תוכן יוקצו על 

 :מידה אלה
 

 ;פלוראליזם וגיוון במערך השידורים לציבור)  �א�(�        
 

 ;כללי אתיקה אחידים ומחייבים בשידור ובפרסום)  �ב�(�        
 

  מקומה של היצירה הישראלית המקורית במערך השידורים וסיוע מוגדרהבטחת)  �ג�(�        

 ;                 ליוצרים ומפיקים ישראליים

 

  :�  (*)ר�ו�ב�י�צ�ל� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ן�ו�מ�י�מ� �י�כ�ר�ד�.  �9�     

 

להשתמש בכל דרכי �יהא רשאי) למעט השידור הציבורי(בעל רשיון למתן שירותי תוכן     

באופן , מימון השידורים�המימון האפשריות ובלבד שיחול כלל השקיפות גם על אופן

 .                             וערוץ�שיתפרסם במועדים שייקבעו מהו האופי של כל ערוץ
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 :�ר�ו�ד�י�ש� �ן�ו�י�ש�ר� �ל�ע�ב� �ל�ש� �ת�ו�פ�י�ק�ש� �ת�ב�ו�ח�. �10   

 

הרשיון לעמוד בחובת �ן שירותי תוכן תהיה חובתו של בעלתנאי יסודי לקבלת רשיון למת   

או , בין במישרין ובין בעקיפין, הרשיון�בבעל, של כל מי שהוא בעל שליטה" עקרון השקיפות"

באופן שיהיה גלוי לציבור מי הם בעלי ,  בבעל הרשיון5%�מי שהוא בעל ענין המחזיק מעל

 .הענין בבעל הרשיון�השליטה ובעלי

     

 :�ן�ו�י�ש�ר�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�. �11 

                     
כל עוד עמד בעל , קצובה�רשיון למתן שירותי תוכן לציבור לא יהיה מוגבל בתקופת זמן 

 .של הרשות הלאומית לתקשורת�הרשיון בתנאי הסף שנקבעו ברשיונו להנחת דעתה

 

 :�ן�ו�י�ש�ר�ה� �י�א�נ�ת� �ת�פ�י�כ�א� .�12 

 

ובכלל זה קנסות כספיים וכן �,בדרגות שונות של חומרה) סנקציות(עי כפיה ייקבעו בחוק אמצ 

הרשיון בתחום שירותי ההולכה ובתחום שירותי �לשם קיום תנאי, או ביטולו, התליית רשיון

 .          התוכן

 

 :�ת�ו�ש�ד�ח�ו� �ע�ד�י�מ� �י�ת�ו�ר�י�ש�. �13�

 

וחדשות בלא הגבלה של �ור שירותי מידעבעל רשיון למתן שירותי תוכן יוכל להציע לציב   

, בכפוף להוראות מיוחדות שיחולו ברשיונו�,)News Provider(או אזור מסויים , נושא, תחום

 .ומניעת ניגוד ענינים�בדבר הקפדה על כללי אתיקה

 

 :�ת�ב�ל�ו�צ�ה� �ת�ו�ל�ע�ב�ה�ו� �ת�ו�ר�ח�ת�ה� �ת�ר�ד�ס�ה�. �14 

 

על עקרונות �י ההולכה ובתחום שירותי התוכן תתבססהסדרת התחרות בתחום שירות    

בעלות צולבת והגבלת ריכוז �בדבר הבטחת תנאי תחרות שווים ובדבר הגבלות על, מוגדרים

שונות של שליטה בנתח שוק ארצי בכל ענף �י אמות מידה" עפ-אמצעי שליטה בשני התחומים 

 .כמפורט בהמלצות, ובכל תחום

                

            

 

 :�ל�א�ר�ש�י�ב� �י�ר�ו�ב�י�צ�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�. �15�

 

שמונתה על ידי ראש �לנוכח העובדה שתחום השידורים הציבוריים נבחן עתה על ידי ועדה 

המלצות המפרטות את דרכי היישום של �נמנעת  הוועדה מהגשת, ")ועדת צוקרמן("הממשלה 

 .     השידור הציבורי�לגבי, ח זה"העקרונות הכלולים בדו
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 :�)�י�ל�ט�י�ג�י�ד�ה�(� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�. �16�

 

הספרתי בתחום שידורי �כי יש להיערך לאלתר למעבר מתוכנן לעידן השידור, הוועדה קובעת 

 .הטלויזיה והרדיו

 

) �1�(� -תקופות מוגדרות �הוועדה ממליצה להיערך לתמורה הגדולה בתחום הספרתי בשתי 

 8 עד 5תקופת מעבר של ) �2�(�; ספרתיים�שלוש שנים להפעלת שידוריםתקופת מעבר בת 

 .האוכלוסיה לקליטה של שידורים ספרתיים�שנים להיערכות הדרגתית של

 

חוזי ושמע באמצעות רשת �כמו כן מציעה הוועדה לבחון את האפשרויות הגלומות בשידורי 

בהדרגה לרשת הולכה תהפוך �לנוכח התחזיות שהרשת העולמית, "ט�נ�ר�ט�נ�י�א"-ה

 .גלובלית של שידורי טלויזיה ורדיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ת�ו�י�נ�י�ד�מ�ה� �ם�ו�ש�י� �-� �י�נ�ש� �ק�ל�ח�

 :�ה�ר�ד�ס�ה�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�ב�
 

 :�  (*)�ה�ר�ד�ס�ה�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�.   �1� 
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י " עפהנדרשים�שבמהלכה יינקטו כל הצעדים, הוועדה מציעה לקבוע תקופת הסדרה

כדי שניתן יהיה להחיל את �,ובכלל זה צעדי החקיקה הנחוצים ליישום ההמלצות, ההמלצות

או במועד אחר ,   ואילך2003משנת �-היינו , במועד מוסכם" השמים הפתוחים"עקרון 

 .התקשורת המוצע�שיוחלט עליו במהלך החקיקה של חוק

 

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ק�ו�ח�.  �2� 

 

המאופיין בריבוי רשויות � למורכבות הרבה הכרוכה במעבר מן המצב הנוכחיהוועדה ערה       

מומלץ , עם זאת; כמוצע בהמלצות�,אל המצב הרצוי, ממשלתיות וגופים סטטוטוריים

לכונן את הרשות הלאומית שניתן יהיה �כדי, לאלתר, להתחיל בהכנת חוק התקשורת

 .1999לתקשורת לא יאוחר מסוף 

 

, תחום הטלקומוניקציה�במהלך הכנת החוק את אפשרות החלתו גם על, ןכמו כן מומלץ לבחו 

 ).FCC(ב "במתכונת הרשות הפדראלית לתקשורת בארה

 

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�מ�ו�א�ל�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �ת�מ�ק�ה�.  �3� 

 

שעיקר תפקידו לעסוק �,רגולטורי עצמאי-הרשות הלאומית לתקשורת תפעל כגוף סטטוטורי

בהקצאת רשיונות , בטכנולוגיות חדשניות�בקידום השימוש, די של שירותי שידורבתכנון עתי

וכן בהבטחת תנאים של תחרות הוגנת , הקבועים ברשיונות�שידור ובפיקוח על קיום התנאים

 .למעט תנאי יסוד שנקבעו ברשיונות השידור, התערבות בתוכן השידורים�וחפשית בלא

 

הרשות תרכז ; 1999�לא יאוחר מסוף, חוק התקשורתי "עפ, הרשות לאומית לתקשורת תוקם

הקיימים בידי רשויות ממשלתיות �י החוקים"בידיה את כל הסמכויות הנתונות כיום עפ

בשינויים המתחייבים מהמלצות , השידורים לציבור�העוסקים בתחום, וגופים סטטוטוריים

 .הוועדה

 

 :�)  (*ר�ו�ב�י�צ�ה� �ת�ו�ל�י�ב�ק�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�.  �4� 

 

המועצה לקבילות �שתכין הצעה לענין הקמתה של, הוועדה מציעה לכונן ועדה מיוחדת 

 ;ובפרסום�וכן לצורך האחדת  כללי האתיקה בשידור, הציבור

 

ובכלל זה החקיקה �,כי אין לדחות את הקמת המועצה לקבילות הציבור, הוועדה סבורה 

וכי ניתן להתחיל בהכנות , וצעהמ�עד להשלמת תהליך החקיקה של חוק התקשורת, הנדרשת

 .הדרושות בתהליך נפרד

 :�ן�כ�ר�צ�ה� �ת�י�ב�ל� �ם�י�ר�י�ש�י� �ן�י�י�ו�ו�ל� �י�ר�ו�ד�י�ש�.  �5� 

 

במתכונת , לבית הצרכן�רשיונות לשידורי לוויין ישירים, לאלתר, הוועדה ממליצה להקצות

 ). Direct Broadcast Satellite)   DBSשל 
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מוצפנים , ערוציים-רב�ערוציים ולשידורים-לשידורים חד, כאמור, יוקצורשיונות שידור 

, לא מוצפנים ובלא תשלום, )DBS(שידור �כמו כן מוצע להקצות רשיונות). PAY TV(בתשלום 

 .2004לפחות עד לשנת �ובלבד שלא ישדרו פרסומת מסחרית

 

'פרק ב, 1982 -ב "שמהת�,י תיקון בחוק הבזק"עפ, כאמור, הוועדה ממליצה להקצות רשיונות

 .אשר ייכלל בחוק התקשורת עם השלמתו, 1

 

ומחייבים לשימוש �סטנדרטים אחידים, בחוק ובתקנות, עוד מוצע לקבוע בהקדם האפשרי

 .בשידורי לוויין�הן בשידורי כבלים והן, המותקן בבית הצרכן, בציוד קצה

 

 :�ם�י�י�ד�ו�ח�י�ו� �ם�י�י�ד�ו�ע�י� �ם�י�צ�ו�ר�ע�.  �6� 

 

 Dedicated(ויחודיים ארציים �הוועדה ממליצה להעניק רשיונות להפעלת ערוצי שידור יעודיים

Channels( ,שיועברו באמצעות רשתות�בעל רשיון שידור "במעמד של , הטלויזיה בכבלים

ערוצים אלה יורשו לשדר גם באמצעות ; )י חוק הבזק"עפ, "שימוש�בעל זכות" ("בכבלים

 .לוויין

 : באמצעות שידורי פרסומת�שימומנו,  ערוצים יעודיים5 -ה יינתנו רשיונות לבתקופת ההסדר

 

 ;ערוץ יעודי בשפה הערבית) 1          (

 ;ערוץ יעודי לדוברי רוסית ואמהרית) 2          (

 ;ערוץ יעודי למורשת ישראל) 3          (

 ;תיכונית-לרבות מוסיקה ים, ערוץ מוסיקה ישראלי) 4          (

 .ערוץ חדשות ומידע) 5        (  

 

 :�י�מ�ו�א�ל�נ�י�ב� �י�ל�א�ר�ש�י� �ץ�ו�ר�ע�.  �7� 

 

בעיקרו לקהילות היהודיות �המיועד, הוועדה ממליצה על הקמתו של ערוץ לווייני ישראלי

 .פרקי זמן ארוכים�ל"בתפוצות ולקהילות הישראלים השוהים בחו

 

הצוות ; של הערוץ המוצע� היתכנותו הכלכליתתחומי שיבחן את מידת-מוצע לכונן צוות בין

, הסוכנות היהודית, ממשלת ישראל�יבדוק גם את האפשרויות להקמת מיזם משותף של

 ;פרטיים�ל וגורמים"ארגונים יהודיים בחו

, השליטה בפרוייקט�לגורמים הפרטיים שישתתפו במיזם תינתן אופציה ראשונה לרכוש את

 .בהגיעו לנקודת האיזון הכלכלית

 

 :�ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ�. �8� 

 

 רובם בדרך של -שינויים �,במערכות הטלויזיה בכבלים יונהגו בתקופת הזכיון הנוכחית

ותהיה בתוקף ממועד סיומו של  כל זכיון �1999שתושלם עד , או באמצעות חקיקה, הסכמה

 .נףהפועלות כיום בע�  חברות הכבלים5 -שניתן ל, אזורי
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הצוות הבינמשרדי �המלצות הוועדה בנושא זה משלימות ועולות בקנה אחד עם המלצות

שהוגש , ")ליאון-ברודט-וקס�ועדת("לבחינת המדיניות בענף התקשורת ופתיחתו לתחרות 

 .1996לשר האוצר ולשרת התקשורת בדצמבר 
 

 :�ם�י�ע�צ�ו�מ�ה� �ם�י�י�ו�נ�י�ש�ה�        
 

להחזיק במניות שליטה �רשאי) בתחום ההולכה בלבד(דורי כבלים בעל רשיון לשי) �1�(�

מסך כל משקי הבית המרושתים במדינה �35%וניהול במערכות כבלים בשיעור שלא יעלה על 

)Cable Home Passed.( 
 

לא יורשו להעביר , הנוכחיים�ובכלל זה בעלי הזכיונות, בעלי רשיונות הולכה בכבלים) �2�(�

וכן לא יורשו להיות בעלי שליטה , )DBS(�ת המנוי באמצעות לווייןשידורים ישירים לבי

 ;השידורים הישירים�בהולכה לוויינית בתחום
 

למנויים  חבילת  �המספקת, שיטת השירות הקיימת במערכות הטלויזיה בכבלים) �3�(�

 תבוטל בתוך פרק -) בגירסתה הישראלית�Super Basic(, בלי אפשרות של בחירה, שירות אחת

 ".ICPהסדר "�בתום תוקפו של, מן של שנתייםז
 

 מיקבץ בסיסי שווה -היינו �,)Tiering(למנויי הכבלים יוצעו מקבצי שירותים נפרדים ) �4�(�

כמו כן יוצעו ; שיהיו בפיקוח) השיעור הקיים�פחותים מן(לכל נפש כנגד דמי מנוי בסיסיים 

ספקי "באמצעות , יסופקו לפי בחירהש, )Premiumערוצי (מוצפנים �למנויים מיקבצים מוספים

 .במחירי היצע וביקוש כלכליים) Programmers(חיצוניים   �"תוכן
 

בצד , )Pay Cable(�חברות הכבלים יורשו לספק למנוייהן מיקבצים מוספים בתשלום) �5�(�

אשר , באמצעות חברות בת נפרדות�ובלבד שפעילותם בתחום זה תיעשה, ספקי תוכן חיצוניים

 .בתנאי תחרות שוויםיפעלו 
 

העשוי להימשך על פני � כרוך בתהליךTiering-הוועדה מודעת לכך שהמעבר לשיטת ה) �6�(�

הוועדה לצורך בהשקעה כספית לא �כמו כן מודעת; תקופת זמן במהלכה של תקופת ההסדרה

 .כנדרש�,מבוטלת בהתקנת ציוד שידור וציוד קצה

, )DBS(לשידורי לוויין ישירים � ידי מתן היתרמציעה הוועדה להחיש את התהליך על, לפיכך

ממליצה הוועדה להגיע בהקדם , ובמקביל לכך�,תחרות לשידורי הכבלים-שיציעו חלופה בת

, כאמור, בהיעדר הסכם. לשידורי כבלים בתוך השנתיים הקרובות�להסכם עם בעלי הזכיונות

החל �, הזכיון הקיימותהשינויים בדרך של חקיקה אשר תיכנס לתוקף בתום תקופות�יונהגו

 .2002משנת 

 

 

-�ב� �)�ף�ס�ו�נ�(� �י�נ�ש� �י�ר�ח�ס�מ� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט� �ץ�ו�ר�ע�.  �9� 

�1999�: 
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 מכרז לבעל 1998במהלך �כדי לפרסם, ובכלל זה שינויי חקיקה, מוצע להתחיל מיד בהכנות

 ;מין לכלטלויזיה מסחרי נוסף וז�אשר יקים ויפעיל ערוץ, רשיון שיהא תאגיד אחד

� 

הראשונה של זכייני הערוץ �בתום תקופת הזכיון, 1999הערוץ החדש יחל בשידוריו בסוף 

 .השני

 

בדומה (טרסטריאלית � לא תתאפשר הפעלת הערוץ החדש באמצעות הולכה1999אם עד סוף 

יינתן רשיון , חפשית מן האוויר�המעמידה לרשות הציבור אופציה לקליטה, )לערוץ השני

 Must -בגדר חובת הולכה בלא תשלום (הכבלים �וץ הנוסף באמצעות מערכותההפעלה לער

Carry  (ובאמצעות שידורי�לא מוצפנים , לוויין ישירים)DBS .( 

 

בין הערוץ , הרשיון�הקמת הערוץ החדש תתבסס על השוואה והאחדה מלאה של מכלול תנאי

חפשית בין שני הערוצים הוגנת ו�באופן שתתאפשר תחרות, החדש לבין הערוץ השני הנוכחי

 . כערוצים המשדרים פרסומת מסחרית, הללו

, לטלויזיה ולרדיו�השוואה זו תיעשה על בסיס השינויים המוצעים בחוק הרשות השניה

 .1990 -ן"התש

 

 

 �ת�פ�ו�ק�ת�ב� �ם�י�י�ר�ח�ס�מ�ה� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה�.�10� 

 :�ה�ר�ד�ס�ה�ה�

  

בתוקף במועד המוקדם �אשר יהיו,  המפורטים להלןבתקופת ההסדרה ייעשו שינויי החקיקה

 -מבין מועדים אלה 

 

 ;י חוק התקשורת החדש"עם הקמתה של הרשות הלאומית לתקשורת עפ)  �א�(�

 

  סוף -עם סיום תקופת הזכיון הראשונה של בעלי הזכיונות בערוץ השני )  �ב�(�

 ;1999         נובמבר  

 

 אשר יחייב החלטה, )2 (-ו)  1(ר לעיל בפיסקאות כל מועד מוקדם מבין האמו)  �ג�(�

 שתחולתה מתום תקופת הזכיון הראשונה של,          של מועצת הרשות השניה

 .         בעלי הזכיונות בערוץ השני

 

 

 

 

 

 

 :ם�י�ע�צ�ו�מ�ה� �ם�י�י�ו�נ�י�ש�ה� �ה�ל�א�       
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אשר לא יקנו זכויות יתר לבעלי ,  יומרו זכיונות שידור ברשיונות שידור1999מסוף )  �1�(�

 רשיון 

 .שידור

 

 .בעל רשיון יהיה בחזקת ספק של שירותי תוכן לציבור)  �2�(�

 

או מתום תקופת הזכיון הראשונה , ממועד הקמתה של הרשות הלאומית לתקשורת) �3�(�

או / לא תהיה הרשות הסטטוטורית בגדר גוף מפיק ו-לפי המועד המוקדם , )1999(בערוץ השני 

 . מפקח בלבד-אלא  גוף רגולטורי , משדר

 

 תצמצם את מעורבותה בתכנון 1999הרשות הסטטוטורית הרלוואנטית בסוף ) �4�(�

שיכללו , על פי תנאי סף, בדרך של פיקוח בדיעבד, השידורים ובפיקוח על תוכן השידורים

היצירה חובת קיום כללי אתיקה אחידים לכל בשידור ובפרסום וכן הבטחת מקומה של 

 .הישראלית המקורית

 

אשר , הערוץ השני יופעל החל מתום תקופת הזכיון הראשונה באמצעות תאגיד אחד) �5�(�

) תוך המרתם לרשיון שידור(הזכיונות הנוכחיים � בין אם יוארכו- ימים בשבוע 7ישדר 

 .נוספת ובין אם יינתן שידור לתאגיד אחר�לתקופה

 

 יבוטל זכיונה של �)1999נובמבר (נה בערוץ השני מתום תקופת הזכיון הראשו) �6�(�

 . בחוק�כאמור, הטלויזיה החינוכית בערוץ השני

 

 לשדר שידורי חדשות � יכללו גם הרשאה1999רשיונות שידור שיהיו בתוקף מסוף ) �7�(�

 .ואקטואליה בלא הגבלה

 

על הרשיון  נפרדת של ב�בת- כחברה1999חברת החדשות של הערוץ השני תפעל מסוף ) �8�(�

 המחייבים קיומה של מערכת חדשות עצמאית ובמניעת �בשינויים, ותהיה בבעלותו המלאה

 . ענינים�ניגוד 

 

 �י�ת�ר�פ�ס� �ר�ו�ד�י�ש�ל� �ר�ב�ע�מ�ה� �ט�ק�י�י�ו�ר�פ� �.�11�

 ;�)�י�ל�ט�י�ג�י�ד�(�

 

בכל ) דיגיטלית(ספרתית �מוצע להתחיל מיד בתכנון ויישום המעבר לטכנולוגיית שידור

) רדיו וטלויזיה(יאפשר ריבוי ערוצים �המעבר לשידור ספרתי; תחומי ההולכה של השידורים

 .באיכות גבוהה של שידור וקליטה

 

המרה ופיענוח בבית , קליטה�במסגרת הפרוייקט ייקבעו סטנדרטים אחידים ומחייבים לציוד

שלוש �ת מעבר בתתקופ) �1�(� -הפרוייקט יתנהל בשתי תקופות מעבר עוקבות .  הצרכן



 13

להיערכות � שנים8 עד 5תקופת מעבר של ) �2�(�; שנים להפעלת שידורים ספרתיים

 .הדרגתית של האוכלוסיה לקליטת שידורים ספרתיים

 :�ת�ו�ר�ח�ת�ל� �ו�י�ד�ר�ה� �י�צ�ו�ר�ע� �ת�ח�י�ת�פ� �.�12

 
ם מיפויו בבד ע�בד, פתיחת תחום שידורי הרדיו לתחרות חפשית תיעשה בהדרגה) �1�( �

השמים "עקרון (מלא �ובאופן, מחדש של מרחב התדרים וארגון ההקצאה בו מחדש

 .עם השלמת המעבר לשידורי רדיו ספרתיים") הפתוחים

 

ברשיונות שידור ומתן היתר �המרתם, שינוי הזכיונות שניתנו לתחנות הרדיו האזוריות) �2�( �

לפי בחירתם החפשית של בעלי , ריםהשידו�תוך איפיון, ארציים-כללי לעבור לשידורים כל

 .הרשיונות

 

, לאפשר לתחנות אזוריות�מוצע, "משאב שבמחסור"כל עוד יהיה מרחב התדרים בגדר ) �3�( �

הבקרה והשידור , באמצעות רשת הניטור)  Networking(ארצית -להתאגד ברשת כל, שירצו בכך

 .לרשות התחנות�שתעמוד במלואה, של הרשות השניה

 

זמן השידור המוקצה �יורשו להתאגד לצורך שיווק)  במנין13(התחנות האזוריות כל ) �4�(

ארצית ובין אם יחליטו -שידור כל�בין אם כולן או חלקן יחליטו להתאגד ברשת, לפרסומות

 .אזורית בלבד�כולן או חלקן להוסיף ולשדר במסגרת

 

) אומיות ובינלאומיותל(�התחנות האזוריות יורשו לשדר תכניות חדשות ואקטואליה) �5�( �

לכללי האתיקה ומניעת ניגוד ענינים בשידורי �אך בכפיפות, מקומי-בלא הגבלה לשידור אזורי

 .חדשות

 

-לערוץ רדיו כל�לשם הקצאת רשיון שידור, הוועדה ממליצה לפנות לאלתר תדרים) �6�( �

 של מכרז השידור יוקצה בהליך�רשיון; אשר יאפיין את שידוריו כערוץ דת ומורשת, ארצי

 (*).תחרותי

 

רשיונות להפעלת תחנות �במהלך הסדרת תחום שידורי הרדיו מציעה הוועדה להקצות) �7�( �

הכוונה לתחנות רדיו של ; מ" ק5�בהספק נמוך וברדיוס שלא יעלה על, רדיו קהילתיות

 .או ערי שדה קטנות, ישובים קהילתיים וכפריים�,שכונות מוגדרות, בתי ספר, מכללות

 

 :�ל�"�ו�ח�ל� �ו�י�ד�ר� �י�ר�ו�ד�י�ש�. �13�

 

התפוצות ועם הישראלים �ל נועד תפקיד חשוב בקיום הקשר עם יהודי"לשידורי הרדיו לחו

מטעמים , מקיימות ערוצי רדיו בינלאומיים�ניתן לומר שרוב מדינות המערב; ל"השוהים בחו

 ;ותרבויותיהן�לאומיים ולשם הפצת לשונותיהן

 

, הזניח בפעילותה�תחום אחריותה של רשות השידור הם כיום החלקל שב"השידורים לחו

 ).3בסעיף (אפילו לפי הגדרתם בחוק רשות השידור 
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, ולקיימו") קול ישראל("�ל מרשות השידור"הוועדה מציעה להוציא את תחום השידורים לחו

 .ליעדי השידור וצרכיו�שתתוקצב ותמומן בהתאם, במסגרת נפרדת ועצמאית

 �ת�ו�נ�ו�י�ש�ר� �ת�א�צ�ק�ה� �ן�י�נ�ע�ל� �ת�ו�ל�ב�ג�ה�. �14�  

 :�ו�י�ד�ר� �י�ר�ו�ד�י�ש�ל�

 

הפעלת תחנת שידור בניגוד �כי מי שהורשע בדין בגין, לאלתר, הוועדה מציעה לקבוע בחוק

; לקבל רשיון להפעלת תחנת רדיו כדין�לא יהיה זכאי") פיראטיות"תחנות שידור (לחוק 

 .בעבירה שיש עמה קלון�כל מי שהורשעהגבלה זו תחול גם על 

 

 :�ת�ו�צ�ל�מ�ה�ה� �ם�ו�ש�י�י�ל� �ת�ו�כ�ר�ע�י�ה�. �15  �

 

כמוצע , השידורים לציבור�ההיערכות ליישום ההמלצות ולהסדרה מקיפה וכוללת של מערך

" מינהלת הסדרה והקמה"במסגרת של �,מחייבת הקמתן של ועדות יישום, ח הוועדה"בדו

 . מינהלות ההקמה של הטלויזיה בכבלים והערוץ השני�כפי שפעלו בשעתן, במשרד התקשורת
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 הוועדה להרחבה ולארגון מחדש של מערך השידורים לציבור�

 

 �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ת�ו�צ�ל�מ�   הפירוט
 

 

 להרחבתה ולארגונה מחדש�, עקרונות להתוויית מדיניות חדשה וכוללת- '�א� �ק�ל�ח

 של 

 ;והרחוק�לטווח הקרוב,                       מפת השידורים המוצעים לציבור

 

 , יחסית, בטווח קרוב�, המלצות מעשיות ליישום המדיניות המוצעת- '�ב� �ק�ל�  ח

 השלמת תהליך� לאחר-ובטווח הרחוק יותר ,  בתקופת ההסדרה-  היינו 

 .  ההסדרה

 

 

 �ת�ו�י�נ�י�ד�מ� �ת�י�י�ו�ו�ת�ה�ל� �ת�ו�נ�ו�ר�ק�ע�   -� �'�א� �ק�ל�ח

 .�ה�ש�ד�ח�
 

 :�"�ם�י�ח�ו�ת�פ�ה� �ם�י�מ�ש�ה�"� �ן�ו�ר�ק�ע   �.�1  �

 

בהתמדה ליצירת שוק �החותרת, כוללת ועדכנית, הוועדה ממליצה לאמץ מדיניות חדשה

 .לכל" שמים פתוחים"של �אשר יושתת על העקרון, חפשי של תקשורת אלקטרונית

 

לציבור אינו ניתן ליישום � לכך שעקרון השמים הפתוחים בתחום השידוריםהוועדה ערה

שמן הראוי , הוועדה רואה בעקרון זה יעד מוגדר�אולם; במהלך אחד ובטווח של שנים אחדות

 .יהיה ליישמו בהדרגה�באופן שניתן, לעגנו בחוק

 

, רותיו לציבורולהציע את שי�שעם יישומו המלא יוכל כל אחד לשדר, בפשטות, העקרון אומר

שיושתתו על תחרות חפשית בתנאים שווים , סף�פי תנאי-על, בכל מתכונת של שידור ושירות

 .זכות הציבור לבחור מתוך היצע רחב ומגוון של אפשרויות בחירה�והוגנים ויבטיחו הגנה על

 

התפתחות הדרגתית של �כי יישומו של עקרון השמים הפתוחים יאפשר, הוועדה סבורה �

מערך השידורים העתידי עשוי להציע �; לות הדפוס לסוגיה"בדומה למו,  אלקטרוניתלות"מו

המציעה , במתכונת של חנות ספרים וירטואלית, בחירה�לפי, לציבור מבחר מגוון של שידורים

 .כאחד, מקור ותרגום, וספרים בדידים�סדרות של ספרים

 



 16

המתחוללת , הגדולה�של מהפכת התקשורת" עשרה-שעה השתים" כיום ב�ישראל עומדת

הפתוחים ולהסדרת תחום התקשורת �ועליה לפעול בהקדם ליישום עקרון השמים, בעולם

 :אשר יושתתו על יסודות אלה, ועדכניים�� מדיניות ברורים�פי קווי-המשודרת על

 

 

התקשורת �בדבר הסדרה מתוכננת והדרגתית של תחום, הכרעה לאלתר)  �א�(� 

 ,האלקטרונית

 .להסדרת הענף� זה יזמות חקיקה הנדרשות        ובכלל

 

 ;תיקון המצב הקיים בדרך של הסרת מחסומים כובלים)  �ב�(� 

 

אשר תבטיח , ושווה� שוק החפשי בתנאים של תחרות הוגנת�יישום עקרונות של)  �ג�(� �

 הגנה

 .בישראל�       וחופש בחירה לצרכני התקשורת

 

 

 �ת�ו�מ�ג�מ�ה� �-� �ת�ו�ל�ו�ב�ג� �א�ל�ל� �ר�ו�ד�י�ש� �.�1. �1�            

 :�ם�ל�ו�ע�ב� �ת�ו�ח�ו�ו�ר�ה�

 

ועם התפשטותן המהירה ) דיגיטליות(�עם המעבר לטכנולוגיות שידור וקליטה ספרתיות

ערוציים ושידורי חוזי ושמע -שידורי לוויין רב�כמו, של רשתות תקשורת גלובליות

ך שנים אחדות להיצע שידורים אדיר תושבי ישראל להיחשף בתו�עתידים, "אינטרנט"ב

 .העולם�מרחבי

 

,  על אמנה1994חתמו עוד בשנת �כי מדינות האיחוד האירופי, חובה להזכיר בהקשר זה

, באמצעות לוויין, שידורי תוכן�המחייבת את חברות האיחוד לאפשר קליטה של

 .או הגבלה כלשהי, בלא הפרעה, בתחומיהן

 

את מערך השידורים �רק, באמצעות רגולציה, מדינות האיחוד האירופי מסדירות

 .שמקור שידוריו בתחומיהן

 

על אמנה המחייבת ) WTO(�לא מכבר חתמו המדינות החברות בארגון הסחר העולמי �

. לוויינים בתחום הטלקומוניקציה�להנהיג מדיניות של שמים פתוחים באמצעות

 חברות 42ואה על ידי אושררה האמנה במל� ועד כה1998האמנה תיכנס לתוקף בינואר 

 .הארגון

 

שמים פתוחים בתחום � ידון הארגון בהחלת האמנה גם על מדיניות של2000בשנת 

שעד אז , ההנחה היא; לוויינים�המועברים באמצעות, )Media Services(שידורי התוכן 

בלא , של שירותי חוזי ושמע בהיקף גלובלי�למוליך לווייני" אינטרנט"תהפוך גם רשת ה

 .הגבלה
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בדבר חשיפה הדדית , האירופי�הקיימת כבר במסגרת האיחוד, ההסכמה הבינלאומית

המתחוללת כבר עתה , )דיגיטלי(הספרתי �של תחומי התקשורת יחד עם מהפכת השידור

ישראל להיערך לאלתר במסגרת של מדיניות חדשה �מחייבת איפוא את, בעולם המערבי

 .ועדכנית

 

, 2000העידן שמעבר לשנת �ימה והדרגתית לקראתאם לא יוחל לאלתר בהיערכות מתא

נחיתות בלתי נסבלת כלפי המדינות �במצב של, בתוך שנים אחדות, תעמוד ישראל

, התקפה היום בישראל בתחומי התקשורת�ומכוחה של החקיקה, המתקדמות במערב

 .בינלאומיות�לא תוכל המדינה לעמוד בהתחייבויות

 

המועברים אליהם , שידור זרים� ערוצי30 -ת לכתושבי ישראל חשופים כבר שנים אחדו

באמצעות צלחת קליטה , בישראל�כיום אפשר לקלוט; באמצעות מערכות הכבלים

שרק חלק מהם מועבר למנויי , באזורנו�עשרות ערוצי שידור הנקלטים, מתאימה

 . הכבלים בארץ

 

שלא , רמאות ערוצי שידו�בעוד שנים אחדות תעמוד ישראל בפני חשיפה מאסיבית של

שיימכרו מן , קליטה קטנות וממירים�באמצעות צלחות, ניתן יהיה למנוע את קליטתם

 .הסתם לכל דורש

 

, ל"ישראליים וזרים לשדר מחו�הטכנולוגיה הזמינה כבר עתה תאפשר בקרוב לגורמים

כמו ( סרטים ותכניות מתורגמות -ישראל � ישירות אל תושבי-באמצעות לוויינים 

 .בלא הגבלה, וכן תכניות אחרות דוברות עברית) הכבלים�של תחנותבערוצים העצמיים 

 

, אם כן, מערך השידורים חייב�.אלא אפשרות קרובה לוודאות, אין זה חזיון תעתועים

 .להציע חלופות רלוואנטיות לציבור בישראל

� 

 �ת�י�ח�כ�ו�נ�ה� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ס�י�פ�ת� �.�1�.�2�            

 :�ל�א�ר�ש�י�ב�

 

בתפיסה המאפיינת את מפת �את הפיגור, עכשיו יותר מתמיד, התחזיות הללו מדגישות

 .בעולם�לעומת ההתפתחויות החדשות, השידורים בישראל

 

שמעולם , מדיניות אקראית�מפת השידורים העכשווית משקפת מצב שהוא תולדה של

אה בפני אלא הוב, ואפשרויות�פי ראיה ממלכתית המגדירה צרכים-לא תוכננה על

דרך ; נסיבות ולחצים אינטרסנטיים�תחת אילוצים של, בתקופות שונות, המחוקק

 .תקשורת מגבילים ואנכרוניסטים�חוקי, במרוצת השנים, חתחתים זו הולידה
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במתכונתה , התקשורת�חוגים מסויימים בישראל עדיין מבקשים לשמר את מפת 

תירה לעיקרים בסיסיים בס�העומדת, מתוך השקפת עולם פטרנליסטית, הנוכחית

 . בחברה דמוקרטית וחפשית

 

, שני טיעונים מרכזיים�מעלים, המשתקפת גם בחקיקה הקיימת, חסידי התפיסה הזו

 :זה לזה, שאינם קשורים בהכרח

 

השידורים בישראל תפקיד �המייעדים למערך, הטיעון הראשון מעלה נימוקים ערכיים

בנוסח הדימוי המטאפורי , לאומית�רתיתהאמור לסייע לאינטגרציה חב, חינוכי מלכד

המסקנה כי ריבוי ערוצי השידור עלול �,כביכול, מכאן נגזרת". מדורת השבט"של 

 .התרבותי והלאומי בעם, החברתי�לכאורה להעמיק את הפילוג

 

כי לשוק התקשורת בישראל יש �, הטיעון השני נשען על נימוקים כלכליים שעיקרם הוא

פתיחת ערוצים , ערוצי ועל כן-שידורים רב�ל לקיים מערךשאינו מסוג, נפח מוגבל

כלכלית ותגרום במישרין לפגיעה קשה ברמת �חדשים לא תהיה כדאית מבחינה

 .השידורים המוצעים לציבור

 

הכבירות בתחום התקשורת �טיעונים אלה מתעלמים מן ההתרחשויות, לדעת הוועדה

המציעה עשרות , ונית מסועפתאלקטר�לות"בעולם ומהתפחותה ההולכת ונבנית של מו

" רייטינג"בצד ערוצי ה, )Pay TV(�ואף מאות ערוצי שידור מוצפנים בתשלום

 .המסחריים

 

או שכלכלתן אינה , בישראל�שאוכלוסייתן דומה בגודלה לאוכלוסיה, מדינות מערביות

אלה בעשר השנים האחרונות �התחבטו בשאלות, עולה על זו של המשק הישראלי

בצד , המשודרת לתחרות חפשית�ה שיש לפתוח את שוק התקשורתוהגיעו למסקנ

 .שיקול מסחרי �האמור להיות חפשי מכל, השידור הציבורי

 

, לות הדפוס"לעומת מו�,מדיום מוגבל, מראשיתו, השידור האלקטרוני היה אמנם

; בכל מתכונת אפשרית�שנהנתה במדינות הדמוקרטיות מחופש של ביטוי והפצה

אלא מחמת , מתפיסה רעיונית�,איפוא, ור האלקטרוני לא נבעהמוגבלותו של השיד

שהיו בגדר משאב , תחום התדרים�ובמיוחד, נדירותם היחסית של אמצעי ההולכה

 ).Scarce Resource(שבמחסור 

 

היא , לות הכתובה"במו�כמו נייר ודפוס, אי היכולת לספק אמצעי הולכה לכל

זו היתה העילה האחת �;רונישהכתיבה את דרך התפתחותו של השידור האלקט

משאב "השידור האלקטרוני כאל �והיחידה להתייחסותן של מדינות דמוקרטיות אל

 ".שבמחסור

 

כנאמנה , בבעלות המדינה�מכאן נולדה התפיסה שהשידור האלקטרוני חייב להימצא

לפני מאה שנה והיא נמשכה , הרדיו�תפיסה זו גובשה עוד בראשית ימי; של כל אזרחיה
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, איפוא, היתה" המשאב הלאומי"תפיסת . שנה�לפני חמישים, ראשית הטלויזיהגם עם 

 (*). מונופוליסטי -השידור כשירות ממלכתי �הבסיס הרעיוני לקיומו של

 

, האחרונות זמינים יותר�ככל שאמצעי ההולכה של השידור האלקטרוני נעשו בשנים

שר העמידה בהדרגה א, פתיחות�הלכה והתגבשה בדמוקרטיות המערביות מדיניות של

, מדיניות זו באה לידי ביטוי. שונים בחברה�אמצעי הולכה לרשותם שלגופים ויחידים

 .מבוקרת של אמצעי הולכה לארגוני שידור פרטיים�בהקצאה, מאז שנות הששים

 

 

 בידי�,מראשיתו, ב היא הדמוקרטיה היחידה שבה היה השידור האלקטרוני"ארה) �*�(

 בלתי מוגבל והפקדת� משום  שבמדינת ענק זו היה מרחב תדרים כמעט,       גורמים פרטיים

 כלכלית של-עם התפיסה החברתית�       השידורים בידי גורמים פרטיים עלתה בקנה אחד
 .       הדמוקרטיה האמריקנית

עם (התפיסה הפטרנאליסטית �בריטניה היתה המדינה הראשונה באירופה שנפרדה מן

, אימצה תפיסה מתירנית בשידור�1986 ומשנת 1963 - בITVהקמת הרשת העצמאית 

 .אירופה�אשר שימשה דגם חיקוי לרוב מדינות מערב

 

כי השידור האלקטרוני , האומרת�התפתחות זו גיבשה בשנים האחרונות את התפיסה  

 חופש -לאמור , יסוד בחברה דמוקרטית�הוא אחד האמצעים למימושן של זכויות

 .הציבור לדעת�רסום וזכותחופש המידע והפ, הביטוי

 

, לצורותיו, השידור האלקטרוני�כי, הגורסת, אירופית-מכאן גם נגזרת המדיניות הכל

, על בסיס של פלוראליזם, ורחב ככל האפשר�חייב להבטיח לציבור היצע בחירה חפשי

 .הדפוס לסוגיה�לות"כמו מו, שוני וגיוון

 

 �זה; התפיסות שתוארו לעיל�מן, על כן, ח הוועדה נגזרות"ההמלצות המובאות בדו

הוועדה המציעה ליישם בישראל את � של�המלצתה הראשית�הבסיס שעליו מושתתת

לסוגיה ובכל אמצעי , התקשורת המשודרת� בתחום�"השמים הפתוחים "�תפיסת

 .ההולכה הזמינים לשעתם

 

, חברה הטרוגנית�שהיא, כי בחברה הישראלית, הנחת היסוד של הוועדה היא

, לשרת את הצרכן כיחיד�אמורה התקשורת האלקטרונית, טית ודמוקרטיתפלוראליס

אינה באה לשרת גורמים �הנחתה הבסיסית של הוועדה; לפי בחירתו החפשית

, ואין היא באה לרצות חוגים, זו�אלא אם כן הם פועלים במסגרתה של הנחה, כלכליים

 .קיים במציאות ימינוציבור הומוגני שאינו �המבקשים לדבר בשמו של, יהיו אשר יהיו
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 :ח�"�ו�ד�ה� �ל�ש� �'�ה� �ק�ר�פ�ב� �ע�ק�ר�ה� �ת�ו�ר�י�ק�ס� �ה�א�ר� )�*� (
 .מערך השידורים המוצע כיום לציבור בישראל. 1
 .ההתפתחויות והמגמות הרווחות בעולם, התפיסות. 2

    � 

 :�ת�י�נ�ו�ר�ט�ק�ל�א�ה� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ק�ו�ח�.   �2     

 

האלקטרונית במסגרת �הוועדה ממליצה לאגד את כל החוקים העוסקים בתחום התקשורת 

, ענף התקשורת האלקטרונית כולו�שיסדיר את פעילותו והתפתחותו של, של חוק ראשי אחד

לרבות מערך , בתחום שירותי המידע והתוכן�והן, הן בתחומי ההולכה לסוגיהם השונים

 .השידורים לציבור

 

זהו ענף . מודרני ומתקדם�קשורת האלקטרונית הוא אחד הענפים המרכזיים במשקענף הת 

שמסגרת , לדעת הוועדה, כן מן הראוי�ועל, הנתון לשינויים מפליגים מעת לעת, דינמי

, בידי גוף סטטוטורי ראשי מרחב פעולה וסמכויות�החקיקה תהיה גמישה באופן שתיתן 

, בחוקי המדינה" הסתיידות עורקים"נוע מצב של של הענף וכדי למ�למען עידכון הרגולציה

 .תחסום בעתיד אפשרויות לפיתוח התקשורת לרווחת הציבור�אשר

 

או קודם ,  שנים5בתום �,שהחוק יכלול סעיף המבטל את תוקפו של החוק, הוועדה ממליצה

שתוקם לפי , הרשות הלאומית לתקשורת�על פי הצעת , כדי לחייב את עידכונו במועד, לכן

 .וק המוצעהח

 

נועד , או קודם לכן, שנים�העידכון שיתחייב מן הסעיף המבטל את תוקף החוק בתום חמש

התקשורת התקפים כיום מפגרים בעשר שנים �שבו חוקי, למנוע מצב דומה למצב השורר עתה

 .הטכנולוגיים ואחר התפתחותן של תפיסות שידור מתקדמות�לפחות אחר החידושים

 

,  חוק רשות השידור-�ית יבוא במקום חוקי התקשורת הקיימיםחוק התקשורת האלקטרונ

 .וחוקים רלוואנטיים אחרים�חוק הבזק, חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

 

תחת פיקוחה של , השידור�חוק התקשורת יסדיר גם כללי אתיקה מחייבים לכל ארגוני 

 .4כאמור בסעיף , מועצה ארצית לקבילות הציבור
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 :�  (*)ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�מ�ו�א�ל� �ת�ו�ש�ר� �ת�מ�ק�ה�.   �3�     

 

הרשות תפעל במסגרת חוק �.הוועדה רואה צורך חיוני בהקמתה של רשות לאומית לתקשורת 

 FCC-במתכונת דומה לזו של ה, בתוכה�ראשי אחד לתחום התקשורת האלקטרונית ותאגד

כיפה בתחום התקשורת הבקורת והא, הבקרה, הרישוי�,את כל נושאי התכנון, ב"בארה

 .האלקטרונית

  

לצרכן התקשורת את מיטב �שעיקר תפקידו להבטיח, רגולטורי-הרשות תפעל כגוף סטטוטורי

 .שירותי התקשורת במיטב התנאים

 

כל הגופים המשדרים �במסגרת החוק והמדיניות ותפקח על, הרשות תפעל כגוף עצמאי

חייבויות שנקבעו ברשיונות ועל פי תנאי הת�במסגרת, לרבות תחום השידור הציבורי, לציבור

 .רשיון השידור�אשר נקבעו כתנאי לקבלת, הסף

 

ראש -מתוכם יתמנו יושב�אשר,  חברים9שתמנה , בראש הרשות תעמוד מועצה ציבורית  

כי חברי המועצה לא יהיו , לקבוע בחוק�הוועדה מציעה; מועצת הרשות ומשנה ליושב ראש

המלצה זו . או נושאי תפקידים מטעמו, של גוף פוליטי�ילהאו חברים בהנהלה פע, נציגים

באשר למינויים של חברי , שניתן עד כה לחוקי התקשורת, הפירוש�מבקשת למנוע את

לשידורי �הרשות השניה לטלויזיה ורדיו והמועצה, הציבוריים של רשות השידור�המוסדות

 .כבלים

 

, נסיון בתחומים שונים�ם עתירימוצע בזה למנות לחברי המועצה אנשי מקצוע ומומחי  

והתרבות לגוניהם השונים ואת היצירה �את חיי הרוח החברה, כל אחד בתחומו, המייצגים

על פי , המועצה ישקף את המירקם החברתי של ישראל�מן הראוי שהרכב. והעשיה בישראל

 ".מפתח מפלגתי"כ�אמות מידה שלא יתפרשו

  

, בעלי נסיון מוכח, מקצוע�רשות תכלול אנשיכמו כן מוצע שההנהלה האכזקוטיבית של ה

 .הליכי בחירה ומינוי נאותים ושקופים�פי-שייבחרו על ידי המועצה הציבורית על 

 

הנוכחי ומן הצורך להיערך �הצורך בהקמתה של רשות לאומית אחת לתקשורת נגזר מן המצב  

 .לקראת התמורות המתחוללות כיום בעולם

  

כל אחד לעצמו , וארגוני שידור�חה במתכונת של בידול רשויותמפת התקשורת בישראל התפת  

, ולא תוכננה על פי תפיסות מתקדמות בעולם�אשר לא נקבעה, מפה זו; וכל אחד בחצרו

שאין לה מקבילה במדינות אחרות , ערוצי השידור בישראל�מתבטאת בפריסה הנוכחית של

.(*) 

  

הן , טבעית ורצויה של הענף�ת התפתחותהפריסה הנוכחית של ערוצי השידור בישראל מונע  

(והן בתחום שירותי התוכן השונים , לסוגיהם�בתחום טכנולוגיות השידור ושירותי ההולכה

Content Services.( 
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האמור להבטיח חופש , שידורים�מציאות זו חוסמת בעיקר התפתחות של היצע, יתירה מזו

 ).Pluralism & Diversity(�בחירה מירבי ומגוון לצרכן התקשורת בישראל

 

, חיוני בהתפתחות המשק�כתחום, הצורך בראייה ממלכתית כוללת של כל ענפי התקשורת

הרווחת ) Convergence(ענפי התקשורת �של" התלכדות"נגזר גם ממגמת ה, הכלכלה והחברה

 .כיום בעולם

  

כן לבין המוליכים שידורי תו�בין שירותי תקשורת , עד כה, הגבולות המסורתיים שהבחינו

הן בתחום , הולכים ונמוגים, לסוגיה�שירותי תקשורת העוסקים בטלקומוניקציה

 .והן בתחום הלוויינים) וטלויזיה�טלפוניה(הן בכבילים , הטרסטריאלי

 

הגופים העוסקים בשירותי �הקשר המותנה בין פעילות חפשית בתנאי תחרות על ידי כל  

" (שוק שידורי התוכן"והתחרותית של �פשיתלבין פעילותו הח) Common Carriers(הולכה 

Content Providers( ,וכן קשר�מוליכים, הגומלין בין הגורמים המסחריים והגורמים הציבוריים ,

הרישוי �כי מדיניות ממלכתית כוללת ופעולה מתואמת של כל גופי, למסקנה, הוועדה�לדעת

סטטוטורית (לאומית � במסגרת של רשות-היינו , והבקרה חייבים לדור בכפיפה אחת

 .לתקשורת) ועצמאית

 

 

 �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�מ�ו�א�ל�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �י�ד�י�ק�פ�ת� 

 :ן�ל�ה�ל� �ט�ר�ו�פ�מ�כ� �ו�י�ה�י�

 

 אשר יציע עידכון המדיניות, לרבות הכנת דין וחשבון שנתי, יעוץ לממשלה בתחום התקשורת  )1( 

 .צרכים ואפשרויות חדשות�והגדרה עדכניים שלבדרך של זיהוי , קצר ולטווח ארוך�הכוללת לטווח

 

 .קידום התחרות בענף  )2( 

 

 .רישוי בענף  )3( 

 

ארגונו מחדש ויעול , המשמש את מערך השידורים לציבור, )Spectrum(ניהול מרחב התדרים   )4( 

 .מבחינה כלכלית וטכנולוגית�,השימוש בו

 

יצירת תנאים לשם , הפועלים בענף�פיקוח על מונופולים ועל גופים דומיננטיים אחרים  )5( 

 .הוגנת במצב שאין מתקיימת בו תחרות חפשית אפקטיבית�לקיומה של תחרות 

 

תחרות חפשית ואפקטיבית �שאין מתקיימת בו, או ענף, פיקוח על מחירים בכל תחום  )6( 

 �.בתנאים שווים והוגנים
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תילקח בחשבון בעלות , לענין זה�; פיקוח על ריכוז בעלות בתחום התקשורת המשודרת  )7( 

 .המודפסת�בכל סוגי התקשורת המשודרת ובכל סוגי התקשורת � ודומיננטיתריכוזית

 

והבטחת שירות ) Fair Trade" (המסחר ההוגן"לרבות עקרון , הגנה על הצרכן בכל היבטיה  )8( 

 .אוניברסלי לכל

 

לרבות , פיקוח על כללי ההתחברות בין רשתות התקשורת והבטחת גישה לרשתות  )9( 

 תקינה לפי סטנדרטים מאושרים של ציוד שידור והפצה וכן פיקוח על, אינטראופרביליות

 . שידורים וקליטתם מכל אמצעי ההולכה�הדרוש לפיענוח, )בבית הצרכן(וציוד קצה לסוגיו 

 

 .י הצגת חלופות בנות תחרות מול טכנולוגיות קיימות"ובכלל זה ע, קידום חדשנות טכנולוגית  )10( 

 

ובכלל זה התקשרות , שונים בעולםקיום קשר הדדי ורצוף עם מוסדות וגופי תקשורת   )11( 

הממשלה �בתיאום עם משרדי, החיוניים למילוי תפקידי הרשות�בהסכמים בינלאומיים 

 .השונים לפי הענין

 

 

 . קביעת תנאים וכללים להליכי רישוי וחידוש רשיונות וכן פרסום הכללים לידיעת הציבור  )12( 

 

כח אדם , שנתי- זה תקציב רבובכלל, תפקידיה�לרשות יהיו כל הסמכויות הנדרשות למילוי  )13( 

 . אחרים הנדרשים לעבודתה השוטפת�ואמצעים 

 

 

 

 ������ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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 : ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�          (*) 

 

 :שלעיל. 3מבקש להוסיף לסעיף , י�ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י�ד "עו,    חבר הוועדה

 

על פי המתכונת , לתחום הטלקום�רת המשודרת והאחתלתחום התקשו,  האחת-יתקיימו שתי רשויות נפרדות 

תהיה מוקד כוח ריכוזי מדי העלול להיות , FCC-במתכונת ה�,רשות מרכזית אחת; הנהוגה כיום בבריטניה

 .מנוצל לרעה

 :�  (*)ר�ו�ב�י�צ�ה� �ת�ו�ל�י�ב�ק�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�. �4�

 

ור כלפי כל בעלי הרשיונות בקבילות הציב�הוועדה ממליצה לכונן בחוק מועצה אחת לטיפול  )1( 

הן בתחום ההולכה של השידורים והן , הפרטית והציבורית�בתחום התקשורת האלקטרונית

 .שירותי התוכן לסוגיהם�בתחום אספקת

 

ותדון בקבילות הציבור בכל נושא �המועצה לקבילות הציבור תפעל במסגרת חוק התקשורת  )2( 

החלטות המועצה יחייבו את . דוריםובפרסומת המובאת בשי�הנוגע לכללי האתיקה בשידור

 .הנוגע לכללי האתיקה בשידור ובפרסומת משודרת�רשות התקשורת בכל

 

עם המועצה , באורח מלא, פעולה�הרשות הלאומית לתקשורת תהא חייבת על פי חוק לשתף  )3( 

 .של צרכן התקשורת�כדי להגן על זכויותיו, לקבילות הציבור

 

על ארגוני השידור הפועלים מכוח �ו סמכויותיה גםעם הקמת המועצה לקבילות הציבור יחול  )4( 

של הגופים העוסקים בתחום האתיקה ובקבילות �החוקים הקיימים ויתבטל הצורך בקיומם

  �.הציבור בארגונים אלה

חברי המועצה יתמנו ; שיוגדרו בחוק�,המועצה תפעל כגוף ציבורי עצמאי בתחומי פעולתה  )5( 

חברי . שיתמנה מבין חבריה, ה יעמוד יושב ראשהמועצ�בראש; לתקופה כהונה של חמש שנים

 .יכהנו בתפקידיהם תקופת כהונה אחת בלבד, הראש�לרבות יושב, המועצה

 

העקרונות הנוגעים להבטחת נגישות �לרבות, כללי האתיקה בשידור וכללי האתיקה בפרסום  )6( 

ל יאוחדו במתכונת של קודקס אחיד ויחולו על כ�,הציבור למדיה ולהבטחת שידור הוגן

 .באמצעות התקשורת האלקטרונית לסוגיה, לציבור�העוסקים במתן שירותי תוכן
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, סמכויותיה, הצעה לגבי מבנה המועצה�אשר יכין, הוועדה ממליצה לכונן צוות בין תחומי  )7( 

וכן לגבי ניסוחם ועידכונם של הכללים בתחום , ומימון פעולותיה�דרכי פעולתה, אופן מינוייה

 .בשידור ובפרסום�האתיקה

 

 :ל�י�ע�ל�ש� �.�4� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�       (*) 

 

כאמור , י מציע למנות אומבודסמן במקום מועצה ציבורית�ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י� �ד�"�ו�ע�) 1(  

 ;לעיל

 

 :ן מציע להוסיף את הסעיפים הבאים�ס�י�נ� �י�ל�א�) 2(

במסגרת של תקציב שנתי ,  למילוי תפקידיה�הנדרשיםלרשות המועצה יעמוד צוות מקצועי וכן אמצעים אחרים   

 ;נפרד

,  )1.4.1997 -שנכנס לתוקף ב(י חוק "עפ�, שאיחדה לאחרונה, הוועדה ממליצה ללמוד מנסיונה של בריטניה  

שירות השידור ,  זה�ובכלל ,  שעסקו בקבילות הציבור כלפי ארגוני השידור בבריטניה�שני גופים ציבוריים

 :ראה להלן; BBCהציבורי 
 Broadcasting Act 1996, Chapter 55, Part V, London: HMSO 

Establishment of Broadcasting Standards Commission 
 �ת�ט�י�ש�ל� �ת�ו�נ�ו�י�כ�ז� �ת�ט�י�ש�מ� �ר�ב�ע�מ�. �5�

 :�ת�ו�נ�ו�י�ש�ר�

  

השיטה והפעלה במקום �הוועדה ממליצה לקבוע שיטה חדשה של מתן רשיונות שידור

לדעת , מבטא) Licensing" (רישוי"המושג �.בדבר מתן זכיונות, הקבועה עתה בחוקים השונים

" (הזכיון"מאשר מושג , תפיסת חופש השידור והתחרות�בצורה נכונה יותר את, הוועדה

Concession.( 

 

בתנאי שיש , מותר לנהוג בכביש�באופן מטאפורי ניתן לומר שמושג הרישוי קובע שלכל אחד

ובתנאי שהוא מקיים את חוקי התנועה ) תנאי סף(�המעיד על כשירותו, ידיו רשיון נהיגהב

ואלה , או חזקה, שיש בה מרכיבים של בלעדיות, נתפס כזכות יתר�הזכיון). תנאי הרשיון(

 .בסתירה לעקרון התחרות החפשית�עומדים

 

כבלו את , ליכי מכרזבה, שונים�כי זכיונות השידור שניתנו עד כה לגופים, הוועדה שוכנעה

 .בידיהן להגן על טובת הציבור ורווחתו�ידיהן של הממשלות בישראל יותר משסייעו

  

" זכויות קנין"בדבר , זכיונות שידור�שהעלו בעלי, אין לכך ביטוי מובהק יותר מן הטענות

או , ץ ומנעו"עילות לעתור לבג, פעמים אחדות, בידיהם�אשר נתנו, "הבטחות שלטוניות"ו

 .פי צרכים חדשים-הסדרה ופיתוח בענף שנדרשו על�פעולות, בועיכ
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 �ן�י�ב�ל� �ה�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ן�י�ב� �ה�ד�ר�פ�ה�.   �6�    

 :�ן�כ�ו�ת� �י�ק�פ�ס�

 

ההולכה בתחום התקשורת לכל �הוועדה ממליצה לחייב הבחנה והפרדה ברורה בין שירותי

 ).Content Providers(התוכן לכל סוגיהם �קילבין שוק ספ) Common Carriers(סוגיהם 

 

מותנית בקיום עקרונות �שהשגתה, על-הוועדה רואה בעידוד התחרות החפשית בענף מטרת

 :אלה

 

 הגורמים המעורבים במשק �תוך ריבוי מספר, הגברת התחרות בענף בתנאים שווים) �א�( �

 ;התקשורת

 

 ;מניעת ריכוז בעלויות בידי מעטים)  �ב�(

 

 .הגבלת מונופולים ובעלויות צולבות)  �ג�( �

 

" (משאבים שבמחסור"בחזקת �כל עוד יהיו שירותי ההולכה, במיוחד, מדיניות זו מתחייבת

Scarce Resources( ,שערי היציאה"המחזיקים ב"�)Gateways (לסוגיהם, של שירותי התוכן. 

  

 שידורים -שראל בי�כי מכל שלושת תחומי ההולכה הפועלים כיום, מן הראוי להדגיש

 רק שניים עוסקים בהפצה ישירה -לוויין �שידורי כבלים ושידורי, )טרסטריאליים(קרקעיים 

, הניתן לקליטה חפשית מן האויר בבית הצרכן, הטרסטריאלי�השידור: של שידורים לציבור

ושירותי הטלוויזיה בכבלים המוליכים את שידוריהם אל בתי �,באמצעות אנטנה

הלווינים . המותקן בבית המנוי, "ממיר ערוצים"ות כבלים ובאמצע�,המנויים

או , בעיקר לתמסורת של שידורים ממוקדי השידור אל המשדרים הקרקעיים�משמשים

 .מוקדי התפעול של תחנות הכבלים�אל

 

תדרים לשידורי טלויזיה �ניתן עד כה להקצות) Frequency Spectrum(בשל המחסור בתדרים 

המסוגל לשדר לציבור , לערוץ הראשון�רק,  לקליטה רגילה מהאוירהפתוחים, טרסטריאליים

לאחרונה החל הערוץ הראשון להסתייע אף הוא בתמסורת �אף כי, בלי תמסורת לוויינית

 .נרחב יותר של שידוריו�לוויינית לכיסוי

 

באמצעות מערכות , לוויינית�מופץ רק בתמסורת)  בכבלים33( של רשות השידור 3ערוץ 

המותקנות בעיקר בחלק מישובי , גדולות�קליטה ישירה באמצעות צלחות קליטההכבלים וב

 .הפריפריה

 

משתמש , שידוריו� תדרים ברחבי הארץ להפצת30 -המשתמש ב, לעומת הערוץ הראשון

, בקליטה חפשית מן האויר, לציבור�מנת להעביר את שידוריו-על.  תדרים10 -הערוץ השני ב

ממוקד השידור המרכזי אל תחנות קליטה ושידור �ייניתנזקק הערוץ השני לתמסורת לוו

 .אזורי הארץ�אזוריות הפרוסות ברוב
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, ערוצית-רב, הולכה חלופית� רשת1990תחום ההולכה בכבלים העמיד לשירות הציבור מאז 

 .ארצית-האזוריות לרשת כל�שהפכה בהדרגה עם חיבור רשתות הכבלים

 

והיא , השידור הטרסטריאלי�כמו, 100%פה של רשת הכבלים לא העמידה לרשות הציבור חלו

 70% -ומעניקה שירות הולכה למנויים בפועל ל� ממשקי הבית בישראל90% -נגישה כיום ל

גבוה גם " חדירה"זהו שיעור פריסה ו). cable Home Passed(�ממשקי הבית הנגישים לכבלים

 .ויותר שנה 30שפרשו רשתות כבלים לפני , למדינות אחרות בעולם�בהשוואה

 

להם בלעדיות בתחום ההולכה �העניקו)  חברות5(הזכיונות שניתנו לתאגידי הכבלים בישראל 

רשתות הכבלים ברחבי הארץ היה לכך �לנוכח ההשקעה הכבדה שנדרשה לפריסת. בכבלים

) בלבד ( הואיל והבלעדיות בתחום ההולכה , ישראלי�לא נקבע תקדים, בכך. צידוק מלא

 .ב"לרבות ארה, גם במדינות המערב�ניתנה לזכייני כבלים

 

לבין ) Common Carrier(הולכה �בין שירותי) 1'פרק ב(ואולם בשל היעדר ההבחנה בחוק הבזק 

לקו , )Programmersאו , Content Providers(הכבלים �שירותי התוכן המופצים לציבור באמצעות

 :זה שנים אחדותהנתון במחלוקת , לחברות הכבלים בענין מהותי�הזכיונות שניתנו

 

בלעדית לשמש גם ספקי תוכן �חברות הכבלים פירשו את הזכיון לשידורי כבלים כמתן זכות

המוצעת לציבור , Super Basicהקרויה בפיהם �,היחידה" חבילת השירות"כך נוצרה . למנוייהן

 .או לא כלום, כולה במחיר מלא" חבילה" ה-" זנח�או, קח"המנויים בשיטה של 

 

 

 

הדפוס במדינה מתאגדים �ה ניתן להשוות זאת באופן מטאפורי למצב שבו כל בתילשם המחש

אלא שהם מחייבים ; ולא עוד, ועיתונים�ומחליטים שרק להם מותר להוציא לאור ספרים

או ברכישה של עיתון צהרים עם עיתון בקר , נוסף�רכישה של ספר אחד ברכישה של ספר

 .בחבילה אחת

 

לתיקון בתקופת הזכיון לרוב �ניתן, עלות כיום חברות הכבליםשבמסגרתו פו, ההסדר הלקוי

כי תחרות חפשית בין שירותי ההולכה �,מסגרת ההסכמה צריכה להבהיר; בדרך של הסכמה

משירותי התוכן יפתחו בפני חברות הכבלים הזדמנויות �השונים והפרדת שירותי ההולכה

 .ות על לב הציבוריעניקו להן אפשרויות הוגנות להתחר�אשר, עסקיות חדשות

  

, בתחום הטלקומוניקציה�מתן היתר לחברות הכבלים לפעול, למשל, הסדר חדש עשוי לכלול

לפתוח בפני חברות הכבלים שדה פעולה �ההיתר לפעול בתחום זה עשוי; החסום עתה בפניהן

מחברות משדרות לחברות המספקות שירותי תשתית �עסקי חדש ולהאיץ את תהליך הפיכתן

וכן גם �שירותי טלקום ושירותי העברה למחשבים; כגון, התקשורת�כל תחומילהולכה ב

 ".אינטרנט"שירותי  
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נדרשות אמות מידה שונות מאלה �כי להסדרת תחום שירותי ההולכה, איפוא, הוועדה סבורה  

 .כמפורט בהמשך המלצות הוועדה�,הנדרשות להסדרת תחום שירותי התוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 :�ה�כ�ל�ו�ה�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �ת�ר�ד�ס�ה�.  �7�    

 

 

 :�ם�י�ו�ו�ש� �ת�ו�ר�ח�ת� �י�א�נ�ת�.   �7�.�1            

  

שירותיהם לכל גורם המבקש �שירותי ההולכה יפעלו בתנאי תחרות שווים ויציעו את  

לכה אחד ובין באמצעות גורמי הו�בין באמצעות גורם הולכה, לספק שירותי תוכן

 .במקביל, אחדים

  

לא ייחסם על ידי שירות , לציבור�המעונין להעביר את שידוריו, ספק של שירותי תוכן  

 -ועד להקמתה (הרשות הלאומית לתקשורת �אלא אם הוכח להנחת דעתה של, הולכה

 .כי קיבולת ההולכה שלו מוצתה עד תום, )כבלים�להנחת דעתה של המועצה לשידורי

 

של רשיון שניתן על ידי �הפועל מכוחו של זכיון שבתוקף או מכוחו, לכהשירות הו, ברם  

חייב , )דוגמת חברת בזק(התקשורת �או שניתן על ידי שרת, הרשות הלאומית לתקשורת

לספק שירותי תוכן שקיבל , ההולכה שלו�להעניק קדימות ועדיפות בהקצאת קיבולת

 כל ספק של שירותי תוכן שמקור על פני, לציבור בישראל�להפצת שירותיו, רשיון כחוק

 .ל"שידוריו בחו
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ועד (הרשות הלאומית לתקשורת �במסגרת, כדי לאפשר מימושו של עקרון זה מוצע ליצור  

מנגנון שיסדיר את היחסים העסקיים בין �) במסגרת המועצה לשידורי כבלים-להקמתה 

 .ו לידי הסכמהבכל מקרה שהצדדים לא יגיע, התוכן�שירות ההולכה לבין ספק שירותי

 

אמות מידה אובייקטיביות �על פי, או שניהם, המנגנון יופעל לבקשת אחד הצדדים

 .החפשי והתחרות ההוגנת�ובאופן שיעלה בקנה אחד עם עקרונות השידור

 

 

 :�ר�ו�ס�ח�מ�ב�ש� �ם�י�ב�א�ש�מ� �ת�א�צ�ק�ה�.   �7�.�2        

 

יוקצו ) Scarce Resources, היינו(�"מחסורמשאבים שב"שיוגדרו כ, רשיונות לשירותי הולכה  

 . בלעדיות בתחומי פעולתם ולתקופות זמן קצובות�ללא זכויות, בהליכי מכרז תחרותיים

 

מוקצים רק לחלק ממבקשי �אלא, הכוונה היא לשירותי הולכה שאינם זמינים לכל אחד �

בל איפוא הליך המכרז מוג. הרשיונות�בעת הקצאת, הרשיונות מחמת נדירותם היחסית

 .במידה מוגבלת�רק למצב שבו ניתן להקצות רשיונות

 

 :�ם�י�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט� �ם�י�ט�ר�ד�נ�ט�ס�.   �7�.�3�        

 

" ציוד הקצה"לגבי , טכנולוגיים זהים�פי סטנדרטים-כל גורמי ההולכה יחוייבו לפעול על

 באמצעות גורם לא ירכוש חזקה או בלעדיות�באופן ששום, שברשות קהל הצרכנים

חובה זו תחול במידה שווה גם על ; והפצה יחודיות ובלעדיות�שימוש בטכנולוגיות שידור

 .הציבורי�שירות השידור

 

שירותי ההולכה אינה �כי שאלת הסטנדרטים בתחום, הוועדה רואה מקום להדגיש  

 ;שאלה טכנולוגית בלבד

 

" ציוד הקצה"ו) Conditional Access(�"בקרת הגישה"שאלת הסטנדרטיזציה והתקינה של   

 Electronic- והSet Top Box-ה; כגון(ומפענחים �, ממירים-היינו , שברשות המשתמש

Program Guide( ,היא�סוגייה חיונית בהסדרת תנאי תחרות כלכלית חפשית בשוק 

 .על הצרכן�התקשורת ובהגנה

 

שוק לבעלי חזקה יופקר ה�,בהיעדר תכנון מרכזי וסמכויות אכיפה ברורות בתחום הזה  

העלולים למנוע זרימה חפשית של שירותי �,)Gateways" (שערי היציאה"ובעלי שליטה ב

 ).השידור הדיגיטלי�בדבר, 8ראה פרק (מידע ותוכן 

 

 :�ה�ל�ע�פ�ה� �י�א�נ�ת�ו� �ת�ו�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט� �ן�ו�כ�ד�י�ע �. �7�.�4�         
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לקבוע בתקופת , הרשיון�מעניקת, רשותרשיון שניתן בהליך של מכרז לא ימנע מן ה

הנדרשים לפיתוחם ולקידומם של , או סטנדרטים טכנולוגיים , הרשיון תנאי הפעלה

 .שירותי תקשורת חדשים

 

 :�ה�כ�ל�ו�ה�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �ת�ר�ד�ס�ה�ל� �ם�י�ד�ע�צ.   �7�.�5�         

 

 �ם�י�י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש� �.�7�.�5�.�1�  

 :�)�ם�י�י�ע�ק�ר�ק�(�

 

ההולכה של השירותים �הוועדה ממליצה לנקוט צעדים מידיים להסדרת תחום

מצוקת ; )Scarce resource" (משאב מוגבל"שהוא בחזקת , הטרסטריאליים

להרחבת קיבולת �הקיימת מחייבת מתן עדיפות גבוהה) Spectrum(התדרים 

בד , הזמינות כיום�צעות הטכנולוגיותההולכה של השידור הטרסטריאלי באמ

טמונות האפשרויות �שבו, )הדיגיטלי(בבד עם המעבר לעידן השידור הספרתי 

 :למימוש עקרון השמים הפתוחים

 

 :�י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט� �י�ת�ר�פ�ס� �ר�ו�ד�י�ש� �)�1�  ( � 

 

בתחום השידורים �גם ) דיגיטלי(לתכנן ולהקים פרוייקט מעבר לשידור ספרתי 

 ;)ההיערכות לשידורים דיגיטליים�בענין  , 8ראה סעיף (; טרסטריאלייםה

  

 

 

 

 �ה�כ�ל�ו�ה� �ן�י�ב� �ה�ד�ר�פ�ה�ו� �ה�ט�ר�פ�ה� �)�2�(�  

 :�ן�כ�ו�ת� �י�ק�פ�ס�ל� �ת�י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט�

  

ולהפריד בין שירותי �להפריט את אמצעי ההולכה הטרסטריאליים הציבוריים

ליצור הבחנה , הכוונה היא; הגופים המשדרים�ם לביןהולכה קרקעיים פרטיי

לבין גוף ) Carrier(�בתחום השידור הטרסטריאלי בין שירות הולכה�והפרדה גם

 ).Content Provider(הגדרתו ספק של שירותי תוכן �לפי, שהוא, )Broadcaster(משדר 

 

 �ן�ו�ג�ר�א�ו� �ם�י�ר�ד�ת�ה� �ב�ח�ר�מ� �י�ו�פ�י�מ� �)�3�(�  

 :�ש�ד�ח�מ� �ה�א�צ�ק�ה�ה�

 

וארגון מחדש של �לערוך מיפוי מחדש של מרחב התדרים וייעול השימוש בו

מושכל באמצעי שידור חדישים �באופן שיחייב שימוש, הקצאתה התדרים

, גם להוסיף ולתמחר את השימוש בתדרים�בהקשר הזה מוצע; וחסכניים

 ולחייב את לפי אופי השירות וכן להוסיף, מסחרי�המיועדים לשימוש

 .בתשלום ריאלי, )לרבות השידור הציבורי(, המשתמשים�כל
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 �ם�י�ר�ד�ת� �ל�ש� �י�ת�ג�ר�ד�ה� �י�ו�נ�י�פ� �)�4�(�   

 :�ם�י�פ�ס�ו�מ� �ם�י�ת�ו�ר�י�ש�ל�

 

על ידי העברתו �, לבחון דרכים לצמצם את היקף שידורי הטלויזיה הספרתיים

נות תדרים לשירותים מוספים לפ�כדי, ההדרגתית לשידור לווייני ספרתי

 .באמצעות הולכה טרסטריאלית�הניתנים לציבור רק

 

 

 :ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ�.  �7�.�5�.�2 � 

 

השינויים המפורטים מטה , הוועדה�לדעת, במערכות הטלויזיה בכבלים נדרשים

 :על פי הגדרות אלה

 

 :�ת�ו�ר�ד�ג�ה�)  �א�(�  

 

לקליטה �הניתן, או יותר,  ערוץ שידורים אחד-) Tier (�ץ�ב�ק�י�מ�) �1�(

 . ממיר ערוצים-באמצעות מפענח , נבדלת בבית המנוי

  

 מספר ערוצי -) Basic Tier(י �ס�י�ס�ב� �ץ�ב�ק�י�מ�) �2�( �

תמורת , כחלק מהתחברותו למערכת הכבלים, המועברים לבית המנוי�,שידור

"). בזק"ום דמי השירות החדשיים של בדומה לתשל(בסיסיים �דמי מנוי

ערוצי שידור פתוחים , בדרך כלל, הכלולים במיקבץ הבסיסי הם�הערוצים

במיקבץ זה אפשר ; או מן הלוויין, הנקלטים מן האויר) מוצפנים�לא(

הנרכשים על ידי מערכת הכבלים מידי ספק , כלולים גם ערוצים�שיהיו

 CNNערכות הכבלים עם רשת דוגמת ההסדר הנוכחי שיש למ, חיצוני�תוכן

 .אחרות�ורשתות

  

מיקבץ �או ,  ערוץ אחד-) Premium Channels(ף �ס�ו�מ� �ץ�ב�ק�י�מ�) �3�(

לשירות �כשירות נוסף, לפי דרישה, המועברים אל המנוי, של מספר ערוצים

תשלום �השירות ניתן כנגד; אך בנבדל משירותים מוספים אחרים, הבסיסי

 .נוי הבסיסייםנוסף על דמי המ, נפרד

 

 היא הגדרה -) Pay Television(ם �ו�ל�ש�ת�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�) �4�(

תמורת תשלום , הניתנים לפי דרישה, לכל סוגי השירותים�כוללת

 כלולים סוגים שונים של Pay TVבהגדרה של ; לכל שירות) נפרד(�דיפרנציאלי

 . Pay-per-viewאו , Pay-per-channel, Pay-per-tier: כגון, בתשלום�שירותים

� 
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  �:�ם�י�י�ו�נ�י�ש�ל� �ת�ו�צ�ל�מ�ה� �)�ב�(�  

 

 :�Tiering� �-� �ת�ו�ר�י�ש� �י�צ�ב�ק�י�מ� � �)�1�(�

 

על בידול �המבוססת, ך תונהג שיטת שירות למנויים"במערכות הטל

 ;Tiering -והפרדה של מיקבצי שירות 

  

 :�ש�פ�נ� �ל�כ�ל� �ה�ו�ו�ש� �י�ס�י�ס�ב� �ת�ו�ר�י�ש� � �)�2�( �

 

דמי מנוי �שווה לכל נפש כנגד, למנויים יוצע מיקבץ שירות בסיסי

כל עוד אין �,"מוצר שבפיקוח"דמי המנוי הבסיסיים יהיו בגדר ; בסיסיים

 ;דומים�או, מתקיימת תחרות חפשית אפקטיבית בין שירותים זהים

  

 �ר�ו�ד�י�ש�ה� �ל�ש� �ה�כ�ל�ו�ה� �ת�ב�ו�ח� � �)�3�(�

    (*):י�ר�ו�ב�י�צ�ה�

 

 Must(נוסף �במסגרת חובת ההולכה ובלא תשלום, המיקבץ הבסיסי יכיל

Carry Channels (רק את ערוצי השידור הציבורי ;)להבדיל�מן המצב הקיים 

כל ערוצי השידור �שלפיו חייב בעל זכיון לשידורי כבלים להעביר את, עתה

, ושידורים קהילתיים�ומייםוכן שידורים מק; )פי דין-הניתנים לציבור על

 . כהגדרתו בזכיון, המיועדים לתחומי אזור הזכיון

 

גם ערוצי , )Must Carry(במסגרת חובת ההולכה , המיקבץ הבסיסי יכלול

שישלם המשדר לבעל �,בכבלים כנגד תשלום דמי הולכה" בעל זכות שידור"

 .זכיון בכבלים

 

השלמת הליכי המכרזים �םע, ובעתיד" ערוץ הקניות"בהגדרה זו כלול כיום 

 .היא תחול גם על הערוצים היעודיים, והרישוי

 

, כאמור לעיל, שימוש�נוסף על ערוצי השידור הציבורי וערוצי בעל זכות

, לפי בחירתו, הבסיסי�יהיה בעל זכיון לשידורי כבלים רשאי לכלול במיקבץ

מנוייו לשלם �גם ערוצי שידור פתוחים אחרים ובלבד שלא יחייב את

 .מורתם מעבר לתשלום הבסיסית

 

להסכם בין בעל �העברתם של ערוצים אחרים במיקבץ הבסיסי תהיה נתונה

 . (*)הזכיון לשידורי כבלים לבין הגופים המשדרים

 

Premium Channels�(� �ם�י�פ�ס�ו�מ� �ר�ו�ד�י�ש� �י�צ�ו�ר�ע� � �)�4�(

�(�: 
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, להלן(נוספים �םנוסף על המיקבץ הבסיסי יוצעו למנויים ערוצים נבדלי

תשלום �אשר תמורתם ישלם המנוי, לפי דרישה, ")מוספים"מיקבצים 

 .פיקוח-שאינו בר, נפרד

 

 :�ם�י�י�נ�ו�צ�י�ח� �ן�כ�ו�ת� �י�ק�פ�ס� � �)�5�(�

 

(תוכן חיצוניים �מיקבצי השידורים המוספים יוצעו לציבור על ידי ספקי

Content Providers - Programmers( , שאינם בעלי�זיקה לשירותי הולכה. 

 

 �"�ת�ו�ר�י�ש�ה� �ת�ל�י�ב�ח�"� �ל�ו�ט�י�ב� � �)�6�(�

 :�ת�מ�י�י�ק�ה�

 

, כוללת אחת�"חבילת שירות"המציעה , שיטת השירות הקיימת למנויים

תבוטל בתוך פרק �) בגירסה הישראליתSuper Basic-ה(,"או זנח, קח"בחינת 

בהיעדר ; הזכיונות�ליבדרך של הסדר בהסכמה עם בע, זמן של שנתיים

סיומה של תקופת הזכיון �שיהיה בתוקף עם , הסכמה ייקבע הביטול בחוק

 . בנפרד�הראשונה בכל אחד מאזורי הזכיון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ל�י�ע�ל�ש� �)�3�(� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�  ה�)�(*

 

מקור שידוריהם בישראל והם ש, הערוצים�לדעת מיעוטם של חברי הוועדה צריכה חובת ההולכה לחול על כל

 .וערוצים פתוחים אחרים) המוצע(הערוץ המסחרי החדש , הערוץ השני�-היינו , ניתנים לציבור בלא תשלום

� 

 �ת�ו�ע�צ�מ�א�ב� �ה�צ�פ�ה�ו� �ה�כ�ל�ו�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ�.  �7�.�5�.�3

 :�ן�י�י�ו�ו�ל�

 

נים לתחרות באמצעות לוויי�הוועדה ממליצה לפתוח לאלתר את שוק ההולכה

השידורים הישירים לבתי �בתחום, חפשית מול אמצעי ההולכה האחרים

 ). Direct Broadcast Satellite) DBSבשיטת , הצרכנים
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המשודרים , הראשון והערוץ השני� הערוץ-ערוצי הרדיו ושני ערוצי הטלויזיה 

משתמשים כיום באמצעי הולכה �,)Over The Air Broadcasting(באוויר 

לצורך , משתמשים גם בשירותי לוויין�אף כי שני ערוצי הטלויזיה, ריאלייםטרסט

 ).Transmission(לבין המשדרים הקרקעיים �תמסורת מתווכת בין מוקד השידור

 

כשירות הולכה והפצה חלופי �עד היום פותח בישראל רק תחום ההולכה בכבלים

לים כבר נפוץ המכרזים לשידורי כב�אף כי בעת פרסום, לשידור הטרסטריאלי

 .הולכה והפצה לשירותי תוכן�בעולם הרחב השימוש בלוויינים כאמצעי

 

יש בישראל טכנולוגיה �,מועד תחילת השידורים בכבלים, 1990מאז , ואולם

שאינה מנוצלת לתועלת �,)DBS(באמצעות לוויין , זמינה להפצת שירותי תוכן

 .לי עניןבע�רק בשל חקיקה הלוקה בחסר ובשל לחציהם של, הציבור

 

 בקצב -הכלכלית הגדולה �בעלי הזכיונות לשידורי כבלים חייבים את הצלחתם

 -של מנויי הכבלים �פריסת הכבלים והיקפה ובשיעורי החדירה הגבוהים

הבלבדית שנטלו " חזקה"ול�לבלעדיות שניתנה להם בתחום ההולכה הכבילית

 .לעצמם בתחום מתן שירותי התוכן בכבלים

 

( ממשקי הבית 90% -עתה ל� כי מערכות הכבלים מגיעות כבר,מן הראוי לציין

Home passed ( ממשקי הבית המרושתים70%בשיעור חדירה העולה על  .

מן  (!) 88%אולם ; מנויי הכבלים עומד כבר על מיליון מנויים�מספר

אינם , )רובם בפריפריה( מן האוכלוסיה 10% -המהווים כ, בישראל�הישובים

 .בכבלים�מרושתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באוכלוסיית צרכני השידורים �כי המשכו של מצב זה פוגע קשות, הוועדה שוכנעה

 :מסיבות אלה

 

 ;הוא מונע התפתחותן של חלופות זמינות ותחרותיות)  א �(
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הוא  מנציח את תלותו  של הצרכן  במקור  הולכה  ושירות ) ב �(

 ;")קח או זנח"בשיטה של (ובלעדי בתחומו �אחד

 

 שמערכות הכבלים לא נפרסו, וא מונע  מאזרחים אחריםה)  ג �(

 .לקבל שירותי שידור זמינים ושווים לכל נפש, בתיהם�עד

 

-מסוגלים לשמש אמצעי הולכה חד�כי הלוויינים, זה מכבר, בעולם הרחב הוכח

 .שווה למערכות הכבלים�המציע חלופה תחרותית, ערוצי-ערוצי ורב

 

 �ת�ע�ה� �ה�ע�י�ג�ה� �י�כ� �,�ך�כ�י�פ�ל�ה �ר�ו�ב�ס� �ה�ד�ע�ו�ו�ה 

 �ם�ו�ח�ת� �ת�א� �,�ר�ת�ל�א�ל� �,�ל�א�ר�ש�י�ב��ח�ו�ת�פ�ל�

 �ת�ל�ע�ו�ת�ל� �)�DBS�(� �ר�י�ש�י�ה� �י�נ�י�י�ו�ו�ל�ה� �ה�כ�ל�ו�ה�ה�

 .�ו�ת�ח�ו�ו�ר�ל�ו� �ב�ח�ר�ה��ר �ו�ב�י�צ�ה�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;�ן�כ�ו�ת�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �ת�ר�ד�ס�ה�.   �8�
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    (*):י�ל�ל�כ.  �8�.�1

 

של שירותי תוכן להציע את �לאפשר לכל ספק, לדעת הוועדה, בתחום שירותי התוכן יש

המבוססת על תנאים שווים בין כל ספקי , של תחרות�בתנאים, שירותיו לציבור

 .השירותים

 

-או בהגדרתם המרחיבה כ, (Broadcasters ,Programmers), ספקים של שירותי תוכן ומידע  

Content Providers ,יורשו לפעול�פי כללים של היצע וביקוש-באורח חפשי על ; 

 

עוד לא יהיו אמצעי � וכל-" השמים הפתוחים"עד ליישומו המלא של עקרון , ואולם

רשיונות שידור בתחום � יוקצו-הולכה זמינים לכל דורש באחד מתחומי ההולכה 

 ;(*)פומבי תחרותי �בהליכים של מכרז, "משאב שבמחסור" כהולכה שהוגדר

����� 

�����������������������������������������������������������

�� 

 

 :ל�י�ע�ל�ש� �.�8�.�1� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�) �                 (*�

 

 :�הנוסח הבאמציע להוסיף לסעיף זה את ) בדעת מיעוט(ן  �ס�י�נ� �י�ל�א  � 

 

 �ת�ו�כ�י�א�מידה שיגדירו את �פי אמות-על, בנסיבות אלה, רשיון הפעלה במכרז יינתן

או בשיעור התמלוגים שישלם , המנויים�לציבור) המוצפן(איפיונו ומחיר השירות , ר�ו�ד�י�ש�ה

 .למתן שירות מסחרי פתוח וזמין לכל�בגין רשיון, בעל הרשיון למדינה

 

מבחינת גיוון הנושאים , השידורים� הגדרה המתייחסת לרמתם הכללית שלהיא" איכות השידור"

"מבחינת איכות ההפקה במונחי השקעה של , לקהל היעד�אנרים בלוח המישדרים והתאמתם'והז

Production Value",� תכניות, היינו(מהפקה מקורית ) באחוזים(ומבחינת שיעור התכניות�המופקות 

למציאות בישראל ולמורשת �בנושאים רלוואנטיים, ם ישראלייםבישראל על ידי יוצרים ומבצעי

 ).הישראלית

 

משחק "אינה נקבעת רק על ידי " השידור�איכות", ובמיוחד בחקיקה הבריטית, בחקיקה האירופית

כוחות "המכתיבה את כללי המשחק של , "ריבונות הצרכן"ידי �אלא גם על, "הכוחות הפועלים בשוק

 ". השוק

 

הכלכליים הפועלים בשוק רואים �הוא בדרך כלל מה שהגורמים" כוחות השוק "ההיצע שמציעים

; לא להיפך". היצע הבחירה של הציבור"שמכריע מה יהיה �שיקול זה הוא; כמשתלם וכדאי במצב נתון
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שמתוכו " תפריט"ה�אבל אין לציבור שום יכולת לקבוע מה יהיה, מתוך מה שמציעים לו�הציבור בוחר

 .יבחר

 

איפיון ; שיקולים של כדאיות מסחרית חולפת�היצע מאופיין ומוגדר אינו מוכתב על ידי, את לעומת ז

שבמסגרתו יכול הציבור להביא לידי ביטוי רחב יותר את , המשחק�והגדרה קובעים את כללי

 .הבחירה שלו�אפשרויות

 

 Cashדד של נקבע לראשונה מ) בישראל�2המקבילה הבריטית של ערוץ  (3במכרזים החדשים של ערוץ 

Bidבצד תנאי,  לבחירת הזוכים במכרז�נקבע שם , ועם זאת; הסף הנוגעים גם לאיכות השידורים

אם , אינה חייבת לבחור את בעל ההצעה הגבוהה ביותר) ITC(השידורים �כי מועצת, במפורש

 .שמתחרה אחר הציע לעומתו איכות שידורים טובה יותר�מצאה

 

על ידי התערבות הרשויות בעיצוב לוח �ה להיות מוכתבת למציעיםאינה צריכ, אמנם, איכות השידור

עד עכשיו היה לכך צידוק (בזכיונות השידור שניתנו בישראל �כפי שנעשה עד כה, השידורים שלהם

 ).כל אחד בתחומו, שיש לגופים המשדרים כיום, פאקטו-דה, הבלעדיות�מסויים בגין

 

 -היינו , Cash Bidכמו בהליך של �,פשית במכרזאיכות השידור צריכה לעמוד לתחרות ח, ואולם

כל , לשמש מדד מכריע בבחירת הזוכה במכרז, איפוא, חייבת�,"איכות השידור"; מנקודת הסף ומעלה

 .שנועד לקבוע מי יזכה ברשיון השידור, הליך תחרותי�עוד מתקיים

 

  (*):ן�ו�ו�י�ג�ו� �ם�ז�י�ל�א�ר�ו�ל�פ�   �.�8�.�2�  

 

משאב "היותו �בשל, הצורך בהסדרת תחום שירותי ההולכהכל עוד יתקיים 

" שירותי התוכן"תחום �כי, לדעת הוועדה, יש להבטיח, )Scarce Resource" (שבמחסור

בין ) Pluralism & Diversity(וגיוון �יתנהל על יסוד קיום העקרון המחייב פלוראליזם

,  שידורי מידעובכלל זה, באותה עת, לציבור�ערוצי השידור השונים המוצעים

 .חדשות ואקטואליה

 

כל סוגי התקשורת �המדיניות המוצעת צריכה לחתור להשגת האיזון הנכון בין

המונע על ידי , חפשי�"שוק צרכנים"כדי להבטיח קיומו של , ומתכונות השירות

 .בחירה חפשית מתוך היצע רחב ומגוון

 

ון בשירותי התוכן וגיו�כי ביישום העקרון המחייב פלוראליזם, הוועדה ממליצה

 :לסוגיהם יובטח קיומם של עיקרים אלה

  

בדרך של הקצאת רשיונות �,מתן ביטוי נאות לכל מרכיבי האוכלוסיה בישראל  )1( 

אוכלוסיה מאופיינים וכן �המיועדים למיגזרי, שידור לערוצי שידור יעודיים
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 ,אנרים מסויימים'או לז, לנושאים�המייחדים את שידוריהם, לערוצים יעודיים

 .Narrowcasting-י תפיסת ה"עפ

 

 ;לסוגיה, אל המדיה המשודרת�על כל חלקיו , הבטחת תנאי נגישות הוגנים לציבור  )2( 

 

 .לצריכה של שירותי תקשורת�הקפדה על הגנת הצרכן בכל ההיבטים הרלוואנטיים  )3( 

 

היוצרות מעמד דומיננטי , צולבות�מניעת ריכוזי שליטה בין סוגי המדיה ובעלויות  )4( 

 .ף בתקשורת לסוגיהשל שומרי ס

 

���� 

�����������������������������������������������������������

��  

 :ל�י�ע�ל�ש� �.�2�.�8� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�) �            (*�

 

 :כלהלן, מציע נוסח חלופי לסעיף)  בדעת מיעוט(י   �ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י�ד �"�ו�ע � 

ידי כוחות השוק ועל ידי הטלת הגבלות על בעלות �הגיוון בשידורים תוסדר עלסוגיית הפלוראליזם ו

 .או גורם ממשלתי, התערבות הרשות�ולא על ידי, צולבת
 

 :�ם�ו�ס�ר�פ�ב�ו� �ר�ו�ד�י�ש�ב� �ה�ק�י�ת�א.  �8�.�3

 

ובכלל זה , למתן שירותי תוכן�תחול על בעל רשיון, נוסף על חובת קיום כל דין בישראל

שיחולו , אתיקה בשידור וכללי אתיקה בפרסום� חובה לקיים כללי-הציבורי השידור 

לענין זה ראה גם . על כל מי שמספק שירותי תוכן לציבור�במידה שווה ובתנאים שווים

 . מועצה לקבילות הציבור-. 3סעיף 

 

 �ך�ר�ע�מ�ב� �ת�י�ר�ו�ק�מ�ה� �ת�י�ל�א�ר�ש�י�ה� �ה�ר�י�צ�י�ה�.  �8�.�4  �

 ;�ר�ו�ב�י�צ�ל� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה�

  

חייבת להבטיח את מקומה �ממלכתית בתחום התקשורת -מדיניות לאומית

כנהוג , השידורים לציבור�והתפתחותה של היצירה הישראלית המקורית במערך

 .באנגליה ובמערב אירופה

 

האמור להיות משוחרר �,בתחום הזה מוטלת החובה בעיקר על השידור הציבורי

התוכן הממומנים באמצעות �כל עוד יוגדרו שירותי, אולם; יםמשיקולים מסחרי

, באופן יחסי, רשיונות למעטים�במובן המחייב הקצאת, "משאב שבמחסור"פרסום כ

ממליצה הוועדה לקבוע מכסות מחייבות של הפקה מקורית בכל ערוצי השידור 

 .המסחריים
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 גם בתחום הזה אולם�,אמנם החוקים הקיימים נותנים לכך ביטוי מפורש ומוגדר

הוועדה נמנעת מקביעת �.נדרשת השוואה של חובות ומטלות בין הערוצים השונים

ידי המחוקק והרשות �משום שהנושא אמור להיות מוסדר על, מדדים ומכסות

 .לשירותי התוכן�כחלק ממדיניות הקצאת הרשיונות, הלאומית לתקשורת

 �ש�י�ש� ��ם�י�ר�ק�י�ע� �לושהש�  ,  איפוא,   ה�ע�י�צ�מ� �ה�ד�ע�ו�ו�ה�

 : �ק�ו�ח�ב� �ם�נ�ג�ע�ל�

 

 

 

 

 :�ת�י�ר�ו�ק�מ�ה� �ה�ר�י�צ�י�ה� �ד�ו�ד�י�ע�)    �1�(�  

 

שוק ההפקה לכל �עידוד היצירה המקורית מחייב פתיחה רחבה ומלאה של

הזכיונות הקיימים אינן �של בעלי " הפקות הבית. "היוצרים הפרטיים בארץ

, הרחב של היוצרים�תי הטמון בקרב הציבורממצות את הפוטנציאל היציר

 .שאינם שכיריו של בעל הרשיון

 

 �ה�ר�י�צ�י� �ל�ש� �ה�ת�ר�ד�ג�ה� �ת�ב�ח�ר�ה�)     �2�(�  

 :�ת�י�ר�ו�ק�מ�

 

, היא הגדרה טכנית�מקורית) הפקה(ההגדרה הקיימת בחוק לגבי יצירה 

בישראל ורוב וצולמו �לעובדה שתכנית או סרט הופקו , בדרך כלל, המתייחסת

 . המשתתפים בהפקה הם ישראלים

 

בלי , היצירה המקורית�הוועדה ממליצה להרחיב את ההגדרה גם לגבי נושאי

באופן שתכלול גם יסודות �,להתערב בכל דרך שהיא בבחירתו של נושא ההפקה

 .של שפה ומורשת תרבותית ולאומית

 

 :�ת�י�ר�ו�ק�מ�ה� �ה�ר�י�צ�י�ל�ו� �ם�י�ר�צ�ו�י�ל� �ע�ו�י�ס�)     �3�  (

 

המוטלים על בעלי זכיונות �,הוועדה ממליצה שחלק מהכנסות המדינה מתמלוגים

בפיקוחה של הרשות , מיוחדת�יופנו לקרן ציבורית, ובעלי רשיונות שידור

על פי , ולעידוד היצירה המקורית�כדי לסייע ליוצרים, הלאומית לתקשורת

 . רבהמע�המתכונת הרווחת כיום באחדות ממדינות

 

, ולעידוד היצירה המקורית�הוועדה מציעה למסד את הסיוע ליוצרים ישראליים

מוצע לכונן ועדה מיוחדת , לשם כך�;על ידי עיגונה בחוק התקשורת, כאמור לעיל

 . מפורטת ואחידה�שתלמד את הנושא מכל צדדיו ותעבד הצעה

 

    (*):ר�ו�ב�י�צ�ל� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ן�ו�מ�י�מ� �י�כ�ר�ד.   �9 �
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רשאי להשתמש בכל דרכי �יהא) למעט השידור הציבורי(בעל רשיון למתן שירותי תוכן 

באופן , אופן מימון השידורים�המימון האפשריות ובלבד שיחול כלל השקיפות גם על

 .ערוץ וערוץ�שיתפרסם במועדים שייקבעו מהו האופי של כל

 

 

 :ל�י�ע�ל�ש� �.�9� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�) �(* �

 

 :מציע את הנוסח החלופי הבא לסעיף זה)  בדעת מיעוט(ן  �ס�י�נ� �י�ל�א�     

 

 

 

 

 �ל�ש� �ן�ו�מ�י�מ�ה� �י�כ�ר�ד� �ן�י�ב� �ה�נ�ח�ב�ה�ו� �ל�ו�ד�י�ב�

 :�ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה�

 

המימון של פעילותו בתחום מתן שירותי �ספק של שירותי תוכן יהיה רשאי לבחור לעצמו את דרך�  )1( 

בין בדרך של שידור מוצפן , הממומן על ידי פרסומת מסחרית, לכל� בין בדרך של שידור זמין-התוכן 

תרומות מן �ובין בדרך של מימון באמצעות, )Pay-per-viewאו , Pay TV(תמורת תשלום �למנויים

 ;)ר"מלכ(הציבור 

 

שידוריו בדרך המימון שבחר חייב לקיים את �יהא, כמפורט לעיל, מי שבחר בדרך מימון מסויימת, ואולם  )2( 

 ;הסף לקבלת רשיונו�כתנאי מתנאי, בה מלכתחילה

 

או מי שקבל , הכנסות משידורי פרסומת מסחרית�המבוסס על, מי שקבל את רשיונו כספק שירות שידור  )3( 

גוף ציבורי הפועל ללא מטרות (ר "או מלכ, שידור מוצפנים למנויים�את רשיונו כספק של שירותי

לממן את פעילותו � לא יהיה רשאי-הרשום כתאגיד או כעמותה , רשיונו כגוף ציבורישקבל את �,)רווח

 .זולת דרך המימון האחת שנקבעה ברשיונו, בדרך אחרת

 

באישור הרשות הלאומית לתקשורת ולאחר �,יוכל לעבור משיטת מימון אחת לשניה, כאמור, בעל רשיון  )4( 

הרשות לא , אולם; ניחו את דעתה של הרשותבתנאים שי, לציבור�שנקבעה תקופת מעבר שהודע עליה

 .היתר לשלב שיטות מימון שונות באותו שירות, כאמור, לספק שירותי תוכן, תנאי�בשום, תיתן

 
באופן שימנע הטעיה של , נועדו לקבוע הבחנה ברורה בין סוגי השירות, ההוראות המוצעות בסעיף זה

אמור להציע , Pay TV תשלום במתכונת של ספק תוכן המציע שירות תמורת, שכן; צרכני התקשורת

 ;כמקובל בכל העולם, מתומחר כנגד תשלום" נטו"לציבור שירות 
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, המאפיינים שירותי תוכן, Ratingהגנת הצרכן מחייבת כי שירות מסוג זה לא יהיה מושפע משיקולים של 

 .שמימונם בא משידור פרסומות מסחריות

 

 

 
אלא כערוץ , לא ממלכתי, שירות מסוג זה מוחזק כערוץ ציבורי; ר"שהוא מלכ, הוא הדין בספק תוכן

מן הראוי שערוץ מסוג זה לא יטעה את . לגיטימית ככל שתהיה, סקטוריאלי שנועד לשרת מטרה מסוימת

 .ולא יערב שיקולים מסחריים בשיקולים ציבוריים�הציבור באשר  למטרותיו 

 
, Non-profit Organization-המוגדר כ, )Public Broadcasting Service) PBSב "השידור הציבורי בארה

 .ב ומאוגדות במבנה פדראלי לצורך הפקות משותפות"הפועלות במדינות ארה, מורכב מתחנות אוטונומיות

 

 
, )Non-commercial Broadcaster(אלא שירות ציבורי וולונטרי ,  אינו ארגון שידור ממלכתיPBS-ה

במטרה , או מגביית דמי מנוי,  ולפיכך הוא נמנע משידורי פרסומותהמתקיים מתרומות ומתמיכה פדראלית

 .ולהפקיע כל שיקול מסחרי בשידוריו, מוצהרת להציב חלופה לשידור המסחרי

 

 
על פי , המחייבות הפרדה ובידול בין ערוצי השידור ודרכי מימונם, כי הבחנות אלה, מן הראוי להעיר כאן

 .ל העולם המערבי ובמזרח הרחוקנהוגים כיום בכ, השיטה שפורטה לעיל

 

 
 

 �ן�ו�י�ש�ר� �ל�ע�ב� �ל�ש� �ת�ו�פ�י�ק�ש� �ת�ב�ו�ח�. �10�

 :�ר�ו�ד�י�ש�

 

עקרון "לעמוד בחובת , כתנאי לקבלת רשיונו, בעל רשיון למתן שירותי תוכן לציבור חייב

על או בעל עניין המחזיק מ, במישרין או בעקיפין, של כל מי שהוא בעל שליטה" השקיפות

באופן שיהיה גלוי לציבור מי הם בעלי השליטה והעניין בבעל ,  בבעל הרשיון-5%ל

 .הרשיון

 

במקרים שבהם יש ספק אם נעשה , לרשות התקשורת תהיה הסמכות לאכוף הרמת מסך

 .גילוי נאות על פי חובת השקיפות

 

 

 :�ן�ו�י�ש�ר�ה� �ת�פ�ו�ק�ת� �.�11 
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כל עוד עמד בעל , היה מוגבל בתקופת זמן קצובהרשיון למתן שירותי תוכן לציבור לא י

 ;להנחת דעתה של הרשות הלאומית לתקשורת, הרשיון בתנאי הסף שנקבעו ברשיונו

 

 .אחת לשנה מיום קבלת הרשיון, תיבחן עמידתו בתנאי הרשיון, בנוסף לאמור לעיל

 

שאבים מ"כולם או חלקם בגדר , בתקופת ההסדרה וכל עוד יהיו שירותי ההולכה, ואולם

, יינתנו רשיונות שידור לתקופות זמן קצובות בהליך תחרותי של מכרז, "שבמחסור

 .הקובע תנאי סף לקבלת הרשיון

 

 

 

 

 

 :�ן�ו�י�ש�ר� �י�א�נ�ת� �ת�פ�י�כ�א� . �12

 

ובכלל זה , בדרגות שונות�,)סנקציות(הוועדה ממליצה לקבוע שורה של אמצעי אכיפה 

 .כאחד, ון בתחום שירותי ההולכה ושירותי התוכןלקיום תנאי הרשי, קנסות כספיים

 

או בעל רשיון להפעלת שירות , כי בעל רשיון למתן שירותי תוכן לציבור, עוד מומלץ לקבוע

, גם להתליית רשיונו, בין היתר, שלא עמד בתנאי הסף שנקבעו ברשיונו יהא צפוי, הולכה

 .שות התקשורתלאחר הליך של שימוע שייערך בפני ר, או לביטולו המוחלט

  

ותדווח על כך במסגרת דין , הרשות תדווח לציבור על הפרות תנאי רשיון של בעל רשיון

 .שיעמוד לרשות הציבור, וחשבון שנתי

� 

    (*):ת�ו�ש�ד�ח�ו� �ע�ד�י�מ� �י�ת�ו�ר�י�ש� . �1�3�

 

 News, להלן(בעל רשיון למתן שירותי תוכן יוכל להציע לציבור שירותי מידע וחדשות 

Provider( ,בדבר הקפדה על כללי אתיקה , בכפוף להוראות מיוחדות שיחולו ברשיונו

 .ומניעת ניגוד עניינים

 

 

בתחומי , )Content(הוועדה ממליצה לעמוד בבירור על ההבחנה בין אספקת שירותי תוכן 

, לבין אספקת שירותי מידע וחדשות, לסוגיהם, הבידור והמידע הכללים, התרבות

 השגת חומר -לאמור , )News Gathering�במובן של " (איסוף חדשות"ל המבוססים ע

עריכתו והגשתו , מיון מידע חדשותי, לרבות תחקירים, חדשותי באמצעים עיתונאיים

 .או תכנית מידע, תכנית תחקיר, במתכונת מזוהה של מהדורת חדשות
 

 שירותי המחוקק הרשאה מפורשת לספק, עד כה, בתחום שידורי הטלוויזיה העניק

ולחברת החדשות של הערוץ ) של רשות השידור(חדשות ואקטואליה רק לערוץ הראשון 

 ;השני



 43

 

לשדר תכנית יומית , שלא ניתנה לה כחוק, הטלויזיה הלימודית נטלה לעצמה רשות

הערוכה במתכונת של מגאזין חדשות , ")ערב חדש("באיצטלה של דיון בענייני היום 

גלי "בתחילה על ידי , שולבו בתכנית�)Hard News" (כותרות החדשות"אף ש, מובהק

 ; ועתה על ידי הטלויזיה הישראלית" ל"צה
 

ארציות -לשדר חדשות כל" קול ישראל"בתחום שידורי הרדיו ניתנה הרשאה רק ל

מבזקים (משדרת כיום חדשות " ל"גלי צה"תחנת השידור הצבאית ; ובינלאומיות

שעשתה זאת (כמו הטלויזיה הלימודית , מרתבדרך של יצירת עובדה מוג) ומגאזינים

 .ובלא שניתנה לה הרשאה כחוק, )מאוחר יותר
 

אסר המחוקק במפורש על הטלויזיה בכבלים ועל תחנות הרדיו האזוריות , לעומת זאת

והגביל אותן לשידור חדשות מקומיות בעניני " ארציות ובינלאומיות"לשדר חדשות 

ואולם הגדרה ". אזורית-מדיה מקומית" שמדובר ב,הטעם לכך היה לכאורה. האזור בלבד

לתחנות הטלויזיה בכבלים לשדר , למעשה, כאשר הותר, זו לא עמדה במבחן אכיפת החוק

 .ארצי אחיד- ערוצים עצמיים כשירות כל5
 

כי המצב הנוכחי בתחום שידורי החדשות והאקטואליה בתקשורת , הוועדה סבורה

יטה הגיונית המבוססת על נורמה אחידה אין בו ש. המשודרת הוא מצב אנומלי

גלי "כמו , החוסים בחיקן של רשויות שלטוניות, "ציבוריים"גופי שידור . ואוניברסלית

, ואילו גופי שידור, באין מכלים, רשאיות לנהוג לפי הבנתן, והטלויזיה הלימודית" ל"צה

 .מוגבלים בשידורי החדשות, הפועלים על פי חוק
 

הגבלות מן הסוג האמור אינן קיימות באף לא אחת ממדינות המערב כי ,  הוועדה שוכנעה

מאפיין את שידוריו לפי ציבור היעד , מי שמשדר בארצות אלה על פי חוק; הדמוקרטיות

שידורן של תכניות חדשות ואקטואליה מהווה חלק מהחלטתו ; שאליו הוא שואף להגיע

 .ש להציע לציבורשהוא מבק" חבילת השידורים"כיצד לבנות את , של המשדר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שלעיל� �,�13� �לסעיף� �הסתייגות�) �(*
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להוסיף להמלצת . 3.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף , ן בדעת מיעוט מציע�ס�י�נ� �י�ל�א

 :הוועדה את הנוסח המובא להלן

 
ם תכניות של רשאי לכלול בשידוריו ג, Content Provider -בהגדרתו כ, בעל רשיון למתן שירותי תוכן

ובלבד שלצורך שידורים אלה יקים ויפעיל מערכת , )News Provider(בלא הגבלה , חדשות ואקטואליה

 ;אמינות ואי משוא פנים בשידור, המחויבת לעקרונות של מהימנות, חדשות נפרדת ועצמאית

 
ם למנוע כל שכוונת, על שידורי החדשות והאקטואליה יחולו כללי האתיקה בשידור וכן כללים ברורים

בין , מצב אפשרי של ניגוד עניינים בין תוכן השירות לבין ענייניו ועיסוקיו המסחריים של בעל הרשיון

 .במסגרת שידוריו ובין במסגרת עסקיו וענייניו האחרים
 

 

 

 

 

 

 

  :�   (*)ת�ב�ל�ו�צ�ה� �ת�ו�ל�ע�ב�ה�ו� �ת�ו�ר�ח�ת�ה� �ת�ר�ד�ס�ה�.  �14

 

י ההולכה ובתחום שירותי התוכן תתבסס על עקרונות הסדרת התחרות בתחום שירות

בדבר הבטחת תנאי תחרות שווים ובדבר הגבלת בעלות צולבת והגבלת ריכוז , מוגדרים

 :כמפורט להלן, אמצעי שליטה בשני התחומים

 

 :�ן�כ�ו�ת�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת�ב� �.�14 .1

  

; סיטרי-בת להתקיים באופן דוההפרדה בין שירותי ההולכה לבין שירותי התוכן חיי

 .לא יהיה בעל שליטה באמצעי הולכה" ספק שירותי תוכן"כי , יש לקבוע, ולפיכך

  

כספקים של , לעניין הבעלות הצולבת וריכוז הבעלות, הואיל ועיתוני הדפוס מוגדרים

המחזיקים במניות שליטה , יש לדעת הוועדה לחייב עיתונים, שירותי תוכן לכל דבר

למכור את אחזקותיהם בכבלים בתוך פרק , ההולכה של הטלויזיה בכבליםבשירותי 

בהתאם , לתחום שירותי התוכן, אם יחפצו בכך, זמן קצוב ולהעתיק את פעילותם

 :לעקרונות המובאים כאן

  

 �ת�ו�ל�ע�ב�ה� �ן�י�נ�ע�ל� �"�ן�כ�ו�ת� �ק�פ�ס�"� �ת�ר�ד�ג�ה�   .14.1.1

 :�ת�ב�ל�ו�צ�ה�

 



 45

אמץ את עקרונות החקיקה שנקבעו בעניין זה בארצות המערב הוועדה ממליצה ל

לצורך , שם נכללה עיתונות הדפוס בהגדרה של ספקי התוכן, )ב ואירופה"ארה(

 .הסדרת סוגיית הבעלות הצולבת ומניעת שליטה ריכוזית בתחום הפצת המידע

 

" שוק"בהגדרה זו אין משום התערבות בשאלות הבעלות והיקף השליטה ב

זולת הצורך באמידת היקפי השליטה של תאגידים , כשלעצמו, הדפוסעיתונות 

או שעתידים לרכוש אחזקות שליטה וניהול , שרכשו, מתחום עיתונות הדפוס

 .בתחום התקשורת המשודרת

 

 

 �ח�ת�נ� �י�פ�-�ל�ע� �ת�ב�ל�ו�צ� �ת�ו�ל�ע�ב� �ת�ל�ב�ג�ה� . 14.1.2�

 :�ק�ו�ש�ה�

  

, בין במישרין ובין בעקיפין, המחזיק, גידכי כל תא, הוועדה ממליצה לקבוע

ק בענף אחד של שירותי התוכן לא יהא �ו�ש�ה� �ח�ת�נ�מ� -25%ביותר מ

או במעמד של בעל עניין בענף אחר של , רשאי להיות במעמד של בעל שליטה 

לעניין סעיף זה תחול הגדרת שירותי התוכן כמשמעותה בסעיף . שירותי התוכן

 .שלעיל. 14.1.1

� 

ראה חוק הרשות השניה (בדבר בעלות צולבת , בלות הקבועות כיום בחוקההג

או , עיתון יומי"; כגון, מתייחסות למהות עיסוקו של התאגיד) לטלויזיה ורדיו

 ". או תאגיד שהוא המוציא לאור של כל אחד מאלה, עיתון אחר לרבות ירחון

  

תו ושליטתו בנתח שוק לפי היקף תפוצ, הגדרה זו אינה מבדילה בין עיתון לעיתון  

 .תפוצה-והיא קובעת דין אחד לעיתון דל תפוצה ולעיתון רב, המידע

 

או , שבסיסו הוא היקף השליטה של תאגיד, לקבוע מדד אחיד, הוועדה ממליצה

או , שבועון, לרבות עיתון יומי, שהוא מוציא לאור של עיתון מכל סוג, יחיד

 הוצאה לאור של -היינו , עיקריבנתח השוק הלאומי שבתחום עיסוקו ה, ירחון

 .עיתון אחד או יותר

 

המדד הקובע לאומדן היקף השליטה בשוק התקשורת יהיה שיעור התפוצה 

או , או נתח הצפיה , )לכל סוגיה(או מספר המנויים בטלויזיה למנויים , בעיתונות

הממומנים על ידי , בערוצי הרדיו והטלויזיה) Share(ההאזנה השנתי הממוצע 

 .מת מסחריתפרסו

  

הואיל ומספר המנויים בטלויזיה למנויים וכן נתח הצפיה השנתי הממוצע 

, או הזכיון/בערוצי טלויזיה ורדיו ניתנים למדידה ולבקרה על פי תנאי הרשיון ו

ל בתחום עיתונות הדפוס יהא רשאי "שהוא מו�או יחיד , יש לקבוע כי תאגיד

רק אם , תקשורת האלקטרוניתלהחזיק במניות שליטה של ספק שירות תוכן ב
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יסכים לעמוד בתנאים של בקרת תפוצה מוסמכת לגבי נתח שוק העיתונות 

 .שבשליטתו

 

על פי המדדים , כאמור, אומדן נתח השוק בכל ענף של שירותי התוכן ייעשה

 :כלהלן, הקובעים לגבי אותו ענף

 

 לפי מדד משוקלל של שיעור -ס �ו�פ�ד�ה� �ת�ו�נ�ו�ת�י�ע�) �1�( 

כל תפוצת העיתונות המודפסת עם תדירות ההוצאה לאור בחודש -תפוצה מסךה

 ).או ירחון, שבועון, יומון(

שמימונה מתבסס על פרסומת , ת�י�ר�ח�ס�מ� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�) �2�(

מסך כל שיעור הצפיה הארצי ) Share( לפי נתח הצפיה בממוצע שנתי -מסחרית 

 .נושאי פרסומת, בערוצי טלויזיה מסחריים

 

שמימונה , )Subscription TV(ם �י�י�ו�נ�מ�ל� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�) �3�( 

- Pay-per-view או Pay-per-channel -היינו, Pay TVדמי מנוי בשיטת �מתבסס על 

 .לפי סך כל המנויים בתחום הטלויזיה למנויים במדינה�

 

- שמימונם מתבסס על פרסומת מסחרית-ו �י�ד�ר� �י�ר�ו�ד�י�ש�) �4�( 

מסך כל שיעור ההאזנה הארצי לערוצי ) Share(י נתח האזנה בממוצע שנתי לפ

 .המשדרים פרסומת מסחרית, הרדיו השונים

 

 ספק שירותי תוכן -ם �י�י�ד�ו�ע�י� �ן�כ�ו�ת�י �ת�ו�ר�י�ש�)�5�( 

המחזיק בנתח שוק , תרבותי-או למיגזר אתני, המוגבלים לשפת מיעוט, יעודיים

לא יהיה רשאי להחזיק במניות של בעל ענין , וקו בתחום עיס25% -שמעל ל 

או שירותים המיועדים , בספק אחר של שירותי תוכן יעודיים באותה שפה

 ;תרבותי-לאותו מיגזר אתני

  

 מנתח השוק בעיתונות של שפת 25% -מי שמחזיק יותר מ ; א�מ�ג�ו�ד�ל �

בעל עניין בערוץ  לא יוכל להיות -ב "וכיו, רוסית, אנגלית, ערבית; כגון, מיעוט

 ;באותה שפה) או טלויזיה, רדיו(שידורים 

 

שהם , הגבלת הבעלות הצולבת וריכוז הבעלות לגבי שירותי תוכן יעודיים

) ב"מוסיקה וכיו, ספורט; כגון(או בעלי התמחות בתחום אחד , סקטוריאליים

או באותו , לפי אמידת השליטה בנתח השוק באותו הסקטור, אף היא, תיקבע

 .התחום

 

 מנתח השוק בעיתונות 25%-מי שמחזיק בשיעור של יותר מ; א�מ�ג�ו�ד�ל �

אינו רשאי להחזיק במניות של בעל עניין בערוצי רדיו וטלויזיה , הספורט

 .'ב"וכיו, יעודיים בתחומי הספורט
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המיועד לקהל ,  בעל שליטה בעיתון-י �מ�ו�ק�מ� �ם�ו�י�ד�מ�) �6�( 

המחזיק , או אזור גיאוגרפי מוגדר,  קבוצת ישובים, ישוב-היינו , קוראים מקומי

 לא יהיה רשאי להחזיק במניות של בעל עניין -25%בנתח שוק של למעלה מ

או , המיועד לציבור באותו ישוב או באותה קבוצת ישובים, ברשיון שידור מקומי

 .באותו אזור גיאוגרפי שלהם מיועד עיתונו

 

) תאגיד או יחיד( מסחריים  גופים-ע �ד�י�מ� �י�ר�ג�א�מ�) �7�( 

יהיו , הנסחרים בשוק המידע, החולשים באורח בלעדי על מאגרי מידע מסויימים

 ממניותיו של מי שקיבל רשיון לספק 25%זכאים להחזיק בשיעור שלא יעלה על 

יהא שגופים אלה חייבים להעמיד את מאגרי , תנאי לכך. שירותי תוכן לציבור

בתנאים , לשימושם של ספקי תוכן אחריםהמידע הבלעדיים שברשותם גם 

 .שווים�

 

 :�ם�י�ל�ב�ג�ו�מ� �ם�י�פ�ו� ג� .  14.1.3 

 

תאגידים או יחידים המחזיקים בנתח שוק של ספק שירותי תוכן ששיעור 

יהיו רשאים להחזיק במניות של ספק , -25%אחזקותיהם באותו ענף נמוך מ

 ).25%(בין השיעור המירבי תוכן אחר בשיעור ההפרש שבין סך כל אחזקותיהם ל

 

 מסך כל תפוצת עיתונות 15%מי שמחזיק בנתח שוק של ; א�מ�ג�ו�ד�ל 

 מסך כל נתח השוק באחד מאלה 10%יוכל להחזיק עד , ארצי-בהיקף כל, הדפוס

 .או שידורי רדיו, או טלויזיה למנויים,  טלויזיה מסחרית-�

 

 

 :�ם�י�ר�ו�ד�י�ש� �ת�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ם�ו�ח�ת�ב�.   14.2 

 

רשאי להחזיק , מכל סוג, או בעל רשיון בתחום שירותי הולכת שידורים, בעל זכיון

 ממניות השליטה בסך כל קיבולת ההולכה של כל שירותי 35%בשיעור מירבי של 

הפרוסה בכל רחבי , אין בהמלצה זו כדי למנוע מחברת בזק, ואולם. ההולכה בכל עת

 .י הולכה לספקי תוכן שוניםליתן בעתיד שירות, הארץ

 

שירותי ההולכה יהיו חייבים להעביר באמצעי ההולכה שבשליטתם כל סוג של 

לפי מידת היכולת הטכנולוגית העומדת לרשותם בכל עת ולפי קיבולת , שירותי תוכן

 ;ההולכה העומדת לרשותם בכל עת

  

כה באמצעות והול, הולכה טרסטריאלית,  הולכה בכבלים-שירותי הולכה מכל סוג 

 לא יהיו -) הן בהפצה ישירה והן בהפצה המשלבת אמצעי הולכה מסוגים שונים(לויין 

, רשאים להתנות שימוש באמצעי ההולכה שלהם בכל דרך שיש בה יצירה של חזקה

 .או בלעדיות לגבי כל סוג של שירות תוכן
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או , ידיםשליטה וניהול של תאג, יחולו הגבלות על אחזקה,  בכפוף לעקרונות אלה

 :כלהלן, או בעלי רשיונות בתחום שירותי ההולכה, שהם בעלי זכיונות, יחידים

 

 :�ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט� �ת�ו�כ�ר�ע�מ .  14.2.1

 

, להלן(או בעלי רשיון בתחום ההולכה בכבלים , שהם בעלי זכיון, או יחיד, תאגיד

 וניהול במערכות רשאים להחזיק מניות שליטה") מערכת טלויזיה בכבלים"

( מסך כל משקי הבית המרושתים בישראל 35%כבלים בשיעור שלא יעלה על 

Home Passed.( 

 

 

 :�ם�י�י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט� �ה�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש�.   14.2.2

 

הוועדה ממליצה להסדיר את פעילותו של תחום ההולכה הטרסטריאלי על בסיס 

 .י הבעלות הצולבתלקבוע גם את תנא, כלכלי ובהתאם לכך

 

שאלת הבעלות הצולבת בתחום שירותי ההולכה הטרסטריאליים היא שאלה 

ובין שירותי ") ספקי התוכן("�הנגזרת מן הזהות המוחלטת בין גופי השידור

 .ההולכה

 

הבעלות של גופי השידור השונים על אמצעי ההולכה הטרסטריאליים גורמת 

ן בשל נסיבות ההקצאה של ה, כיום לבזבוז רב בתחום השימוש בתדרים

התדרים במרוצת השנים והן בשל התיישנות חלק ניכר מן הציוד המשמש את 

 . שידורי רשות השידור

  

הפרוסים , היא בעיית אתרי המשדרים, שאין להמעיט בחשיבותה, בעיה אחרת

הפיצול בין הגופים המשדרים הוליד גם פיצול בזבזני . על נכסי קרקע יקרים

, שירותי ההולכה הטרסטריאליים מוחזקים. הקצאת אתריםוחוסר תיאום ב

 :על ידי הגופים הבאים, כיום

 

 :�ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ם�ו�ח�ת�) �1�(� 

 

 .בידי חברת בזק�אולם תפעול המשדרים ,  רשות השידור- 1�ץ �ו�ר�ע�

  

הלוויין �הקולטים את שידורי הערוץ מן ,   משדרים אזוריים- 2�ץ �ו�ר� ע

הקמת המשדרים מומנה על ידי זכייני  ערוץ ; תם באזורומפיצים או

המנכה את , אולם הם מצויים בבעלותה של הרשות השניה, 2

 .השקעתם של הזכיינים משיעור התמלוגים שהם חייבים בו

 

 :�ו�י�ד�ר�ה� �ם�ו�ח�ת�) �2�( 
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ש ומתופעלים על ידי חברת " המשדרים בידי רשה-ל  �א�ר�ש�י� �ל�ו�ק�

 ;"בזק"

 

  המשדרים מוחזקים ומופעלים על ידי חיל -  �ל�"�ה�צ� �י�ל�ג� �

 הקשר של �

 ;ל"    צה

 

לפי , י זכייני הרדיו" המשדרים הוקמו ע-ת האזוריות �ו�נ�ח�ת�ה �

 .י הרשות השניה ובפיקוחה"האזוריות סטנדרטים שנקבעו ע

 

 

 

 :�ם�י�ר�ד�ת�ה� �ם�ו�ח�ת�ב� �ש�ו�מ�י�ש�ה� �ת�ר�ד�ס�ה � �)� 3�( �

  

הסדרת השימוש בתחום התדרים בדרך של מיפוי והקצאה מחדש על בסיס 

במיוחד בתחום השידורים , טכנולוגי וכלכלי היא תנאי חיוני לכל פיתוח עתידי

הסדרת השימוש בתחום התדרים היא גם תנאי להסדרת סוגיית ; הדיגיטליים

 הבעלות הצולבת והבטחת תנאי תחרות שווים וחופשיים בתחום ההולכה

 .הטרסטריאלי

 

 

 

 

 

 

 �ה�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש� �ת�ט�ר�פ�ה�  � )�4 �(�

 :�ם�י�י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט�

 

י הדוגמא הבריטית ולאפשר לארגוני השידור להזדקק "הוועדה ממליצה לנהוג עפ

על פי , שיציעו את שירותיהם במכרז, לשירותי הולכה טרסטריאליים מסחריים

 . הדוגמא הבריטית

 

תחת פיקוחה של הרשות , ולכה הטרסטריאליות יפעלו ברשיוןחברות הה

ההפרדה בין ; י סטנדרטים אחידים ומחייבים"עפ, הלאומית העליונה לתקשורת

שירות ההולכה לבין ספק התוכן בתחום השידורים הטרסטריאליים והמעבר 

 :לקוח בין השניים תתקן עיוותים ותשפיע בתחומים אלה-ליחסי ספק

 

 ; מוש בתדריםייעול השי) -( 

 

 ; ניצול רציונלי של הציוד וחידושו) -( 
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 ; ניצול כלכלי יעיל ונכון של אתרים קרקעיים) -( 

 

 ; )השידור הדיגיטלי(מעבר לטכנולוגיות חדשות ) -( 

 

 עידוד תחרות כלכלית בין שירותי ההולכה ועידוד) -(  

 .השקעות בענף

 

 :�ם�י�י�נ�י�י�ו�ל� �ה�כ�ל�ו�ה� �י�ת�ו�ר�י�ש�.  14.2.3�

 

אף כי אין , תחום ההולכה באמצעות לוויינים הוא כיום התחום הזמין ביותר

פתוחה הדרך , למעשה. כפי שפורט לעיל, הוא מנוצל בישראל במידה הראויה

שאלומות , בפני כל ספק של שירותי תוכן להשתמש בשירותי ההולכה הלוויינים

 ממליצה לתת לכך תוקף הוועדה. השידור שלהם מכסות את שטחה של ישראל

 .בפרק זה. 9.3כאמור בסעיף , של הרשאה חוקית

 

מסתכמים , הנתונים בידי גורם ישראלי, שירותי ההולכה באמצעות לוויינים

אין לפי שעה , ועל כן, "עמוס"בשלב הזה בקיבולת ההולכה המצויה בלוויין 

א של למעט העקרונות שנקבעו בריש, רלוואנטיות לסוגיית הבעלות הצולבת

 .לעיל, .14.2סעיף 

 

הנדרשת להסדרת פעילותם של שירותי ההולכה בכבלים , בתקופת ההסדרה

לרבות ההפרדה המוחלטת בין שירותי הולכה לבין , ובשידורים הטרסטריאליים

או ,  מומלץ למנוע כל אפשרות שבעלי רשיונות הולכה בכבלים-שירותי תוכן 

ות כלשהן בחברה המפעילה את בתחום השידורים הטרסטריאליים ירכשו מני

 .המתוכנן עתה בתעשיה האוירית, "2עמוס "ובכלל זה הלויין , "עמוס"הלויין 

� 

לא תינתן לחברות , כי בתקופת ההסדרה בלבד, נוסף על כך ממליצה הוועדה

הולכה בכבלים אפשרות לרכוש מידה כלשהי של שליטה בתחום ההולכה 

שאלומת השידור שלהם מאפשרת , יםככל שמדובר בלוויינים אחר, הלוויינית

 . שידורים ישירים לתחומי ישראל

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�ר�ב�ח� �י�כ� �,�ה�ר�ו�ב�ס� �ה�ד�ע�ו�ו�ה �

 �י�ת�ו�ר�י�ש�ב� � �ש�מ�ת�ש�ה�ל� �ת�ו�י�א�ש�ר���ם�י�ל�ב�כ�ב�

 �-� �ו�נ�י�י�ה� �,�ד�ב�ל�ב� �ת�ר�ו�ס�מ�ת� �י�כ�ר�צ�ל� �ן�י�י�ו�ו�ל�

 �ל�ו�ע�פ�ת�ה� �י�ד�ק�ו�מ� �ל�א� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש���ת�ר�ב�ע�ה�ל�

 �י�ת�ב�ל� �ה�ר�י�ש�י� �ה�צ�פ�ה�ל� �א�ל� �ך�א� �,�ת�ו�נ�ח�ת�ה� �ל�ש�

 �.�ם�י�י�ו�נ�מ�ה�

 �ה�נ�ח�ב�ה� �ל�ע� �ד�י�פ�ק�ה�ל� �ש�י� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ת�ע�ד�ל �

 �ל�ש� �ת�י�נ�ו�ר�ק�ע� �ה�ל�א�ש�כ� �,�ו�ז���ה�ב�ו�ש�ח�

 �ה�ר�י�ש�י� �ה�צ�פ�ה� �,�ן�כ�ש� �;�ת�י�ת�כ�ל�מ�מ� �ת�ו�י�נ�י�ד�מ�
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 �,�ם�י�י�ו�נ�מ�ה� �ל�א� �ם�י�ל�ב�כ�ה���ת�ו�נ�ח�ת� �ל�ש�

 �ם�י�ש�ל� �ה�ל�ו�ל�ע� �,�)�DBS�(� �ן�י�י�ו�ו�ל� �ת�ו�ע�צ�מ�א�ב�

 �י�ק�פ�ס� �ד�צ�מ� �ת�ו�ר�ח�ת�ל���ת�ו�ר�ש�פ�א� �ל�כ� �ל�א�ל�

 �ם�י�י�צ�ו�ר�ע�-�ב�ר� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש� �ל�ש� �ן�כ�ו�ת�

 .�ן�י�י�ו�ו�ל� �ת�ו�ע�צ�מ�א�ב�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שלעיל, 14י מבקש להוסיף הסתייגות לסעיף �ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י�ד "עו(*) 

 
 לעניין איסור הבעלות הצולבת 14ד יוסי עבאדי מסתייג מן השיעורים הנקובים בסעיף "עו"

לאחר בדיקה יסודית של השוק והשלכות ,  השיעורים המקסימליים לאחזקותומציע לקבוע את

 ".האיסורים הללו על מעמד כלי התקשורת

 

 

 

 : �ל�א�ר�ש�י�ב� �י�ר�ו�ב�י�צ�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה� �.�15

          

כחלק ממפת , הוועדה בחנה בדיוניה הפנימיים גם את סוגיית השידור הציבורי בישראל

אולם לנוכח העובדה שערוצי השידור הציבורי במתכונתם הנוכחית , התקשורת בישראל

, "הוועדה לבחינת נושא השידורים הציבוריים"היא , נבחנים עתה על ידי ועדה אחרת

 נמנעת הוועדה מהגשת המלצות -") ועדת צוקרמן("שמונתה על ידי ראש הממשלה 

  �.י השידור הציבורילגב, ח זה"המפרטות את דרכי היישום של העקרונות הכלולים בדו

 

 

 :�)י�ל�ט�י�ג�י�ד�ה�(� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה� �.�16�

 

כי בישראל נדרשת עתה החלטה ברמה לאומית להיערך מיד למעבר , הוועדה סבורה

ראה גם סקירה . (� בתחום שידורי הרדיו והטלויזיה� הדיגיטלי�מתוכנן לעידן השידור

 ).ועדהח המלא של הו" בנושא זה בדו�רחבה

 

 :לוח הזמנים החזוי למעבר לשידור הספרתי נחלק לשתי  תקופות
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 :�י�ת�ר�פ�ס� �ר�ו�ד�י�ש�ל� �ת�ו�כ�ר�ע�י�ה�ה� �ת�פ�ו�ק� ת  )   1 �(

 

, לצורך הפעלת השידורים בטכנולוגיה ספרתית, להיערכות של הגופים המשדרים

קיקה והח(ממועד קבלת ההחלטה , נאמד בטווח של שלוש שנים, בישראל

 ;)הנדרשת

 

 :�ת�י�ת�ר�פ�ס� �ה�ט�י�ל�ק�ל� �ר�ב�ע�מ�ה� �ת�פ�ו�ק� ת � ) 2 �(

 

או , על ידי כל, פרק הזמן הנדרש למעבר לקליטת שידורים דיגיטליים בהיקף מלא

זוהי תקופת המעבר ;  שנים8-5מוערך כיום בבריטניה בטווח של , רוב האוכלוסיה

ביתיים האנלוגיים למקלטים הנדרשת להמרת מקלטי הטלויזיה והרדיו ה

 .ספרתיים

 

למעבר משידורים , בשעתו, ההערכה בבריטניה מתבססת על פרק הזמן שנדרש

הנסיון של קליטת �. לבן לקליטה של שידורי טלויזיה בצבע-וקליטה בשחור

טכנולוגיות חדשות על ידי הצרכן הישראלי מעיד על האפשרות שבישראל יתחולל 

 .ותרתהליך המעבר בקצב מהיר י

 

בתחום השידורים , "שמים פתוחים"כי יישום התפיסה של , הוועדה סבורה

הפותחות אופקים חדשים , מותנית באימוץ טכנולוגיות חדשות, והשירותים

 .ככוח מניע בכלכלה ובחברה, בתפיסת התקשורת האלקטרונית

 

בפרוייקטים המיועדים לספק , באופן מעשי, מדינות רבות במערב מעורבות כבר

. המבוססים על טכנולוגיה דיגיטלית של שידור וקליטה, יבור הרחב שירותי תוכןלצ

יפן ומדינות רבות אחרות יתרחש המעבר לעידן , גרמניה, בריטניה, ב"בארה

 . שנתיים-הדיגיטלי בתוך שנה 

 

לנוכח מצוקת , הצורך באימוץ הטכנולוגיה הספרתית בישראל מתברר כחיוני ביותר

מים מסויימים התפתחויות חיוניות למשק ולקהל המעכבת בתחו, התדרים

ברור שכל דחיה בתחום זה תגרור אחריה פיגור מאוחר יותר בכל , לפיכך. הצרכנים

 .הענף

 

, המבוססת אף היא על טכנולוגיה דיגיטלית, "אינטרנט"כי רשת ה, מן הראוי לציין

, ר הואפירוש הדב; תהפוך בהדרגה לרשת אינטראקטיבית גם בתחום החוזי והשמע

לשירות " אינטרנט"תהפוך רשת ה, כי בטווח זמן שאינו עולה על שנים אחדות

באיכות קליטה , המסוגל לספק גם שידורי טלויזיה ורדיו לכל דורש, הולכה גלובלי

 .גבוהה

 

תוכל לספק , המבוססת כבר עתה על שירות אינטראקטיבי, "אינטרנט"רשת ה

 .יקף גלובלישידורי טלויזיה ורדיו אינטראקטיביים בה
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 :�ם�י�י�ל�ט�י�ג�י�ד� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ל� �ת�ו�כ�ר�ע�י�ה�ה�.  16.1

 

פרוייקט המעבר � �שתתכנן את,  ממליצה לכונן לאלתר ועדה בין תחומית�הוועדה

כאשר ,  תוך התייחסות לנעשה בתחום זה בעולם הרחב�,לעידן השידורים הדיגיטליים

 .ם יהיה בתוך שלוש שניםתאריך היעד לתחילת השידורים הספרתיי

 

בתחום , כי לא ניתן יהיה בעתיד להרחיב את מערך השידורים לציבור, הוועדה סבורה

אם לא יוחל עתה , השירותים לפי דרישה ובתחום השידורים הטרסטריאליים

 .בהיערכות המתאימה לקראת העידן הדיגיטלי העומד בפתח

 

, דיגיטלי בחוק ולחייב כל בעל זכיוןמציעה הוועדה להגדיר את נושא השידור ה, לפיכך

וכל בעל רשיון להספקת שירותי תוכן ��)Carrier(או בעל רשיון להפעלת שירותי הולכה 

)Content Provider (או , לעבור לשידור בטכנולוגיה דיגיטלית במועד שייקבע בחקיקה

 ).לפי העניין(בתקנות 

  

הטכנולוגיה ( השידור האנלוגי כי השידור הדיגיטלי יתקיים בצד, מן הראוי להדגיש

עד שיושלם תהליך המעבר של האוכלוסיה ,  שנים8 עד 5לתקופה של ) המקובלת כיום

 .לקליטה ספרתית

 

כי המלצות הצוות הבין תחומי , עד להקמתה של הרשות הלאומית לתקשורת מוצע

שתסמיך את שרת התקשורת לקבוע תקנים וסטנדרטים , או בחקיקה, יעוגנו בתקנות

לרבות ביבוא מקלטי טלויזיה ומקלטי , "ציוד קצה"ידים לשימוש בציוד שידור ובאח

 ;רדיו דיגיטליים במועד שייקבע

 

, מחייב מצד אחד�")חסרון הגודל("של המשק הישראלי , יחסית, היקפו המצומצם

ומצד שני הוא מחייב אכיפה נמרצת של , הימנעות ומניעה של צעדים בלתי הפיכים

 . אחידיםתקנים וסטנדרטים

 

 לגרום מצבים של �עלולה , כפועל יוצא של יזמות נבדלות, התפתחות בלתי מבוקרת

שברשות (ברכישה ובהתקנה של ציוד שידור וציוד קצה ) Incompatibility(אי תאימות 

מבחינה לאומית ומבחינת , באופן שימנע התפתחות תקינה ורצויה, )המשתמש

אשר , לתת בידי גורמים מעטים עמדות שליטהמצב כזה עלול ; ויתירה מזו; הצרכנים

ואת עקרון התחרות ההוגנת בתחום " השמים הפתוחים"ישימו לאל את תפיסת 

 .התקשורת

 

 -בכל תחומי ההולכה (�כי המעבר לטכנולוגיות שידור דיגיטליות, מן הראוי לציין

, ידורפירושו היצע רחב ביותר של ערוצי ש, )כבילית ולוויינית, הולכה טרסטריאלית

 -ישביח את איכויות השידור והקליטה ומעל לכל , אשר יניע פעילות כלכלית ענפה

על בסיס של פלוראליזם וגיוון בתחום , "ריבונות הצרכן"יאפשר יישום אמיתי של 

 .השידורים לציבור
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מוצעים כיום מאות , שם כבר החל העידן הדיגיטלי, ב"במדינות מערב אירופה ובארה

צעות הלוויינים ועם השבחת מערכות הכבלים יוצע מספר דומה גם ערוצי שידור באמ

השידור הדיגיטלי הטרסטריאלי יהיה מסוגל להציע עשרות . בתחום ההולכה הכבילית

 .ערוצי שידור בו זמנית

 

 :�ר�ו�ב�י�צ�ל� �ר�ו�ד�י�ש� �ת�ו�ר�י�ש�כ� �"�ט�נ�ר�ט�נ�י�א�"�ה�. 16.2

 

, לתקשורת�הרשות הלאומית , מתההוועדה ממליצה שמשרד התקשורת ועם הק

על , "אינטרנט"יבחנו את האפשרויות הגלומות בשידורי חוזי ושמע באמצעות רשת ה

, בתוך שנים אחדות, עשויה להשתלב" אינטרנט"רשת ה, שכן. מעלותיה וחסרונותיה

 ".השמים הפתוחים"י עקרון "עפ, במערך הכולל של השידורים לציבור

 

ן עדיין בשלב של התהוות ממליצה הוועדה שמשרד הואיל ומדובר בתחום הנתו

יתנו דעתם גם על מכלול , הרשות הלאומית לתקשורת, התקשורת ועם הקמתה

כשירות " אינטרנט"ככל שיש להן נגיעה ל, ח הוועדה"השאלות וההמלצות שהועלו בדו

 .הולכה של שידורי רדיו וטלויזיה

 

אתיקה ; כגון, בסוגיות שונות" נטאינטר"בין השאר מוצע לבחון את השלכות שידורי ה

גזענות והסתה , שידורי פורנוגרפיה, עבירות על חוק לשון הרע, בפרסומת ובשידור

של , יחסית, לנוכח נפיצותם הגבוהה. ב"וכיו, בטחון הציבור, לגזענות ולאלימות

חשיבות רבה לבחינת הסוגיות הללו מבעוד �יש, כיום בישראל" אינטרנט"שירותי ה

אם ועד כמה ניתן לקיים מערך של בקרה על , השאלה�ל זה נדרשת בחינתובכל. זמן

 ".אינטרנט"שירותי ה

   

כלשהי על שירותי �אין להסיק כי הוועדה ממליצה להטיל צנזורה, מכל האמור לעיל

בדיקה ובחינה גם לצורך �אולם הסוגיות הללו טעונות. הרשת הבינלאומית בישראל

 .חלים על שירותי הרשתבמידה שהם , אכיפת חוקי המדינה

 

במדינות השונות �מומלץ לכונן ועדה שתבחן את ההתפתחויות הרגולטוריות, לפיכך

לכל " אינטרנט"ה�ותבחן את דרכי ההתמודדות עם השאלות שמציבה כיום רשת

 .חברה דמוקרטית

 

והפוטנציאל העצום הטמון � בישראלInternet-תפוצתם ההולכת וגדלה של שירותי ה

התייחסות להשלכות , כאמור, מחייבים�, עולמית- אינטראקטיבית כלכמערכת, בהם

 .היצע השידורים לציבור� על מכלולInternet-האפשריות של ה

 

לקבל ולשמוע שירותי �, ניתן כבר עתה לבקשInternet-באמצעים הזמינים כיום ברשת ה

בתחום זה ; ההולכת ומשתבחת�המושמעת באיכות, בעיקר מוסיקה, )Audio(שמע 

בנוסח של , בחירת המשתמש�הולכת ומתפתחת בהדרגה מתכונת של שירות לפי

Audio-on-demand. 
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 שידורי חוזי ושמע Internet-ה�כי כבר עתה ניתן לקלוט באמצעות , מן הראוי לציין

. יחסית, שידורי טלויזיה באיכות נחותה�המציעים למעשה, )Video & Audio(ביחד 

, תתאפשר מערכת של שידור וקליטה של שידורי וידיאו�,יחסית, כי בטווח קצר, נראה

הרשת למערכת שידורים אינטראקטיבית הגדולה בתבל בתחום �העשויים להפוך את

 ).Video-on-demand" (דרישה-לפי-וידיאו"ובמיוחד במתכונת של , הטלויזיה

� 

השמים "חזון �להפוך את, בתוך שנים אחדות, האפשרויות הגלומות בכך עשויות

 . שיש בה מן הדבש ומן העוקץ, למציאות ממשית" וחיםהפת

 

 לבחינה Internet-כי גם ברמה העקרונית יש להעמיד את נושא ה, הוועדה סבורה

, )Content(ושל נושא התוכן ) Access(�כתחום העשוי לחייב הסדרה של הגישה, ולמעקב

רים בכבלים שידו, שידורים טרסטריאליים; כגון�,בדומה לשידורים באמצעים אחרים

 .ושידורי לוויין

 

אין כאן , לפיכך�.הגבלה או חלוקה, אינו ניתן לצמצום" השמים הפתוחים"עקרון 

מציעה , עם זאת. לחיינו�"אינטרנט"ה" פלישת"בפני , בדרך כלשהי, הצעה להתבצר

לחסום את השפעותיה של תופעת �הגורסת שאין, הוועדה לאמץ את הגישה האירופית

מולה גם חלופות מקומיות רלוואנטיות �אך יש להציב, תקשורתהגלובליזציה של ה

 . לבחירתו של הפרט

 

� 

 

 

 

 

 

 

 �ת�פ�ו�ק�ת�ב� �ת�ו�י�נ�י�ד�מ�ה� �ם�ו�ש�י�י� �-� �'�ב� �ק�ל�ח�

 �:�ה�ר�ד�ס�ה�
 

 :�)�(*� �ה�ר�ד�ס�ה� �ת�פ�ו�ק� ת.   �1 

 

 �ן�ו�ג�ר�א�ו� �ה�ב�ח�ר�ה� �ר�ב�ד�ב� �,�ה�ד�ע�ו�ו�ה�ת �ו�צ�ל�מ�ה�

 �,�ר�ו�ב�י�צ�ל���ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ך�ר�ע�מ� �ל�ש� �ש�ד�ח�מ�

 �,�ר�ת�ל�א�ל� �,�א�ל�מ� �ם�ו�ש�י�י�ל�ת �ו�נ�ת�י�נ� �ן�נ�י�א�

 .ר�צ�ק� �ן�מ�ז� �ק�ר�פ�ב�ו�ד �ח�א� �ך�ל�ה�מ�ב�

� � 
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, החוקים הקיימים�-על היבטיו השונים , המצב הקיים בתחום התקשורת האלקטרונית

הכלכלית שבה פועל עתה הענף �ס המשפטי של בעלי הזכיונות השונים והמציאותהסטטו

מחסומים ואילוצים אחרים ולהסדרת � מחייבים נקיטת צעדים שונים להסרת-כולו 

 .כללי התחרות בתנאים שווים

 

 �ת�פ�ו�ק�ת� �ע�ו�ב�ק�ל� �ה�ד�ע�ו�ו�ה�ה �ע�י�צ�מ� �,�ך�כ�י�פ�ל�

 �ו�ט�ק�נ�י�י� �ה�ת�י�ש�א�ר�ב�ש� �,�ה�ר�ד�ס�ה�

 �ה�ת�מ�ק�ה� �;�ן�ו�ג�כ� �,�ם�י�ש�ו�ר�ד�ה� �ם�י�ד�ע�צ�ה���ל�כ�

 �ד�ר�ש�מ�ב� �ה�מ�ק�ה�ו� �ה�ר�ד�ס�ה� �ת�ל�ה�נ�י�מ� �ל�ש�

 �י�נ�ו�ק�י�ת�ו� �ה�ק�י�ק�ח� �ת�ו�מ�ז�י� �ן�כ�ו���ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה�

 �ה�י�ה�י� �ן�ת�י�נ�ש� �י�ד�כ� -� �ם�י�פ�ו�ח�ד� �ה�ק�י�ק�ח�

 �"�ם�י�ח�ו�ת�פ�ה� �ם�י�מ�ש�ה�"� �ן�ו�ר�ק�ע���ת�א� �ל�י�ח�ה�ל�

 �ת�פ�ו�ק�ת� �ם�ו�ת�ב� �,�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ף�נ�ע� �ל�כ� �ל�ע�

  �.�ה�ר�ד�ס�ה�ה�

 

מה גם , משלה�כי למציאות הנוכחית בענף התקשורת יש דינמיקה, ואולם יש להדגיש

 ; החוקים עצמם� המתחייבים מן,שחוקי התקשורת הקיימים קוצבים לוחות זמנים

 

שגופים �הוועדה מבקשת להסב את שימת ליבה של שרת התקשורת לאפשרות

לשידורי �מועצת הרשות השניה והמועצה, כמו רשות השידור, סטטוטוריים

, בחוק�במסגרת הסמכויות המוקנות להם, כבלים יפעלו עוד בשנה הקרובה

מחדש של �ות להרחבה ולארגוןאו יגבילו את האפשר, ויקבעו עובדות שימנעו

 :כמוסבר להלן, לפחות בשנים אחדות, מערך השידורים לציבור

 

 לפרסם מכרזים �למועצת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו נתונה הסמכות בחוק) �1�(�

עניין ( הזכיון של זכייני הערוץ השני �נוספים לערוצי רדיו וכן להאריך את תקופת

 ;)1997זה יוכרע במהלך 

 

 כחוק שידורים �1965 -שנחקק ב(לרשות השידור נתונה הסמכות בחוק הקיים ) �2�(�

 בטלויזיה 3דוגמת ערוץ ( שידור �להרחיב שידורים ולהוסיף ערוצי , )מונופוליסטי

 ;") לעסקים�קול הדרך"וערוץ הרדיו 

 

לקבוע , 1' פרק ב�י חוק הבזק "עפ, בידי המועצה לשידורי כבלים נתונה הסמכות) �3�(�

 לגבי חובותיהם וזכויותיהם של �או לתקן את הכללים הבאים, כללים חדשים

 �וכן לפרסם מכרזים, בתחום השידורים למנויים,  כבלים�בעלי הזכיונות לשידורי

 .לערוצים יעודיים לתקופות החורגות מעבר לתקופת ההסדרה

 

 �ו�א� �,�ת�ו�נ�ו�י�כ�ז� �י�כ� �,�ע�ו�ב�ק�ל� �ע�צ�ו�מ� �,�ך�כ�י�פ�ל�

 �ה�ר�ד�ס�ה�ה���ת�פ�ו�ק�ת�ב� �ו�נ�ת�נ�י�י�ש� �,�ת�ו�נ�ו�י�ש�ר�
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 �י�ל�ע�ב�ל� �ו�א� �,�ם�י�נ�י�י�כ�ז�ל� �ו�נ�ק�י� �א�ל�

 �"�ה�ק�ז�ח�"���ן�ו�ג�כ� �,�ר�ת�י� �ת�ו�י�ו�כ�ז�� �,�ת�ו�נ�ו�י�ש�ר�ה�

 �ה�ר�ד�ס�ה�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�ב�, �ם�מ�ו�ח�ת�ב� �ת�ו�י�ד�ע�ל�ב� �ו�א�

 .�ה�ל� �ר�ב�ע�מ�ו�

 

 �ל�ע�ב� �ו�א� �,�ן�ו�י�כ�ז� �ל�ע�ב� �ל�ע� �ם�ג� �ל�ו�ח�י� �ה�ז� �ן�י�ד�

 �,�ו�נ�ו�י�ש�ר� �ו�א���,�ו�נ�ו�י�כ�ז�ש� �,�ר�ו�ד�י�ש� �ן�ו�י�ש�ר�

 .�ה�ר�ד�ס�ה�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�ב� �ק�ו�ח�כ� �ו�כ�ר�א�ו�ה�

 

 �,�א�ו�פ�י�א� �,�ת�ו�ס�ח�י�י�ת�מ� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ת�ו�צ�ל�מ�ה�

 :ת�ו�פ�ו�ק�ת� �י�ת�ש�ל�

 

האמורה להתחיל מיד עם אישור , �ה�ר�ד�ס�ה�ה� �ת�פ�ו�ק�ת�) �א�(�

תקופה ; על ידי שרת התקשורת ועל ידי הממשלה, או חלקן�כולן, המלצות הוועדה

 .פי החלטת הממשלה-על, או במועד מוקדם יותר, חמש שנים�זו תסתיים בתום 

 

בתחום �ה יוסרו מחסומים כובלים ויוסדרו תנאי התחרותבמהלך תקופת ההסדר

לסלול את �במטרה מוצהרת , י המדיניות המוצעת בהמלצות אלה"עפ, התקשורת

 ;"השמים הפתוחים" תקופת -הדרך לתקופה שלאחריה 

 

טלויזיה נושאי � ערוצי7 -יינתנו רשיונות שידור רק ל ) 2004עד (בתקופת ההסדרה 

 .יעודיים� ערוצים 5 -ריים כלליים ו  ערוצים מסח2 -פרסומת 

 

היא התקופה , שלאחר תקופת ההסדרה, �ה�י�נ�ש�ה� �ה�פ�ו�ק�ת�ה�) �ב�(�

בתחום " שמים פתוחים"בדבר , ביישום המלא של ההמלצות�שבראשיתה יוחל

 .השידורים

 

אשר יוגדרו �ולוחות זמנים" אבני דרך", לקבוע בתקופת ההסדרה�הוועדה מציעה

שאינו מותיר מקום �ויובאו לידיעת הציבור באופן) בחוק ובתקנות(באופן מחייב 

 . לפרשנות אחרת מזו המובאת בהמלצות

 

 

 :ל�י�ע�ל�ש� �1� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�) �(* �

 

 :ן מבקש להוסיף לסעיף זה את הפיסקה שלהלן�ס�י�נ� �י�ל�א

 

  קדימות ולפי �פי סדרל, באופן מבוקר, בתקופת ההסדרה יינתנו רשיונות שידור"
 ".  סדר עדיפויות מוצהר
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 �ת�י�מ�ו�א�ל� �ת�ו�ש�ר� �ת�מ�ק�ה�ו� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ק�ו�ח�.   �2� 

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל�

 

צורך חיוני �כי הקמתה של רשות לאומית לתקשורת היא בחזקת, הוועדה סבורה

נאי לפיתוחם העתידי שהם ת, להסדרת הענף כולו וליצירת תנאי תחרות הוגנים ושווים

 .של כל תחומי התקשורת לתועלת המשק כולו ולרווחת התושבים

 

, שיעסוק בתכנון�,הרשות המוצעת תהיה גוף סטטוטורי בעל סמכויות רגולטוריות

בכפוף , ובאכיפת כללי אתיקה�בפיקוח על קיום תנאי סף ברשיונות שידור, ברישוי

 .להחלטות המועצה הארצית לקבילות

 

בניהול מערך �שות התקשורת לא תעסוק בתכני השידורים ולא תתערבר, ואולם

 .ובפרסום ומתנאי הרשיון�למעט המתחייב מכללי האתיקה בשידור, השידורים לציבור

 

המאופיין בריבוי רשויות , הוועדה ערה למורכבות הרבה הכרוכה במעבר מן המצב הנוכחי

 מומלץ בזה להתחיל בהכנת חוק ,עם זאת. למצב הרצוי, ממשלתיות וגופים סטטוטוריים

 .1999הרשות הלאומית לתקשורת לא יאוחר מסוף �התקשורת לאלתר ולסיים את כינון

� 

,  להחיל� לבחון את האפשרות�בד בבד עם תהליך גיבוש החוק החדש ממליצה הוועדה

, תחום הטלקומוניקציה�את סמכויות הרשות הלאומית לתקשורת גם על, בהדרגה

 ).FCC(�ב"שות הפדראלית לתקשורת בארהבמתכונת דומה לר

 

 :�   (*)ר�ו�ב�י�צ�ה� �ת�ו�ל�י�ב�ק�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�ה� �ת�מ�ק�ה� � �.�3� 

 

עוד לפני , הציבור�את המועצה לקבילות,  פי חוק-על, הוועדה מציעה להקדים ולכונן

 .השלמתו וחקיקתו של חוק התקשורת הכולל

 

תחילתה של תקופת ההסדרה אינה פוגעת הקמתה של המועצה לקבילות הציבור עוד ב

לטלויזיה ולרדיו ובין �בין שניתנו על ידי הרשות השניה, בשום דרך בזכיונות שבתוקף

הטלויזיה , לגבי רשות השידור�.על ידי המועצה לשידורי כבלים, בשעתם, שניתנו

ואין בצעד זה משום התערבות , זכיון�ל לא עומדת כלל שאלה של"החינוכית וגלי צה

 .הציבורי�שאלת מעמדו והיקפו של השידורב

 

לקבילות הציבור �החוק האמור להסדיר את תחום פעילותה וסמכויותיה של המועצה

 .כדין, לציבור בישראל�שתחולתה על כל מי שמשדר, ינקוט לשון אוניברסלית

 

הפרסומת תעשה �אכיפתם של כללי אתיקה אחידים בתחום השידורים ובתחום שידורי

משום שהיא תבטל את , הרחב�מי שמשדר כדין ובראש ובראשונה עם הציבורצדק עם כל 
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היא תמנע מצב , אך בעיקרו של דבר�,חוסר השויון הקיים עתה בין הגופים המשדרים

בתוך , מדובר בגופים המבקרים את עצמם�כאשר, שהתקשורת מתריעה כלפיו תדיר

 .ת אמותיהם"דל

ולקיים מערך פנימי של �ד יוכלו להוסיףארגוני השידור הקיימים ואלה שיוקמו בעתי

 .או אמור לנהוג, תקשורת נוהג�כפי שכל כלי, בקרה ופיקוח על קיום כללי האתיקה

 

שהקימה באורח �,מן הראוי היה ללמוד דווקא מנסיונה של עיתונות הדפוס בישראל

הסתפקה בבקרה הפנימית של �ולא, "מועצת העיתונות", חיצוני-וולונטרי גוף ציבורי

אגודות העיתונאים והאיגוד הארצי של �או בוועדות האתיקה של, ערכות העיתוניםמ

 .העיתונאים

 

כפי שהיא באה , הזה�על שולחן הוועדה הונח חומר עדכני על התפיסה הבריטית בנושא

י החוק החדש שני " אוחדו עפ1.4.1997 -ב. 1996לידי ביטוי בחוק השידור החדש משנת 

 האחד בתחום האתיקה -בתחום קבילות הציבור �ים שעסקוגופים ציבוריים סטטוטורי

 .והאחד בתחום השירות לציבור

 

אינו מתפרש �,שאוחדו כאמור במסגרת מועצה אחת, קיומם של שני הגופים הללו

מהפכה בתחום התקשורת �שעברה בעשור האחרון, כהתערבות בחופש השידור בבריטניה

 . מלאה בין ערוצי השידור�רותפתיחות ותח, המשודרת בכיוון של ליברליזציה

 

ארגוני השידור �למועצת הקבילות בבריטניה ניתנה בחוק החדש סמכות לגבי כל

 .כל שלוחותיו� עלBBCהיינו , הבריטיים המסחריים והשידור הציבורי

 

בישראל וכן מנסיונה �שנצבר בעיתונות, לדעת הוועדה ניתן ללמוד מן הנסיון הרלוואנטי

לכונן בהקדם ועדה , איפוא�,מוצע בזה; ת הקבילות הבריטיתודרך פעולתה של מועצ

אשר תכין הצעה לחקיקת , נציגו�או, בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה, ציבורית

 .החוק ולהקמת המועצה בהקדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבאדי מהקמת מועצה ציבורית �ד יוסי "של המלצות הוועדה מסתייג עוה', פרק א, 4כפי שצויין בסעיף (*) 

 . אומבודסמן יחיד לעניין זה�ילות הציבור ומציע למנות לקב
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 :�)ם�י�י�ל�ט�י�ג�י�ד�(� �ם�י�י�ת�ר�פ�ס� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש   �.�4� 

 

טכנולוגיים ויציע אמצעים �תחומי אשר יקבע סטנדרטים-צוות בין, לאלתר, יוקם  )1( 

 אמצעי בכל) דיגיטליים(לקראת המעבר לשידורים ספרתיים , משפטיים וארגוניים

בתוך ) 'לוויינים וכו, טלויזיה בכבלים�מערכות, משדרים טרסטריאליים(ההולכה 

 .שלוש שנים

 

") ציוד קצה("וקליטה �הצוות יקבע סטנדרטים אחידים ותואמים לאמצעי שידור  )2( 

 .דיגיטליים

 

אשר תחול על , בדבר מעבר מתוכנן והדרגתי לשידורים דיגיטליים, תוכן הצעת חוק  )3( 

 .ור ואמצעי ההולכה במועדים שייקבעו בחוקכל ארגוני השיד

 

הולכה דיגיטלי �כשירות" אינטרנט"הצוות יבחן את האפשרויות הגלומות ב  )4( 

 .ואינטראקטיבי

 

 :�ה�צ�ק� �ד�ו�י�צ�ל� �ם�י�ד�י�ח�א� �ם�י�ט�ר�ד�נ�ט�ס   �.�5� 

 

טכנולוגיים �סטנדרטים, בחוק ובתקנות, בהקדם האפשרי, הוועדה ממליצה לקבוע

הן בשיטה , )מפענחים�אנטנות ביתיות וממירים" (ציוד קצה" ומחייבים לאחידים

בקליטת ) Compatibility(ומקביל �לשימוש תואם, האנלוגית והן בשיטה הדיגיטלית

, לוויינים ואמצעי הולכה טרסטריאליים, כבלים�באמצעות, שידורים פתוחים ומוצפנים

 .כאחד

 

אולם מן הנסיון , הוועדה�ו מתחום עניינה שלמדובר כאן בנושא טכנולוגי שאינ,  לכאורה

הנתונה עתה בעיצומו , של בריטניה�שנרכש בישראל בתחום מערכות הכבלים ומנסיונה

כי לעניין זה יש חשיבות עליונה משני , ניתן ללמוד�,)דיגיטלי(של המעבר לשידור ספרתי 

 :המובהק של הוועדה�שהם מעניינה, היבטים

 

המותקן , בציוד קצה�בציוד שידור ובעיקר ) Compatibility(ת מצב של אי תאימו) �1�(� 

בתחום ההולכה או , בידי גורם דומיננטי�עלול לתת, בביתו של צרכן התקשורת

וכתוצאה מכך גם , יתרון של שליטה בשוק התקשורת, התוכן�בתחום שירותי

 .תיחסם הדרך לתחרות חופשית והוגנת בענף�

 

מחמת אי ידיעה ותלות בספק שירותים , היפגע במישריןציבור הצרכנים עלול ל) �2�(� 

מי שיבקש לממש את זכותו לבחור בין השירותים השונים ייאלץ , לפיכך; אחד

 .לרכוש ציוד קצה חלופי והשקעתו הראשונה בציוד זה תרד לטמיון
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צוות משותף � פועל כיום - וגם במדינות אחרות של האיחוד האירופי -בבריטניה 

וסטנדרטים �במטרה לקבוע עוד בשנה זו כללים, דור ולממשלהלארגוני השי

 .ספרתיים�המיועד לקליטת שידורים, לתקינה אחידה ומחייבת לציוד קצה

 

, הקונוונציונלי, בישראל נעשו משגים חמורים בעניין זה גם בתחום השידור האנלוגי

בלים המועצה לשידורי כ�במהלך מתן הזכיונות לכבלים התירה. במערכות הכבלים

לקליטת ) Converters(לזכיינים להתקין בבתי המנויים סוגים שונים של ממירים 

 .השידורים

 

" (תחום�ממיר"התקינה בבתי המנויים , מן הגדולות בענף, לפחות חברה אחת

Block Converter( ,שאינו מאפשר בידול והפרדה בין, זול יחסית�הערוצים השונים ,

Channel Converter" (ערוצים�ממיר"תי המנויים ואילו החברות האחרות התקינו בב

המוצע כיום למנויי , "הום סינמה"�שירות, לדוגמא(המאפשר בידול ערוצים , )

 ).הכוללת" חבילת השירות"בנפרד מ�, מוצפןPay-per-Viewכערוץ " תבל"

 

שיש בהם �,לא נקבעה תקינה אחידה לגבי יבוא מקלטי טלויזיה, נוסף על כך

ממיר ערוצים �ובעליהם אינם צריכים לרכוש, "ממיר ערוצים"ל התקנה פנימית ש

 ).תמורת דמי פקדון מתכלים(מחברת הכבלים 

 

ולמיגבלות של ציוד �גם כיום אין הציבור הרחב מודע לאפשרויות; ויתירה מזו

המועצה לשידורי . רוכש�או למכשירי הטלויזיה שהוא, הקצה המותקן בביתו

למעט שיג ושיח שהיא מנהלת �,כלפי הציבור הרחבכבלים לא נדרשה עד כה לנושא 

 .לידיעת ציבור המנויים�בלא שהעניין מובא, תדיר עם בעלי הזכיונות

 

בתחום , הדרך�היעדר התאימות במערכות הכבלים כיום והמשגים שנעשו בראשית

את יישומן של �או לעכב, עלולים להכשיל, התקינה של ציוד שידור וציוד קצה

 .מתייחסות לתחום הטלויזיה בכבליםהמלצות הוועדה ה

 

 �א�ש�ו�נ�ל� �ק�י�נ�ע�ה�ל� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ה�צ�י�ל�מ�מ� �,�ך�כ�י�פ�ל  

 �,�ן�נ�ו�כ�ל�ו� �ה�י�ו�א�ר�ה���ת�ו�מ�י�ד�ק�ה� �ת�ד�י�מ� �ת�א� �ה�ז�

 �ם�י�נ�ק�ת� �ע�ב�ק�ת�ש� �,�ת�י�ע�ו�צ�ק�מ� �ה�ד�ע�ו� �,�ר�ת�ל�א�ל�

 �ר�ו�ד�י�ש� �ד�ו�י�צ�ל���ם�י�ד�י�ח�א� �ם�י�ט�ר�ד�נ�ט�ס�ו�

 �ר�ו�ד�י�ש�ה� �ם�ו�ח�ת�ב� �ן�ה� �-� �ד�ח�א�כ� �,�ה�צ�ק� �ד�ו�י�צ�ל�ו�

  �.�י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה���ם�ו�ח�ת�ב� �ן�ה�ו� �י�ג�ו�ל�נ�א�ה�

 

 �ת�י�ב�ל� �)�DBS�(� �ם�י�ר�י�ש�י� �ן�י�י�ו�ו�ל� �י�ר�ו�ד�י�ש   �.�6� 

 :�  (*)ן�כ�ר�צ�ה�
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, לבית הצרכן�רשיונות לשידורי לויין ישירים, לאלתר, הוועדה ממליצה להקצות

 ). DBS)  Direct Broadcast Satellite -במתכונת הידועה כ

למנויים �שיסופקו, מוצפנים, ערוציים-ערוציים ורב-חד, הכוונה היא לשירותי תוכן

 .תמורת תשלום

 

דוגמת , שבמחסור� זמינים ואינם בחזקת משאב הואיל ושירותי ההולכה באמצעות לויין

הוועדה אפשרות להתחיל �יש לדעת, או מערכות הכבלים, תחום ההולכה הטרסטריאלי

למעט שידורים , בשידורי לוויין�ביישום מוסדר והדרגתי של עקרון השמים הפתוחים

 . מפרסומת�מסחריים הממומנים על ידי הכנסות

 

פרסומות תעמוד �ות שידור לערוצי לוויין נושאיכי ההגבלה על הקצאת רשיונ, מוצע

 .זה�בפרק) א (1כאמור בסעיף , בתוקפה עד תום תקופת ההסדרה

 

וכן לערוצי ) Satellite Pay TV(�בתשלום, מוצפנים, רשיונות שידור לערוצי לוויין, ואולם

ניתנים למנויים בתשלום ואינם נושאים �שאינם, לוויין הפתוחים לקליטה חופשית

 .הגבלה� יוקצו בלא-רי פרסומת שידו

 

הרכב המיקבצים ואיפיונם , אולם; רשיונות השידור יוקצו לפי תנאי סף שייקבעו בחוק

 .עצמם�אלא יהיו נתונים להחלטת המשדרים, לא יוכתבו מראש

 

באופן שלא תהיה זיקה �ערוציים יוגדרו המיקבצים ואיפיון השידורים-בשידורי לוויין רב

. לרכוש יותר ממיקבץ אחד�ובדרך שלא תאלץ את המנוי, יםמותנית בין המיקבצ

 ).ב"וכיו, נכלל במיקבץ אחר�שהמשכה, לא תשודר במיקבץ אחד סדרה; לדוגמא(

 

בזה להקדים �מוצע,  כרוכה בחקיקה מתאימהDBS הואיל והקצאת רשיונות לשידורי 

יה לשלב באופן שניתן יה�,את תיקוני החקיקה הדרושים לחקיקת חוק התקשורת הכולל

 .לכשתושלם הכנתו, כפרק בחוק התקשורת) 1'בחוק הבזק פרק ב(את התיקון 

 

ספרתיים �הוועדה מציעה עוד להתנות הקצאת רשיונות שידור במעבר לשידורים

, של ציוד קצה לסוגיו�וכן בעמידה בכללי תקינה אחידים, במועדים שייקבעו) דיגיטליים(

 . לעיל5כאמור בסעיף 
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 :ל�י�ע�ל�ש� �6� �ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�(*) 

 

השמים "כי עקרון , בדעת מיעוט, י מציע�ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י�ד "עו

המעונין �כך שכל, יוחל כבר מעתה על תחום השידור באמצעות לוויינים, כמפורט לעיל�,"הפתוחים

שיותנה בתנאי סף לרשיון �בכפוף, לשדר באמצעות לוויין יוכל לעשות זאת כבר בעתיד הקרוב

 . מינימליים
 :�ם�י�י�ד�ו�ע�י� �ם�י�צ�ו�ר�ע�.   �7� 

 

במסגרת הטלויזיה �,הוועדה ממליצה להעניק רשיונות להפעלת ערוצי שידור יעודיים

אשר יורשו לשדר גם , ")שימוש�בעל זכות" ("בעל רשיון שידור"במעמד של , בכבלים

 .באמצעות לוויין

 

באמצעות הכנסות �זכרים מטה יורשו לממן את פעילותםערוצי השידור היעודיים המו

 .משידורי פרסומת מסחרית לקהלי היעד שלהם

 

של שוק �הואיל והערוצים היעודיים אמורים לשמש גורם מאיץ בתהליך פתיחתו

הערוצים הללו עשויה �כי מידת ההצלחה של, סבורה הוועדה, התקשורת לתחרות חפשית

 .שוק התקשורת�הפיתוח העתידי שללהשפיע באופן מכריע על סיכויי 

 

 �ת�א� �ש�א�ר�מ� �ן�ו�ח�ב�ל� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ה�ע�י�צ�מ� �,�ך�כ�י�פ�ל

 �י�נ�ש�מ� �ם�י�י�ד�ו�ע�י�ה���ם�י�צ�ו�ר�ע�ה� �ל�ש� �ם�ת�ו�נ�כ�ת�י�ה�

 :�ה�ל�א� �ם�י�ט�ב�י�ה�

 

 ;איפיון נכון של הערוצים היעודיים וקהלי היעד הפוטנציאליים שלהם) �1�(

 

כערוצים , כל ערוץ לעצמו, היתכנותם הכלכלית של הערוצים היעודיים) �2�(

 .הממומנים מפרסומות

 

 

 �ך�י�ל�ה�ת� �ת�מ�ל�ש�ה�ל� �ר�ו�ת�ח�ל� �ה�ע�י�צ�מ� �ה�ד�ע�ו�ו�ה�

 �,�ם�י�י�ד�ו�ע�י�ה���ם�י�צ�ו�ר�ע�ל� �ם�י�ז�ר�כ�מ�ה� �ם�ו�ס�ר�פ�

1998 �ת�נ�ש� �ף�ו�ס�מ� �ר�ח�ו�א�י� �א�ל� �,�ן�א�כ� �ם�י�ע�צ�ו�מ�ה�

 �ת�ח�א�ה �נ�ש� �ל�ש���ת�ו�ה�ש� �ן�ת�י�ל� �י�ד�כ� �,�ת�א�ז� �;�

 �ם�ת�ז�י�ח�א� �ת�א� �ס�ס�ב�ל� �ה�ל�א� �ם�י�צ�ו�ר�ע�ל� �ת�ו�ח�פ�ל�

 �ל�ש� �ו�ת�מ�ק�ה���י�נ�פ�ל� �,�ם�י�נ�כ�ר�צ�ה� �ל�ה�ק� �ב�ר�ק�ב�

 �ף�ו�ס�ב� �)�ף�ס�ו�נ�(� �י�נ�ש� �י�ר�ח�ס�מ� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט� �ץ�ו�ר�ע�

�9 9 9 1�.� 
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 :�ת�י�ב�ר�ע�ה� �ה�פ�ש�ב� �י�ד�ו�ע�י� �ץ�ו�ר�ע.   �7�.�1 

 

) למכרז שעוכב באורח זמני�העומד(כי הערוץ היעודי בשפה הערבית , הוועדה ממליצה

המיועדת בעיקרה לקהל הצופים בכוח �,יהיה ערוץ פתוח וזמין לכל וימומן מפרסומת

 .ל הערוץש

 

צפיה גם מחוץ לגבולות �כי לערוץ הטלויזיה בערבית יש פוטנציאל, הוועדה סבורה

, מלכתחילה, במכרז יכללו�שתנאי הרשיון לזוכה, על כן מציעה הוועדה; ישראל

 ).DBS(לווייני ישיר �הרשאה להעביר את שידורי הערוץ גם בשידור

 

שעריה לקליטת �ישראל אתפתחה ) 1990משנת (עם הפעלת מערכות הכבלים בארץ 

את השידורים , למעשה�,מערכות הכבלים הביאו. ערוצי טלויזיה ממדינות ערב

 .למערכות הכבלים�המחובר, הנקלטים ממדינות ערב לכל בית בישראל

 

באמצעות (דובר ערבית �,כי הארכת טווח השידורים של ערוץ ישראלי, הוועדה סבורה

לאומית והן מבחינת היתכנותו �הן מבחינה, אל מדינות ערב השכנות חשובה) לוויין

 .לכך משנה דחיפות וקדימות�מקנה, גם יחד, שילוב שתי המטרות. הכלכלית

 

 :�ת�י�ס�ו�ר�ה� �ה�פ�ש�ב� �י�ד�ו�ע�י� �ץ�ו�ר�ע�.  �7�.�2� 

 

הרשאה , גם הוא, יכלול�כי הרשיון להפעלת ערוץ בשפה הרוסית, הוועדה ממליצה

בעת ובעונה ) DBSבמתכונת (�של הכבלים ושל הלווייןלהשתמש בשירותי ההולכה 

 .אחת

 

בשל כיסוי , באמצעות לוויין�יש לאפשר גם העברה של שידורי הערוץ בשפה הרוסית 

הטמון בו להעברת שידור ישראלי סדיר �אזורי הפריפריה של ישראל ובשל הפוטנציאל

 .שפה האמהריתערוץ זה ישדר גם תוכניות וחדשות ב. לתחומי מדינות חבר העמים

 

 :�ל�א�ר�ש�י� �ת�ש�ר�ו�מ�ל� �י�ד�ו�ע�י� �ץ�ו�ר�ע�.  �7�.�3� 

 

) דת ומסורת(�הוועדה מציעה לאפשר הקמתו של ערוץ טלויזיה למורשת ישראל

 .שימומן מפרסומת, באמצעות הטלויזיה בכבלים

 

של דתיים ושומרי �בישראל שרר תמיד מצב של חסך תקשורתי בקרב ציבור גדול 

העומד לרשות הציבור , התוכן�שאורח חייהם אינו עולה בקנה אחד עם היצע, מסורת

 .בערוצי הרדיו והטלויזיה

 

מהציבור הדתי להתחבר �תאפשר לצרכנים , באמצעות לוויין, העברת שידורי הערוץ

 .בלא להיחשף לשידורים אחרים, רק לערוץ הלווייני
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 :�י�ל�א�ר�ש�י� �ה�ק�י�ס�ו�מ� �ץ�ו�ר�ע�.  �7�.�4� 

 

במתכונת , ישראלי�הוועדה ממליצה לאפשר בטווח הקרוב הקמתו של ערוץ מוסיקה

 . דומה לערוצי מוסיקה ידועים בעולם

 

להיות נתונה לבחירתם �צריכה, כערוץ יעודי, שאלת איפיונו של ערוץ המוסיקה

מבחינת , איפיונו של הערוץ�,ואולם; החפשית של מבקשי הרשיון בהליך המכרז

י סקרי "עפ, חייב להיות מנומק היטב�,מוסיקליים והגדרת קהלי היעדאנרים ה'הז

 .ביקוש והיתכנות כלכלית

 

 :�ע�ד�י�מ�ו� �ת�ו�ש�ד�ח� �ץ�ו�ר�ע�.  �7�.�5� 

 

שייוחד לתחום החדשות �,להקמתו של ערוץ יעודי, בהקדם, הוועדה ממליצה לפעול

אמצעות מערכות הכבלים לציבור ב�אשר יוצע, All-News Channelבמתכונת של , והמידע

 ;ובאמצעות לוויין

 

מוצע , תחרותי של מכרז�הואיל ומדובר בשלב הזה ברשיון המותנה בהליך, ואולם

 .היתכנותו הכלכלית�בזה לבחון היטב את איפיונו של הערוץ ואת מידת

 

, עשויה" אקטואליה"חדשות ונושאי " המייצרת"חדשות וכמדינה " צרכנית"ישראל כ

שאיפיונו העיקרי הוא , של ערוץ יעודי� תנאים אידיאליים להצלחתולהציע, לכאורה

 .ישראלי�CNNמעין , מידע ואקטואליה, חדשות

 

, ל"המבססים חלק ניכר משידוריהם על תכניות נרכשות מחו, להבדיל מערוצי בידור

לבסס ערוץ חדשות ומידע על � אין אפשרות-בעלות נמוכה יחסית להפקה מקורית 

אף שניתן לרכוש חלק משירותי �; ששודרו כבר בערוצים אחרים,תכניות נרכשות

 .ל"ותחנות טלויזיה בחו�מסוכנויות חדשות, בתחום הבינלאומי, המידע

 

היא הפקה , השידור�המתעדכנות במהלך כל שעות, הפקת מהדורות חדשות, ואולם

ובפריסה רחבה של �הדבר כרוך בהעסקת עתונאים ושדרים מיומנים. יקרה מאד

הפעולות של חברת החדשות �תקציב, לדוגמא( ואמצעי סיקור בכל רחבי הארץ כתבים

 ).והוא עונה על הצרכים אך בדוחק רב� מליון דולר בשנה12 עומד כיום על 2בערוץ 

 

שילוב של , כגון, הערוץ�הוועדה ממליצה לבחון שילוב של מתכונות אחדות באיפיון

 Cable-Satellite(ב "בארה, CSPANמסחרי - עם מתכונת הערוץ הלאCNN -מתכונת ה

Public Affairs Network( ,המעביר�וכן ערוץ המשפט , סיקור חי מוועדות הקונגרס

 . ב"בארה

 

, שתכלול גם חדשות ספורט�כי תפיסת השידורים של ערוץ כזה יכול , הוועדה סבורה

, צרכנות, )וברמת המיקרו�ברמת המאקרו(חדשות כלכליות ואירועים כלכליים 
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ברשת " דין ודברים"בנוסח (משפט , אזרח�זכויות, )News for Use(תים לסוגיהם שירו

 .ב"וכיו, )Life Style(תרבות הפנאי �,אירועי תרבות ובידור, )'ב

 

בהבהרת מושגים �,מן הראוי שערוץ החדשות המוצע יתאפיין גם בסיקור משלים

דה שבתחום ובתכניות תעו�)Background Stories(במתן שירותי רקע , בחדשות

מערוצי הטלויזיה הכלליים לנוכח �ההולכים ונעלמים, אנרים'אלה הם ז. האקטואליה

 .לכיוון צפיה רחבה וחסרת יחוד�המושכים, Rating-השפעתם של סקרי ה

 

 

 

 

 :�ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ�.   �8� 

 

בדרך של הסכמה �,נוייםכי במערכות הטלויזיה בכבלים יונהגו שי, הוועדה ממליצה

 .של כל זכיון אזורי�או באמצעות חקיקה בתום תוקפו, בתקופת הזכיון הנוכחית

 

המוצעים בדרך של � אם בפרק זמן של שנה אחת לא ניתן יהיה להנהיג את השינויים

כי , תודיע לבעלי הזכיונות�כי שרת התקשורת, מוצע בזה, הסכמה עם בעלי הזכיונות

; אלא יועמדו למכרז חדש, הזכיונות הקיימים�כו בתום תוקפם שלזכיונותיהם לא יואר

שייכנסו לתוקף בתום כל תקופת זכיון בכל אחד , חוק�יוחל בתיקוני, במקביל לכך

 .מאזורי הכבלים

 

ח "הכלולות בדו�בקנה אחד עם ההמלצות, לדעתנו, המלצות הוועדה בפרק זה עולות

-ועדת וקס" (ופתיחתו לתחרות�קשורתהצוות הבינמשרדי לבחינת המדיניות בענף הת"

 . האוצר ולשרת התקשורת� לשר1996שהוגש בדצמבר , )ליאון-ברודט

 

 :ם�י�ע�צ�ו�מ�ה� �ם�י�י�ו�נ�י�ש�ה� �ן�ל�ה�ל� �ה�א�ר�

 

ההולכה בכבלים �או בעלי רשיון בתחום, שהם בעלי זכיון, או יחיד, תאגיד)  �1�(�

שליטה וניהול במערכות �החזיק מניותרשאים ל") מערכת טלויזיה בכבלים", להלן(

 Cable(המרושתים בכבלים � מסך כל משקי הבית35%כבלים בשיעור שלא יעלה על 

Home Passed( ,בתחומי המדינה. 

 

, תחום ההולכה�האמור בסעיף זה ייושם רק לאחר שתושלם ההסדרה המלאה של

תנאי חיוני . התוכן�ובכלל זה ההפרדה המלאה בין שירותי ההולכה לבין שירותי

כיום שירותי תוכן לתחנות �המספק, ICPלקיומה של הפרדה זו הוא פירוק תאגיד 

, בתחום שירותי התוכן" משנה�קבלני"ובכלל זה איסור על קיומם של , הכבלים

 . בכבלים-8  ו6השידור �המספקים לכבלים את ערוץ הספורט ואת ערוצי

 

בכבלים �ל שירותי ההולכההנדרשת להסדרת פעילותם ש, בתקופת המעבר) �2�(�

הולכה לבין �לרבות ההפרדה המוחלטת בין שירותי, ובשידורים הטרסטריאליים
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או , בכבלים� מומלץ למנוע כל אפשרות שבעלי רשיונות הולכה-שירותי תוכן 

 . הולכה לוויינים�בתחום השידורים הטרסטריאליים ירכשו מניות כלשהן בשירותי

 

טרסטריאליים �או באמצעים, ת הולכה בכבליםאין לאפשר לחברו, במקביל לכך

שאלומת השידור �,באמצעות לווינים אחרים, להיכנס לתחום ההולכה הלוויינית

בעקיפין ואין �במישרין או, שלהם מאפשרת שידורים ישירים לתחומי ישראל

 ).DBS(�להתיר לחברות הכבלים להעביר שידורים ישירים לבית המנוי

 

בחינת , כוללת אחת" חבילת שירות"המציעה , מת למנוייםשיטת השירות הקיי) �3�(�

תבוטל בתוך פרק זמן של )  בגירסה הישראליתSuper Basic-שיטת ה(, "או זנח, קח"

 . שנתיים

 

שירות בשיטת �הנוכחית יוצע לציבור המנויים" חבילת השירות"במקום 

מי מנוי תמורת ד, נפש� מיקבץ בסיסי שווה לכל-) Tiering(המיקבצים הנפרדים 

, לפי דרישת המנוי) דיפרנציאליים(�ומיקבצים נוספים, בני פיקוח, בסיסיים

 .עומדים תחת פיקוח�שאינם, תמורת דמי מנוי נוספים

 

יוצעו לציבור על ידי �")מיקבצים מוספים", להלן(מיקבצי השידורים הנוספים ) �4�(�

ברות הכבלים בת של ח-חברות�ועל ידי) Programmers(חיצוניים " ספקי תוכן"

, מול גופים מתחרים, "בזק"פעילותה של חברת �דוגמת(בתנאי תחרות שווים 

 ).עצמאיות�בת-באמצעות חברות

 

, )Pay TV(המציעים מיקבצי שידור בתשלום ) Programmers(שספקי תוכן , מוצע בזה

 .תמלוגים למדינה�באמצעות מערכות הכבלים יהיו פטורים מתשלום

 

, Pay TV Programmers� -היינו , )בתשלום(של שירותי תוכן למנויים לעומת ספקים ) �5�(�

את פעילותם באמצעות �האמורים לממן, בכבלים" בעלי זכות שימוש"ייבחרו 

 .בהליכי מכרז מקובלים לתקופת זמן קצובה, על ידי המדינה, שידורי פרסומת

 

י זכות בעל"שסך כל הערוצים העומדים להקצאה ל, הטעם להבחנה זו נעוץ בכך

ולפי שעה , ) ערוצים כיום8(� מקיבולת המערכת-1/6בכבלים מוגבל כיום ל" שימוש

 .ניתנת עדיפות בהקצאה לערוצי שידור יעודיים

 

" (שירותי תוכן"�יהיו ספקים של , עם פתיחת שירותי ההולכה לתחרות חפשית) �6�(�

Programmers (,במקביל, רשאים להציע את שירותיהם�הולכה באמצעות שירותי 

 .י זמינותו"עפ, טרסטריאלי דיגיטלי�או שידור, לוויינים; כגון, אחרים
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 :�ם�י�ל�ב�כ� �י�ר�ו�ד�י�ש�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�י�ה�   .�9� 

 

נועד למועצה �עד לחקיקת חוק התקשורת ולהקמתה של הרשות הלאומית לתקשורת

 :בתחומים אלה, ההסדרה�ות של תקופתלשידורי כבלים תפקיד נכבד ביישום ההמלצ

  

 1998הכנתם ופרסומם של המכרזים להקמת הערוצים היעודיים עד סוף שנת ) �א�(�

פיקוח על כללי , ובכלל זה, אלה�והקמת מערך פיקוח לשידורי הפרסומת בערוצים 

 . אתיקה בשידור

 

 גיבוש תנאי הסף ,באמצעות ועדה מיוחדת לעניין זה, DBS-בחינת נושא שידורי ה)  �ב�(�

והקצאת , לפי המלצות הוועדה) 1'פרק ב(תיקון חוק הבזק , להקצאת רשיונות

 .כאמור, רשיונות שידור

 

מיקבצי שידור �הסדרת תחום שירותי התוכן והנהגת בידול ערוצים בשיטת)  �ג�(�

 .במערכות הכבלים) Tiering(נפרדים 

 

השידור �קבעה לרשויותהמועצה לשידורי כבלים פועלת במסגרת שונה מזו שנ

לשידורי �המועצה;  רשות השידור והרשות השניה לטלויזיה ולרדיו-האחרות 

החוק נציגו של שר �שהוא על פי לשון, ר"כבלים היא גוף ציבורי ובראשה עומד יו

 . התקשורת

 

מערכות �השירות לטלויזיה בכבלים ולמנויים עוסק בעיקר בפיקוח הנדסי על

השירות �מבחינה מינהלית כפוף; ף במשרד התקשורתוהוא פועל כאג, הכבלים

 .המועצה�פי כללים שקבעה-אף כי עליו לפעול על, להנהלת המשרד ולא למועצה

 

תפיסה שראתה �גובש לפי,  ולא שונה מאז-1986שנקבע בחוק ב, המבנה הנוכחי

שנתפסה אז הפעילות של �כפי, )Utility System(במערכות הכבלים תשתית הולכה 

 . ממשלתית�שהחלה בערך באותה התקופה לפעול כחברה, זקחברת ב

 

לשידורי �במתכונתה הקיימת ובאמצעים העומדים כיום לרשותה אין המועצה

המאגדים יחד את , כבלים מסוגלת להתמודד עם שלושת האתגרים שצויינו לעיל

הנוגעים לחוק הרשות �מלבד השינויים(רוב הפעילות הנדרשת בתקופת ההסדרה 

 ).טלויזיה ולרדיוהשניה ל
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להקמתה �לתקופת הביניים הנדרשת עד, הוועדה ממליצה לבחון בהקדם דרכים

פעולתה של �כדי לשנות את דרך, )כהוראת שעה(של הרשות הלאומית לתקשורת 

תוך הבהרה �,המועצה לשידורי כבלים ולהעמיד לרשותה את האמצעים הנדרשים

המועצה �תקשורת תבוטלכי עם הקמת הרשות הלאומית ל, ברורה ומוצהרת

  .החדשה�לשידורי כבלים וכי פעילותה וסמכויותיה יועברו למסגרת הרשות

 

 :�1999�-�ב� �י�נ�ש� �י�ר�ח�ס�מ� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט� �ץ�ו�ר�ע� . �1�0� 

 

בשינויי החקיקה �ובכלל זה, בהכנות הנדרשות, לאלתר, הוועדה ממליצה להתחיל

כדי לפרסם בתחילת , 1990�-ן "התש,  ורדיוהנדרשים בחוק הרשות השניה לטלויזיה

בתום , 1999אשר יחל בשידוריו בסוף �, מכרז להפעלת ערוץ טלויזיה מסחרי שני1998

 .השני�תקופת הזכיון של זכייני הערוץ

 

עוד , מתעתדת להחליט�כי מועצת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, מן הראוי לציין

 שנים 4לתקופה של , 2ערוץ �ת של זכייניבשאלת הארכת הזכיונו, 1997במהלך שנת 

להחליט , כמובן, המועצה רשאית. 2003שנת � עד לסוף-היינו , 1999נוספות מעבר לשנת 

 .אלא מפרסמת מכרז חדש, כולם או חלקם�,שאין היא מאריכה את הזכיונות

 

יקבעו עובדות �ל קיימת האפשרות שהחלטות המועצה" בכל אחת משתי החלופות הנ

הקמתו של ערוץ טלויזיה �או יכבידו על האפשרות להחליט על, שר ימנעוא, חדשות

 . 2דוגמת ערוץ �,זמין לכל, במתכונת של ערוץ כללי, מסחרי נוסף

 

 �ם�ו�ש�י�י� �ך�ל�ה�מ�ב�ש� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ה�ר�ו�ב�ס� �,�ך�כ�י�פ�ל 

 �ת�א� �,�ר�ת�ל�א�ל��,�ן�ו�ב�ש�ח�ב� �א�י�ב�ה�ל� �ש�י� �ה�י�ת�ו�צ�ל�מ�ה�

 �ת�צ�ע�ו�מ� �ת�ט�ל�ח�ה� �ל�ש�ת �ו�י�ר�ש�פ�א�ה�ת �ו�כ�ל�ש�ה�ה�

 . ת�ו�ש�ר�ה�

  

 :�ש�ד�ח�ה� �ץ�ו�ר�ע�ה� �ל�ש� �ה�כ�ל�ו�ה�ה� �ת�נ�ו�כ�ת�מ  .10.1�

 

הפעלה של , כיום�,הנוכחי אינו מאפשר" ספקטרום"הוועדה ערה לעובדה שמצב ה

אם לא יחול שינוי במפת �כי, וועדהעל כן מציעה ה; ערוץ טלויזיה טרסטריאלי נוסף

 ואם לא יתאפשר עד אז המעבר לשידורים דיגיטליים 1997התדרים במהלך שנת 

מוצע לאפשר את , לפיכך; השני� לא תידחה הקמת הערוץ המסחרי-טרסטריאליים 

 �,וכן באמצעות מערכות הכבלים�)DBS( באמצעות לוויין � הערוץ החדש�הפעלת

 ).Must Carry(בלא תשלום במסגרת של חובת הולכה 

 

 :�ד�ח�א� �ד�י�ג�א�ת�ל� �ן�ו�י�ש�ר�. 10.2

  

תאגיד (בעל רשיון אחד �כי הערוץ המסחרי השני יופעל על ידי, הוועדה ממליצה עוד

 . הנוכחי2המצב הקיים בערוץ �דוגמת, ולא יפוצל בין שלושה זכיינים שונים) אחד
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תחרות המשרתת , הוועדה�לדעת, ודדת תאגידים שונים אינה מע3חלוקת הזכיון בין 

הערוצים השונים ולא בין ימי �התחרות אמורה להתקיים בין, שכן; את הציבור

רווח והפסד �הנוהגים כמרכזי, הפיצול בין תאגידים שונים. השידור בתוך הערוץ עצמו

נמנעת האפשרות לראות את , לפיכך. את רווחיו" למקסם"מחייב כל תאגיד , עצמאיים

 .מבחינה מקצועית וכלכלית, כמקשה אחת�ידוריםשבוע הש

 

 

 :�ם�ת�ד�ח�א�ה�ו� �ם�י�א�נ�ת� �ת�א�ו�ו�ש�ה�  .10.3

 

 �והאחדה מלאה של� השוואה�כי הקמת הערוץ החדש תתבסס על, הוועדה מציעה

 בין הערוץ המוצע ובין -הזכיון � בתחום חובותיו וזכויותיו של בעל- �מכלול התנאים

שבתחום אחריותה של , המוצעים כאן בערוץ השני�פי השינוייםעל ,  הנוכחי2ערוץ 

 .ולרדיו�הרשות השניה לטלויזיה

 

 �ת�פ�ו�ק�ת�ב� �ם�י�י�ר�ח�ס�מ�ה� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה �.�1�1�

 : �ה�ר�ד�ס�ה�ה�

 

ובמסגרת , 1999�בסוף, לקראת סיום תוקפו של הזכיון שניתן לזכייני הערוץ השני

מציעה הוועדה לקבוע , )שני(�וץ טלויזיה מסחרי נוסףהחקיקה הנדרשת להקמתו של ער

 1990 -ן "התש, השניה לטלויזיה ולרדיו�בחוק את השינויים המתחייבים בחוק הרשות

 �: כלהלן, ובמעמדה של הרשות השניה

 

 :�ת�ו�י�ו�כ�מ�ס� �ת�ר�ב�ע�ה�ו� �ה�י�נ�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �ל�ו�ט�י�ב. 11.1

 

הרשות השניה �רת יבוטל קיומה הנפרד שלעם הקמת הרשות הלאומית לתקשו

בשינויים , הלאומית לתקשורת�לטלויזיה ולרדיו וכל סמכויותיה יועברו לידי הרשות

-הלאומית לתקשורת כגוף סטטורי�המתחייבים ממעמדה ומסמכויותיה של הרשות

 .רגולטורי

 

 �ת�מ�ק�ה�ל� �ד�ע� �ק�ו�ח�ב� �ם�י�ב�י�י�ח�ת�מ�ה� �ם�י�י�ו�נ�י�ש.  11.2

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�ו�ש�ר�ה�

 

 �ם�ו�ח�ת� �ל�ש� �ה�ר�ד�ס�ה� �ב�י�י�ח�מ�ה� �,�ן�מ�ז�ה� �ם�ר�ו�ג� �ל�ש�ב�

 �ה�י�ת�ו�י�ו�כ�מ�ס� �ר�ד�ג�ב�ש� �ם�י�י�ר�ח�ס�מ�ה���ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה�

 �ד�ו�ע� �,�ו�י�ד�ר�ל�ו� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ל� �ה�י�נ�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �ל�ש�

 �ל�ש� �ם�ד�מ�ע�מ�ב� �ו�ה�ש�ל�כ� �י�ו�נ�י�ש� �ל�ו�ח�י���ם�ר�ט�ב�

 �ת�ו�ש�ר�ה� �ק�ו�ח� �י�"�פ�ע� �ת�ו�נ�ו�י�כ�ז�ה� �י�ל�ע�ב�

 �ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ה�ע�י�צ�מ� -� �ם�י�י�ק�ה� �ו�ח�ס�ו�נ�ב���ה�י�נ�ש�ה�
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 �ד�ע�ו�מ�ב� �ם�י�א�ב�ה� �ם�י�י�ו�נ�י�ש�ה� �ת�א� �ל�י�ח�ה�ל�

 :�ה�ל�א� �ן�י�ב�מ���ם�ד�ק�ו�מ�ה�

 

התקשורת � עם הקמתה של הרשות הלאומית לתקשורת בהתאם לחוק�)�1�(�

 , החדש

 ;         המוצע בהמלצות הוועדה

 

  -היינו , בערוץ השני� עם סיום תקופת הזכיון הראשונה של בעלי הזכיונות�)�2�(�

 �;1999         בנובמבר 

 

אשר יחייב , שלעיל�)2(-ו) 1(ת  כל מועד מוקדם מבין האמור בפיסקאו�)�3� ( �

 החלטה 

הזכיון הראשונה של בעלי �של מועצת הרשות השניה שתחולתה מתום תקופת

 .הזכיונות בערוץ השני

 

 �ד�ו�ע� �ם�י�ש�ר�ד�נ� �ם�י�ע�צ�ו�מ�ה�ם �י�י�ו�נ�י�ש�ה�ו� �ל�י�א�ו�ה�

 �ך�ל�ה�מ�כ� �,�ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ה�צ�י�ל�מ�מ, 1997 �ת�נ�ש� �ך�ל�ה�מ�ב�

 �ת�ו�ש�ר�ה� �ק�ו�ח�ב� �ם�י�פ�ו�ח�ד� �ם�י�נ�ו�ק�י�ת� �,�ם�י�י�נ�י�ב�

 �ד�ע, 1990�-�ן�"�ש�ת�ה� �,�ו�י�ד�ר�ל�ו� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ל���ה�י�נ�ש�ה�

 �ל�ש� �ה�ק�י�ק�ח�ה� �ך�י�ל�ה�ת� �ת�מ�ל�ש�ה�ל�

 �ת�א� �ר�י�ד�ס�ה�ל� �ר�ו�מ�א�ה� �,�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה���ק�ו�ח�

 .�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�מ�ו�א�ל�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �ל�ש� �ה�ת�מ�ק�ה�

 

 :�ת�ו�נ�ו�י�ש�ר�ו� �ת�ו�נ�ו�י�כ�ז�. �11�.�2�.�1��

 

הכוונה ; הקיימים ברשיונות שידור�הוועדה מציעה להמיר את זכיונות השידור 

זכויות חזקה , לטענת המחזיקים בהם, המקנים�למנוע מתן זכיונות, כאמור, היא

במגמה להסדיר את פעילות הענף לקראת ישום עקרון , זאת. ותוזכויות יתר אחר

 .2002תקופת ההסדרה שתסתיים בסוף שנת �לאחר, השמים הפתוחים

 

, לתקופות זמן אחידות וקצובות�רשיונות שידור שיינתנו בתקופת ההסדרה יוקצו

 .מעבר לתקופת ההסדרה, הרשיונות�אך לא יקנו זכויות יתר כלשהן לבעלי

 

 �ן�י�א� �י�כ� �,�ש�י�ג�ד�ה�ל� �ם�ו�ק�מ� �ה�א�ו�ר� �ה�ד�ע�ו�ו�ה�

 �ה�ל�א�ש�ל� �י�ה�ש�ל�כ� �ת�ו�ס�ח�י�י�ת�ה���ו�ז� �ה�צ�ל�מ�ה�ב�

 �ל�ש� �ם�ה�י�ת�ו�נ�ו�י�כ�ז� �ת�א� �ך�י�ר�א�ה�ל� �ש�י� �ם�א�

 .�ו�א�ל� �ם�א�ו� �,�ם�ו�י�כ���ם�י�ר�ד�ש�מ�ה� �ם�י�פ�ו�ג�ה�

 

עוד יהיו הרשיונות באותו ענף �ת זמן קצובות יינתנו כלרשיונות שידור לתקופו

משעה שלא ; )Scarce Resource" (שבמחסור�משאב"ובאותו תחום שידורים בגדר 
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, דורש בשל היצע בלתי מוגבל של אמצעי הולכה�תהיה הגבלה במתן רשיונות לכל

 .בתנאים שפורטו בהמלצות שלעיל, הרשיון�תבוטל ההגבלה על תקופת

 

 :�ן�ו�י�ש�ר� �ל�ע�ב� �ל�ש� �ו�ד�מ�ע�מ�. �11�.�2�.�2�

  

יהיה כל בעל רשיון , בערוץ השני�מתום תקופת הזכיון הראשונה של בעלי הזכיונות

, )Programmer-Broadcaster(תוכן עצמאי �שידור בישראל במעמד של ספק שירותי

או תחת פיקוחה של אחת הרשויות , לתקשורת�תחת פיקוחה של הרשות הלאומית

עד להקמתה של הרשות , כאמור, וזאת; הענין�לפי, הסטטוטוריות הקיימות

את הצורך בקיומן של רשויות נפרדות לערוצים �הלאומית של תקשורת אשר תבטל

 .השונים

 

, מתום תקופת הזכיון הראשונה�,דין זה יחול גם על בעל רשיון שידור בערוץ השני

 2עלי הזכיונות הנוכחיים בערוץ לב� בין אם יינתן-כהגדרתה בחוק הרשות השניה 

 .יינתן רשיון חדש בערוץ השני לאחר�ובין אם) אך לא זכיון(רשיון חדש 

 

 

 

 

 

 

 

 �ח�ק�פ�מ� �י�ר�ו�ט�ו�ט�ס� �ף�ו�ג� �-� �ת�ו�ש�ר�ה�. �11�.�2�.�3�

 :�ד�ב�ל�ב�

 

סיום תקופת הזכיון �או ממועד, ממועד הקמת הרשות הלאומית לתקשורת

 לא תהיה הרשות -המוקדם �לפי המועד, זכיונות בערוץ השניהראשונה של בעלי ה

אלא גוף , או משדר, מפיק�בגדר גוף, או הרשות הלאומית לתקשורת, השניה

 .בלבד,  מפקח-רגולטורי 

 

 מזמן 2%להפיק ולשדר �סמכותה הקיימת של הרשות השניה, לחלוטין, תבוטל

 ).בחוק�לפי הגדרתם, "שידורי רשות("השידורים של הערוץ 

 

הרגולטוריות כגוף מתכנן �סמכות הפיקוח של הרשות תהא נסמכת על סמכויותיה

הקצאת רשיונות השידור על פי �בתחום פיתוח מערך השידורים לציבור ובתחום

 .תנאי סף שייקבעו

 

 :�ח�ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�י�ו�כ�מ�ס� �ם�ו�ח�י�ת�. �11�.�2�.�4
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הרשות , להלן(של הרשות �תההוועדה מציעה לצמצם באופן משמעותי את מעורבו

בשידורי ) לתקשורת עם הקמתה�או הרשות הלאומית, השניה לטלויזיה ולרדיו

התחייבויות שנקבעו בתנאי הסף �בעלי הרשיונות ולהגביל מעורבות זו לקיום

 ;לקבלת רשיונות השידור

 

, כהגדרתה בחוק הרשות השניה�, מתום תקופת הזכיון הראשונה בערוץ השני

תאשר הרשות הסטטוטורית לבעל �) 2002עד שנת (קופת ההסדרה ובמשך כל ת

-ורבעוני וכן תכניות הפקה רב) עונתי(�חציוני, רשיון שידור לוח שידורים שנתי

שאינו מחייב מעורבות , פיקוח בדיעבד�ותקיים, במועדים שייקבעו, שנתיות

 .הרשיון�שוטפת ורציפה בשידוריו של בעל

 

באורח , הרשות להתערב ולפעול�רוע מסמכותה של בכל האמור לעיל אין כדי לג

סמכות זו תעמוד לרשות גם . הרשיון�במקרים של הפרה יסודית של תנאי, מידי

 . שאינן בגדר הפרה יסודית, במקרים של הפרות חוזרות ונשנות של תנאי הרשיון

 

, הטלת קנסות כספיים, אזהרות�,בין השאר, סמכויות האכיפה של הרשות יכללו

תבוטל , עם זאת; הרשיון או ביטולו�התליית, זמני שידור לפרסומותנטילת 

השניה ליטול זמני שידור של תכניות מבעל �הסמכות הנתונה כיום בידי הרשות

 ).בעל הזכיון הנוכחי(הרשיון 

 

ההתחייבויות שניתנו במסגרת תנאי �מתום תקופת ההסדרה יוגבל הפיקוח לקיום

בעל ; כללי האתיקה בשידור ובפרסום�קיוםהסף לקבלת רשיונות שידור בלבד ול

כאמור , מראש של תוכן שידוריו על ידי הרשות�רשיון שידור לא יידרש עוד לאישור

 . לעיל

 

 

 �ץ�ו�ר�ע�ב� �ן�ו�י�ש�ר� �י�ל�ע�ב� �ל�ש� �ת�ו�י�ו�ד�ג�א�ת�ה�.  �11�.�2�.�5

 :�י�נ�ש�ה�

 

תו של ערוץ הנדרש להקמ�כי בד בבד עם תהליך החקיקה, הוועדה ממליצה

, הראשונה של זכייני הערוץ השני�טלויזיה מסחרי שני ועם סיום תקופת הזכיון

שהם , בערוץ השני בין שלושה זכיינים�תבוטל החלוקה הקיימת של ימי השידור

 ; תאגידים נפרדים

 

הזכיונות בערוץ השני לתקופה �אם יוחלט על הארכת רשיון השידור של בעלי

 -ן הראשונה נוספת מעבר לתקופת הזכיו

על �ובין אם תחליט, בהרכבה הנוכחי, בין אם תחליט על כך מועצת הרשות השניה

יאפשר �כי הרשיון החדש,  מוצע בזה-כך הרשות הלאומית לתקשורת עם הקמתה 

) למעט הטלויזיה החינוכית(שינוי ההתאגדויות של בעלי הזכיונות הנוכחיים 

 .בשבוע� ימי שידור7 - ל שיהא בעל רשיון אחד, במסגרת של תאגיד אחד
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שידור חדש בערוץ השני �להקצות רשיון, כאמור, אם תחליט הרשות המוסמכת

הערוץ השני לתקופה קצובה �מוצע לבחור בבעל רשיון אחד לכל שידורי, לאחרים

 .חדשה

 

מותנות בהקמתו של ערוץ טלויזיה �הענקת רשיון שידור בערוץ השני לתאגיד יחיד

גם , בין השאר, כדי להבטיח, 1999�יחל לפעול בדצמברש, )נוסף(מסחרי שני 

 .תחרות בענף הפרסום

� 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ל�ש� �ה�נ�ו�י�כ�ז� �ל�ו�ט�י�ב�. �11�.�2�.�6 

 :�ת�י�כ�ו�נ�י�ח�ה�

  

, הטלויזיה הלימודית(החינוכית �הוועדה ממליצה לבטל את מעמדה של הטלויזיה

שאלת מעמדה של הטלויזיה החינוכית �.שניכבעלת זכיון בערוץ ה) כהגדרתה בחוק

 .של השידור הציבורי בישראל�אמורה להיפתר במסגרת עתידו ומעמדו

 

שהיא יחידת סמך , החינוכית�כי מעורבותה של הטלויזיה, הוועדה סבורה

מתיישבת עם כללי היסוד של תחרות �אינה, בערוץ שידורים מסחרי, ממשלתית

בדבר ביטול , שיש ליישם את המלצתה�בורההוועדה ס. חפשית בתחום השידורים

להעניק , בשלב כלשהו, גם אם יוחלט, השני�זכיונה של הטלויזיה החינוכית בערוץ

או מעמד של חברה , רשות ממלכתית עצמאית�לטלויזיה החינוכית מעמד של

 .ממשלתית

 

 

 

 

 

 �ר�ו�ד�י�ש� �י�צ�ו�ר�ע�ב� �ת�ו�ש�ד�ח� �י�ר�ו�ד�י�ש� �.�11.�2�.�7�

 :�ם�י�י�ר�ח�ס�מ�

 

 :�ת�ו�ש�ד�ח�ה� �י�ר�ו�ד�י�ש�ב� �ם�ז�י�ל�א�ר�ו�ל�פ�)   �א�(�

 

, צריכה להתקיים תחרות מלאה�כי גם בתחום שידורי החדשות, הוועדה סבורה

 . בשידור�המבוססת על עקרון של פלוראליזם וגיוון

ל מעין דואופול ש, על פי חוק, בישראל�בתחום שידורי החדשות בטלויזיה מתקיים

הטלויזיה החינוכית משדרת תכנית אקטואליה �;הערוץ הראשון והערוץ השני

בשיתופה של חטיבת החדשות ") ערב חדש("חדשות �יומית במתכונת של מגאזין

 ).Hard News" (החדשות הקשיחות"לה את כותרות �המספקת, של הערוץ הראשון
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בחור מתוך היצע לו גם את הזכות ל�כי זכות הציבור לדעת מקנה, הוועדה סבורה

הלאמת שידורי . כנהוג בכל מדינה מתוקנת�רחב ומגוון יותר של מקורות דיווח

מתיישבת עם עקרונות חופש הביטוי וחופש �החדשות במסגרות הקיימות אינה

 .העתונות המשודרת

 

, יינתנו רשיונות לאספקת שירותי חדשות�מציעה הוועדה לחתור למצב שבו, לפיכך

 .רשיונות שידור לאספקת שירותי תוכן בשידור� עם מתןבד בבד, באופן חפשי

 

 �ץ�ו�ר�ע�ב� �ת�ו�ש�ד�ח�ה� �ת�ר�ב�ח� �ל�ש� �ה�ד�מ�ע�מ�)   �ב�( �

 :�י�נ�ש�ה�

 

תחרות חפשית בין בעלי � כל עוד לא מתקיימים תנאים של-בתקופת ההסדרה 

 מציעה -) News Providers(חדשות �המבקשים לספק לציבור שידורי, רשיונות שידור

במסגרת ערוצי הטלויזיה , חדשות�הוועדה לקבוע תנאים להפעלת שירותי

 :החדשות של הערוץ השני�על פי המוצע כאן לגבי חברת, המסחריים

 

לבעלותו של בעל הרשיון �הוועדה ממליצה להעביר את חברת החדשות) �1�(�

, שיונותשיחולו על כל בעלי הר�,בכפיפות לכללי האתיקה האחידים, בערוץ השני

 .לרבות השידור הציבורי

  

עצמאית של בעל הרשיון �חברת החדשות תפעל במתכונת של חברת בת) �2�(�

 ;ותקיים מערכת מקצועית וכלכלית עצמאית ונפרדת

 

במסגרת תקציבו , בשיקוליו�דירקטוריון חברת החדשות יהיה עצמאי) �3�(�

, בעל הרשיוןייקבע בידי �אולם הסכוםהכולל של התקציב השנתי; השנתי

ובאישור , כאמור כחברה בת�שתפעל, בהתייעצות עם דירקטוריון חברת החדשות

 .הרשות הלאומית לתקשורת

 

אולם , של חברת החדשות�לרשות המפקחת לא יהיו נציגים בדירקטוריון) �4�(�

דירקטורים שהם נציגי � מכוח ההצבעה של חברי הדירקטוריון יהיה בידי51%

 .הרשות�באישורה של, די בעל הרשיוןאשר יתמנו בי, ציבור

 

ייבחר על ידי דירקטוריון �,שיכהן גם כעורך ראשי, ל חברת החדשות"מנכ) �5�(�

 .חברת החדשות

 

 :�ה�ר�ע�ה�) �*�(�
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(ב "הטלויזיה המסחריות בארה�כי המערכות השונות של שידורי החדשות ברשתות,  מן הראוי לציין

NBC ,CBSו -ABC ( בעלותמתקיימות כיחידות�לעומת יחידות אחרות , מעמד אוטונומי מיוחד

 .וזאת תוך הפרדה בין מערכת החדשות לבין היחידות המסחריות�,העוסקות בבידור ובדרמה

 

 :�י�מ�ו�א�ל�נ�י�ב� �י�ל�א�ר�ש�י� �ץ�ו�ר�ע�. �12 

 

המיועד בעיקרו �,על הקמתו של ערוץ לווייני ישראלי, עקרונית,  הוועדה ממליצה

 .ל פרקי זמן ארוכים"בחו�יהודיות בתפוצות ולקהילות הישראלים השוהיםלקהילות ה

 

הטכנולוגית והכלכלית �אשר יבחן את היתכנותו, תחומי- הוועדה מציעה לכונן צוות בין

 .של הערוץ המוצע

 

לאור בדיקות , היטב� היתכנותו הכלכלית של ערוץ ישראלי בינלאומי צריכה להיבחן

שאחדים מהם ניסו לעשות זאת �-גורמים פרטיים שונים שונות שנעשו בעבר על ידי 

 .הנושא ונרתעו מפני רמת הסיכון הכלכלי�בעוד שאחרים בדקו את, וניכוו) ב"בארה(

 

בעל חשיבות לאומית �ל פרוייקט" מדינות גדולות ועשירות מישראל ראו בשידורים לחו

 .והשקיעו בו מתקציביהן

 

 �ה�ק�י�ד�ב�ה� �ת�ו�ו�צ�ש� �,�א�ו�פ�י�א� �,�ה�ע�י�צ�מ� �ה�ד�ע�ו�ו�ה� 

 �ל�ש� �ף�ת�ו�ש�מ� �ם�ז�י�מ���ת�מ�ק�ה�ל� �ת�ו�ר�ש�פ�א�ה� �ת�א� �ן�ח�ב�י�

 �ם�י�י�ר�ו�ב�י�צ� �ם�י�י�ד�ו�ה�י� �ם�י�מ�ר�ו�ג� �,�ל�א�ר�ש�י� �ת�ל�ש�מ�מ�

 .�ם�י�י�ט�ר�פ� �ם�י�מ�ר�ו�ג�ו���)�ל�"�ו�ח�ב�ו� �ץ�ר�א�ב�(�

 

כי מדובר �,אלי הבינלאומי צריכה להתבסס על הנחה ראשונית הקמת הערוץ הישר

עם הגיעו לרמה של �אשר, בפרוייקט שכרוכה בו מידה ידועה של סיכון כלכלי מחושב

 .לכל דבר�כעסק כלכלי, איזון תפעולי ניתן יהיה להפריט אותו

 

ה יחד עם הממשל, הראשוני� גורמים כלכליים פרטיים שיהיו מוכנים ליטול חלק במיזם

מניות הממשלה והגופים הציבוריים �יהיו זכאים לרכוש את, וגורמים ציבוריים אחרים

 . בעדיפות ראשונה

 

, המפעילות שירות בינלאומי� בעניין זה מציעה הוועדה ללמוד מנסיונן של מדינות אחרות

כדוגמת , המשדרת ברחבי העולם�שעיקר מטרתו הפצת מורשתה ותרבותה של המדינה

WorldNetב"רה של א ,BBC World Serviceשל �וכן ערוץ השידור הלאומי הספרדי , בריטניה

, המיועד למושבות הצרפתיות לשעבר, הערוץ הצרפתי�,המיועד לאמריקה הלטינית

 ;)ובעיקר גרמניה(לקהילות העובדים התורכים במערב אירופה �הערוץ התורכי המיועד

 

, ב"המשדרים בארה�,"אתניים" ערוצי טלויזיה 20 -ב לבדה פועלים כיום כ "בארה

; "ארץ האם"מחומר מיובא מ�או ניזונים, ב"ממקורות שידור שמחוץ לגבולות ארה
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 רובם -גודלן של קהילות המהגרים �על פי, ערוצים אלה משדרים במתכונות שונות

נושאי " פתוחים"ומיעוטם כערוצים ) Pay TV(�מציעים את שירותיהם כערוצים בתשלום

 .פרסומת יעודית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :�ת�ו�ר�ח�ת�ל� �ו�י�ד�ר�ה� �י�צ�ו�ר�ע� �ת�ח�י�ת�פ� . �13

 

 �ם�י�ח�ו�ת�פ�ה� �ם�י�מ�ש�ה� �ן�ו�ר�ק�ע� �ם�ו�ש�י�י� �.�1�3 � .1�

 :�ו�י�ד�ר�ה� �י�ר�ו�ד�י�ש�ב�

 

בתחום שידורי הרדיו עשויה �)הדיגיטלי(ההתפתחות המהירה של השידור הספרתי �

לא נודעות לעשרות ואף מאות ערוצי �אפשרויות, בתוך שנים אחדות בלבד, חלפתו
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" (לפי דרישה" ושירותי רדיו Narrowcasting�במתכונת של, רדיו יחודיים ויעודיים

Radio on demand( ,המפולחים�לצד שידורים כלליים, לנושאים ולתכניות בדידות. 

 

הפתוחים בתחום שידורי �השמיםלהתחיל ביישום עקרון , איפוא,  הוועדה ממליצה

ערה לעובדה שבתחום שידורי �הוועדה, ואולם; הרדיו עוד במהלך תקופת ההסדרה

 .בקיבולת הפנויה של מרחב התדרים�הרדיו הקונוונציונליים מותנה יישום ההמלצה

 

בד בבד עם , תיעשה בהדרגה�,שפתיחת תחום הרדיו לתחרות חפשית, אם כן,  מוצע

המעבר לשידור ספרתי ; בו מחדש�חב התדרים וארגון ההקצאהמיפויו מחדש של מר

 (*).כרוחה וכלשונה , יישום ההמלצה�עשוי להאיץ את, בתחום שידורי הרדיו

 

שידורי רדיו �כי חברת בזק החלה כבר בפרוייקט ניסויי של, מן הראוי לציין) �*�(�

 ). דיגיטליים(ספרתיים 

 

 �ו�י�ד�ר�ה� �ת�ו�נ�ח�ת� �ל�ש� �ב�צ�מ� �ת�נ�ו�מ�ת �.�1�3 � .2�

 :�ת�ו�י�ר�ו�ז�א�ה�

 

הטלויזיה בכבלים ושל הערוץ �כי בניגוד להצלחה הכלכלית של,  הוועדה שוכנעה

 .בלשון המעטה, הצלחה רבה�לא נחלו עד כה תחנות הרדיו האזוריות, השני

 

עולה תמונת מצב , הציבורי� מן החומר הרב שהונח בפני הוועדה במהלך השימוע

מצבן הכספי ולהחזיר לבעלי �בי סיכוייהן של רוב התחנות לייצב אתלג, קשה

, בין השאר, בתיאור מצבן של התחנות האזוריות עלו. הזכיונות את השקעותיהם

 :האבחנות הבאות

 

גיאוגרפיים מסויימים והוגבלו �תחנות הרדיו המסחריות הוגבלו לאזורים) �1�(�

 בתחום המונופול של השידור נותרו�בשעה ששידורי הרדיו הארציים, במספרן

 ;)ץ"גל(ל "הציבורי וצה

 

האזוריות נעשה על פי �תיחום גבולות אזורי הזכיון של תחנות הרדיו) �2�(�

 ;שלא נבדקו מבחינה כלכלית, הערכות והנחות

 

ולא איפשרו לרוב , כללי�תנאי המכרזים הכתיבו אחידות של לוח שידורים) �3�(�

(שידור " נישות"במסגרת של , שונים�פי קהלי יעדהתחנות לאפיין את שידוריהן ל

Narrowcasting(; 

 

גדולות בכל הקשור �בעלי הזכיונות נאלצו לקבל על עצמם התחייבויות) �4�(�

, בעלת פוטנציאל מצומצם�נאלצה תחנה,  למשל, כך. להשקעה במשדרים ובאולפנים

,  ובציודבאולפנים, במשדרים�להשקיע) באילת" קול הים האדום("מלכתחילה 
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דומים למה שנדרש מתחנה המשדרת �השקעה כספית ומקצועית בסדר גודל ובהיקף

 .לכל תושבי גוש דן

 

, מצד הרשות השניה�תחנות הרדיו האזוריות נתונות לפיקוח הדוק מדי) �5�(�

תוך הקפדה על קיום �,המקיימת ניטור מרכזי של שידורי התחנות בזמן אמת

הרשות גם במינויים �מקרים אחדים התערבהב; הזכיונות בצורה פרטנית מדי

 .פרסונליים של מנהלי התחנות ומנהלי התכניות

 

, לצרכים שיווקיים� תחנות הרדיו האזוריות אינן רשאיות לשתף פעולה�)�6�(�

; עם המפרסמים" חבילה�עסקות"מכירת זמני שידור לפרסומות במסגרת של ; כגון

משולבות בכל ערוציו " פרסום�לותחבי"חפשי להציע " קול ישראל", לעומת זאת

 .הארציים

 

אתיקה בפרסום �על תחנות הרדיו האזוריות מוטלות הגבלות של כללי) �7�(�

קול "רשתות הרדיו של �(!)שאינם חלים על שמונה , ואיסורים אחרים בתחום זה

 ".ישראל

 

מול , בתנאים עדיפים�,מנהלת תחרות ישירה") קול ישראל("רשות השידור ) �8�(�

הגל "האזורית בצפון הארץ �באמצעות תחנת הרדיו, חנות הרדיו האזוריותת

 .המשדרת באזור המרכז, )FM 88(�"קול הדרך לעסקים"שלה ובאמצעות " הבטוח

 

החלה באחרונה בשידור , שהיתה מנועה משידור פרסומות, "ל"גלי צה) "�9�(�

וטלות על להגבלות המ�ץ אינה נתונה"גם גל. תמורת תשלום" תשדירי שירות"

 .תחנות הרדיו האזוריות

 

, תחנות הרדיו האזוריות�הערות אלה עדיין אינן ממצות את כל תמונת המצב של

 .אזוריות�שאינן רשאיות לחרוג מהגדרתן כתחנות מקומיות

 

מוסיף להתקיים מונופול �,כי בתחום שידורי הרדיו, בטווח המידי שוכנעה הוועדה

הענקת הזכיונות לתחנות ; ארציים�ידורים כלבכל הנוגע לש, של השידור הציבורי

אלא יצרה בדיעבד חוסר איזון , אמיתית בענף�הרדיו האזוריות לא הכניסה תחרות

 . לבין הערוצים המסחריים�מפלה בין הערוצים הציבוריים

 

, הקרובות על התחרות בענף�הוועדה מבקשת להצביע על ההשלכות הצפויות בשנים

 .הרדיו הציבוריכתוצאה מהיקפו הנוכחי של 

 

 לרבות -שידורי הרדיו �כי סוגיות השידור הציבורי בתחום, הנחת הוועדה היתה

 נבחנות עתה - ערוציה 2על �,"ל"גלי צה"שאלת מקומה וקיומה של התחנה הצבאית 

 ;הכוללת של השידור הציבורי בישראל�במסגרת הבחינה, "ועדת צוקרמן"על ידי 

 

 :�ם�י�מ�י�י�ק�ה� �ת�ו�נ�ו�י�כ�ז�ה� �י�ו�נ�י�ש �.�1�3 � .3�
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מוצע בזה , לתחנות רדיו אזוריות�הואיל ועד כה ניתנו זכיונות הפעלה מסחריים רק

, באופן שיתיר לכל מבקש לשדר, ולרדיו�לשנות את חוק הרשות השניה לטלויזיה

 .י רשיון"עפ

 

י מידת "עפ, מכיוון שהקצאת הרשיונות כרוכה גם בהקצאה של תדרים, ואולם

יוקצו רשיונות , ספרתיים�מוצע בזה שעד להשלמת המעבר לשידורים, נותםזמי

על ידי הרשות הלאומית �י סדר עדיפויות שייקבע"עפ, שידור בתחום הרדיו

 .הבאים�בהתאם לעקרונות המוצעים בסעיפים, לתקשורת

 

 �ת�ו�נ�ח�ת�ה� �ל�ש� �ה�ש�ד�ח� �ת�ו�כ�ר�ע�י�ה� �.�1�3 � .4

 :�ת�ו�י�ר�ו�ז�א�ה�

 

, הרדיו האזוריות להחליט�שלב הראשון מוצע לאפשר לבעלי הזכיונות של תחנותב

תוך איפיון , ארציים-לשידורים כל�אם יש ברצונם לעבור, בתוך פרק זמן מסויים

 .לפי בחירתם החפשית, )Narrowcasting(�שידור" נישות"מערך השידורים שלהם ב

 

, על בסיס של הסכמה, מחדש�תלדעת הוועדה ניתן לארגן את תחנות הרדיו האזוריו

 :בהתאם להצעות אלה

 

  ארצית�ת�ש�ר�ל� �ת�ו�נ�ח�ת�ה� �ר�ו�ב�י�ח�)   �1�(

 

תחנות הרדיו �פי הקצאת התדרים הקיימת ובהתאם לפריסה הנוכחית של-על

והשידור של �הבקרה, באמצעות מתקני הניטור, המחוברות זו לזו, האזוריות

להקים רשת �,המעונינות בכך, האזוריותניתן לאפשר לתחנות , הרשות השניה

 .Networking-ארצית בדרך הידועה כ

 

על , משידוריהן�הרשת הארצית תוכל לשמר גם את האיפיון האזורי של חלק

היממה לשידורים �במהלך") חלונות("קבועות " רצועות שידור"ידי הקצאה של 

 שידור של" פריצה"�כל תחנה תוכל להחליט על, למעשה. מקומיים-אזוריים

 .צרכי השידור שלה�לפי בחירתה ולפי, "חלונות"מקומי גם מחוץ למסגרת ה

 

 :�ת�י�צ�ר�א�ה� �ת�ש�ר�ה� �ת�ר�ג�ס�מ�ב� �ת�ו�ד�ג�א�ת�ה�)    �2�(

 

להתאגד במסגרת �שיבקשו, מאזורים שונים, הוועדה ממליצה לאפשר לתחנות

לרבות ,  וענייןדבר�או כעסק אחד לכל, לפעול כתאגיד אחד, ארצית-של רשת כל

 .בתחום שיווק זמני הפרסומות
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 :�ת�ו�י�ל�ל�כ� �ת�ו�ש�ד�ח� �ר�ד�ש�ל� �ר�ת�י�ה�)     �3�(

 

על פי , לשדר�הוועדה מציעה לאפשר לרשת המאוגדת של התחנות האזוריות

בלא , מקומיות-אזוריות�וחדשות) לאומיות ובינלאומיות(חדשות כלליות , חוק

 .י האתיקהאך בכפיפות לכלל, הגבלה

 

 

     (*):ת�ש�ר�ו�מ�ו� �ת�ד� �ץ�ו�ר�ע� �  �1�3 � .5

  

כדי לאפשר מתן , חוק�על פי, הוועדה ממליצה לנקוט לאלתר בצעדים הנדרשים

לאפיין את שידוריו �ארציים לבעל רשיון המבקש-רשיון לשידורי רדיו כל

 ;כשידורי דת ומסורת

 

, עד אשר ייושם�,ת המעברנדרשת בתקופ, כאמור, הקצאה מיוחדת של רשיון

 .עקרון חופש השידור לכל, הלכה למעשה

 

מרחב התדרים ולפני �כי עוד בטרם ייערך המיפוי הכולל של, הוועדה שוכנעה

תדרים הדרושים �ניתן להקצות, הסדרתו במתכונת שהוצעה בהמלצות אלה

 .כאמור, להפעלתו של ערוץ רדיו לענייני דת ומורשת

 

 7שיאפשר גם לערוץ �באופן, רך של מכרז פומביהקצאת הרשיון תיעשה בד

ובלבד שיענה על כל �,להתמודד במכרז, המשדר כיום במתכונת שנויה במחלוקת

 .בהמלצות הוועדה�על פי העקרונות שהובאו, דרישות הסף שייקבעו במכרז

����������������������������������������������������

������������� 

 

 :ל�י�ע�ל�ש��ף�י�ע�ס�ל� �ת�ו�י�ו�ג�י�י�ת�ס�ה�(*) 

 

י מציע כי ערוץ לעניני דת ומסורת יופעל רק �ד�א�ב�ע� �י�ס�ו�י�ד "עו) 1(

כך שיחד עם , חפשית�החלת עקרון השמים הפתוחים על תחום הרדיו ופתיחתו לתחרות�עם

 .שונים�ערוץ הדת יקומו ערוצים נוספים לקהלים

 

 :שלהלן, הנוסחן מציע את �י�י�ל�ק� �ה�ש�א�ס�)2 (

 

לאפשר מתן רשיונות לשידורי �כדי, י חוק"בצעדים הנדרשים עפ, לאלתר, הוועדה ממליצה לנקוט

בדומה לערוצי , את שידוריו כשידורים יעודיים�ארציים למי שמבקש לאפיין -רדיו כל

 .יעודיים�טלויזיה
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ני הסדרתו במתכונת התדרים ולפ�כי עוד בטרם ייערך המיפוי הכולל של מרחב, הוועדה שוכנעה

להקצות את התדרים הדרושים להפעלתם של ערוצי רדיו �ניתן, שהוצעה בהמלצות אלה

 .כאמור�,יעודיים

 

 

 :�ת�ו�י�ת�ל�י�ה�ק� �ו�י�ד�ר� �ת�ו�נ�ח�ת� �.�1�3 � .6

 

רשיונות להפעלת �במהלך הסדרת תחום שידורי הרדיו מציעה הוועדה להעניק

,, מ" ק5 עד 3וקליטה של �וך וברדיוס שידורבהספק נמ, תחנות רדיו קהילתיות

 .י בקשת המשדרים"עפ, ברשיון�באופן שלא יחרגו מתחום השידור שנקבע להן

 

, פני שכונת מגורים גדולה�תחום השידורים של תחנות קהילתיות יכול להשתרע על

, כי מדובר כאן בתיחום גיאוגרפי, יצויין�.או עיר קטנה, או ישוב קהילתי, או רובע

אלא נועד לענות על צרכים וביקושים , בעל רשיון�שאינו נכפה על, קהילתי-ומימק

ההגבלות על תחומי השידור נועדו למנוע . הלאומית לתקשורת�שיופנו בעתיד לרשות

 .וכדי למנוע הפרעות בתחום התדרים, שניתן לפי בקשה, כדין ברשיון�שימוש שלא

 

 : �ל�"�ו�ח�ל� �ו�י�ד�ר� �י�ר�ו�ד�י�ש�. �14� 

 

; ל"קצרים ובינוניים לחו�הוועדה מציעה לארגן מחדש את תחום שידורי הרדיו בגלים

, ל ולשידורים בשפות זרות"בחו�הכוונה היא לשידורים בעברית לישראלים השוהים

 .המיועדים לקהילות יהודיות בתפוצות

 

ובר אולם מד, השידור הציבורית�בידי רשות, מאז ומתמיד, ל נתון"תחום השידורים לחו

הוא נדחק לקרן , רשות השידור ועל כן�בענף של פעילות שאינו עומד במרכז העשיה של

 .הניהולית והן מבחינת הקצאת אמצעים�הן מבחינת תשומת הלב, זוית

 

למצב התחזוקה הירוד של �אחת הטענות הקשות שהועלו בפני הוועדה התייחסה בעיקר

שידור העדיפה עד כה להשקיע ה�רשות. ל"המיועדים לחו) בגלים קצרים(המשדרים 

 .ל"שימת לב ראויה לתחום השידורים לחו�בהרחבת שידוריה בתחומי הארץ ולא ייחדה

 

, במסגרת נפרדת ועצמאית�ל"כי רצוי לקיים את תחום השידורים לחו, הוועדה סבורה

מדובר בשירות בעל חשיבות , שכן�;)במימון ממלכתי(עם תקציב ואמצעי שידור משלה 

ל "ניתן לקבוע בחוק כי השידורים לחו�,לדעת הוועדה. המעלה הראשונהלאומית מן 

הארכיון ומאגרי המידע וההקלטות של השידור �,יסתייעו במערכות איסוף המידע

 �.הציבורי

 

תרבות ולשון מעבר �שיש להן עניין בהפצת, כי מדינות מערביות שונות, יצויין

הדוגמאות לכך . במימון ממשלתי�,)זיהרדיו וטלוי(מקיימות שירותי שידור , לגבולותיהן

 ,"קול אמריקה: "ידועות למדי
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 . ועוד, רדיו צרפת,  של בריטניהBBC-שידורי ה

 

 

 

 

 

 

 �י�ר�ו�ד�י�ש�ל� �ן�ו�י�ש�ר� �ן�ת�מ� �ר�ב�ד�ב� �ת�ו�ל�ב�ג�ה� �.�1�5

 :�ו�י�ד�ר�

 

שידור לא בגין הפעלת תחנת �,כי מי שהורשע בדין, לאלתר, הוועדה מציעה לקבוע בחוק

 .לא יהיה זכאי לקבל רשיון להפעלת תחנת רדיו כדין, ")פיראטית"תחנת שידור (חוקית 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ע�ק�ר� �ת�ו�ר�י�ק�ס
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אך , על דעתו, ן�ס�י�נ� �י�ל�א� הסקירות המובאות בפרק זה נכתבו על ידי 

אלא נועדו לתת , דההסקירות אינן מהוות חלק מהמלצות הווע. הוועדה�בהסכמת

 .ח רקע משלים להמלצות"המעיין בדו�בידי

 

 

 �ם�ו�י�כ� �ע�צ�ו�מ�ה� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ך�ר�ע�מ

 ל�א�ר�ש�י�ב� �ר�ו�ב�י�צ�ל�
 

 : �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �י�ק�ו�ח� �.�1�

 

מערך שידורי הטלויזיה והרדיו המוצע כיום לציבור בישראל מוסדר בשורה של חוקים 

 :בלא כל זיקה ביניהם, נבדלים זה מזה

 

 ;1965 -ה "התשכ, חוק רשות השידור )א(

 

 ;שידורי כבלים, 1'פרק ב, -1982ב"התשמ, חוק הבזק )ב(

 

 ;-1990ן"התש, חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו )ג(

 

 ;-1972ב"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הטלגרף האלחוטי  )ד(

 

ניהול �ות וגופימועצ, רשויות, כל אחד בחצרו, כל אחד בשיטתו, חוקים אלה מקיימים

 .העוסקים בתחום השידורים לציבור, ופיקוח

 

מצרכים �שרובן נבעו, ההסדרים שנקבעו בחוקים הללו הם תולדה של התפתחויות מקריות

בין �בלא שהוגדרה הזיקה, בעת שנחקקו, כפי שנתפסו בעיני המחוקק, נקודתיים

, השידורים�ל מערךבחינה ממלכתית כוללת ש, בשעתה, השירותים השונים ובלא שנעשתה

 .לאורן של התפתחויות חדשות שהיו כבר ידועות בעולם

 

המונעת , מערך השידורים לציבור משקף התפתחות אקראית וגדושת סתירות

כפי שהיא , מציאות זו. לרווחתו של הציבור, בתנאים שווים, אפקטיבית�תחרות

גן מחדש את להרחיב ולאר, מציבה מחסומים בפני כל נסיון לפתח, בחוק�מעוגנת

 .בעקבות חידושים טכנולוגיים ולפי תפיסות השידור הרווחות כיום בעולם�,הענף

� 

הטלוויזיה �בתחום שידורי, מציגה את מפת התקשורת העכשווית, המובאת כאן, הסקירה

 .השונים�ומתארת את נסיבות הקמתם והתפתחותם של ערוצי השידור, והרדיו

 

 �ם�ו�ח�ת� �-� �ר�ו�ד�י�ש�ה� �י�צ�ו�ר�ע� �ת�פ�מ �.�2�

 :�ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �י�ר�ו�ד�י�ש�
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השידור � רשות- תחום שידורי הטלויזיה נחלק כיום בין שתי רשויות סטטוטוריות 

כבלים שליד � המועצה לשידורי-מועצה ציבורית אחת , והרשות השניה לטלויזיה ורדיו

 .  הטלויזיה החינוכית-ויחידה ממשלתית , משרד התקשורת

  

 :�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�. �2�.1 

 

המועבר גם באמצעות ,  ערוץ טרסטריאלי-ן �ו�ש�א�ר�ה� �ץ�ו�ר�ע�ה�) �1�(�

בשידוריו גם רצועות שידור , דרך קבע, הערוץ משדר בעברית ומשבץ�;לוויין

 ). שעה וחצי(ובערבית )  דקות15(באנגלית �יומיות

  

הכבלים �המועבר אל מנויי, ערוץ לווייני -)  בכבלים33ערוץ  (3� �ץ�ו�ר�ע�) �2�(�

בעברית � משדר-בעיקר בישובים כפריים , או לבעלי צלחות קליטה גדולות, בלבד

 .ערוץ זה מעביר גם את דיוני הכנסת בשידור ישיר. ובערבית

 

 ;פתוחים לכל,  ערוצים  ציבוריים ממלכתיים-ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �3�(�

 

וכן ) 1997ח בשנת " ש447( אגרת טלויזיה -ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�) �4�(�

 הכנסות

שידורי ערוץ �את) ח" מיליון ש18(האוצר מממן ישירות ;  מתשדירי שירות ומשדרי חסות

 .ופרסומות ברדיו�ש כולל גם הכנסות מאגרת הרדיו לרכב"תקציב רשה.  מדיוני הכנסת3

  

 �: ח �ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�) �5�(

 . חברים31המונה , ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ו�ש�ר� �ת�א�י�ל�מ�)�א�(

4מתוכם (  לפי המלצת הממשלה 30 -חברי המליאה מתמנים על ידי נשיא המדינה 

 3�-תקופת כהונתה של המליאה ;  המכהן כנציג הסוכנות היהודית-1ו) עובדי מדינה�

 .שנים

 . חברים7מונה , ל�ה�נ�מ�ה� �ד�ע�ו�ו�ה�) �ב� (

ר הוועד "הממשלה ממנה גם את יו; ממשלה מקרב חברי המליאהידי ה�מתמנים על

לוועד המנהל ניתנו בחוק גם סמכויות . ר מקרב חברי הוועד"ליו�המנהל והמשנה

 . 'וכו" לדון ולהחליט בענייני הרשות "-היינו ,  לחוק19כאמור בסעיף �, אכזקוטיביות

� 

 השר -ק �ו�ח�ה� �ע�ו�צ�י�ב� �ל�ע� �ה�נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �6�(

 הממונה על ביצוע החוק כיום

תפקיד השר הממונה בין ראש " נדד"ואולם בממשלות הקודמות . הוא ראש הממשלה

י ראשי "שנקבעו ע, הממשלה לבין שר החינוך והתרבות לבין שרים אחרים

 .בעבר לטפל בנושא�הממשלה
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 � 

 :�ת�י�כ�ו�נ�י�ח�ה� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה�. �2�.�2

 

) י"טח(�חוק המגדיר את תפקידיה של הטלויזיה החינוכית הישראליתאין בישראל 

י נזכרת בשלושה חוקי תקשורת בתורת "טח; ואת תחומי פעילותה

, האמורה לשדר לבתי הספר" ת�י�ד�ו�מ�י�ל�ה���ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה�"

 :בלבד, בהקשרים אלה

 

באפיקים �ושלעניין השימ, .א44בסעיף , 1965 -ה "התשכ, בחוק רשות השידור) �א�(

 ;ובתדרי רדיו

 

לשידורי "�המקצה, )ג. (לד6סעף , 1'פרק ב, 1982 -ב "התשמ, בחוק הבזק) �ב�(

 ).23ערוץ (�ללא תמורה, אפיק ברשת הכבלים" הטלויזיה הלימודית

 

המעניק �,55סעיף , 1990 -ן "התש, בחוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו) �ג�(

, לתקופת זכיון ראשונה�ון לשידורי טלויזיה זכי, לטלויזיה הלימודית ללא מכרז"

חינוכיים בלבד ובשעות -לנושאים לימודיים�,בהיקף של שביעית מכלל יחידות השידור

 ".לה מיועדים שידורים אלה�צפייה של האוכלוסיה

 

הלימודית בלשון �הטלויזיה(אין לטלויזיה החינוכית , מעבר לאמור בחוקים אלה

הפיקוח על �בכל הנוגע לתפקידיה ולדרך; ינהמעמד מוגדר בחוקי המד) החוק

סמך �המוגדרת כיחידת, הטלויזיה החינוכית היא יחידה ממשלתית, השידורים

 .במשרד החינוך והתרבות

 

אמורה לפי חוק " טלויזיה הלימודית"ה-ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �1�(

ובחוק ; ס"לשדר לבתיה) לענין הקצאת זמן שידור בערוץ הראשון(השידור �רשות

; "חינוכיים-נושאים לימודיים"כדי לשדר ב, בלא מכרז, השניה ניתן לה זכיון�הרשות

משדרת גם תכניות בידור ואקטואליה ורוב שעות השידור " חינוכית"ה, אולם

 .מיועדות למבוגרים,  בכבלים23בערוץ השני ובערוץ , בערוץ הראשון�,שלה

 

ה במסגרת תקציב משרד  תקציב המדינ-ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�) �2�(

ופרסומת מסחרית , בערוץ הראשון, תשדירי שירות ומישדרי חסות; והתרבות�החינוך

 ").2 -חינוכית ("השני �בערוץ

 

 הטלויזיה החינוכית סרה למרותו של -ח �ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�) �3�(

רשות ה, דוגמת רשות השידור, והתרבות ואין היא נתונה לפיקוח ציבורי�שר החינוך

 .או המועצה לשידורי כבלים�,השניה

 



 87

 .  שר החינוך והתרבות-ה �נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �4�(

 

 

  

 :�ו�י�ד�ר�ל�ו� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ל� �ה�י�נ�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�ה�. �2�.�3

 

היא גוף �,-1990ן"התש, לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, הרשות השניה

, חברים�15המועצה מונה "). מועצת הרשות ("סטטוטורי הכפוף למועצה ציבורית

, הממונה�לפי המלצת השר, י הממשלה"חברי המועצה מתמנים ע. ר"ובכללם היו

 .לתקופת כהונה של ארבע שנים

 

ידי �המתמנה על, בראש ההנהלה האכזקוטיבית של הרשות עומד המנהל הכללי

 �.חמש שניםלתקופת כהונה של , פי המלצת השר ובאישור הממשלה-על, המועצה

העצמאית �רשות הטלויזיה"י מתכונת דומה לזו של "הרשות השניה הוקמה עפ

 ).ITVלשעבר  (Independent Television Commission - ITC"בבריטניה

 

בישראל �גוף ציבורי הממונה על השידורים המסחריים, לפיכך, הרשות השניה היא

תקציב �.י פרסומת מסחריתשמימונם מתבסס על הכנסות משידור, )טלויזיה ורדיו(

 .הזכיונות�החלים על בעלי, ממומן מתקבולי דמי הזכיון והתמלוגים, עצמה, הרשות

 

 :�י�נ�ש�ה� �ץ�ו�ר�ע�ה   �    

 

 ימות 7 -שעות השידור של הערוץ השני ב ; 1993הערוץ השני החל בשידוריו בנובמבר 

שלושה �שהם, כיון בעלי ז3בין , בחלוקה שווה, בהליך של מכרז, השבוע חולקו

 84% -המחזיקים כ , "שידורי קשת"ו" רשת", "טלעד "-תאגידים מסחריים נפרדים 

 .מזמן השידור

� 

 

מן הסך �בהיקף של שביעית, בלא הליך של מכרז, הטלויזיה הלימודית קבלה זכיון

ולפי , "חינוכיות�לימודיות"כדי לשדר תכניות , )14.3% -כ (הכולל של יחידות השידור 

בעלי הזכיונות �דוגמת, ון היא רשאית לממן את שידוריה מפרסומת מסחריתהזכי

 .המסחריים

 

מפיקה �הרשות, נוסף על תפקידה כגוף רגולטורי בעל סמכויות פיקוח ואכיפה

זמן � מסך כל2%פי החוק אינם אמורים לעלות על - שעל-" שידורי רשות"ומשדרת 

 .השידורים של הערוץ

  

אלא , הזכיונות�ני אינם משודרים ישירות על ידי בעלישידורי החדשות בערוץ הש

; זכיון נפרד�שהיא במעמד של בעל, "חברת החדשות "-באמצעות גוף אוטונומי 

 הוצאות ( התאגידים המסחריים 3תקציב חברת החדשות ממומן על ידי 
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האמורה לממן את הוצאות , ועל ידי הרשות השניה) רכש ותחזוקה, הקמה

 . מכספי התמלוגים של בעלי הזכיונות, ברת החדשותהשוטף של ח�התפעול

 

לבעלי �60% -פי החוק -על, מניות ההצבעה של דירקטוריון חברת החדשות הוקצו

ר "גם כיו�ל הרשות מכהן"מנכ;  לנציגי הרשות-40%ו") חינוכית"למעט ה(הזכיונות 

 .הדירקטוריון של חברת החדשות

 

, סתירות�טומן בחובו, י שנקבע בחוקכפ, מבנה הניהול הציבורי של חברת החדשות

 :שטרם נפתרו

 

גם נציגי �אבל חברי המועצה משמשים, ל הרשות כפוף למועצת הרשות" מנכ-לדוגמא 

ל הכפוף "שבראשו עומד המנכ, הרשות בדירקטוריון של חברת החדשות

חברי המועצה האמורים לפקח : אך לא זו בלבד. ל הרשות"בתפקידו כמנכ�להם

משתתפים , "בעלת זכיון"המוגדרת בחוק כ,  חברת החדשותפעילותה של�על

 .הדירקטוריון כחברים מן המנין�בהחלטות

  

ליזום תיקון �בעבר נמתחה בקורת על מבנה הניהול הציבורי ובשעתו אף נעשה נסיון

 .אולם המבנה נשאר על כנו, בענין זה, בחוק

 

של �ות השידורזמן השידור המוקצה לחברת החדשות נכלל במנין הכולל של שע

אחרי ולעתים ,  לפני-משום שהם רשאים לשדר פרסומת , הזכיינים הפרטיים

 .באמצע מהדורות החדשות�גם

 

הנוטה , מסחרי-בידורי- ערוץ טלויזיה כללי-ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �1�(

 .Ratingי אמות מידה של "שיעורי הצפיה עפ�למירוב

 

הערוץ ;  משידורי פרסומת מסחרית הכנסות-ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�)�2�(

 .ערוץ הטלויזיה היחיד הממומן על ידי שידורי פרסומת, לפי שעה, הוא�השני

  

 . מועצת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו-ח �ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�)�3�(

 

בלי זיקה לתפקידו של ( שר החינוך והתרבות -ה �נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �4�(

 ).ינוך והתרבותכשר הח, הממונה�השר
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 :�ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ� �.�2�.�4� 

 

מידה �הטלויזיה בכבלים בישראל נחשבת כיום לסיפור הצלחה כלכלי אף בקנה

 העסקית של מערכת טלויזיה כבלים נמדדת ונקבעת לפי �הצלחתה. בינלאומי

 :הפרמטרים הבאים�

 

בלים ומספר משקי הבית המוכנים לחיבור אל רשת קצב הפריסה של הכ)  �א�(�

 ;Cable Home Passed -הכבלים �

 

 'Subscribers -מספר המנויים שהתחברו בפועל אל מערכת הכבלים באזור )  �ב�(�

Penetration  Rate; 

 

 משך תקופת ההחזר של ההשקעה במערכת ושיעור ההחזר עד)  �ג�(�

  .Break-Even Point of Return -        לנקודת האיזון 

 

 90% -כיום ל �מגיע) Cable Home Passed(היקף הפריסה של מערכות הכבלים בישראל 

משקי הבית � מליון1.6כ " מליון משקי בית מתוך סה-1.4יותר מ(מהאוכלוסיה 

אינם � מישובי הפריפריה80% -המתגוררים ב ,  מן האוכלוסיה10%). במדינה

 .מרושתים בכבלים

 

כיום בממוצע ארצי �מגיע) Cable Penetration Rate(ה של מערכות הכבלים שיעור החדיר

מנויים בכל רחבי �יותר ממליון,  היינו- מסך כל משקי הבית המרושתים -70%ל

זכיונות לשידורי כבלים �שהן בעלות,  חברות5בענף הכבלים בישראל פועלות . הארץ

 ".עידן"ו�"גוונים", ב"מת, "תבל", "ערוצי זהב "-בכל הארץ 

 

מסוף �,שהיתה חלוצת השידור בכבלים, ב" מאלפת ההשוואה עם ארה�כאן, ואמנם

70%ל�ב הגיע השיעור הלאומי הממוצע של מנויי הכבלים"בארה: ואילך, -50שנות ה

יותר �רק לאחר,   כלומר-90 מסך כל משקי הבית המרושתים רק בתחילת שנות ה�-

הכבלים �בישראל הגיעו חברות; ליםמאז נחשף שם הציבור לשידורי כב,  שנה-40מ

 ).-1990ב(מיום שהחלו לשדר לציבור ,  שנים6לשיעור זה כעבור 

 

 מבחינת השירות שתחנות הכבלים מספקות -ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �1�(�

מהוות , הפועלות בישראל, כי חמש חברות הכבלים, ניתן לומר, למנוייהן�כיום

 .אחת, ערוצית-רב, ארצית-רשת כל�למעשה

 

חברות הכבלים �מציעות, למעט שיעור קטן מאד של שידורים מקומיים וקהילתיים

שידור עצמיים � ערוצי5 מהם - ערוצי שידור -45הכוללת כ, אחת" חבילת שירות"
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ל "וסרטים הנרכשים בחו� של תכניות-97%הכוללים כ, )-8 ו3 ,4 ,5 ,6הערוצים (

 .ומתורגמים לעברית באמצעות כתוביות

 

ידי תחנות הכבלים �הנקלטים על, "ערוצי העברה"הם )  במנין35(ר הערוצים כל שא

 .המנויים�אל בתי, כנתינתם, ומועברים, או מלוויינים, "מן האוויר"

 

המלאה של �הערוצים העצמיים של תחנות הכבלים מצויים בבעלותם המשותפת

גבלים הה�לפי הסדר שהושג בהתערבותו של הממונה על, ואולם; זכייני הכבלים

ותכין �תפיק,  תרכושICPכי חברת הרכש המשותפת של הזכיינים , העסקיים נקבע

קבלני "ל� נמסרו באופן בלעדי-8 ו5 ,6ואילו הערוצים , -4 ו3לשידור את הערוצים 

העוסקות במתן �,")נגה תקשורת"ו" אולפני הבירה(" שתי חברות חיצוניות -" משנה

 .Cost Plusבמחיר של , השירות לתחנות הכבלים

 

97נכון למאי (ח " ש125 דמי מנוי חדשיים בסך -ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�) �2�(�

). ח לדולר" ש3.40 דולר בחודש לפי שער של 38( למדד -100%הצמודים ב�,)

הכולל חבילה אחת , השיעור הגבוה בעולם שמשלם מנוי כבלים עבור שירות�זהו

בלא אפשרות לבחור את ערוצי , "קח או זנח"הניתנת לו בנוסח , שירותים�של

 .  המקובלת בעולםTiering-לפי שיטת ה, לפי העדפותיו ובמחיר מדורג �,השידור

 

 -5מורכב מ�דמי המנוי הניגבים אינם מתומחרים ביחס ישיר לעובדה שהשירות

תכניות וסרטים � של97%המתורגמים באמצעות כתוביות וכוללים , ערוצים עצמיים

87.5%בעוד ש�, מסך כל חבילת השירות12.5%מהווים רק  כשהם -ל "הנרכשים בחו

 .  מחבילת השירות כוללים שידורי העברה בלבד-

 

המותקן " ממיר"ה�חברות הכבלים גובות מכל מנוי חדש גם דמי התקנה ופקדון בעד

, להחזר דמי הפקדון�הוא זכאי, אם הפסיק המנוי את התקשרותו עם החברה. בביתו

 .מספר השנים שהיה מחובר לרשתבשיעור הולך ופוחת לפי 

 

ליד משרד ,  המועצה לשידורי כבלים-ח �ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�) �3�( �

אולם הזכיון , המועצה משמשת גם ועדת מכרזים לענין הענקת זכיונות�.התקשורת

נתונה הסמכות להתקין ) בידיו(שבידיה , התקשורת) ת(על ידי שר, רשמית�,ניתן

 ;תקנות

 

, מערכות הכבלים�שקובעת כללים לענין השירותים הניתנים באמצעותהמועצה היא 

לפיקוחו של מנהל �אולם התחום הטכנולוגי של הקמת רשת כבלים והפעלתה נתון

 .התקשורת�המכהן כראש אגף במשרד, השירות לטלויזיה בכבלים ולמנויים

  

 . שרת התקשורת-ה �נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �4�(
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 �ם�ו�ח�ת� �-� �ר�ו�ד�י�ש�ה� �י�צ�ו�ר�ע� �ת�פ� מ�.3�

 :ו�י�ד�ר�ה� �י�ר�ו�ד�י�ש�

 

 �ו�י�ד�ר�ה� �י�צ�ו�ר�ע� �-� �ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�. �3�.�1� 

 :�"�ל�א�ר�ש�י� �ל�ו�ק�"� �ל�ש�

 
הפועלות במסגרת , הוא השם הרשמי של תחנות הרדיו" קול ישראל"

כיום . ערוצי רדיו נוספים" אלקול ישר"במרוצת השנים נוספו ל". השידור�רשות"

 :בשמונה ערוצים אלה" קול ישראל"�משדר

 

 ';אמנות וכו, תרבות, חינוך,  משדרת תכניות על מדע-' רשת א

 ;)עניני היום( שידורי חדשות ואקטואליה -' רשת ב

 ; בעיקר מוסיקת פופ לצעירים-' רשת ג

 ;)בעיקר מוסיקה קלאסית" (קול המוסיקה "-' רשת ד

 ;)בגלים קצרים( שידורים לחוץ לארץ -' רשת ה

 ;משדרת בשפות שונות וברוסית) ע"רדיו רק(רשת לקליטת עליה 

 ; על תנועה ועסקים- באזור המרכז -" קול הדרך לעסקים"

 . באזור חיפה והסביבה על התנועה בכבישים-" הגל הבטוח"

 

בית  ",הערבית�תחום שידורי הרדיו של רשות השידור כולל גם ערוץ נפרד בשפה

, "ישראל�קול"במעמד מקביל למנהל , שבראשו עומד מנהל, "השידור הישראלי

מנהלי �.בדומה לחלוקה בין מנהל הטלויזיה בעברית ומנהל הטלויזיה בערבית

 .על ידי הממשלה, כאמור, ל הרשות המתמנה"למנכ" שכפופים"המדיה בראשה 

� 

פתוחים , לכתיים ערוצים ציבוריים ממ-ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �1�(�

 ;לכל

 

,  תקציב ההכנסות של רשות השידור-ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�) �2�(�

הכנסות מתשדירי שירות , אגרת רדיו לרכב, אגרת טלויזיה�,כאמור, הכולל

 .בכל ערוצי הרדיו, בהיקף מלא, ופרסומת מסחרית) בטלויזיה(�ומישדרי חסות

  

את רשות השידור והוועד  מלי-ח�ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�) �3�(�

 . המנהל

 

 . ראש הממשלה- �ה�נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �4�(�

  

 



 92

 �א�ב�צ� �י�ר�ו�ד�י�ש� �-� �ל�"�ה�צ� �י�ל�ג�. �2�.�3� 

 :�ל�א�ר�ש�י�ל� �ה�נ�ג�ה�ה�

 

 :ארציים-מפעילה שני ערוצי רדיו כל, "ל"גלי צה"תחנת הרדיו הצבאית 

 

 ;סיקה וחדשותמו,  המשדרת מיגוון תכניות- 1ל "צה

 . המשדרת בעיקר מוסיקה ודיווח על התנועה בכבישים-ץ "גלגל

 

 

פיקודית לקצין �ל והוא כפוף מבחינה הירארכית"מפקד התחנה מתמנה על ידי הרמטכ

שלרובם היה רקע , ל"צה�עובדי, מפקדי התחנה בעבר ובהווה היו אזרחים; חינוך ראשי

זה גם אנשי צבא מתוך �שו בתפקידאך בתקופות מסויימות שימ, עיתונאי-מקצועי

 .המערכת הצבאית

 

ל ומועסקים "צה�אזרחים עובדי, )חובה וקבע(עובדי התחנה הם חיילים בשירות סדיר 

 ). Freelancers(חיצוניים אחרים 

 

 התחנה משדרת תכניות מסויימות בעניני -ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א�) �1�(�

רוב , ואולם; לחיילים, לכאורה, ותובטחון ותכניות הווי ובידור המיועד�צבא

עם , המיועדות לכלל האזרחים, השידור שלה מוקדשות לתכניות רדיו כלליות�שעות

 .על תכניות מוסיקה לצעירים וכן תכניות חדשות ואקטואליה�דגש

 

 . תקציב מערכת הבטחון-ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ�) �2�(�

 

י "עפ, לרשות השידור ניתנו. ון שר הבטח-ח�ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ�) �3�(�

, "ל"גלי צה"צבאיות של -סמכויות פיקוח לגבי התכניות הלא,  לחוק48�סעיף

הלכה , האמור בסעיף זה אינו מתקיים, אולם. התייעצות עם שר הבטחון�תוך

 .כיוון שרשות השידור נמנעת מפיקוח שוטף על שידורי התחנה�,למעשה

� 

 .שר הבטחון - �ה�נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה�) �4�(�

 

 

, תקדים לכך�כי באף לא אחת מן המדינות הדמוקרטיות בעולם אין, מן הראוי להעיר

, לדוגמא, ב"צבא ארה. המשדרת לכל אזרחי המדינה, שהצבא מחזיק בתחנת שידור

במדינות . ב"ארה� מחוץ לגבולות-היינו , משדר אך ורק ליחידות המוצבות מעבר לים

באמצעות גופים �יו השידור הציבורי מתקייםשלפ, הדמוקרטיות נשמר העקרון

 .הרשות המבצעת�שאינם מהווים זרוע ישירה של, בעלי מעמד אוטונומי, ממלכתיים
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 :�ת�ו�י�ר�ו�ז�א�ה� �ו�י�ד�ר�ה� �ת�ו�נ�ח�ת�. �3�.�3�

 

לטלויזיה �השידורים המסחריים בתחום הרדיו מוסדרים כיום בחוק הרשות השניה

המשדרות , אזוריות� תחנות רדיו-13 זכיונות שידור ל1995 משנת שהעניקה, ולרדיו

 :באזורים גיאוגרפיים מוגדרים אלה

 

 ; תחנות2 -אזור חיפה והמפרץ 

 ;1 -אזור העמקים 

 ;1 -הצפון והגליל 

 ;1 -תחנה אזורית בשפה הערבית באזור נצרת 

 ; תחנות2 -אזור השרון 

 ;)אחת דתית( תחנות 3 -אביב וגוש דן -תל

 ;1 -) דרום(ור השפלה אז

 ;1 -אזור באר שבע והנגב 

 ;1 -אילת והערבה 

 

שתכני ,  מסחריים- ערוצי רדיו אזוריים -ת �ו�ר�י�ש�ה� �י�פ�ו�א  )1( 

למעט תכניות , משל תחנות שידור ארציות, למעשה, שלהם אינם שונים�השידור

 .לעסוק בעניני האזור�מלל האמורות

 

ואולם ; ידורי פרסומת מסחרית הכנסות מש-ן �ו�מ�י�מ�ה� �ר�ו�ק�מ  )2( 

הנהנה ממעמדו הנוכחי הבלבדי כערוץ ) הערוץ השני(לערוץ הטלויזיה �בניגוד

 נתונות תחנות הרדיו האזוריות בתחרות קשה עם -פרסומת מסחרית �המשדר

 .המשדרות פרסומות זה שנים רבות, "קול ישראל"ארציות של �התחנות הכל

 

 .ת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו מועצ-ח �ו�ק�י�פ�ה� �ת�ו�ד�ס�ו�מ  )3( 

 

 . שר החינוך והתרבות-ה �נ�ו�מ�מ�ה� �ר�ש�ה  )4( 

� 

 

 

 �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ת�פ�מ� �ה�ר�צ�ו�נ� �ד�צ�י�כ�.�4�

 :�ל�א�ר�ש�י�ב�
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הוקמו �כי ערוצי התקשורת הפועלים כיום, מסקירה זו עולה בבירור המסקנה העיקרית

ממשלתית �לל ואף לא יזמת חקיקהבנסיבות שמאחריהן לא עמד תכנון ממלכתי כו

 .ראות-המרחיקה

 

ולא �שקפא במתכונתו המקורית, הוא חוק רשות השידור, היוצא מן הכלל לעניין זה

, לציבור�העוסקים בשידורים, חוקי התקשורת האחרים. 1965עודכן באורח מהותי מאז 

נסת חברי כ�שעוררו יזמות של, נחקקו לרוב לאחר לחץ מתמשך של גופים ושדולות

 .או של סיעות, בודדים

 

, אלה�נגררו בדרך כלל אחר יזמות, בלא קשר להרכבן הקואליציוני, הממשלות השונות

הצורך �שכללו סעיפים בדבר, גם כאשר לא טרחו למלא אחר הסכמים קואליציוניים

 . בהרחבת מערך השידורים לציבור

 

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ל�ש� �ה�ת�מ�ק�ה� �ת�ו�ב�י�ס�נ�. �4�.�1�

 :�ת�י�ד�ו�מ�י�ל�ה�

 

רוטשילד �ביזמתה ובמימונה של משפחת, 1963 הטלויזיה הלימודית הוקמה בשנת 

 .תחת פיקוחו של נאמן מטעם קרן רוטשילד, שנים אחדות, ופעלה

  

שכיהן �,ל"גוריון ז-בן. ד. להקמת טלויזיה בישראל, בשעתה,  הממשלה התנגדה

גדים ולעמדתו הצטרפו רוב  היה ראש המתנ1963כראש ממשלה עד קיץ 

שבו היתה מעורבת גם משפחת , לאחר מסע שיכנוע ממושך, ואולם. הכנסת�סיעות

שהתחייב ) אבא אבן(הסכימה הכנסת לאשר את הודעתו של שר החינוך �,רוטשילד

אך ורק לצורך , כי הטלויזיה הלימודית תופעל באורח נסיוני, הכנסת�במליאת

 .ס"העשרה לבתיה�שידורי

 

מתקניה �על, העבירה משפחת רוטשילד את הטלויזיה הלימודית,  שלוש שנים בתום

. והתרבות�תחת פיקוחו הישיר של משרד החינוך, וציודה לבעלות ממשלת ישראל

מעמד �אלא שהעברה זו לא עוגנה בחוק ועל כן לא נקבעה הגדרה ברורה לגבי 

, פעילותה�את" תלימודי"במרוצת השנים הרחיבה ה. הטלויזיה הלימודית ותפקידיה

ערב ("�תכניות חדשות ואקטואליה,  80 -מאמצע שנות ה , ואף החלה לשדר, ביזמתה

 ").חדש

 

הטלויזיה � חלפו שנים עד שמבקרת המדינה הנוכחית העירה על אופן תיפקודה של

 :שם נאמר, 1989ח השנתי שלה לשנת "בדו, הלימודית

 

, השידור�לחוק רשות' א44סעיף תחומי פעולתה של הטלויזיה החינוכית מנויים ב "

את �הטלויזיה החינוכית מפרשת. 1971 ובהחלטת הכנסת משנת 1965 -ה"התשכ
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בדבר הקצאת תדר השידור המשותף , האמור בחוק רשות השידור

כהפרדה טכנית של אפיק השידור בין , הישראלית ולטלויזיה החינוכית�לטלויזיה

 ".יא מוגבלת לשידורים לבתי הספרולא כקביעה שה, לבין רשות השידור�החינוכית

 

החינוך � על המשך דרכה של הטלויזיה החינוכית הבהיר שר1971 -בדיון בכנסת ב  "

הצהרים ושהיא -והתרבות שהטלויזיה החינוכית משדרת גם בשעות אחר

 החליטה הכנסת 1971 -ב. לשדר גם תכניות חינוכיות למבוגרים�עתידה

בנפרד מהטלויזיה הכללית וכחלק ממשרד החינוכית תמשיך לפעול �שהטלויזיה

 ".והתרבות�החינוך

 

השידור �תחומי הפעולה של הטלויזיה החינוכית כפי שהם משתקפים בחוק רשות "

חינוכיות �תכניות,  כוללים תכניות לימודיות לבתי הספר1971 -ובהחלטת הכנסת מ 

מיגוון �את במשך השנים הגדילה הטלויזיה החינוכית �,אולם. ותכניות לגיל הרך

וסרטי קולנוע � עלילתיות�סדרות, שידוריה והיא התחילה לשדר גם תכניות בידור

  �".בעניני היום�� משודרת גם תכנית חדשות יומית ותכנית1982מאז . בידוריים

 

בין �בשל הפער הגדול" לימודית"ח מבקרת המדינה מותח בקורת קשה על ה" דו

לתכניות לימודים לבין אמצעי המימון וההפקה הזעומים המוקצים 

 .שהן כביכול חינוכיות, המוקצים לתכניות בידור�האמצעים

 

, שנעשתה בהחלטה מינהלית, "חינוכית"ל" לימודית" הסבת שמה של ה

המיועדת גם למבוגרים , לגיטימציה כתחנת שידור, כביכול, להעניק לה�נועדה

 .ולמשפחה

 

הצליחה �, רשות השידורבחוק" לימודית"מלבד האיזכור הטכני של ה,  ואולם

שהעניק , )1'ב�פרק(לתקוע יתדות גם בחוק הבזק ) תמיד בעזרת שרי החינוך(הנהלתה 

, בחוק הרשות השניה�וכן גם) 23ערוץ (במערכות הכבלים , בלא תשלום, לה ערוץ שלם

לנושאים ", הראשונה�לתקופת השידורים, בלא מכרז, המורה להקצות לה זכיון

מיועדים שידורים �� צפיה של האוכלוסיה לה� ובשעות�בדחינוכיים בל-לימודיים

 ".אלה

 

בצד , האנומלי�שניתן לטלויזיה הלימודית ביסס את את מעמדה,  הזכיון בערוץ השני

 .פרסומת�כארגון ממשלתי המשדר לציבור ואף עוסק בשידורי, "ל"גלי צה"

 

כלשהו בעולם ואף �פי מודל-על" לימודית" לא ניתן ל2כי הזכיון בערוץ ,  חשוב לציין

כתוצאה ממסע �אלא; שנועדה להיטיב עם הציבור, לא מתוך תפיסה רעיונית

מלאכת החקיקה �שהתנהל מאחרי הקלעים של, ממושך ובלתי נלאה, שתדלנות נמרץ

 -שהעניק להם ב �,על אותו מסע שתדלני, למעשה, חזרו" לימודית"ראשי ה. בכנסת

 .  מאחז של ערוץ שלם בכבלים1986
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כי , נאמר�1995שהגישה הטלויזיה הלימודית לוועדת גביש בנובמבר " ייר עמדהנ" ב

ויתרת � מתקציבה ממשרד החינוך והתרבות75%" לימודית"בשנה זו קיבלה ה

" לימודית"ה�הנהלת). 2בערוץ (ספרים ופרסומות , ההכנסות באו ממכירת שירותים

ואינו מאפשר �רכיםהתקציב שמקצה המדינה אינו עונה לצ"כי , קובלת במסמך זה

 ".התפתחות ועמידה במשימות וביעדים

 

על �הטלויזיה החינוכית מחפשת דרכה במפת התחרות הקשה"כי ,  ועוד נאמר שם

לנוכח , בשוק העובר בשנים האחרונות שינויים רבים ותכופים, המשאבים

נשאלת השאלה מהי . הוודאות הכלכלית והארגונית לגבי עתידה�חוסר

כדי להשיג את יעדי משרד החינוך , ונה הנכונה ביותרהאיסטרטגיה הנכ�

 ". שהטלויזיה החינוכית היא חלק ממנו�,והתרבות

 

מעשי �,שכן.  דרך חשיבה זו מאפיינת את התפתחותה של מפת התקשורת עד כה

ממסדיים , החקיקה נתנו כמעט תמיד ביטוי ממשי לאינטרסים פרטיקולריים

האינטרס , למעשה, היקפה השאלה מהוומעולם לא נבחנה במלוא , פרטיים�או

 ". מערך השידורים לציבור"הרחב במה שמכונה �הציבורי

 

 :�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ו�ש�ר� �ת�מ�ק�ה�. �4�.�2

  

טיעונו היה �עקב לחץ ציבורי ופוליטי שעיקר, 1965 רשות השידור הוקמה בשנת 

האוכלוסיה �שאינו נותן ביטוי לכל גוני הקשת של, שהרדיו משמש שופר ממשלתי

 .ולמיגוון הדיעות הרווחות בציבור

 

קול ("בלבד �כרשות לעניני רדיו, 1965הוקמה בשנת , במכונתה המקורית,  הרשות

למעט שידורי �, שכן בתקופה זו לא היו שידורי טלויזיה כללים בישראל, ")ישראל

 .הנסיון של הטלויזיה הלימודית לבתי הספר

  

שמונתה �,עקבות המלצותיה של ועדה ציבוריתי חוק ב" רשות השידור הוקמה עפ

עמד משה �בראש הוועדה; )1963(ל "גוריון ז-בשלהי כהונתו של ראש הממשלה דוד בן

 .ל משרד החינוך והתרבות"שכיהן אז כמנכ, אבידור

 

המבנה של �המליצה לאמץ את, שהגישה את מסקנותיה כעבור שנה" ועדת אבידור "

במעמד �, לכונן רשות ממלכתית אוטונומית- כלומר, BBCשרות השידור הבריטי 

 .אשר תנהל את שידורי הרדיו ותפקח עליהם, סטטוטורי

 

ראש �שהובא לאישור הכנסת על ידי, -1965ה"תשכ,  כך נולד חוק רשות השידור

עוד �כל סעיפיו המהותיים של חוק רשות השידור נכללו. ל"הממשלה לוי אשכול ז

 .בנוסחו המקורי
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" ל"צה�גלי"המחוקק על הטלויזיה הלימודית ועל , משום מה, סח בהזדמנות זו פ

תוקפו על �כאשר תוקן החוק כדי להחיל את, 1969כך היה גם בשנת . שפעלו כבר אז

אחד מסעיפיו �מאז לא עודכן החוק באף לא. 1968שהוקמה בשנת , הטלויזיה הכללית

 ). למעט תיקונים טכניים(המהותיים 

 

 -5אחת ל� שנה-35זה כ,  כי חוק השידור הבריטי מעודכן�, ראוי לציין בהקשר זה

לחוק �ששימש דגם חיקוי, BBC-של ה") רטר'צ"ה(ואילו המנדאט , שנים בממוצע

 . שנים-10מתעדכן ומתחדש אחת ל, רשות השידור

 

, מונופוליסטי�חוק רשות השידור נחקק בשעתו כחוק:  חשוב לשים לב להבחנה נוספת

חידת קיומם הנפרד �למעט( את סמכויות השידור במדינה הנותן בידי רשות השידור

רשאית רשות , עד היום�הואיל והחוק לא שונה; )ל והטלויזיה הלימודית"של גלי צה

באורח עצמאי ערוצי � ליזום ולפתח �,י הסמכויות הנתונות לה בחוק"עפ, השידור

 .ככל שידה משגת, שידור נוספים בטלויזיה וברדיו

 

ערוצי ��ר ניצלה בשנים האחרונות את סמכותה הגורפת ופתחהרשות השידו,  ואכן

בשידורי �כך גם החלה הרשות. המתחרים בתחנות הרדיו האזוריות, רדיו חדשים

 .באמצעות לוויין, המועבר לתחנות הכבלים, ) בכבלים33ערוץ  (3ערוץ 

� 

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ל�ש� �ה�ת�מ�ק�ה� �ת�ו�ב�י�ס�נ� �.�4�.�3

 :�ת�י�ל�א�ר�ש�י�ה�

  

הטלויזיוני � שנים לאחר שהמדיום-23כ, 1968 הטלויזיה הישראלית הוקמה בשנת 

בחלק ממדינות �ואף) דאז(בגוש הסובייטי , היה לשירות נפוץ בכל מדינות המערב

 .העולם השלישי

 

באנגליה �אף כי,  הטלויזיה החלה לפעול כשירות לציבור לאחר מלחמת העולם השניה

התהליך �המלחמה קטעה את. דורים נסיוניים עוד לפני המלחמהב הוחל בשי"ובארה

שידור �הטלויזיה החלה לפעול כשרות. -40עד למחצית השניה של שנות ה, בעיצומו

היבשת � נפוצו השידורים בכל-50 ובסוף שנות ה-1946ב ובאנגליה ב"סדיר בארה

 .באירופה המערבית ובגוש הסובייטי, האמריקנית

 

בטענה , טלויזיה�עמדה מפורשת נגד הפעלת שידורי, בשעתן, ו רק שתי מדינות קבע

שתי מדינות . ומוסרי�העלול לגרום ניוון תרבותי, שמדובר במדיום שטחי ומשחית

הפוריטנית ומדינת �י ממשלת הבורים"שנשלטה אז ע,  דרום אפריקה-אלה היו 

  �.ישראל
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העלול , תרבותי�יפגעראה בטלויזיה מ, ל"גוריון ז-בן. ד,  ראש המתנגדים בישראל

באופן מפתיע למדי �").כור ההיתוך"חזון (לחבל באינטגרציה של החברה הישראלית 

 .שונים ואחרים�אף כי נימוקיה היו, גם האופוזיציה דאז אימצה את עמדתו

 

, כיום�השרירים בחוגים החרדיים גם, המפלגות הדתיות התנגדו לטלויזיה מטעמים

שהמדיום החדש �חששו) חרות והציונים הכלליים(דאז , ואילו מפלגות המרכז והימין

 ).י"מפא(את מפלגת השלטון , בכל מקרה, ישרת

 

 :�"�ם�ו�ר�ח� �ת�ע�ש�ל� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�"�. �4�.�3�.�1� 

  

שנתקבלה , הממשלה�הקמתה של הטלויזיה הישראלית נעוצה בהחלטה חפוזה של

היתה להציג �החלטהכוונת ה". טלויזיה לשעת חרום"להקים , 1966בשלהי 

לערוץ הטלויזיה הראשון בממלכה ההאשמית ובתחומי " תשובה"

הישראלית התייחסה " תשובה"אלא שה. שעמד על סף הקמתו, "המערבית�הגדה"

 .טלויזיה בשפה הערבית בלבד�לשידורי

 

ערביי ישראל �ברקע ההחלטה עמד החשש שעם הפעלת הטלויזיה הירדנית יהיו

תעמולה �חשופים להשפעתם של שידורי, ציבור היהודימקרב ה, ודוברי הערבית

 .בלא שתהיה לישראל תשובה הולמת, מירדן

 

 פלד ואישרה �הממשלה מינתה צוות הקמה בראשותו של האלוף במילואים אלעד

 בהקמת �כדי לסייע , CBSהתקשרות חוזית עם רשת השידור האמריקנית 

 ).כך נאמר בהחלטת הממשלה" (לשעת חרום"הטלויזיה 

 

הושעתה עבודת �מלחמת ששת הימים שיבשה את ההכנות וכתוצאה מכך, ואולם

, בינתיים, חזר�בתום המלחמה פוזר צוות ההקמה כיוון שהאלוף אלעד פלד. הצוות

 .ל"לשירות בצה

  

 :�ש�ד�ח� �ה�מ�ק�ה� �ת�ו�ו�צ�. �4�.�3�.�2� 

 

ו היטב שנקלט� החלה הטלויזיה הירדנית בשידורים סדירים 1967לקראת סוף 

מקלטים לארץ �הציפיה לקליטת שידורי טלויזיה עוררה גל של יבוא. בישראל

 .בישראל) לבן-שחור(� אלף מקלטי טלויזיה-50כבר נמנו כ, יחסית, ובתוך זמן קצר

 

לנוכח �בעיקר, התופעה עוררה תגובות כמעט היסטריות בתקשורת ובכנסת

וסיה הערבית  שליטתה של ישראל באוכל-המציאות הדמוגרפית החדשה 

לחדש , איפוא, הממשלה החליטה; ביהודה ושומרון וברמת הגולן, עזה�ברצועת

 -) כפי שנאמר בהחלטת הממשלה(לאותה מטרה , של צוות ההקמה�את עבודתו

 ".טלויזיה בערבית לשעת חרום�להפעיל שידורי"
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פרופסור �מונה הפעם, שהיה כפוף למשרד ראש הממשלה, לראש צוות ההקמה

עוזרים �הוא הסתייע בקומץ. בירושלים, כץ מהאוניברסיטה העבריתאליהוא 

 .ששימש כסגנו, ובעוזי פלד" קול ישראל"מקרב עובדי 

  

בעלי רקע שונה � והחל בגיוס אנשים CBSכץ חידש את חוזה הייעוץ עם ' פרופ

, ב"הטלויזיה בארה�שלמדו את מקצועות, חלקם היו ישראלים חוזרים: ומגוון

, "קול ישראל"�חלקם היו אנשי,  תיאטרון וקולנוע מן הארץחלקם היו אנשי

עתונאים �היו) בודדים(שנשלחו בעבר להשתלמות בטלויזיה בצרפת ואחדים 

מעשי �רוב אנשי צוות ההקמה היו אז חסרי נסיון. שגוייסו מעיתונות הדפוס

 .בתחום הטלויזיה ובתחום התקשורת בכלל

 

צוות � מדוייק את המנדאט שלהואיל והחלטת הממשלה לא הגדירה באופן

היו בקרב אנשי הצוות התלבטויות קשות לגבי תפיסת השידור , ההקמה

לעצב מודל שידורים שלא היה , בעיקר, כץ התכוון' פרופ. המדיום החדש�של

 .העוסקים בעיקר בתחום התיעודי והחינוכי, לשוניים-שידורים דו-בעולם �ידוע

 

רוב הצופים , שכן�הטלויזיה לשדר חדשותלא היה זה מתפקידה של , לפי תפיסתו

הטלויזיה היתה �.או מאזינים לרדיו, הפוטנציאליים קוראים ממילא עיתונים

דווקא ככלי �בעיקר כמדיום משלים ומחנך ולאו, כץ' לדעת פרופ, אמורה לתפקד

 .אינפורמטיבי

 

מהדורות חדשות �בלחצם של עובדי צוות ההקמה הוחל בהדרגה בשידור, אולם

וכך הופר היחס בין , ובהפקת תכניות עבריות שונות בענייני היום")  לחדשותמבט("

 .לטובת השידורים בעברית, השידורים בעברית ובערבית

 

רשות עצמאית �ניהל בשעתו מאבק להקמת , כץ' בראשות פרופ, צוות ההקמה

הנהלת רשות �,ואולם. לטלויזיה והתנגד להחלת חוק רשות השידור על הטלויזיה

יותר בתביעה �ניהלה מאבק אפקטיבי, בסיוע עובדי הרדיו, ")קול ישראל("ר השידו

 . גם בתחומי ההפקה והשידור" קול ישראל"למזג את הטלויזיה ב

 

השידור על �בעד החלת חוק רשות) 1969 -ב (הכריעה הממשלה , בסופו של דבר

 .אף כי נשמרה ההפרדה בין ערוצי הרדיו והטלויזיה, הטלויזיה

  

, התנהל מאבק אחר בין הטלויזיה החדשה לבין הטלויזיה הלימודית, לכךבמקביל 

ראתה " לימודית"ה, ואולם�.1 על כל תדרי השידור של ערוץ 1968שחלשה עד שנת 

בסיועו של שר , הצליחה�,עצמה כבעלת חזקה על תדרי השידור ובסופו של דבר

 17:30 עד משעות הבוקר�להבטיח לעצמה את כל שעות היום, החינוך והתרבות

שמהן הוקצו , �-17:30 24:00הטלויזיה הכללית נאלצה להסתפק בשעות ; צ"אחה

 .שעה וחצי לשידורים בערבית

 



 100

 �ד�ע�ו�נ� �ו�ל�ל�ה� �ת�ו�ב�י�ס�נ�ה� �ר�ו�א�י�ת�

 �י�נ�י�י�פ�א�מ� �ל�ע� �ר�ק�י�ע�ב� �ע�י�ב�צ�ה�ל�

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ץ�ו�ר�ע� �ם�ק�ו�ה� �ה�ב�ש���ך�ר�ד�ה�

 �ם�י�נ�י�י�פ�א�מ� �,�ן�כ�ש� �;�ל�א�ר�ש�י�ב� �ן�ו�ש�א�ר�ה�

 �ת�מ�י�א� �ל�כ��� �,�ם�י�ר�ז�ו�ח�ו� �ם�י�ב�ש� �ה�ל�א�

 �י�נ�פ�ב� �ם�י�ד�מ�ו�ע� �ק�ק�ו�ח�מ�ה�ו� �ה�ל�ש�מ�מ�ה�ש�

 �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �ת�ב�ח�ר�ה� �ל�ע� �ה�ט�ל�ח�ה�

 �.�ר�ו�ב�י�צ�ל�

 

עם אינטרסים � תמיד מעירוב של אינטרסים פוליטייםהמאפיינים הללו מורכבים

כל . מדיניות ברורה�על רקע של היעדר, לסוגיהן, פרטיקולריים של קבוצות לחץ

הציבור � מצרכיו של�להחלטות המתעלמות, באופן מחזורי, אלה מובילים

 �.הרחב

 � 

 

 

 

 

 

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�כ�ר�ע�מ� �ת�מ�ק�ה�. �4�.�4

 :�ם�י�ל�ב�כ�ב�

 

, מבודחת�לתרץ את תחלואיה באמירה, בשעתם,  נהגו� אנשי הטלויזיה הישראלית

נכונה �אמירה זו". הריון שהתפתח מחוץ לרחם"כי הטלויזיה נולדה בסופו של 

ניתן �אך . בדיעבד גם לגבי נסיבות התפתחותה של התקשרות המשודרת בישראל

 .מערכות הכבליםלגבי דרך הקמתן של , "קל וחומר"בחינת , לחזור עליה

 

והזמינה ביותר �כי הדרך הטובה,  רווחה כבר בארץ הדיעה70 - עוד בתחילת שנות ה 

טלויזיה �ארצית של מערכות-להרחבת ערוצי השידור מצויה בהקמת תשתית כל

שהפכה , התדרים� מצוקת-היינו , המסקנה נבעה מסיבה טכנולוגית בעיקרה. בכבלים

ולנוכח העובדה �דן הפעילה ערוץ טלויזיה שנילאחר שיר, במיוחד, לבעיה חמורה

 .של המדינה�חלק נכבד ממרחב התדרים המצומק, כבר אז, שמערכת הבטחון תפסה

 

מערכות �.שהטלויזיה בכבלים הולכת ופושטת בעולם,  ברקע עמדה כבר הידיעה

שנים אחדות � וכעבור-50ב עוד בראשית שנות ה"טלויזיה בכבלים החלו לפעול בארה

השידור שלהן הוצפו �שתדרי, בבלגיה ובלוכסנבורג, ערכות כבלים גם בקנדההוקמו מ

 .על ידי המדינות השכנות להן
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 :�ר�ק�ו�ר�ו�ס� �ת�ד�ע�ו�. �1�.�4�.�4�

 

, לבחינת הנושא�ועדה בינמשרדית) שמעון פרס( מינה שר התקשורת דאז 1974 בסוף 

 הגישה ועדת 1975�וליבי. שמחה סורוקר, ל המשרד"בראשותו של מי שהיה אז מנכ

בכבלים בכל רחבי �משמעית על הקמת תשתית של טלויזיה-שהמליץ חד, ח"סורוקר דו

 .הארץ

 

 .חות אחרים אחריו"כדו, לגניזה�ח לא הוגש אפילו לדיון בממשלה ודינו נגזר"הדו,  אולם

 

 

  �:�י�ע�ד�ו�מ� �ר�ש�ה� �י�ז�ר�כ�מ�. �4�.�4�.�2 

 

להקמה �מכרזים, יצחק מודעי, דאז, ורת פירסם שר התקש1980 בנובמבר 

, בחלק מאזור השרון, אביב-ולהפעלה של מערכות טלויזיה בכבלים בצפון תל

 .שבע-באילת ובבאר, בטבריה

� 

 

נסמכו על פקודת �מיכרזי רישוי למערכות כבלים והם, למעשה,  המיכרזים היו

ף הטלגר�שמקורה בפקודת, -1972ב"התשל, )נוסח חדש(הטלגרף האלחוטי 

 . 1924משנת , המנדאטורית, האלחוטי

  

הממונה על ביצוע חוק �שהיה גם השר, זבולון המר) אז והיום(שר החינוך ,  אולם

ראה בכך מעשה של פלישה , רשות השידור והממונה הישיר על הטלויזיה הלימודית

להכרעתו של , מודעי�בהסכמתו של השר, המחלוקת בעניין זה הובאה. לתחומו

הצדדים "דעתו לגבי �שנתבקש לחוות את, יצחק זמיר, י לממשלההיועץ המשפט

 ".המשפטיים של הפעלת טלויזיה בכבלים

 

בלא בסיס , למעשה�,כי מכרזי הכבלים פורסמו,  קבע היועץ המשפטי1981 בינואר 

החליט השר �,לפיכך. משפטי שיש בו להבטיח פיקוח נאות על שידורי הכבלים

ועדה �,שוב, החליטה הממשלה לכונן, וך לכךמודעי על ביטול המיכרזים ובסמ

לעולם �כך באה". כיצד לנהוג ואיזו הדרך שראוי ללכת בה"מיוחדת שתייעץ לה 

 . סלע-ועדת בר

 

  

 :�ע�ל�ס�-�ר�ב� �ת�ד�ע�ו�. �4�.�4�.�3 

 

, סלע-בר�בראשותו של יורם,  מינתה הממשלה ועדה בינמשרדית1981 במארס 

, גדעון לב, עם חברי הוועדה נמנו עוד;  לממשלהשכיהן אז כמשנה ליועץ המשפטי
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שהיה היועץ המשפטי של משרד , ל משרד התקשורת ואריה בריק"שהיה אז מנכ

 .החינוך והתרבות

 

הזמינה גם , שפעלו בתחום התקשורת,  בדרך אופיינית לכל הוועדות הממשלתיות

. קשורתומומחים לטכנולוגיות של ת, כלכלנים, סלע מומחים משפטיים-ועדת בר

, "תקשורת"המושג . בכבלים�אולם בוועדה לא כיהן מומחה בתחום שירותי התוכן

 .טלקומוניקציה�שעיקרו, כמושג טכנולוגי, נתפס בהקשר הזה

 

בפני �ח מפורט ומנומק שהמליץ"סלע דו- הגישה ועדת בר1982 בספטמבר 

 : עקרונות אלה4הממשלה לאמץ 

 

 ה בכבלים והכנה מידית הקמה לאלתר של מערכות טלויזי�)�1�(� 

 ;של תשתית חוקית ומינהלית

 

 ;הקמת מערכות טלויזיה בכבלים על ידי יזמים פרטיים) �2�(� 

 

 הכוונה, מערכות הטלויזיה בכבלים יפעלו תחת פיקוח) �3�(� 

 ;ציבורית-ובקרה של מועצה ממלכתית �

 

 ;מערכות הטלויזיה בכבלים יפעלו באזורים קבועים מראש) �4�(� 

 אך המערכת תהיה, אזור תובטח בלעדיות בהקמת התשתיתבכל 

 ;)programmers(פתוחה בפני יזמים פרטיים אחרים 

 

משמעית �חד "�סלע בחנה גם את שאלת הפרסומת המסחרית והמליצה- ועדת בר

בשידורים , שידורי פרסומת בטלויזיה בכבלים, שאין להתיר בשום צורה ואופן

 ".היזומים על ידי בעל הזכיון

� 

 �- �שוב כדין קודמיו, סלע לא הובא לדיון בממשלה ודינו נגזר-ח ועדת בר" דו

סלע נגאלו רק בשלב -כמה מהמלצותיה העיקריות של ועדת בר, ואולם. להיגנז

כ מאיר "ביזמתו הפרטית של ח,  בחוק הבזק1'כאשר נחקק פרק ב, מאוחר יותר

 .שיטרית

 

 �ק�ו�ח�ו� �ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה�. �4�.�4�.�4� 

 :�ה�י�נ�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�ה�

 

יזם שר �1984בשנת ) ממשלת הרוטציה( עם הקמת ממשלת האחדות הלאומית 

, אמנון רובינשטיין את הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, התקשורת דאז

 .בנוסחו הראשון, 1984 -ד "התשמ
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של התקשורת �ולותיהשהיו אמורים להסדיר את פע,  נוסח זה כלל שלושה פרקים

 : מסחרית-המשודרת הפרטית

  

 ; )מסחרי( ערוץ טלויזיה שני � הקמת�)�1�(� 

 

 ; הקמת מערכות טלויזיה בכבלים�)�2�(� 

 

 . הקמת תחנות רדיו מסחריות אזוריות�)�3�(� 

 

את רוב סעיפיו �כללה הצעת החוק המקורית) 2ערוץ ( בתחום הטלויזיה המסחרית 

 ;הלימודית�למעט הקצאת יחידת שידור לטלויזיה, קייםהמהותיים של החוק ה

 

למעט ,  גם בתחום הרדיו המסחרי היו בחוק המקורי אותם סעיפים מהותיים

אזוריות � תחנות רדיו10העובדה שבנוסח המקורי של הצעת החוק דובר על 

 . ערוצים ארציים2-3ואפשרות להקמת 

  

המלצותיה של � התבסס על� הנוסח שהתייחס להקמת מערכות טלויזיה בכבלים

 שידורי פרסומת על ידי בעלי הזכיונות לשידורי �לרבות האיסור על, סלע-ועדת בר

 .כבלים

  

קואליציוניות �הצעת החוק של השר רובינשטיין נתקעה מסיבות פנים,  ואולם

ראשונה �לקריאה,  של דבר�בסופו, וכשהוגשה, בוועדת השרים לעניני חקיקה

 שנים בוועדת הכנסת המיוחדת 6סמה למשך בכנסת היא אושרה ונח

 .לענין זה�שהוקמה

  :�ת�י�ר�ט�ש� �ר�י�א�מ� �ל�ש� �ק�ו�ח�ה� �ת�ע�צ�ה�. �4�.�4�.�5�

 

פרטית לתיקון חוק �הצעת חוק) ליכוד(כ מאיר שטרית " יזם חה1985 בשלהי שנת 

נועדה להתיר �,שכללה סעיף אחד בלבד,  הצעת החוק�;-1982ב "תשמ, הבזק

להפעיל �,שבתחומיהן קיימות מערכות תשתית מתאימות, יות מקומיותלרשו

שירותי קליטה והעברה של ערוצי טלויזיה פתוחים וכן גם שידורי 

 .כפי שהותר בשעתו לקיבוצים, קהילתיים�כבלים

 

דיירי בית �דוגמת,  הואיל ולפי חוק הבזק נחשב ישוב קיבוצי לדיור משותף

 .לרישוי מיוחד) י חוות דעת משפטית"עפ(לא נדרשו הקיבוצים , משותף

 

פרוייקט בניה �ששימש אז גם ראש המועצה המקומית של יבנה יזם, כ שטרית" חה

, מלכתחילה, בשכונת המגורים החדשה הונחו". בנה ביתך"גדול במסגרת תכניות 

פגיעה �כדי למנוע, הטלפוניה והכבלים מתחת לקרקע, החשמל, כל תשתיות המים

 .של השכונהבחזותה החיצונית 
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שידורי �לקליטה מרוכזת של,  רק לאחר שהוקם במקום תורן אנטנה אזורי

שערך �בעקבות סיור לימודי, כ שטרית"הבין חה, "מן האויר"הנקלטים , טלויזיה

 . כי לתשתית החדשה יש גם פוטנציאל לשידורים קהילתיים, ב"בארה

 

, והגיעה לדיון�גדותבלא התנ,  הצעת החוק הפרטית עברה בכנסת בקריאה טרומית

 .בוועדת הכלכלה של הכנסת, שניה ושלישית, בקריאה ראשונה

  

וליוזם ההצעה �כ אליהו שפייזר"ר הוועדה חה"במהלך הדיון בוועדה התחוור ליו

שעברה את , כ שטרית מהו הפוטנציאל הטמון בהצעת החוק"חה

 . כמעט בלי לעורר תשומת לב ציבורית ופוליטית, הטרומית�הקריאה

 

הצעת החוק �הלכה, גד יעקבי, בתמיכתו הפעילה של שר הכלכלה דאז,  וכך

 .טלויזיה בכבלים�בדבר שידורי,  בחוק הבזק1'והתעבתה למה שידוע כיום כפרק ב

  

החקיקה של �י הליכי"עפ,  בשלב הזה נדרשה תגובת הממשלה להצעת החוק

עמדה �הצגתהממשלה נמנעה במשך חדשים ארוכים מ, ואולם, הצעות חוק פרטיות

עמדות , הנוגעים בדבר, הציגו השרים, כתוצאה מכך. ממשלתית ברורה

 :לחלוטין�סותרות
 

 ;תמך בהצעת החוק,  גד יעקבי�,שר הכלכלה)  �-�(� 

  

שהצעת �בשל העובדה, תחילה, היסס,  אמנון רובינשטיין�,שר התקשורת) �-�(� 

אולם , י הערוץ השניבוועדת הכנסת המיוחדת לענינ" נתקעה"החוק המקורית שלו 

משהוברר לו כי סיכוייה של הצעת החוק לעבור את תהליך החקיקה הולכים 

לרבות �,בשינויים מסויימים, שינה את דעתו והחליט לתמוך בחקיקה, וגדלים

 ;הכללת פרקים מהצעת החוק שלו

 

הציג את העמדה המסורתית של משרד האוצר ,  משה נסים�,שר האוצר) �-�(� 

בטענה שהטלויזיה , לשנים האחרונות לפתיחת ערוצי שידור מסחרייםשהתנגד עד �

 .בכבלים תעודד את הצריכה הפרטית ותגביר את הלחצים האינפלציוניים במשק

 

בחוק �שמלכתחילה היה אמור להיות פרק אחד, החוק בדבר שידורי הכבלים

ובשלב �, בחוק הבזק3' התגלגל איפוא לתיקון מס, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

של �בסופו,  שנתגבש4'  לתיקון מס�הפך, בקריאה שניה ושלישית, אישורו הסופי

 ;-1982ב "תשמ,  בחוק הבזק1'לפרק ב, התהליך

 � 

מינה השר , 1986�ביולי) 4' תיקון מס( בחוק הבזק 1'עם אישורו הסופי של פרק ב

יועץ אז (שבראשה הועמד אברהם פורז , רובינשטיין את המועצה לשידורי כבלים

 ; )השר
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המיכרזים �תהליך; הראשון של מיכרזי הכבלים" סבב" פורסם ה1987בתחילת 

 החלו שידורי הכבלים 1990בינואר . 1990בכל אזורי הארץ הסתיים בסוף 

 .הראשונים בשלושה אזורים בארץ

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ל� �ה�י�נ�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�ה� �ת�מ�ק�ה� �.�4�.�5� 

 :�ו�י�ד�ר�ל�ו�

 

מזעריים שנעשו �למעט תיקונים תיקונים(רשות השניה במתכונתו הנוכחית חוק ה

לאחר שהוגשה � שנים6כמעט , 1990אושר בכנסת רק בפברואר ) בשלב מאוחר יותר

 .הצעת החוק המקורית של השר אמנון רובינשטיין

 

כיהן כשר התקשורת גד , -1988לאחר הקמת ממשלת האחדות השניה ב, בשלב הזה

יעקבי למנות �לא עלה בידי השר , קואליציוניים-מטעמים פנים"). דההעבו("יעקבי 

להתחיל בהליך �לא ניתן היה, ל הרשות ועל כן"את מועצת הרשות השניה ואת מנכ

 .כאמור בחוק, המכרזים

 

שבה כיהן רפאל ,  פורקה ממשלת האחדות ובמקומה הוקמה ממשלה1990בקיץ 

י לא רצתה שום אחריות מפלגתו של פנחס. כשר התקשורת) ס"ש(פנחסי 

מינה ראש הממשלה את השר רוני מילוא לשר הממונה על , הטלויזיה ולפיכך�על

 .אף כי תחום שידורי הרדיו האזורי נשאר באחריותו של פנחסי, החוק�ביצוע

 

וזו בוששה �ל נדרשה הסכמתו של ראש הממשלה"למינוי המועצה והמנכ, ואולם

מונתה , החוק�בשל השיהוי בביצוע, ץ"בגכ אברהם פורז עתר ל"לאחר שחה; לבוא

אז ראש (��יהודה לנקרי- ובראשה 1991המועצה הראשונה במחצית השניה של 

 ).מועצת שלומי

מונה , בשנית, ץ"לבג�כ פורז עתר"ולאחר שחה, שוב, ל הרשות עוכב"מינויו של מנכ

 .ל הרשות השניה"למנכ) ל"אז דובר צה(נחמן שי 

 

זירוז ההליכים �כינוס המועצה הורה השר מילוא עלל ועם "עם מינויו של המנכ

כשנתיים לאחר �,1992המכרז הראשון פורסם רק בתחילת . להכנת המכרז ולפרסומו

 .שאושר החוק בכנסת

 

, "רשת תקשורת והפקות", "רול-קשת "- ניגשו למכרז ארבע קבוצות 1992במאי 

הרביעית �וצההקב".  ישראל-תאגיד הטלויזיה אנגליה "וקבוצה בשם " טלעד"

הנלווים לחוק �ץ בטענה טכנית שהתקנות והכללים"לבג, לאחר מועד ההגשה, עתרה

 .היו בגדר טיוטה בלבד

 

. 1992בספטמבר �30 -עוכבו הליכי המכרז ונקבע מועד שני להגשתו , כתוצאה מכך

את שיעור �אלא שבינתיים חזרו ודרשו הקבוצות המתמודדות במכרז להפחית

 .כל ההכנסות- מסך-15%עמד בתחילה על כש, התמלוגים הנדרש
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המתמודדות �אך הקבוצות, -11%במכרז השני אמנם הופחת שיעור התמלוגים ל

הקבוצות מהגשת �ברגע האחרון נמנעו, מכל מקום. כי השיעור גבוה מדי, עדיין סברו

נערכו בחירות �בינתיים. וההליך נדחה שוב למועד שלא נקבע, הצעותיהן למכרז

החדשה �לשר התקשורת בממשלת.  שהולידו חילופי גברי בשלטוןחדשות לכנסת

 .מונה משה שחל

 

שהעלו בלחצם של עיתוני ,  אושרו בכנסת תיקונים אחדים בחוק1992בדצמבר 

את שיעור האחזקות של עיתון ") ידיעות אחרונות"בעיקר (הצהרים 

עקב .  ממניות הרווח-30% ממניות השליטה ו25%המשתתף במכרז לכדי �בתאגיד

המתמשך של המפיקים הועלתה גם מכסת ההפקות המקוריות הנרכשות �לחצם 

 ). מזמן השידור1/3שהן בשיעור של (מכסת ההפקות המקוריות � מסך50%לכדי 

 

התמלוגים תוקן שוב �לאחר ששיעור, 1993בשלישית בינואר , איפוא, המיכרז פורסם

הפעם התמודדו . הזכיוןהחל בשנה השניה למתן , כל ההכנסות- מסך8%והועמד על 

 . קבוצות חדשות3מהן ,  קבוצות7במיכרז 

 

חקיקת החוק �יותר משלוש שנים ממועד, -31.3.1993מועד הגשת ההצעות נקבע ל

, ")רול-קשת"מ�בהרכב שונה מעט" (שידורי קשת "-במיכרז זכו שלוש קבוצות 

-יתהפרט�במתכונתו, שידורי הערוץ השני; "טלעד"ו" תקשורת והפקות, רשת"

 .1993החלו בנובמבר , כפי שנקבעו בחוק, מסחרית

  

1999שתסתיים בנובמבר , פי החוק ניתנו הזיכיונות לתקופה ראשנה של שש שנים-על

אם ולמי מבין , 1997כי היא תכריע במהלך , מועצת הרשות השניה הצהירה. 

למועצה יש . כאמור בחוק, הזכיינים ינתן זיכיון לתקופה שניה של ארבע שנים

  . או מכרזים חדשים לתקופה זו, סמכות להחליט גם על מכרז

 : �ו�י�ד�ר�ה� �י�ר�ו�ד�י�ש� �ם�ו�ח�ת� �.�5�

 

 או �,שהיו כולם בבעלות ממשלתית,  פעלו בארץ רק שלושה ערוצי רדיו1965עד שנת 

 ".לישראל� שידורי צבא ההגנה-ל "גלי צה"ו" קול ציון לגולה", "קול ישראל "-צבאית 

 

תקציב �שהיו סמוכות על שולחן, ערוצי הרדיו היו יחידות סמך ממשלתיותשלושת 

והם נוהלו ככל �או חיילים בשירות סדיר, עובדיהם היו עובדי מדינה לכל דבר; המדינה

ניגבה מן האזרחים �יצויין כי באותה תקופה כבר; או שלוחה של משרד ממשלתי, יחידה

 .נדאטוריתי פקודת הטלגרף המ"עפ, מס החזקת מקלט רדיו

 

 : �"�ל�א�ר�ש�י� �ל�ו�ק�"�. �5�.�1

 

שהוקם �,המנדאטורי" קול ירושלים"ירש למעשה את , "קול ישראל" ערוץ הרדיו 

הישירה של �לשוני תחת חסותו-פעל כערוץ רב" קול ישראל. " שנה-60לפני יותר מ
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בו גם �אך במהלך היום נכללו, עיקר שידוריו היו בעברית. משרד ראש הממשלה

חדשות �באידיש וכן מיקבץ של, בצרפתית, באנגלית, בערבית" צועות שידורר"

 .-50בלשונות העולים של שנות ה

  

מועצה �"קול ישראל"הוקמה ליד הנהלת , וכתוצאה מלחץ ציבורי,  במרוצת הזמן

סמכויות �אולם למועצה לא היו , י מפתח מפלגתי"שהורכבה עפ, ציבורית מייעצת

 .יו דאזמעשיות כלפי הנהלת הרד

 

 :�"�ה�ל�ו�ג�ל� �ן�ו�י�צ� �ל�ו�ק�"�. �5.�2�

 

ובעיקר מעבר �נועד לקהילות יהודיות רחוקות , ששידר בעיקר בגלים קצרים,  ערוץ זה

הערוץ פעל במסגרת �".למסך הברזל"שכונו אז הארצות שמעבר , לארצות הגוש המזרחי

הסוכנות היהודית �אף שתקציבו מומן במשותף על ידי, "קול ישראל"המינהלית של 

 .והממשלה

 

 �ת�ו�ש�ר� �ק�ו�ח� �ת�ר�ג�ס�מ�ב� �ו�י�ד�ר�ה�. �5�.�3

  :�ר�ו�ד�י�ש�ה�

  

קול "את �כאשר השידור הציבורי כלל רק, -1965ב, כאמור,  חוק רשות השידור נחקק

במסגרת הרשות �לא נכללה" ל"גלי צה"התחנה הצבאית ". קול ציון לגולה"ו" ישראל

חוק רשות השידור הוחל , כפי שתואר לעיל. י החוק"שה שהוקמה עפהסטטוטורית החד

 .-1969על הטלויזיה הישראלית רק ב

  

 

 

 

 :�"�ל�"�ה�צ� �י�ל�ג�"� .�5�.�4�

 

 �ה�נ�ג�ה�ה� �א�ב�צ� �י�ר�ו�ד�י�ש� �-� �ל�"�ה�צ� �י�ל�ג� 

, -50שהחלה לשדר בראשית שנות ה�,שם זה ניתן לתחנה הצבאית, �ל�א�ר�ש�י�ל�

שנתפסו שלל , למענה משדרים ישנים�אשר שיפץ והפעיל, זמת מפקדת חיל הקשרבי

 .במלחמת השחרור

 

התחנה �מבלי שהקמת, שהיה ברשות הצבא, AMהחלה לשדר בתדר , "ל"גלי צה" תחנת 

במרוצת . עימה�חיל הקשר קבע עובדה בשטח והכל הסכינו. ל"אושרה אפילו בדרג המטכ

להיות אחראי על �אולם חיל הקשר הוסיף, ך ראשיהזמן הוכפפה התחנה לקצין חינו

 .התפעול הטכני של התחנה

 

, באותה דרך�.שום מנדאט רשמי בחוק" ל"גלי צה"לא ניתן ל, מאז ועד היום,  כאמור

לכלול בשידורי �,חדשים ספורים לאחר מלחמת יום הכיפורים, "ל"גלי צה"החליט מפקד 
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מהדורות חדשות ויומני �שידורים שלשהתפתחו במהרה ל, "אקטואליה"התחנה תכניות 

 .חדשות

 

לשדר �שהחל, "-2ל"צה"בשם ,  הקימה התחנה ערוץ רדיו נוסף80 - בתחילת שנות ה 

על " -2ל"צה"� הורחבו שידורי1993בשנת ; שהוקצה לו באמצעות חיל הקשר, FMבתדר 

 ".ץ"גל-גל"פני כל הארץ ושם הערוץ הוסב ל

 

, אהוד ברק�אלוף-אלוף משה לוי ורב-רב,  בעברל" שניים מראשי המטה הכללי של צה

ממשלתי או ממלכתי �או להעביר את התחנה לידי גוף, ל"ניסו בשעתם לסגור את גלי צה

התקשורת �שבמדינה קטנה כישראל נקלטים כל שידורי, עמדתם היתה. אחר

צורך בתחנת �אין, עצמו, וכי לצבא, ל"האלקטרוניים בכל מקום שבו מוצבים חיילי צה

 .המשדרת בעיקר תכניות לכל האוכלוסיה, יורד

 

הבטחון �לים ראו במימון תקציבה של התחנה הצבאית מתקציב מערכת" שני הרמטכ

אין זה ראוי �כי מטעמים עקרוניים , לים"סברו שני הרמטכ, מעבר לכך. נטל כספי מיותר

ו שקליטת, פתוח�יעסוק בשידור חדשות ואקטואליה במדיום, או גוף מטעמו, ל"שצה

 .זמינה לכל אזרחי המדינה

  

שהתאגדה �,לים התייצבה שדולה בעלת ענין"מול עמדתם של שני הרמטכ,  ואולם

 . כדי למנוע את סגירת התחנה, במיוחד

 

בתקופה �ובעיקר(שאלת קיומה של תחנת רדיו צבאית במדינה דמוקרטית ,  מכל מקום

להכרעת � מעולםלא הובאה) שבה לא הותר ליזמים פרטיים להקים תחנות רדיו

 .או לדיון ציבורי פתוח וחפשי, המחוקק

 

 

 

 �ם�ו�ח�ת�ב� �ם�י�י�ר�ח�ס�מ�ה� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה� �.�6

 :�ו�י�ד�ר�ה�

 

שהוקמו בשנתיים האחרונות על ידי בעלי זכיונות פרטיים ,  תחנות הרדיו האזוריות

 -ן "התש, לרדיולטלויזיה ו�י חוק הרשות השניה"פועלות עפ, )תאגידים שזכו במכרזים(

1990. 

 

במקומות אחרים � בניגוד לדרך ההתפתחות ההסטורית של כלי התקשורת האלקטרוניים

 תשע שנים - 1995�הפרטי בישראל רק בשלהי-הגיעה שעתו של הרדיו המסחרי, בעולם

לאחר שנחקק חוק �חמש שנים, לאחר שנחקק החוק לעניין שידורי טלויזיה בכבלים

 .2המסחרית של ערוץ �ים לאחר שהוחל בשידורי הטלויזיההרשות השניה ושלוש שנ
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שנים רבות �מבחינת ההתפתחות הכרונולוגית היה הרדיו המסחרי אמור לפעול בישראל

נתפס כחסר גדול �המונופול הממלכתי בתחום הטלויזיה, אולם; לפני הטלויזיה המסחרית

ק הרדיו המסחרי לקרן נדח�ועל כן) בשל המעמד הדומיננטי שיוחס למדיום(ודוחק יותר 

 .זוית

 

ערוצי הרדיו של �בין, ברקע גם רווחה ההנחה שבתחום הרדיו יש לציבור חלופות אחדות

, שתחום שידורי הרדיו היה נתון, העובדה; ל" הערוצים של גלי צה2ובין " קול ישראל"

 .במיוחד�לא הטרידה, בתחום המונופול הממלכתי והצבאי, כולו

 

 �ת�ו�ש�ר�ה�(� �ת�ו�י�ר�ו�ז�א�ה� �ו�י�ד�ר�ה� �ת�ו�נ�ח�ת� �. 6.1

 :�)�ה�י�נ�ש�ה�

  

את שאלת ההקצאה � מסדיר-1990ן"התש,  בחוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו�'פרק ה

 :לחוק�72 ראה סעיף -של זכיונות שידור בתחום הרדיו האזורי כלהלן 

 

יו אזוריים ותקבע רד�המועצה תעניק זכיונות להפעלת תחנות אזוריות לשידורי) �א�(�

אך לא יותר מ,  לפחות15שבהם יינתנו , לפחות�  אזורים 11 -בכללים את חלוקת הארץ ל 

 ;הכל כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן, זכיונות לשידורי רדיו�,-20

 � 

  

 

לקיים שידורי רדיו אזוריים �בקביעת האזורים ובמתן הזכיונות תפעל המועצה במגמה

בתנאי התפשטות , להקצאת תדרים�באפשרות,  בין היתר,בהתחשב, בכל רחבי הארץ

 .השידורים ואופיים�במיגוון סוגי, בשיקולים כלכליים, הגלים

 

 .האלחוטי�אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף ) �ב�(�

 

 לאחר ארבע שנים מיום תחילתו של חוק הרשות השניה) �ג�(�

על אף האמור בסעיף , המועצה�רשאית , -1994ד" התשנ,)6' תיקון מס(לטלויזיה ולרדיו 

הארץ �לרבות בדרך של חלוקת, זכיונות נוספים לשידורי רדיו�,ליתן מזמן לזמן, )א(קטן 

 .הכל כפי שתקבע, לאזורים נוספים

 

 :�ק�ו�ח�ה� �י�ל�ו�ג�ל�ג�. 6.2

 

ות בחוק הרש, מלכתחילה�, החוק הנוגע להקמתן של תחנות הרדיו המסחריות נכלל

 .התקשורת דאז אמנון רובינשטיין� על ידי שר-1985אשר הוגש ב, השניה לטלויזיה ולרדיו

 

העמידו שוב , 1992החוק עד � שנים והשיהוי בביצוע 5 העיכובים במהלך החקיקה שנמשכו 

תחום הרדיו , כאמור,  הועבר1992�בשנת. את נושא הרדיו המסחרי בפני מציאות חדשה

השר החדש הקים צוות לניסוח . פנחסי�רפאל, התקשורת דאזהמסחרי לטיפולו של שר 
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בינתיים קמה , אך. מחוק הרשות השניה�כחוק עצמאי המנותק, מחדש של פרק הרדיו

 .יצאו לדרך�והיתה הרשות השניה ומכרזי הערוץ השני

 

יזמת החקיקה �הוחלט להפסיק את, 1992 -לאחר הבחירות ב ,  עם הקמת הממשלה

הרדיו היה עדיין כלול �פרק(כלשונו , ו ולבצע את חוק הרשות השניההנפרדת של פרק הרדי

פיצול הסמכויות בתחום �י המסורת הישראלית של"אלא שעפ). בחוק הרשות השניה

ואילו השר שמעון , אלוני�שולמית, הועבר תחום הרדיו לשרת התקשורת דאז, התקשורת

 .שטרית מונה לאחראי על פרק הטלויזיה באותו חוק

 

 :�י�ר�ח�ס�מ�ה� �ו�י�ד�ר�ה� �י�ז�ר�כ�מ.  6.3

 

-1996במהלך השנים ,  בהתאם למנדאט שניתן לה בחוק פרסמה מועצת הרשות השניה

 13אך עד כה ניתנו , הארץ� מכרזים להקמת תחנות רדיו אזוריות בכל רחבי15 - 1995

 :זכיונות באזורים אלה

 

 ;)1( זכיונות 2 - חיפה ואזור הקריות 

 ;)1(-)צפון( העמקים 

 ;)1( תחנה אזורית בשפה הערבית - גליל 

 ;)2( זכיונות 2 -השרון 

 ;)2 (- זכיונות 2 -) אביב-תל( גוש דן 

 ;)1 (-חי תחנה דתית בגוש דן - קול

 ;)2 (- זכיונות 2 -ירושלים 

 ;)1) (שפלת יהודה( דרום 

 ;)1 (-) שבע-באר( נגב 

 ;)1 (-") קול הים האדום(" אילת 

 

נראה שהרוב המכריע , 2ערוץ � הטלויזיה בכבלים ולזכיונות הטלויזיה של בניגוד למערכות

 .מבחינה כלכלית" הצלחה�סיפור"של תחנות הרדיו האזוריות לא נחשב ל

 

 :�ת�ו�נ�ח�ת�ה� �ת�מ�ק�ה�ב� �ת�ו�ע�ט�ו�מ� �ת�ו�ח�נ�ה.  6.3

 

Narrowcasting-פי תפיסת ה-על� הרדיו נחשב למדיום קלאסי לצורך פילוח של קהל מאזינים

בצד העלויות , לציבור המאזינים�גמישותו של המדיום ככלי תקשורת נייד ונגיש; 

 -של תדרי השידור , יחסית, הגבוהה�של הקמתו ותפעולו והזמינות, יחסית, הנמוכות

לפי נושאים ותחומי עניין ולפי , יעודיים ויחודיים�מאפשרים כיום הקצאה של ערוצי שידור

 ).'ב"וכיו, קבוצות גיל, אתניים, תייםד(קהלי יעד מוגדרים 

 

כי פתיחת התחום בפני , הוחלט,  מסיבה הנעוצה כנראה בחוסר ידע מספיק של יוזמי החוק

 .ארציים-בערוצים כל�יזמים פרטיים תהיה רק בתחנות אזוריות ולא
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ארציים -השידורים הכל�ממשלתי בתחום-נשמר המונופול הממלכתי,  כתוצאה מכך

 .י החדשות והאקטואליהובעיקר בשידור

 

� 

 

 

 המשדרות -בכבלים � בניגוד לחלופות שהוצגו לציבור עם הקמת מערכות הטלויזיה

וכן עם הקמת הערוץ -" תקשורת�נגה"ו" אולפני הבירה", ICPבמתכונת אחידה באמצעות 

שטווח , "תחנה אזורית"בסד של , מלכתחילה�,הוכנס הרדיו המסחרי, השני בטלויזיה

לרבות שידורי חדשות , לעסוק בשידור אוניברסלי מלא�בל ואין היא רשאיתשידוריה מוג

 . ואקטואליה

  

בשל , ארציים-בערוצים הכל�מן התחנות המסחריות נשללה היכולת להתחרות,  יתר על כן

קול ("ארציים -שהערוצים הכל�בעוד, ההגבלה על טווח שידוריהן ותכני השידורים

הן בתכני השידור והן , התחנות האזוריות� תחרות מולרשאים לנהל") ל"גלי צה"ו" ישראל

 .באזורי השידור שלהן

  

  -קול הדרך לעסקים ("נוסף � רשות השידור פתחה ערוץ אזורי מתחרה באזור חיפה וערוץ

FM-88 (רשות השידור מנצלת גם את . באזור המרכז�מעמדה הריכוזי ומספר הערוצים 

, "חבילות פרסום"האזוריות על ידי �תכדי להתחרות בתחנו, הרב העומד לרשותה

 .המשודרות במקביל ברוב ערוצי הרדיו שלה

  

 

 

 

 

 

 

 :�ת�ו�י�ת�כ�ל�מ�מ�ו� �ת�ו�י�ר�ו�ב�י�צ� �ת�ו�ד�ע�ו� �.�7

� 

כלל לנוכח מצבי �הוקמו בדרך, שהוקמו בישראל לבדיקת השידורים לציבור, כל הוועדות

בשום מקרה לא יזמה הממשלה �.יטיתאו בעקבות מחלוקת פול, או מה שנתפס כך, משבר

, ממלכתית כוללת בתחום השידורים לציבור�כדי לתכנן ולהציע מדיניות, הקמת ועדה

 .שפניה לעתיד

 

בא על , בניסוח כתבי המינוי שלהן ובהמלצותיהן, הדפוס החוזר על עצמו בכינון הוועדות

 :ביטויו במאפיינים אלה

 

;  לערוץ מסויים�או,  לבעיה מסויימתשהתייחס רק, לוועדות ניתן מנדאט מוגבל  )א( 

 של השידורים ובדרכי �אף אחת מן הוועדות לא הוסמכה לדון במערך הכולל 
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לפי הצרכים האמיתיים של צרכני ,  איפיונם�לפי, המימון הרצויות לערוצי השידור

 . הפוטנציאל המצוי במשק הישראלי�התקשורת ולפי

 

לה גם �ולעתים נוסף , כנולוגיתט-תפיסה משפטית, בדרך כלל, לוועדות היתה  )ב( 

בתפיסות הרעיוניות �הבקיאים, אך בוועדות אלה לא היו מומחים. ההיבט הכלכלי

 .ובמתכונות השונות של שירותי השידור

  

לא הסתייעו �,שעסקו בחוקי התקשורת השונים, כי גם ועדות הכנסת, מן ראוי להדגיש

וכך גם חשפו עצמן �יין שוניםאלא הסתפקו בשימוע של בעלי ענ, במומחים מקצועיים

אולם צרכני . אינטרסנטיים�דווקא מצד גורמים, ללחצים ולמסעי שתדלנות נמרצים

 .התקשורת לא באו לידי ביטוי בדיונים אלה

 

 :רשימת הוועדות שהוקמו עד כה בנושאי התקשורת, בקצרה, הנה

 

 1965 - 1963� �-� �ר�ו�ד�י�ב�א� �ת�ד�ע�ו�

 

מונתה כדי , אבידור�משה, ל משרד החינוך והתרבות דאז" מנכבראשותו של,  ועדה זו

קול . "והציע מבנה ציבורי נכון�"קול ישראל"לבחון את דרך פעולתו של שירות השידור 

, כזכור, ועדה זו הציעה. היה באותה תקופה חלק ישיר ממשרד ראש הממשלה" ישראל

 .BBC- דומה לזו של הלפי מתכונת, 1965 -שנחקק ב , את הבסיס לחוק רשות השידור

  

� 

 

ועל כן לא התייחסה �,בלבד" קול ישראל"ניתן מנדאט מוגבל לעניין " וועדת אבידור" ל

שפעל אז , "לטלויזיה לימודית�המרכז"ולשידורי " ל"גלי צה"הוועדה בהמלצותיה ל

 .הקמתו�אשר יזמה ומימנה את, בחסות קרן רוטשילד

 

בחולשתו של חוק �הבחינה, ין שידורי כבליםלעני, 1982שמונתה בשנת , סלע- ועדת בר

 :בין היתר, רשות השידור וציינה 

 

ששידורים לציבור �שלטה הדיעה, הדעת נותנת כי בעת חקיקת חוק רשות השידור"

שהוזכר בחוק בהקשר של , "ל"צה�גלי"למעט עניין (יינתנו על ידי הרשות בלבד , בישראל

-בעניין הפיקוח על התכניות הלא, 1969�הקצאת תדרים ומאוחר יותר בתיקון משנת

 ").ל"גלי צה"צבאיות של 

 

 :�1975� �-� �ר�ק�ו�ר�ו�ס� �ת�ד�ע�ו

 

ל משרד "אז מנכ�בראשותו של מי שהיה, 1975שמונתה בשנת , משרדית זו- ועדה בין

מערכות טלויזיה �בחנה את ההיבטים הקשורים בהפעלת, שמחה סורוקר, התקשורת

 .בכבלים
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לא הובאו ,  הוועדה שהמליצה להקים ולהפעיל מערכות כבלים בישראלמסקנות,  ואולם

 .נגנז עד עצם היום הזה, והמלצותיו�על מימצאיו, ח הוועדה"דו; כלל לדיון בממשלה

 

 :�1979 - 1978� �-� �י�ק�ס�ר�ב�ו�ק� �ת�ד�ע�ו�

 

המנהל של רשות �ל משרד הפנים וחבר הוועד"בראשותו של מי שהיה אז מנכ,  ועדה זו

, לעניני רשות השידור�י החלטת ועדת השרים"מונתה עפ, חיים קוברסקי, השידור

 ).ערוץ שני(�במטרה לבחון הקמתו של ערוץ טלויזיה אלטרנטיבי

 

-המלצה חד�שבסיכומו הובאה, ח ארוך ומפורט" הוועדת הגישה לוועדת השרים דו

 .בעל זכיון פרטיבידי �שיתבסס על פרסומת ויופקד, משמעית להקים ערוץ טלויזיה שני

 

מחוץ למסגרת �,במסגרת של רשות נפרדת,  הוועדה המליצה להקים את הערוץ השני

הובאו לדיון ולהחלטה �אך גם מסקנותיה של ועדת קוברסקי נגנזו ולא, רשות השידור

 .בממשלה שכיהנה באותה עת

� 

  

 

 1980� �ר�ב�מ�ט�פ�ס�-�ר�א�ו�ר�ב�פ� �-� �ן�ד�ס� �ת�ד�ע�ו�

 

שכיהן אז כמנהל הרשות �,עזרא סדן' הוקמה בראשותו של הפרופ, משרדית זו- ועדה בין

 ).משרד האוצר�ל"ולאחר מכן כמנכ(לתכנון כלכלי במשרד האוצר 

 

 גם ועדת סדן נתבקשה לבדוק את האפשרויות להקמתו והפעלתו של ערוץ טלויזיה שני 

עדה אימצה את הוו. קוברסקי� שנה אחת בלבד לאחר שהוגשו מסקנות ועדת-בישראל 

מסחרי ונפרד , ערוץ שני, לאלתר, להקים�עיקרי ההמלצות של ועדת קוברסקי והמליצה 

 .מרשות השידור

 

, הקמתו של ערוץ עצמאי�כי לצורך,  הוועדה ערכה גם בדיקות כלכליות והגיעה למסקנה

 מיליון דולר להקמת 30 מזה -) 1980�במונחי( מיליון דולר 50תידרש השקעה של , נפרד

 .כהשקעה באולפני הפקה ושידור, מיליון דולר�20משדרים בכל רחבי הארץ ועוד 

 

שכיהנה , בממשלה�לא הובאו לדיון, כמו מסקנות ועדת קוברסקי,  מסקנות ועדת סדן

ח "גם דו. ולא בפורום אחר�לא במליאת הממשלה, וממילא לא זכו לאישור, באותה עת

 .ועדת סדן נגנז

 

 �-� �1981� �ס�ר�א�מ� �-� �ע�ל�ס�-�ר�ב� �ת�ד�ע�ו�

 :�  (*) 1982� �ר�ב�מ�ט�פ�ס�

 



 114

יורם , המשפטי לממשלה�בראשותו של מי שהיה אז המשנה ליועץ, משרדית זו- ועדה בין

לבדוק את נושא הטלויזיה "כדי �,31.3.81י החלטת הממשלה מיום "הוקמה עפ, סלע-בר

לבין שר ) מודעי(ת בין שר התקשור�בעקבות המחלוקת שנתגלעה, "בכבלים בישראל

 ).המר(החינוך 

 

; ומהנדס תקשורת�כלכלן אחד,  משפטנים2כללה , כמו קודמותיה, סלע- ועדת בר

מסוגל לתרום להמלצות �שהיה, אף לא אחד, כחבר או כמומחה, בוועדה לא כיהן

, למשל(הכבלים ומתכונת השירות �מבחינת הקונספציה הרעיונית של שידורי, הוועדה

לבין , זכיון בלעדי על התשתית לתקופה קצובה�שיש לו, Cable Operatorההבחנה בין 

Programmers -ספקים של �האמורים להתחרות על ליבו של המנוי, שירותי תוכן.( 

 

בידי , בכבלים�להקמתן של מערכות טלויזיה, לאלתר, לפעול"סלע המליצה - ועדת בר

שתפעל , ציבורית-משלתיתמ�הנחיה והכוונה של מועצה, תחת פיקוח, יזמים פרטיים

 ".ממשלתי�במסגרת של משרד, י חוק"כרשות מוסמכת עפ

 

ח "אולם הממשלה לא דנה בדו, 1982 המלצות הוועדה הוגשו לממשלה בספטמבר 

 .חות קודמים של ועדות שמינו"בדיוק כפי שנהגו הממשלות האחרות בדו, הוועדה

 

הוועדה מן הגנזים וכלל �ח"ת דוא) רובינשטיין. א( הוציא שר התקשורת 1985 רק בשנת 

אך גם החוק הזה לא אושר ; הראשון�בנוסחה, את עיקריו בהצעת חוק הרשות השניה

כבר ניטל ממנו הפרק , )1990( שנים 5כעבור �,כאשר נחקק חוק הרשות השניה. בכנסת

 .העוסק בשידורי כבלים

 

 ץ�י�ב�ו�ר�ו�ה�-�ש�י�א� �ת�ד�ע�ו�

 

, הורוביץ-יצחק איש�בראשותו של, ת דאז ועדת מומחים מינה שר התקשור1992 באמצע 

 .הפרסומות במערכות הכבלים�כדי לבדוק את נושא, ל משרד התקשורת"לשעבר מנכ

 

שאין להתיר לבעלי �,סלע-ברוח ועדת בר, ח מפורט ומנומק וקבעה" הוועדה הגישה דו

זכות " לבעלי להתיר זאת בעתיד רק�וכי יש, הזכיונות של מערכות כבלים לשדר פרסומות

, )פנחסי(י השר "ח אומץ ע"הדו. בזכיינים עצמם�שאינם קשורים, )Programmers" (שימוש

 .ועל כן נותר בגדר המלצה בלבד, בתקנות�או, אך לא עוגן בחקיקה

 

 :�ל�א�י�נ�ר�ק� �ת�ד�ע�ו�

 

לבחינת "מצומצם �צוות מקצועי, משה שחל, באותה עת,  מינה שר התקשורת1992 בסוף 

הראשון לבחון את המערך �זה היה הנסיון". ן מחדש של ענף התקשורת בישראלהארגו

הוועדה לא נסמך על החלטת ממשלה �אך המנדאט של, הכולל של השידורים לציבור

 .בלבד�אלא על יזמה של שר התקשורת, מחייבת
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ח בקשו להקיף "הדו�מסקנות; כנייר עמדה לדיון פנימי, 1993ח הוגש לשר במאי " הדו

ח לא יצא מתחומי "אולם הדו�,כלול השאלות הנוגעות למערך השידורים לציבוראת מ

 . משרד התקשורת ולא עמד לדיון ציבורי

� 

 

 :�י�נ�ב�ל� �ת�ד�ע�ו�

 

ועדה ) משפטים(�ודוד ליבאי) תקשורת( מינו השרים שולמית אלוני 1992 בספטמבר 

 .ציבורית לבדיקת המבנה והתיפקוד של רשות השידור

 

וחבריה האחרים היו �,ל רשות השידור"שהיה בעבר מנכ, ועדה עמד יצחק לבני בראש הו

מרשות (ד נתן כהן "עו, ארי-גד בן�,כדורי-מיכל רפאלי, עקיבא כהן' פרופ,  דוד בועז-

נציב שרות (יצחק גלנור ' פרופ, )לשרה אלוני�אז יועץ(ד עמית שכטר "עו, )השידור

 ).שפטיםמשרד המ(מסר �ד דוידה לחמן"ועו) המדינה

  

ובה מימצאיה , כרס�ר הוועדה לשרים אלוני וליבאי חוברת עבת" הגיש יו1993 באוגוסט 

לפחות שליש . רשות השידור�לחוברת צורף גם נוסח חדש לחוק ; והמלצותיה של הוועדה

 הסתייגו מהמלצות הוועדה -כהן ודוד בועז �עקיבא' פרופ, ד נתן כהן" עו-מחברי הוועדה 

 .בדעת מיעוט, נפרדות�ות דעתוהגישו שלוש חו

  

לתיקון חוק רשות השידור �ח וההצעה"כי הדו,  דוד בועז אף ציין בחוות דעתו המסתייגת

את דיעותיהם , בהכרח, ואינם מבטאים�משקפים את דיעותיו האישיות של יצחק לבני

 .של רוב חברי הוועדה

 

רשות השידור � של המלצות ועדת לבני אינן עוסקות בכל ההיבטים הנוגעים למקומה

; כגון, החוק השונים�ההמלצות עוסקות בסעיפי. במערך הכולל של השידורים לציבור

הן עוסקות בשאלת , בעיקרן�,אולם. ל"סמכויות הוועד המנהל והמנכ, מבנה הרשות

 .מסחריים-לעומת ערוצי שידור פרטיים�חיוניותו ונחיצותו של שירות שידור ציבורי

 

ולא הוצג ) הוועדה�שלא מינתה את(לממשלה , בסופו של דבר, גשח ועדת לבני לא הו" דו

 .חות אחרים לפניו"כדו�,ח נגנז"הדו, למעשה. לדיון בפורום אכזקוטיבי אחר

  

 �ן�ו�מ�י�מ� �י�כ�ר�ד� �ת�נ�י�ח�ב�ל� �ה�ד�ע�ו�ו�ה�

 :�ר�ו�ב�י�צ�ל� �ם�י�ר�ו�ד�י�ש�ה�

 

מתוך מטרה �1995באמצע , ישולמית אלונ,  ועדה זו מונתה על ידי שרת התקשורת

ערוצי השידור �את דרכי המימון הראויות של כל, אחת ולתמיד, מוצהרת לבדוק

 .בישראל
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לאחר ישיבות �ואולם; כדי לשמוע הצעות והשגות,  הוועדה אף פנתה לציבור הרחב

שיינתן להם יפוי כוח �שאין טעם לעבודתם בלי, אחדות הגיעו חברי הוועדה למסקנה

 .המטעם הממשל

 

ידי שרת התקשורת �כי כתב המינוי שניתן להם על , בשלב מוקדם,  חברי הוועדה הבינו

, )ל"הטלויזיה הלימודית וגלי צה�,2ערוץ (אינו תקף לגבי ערוצי השידור האחרים 

 .הנתונים לאחריותם של שרים אחרים

  

המנדאט של � שרת התקשורת בקשה לקבל בדיעבד את הסכמת הממשלה כולה לחידוש

 .אולם הדבר לא עלה בידה עד לבחירות האחרונות, וועדהה

 

 

 :�1994� �-� �ר�ט�כ�ש� �ת�ד�ע�ו

 

, התקשורת שולמית אלוני�שמונתה גם היא על ידי שרת,  ועדת שכטר היתה ועדת בדיקה

שכאמור התפרקה , השידורים לציבור�עוד בטרם מונתה הוועדה לבחינת דרכי מימון

 .ביזמתה

  

שתבעו לממש את , י לבחון את טענותיהם של זכייני מערכות הכבלים הוועדה הוקמה כד

יותר להם לשדר , )-1986מ(קבלת החוק � שנים מיום5 שבתום -היינו , מה שנקבע בחוק

 .שידורי פרסומת בכבלים

  

ועדת שכטר . התקשורת�ששימש אז יועץ לשרת, ד עמית שכטר" בראש הוועדה עמד עוה

י השר לשעבר "שמונתה ע(�הורוביץ-של ועדת אישאת מסקנותיה , למעשה, אימצה

, הכבלים זכות אוטומטית לשדר פרסומת�אשר קבעה כי אין לתת בידי זכייני, )פנחסי

 ; שנים לחקיקת החוק5בתום 

  

הנותנת , ערוצי שידור�מיקבצי (Tiering- ועדת שכטר המליצה להנהיג בכבלים את שיטת ה

ולייחד את הזכות לשדר , )יקבצים הרצוייםבידי המנוי אפשרות לבחור לעצמו את המ

 .Programmers-האמורים לפעול כ, בכבלים�"בעלי זכות שימוש"פרסומת רק ל

 

, לפי שעה, להתיר�שלא) אלוני(ח ועדת שכטר חיזק את דעתה של שרת התקשורת " דו

שיזם אף , כ מאיר שטרית"חה�כנגד עתירתו של, ץ"פרסומת בכבלים ולהציג עמדה זו בבג

 .השידור לשבץ פרסומת בשידוריהם�המבקשת להתיר לכל ערוצי, ת חוק פרטיתהצע

 

שאלת המפתח �שהיא, Tiering-משאלת ה, בינתיים, השרה אלוני התעלמה,  ואולם

המועצה לשידורי �בתפיסת שידורי הכבלים ואימצה את הצעת הפשרה שנרקמה בין

בדבר מתכונת פעילותה , ליםהכב�כבלים ובין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין זכייני

 ).ICP(של חברת התכניות של הכבלים 
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דבר ביסוס חוקי �בסופו של, נתנה, שעוגנה גם בתיקון לחוק הבזק, ICPהפשרה בענין 

בלא כל , "חבילה אחת"השירות כ�שלפיה חייב מנוי הכבלים לחתום על, לשיטה הקיימת

 .וכן לשלם תמורתםרוצה בהם ומ�אפשרות לבחור לעצמו את המיקבצים שהוא

 

 

 :�1955� �ר�ב�מ�ט�פ�ס� �-� �י�י�ק� �ת�ד�ע�ו

 

 על ידי השר 1995�מונתה בינואר, בראשותה של השופטת בדימוס בלאנש קיי,  ועדה זו

חוק הרשות השניה לטלויזיה �שכיהן אז כשר הממונה על ביצוע, לשעבר שמעון שטרית

 .ולרדיו

 

פעילותה של �כי יישום החוק ואת אופןהוועדה נתבקשה על ידי השר לבדוק את דר

 : כלהלן, המלצותיה� הגישה הוועדה את עיקרי1995בספטמבר ; מועצת הרשות השניה

  

 ;2להקים קרן מיוחדת לקידום ההפקה המקורית בערוץ   )1( 

 

,  דקות פרסומות בשעה10לתקן את החוק וכללי המועצה ברוח החלטתה של המועצה לשדר   )2( 

 .בשעות צפיית השיא של הערוץ

 

 ;75% -לקבוע ששיעור הפרסומות מהפקה מקורית לא יפחת מ   )3( 

 

 ;שיא-בשעות של צפיית�אך לא, לאפשר שידורים חוזרים רק לפי בקשת קהל הצופים  )4( 

 

 ;השר וידווח גם למועצה�שיהיה אחראי ישירות בפני , "נציב אכיפת תנאי המכרז"למנות   )5( 

 

 ;בעניין שידור הפרסומות�ועצה להפעיל סנקציות מעשיות כלפי זכיינים שחרגו מכללי המ  )6( 

� 

שהם מקבלים בעד שידור �לגבי התמורה, לבקש מן הזכיינים הצהרות ברורות ומדוייקות  )7( 

 ;בשידוריהם�אגב ופרסומת מוסווית -פרסומת

 

בדירקטוריון של חברת החדשות �ל הרשות וחברי המועצה "לבטל את כהונותיהם של מנכ  )8( 

כדי להבטיח שהמועצה תתפקד כגוף , י המועצהשאינם חבר, ולמנות במקומם נציגי ציבור

 .בהחלטות חברת החדשות, אך לא מעורב�, מפקח

 

  מיליון13להעמיד את תקציבה השנתי של חברת החדשות על סך   )9( 

 ;לפחות, דולר

 

, 1הוועדה המליצה להוציא את הטלויזיה הלימודית מכל משבצות השידור שלה בערוץ   )10( 

עד לסיום תקופת ; לרשותה ערוץ שידורים מלא ונפרד� ובטלויזיה בכבלים ולהעמיד2בערוץ 
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על הטלויזיה �הראשונה ממליצה הוועדה להפחית את שיעור התמלוגים שהוטלו�הזכיון

 ; בלבד15%� לשיעור של -30%מ")  2חינוכית ("הלימודית 

  

הוועדה ; 2וברוסית בערוץ �כמו כן הגישה הוועדה שורת המלצות לגבי השידורים בערבית

 .כמפורט בחוק, 2הבחירות בערוץ �ה לעמדה אחידה בשאלת שידור תעמולתלא הגיע

 

והן על ידי ) לחלק מהן�אף שהסכימו (2הן על ידי זכייני ערוץ , המלצות ועדת קיי נדחו

השר , מכל מקום. בסמכויותיה�שהתנגדה למה שנראה כנגיסה, מועצת הרשות השניה

, אולם; התייחסות לערוץ השני בלבדתוך �,הכין הצעת חוק ברוח ההמלצות) שטרית. ש(

 .בממשלה�הצעת החוק שלו לא הגיעה לדיון

  

  

 :�1995� �-� �ז�ע�ו�ב� �ת�ד�ע�ו

 

במטרה לבחון את כל �,על ידי שרת התקשורת שולמית אלוני, אף היא,  ועדה זו מונתה

 ;בתחום השידורים לציבור�הן בתחום הטלקומוניקציה והן, מערך התקשורת בארץ

 

� 

 

אלא , חדשות�ועדה לא נכנסה לפרטי השירותים השונים ולא הציעה תפיסות הו

המליצה לכונן �ועדת בועז. התמקדה במערך העל של כל תחומי התקשורת בישראל

בבחינת , בתכנון איסטרטגי�שתפקידה יהיה לעסוק, ב" בארהFCC-דוגמת ה, על-רשות

 .ובפיקוח�ברישוי, דרכי היישום של טכנולוגיות חדשות

 

להציע פתרון כולל �מתוך מגמה, עדת בועז התמקדה בעיקר בתחום הטלקומוניקציה ו

כי עם , בין השאר, הציעה�הוועדה. לפריסת שירותי התקשורת העכשוויים והעתידיים

הצורך , למעשה, יתבטל, מתאימה�באמצעות חקיקה, כינון הרשות העליונה לתקשורת

 .מיניסטריאלי�בקיומו של משרד התקשורת כמשרד

 

לציבור והציעה �הוועדה לא התייחסה לשאלת מקומו של מערך השידורים,  עם זאת

 .לקיימו גם להבא במסגרות נפרדות

 

המלצות ועדת �הצהירה כי היא מאמצת את, שולמית אלוני,  שרת התקשורת לשעבר

בשל נסיבות הזמן לא עלה �,ואולם. וכי יש בדעתה להביאן לאישור הממשלה כולה, בועז

 .יההדבר ביד
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� 

 �ע�ק�ר� �ת�ו�ר�י�ק�ס
  

 התפיסות הרווחות בתחום התקשורת
 

 :�א�ו�ב�מ�

 

והמודלים �ההשוואה בין מערך השידורים המוצע כיום לציבור בישראל לבין התפיסות

חוקי �ממחישה היטב עד כמה חסרים, הרווחים בתחום התקשורת בארצות המערב

ראל מסגרת רעיונית המבוססת על התייחסות חברתית התקשורת ביש

 .ולתפקידיה של התקשורת האלקטרונית�למקומה
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מקומה של �מוגדרת ההתייחסות הרעיונית של ממשלת בריטניה לשאלת, כך למשל, הנה

 :התקשורת המשודרת בחברה דמוקרטית

 

 

 

The Government places the viewer and listener at the centre of 
Broadcasting policy. 

 
Due to technological, international and other developments 
change is inevitable. It is also desirable 

 
Only through change will the individual be able to exercise the 

. much wider choice which will soon become possible 
 

 The Government's aim is to open the doors so that individuals  
can choose for themselves from a much wider range of programmes 

. and types of broadcasting 
  
In this as in other fields consumers will rightly insist on  
safeguards which will protect them and their families from shoddy 

.wares and from exploitation 
 

,But the Government believes that, with the enabling framework 
 a more open and competitive broadcasting market can be attained 

.without detriment to programme standards and quality 
 � 

  

 

 

 

 �ן�ה�י�י�ו�ט�י�ב�ו� �ת�ו�י�ת�ר�ב�ח� �ת�ו�ס�י�פ�ת�

 :ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה�ה  �נ�ב�מ�ב�ו� �ה�י�צ�ל�ו�ג�ר�ב�

 

השידור �רוב מומחי התקשורת מסכימים כיום עם ההבחנות הבסיסיות בתפיסות 

בתחום �כל מדינות העולם מיישמות. המקובלות בעולם ובמגמות החזויות בתחום זה

טכנולוגיות �לרבות, ות לחלוטיןהשידורים האלקטרוניים טכנולוגיות שידור זה

 .מתקדמות ומתחדשות

 

השידור והבעלות �אולם ההבחנה ביניהן באה על ביטוייה בתפיסה החברתית לגבי תכני   

וממערכת הערכים �תפיסות אלה נגזרות מאופיו של המשטר ; על אמצעי השידור

 .והנורמות המקובלים באותה חברה

 

 :ת יסוד אלהעל מדובר בתפיסו-בחלוקה לקטגוריות 
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 ;דמוקרטיות-הנוהגת במדינות לא, התפיסה הטוטליטרית .א

 

מסויימות עד לפני � שנה ובמדינות30שרווחה באירופה עד לפני , התפיסה הפטרנליסטית .ב

 ; שנה15

 

לפעילותו של �שלפיה נתונים תחומי התקשורת, ב"הנוהגת בארה, התפיסה המתירנית .ג

 . השוק החופשי

 

ובאופן נרחב �באופן מוגבל את התפיסה הפטרנליסטית המשלבת , התפיסה המעורבת .ד

השנים האחרונות על ידי כל �-30תפיסה זו אומצה ב(; יותר את התפיסה המתירנית

 ). שנהגו לפניכן לפי התפיסה הפטרנליסטית, המדינות הדמוקרטיות

 

מקיימות משטר �שאינן, במדינות, מטבע הדברים, התפיסה הטוטליטרית בשידור נוהגת 

 או קבוצה, דוגמת אלה הנשלטות על ידי שליט יחיד, רטי מלאדמוק

 .מפלגתית-הנשענת על שיטה חד, אוליגרכית

 

ולמעשה בידי �,על פי תפיסה זו מוחזקת הבעלות על אמצעי השידור בידי המדינה 

 . השידור�הקובע בלעדית גם את תכני, השלטון

 

המערב �ה בכל מדינות שנ30 -התפיסה הפטרנליסטית בשידור רווחה עד לפני כ  

 :אלה�ההנחות שעמדו בבסיס התפיסה הפטרנליסטית היו; ב"למעט ארה, הדמוקרטיות

� 

 

וטלויזיה וכן לשירותי �המיועד לשידורי רדיו, )frequency spectrum(מרחב התדרים  .א

ועל כן הוא חייב להישאר �,כמו קרקע ומים, טלקומוניקציה הוא בחזקת משאב לאומי

 ; בשליטת המדינה

 

להישאר בבעלות �חייב) רדיו וטלויזיה(מכאן נגזרה המסקנה שהשידור האלקטרוני  .ב

לכאורה על פתרונה �הסתירה בין הנחה זו ובין חופש הביטוי בשידור באה; ממלכתית

לאחר מכן עלידי �ואומצה , )BBC-של ה" ארטר'צ"ראה ה(בדרך שנתגבשה בבריטניה 

 .אירופה-מדינות מערב

 

מאז נפתח ענף , באירופה�השיטה הנוהגת כיום, למעשה, דור היאהתפיסה המעורבת בשי .ג

 .מסחריים-פרטיים�השידורים האלקטרוניים לתחרות חופשית בין יזמים

 

  

 :�ב�"�ה�ר�א�ב� �ת�ר�ד�ו�ש�מ�ה� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה

 

של הרשות �תחת חסותה, 1927תחום השידורים לציבור הוסדר בחקיקה עוד בשנת 

 ;)Federal Communication Commission) FCC  הפדראלית לתקשורת 
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על ידי נשיא �מתמנים, )Commissioners(חמשת חברי ועדת הרשות והעומד בראשה 

בעיקר �ב עסקה בתחילת דרכה"רשות התקשורת בארה. באישור הסינאט, ב"ארה

פגיעה ברגשות �שנועד למנוע, ברישוי ובהקצאת תדרים לתחנות רדיו וכן בפיקוח רופף

  .הציבור

  

הקונגרס את סמכויות �החיל) -40באמצע שנות ה(עם תחילתו של עידן הטלויזיה , ואולם

סמכויות רישוי בכל � היו מראשית הקמתהFCC-ל;  גם על שידורי הטלויזיהFCC-ה

 ).טלגראף וטלפוניה(תחומי הטלקומוניקציה 

 

, רטייםויזמים פ�ב היה נתון מלכתחילה בידי גורמים"תחום התקשורת המשודרת בארה

, זו רשות פדרלית�בין אם, ולמעשה כל רשות שלטונית, הממשלה; כמו תקשורת הדפוס

ישיר או עקיף בתחום �היתה ועודנה מנועה מעיסוק, או מקומית, )State(מדינתית 

 .או בפיקוח על תכני השידור, התקשורת

 

, דרונקבעו והוג�1984 �בשנת) Cable Communications Act(עם חקיקת חוק הכבלים 

שהיו ברבות השנים �,י אמות מידה"גם עקרונות ההקצאה של רשיונות עפ, לראשונה

 :כגון, ב"לנכסי צאן ברזל בהתפתחות התקשורת המשודרת בארה

 

בתפיסות �המתבטא , בשידורים) Pluralism & Diversity" (פלוראליזם וגיוון "�)1(

 שונות 

 ;Narrowcasting מול Broadcasting       של 

 

 ;Public & Community Access -נגישות ציבורית וקהילתית למדיום )  2( 

 

; Tiering- אפשרות בחירה למנויי הכבלים בין מיקבצי שידור שונים בשיטת ה�)3(

 למנוי $15שאינו עולה על �)Basic Tier(הכוונה להיצע של שירות בסיסי זול 

, רתם משלם המנוישתמו, נבדלים זה מזה�,בחודש ולשירותים מוספים אחרים

 .לפי בחירתו החופשית

 

 ;)Basic Service( פיקוח על מחירי השירות הבסיסי למנויי הכבלים �)4( 

 

 ,Utility Systemמה שקרוי (הבחנה בין בעלות על שירותי תשתית ) 5( 

 ;)Programmer(לבין ספק של שירותי תוכן , )Cable Operator     או 

  חברות גדולות על אמצעי שידור ותחנות שידור מניעת בעלות צולבת של�)6( 

)      Cross Media Ownership.( 

 

מערכות �את תנאי הפיקוח על, במידת מה,  הקל1996חוק שידורי הכבלים משנת 

הניתנים על , השינוי העיקרי טמון בהחלטה לאפשר מיזוג של שירותים. ב"הכבלים בארה

 ).Convergence(ידי שירותי הולכה 
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Video Programming(�יקון זה רשאיות חברות הטלפונים לספק גם שירותי חוזי ושמעלפי ת

הכבלים רשאיות לספק שירותי �ואילו חברות, )VOD(במתכונת של שירות לפי דרישה , )

 .טלפוניה

 

רוב חברות הכבלים �כי, יש להעיר, Programmer לבין Cable Operatorלעניין ההבחנה בין 

באמצעות , שירותי תוכן�העוסקים גם בהפקות ובהפצת, וליםשייכות לתאגידים גד

 1996בחוק הכבלים משנת �גם, אולם; )או חברות אחיות, חברות בנות(חברות אחרות 

תחרות מלאה בין ספקי שירותי �כי תחנת כבלים חייבת לאפשר, נשמר העיקרון הקובע

המסונף לתאגיד , כלשהו לספק תוכן�ואין היא רשאית לתת יחס מועדף, התוכן השונים

 .המחזיק בחברת הכבלים

 

 :�"�ה�ע�ו�נ�ת� �ר�ט�ו�ש�"�כ� �FCC�-�ה�

 

לתקנותיו יש מעמד �אשר, )FCC(האמריקני " רגולטור"מן הראוי לשים לב להבחנה שה

שוטר "משמש מעין �אלא, אינו מתערב בתחום שירותי התוכן, "חקיקת משנה"של 

שהם מעצם טבעם �,או זכויות,  תדריםבאותו תחום שבו נדרשת הקצאה של, "תנועה

 .נחלת הציבור

  

, פיהם-חייב לנהוג על�שבעל הרשיון" חוקי תנועה", למעשה, העקרונות שנמנו לעיל הם

 .כדי להבטיח את זכויות הציבור

 

 :�Programmer� �ן�י�ב�ל� �Carrier� �ן�י�ב� �ה�נ�ח�ב�ה

 

במשאב ציבורי � בשל שימושהטעון רישוי, הרשות הפדרלית מבחינה היטב בין שירות

לבין שירות שאינו �)או זכות בלעדית להקמת תשתית כבלים, מרחב התדרים(מוגבל 

 ;משתמש במשאב ציבורי

 

לויין המיועדים להפצה �או שידורי, )Direct Broadcast Satellite  ) DBSשידורי לוויין 

שאינם שולטים על  -) תוכן�ספקי (programmers-מוגדרים כ, באמצעות מערכות הכבלים

בין אם מדובר , ל בתחום הדפוס"מו� ועל כן חל עליהם אותו דין החל על-אמצעי הולכה 

 .מכל סוג של פיקוח, כמובן, פטורים�אלה. בעיתונות כתובה או בהוצאות ספרים

 

 ובין Rating-תחרות ה�בין במסגרת, מדי יום ביומו,  עומד למבחן הציבורProgrammer-ה

ואין לו שליטה על אמצעי �"נטו"כיוון שהוא מציע שירות , ת מנוייםבתחרות על רכיש

 .הולכה של שידורים

 

שירות העוסק �חשובה ההבחנה בין בעלות על תשתית הולכה לבין מתן, מטעמים אלה

ספרים של �המפיצה , ל לבין חנות הספרים"דוגמת ההבחנה בין מו, בתכנים בלבד

 .לים שונים"מו
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 :�ב�"�ה�ר�א�ב� �"�י�ר�ו�ב�י�צ�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�"�

 

והוא הדין במה �ב מצויים בבעלות פרטית"כל שירותי השידור הניתנים לציבור בארה

 PBS,) Public Broadcastingב "הערוץ הציבורי בארה". השידור הציבורי"שקרוי שם 

Service( ,מבחינת החוק, מצוי אף הוא בידים פרטיות. 

 

בבעלותן של �המצויות, ל עשרות תחנות מקומיות שProgrammer הוא למעשה PBS-ה

שירותי שידור �ששמו להן למטרה לספק" עמותות"מעין , התאגדויות וולונטריות

 . המסחריRating-שאינם נתונים לאילוציה, איכותיים

 

אותן תחנות � מאוגדת במסגרת וולונטרית על ידיPBS-ארצית של ה-גם הרשת הכל

שנתית של �מישדרי חסות והקצאה, מכספי תרומותהמממנות את פעילותן , מקומיות

דמוקרטי �ממשל(לפי זהות הממשל בכל זמן שהוא , או פדרלית, סובסידיה מקומית

 ). הסובסידיה�ואילו ממשל רפובליקני מבטל את, מקצה סובסידיה בשיעור מסוים

 

המספקות , לימודית�ב עשרות תחנות מקומיות של טלויזיה" פועלות בארהPBS-מלבד ה

וחלקן בהפקת קלטות �צ"חלקן בשידור ישיר בשעות אחה(תכניות העשרה לתלמידים 

 ).לימודיות

 

אלא בבעלותן , שהוא�או עירונית מכל סוג, תחנות אלה אינן מצויות בבעלות ממשלתית

 (Parents-Teachers Association�הנתונות לפיקוח ה, של אגודות וולונטריות מקומיות

PTA.( 

 

-הן בכספי תרומות של חברי ה�ממומנות אף, Instructional Televisionנותהמכו, תחנות אלה

PTA ,של גופים ציבוריים ומסחריים מקומיים וכן�י "הניתנת ע, באמצעות סובסידיה

 .הממשל המקומי

 :�ם�ו�ל�ש�ת�ב� �ת�י�ד�ו�מ�י�ל� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט

 

,  בכבליםProgrammers�שהן במעמד של, ארציות-ב פועלות גם רשתות שידור כל"בארה

 ).Pay TV(המספקות תכניות לימודים בתשלום 

 

 Learning-הדוגמא הבולטת והמוצלחת לסוג זה של רשת טלויזיה לימודית היא ה

Channel .כי מדובר כאן ברשתות מסחריות, מן הראוי לציין, ואולם�לכל דבר ,

 Narrowcasting-ה�י תפיסת"המתמחות בתחום זה של שירותי הוראה והעשרה עפ

 .במיטבה

 

 :�ה�י�נ�ט�י�ר�ב�ב� �ת�ר�ד�ו�ש�מ�ה� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה�
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נושא השידורים �הסדירה את, אנגליה ששימשה לישראל דגם חיקוי בתחום התקשורת

Charter(ובאמנה רשמית �-60שנתקבל בפרלמנט בראשית שנות ה, לציבור בחוק השידור

 .BBCכתי שהגדירה את דרך פעולתו של שירות השידור הממל, )

-שנתיים ניתן היתר ל�וכעבור) ITV( כבר הוקם באנגליה הערוץ השני המסחרי -1963ב

BBC להפעיל ערוץ טלויזיה נוסף )BBC 2( ; 

 

" ארטר'הצ. בקירוב�אחת לחמש שנים,  עודכן חוק השידור הבריטי-50מאז סוף שנות ה

ליך קבוע הוא תה�עידכון החקיקה.  שנים10 מתעדכן אחת לתקופה של BBC-של ה

המשתנים של הציבור ובבחינת טכנולוגיות �המתמקד בהגדרה מחדש של הצרכים, מראש

 .שידור חדשות

  

המוגש �,)White Paper" (ספר לבן"הוועדה מסכמת את מימצאיה והמלצותיה ב

עד , כשנה�תהליך הבדיקה והחקיקה נמשך בדרך כלל. כבסיס לשינויים בחוק, לפרלמנט

המתקדמים ביותר �הנחשב לאחד החוקים, 1990 הבריטי משנת חוק השידור. שנה וחצי

שהחל , ממושך�נחקק בתהליך, אם לא המתקדם שבהם, בתחום התקשורת המשודרת

 .-1986במינוייה של ועדת פיקוק ב

 

למציאות �שבדומה, BBC-ועדת פיקוק נתמנתה כדי לבחון את דרכי המימון של ה

ובגביית האגרה �ט תמיד בקשיי מימוןהתלב, המלווה את רשות השידור מאז ייסודה

 . מימין ומשמאל�,המוטלת על הציבור ומשך אליו בקורת ציבורית ופוליטית רחבה

  

 : �ק�ו�ק�י�פ� �ת�ד�ע�ו� �ח�"�ו�ד� �י�ר�ק�י�ע�

 

ח " דו1986הגישה ביולי �, חברים7שמנתה , אלאן פיקוק'  פרופ�בראשותו של, הוועדה

המקיפים והמעמיקים ביותר �ם לאחד החיבוריםשנחשב עד היו, עב כרס לפרלמנט

 :ראה בעמוד הבא. בתפיסת השידורים לציבור

 

Report of the Committee on Financing the BBC 

 Chairman: Prof. Alan Peacock, DSC, FBA  

 Presented to Parliament 

by the Secretary of State for the Home Department 

July 1986 

 

דעתה בהרחבה למכלול �נתנה הוועדה את, BBC- לשאלה הפראקטית של מימון המעבר

השידור הרווחות והאפשריות �לתפיסות, הרחב ביותר של טכנולוגיות זמינות ועתידיות

מומחים וארגונים ברחבי העולם �המנחה כיום, בעתיד והגיעה למסקנה ארוכת טווח

 .קשורת האלקטרונית לסוגיההת�העוסקים בתכנון ובניבוי כיווני ההתפתחות של
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ובטווח , צועד בטוחות�המסקנה העולה מחיבורה של ועדת פיקוק הוא שהעולם המערבי

האמורה לתת מענה למה �,לות אלקטרונית מסועפת"להגשמתה של מו, של שנים אחדות

 ".ריבונות הצרכן"שהוועדה מכנה 

 

 �ת�ו�ל�"�ו�מ�ה� �ן�ו�ז�ח�ו� �"�ן�כ�ר�צ�ה� �ת�ו�נ�ו�ב�י�ר�"�

 :�ת�י�נ�ו�ר�ט�ק�ל�א�ה�

 

שממנה נהנה כיום האזרח �טמונה בחופש הבחירה, לדעת הוועדה, "ריבונות הצרכן"

או שהוא ניגש לדוכן , ספרים�או לחנות, כאשר הוא נכנס לספריה, במדינה דמוקרטית

לפי העניין ולפי , שחשקה נפשו�עיתונים ובוחר לעצמו מתוך המצאי המוצע לו את מה

 .כספית בזמן נתוןיכולתו ה

 

, "הצרכן"המידית בביתו של �לות האלקטרונית טמון בזמינותה"אלא שיתרונה של המו

 .בכל עת ובמחיר סביר העשוי לספק את צרכיו

� � � � � � 

, כחזון אוטופי של אחרית הימים� אינו מוצג על ידי הוועדה�לות האלקטרונית"חזון המו

הטכנולוגית מאפשרת את יישומה �תפתחותשהה, אלא כאפשרות מעשית וסבירה ביותר

 .לפחות במדינות המערב המתועשות, ההדרגתי

 

 שידורים ספרתיים באמצעי -היינו �,הוועדה אומרת שצירוף הטכנולוגיות הידועות כיום

 יחד עם ההתפתחות העומדת -והכבלים �)DBS(הלוויינים , ההולכה הטרסטריאליים

הזמנה וקליטה של אותות , סריקה, יכולת פיענוח� ציוד קצה שיש בו-עכשיו על סף בתינו

 הופכת את חזון -המחשב והטלפון , מקלט הטלויזיה�באמצעות, )חוזי ושמע(שידור 

 .השגה בטווח של שנים אחדות-בר�לות האלקטרונית ליעד"המו

� 

עוד בטרם הוצג חזון � כי הדברים נכתבו על ידי ועדת פיקוק�,מן הראוי לציין

בטרם התוודע העולם אל �ב אל גור ועוד"י סגן נשיא ארה"ע" דעאוטוסטראדת המי"

 .Internet-האפשרויות הגלומות ברשת ה

לא רק מבחינת הפוטנציאל �התפיסות המוצגות על ידי ועדת פיקוק הן רחבות אופקים

גם מבחינת הראיה החברתית �אלא, הטכנולוגי ודרכי היישום של שירותים עתידיים

 .סודןוהפילוסופית המונחת בי

 

 :�ה�י�ל�ג�נ�א�ב� �"�י�ר�ו�ב�י�צ�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�"� �ת�ל�א�ש

 

היא . קבעה הגדרה מעניינת�ואף כאן " השידור הציבורי"הוועדה בחנה לעומק את נושא 

מוצר צריכה תרבותי שלציבור �הציעה שהשידור הציבורי יוסיף להתקיים בסטטוס של

 .היומיומית�כתואף כי לא בהכרח בצרי, כולו יש ענין בקיומו

 

לגבי , בלתי מעורער, קונצנזוס�לענין זה ניתנה הדוגמא שבמדינות תרבות דמוקרטיות יש

י חוקים "מעצם טבעם להתקיים עפ�שאינם יכולים, הצורך בקיומם של מוסדות תרבות
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בתי , תיאטראות רפרטואריים, מוזיאונים�;כגון, כלכליים פשוטים של היצע וביקוש

 .תי אולפנא שוניםתזמורות וב, אופרה

  

גופים אלה צריכים להתקיים �כי, מציינת הוועדה שיש הסכמה רחבה בציבור, עם זאת

או חלק ניכר ממנו , תקציביהם�אף אם משלם המסים מממן את, "מוצרי תרבות"כספקי 

בהכרח את " צורך"משלם מסים �אין זה אומר שכל, ואולם; באמצעות תקציב המדינה

ואילו אלה . בתדירות כלשהי�או, דרך קבע, בחיי היומיוםהללו " מוצרי התרבות"

בנוסף לתרומתם , דמי כניסה�הללו משלמים" מוצרי התרבות"את " לצרוך"שמחליטים 

 .האוניברסלית כמשלמי מסים

 

, "שידור ציבורי"הפטרנליסטית של �להסתלק מן התפיסה, אם כן, ועדת פיקוק מציעה

, "מוצר תרבות"לכפות על הציבור �אפשרשכן אי ; BBC-המקובלת כיום על ידי ה

 .חפשי�המשוחרר מנטל השיקולים הכלכליים של שוק

 

החייבת לעמוד לבחירתו של �כאופציה" שידור הציבורי"יש להכיר ב, אך כנגד זאת�

או , באופרה, בספריה ציבורית�,כפי שהוא מבקר במוזיאון, האזרח המעונין בכך

לפי הצריכה אם אמנם יבחר , תמורתו�ישלם ש-במלים אחרות . בתיאטרון רפרטוארי

 .בכך

 

 �ר�ו�ד�י�ש�ה�"� �ל�ש� �ן�ו�מ�י�מ�ה� �י�כ�ר�ד�

 :�"�י�ר�ו�ב�י�צ�ה�

 

הנשלטת על ידי , האלקטרונית�לות"כי במסגרת המו, מכאן מגיעה הוועדה למסקנה

יכול וצריך ) לצפות ומה לשלם תמורתו�האזרח מחליט במה הוא רוצה" (ריבונות הצרכן"

יהיה צורך לממן חלק מתקציבו בדרכים �אף אם, "שידור הציבורי"התקיים גם הל

או הקצאה , מס פרוגרסיבי יעודי, מסחריים�כספי תמלוגים של ערוצים; כגון, שונות

 -אחרים " מוצרי תרבות"בדומה לתמיכה ב(ההכנסה �כלשהו של אחוז זה או אחר ממס

 ).'וכו, תיאטראות, מוזיאונים

 

, שידורים לכל(הקיים �שהמעבר מן המצב, שית הכירה הוועדה בכךמן הבחינה המע

שידור ציבורי מוצפן (�לות האלקטרונית"לשלב המו) הממומנים באמצעות אגרה

 עד -היינו , להיות הדרגתי�צריך) Pay-per-useאו , Pay-per-viewבתשלום בשיטה של 

, )Subscription TV(בתשלום �שייעשה המהלך המקביל בתחום השידורים המסחריים

 .לות האלקטרונית"שאליו חותרת מגמת המו

� 

 -80מסוף שנות ה, למעשה�ההולכת ומתגשמת הלכה, ועדת פיקוק הציעה הבחנה נוספת

 :-90וביתר שאת מתחילת שנות ה

 

לות האלקטרונית תבטיח את משקל הנגד הרצוי אל "כי התפתחות המו, הוועדה סבורה

 .More of the sameהקרויה �מול התופעה
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שום דרך אחרת לתמחר את �מכיוון שאין, בדרך שאין ממנה מנוס, תופעה זו נגזרת

המאפשרת תימחור לפי �,Rating-זולת שיטת ה, הפרסומת בערוץ מסחרי פתוח לכל

 .או פלחי צפיה מבוקשים, שיעורי צפיה מירביים

 

 אל מירב שידוריו חייב לפנות�שום ערוץ מסחרי אינו יכול להימלט מן המסקנה שלוח

המשדרים , טלויזיה מסחריים�קיומם של ערוצי, לפיכך. הצופים בכל שעה נתונה

אנרים והן 'הן בתחום הז, זהים�אם לא, מוליד בהכרח לוחות משדרים דומים, פרסומת

 .בפילוח שעות היום והתאמתם להרגלי הצפיה

 

 המסחריות שלוש רשתות השידור�בין, ב"בענין זה כבר נעשו מחקרים השוואתיים בארה

)NBC ,ABCו -CBS (.ובכולם עלו מסקנות זהות�מחקרים דומים נעשו גם באירופה 

-היא תופעת ה, מחקרים משווים אלה�ואחת הדוגמאות הקיצוניות לממצא העיקרי של

More of the same ,שהגיעה למיצוייה העגום�שם נפרץ הסכר לפני יותר , ביותר באיטליה

 . שנים-10מ

 

עורר תחרות חסרת רסן , בלבד�הנשענים על שידורי פרסומת, מסחרייםריבוי הערוצים ה

אליהם צופים ככל שניתן והתוצאה �שניסו למשוך, אם לא זהים, בין ערוצים דומים

 .התכניות ובאיכותן�הבלתי נמנעת היתה ירידה בלתי מבוקרת ברמת

 

שני כיווני או , קבועות ועומדות�שתי אופציות עקרוניות, איפוא, ועדת פיקוק מציעה

 :התפתחות מקבילים

 

 :�"�ן�כ�ר�צ�ה� �ת�ו�נ�ו�ב�י�ר�"�

 

שידורי (לות האלקטרונית "במגמת המו�טלויזיה מסחרית וטלויזיה ציבורית המתפתחות

לות אלקטרונית "הביטוי הממצה ביותר של מו�;)או שימוש/טלויזיה בתשלום לפי צפיה ו

 ;"הצרכןריבונות "שקרוי �טמון בהיותה נשלטת על ידי מה

 

 :�"�ם�ס�ר�פ�מ�ה� �ת�ו�נ�ו�ב�י�ר�"�

 

הכל -על-הכל, התפיסה של�המשדרת לפי, פתוחה לכל,  טלויזיה מסחרית-ומצד שני 

. ההכנסות על שידורי פרסומת�כשהיא חותרת לשיעורי המירביים ונשענת מבחינת

 ". ריבונות המפרסם"טלויזיה הנשלטת על ידי �,למעשה, הביטוי הממצה שלה הוא

  

ליצור בעצם את �אמורים) שלעולם לא ייפגשו( שני כיווני התפתחות מקבילים אלה 

או , פטרנליסטית כלשהי�מבלי לחטוא בהתערבות, האולטימטיבית" מקבילית הכוחות"

 .האינטרסים המפרסמים� לציבור מוכתב אך ורק על ידי�ביצירת מצב שהיצע הבחירה
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ששימש בסיס לחוק �,יף נוסף לשר הפניםח מק"בתקופה שחלפה מאז הוגש בינתיים דו

 - Broadcasting in the '90sשכותרתו �הדין וחשבון. �roadcasting Act - 1990,שידור חדש

Competition Choice and Qualityהציע לפתוח את ענף התקשורת לתחרות חופשית ונמרצת . 

 

ף בעל סמכויות רחבות לגו� )ITV )Independent Television ח הציע לשנות את מבנה "הדו

 ITC) Independent Televisionהמקיף את כל תחומי התקשורת המסחרית בשם , יותר

Commission.( 

 

שהותר לשדר בו פרסומת �הפך לערוץ עצמאי, ITVשמומן עד אז על ידי זכייני , 4 ערוץ 

שהחל השנה בשידוריו �,5במקביל לכך נסללה הדרך החוקית להקמת ערוץ ; מסחרית

 .בורלצי

  

. בכבלים בבריטניה�חלה התאוששות רבה בהקמת מערכות הטלויזיה,  במקביל לכך

וההפצה העיקריים �מערכת תשתית זו אמורה לספק בשנים הבאות את אמצעי השידור

 .לצד שידורי הלוויינים, לערוצי השידור העתידיים

  

 שכל בעל מקלט ,שנתית�ממומן עדיין באמצעות אגרה) BBC( השידור הציבורי בבריטניה 

לתקופה של , -1990ב, BBC-ה�של) ארטר'הצ(אולם עם חידוש המנדאט , טלויזיה חייב בה

 BBC-ותיבחן שאלת המימון של ה� תשוב2000נקבע כי לקראת שנת ,  שנים נוספות10

 .מחדש

 

את הפתרון �שבסופו של דבר תבוא המציאות ותכתיב,  מומחי התקשורת מעריכים

השידורים לציבור �בינתיים הולך ומתרחב היצע, שכן;  פיקוקועדת, בשעתה, שהציעה

 . ושיטת הטלויזיה בתשלום למנויים קונה לה אחיזה בציבור

 

השנים את הדוגמא �אימצו במרוצת, לרבות צרפת וגרמניה,  מדינות רבות באירופה

שאלת , ואולם. שנים�אחת לכמה, הבריטית והן יוזמות עידכונים ותיקונים בחוק

, תשלומי חובה של אגרה�כשירות פטרנליסטי הנסמך על,  של השידור הציבורינחיצותו

 .המערבית� כיום בוויכוח ציבורי בכל מדינות אירופה�נתונה

 

היצע השידורים � ההתנגדות הציבורית לתשלום האגרה הולכת וגוברת ככל שמתרחב

דור הניתנים ערוצי השי�לציבור ועמו עולה גם מודעות הציבור לאפשרויות הבחירה בין

 .בתשלום

 

ויוזם בתחום � בשנים האחרונות הפכו מוסדות הקהיליה האירופית לגורם מבקר

חקיקה מתואמת בכל �בדרך זו הולכת ומתגבשת. השידורים לציבור של חברות הקהיליה

שווים לכל ערוצי השידור �במטרה ליצור תנאי נגישות ותחרות, אחת מארצות הקהיליה

 . לגבולות הלאומיים המסורתיים�מחוץ, אירופית-לפעילות כלשחלקם עובר , באירופה
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  �ע�ק�ר� �ת�ו�ר�י�ק�ס�
 

 

 �ר�ו�ד�י�ש� �ת�ו�ס�י�פ�ת�ו� �ר�ו�ד�י�ש� �ת�ו�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט

 ם�ל�ו�ע�ב�

 

 :�א�ו�ב�מ�

 

 בעקבות�,נולדו" שירותי שידור לציבור"התפיסות השונות של מה שקרוי בהכללה 

מעשיים מטעמים �אין מדובר כאן ביישום של שימושים, ואולם. החידושים הטכנולוגיים
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אם לא תהיה , מסחרית�מבחינה כלכלית, שום יישום מעשי לא יצלח. כלכליים גרידא

 .שנמצא להם מענה, וחברתיים�מתחתיו קרקע מוצקה של צרכים אנושיים תרבותיים

 

 בין המוען -�יה בין שני הקטבים הידועיםשאלת המפתח בטכנולוגיה של השידורים מצו

ובזיקה �גם בקשר, וכיום ניתן להוסיף, "הקולט"לבין " המשדר"בין , לנמען

וההפצה ומן �התמסורת, ניצבת טכנולוגיית השידור, מצד אחד. האינטראקטיבית ביניהם

בביתו של �"ציוד הקצה"הפיענוח וההמרה של ,  טכנולוגיית הקליטה-הצד השני 

 ."הקולט"

 

הקליטה של �כאשר נוצר המיתאם בין יכולת התמסורת וההפצה לבין הצורך ויכולת

ומגוונות של �המוליד תפיסות רבות, מתגלה לפתע כר נרחב של פעילות, "המשתמש"

" המשתמש"של �הכוח המניע מאחרי כל אלה הוא חופש הבחירה ורצון הבחירה. שירות

 . של הפרט-היינו 

 

חדשות �, האלקטרונית מאופיינות בחידושים מפליגיםהטכנולוגיות של התקשורת

בתחום ��"תאוצת התמורות "�כי,  ניתן לומר� אלווין טופלר�בלשונו של; לבקרים

, מקדימים� החידושים הטכנולוגיים�.המדעי והטכנולוגי הולכת וגדלה משנה לשנה

 .את היישום השימושי והמסחרי בשנים אחדות, בדרך כלל

 

, אחרים�בתחום התקשורת כבתחומים, של הטכנולוגיות החדשותהתפיסות היישומיות 

. חברתית�העולים בקנה אחד עם תפיסה רעיונית, מתגבשות בתהליך של חיזוי צרכים

שלהם באו �הרוב המכריע של החידושים הטכנולוגיים והיישומים השימושיים, ואמנם

 .לאוויר העולם במדינות דמוקרטיות

  

מערכות � התקשורת המשודרת היא תפיסת השירות שלהדוגמא הידועה ביותר מתחום

 .המיושמת כיום בכל תחומי ההולכה האחרים, הטלויזיה בכבלים

 

שידורים (�,זה מזה, הטלויזיה בכבלים הפכה לרשת הפצה של שירותי שידור נבדלים

שהטכנולוגיה �רק לאחר, )Tiering-בשיטת ה, פתוחים לכל ושידורים על פי דרישה

הולכה בכבלים והולכת �-אחת ישנה והשניה חדשה , של שתי טכנולוגיותאיפשרה מיזוג 

 .שידורים באמצעות לוויין

ביטוי רחב �איפשרה מתן, במסגרת אחת, התפיסה היישומית של שתי הטכנולוגיות

) Pluralism & Diversity(�בדבר ריבוי וגיוון בהיצע השידורים, לתפיסה רעיונית דמוקרטית

באמצעות תחרות , תקשורת�כצרכן, ופשית מירבית לאזרחובדבר הבטחת בחירה ח

 ).Competition & Choice(חופשית בין ספקי השירותים 

 

עם , ב"בארה� 70 -התחיל באמצע שנות ה ) לוויין וכבלים(הצירוף של שתי הטכנולוגיות 

עד אז בבעלותן של �להבדיל מלווייני התמסורת שהיו, שיגורם של לוייני הפצה מסחריים

 .ינותהמד
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) Community Antenna)  CATV -מן השלב הזה הפכו תחנות הכבלים מתחנות הפצה אזוריות 

מן הראוי . לוויינים�שחוברו באמצעות, אזוריות ומקומיות, לרשת של תחנות כבלים

של הרשתות ) טריופול(משולש �ב מונופול" התקיים בארה-70כי עד אמצע שנות ה, לזכור

באמצעות , ארצית-ההפצה הכל�שחלשו על מערכת) CBS- וNBC ,ABC(ארציות -הכל

 .מדינתיות-מערכות מיקרוגל בין

 

להפיץ את �שהחליט, CNN-מייסד ה, מבשרה של המהפכה הזו היה לא אחר מטד טרנר

המדינות הסמוכות �שהיתה בבעלותו לעבר, יה'ורג'ג, שידורי התחנה המקומית באטלנטה

, הראשונה בעולם�הוקמה רשת השידורכך . באמצעות לוויין מסחרי, )ב"בארה(

 .Super Station שכונתה -באמצעות לוויין וכבלים 

 

אשר , המשודרת�זו היתה פריצת הדרך הגדולה בתהליך הגלובליזציה של התקשורת

האמריקני מרשל �של נביא התקשורת" הכפר הגלובלי"את חזון , בדיעבד, הגשימה

 .�כזואף כי הוא עצמו לא חזה התפתחות , מקלוהאן

 

 �ת�ו�ס�י�פ�ת� �-� �ת�ו�ש�ד�ח� �ת�ו�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט

 :�ת�ו�ש�ד�ח�

 

בקונספציות �החידושים הטכנולוגיים בשנים האחרונות סללו את הדרך לשינוי מהפכני

-יחסים חד�המושתתת על, מקומה של התפיסה המסורתית. השידור הידועות עד כה

הולך , )The Gatekeeper -" שומר הסף"ל מוד" (גוף משדר מול קולט פאסיבי"סיטריים של 

(לות אלקטרונית  "לציבור מו�המציעה, על ידי התפיסה החדשה, בהדרגה, ונכבש עתה

Electronic Publishing( ,לות הדפוס"דוגמת מו. 

 

בארצות �שחלקם כבר מוצע לציבור, התפיסה החדשה נשענת על ישומים מהפכניים

 : ראה להלן-חדות בלבד וחלקם צפוי בטווח של שנים א, המערב

  

לוויינית , כבילית� הולכה-בכל תחומי ההולכה ) דיגיטלי(ערוצי ספרתי -שידור רב) �1�(

 ;וטרסטריאלית

 

לבין מקור �בין המשתמש, טכנולוגיות של שידורים אינטראקטיביים לסוגיהם) �2�(

הקרובות העשויים להציע בשנים �, "אינטרנט"במתכונת שירותי ה, )חוזי ושמע(המידע 

שירותים אלה יוצעו גם באמצעות ; )טלויזיה גלובלית(�שירותי שידור של קול ותמונה

 .לוויינים ושידור טרסטריאלי,  כבלים-הולכה אחרים �שירותי

 

שירותי �דרישה ומיזוגם של-לפי-המאפשר קבלת שירות, ציוד קצה מתוחכם) �3�(

טלויזיה וטלפוניה כיחידה �,המשלבת מחשב, טלפוניה ולוויין במערכת ביתית, כבלים

 .שימושית אחת
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קליטה של תמונה               �באיכויות, וקליטה ספרתית) High Definition(HDTV שידורי ) �4�(

 9 על 6של ) RATIO(רוחב -אורך�מ ומירקע קליטה ביחס" מ35וקול ברמה של סרטי 

 .4 על 3רוחב העומד על -לעומת היחס הנוכחי של אורך

 

 �ת�ו�ס�י�פ�ת� �י�כ� �,�ש�י�ג�ד�ה�ל�ו� �ב�ו�ש�ל� �י�ו�א�ר�ה� �ן�מ

 �ת�ו�ס�ס�ב�ת�מ�ה� �,�ת�ו�ש�ד�ח�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�

 �ת�י�ת�ר�פ�ס� � �ה�ט�י�ל�ק�ו� �ר�ו�ד�י�ש� �ת�י�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט���ל�ע�

 �ר�ו�ד�י�ש� �ת�י�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט� �ל�ע�ו� �)�ת�י�ל�ט�י�ג�י�ד�(�

 �ת�ו�י�ה�ל� �ה�ר�ו�מ�א� �א�י�ה� �ף�א�ש� �,�HDTV� �ל�ש���ה�ט�י�ל�ק�ו�

 �ה�כ�ל�ה� �,�ה�ת�ע� �ת�ו�מ�ש�ו�י�מ� �,�ת�י�ת�ר�פ�ס� �ה�י�ג�ו�ל�ו�נ�כ�ט�

 .�ה�פ�ו�ר�י�א�ב�ו� �ב�"�ה�ר�א�ב���,�ה�ש�ע�מ�ל�

 

 �HDTV �י�ר�ו�ד�י�ש�ו� �ת�י�ת�ר�פ�ס�ה� �ה�כ�פ�ה�מ�ה

 :�ב�"�ה�ר�א�ב�

  

 �ת�ו�ש�ר�ה� �ה�מ�ס�ר�י�פ�) 1997(ה �נ�ש�ה� �י�א�מ� �ש�ד�ו�ח�ב�

 �י�ת�ש� �,�)�FCC�(���ב�"�ה�ר�א�ב� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ת�י�ל�א�ר�ד�פ�ה�

 �ה�כ�פ�ה�מ�ה� �ל�ע� �,�ה�ש�ע�מ�ל� �,�ת�ו�ז�י�ר�כ�מ�ה� �,�ת�ו�נ�ק�ת�

 :�ה�ב�ו�ר�ק�ה�

 

 18לספק בתוך �, ב"י ארה ארגוני שידור ברחב-1600 העניק רשיונות חופשיים לFCC-ה

 )HDTV( ספרתיים High-Definitionחדשים שידורי 

 .לציבור

 

ב בתוך תקופה של "ברחבי ארה� מיליון מקלטי טלויזיה240המהפכה הזו תחייב להמיר 

 2006כי החל משנת , התקנה החדשה קובעת עוד�. 2006 עד שנת 1999 מתחילת - שנים 7

 .ב"גיים רגילים בארהטלויזיה אנלו�לא יהיו עוד שידורי

 

 �ם�י�י�ת�ר�פ�ס� �ו�י�ד�ר� �י�ר�ו�ד�י�ש�ל� �ר�ב�ע�מ

 :�)�ם�י�י�ל�ט�י�ג�י�ד�(�

 

בהפצת , 1999�מסוף שנת, ב רשיונות להתחיל" העניק לשתי חברות ענק בארהFCC-ה

שערכו ניסויים מוצלחים בתחום , חברות�מדובר בשתי; שידורי רדיו ספרתיים לציבור

 :והן�הספרתיים שידורי הרדיו 

 

American Mobile Radio Corporation ,שהיא שלוחה של חברת�הלוויינים .American Mobile 

Satellite Corp ;החברה השניה היא�CD Radio Inc. of Washington DC.  
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 �ה�י�נ�ט�י�ר�ב�ב� �ת�י�ת�ר�פ�ס�ה� �ה�כ�פ�ה�מ�ה

 :�ה�י�נ�מ�ר�ג�ב�ו�

  

, ואולם. לפי סדר�,חום זה באירופה הן בריטניה וגרמניהשתי המדינות המובילות בת

ועדת התקשורת של �.אירופה-ההיערכות לעידן הספרתי מקיפה כיום את כל מערב

שידור וקליטה �האיחוד האירופי החליטה כבר על גיבוש סטנדרטים אחידים של

 .ספרתיים בכל תחומי ההולכה של שידורי הרדיו והטלויזיה

 

ליישום תפיסות שידור �גם, וכתוצאה מכך, ר לטכנולוגיה ספרתיתתהליך מואץ של מעב

, קוריאה, יפאן; כגון�,מתחולל עתה במדינות המתועשות של המזרח הרחוק, חדשות

 .סינגפור ומלזיה, קונג-הונג, טייוואן

 

 :�ה�י�נ�ט�י�ר�ב�ב� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה

  

שידור (אמצעי ההולכה �בכל, יזיה נושא המעבר לשידור ספרתי בתחומי הרדיו והטלו

. בהרחבה בחוק השידורים החדש�מעוגן ) לוויין ותשתית הטלפוניה, כבלים, טרסטריאלי

 החוק החדש מתייחס בהרחבה לשירותי התוכן .Broadcasting Act, 1996, Chapter 55-ראה 

 האמורים לספק תשתית טכנולוגית ספרתית אחידה לכל, ההולכה�הספרתיים ולשירותי

 . שירותי התוכן

 

ומפקחות על ההיערכות �המתאמות,  ועדות היגוי עליונות2 בבריטניה פועלות כיום 

 .הן בתחום השידור והן בתחום הקליטה, לעידן הספרתי

  

, פרוייקטים נפרדים�במסגרת של,  ועדה אחת מתאמת את נושא השידורים הספרתיים

 :כלהלן, הכוללים את כל תחומי ההולכה

 

 :�ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ם�ו�ח�ת�ב� �י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט�ה� �ר�ו�ד�י�ש� ה

 

 ;)השידור הציבורי (BBC- פרוייקט ה-

 ;)השידור המסחרי (ITC פרוייקט -

 

 ;שני הגופים מתאמים ביניהם ומשתפים פעולה

 .1998 סוף -מועד התחלת השידורים הספרתיים 

 

 :�ם�י�ל�ב�כ�ב� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה�

  

 ;British Telecomוייקט  פר-

 ;Cable & Wireless פרוייקט -

 . רשות הטלויזיה בכבלים-
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 .1999מעבר הדרגתי לשידור ספרתי מתחילת 

 

 :�ן�י�י�ו�ו�ל� �ת�ו�ע�צ�מ�א�ב� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה

 

 ;B-Sky-B פרוייקט -

 .  שירותי לוויין אחרים-

 

 .1998ה של  המחצית השני-מועד התחלת השידור הספרתי 

  

 : �ו�י�ד�ר�ה� �ם�ו�ח�ת�ב� �י�ל�א�י�ר�ט�ס�ר�ט�ה� �ר�ו�ד�י�ש�ה

 

 ;BBC RADIO- פרוייקט ה-

 ; פרוייקט רשות הרדיו המסחרי-

 

 .1999 תחילת -מועד התחלת שידורי הרדיו הספרתיים 

 

המסחר והתעשיה �ולמשרד ) OFTEL(המשותפת למשרד התקשורת ,  ועדת ההיגוי השניה

)DTI (מפקחת על, ן לגורמים מתחום תעשיית האלקטרוניקהוכ�גיבוש סטנדרטים 

כדי , בבית הצרכן�המותקנים, )ממירים ומפענחים דיגיטליים(אחידים של ציוד קצה 

 .לסוגיהם, בכל אמצעי ההולכה) Compatible(שיהיו תאימים 

 

 :�ה�פ�ו�ר�י�א�ב� �י�ת�ר�פ�ס�ה� �ן�ד�י�ע�ל� �ר�ב�ע�מ�ה

  

וההיערכות �המדינה המובילה באירופה בתחום החקיקה,  כאמור, בריטניה היא

גרמניה נמצאת �,מבחינה טכנולוגית, אולם. הממלכתית הכוללת לקראת העידן הספרתי

 .Pay-per-Viewבשיטת �,לפחות בכל הנוגע לשידורי לוויין בתשלום, כבר בעידן הספרתי

 

מוצעים כבר שידורי �הבגרמני.  ההתפתחות המעשית בגרמניה הקדימה את הרגולציה

יוחל גם בשידורי רדיו ספרתיים �ובמרוצת השנה הנוכחית, ערוציים-לוויין דיגיטליים רב

מבקשת כיום גרמניה , התחום הדיגיטלי�בכל הנוגע לרגולציה של, מכל מקום. מסחריים

 .אירופה-רצוי גם בכל מערב�המשמש מודל, להעתיק את המודל הבריטי

 

 �ם�י�ר�ו�ד�י�ש� �ת�ט�י�ל�ק�ל� �ר�ב�ע�מ�ה� �ך�י�ל�ה�ת

 :�ם�י�י�ת�ר�פ�ס�

 

ספרתיים עשוי � תהליך המעבר של צרכני התקשורת לקליטת שידורי רדיו וטלויזיה

התקופה הנדרשת �-פירושו , תהליך המעבר.  שנים8 - ל 5בין , לפי המשוער, להימשך

 ניתן להפסיק את שבו�עד לשלב, לרכישת מקלטי רדיו וטלויזיה ספרתיים על ידי הציבור

 .השידורים האנלוגיים הרגילים
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שבו יופסקו השידורים �,)Deadline(מועד סופי , כאמור לעיל, FCC-ב קבע כבר ה"בארה

 ).1997יוני (מהיום � שנים-9 בעוד פחות מ-היינו, 2006 שנת -האנלוגיים 

 

 מועד עדיין לא נקבע�אך,  באירופה נקבעו כבר מועדים להתחלת השידורים הספרתיים

שלענין זה דרושה הסכמה �,ההנחה. שבו יסתיים תהליך המעבר על ידי הצרכנים עצמם

עוד , לפי הערכה, כזו צפויה�החלטה. במסגרת האיחוד האירופי, אירופית משותפת-כל

 .השנה

 

 :�ם�ו�כ�י�ס

  

ניתן . העולם�תחום השידורים לציבור עבר מהפכה קונספטואלית אדירה בכל רחבי

 :של המהפכה הזו במשפטים אחדים" ורה התחתונההש"לתמצת את 

 

מעגל � -הנתונים זה בתוך זה , התקשורת המשודרת פרצה לשלושה מעגלים) �1�(

, הנושאיים והיעודיים�מעגל השידורים; לאומיים-אזוריים-השידורים המקומיים

לשונות , החוצים גבולות, השידורים הגלובליים�ומעגל; "המשתמש"הנתונים לבחירת 

 .רבויותות

  

-בכיוון חד�אשר שידר אליו" שומר הסף"שהיה נתון לחסדיו של , צרכן התקשורת) �2�(

, פאסיבי למעמד של צרכן ריבוני�הולך ועובר ממעמד של צרכן) The Gatekeeper(סיטרי 

מתוך היצע הולך וגדל של שירותים , הרצוי לו�הבוחר לעצמו את תפריט השירותים 

 ).אלקטרונית�לות"מו(

 

-ערוצי ה(�השידורים הפתוחים לכל ומבוססים על הכנסות מפרסומת מסחרית) �3�(

Rating, מוסיפים להתקיים כאחת מאופציות רבות אחרות�ועל כן הטלויזיה המסורתית 

 .הופכת למדיום בידורי בעיקרו

  

ככל , של הציבור�את מכלול הצרכים המשותפים, איפוא,  מייצגתBroadcasting-תפיסת ה

 אמורה לבטא את הבחירה Narrowcasting-ואילו תפיסת ה, נים לזיהוישהם נית

 .האינדיבידואלית של הצרכן

 

שנזכרו בסקירה �,היישום המעשי של התפיסות הללו מתבטא במיגוון רחב של שירותים

 :פי הבחנות אלה-על, זו

 

יות לצד אופצ�המבוססים על הכנסות מפרסומת ,  פתוחים לכלBroadcastingשירותי )�1�(

המוצעים לציבור כשירותים מוצפנים �, )נושאיים ויעודיים (Narrowcastingשל שירותי 

 .תמורת תשלום
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או /ו) לויין (DBS�באמצעות שידורי , מטבע הדברים,  מוצעיםNarrowcastingשירותי ) �2�(

ל  זמינים לכל כשידורים פתוחים בכ   Broadcastingואילו שירותי, באמצעות מערכות כבלים

 .לויינים וכבלים,  טרסטריאליים-לסוגיהם �אמצעי ההולכה

 

מפולחים ומוגדרים � לקהלי יעדNarrowcastingשירותי שידור הכלולים בהגדרה של ) �3�(

או , אלא מתבססים על הכנסה מדמי מנוי קבועים, אינם משדרים פרסומת מסחרית

 ).Pay-per-use(,  מתשלום של משתמשים לפי דרישה

 

דוגמת , רצויות�צה היא לייחס למגמת ריבוי ערוצי התקשורת תוצאות לאטעות נפו

אלה הן . תחרות פרועה�או פגיעה ברמת השידורים מחמת, More of the same-תופעת ה

, "חוקי המשחק"הסדרה של �ואין בו" חוקי תנועה"תופעות של שוק חפשי שאין בו 

הנוהגים מטבעם , אי פרסומתנוש�כאשר הגורמים הפעילים בענף הם שידורים מסחריים

 . Rating-לפי שיקולי ה

 

המסחריים �"רייטינג"כי בעתיד הקרוב יהיו ערוצי ה, הסקירה שהובאה כאן מבהירה

. האינטראקטיביים�בהיצע השידורים והשירותים, אך גם לא מרכזי, חלק לא זניח

ה תקשורת זו תהי. אפשרית�שירותי שידור לפי דרישה בכל מתכונת, אם כן, המגמה היא

לפי תחומי , היצע רחב ומגוון�שבה תתממש זכותו של הצרכן לבחור מתוך, דמוקרטית

 .לפי כיסו ובשעות הנוחות לו, התענינותו

 

 

��������� 
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 �י�נ�פ�ב� �ו�ע�י�פ�ו�ה�ש� �ם�י�ד�י�ח�י�ו� �ם�י�פ�ו�ג� �י�ג�י�צ�נ

 ה�ד�ע�ו�ו�ה�

 

לציבור על מינוי �בה נמסר, ה מודעה בעתונות היומית פרסמה הוועד1.11.1996 ביום 

המינוי שניתן לחבריה על ידי �י כתב"עפ, הוועדה ועל קשת הנושאים שיש בדעתה לבחון

 .שרת התקשורת

 

לאפשר , הראשונות�באחת מישיבותיה, הפניה לציבור פורסמה לאחר שהוועדה החליטה

לציבור להציג בפניה את �ידורלציבור הרחב ולכל הגורמים המעורבים במתן שרותי ש

 .עמדותיהם

 

להזמין נציגי גופים �הוועדה קבלה עשרות פניות בכתב ולאחר מיון עניני החליטה

פנתה הוועדה , מלבד זאת. הציבור� גם יחידים מקרב-ויחידים להופיע בפניה ובכללם 

שחוות דעתם היתה חשובה לדיוני , שונים�ביזמתה אל מומחים וממלאי תפקידים

 .עדההוו

 

בתחום התקשורת �מומחים וממלאי תפקידים שונים,  נציגי גופים36הוועדה שמעה 

 .ובהם שני יחידים מקרב הציבור

 

 :להלן רשימת נציגי הגופי והיחידים שהופיעו בפני הוועדה

 

 מסר חוות דעת לנציגות של - דני רוזן ,ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ד�ר�ש�מ� �ל�"�כ�נ�מ�.1

 ;הוועדה

 

 ;ר שלמה צח" ד,ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה� �ד�ר�ש�מ� �ל�ש� �י�ש�א�ר�ה� �ן�ע�ד�מ�ה�.2

 

 �ד�ר�ש�מ�ב� �ם�י�ר�ד�ת�ה� �ם�ו�ח�ת� �ל�ע� �ה�נ�ו�מ�מ�ה�.3

 ;משה גלילי, ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה�

 

אבי , ם�י�י�ו�נ�מ�ל�ו� �ם�י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ל� �ת�ו�ר�ש�ה� �ל�ה�נ�מ�. 4

 ;אלקלעי

 

 ;כדורי- מיכל רפאלי,ם�י�ל�ב�כ� �י�ר�ו�ד�י�ש�ל� �ה�צ�ע�ו�מ�ה� �ר�"�ו�י�.5

 

 ;מסר- דוידה לחמן,ה�ל�ש�מ�מ�ל� �י�ט�פ�ש�מ�ה� �ץ�ע�ו�י�ל� �ה�נ�ש�מ�ה�. 6

 

, ר�צ�ו�א�ה� �ד�ר�ש�מ�ב� �ם�י�ב�י�צ�ק�ת�ה� �ל�ע� �ה�נ�ו�מ�מ�ה� �ן�ג�ס�. 7

 ;אבשלום פלבר

 

 ;ל עודד פדר"המנכ, ) הלווייניםתחום ("�ת�ר�ו�ש�ק�ת� �י�ק�י�פ�א�"� �ת�ר�ב�ח�.8
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, מר מרדכי קירשנבאום והיועץ המשפטי, ל הרשות"מנכ -ר  �ו�ד�י�ש�ה� �ת�ו�ש�ר�.9

 ;עמית שכטר

 

 

 

 

 ,גדעון דורון' פרופ, ר הרשות השניה" יו-הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו . 10

 יעקב יונה, חבר מועצת הרשות, נחמן שי, ל הרשות השניה" מנכ

 ;כרמית פנטון, המשפטית היועצת 

 

, ב"נשיא מת  -ם   �י�ל�ב�כ�ב� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה� �ת�ו�ר�ב�ח� �ת�ו�ד�ח�א�ת�ה�. 11

 ראובן אביטל

 ;גוסטבו טרייבר, ל ההתאחדות"          ומנכ

 

 : בעלת זכיון בערוץ השני-" �ת�ו�ק�פ�ה�ו� �ת�ר�ו�ש�ק�ת� �ת�ש�ר�"�. 12

 ;  יוחנן צנגן- ל משותף"מנכ;   שילון  דן- ל משותף"              מנכ

 

 ;ל עוזי פלד" המנכ- בעלת זכיון בערוץ השני -" �ד�ע�ל�ט�"�. 13

 

 ;אורי שנער, ל" המנכ- בעלת זכיון בערוץ השני -" �ת�ש�ק� �י�ר�ו�ד�י�ש�"�. 14

 ;ד רולי קלינגר"עו,   יועצת משפטית  

  

אהובה , ת הכללית המנהל-ת �י�כ�ו�נ�י�ח�ה� �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ה�. 15

 ;פיינמסר

 

 ;")שידורי קשת"לא כנשיא (הוזמן כמומחה , י�ד�ע�ל�ג� �ס�כ�ל�א�. 16

 

ת �ו�י�ר�ו�ז�א�ה� �ו�י�ד�ר�ה� �ת�ו�נ�ח�ת� �ת�ו�ד�ח�א�ת�ה�. 17

 ):בהקמה(

 ;ד יצחק הרצוג ואחרים"עוה,             רוני אלגרנטי

 

  -ל �א�ר�ש�י� �י�א�נ�ו�ת�ע� �ל�ש� �י�צ�ר�א�ה� �ד�ו�ג�י�א�ה�. 18

 ;ל רזי גוטרמן"המזכ

 

 �ה�י�ז�י�ו�ל�ט�ו� �ם�י�ט�ר�ס� �י�ק�י�פ�מ� �ד�ו�ג�י�א�. 19

 :ל�א�ר�ש�י�ב�

 ;מרק רוזנבאום ומשה מרון, ר האיגוד"            יו

 

 ;ויויאן סגל' וכן הגב, יוסף אגיב ואיתן לוי, לים" הסמנכ-ק �ז�ב� �ת�ר�ב�ח�. 20
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 ;עמוס שוקן, ן�ק�ו�ש� �ת�צ�ו�ב�ק�ו� �"�ץ�ר�א�ה�"�. 21

 

 �ת�ו�ע�י�ד�י�"�ו� �"�ת�ו�נ�ו�ר�ח�א� �ת�ו�ע�י�ד�י�"�. 22

 ;ארנון מוזס, "�ת�ר�ו�ש�ק�ת�

 

ל "מנכ, מ�"�ע�ב� �ת�ר�ו�ש�ק�ת� �ת�ס�ד�נ�ה� �-� �ת�ל�י�ג�. 23

 ;החברה שלמה תירוש

 

ם �י�נ�י�י�ו�ו�ל� �ת�ר�ו�ש�ק�ת�ל� �ה�ר�ב�ח� �,�.�ל�.�ל�.�ח�. 24

 ;ל דוד פולק"המנכ, ")עמוס("

 

ר האיגוד יעקב "יו, ל�א�ר�ש�י�ב� �ם�י�מ�ס�ר�פ�מ�ה� �ד�ו�ג�י�א�. 25

 ;גלברד ואחרים

 

 ;יסמריו'ליאור צ, ם�ו�ס�ר�פ�ל� �י�ל�א�ר�ש�י�ה� �ד�ו�ג�י�א�ה�. 26

 

קצין חינוך ראשי , ל�"�ה�צ� �י�ל�ג� �-� �ן�ו�ח�ט�ב�ה� �ת�כ�ר�ע�מ�. 27

 ;ל"צהודובר 

 

 ; מנהל התחנה משה שלונסקי וקובי ניב-ל �"�ה�צ� �י�ל�ג�. 28

 

 ;חזי כרמל, ת�ר�ו�ש�ק�ת� �ל�מ�ר�כ� �ת�צ�ו�ב�ק�. 29

 

 ;וקבוצת יזמים) ל משרד התקשורת"לשעבר מנכ(ר �ט�ס�ל�א� �ם�ר�ו�י�. 30

 

ר ועדת הכנסת לנושא הערוץ "שימש יו(ז �ר�ו�פ� �ם�ה�ר�ב�א� �כ�"�ח�. 31

 ;)הרדיוהשני ו

  

 ;הוזמנה כמומחית, )י"לשעבר מנהלת התכניות בטח(ר �נ�ר�פ� �ה�נ�ה�ו�י�. 32

 

 ;)בשאלות אתיקה בשידור( מרכז למידע יהודי -" �ף�ו�נ�מ�"�. 33

 

 ;מנהלת התחנה שולמית מלמד, "7� �ץ�ו�ר�ע�. "34

 

 ;)יחיד מקרב הציבור(א �י�נ�ע� �ח�ת�פ�י� �ד�"�ו�ע�. 35

 

 ;)יחיד מקרב הציבור(ך �י�ר�נ�י�י�ה� �)�י�ט�ו�מ�(� �ק�ר�מ�. 36

 

 

 

 :�ת�ו�ר�ע�ה�(*) 
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 הוועדה נתבקשה על ידי שרת התקשורת להתייעץ עם נציגים) 1 (

 .המשפטים ומשרד החינוך והתרבות,  של משרדי האוצר

 , נציגי האוצר ומשרד המשפטים נענו והופיעו בפני הוועדה

 , נציג מטעמו אולם משרד החינוך לא נענה ולא שלח

 . חרף פניות חוזרות ונשנות

 

 אביב-ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל, עקיבא כהן' פרופ) 2 (

 ,הוזמנו להופיע בפני הוועדה,  וקבוצה של עמיתים מן האקדמיה

 אך ברגע האחרון ביטלו, )ואף נקבע להם מועד( נענו בחיוב 

 . את השתתפותם

 

 

������ 

 

 

 

 �ל�ע� �ו�ח�נ�ו�ה�ש� �ם�י�כ�מ�ס�מ�ו� �ת�ו�ר�ו�ק�מ��

 ה�ד�ע�ו�ו�ה� �ן�ח�ל�ו�ש�

 

  

 

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת� �י�ק�ו�ח�

 

 ;1965 -ה "התשכ, חוק רשות השידור. 1

 ;-1990ן "התש, חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו. 2

 ;בדבר שידורי כבלים, )1'פרק ב  (-1982ב"התשמ, חוק הבזק. 3

 ;-1972ב"התשל, )חדשנוסח (פקודת הטלגרף האלחוטי . 4

 

 .ל"מכוחם של החוקים הנ" רשומות"וכן כללים ותקנות שפורסמו ב

 

 

 :�ה�ד�מ�ע� �ת�ו�ר�י�י�נ�ו� �ת�ו�ר�י�ק�ס

 

 ;רשות השידור.1

 ;הרשות השניה.2

 ;המועצה לשידורי כבלים.3

 ;חברת בזק.4

 ;משרד האוצר.5

 ;התאחדות חברות הטלויזיה בכבלים.6
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 ;ייני הערוץ השניבשם זכ, ד רון גזית"עו.7

 ; תקשורת לוויינים-. ל.ל.חברת ח.8

 ;איגוד המפיקים.9

 ;איגוד המפרסמים. 10

 ;האיגוד הישראלי לפרסום. 11

 ;ל"גלי צה. 12

 ;)בהקמה(התאחדות תחנות הרדיו האזורי . 13

 ;קבוצת שוקן. 14

 ;ידיעות אחרונות וידיעות תקשורת. 15

 ;"טלעד. "16

 ;הנדסת תקשורת, גילת. 17

 ;הטלויזיה החינוכית. 18

 ;אלכס גלעדי. 19

 

� 

  

 

 ;כ אברהם פורז"ח. 20

 ;יורם אלסטר. 21

 ;" מרכז למידע יהודי-מנוף . "22

 ;"אפיקי תקשורת. "23

 ;אגף ספקטרום במשרד התקשורת. 24

 ;משרד המדען הראשי של משרד התקשורת. 25

 .השרות לטלויזיה בכבלים ולמנויים. 26

 
 

 �ם�ו�ח�ת�ב� �ת�ו�י�ר�ו�ב�י�צ� �ת�ו�ד�ע�ו� �ל�ש� �ת�ו�ח�"�ו�ד

 :�ת�ר�ו�ש�ק�ת�ה�

 

 ;ח ועדת קוברסקי"דו.1

 ;ח ועדת סדן"דו.2

 ;סלע-ח ועדת בר"דו.3

 ;הורוביץ-ח ועדת איש"דו.4

 ;ח ועדת קרניאל"דו.5

 ;ח ועדת לבני"דו.6

 ;ח ועדת שכטר"דו.7

 ;ח ועדת קיי"דו.8

 ;ח ועדת בועז"דו.9

 ; ליאון-דטברו-ח ועדת וקס"דו. 10


