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 ומנהל  דין  והוראות  פרשנות הגדרות, פרק א': 

 הגדרות .1

זה תהיה למלים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמע מן  רישיוןב

 או מהקשרו מובן אחר: הכתוב

 

 -"אזרח ישראל" .1851 –כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב 

  

 כל אחד מאלה: -בתאגיד 

רה או גוף מקביל לה של א. זכות הצבעה באסיפה כללית של חב

 ;תאגיד אחר

ו/או לקבוע או הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי ו/או לפטרם  ב. 

 ;לשנות תנאי העסקתם

  ;התאגיד הזכות להשתתף ברווחי  ג. 

, תיויתרת נכסי התאגיד, לאחר סילוק חובומחלק קבלת הזכות ל ד. 

 בעת פירוקו;

 -"אמצעי שליטה"

  

  

על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  רישיוןבורסה לניירות ערך שקיבלה 

, וכן בורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שמוסמך 1869 -

 לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת.

 -בורסה""

  

תאגיד בנקאי למעט תאגיד חוץ, כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, 

 .1891 –התשמ"א 

 -"בנק"

  

אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי  בחמישהשמחזיק  מי

 .או דירקטור ל"שליטה, ולרבות מנכ

 -"בעל עניין"

  

 דוריילש רישיון"בעל  א' לחוק. 6מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים כמשמעותו בסעיף 

  -כבלים"

  

 1לווין לפי פרק ב'טלוויזיה באמצעות שידורי שדר מי שקיבל רישיון ל

 לחוק.

"בעל רישיון לשידורי 

 -לווין"

  

 -"רישיון"בעל ה למורשת ישראל.ערוץ טלוויזיה ייעודי לשידורי זה  רישיוןמי שקיבל  

  

 -שליטה""בעל  מי שהינו בעל יכולת שליטה כהגדרתה להלן.

  

 -"החוק" .1891 -, התשמ"ב ושידורים( בזקתקשורת )חוק ה
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 -ה"החזק" ה בחוק.כהגדרת

  

ב 6המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, שמונתה על פי סעיף 

, וכל מי שיבוא במקומה על פי דין, וכן כל מי שהמועצה לחוק

 .הסמיכה לפעול במקומה ומטעמה

 -"המועצה"

  

, או מי שהוא המועצה אשר מונה על פי החוק או ממלא מקומויו"ר 

 .הסמיך לכך

"היו"ר" או "יו"ר 

  -המועצה"

  

 -"המנהל" המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לכך.

  

שהוא נשוא , למורשת ישראלא לחוק, 6ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 

 .רישיון זה

"הערוץ הייעודי" או 

 -"הערוץ" 

  

 -"הפקה מקומית" א לחוק.6כהגדרתה בסעיף 

  

 -"השר" שר התקשורת, וכל מי שהשר הסמיכו לפעול מטעמו.

  

 -"השפעה ניכרת"  כהגדרתה בחוק.

  

 -"חוק סיווג וסימון" .1111-חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א

  

-"בתשעה, ספרתיות שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת חוק

1111. 

 הפצת חוק"

 -" שידורים

  

  -"חוק הכתוביות"  .1115-לחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה

  

 -"יחיד" מי שאינו תאגיד.

  

 –(, תשמ"ח םשידוריבזק ושידורים( )בעל רישיון ל) תקשורתללי הכ

כל כלל החל על  , וכללים נוספים או כללים שיבואו במקומם,1897

וכן כל , כפי שתקבע המועצה, וכפי שיחולו מעת לעת בעל הרישיון

 .החלטות המועצה הרלבנטיות שנתקבלו מכוח הכללים

 "הכללים" "כללי 

 " או "כללי תקשורתה

  -המועצה"

  

כללים להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים 

 (.1118ובשידורים אחרים, התשס"ט )

להגבלת "כללים 

 -עוצמת הקול"

  

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים )שידור פרסומות 

 .1115-וקדימונים ומתן התראה(, תשס"ה

 -"כללי סיווג וסימון"
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חסות  , תשדירי שירות והודעות)תשדירי פרסומת תקשורתכללי ה

וכל הכללים שיבואו בהשלמה  1114 – דבשידורי ערוץ ייעודי(, תשס"

 ם או במקומם.לה

 -"כללי הפרסומת"

  

 –, תשמ"א שירותים פיננסיים )ביטוח(כהגדרתו בחוק הפיקוח על 

 בישראל.כדין , שהתאגד 1891

 -"מבטח"

  

  -"מבצע"  .1894 –כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד 

  

 -"מוקד שידור" .לחוק 1כהגדרתו בסעיף 

  

 "מילואה" קצר המשודר במרווח זמן שבין שני מישדרים. מישדר

 (FILLER)- 

  

למתן רישיון למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל,  1/1111מכרז מספר

 אשר הרישיון דנן ניתן לזוכה בו.

  -"המכרז" 

  

יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור, 

 תשדיר שירות, קדימון או מילואה.לרבות תשדיר פרסומת, 

 -"מישדר"

  

"משדר ערוץ  א לחוק לרבות בעל הרישיון.6כהגדרתו בסעיף 

 -ייעודי"

  

 סגן ,כללי למנהל ראשי, משנה עסקים כללי, מנהל דירקטור, מנהל

כמנהל , כעורך ראשימי שמכהן כללי, ולעניין בעל הרישיון, גם  מנהל

איזה או מי שממלא  וכמנהל הכספים;התכניות, כמנהל השיווק 

 כאמור אף אם תוארו שונה.  יםתפקידמה

 -"נושא משרה"

  

או של  שלוח, נאמן, מייצג או מקדם ענייניו של אדםנציג, מי שפועל כ

 .בעניין מסוים, בין דרך קבע ובין תאגיד

 -"סוכן"

  

סוכן, שאחת ממטרותיו או מפעולותיו היא רכישת אמצעי פרסום, 

 לרבות זמן שידור תשדירי פרסומת.

 -"סוכן פרסום"

  

( Promo"קדימון") ( לחוק.3)ז()1לד 6כהגדרתם בסעיף 

 -ו"קדימון צולב"

  

 -"קרוב" .1888 –כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט 
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 1באפריל,  1בינואר,  1תקופה בת שלושה חודשים שתחילתה ביום 

 באוקטובר. 1ביולי או 

  -"רבעון" 

  

 -"שידור ראשוני" א לחוק.6כהגדרתו בסעיף 

  

 -"שידור חוזר" .ה בערוץ/יזיה, ששודרותכנית טלומישדר/שידור נוסף של 

  

 -"שליטה" לחוק. 1 כהגדרתה בסעיף

  

 1למאי או  1לינואר,  1תקופה בת ארבעה חודשים שתחילתה ביום 

 לספטמבר.

  -"שלישון"

  

 -שנה קלנדרית"" בדצמבר של אותה שנה. 31 -בינואר, וסופה ב 1 - שנה שתחילתה ב

  

 1ו/או על פי סעיף  1865 –בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה  כמשמעו

 .1861 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 

 -"תושב ישראל"

  

"תחנת שידור  .שידורים הפצת בחוקכהגדרתה 

 -ספרתית" 

  

 -"תכנית" תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור.יחידת שידורים בעלת 

  

תכנית בנושאים ואירועים שדווחו בשידורי החדשות, או שעלו 

 במסגרת הדיון הציבורי.

"תכנית בענייני 

 Current) היום"

Affairs)- 

  

תכנית המוקדשת בעיקרה לסיקור אירועים בעלי ערך חדשותי 

(News Worthy ,) בסמוך למועד  או מחוץ לה,שאירעו בישראל

 השידור או במהלכו.

 -"תכנית חדשות"

  

"תקנות סיווג  .1111-תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"ג

 -וסימון"

  

, ולרבות הודעת חסות כהגדרתה באותם כהגדרתו בכללי הפרסומת

 .כללים

 -"תשדיר פרסומת"

  

 -שירות""תשדיר  כהגדרתו בכללי הפרסומת.
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 פרשנות .1

 1, ולא הוגדרו בסעיף )לרבות בנספחיו( רישיון, מונחים וביטויים המופיעים בליםימ 1.1

, תהא להם המשמעות שניתנה להם בחוק, בתקנות ובכללים רישיוןלעיל או בגוף ה

, אלא אם משתמע מלשון הכתוב 1891 -שהותקנו מכוחו, או בחוק הפרשנות, התשמ"א 

 או מהקשרו מובן אחר.

מונחים המוגדרים בדרך של הפנייה להוראת חוק, ובאותה הוראת חוק כלול מונח  1.1

כחלק מן ההוראה, אף  רישיוןיש לקרוא את ההגדרה המופיעה ב -זה  רישיוןהמוגדר ב

 אם בחוק אליו נעשתה הפנייה קיימת הגדרה אחרת לאותו מונח.

ין להשתמש בהן זה ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד, וא רישיוןכותרות הסעיפים ב 1.3

 .רישיוןלצורכי פרשנות או הסבר תוכנו של תנאי מתנאי ה

, או רישיוןביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי ה -עקרון העפרון הכחול 1.4

או  כולו, רישיוןשל ה חלקו של תנאי אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב

כרוכה בשינוי  רישיוןהפרדתו מהתנאי אחר בו, למעט מקרה שבו התנאי הינו מהותי ו

 או במטרתו. רישיוןמהותי בתוכן ה

באמצעי שליטה בתאגיד, כמפורט  בעקיפין החזקהזה יחושב שיעור ה רישיוןלעניין  1.5

 : מסוים בסעיף אחרת במפורש נקבע אם למעט וזאתלהלן, 

ת החזקאמצעי שליטה הזהה בשיעורה ל תהחזקלבעל שליטה בתאגיד תיוחס  1.5.1

  .והתאגיד שבשליטת שבידי אמצעי השליטה

בתאגיד יהיה מכפלה  החזקהלעיל, שיעור ה 1.5.1בכפוף לאמור בסעיף קטן  1.5.1

 .ות בכל שלב בשרשרת הבעלותהחזקשל אחוז ה

רשאית, בהתאם לשיקול  המועצה תהיה, כאמור ותהחזקה שיעור בבחינת 1.5.3

, שבהתאם להחלטת הרישיון בעלדעתה, להתעלם מקיומו של תאגיד, זולת 

אין לו פעילות כלכלית משמעותית משל עצמו, או שאינו מתנהל  ההמועצ

ישירות  שיוןיהר בבעלת אמצעי השליטה החזקבאופן עצמאי, ולבחון את 

 לגבי מי שמחזיק באמצעי שליטה כלשהם באותו תאגיד. 

החלה על יחיד, תחול גם על מי  תאגידבת אמצעי שליטה החזקמגבלה על  כל 1.5.4

 שהוא קרוב של אותו יחיד. 
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 שמירת דינים והוראות .3

תשדירי בכל עניין הנוגע להקמת הערוץ הייעודי, לתפעולו ולשידורו, לרבות שידור  3.1

ועל פי הוראות כל דין, החל על  רישיוןההוראות בכפוף ל רישיון, יפעל בעל הפרסומת

על  רישיוןמבלי לפגוע בכלליות האמור, יקפיד בעל ה .רישיוןביצוע פעולותיו מכח ה

קיום הוראות החוק, התקנות וכללי המועצה שהותקנו על פיו, כפי שיחולו מעת לעת, 

ועל קיום הוראות המועצה. הוראות דין כאמור, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תרופות 

 זה. רישיוןבגין הפרתם, ייראו כחלק בלתי נפרד מ

, בכל הקשור לסוגי השידורים, מתכונתם, 3.1  מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3.1

כפוף לכללי המועצה,  רישיוןנושאיהם, תכנם, רמתם היקפם ומועדיהם, יהיה בעל ה

 להחלטותיה ולהוראותיה, כפי שיהיו מעת לעת. 

, הסכמה או ויתור של המדינה, על פי רישיוןווה היתר, פטור, אישור, זה אינו מה רישיון 3.3

או  , היתר, אישוררישיוןמן החובה לקבל כל  רישיוןכל דין, ואינו פוטר את בעל ה

 משדר ערוץ ייעודי.  רישיוןהסכמה לפי כל דין אחר, הנדרש לצורך פעילותו כבעל 

ל כל מי שמבצע פעולות עבור בעל , יחולו אף ערישיוןחובה או איסור החלים על בעל ה 3.4

 .רישיוןידאג, כי כל מי מטעמו יפעל על פי הוראות ה רישיון, ובעל הרישיוןה
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 היקפו, תוקפו וביטולו - רישיוןפרק  ב: ה

 רישיוןהיקף ה .4

 , בכפוף לכל הוראותיו ותנאיו, כלהלן:רישיוןזה מתיר לבעל ה רישיון 4.1

, למורשת ישראלייעודי  טלוויזיהלהקים, להפיק, לערוך ולשדר ערוץ  4.1.1

  ה.טלוויזיה כללי לכל המשפחבמתכונת של ערוץ 

באפיק ברשת  ,לשידורי כבלים רישיוןה לשדר את הערוץ למנוייהם של בעל 4.1.1

לשידורי לווין, בערוץ מערוצי הלווין  רישיון, ולמנוייו של בעל הוהכבלים של

 וףבכפ, תספרתי שידור תחנתבאמצעות  וכן שיונוי, בכפוף להוראות רשלו

  .שידורים הפצת חוק להוראות

 .לשלב בשידוריו שידורי פרסומות 4.1.3

קטעי ארכיון או , צילומים ים ותכניםמישדר, למכור שידורים, תוכניות 4.1.4

 .לגורמים אחרים, בכפוף לכל דין

אחר לכל פעולה,  רישיוןזה אינו מעניק היתר או  רישיוןלעיל,  4.1למעט האמור בסעיף  4.1

 .  רישיוןככל שנדרש היתר, אישור או 

 בלעדיות  העדר .5

זכות לבלעדיות בביצוע פעולה כלשהי מהפעולות המותרות על  רישיוןזה אינו מקנה לבעל ה רישיון

לאחרים לביצוע אותן פעולות, או חלקן, בהיקף ובמתכונת  רישיוןפיו, ואין בו כדי למנוע מתן 

 זה. רישיוןמהקבוע ב זהים, דומים או שונים

 רישיוןתקופת ה .6

 רישיוןה( שנים, שתחילתה ביום מתן 11זה הוא לתקופה של עשר ) רישיוןתוקפו של  6.1

 ."(תקופת הרישיון הבסיסית)להלן: "

מועד )להלן: "הבסיסית  רישיוןהשנים הראשונות של תקופת ה( 4)בתום ארבע  6.1

להלן. על  7.2  ףהאמור בסעיבחן את תהליך בדיקה שבו  מועצהקיים הת"( הבדיקה

. אין להלן 11  -ו 10 , 9 לפי סעיפים  הלהשתמש בסמכות מועצהה תרשאי סמך הבדיקה,

ת והאמורות בכל תקופ הלהשתמש בסמכויותי מועצהבאמור בסעיף זה כדי למנוע מה

 .רישיוןה

 וואת יכולת הרישיון בעל, במועד הבדיקה תבחן המועצה את מידת ההשקעה בבנוסף 6.3

י התוכנית העסקית, ובהתאם פ עלבהמשך ההשקעות  ולעמוד בעצמ הרישיון בעל של

המועצה, האם ניתן לבטל או לצמצם את מכתבי ההתחייבות שניתנו על  תחליטלכך, 

 .לאו אם, בעל הרישיון במסגרת המכרזהמניות של  בעליידי 



 - 11 - 

חודשים לפני מועד הבדיקה ולא  (4ארבעה ), לא מוקדם ממועצהיגיש ל רישיוןבעל ה 6.4

, להלן 8.3  -ו 8.2 מסכם על פי האמור בסעיפים חודשים לפניו, דו"ח  (1שני )יאוחר מ

 . בשינויים המחוייבים

להלן,  8.6  -ו 8.4 לפעול כאמור בסעיפים  ת המועצההבדיקה רשאיהליך לצורך ביצוע  6.5

 בים.יתחול בשינויים המחולהלן  8.5  והוראת סעיף

 רישיוןהארכת תקופת ה .7

תהא  ,להלן, ובכפוף לכל דין 8 שהוגשה בהתאם להוראות סעיף  רישיוןהלבקשת בעל  7.1

 הבסיסית, רישיוןתקופת המעבר ל רישיוןאת תקופת ההמועצה רשאית להאריך 

 ."(התקופה הנוספת"להלן: ) על ידה שתיקבעלתקופה נוספת 

בין  ,רשאית לבחון המועצהתהיה בבואה לבחון את הארכת הרישיון לתקופה הנוספת,  7.1

 :אלהכל את  ,היתר

, כללי מכוחושהותקנו מילא אחר הוראות החוק, התקנות  רישיוןבעל ה 7.1.1

 .רישיוןוהוראותיה ותנאי ה המועצה

במסגרת המכרז, ובכלל ו דישניתנו על  התחייבויותה חרמילא א רישיוןבעל ה 7.1.1

 להשקעה בערוץ ובהפקות מקומיות.זה אחר התחייבויותיו 

בת רחרוץ, לגיוונם, להעלאת איכותם, להפעל לשיפור שידורי הע רישיוןבעל ה 7.1.3

דכונם הטכנולוגי של האמצעים העומדים לרשותו היקפם, לזמינותם ולע

 לצורך הפקת הערוץ.

מסוגל להמשיך ולשדר את הערוץ ברמה גבוהה, ויש ביכולתו  רישיוןבעל ה 7.1.4

 לשמור על עדכונם הטכנולוגי של האמצעים הנדרשים להפקת הערוץ.

 בערוץ. רישיוןהיקף ההשקעות שביצע בעל ה 7.1.5

 היקפם וזמינותם של אמצעים למימון המשך שידורי הערוץ. 7.1.6

הערוץ ואת המתוכנן לתקופה הנוספת תואם את ייעודו של  שידוריםה לוח 7.1.7

 מאפייניו הייחודיים.

כדי לפגוע או להגביל את התחרות בתחום  רישיוןבפעילותו של בעל ה האם יש 7.1.9

השידורים בכלל, בתחום השידורים הממומנים באמצעות שידורי פרסומת, 

 וכן בתחום השידורים הרב ערוציים.
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מדיניות הממשלה בתחום השידורים בכלל, בתחום השידורים הממומנים  7.1.8

ערוציים, ועידוד -ות שידורי פרסומת, וכן בתחום השידורים הרבבאמצע

 התחרות בתחומים אלה.

 מדיניות הממשלה בתחום השידורים של ערוצים ייעודיים. 7.1.11

  שונות במדינת ישראלמדיניות הממשלה בתחום השידורים לאוכלוסיות  7.1.11

 טובת הציבור. 7.1.11

 רוץ.  תרומת הערוץ לייעוד המיוחד ולמאפיינים המיוחדים שנקבעו לע 7.1.13

קבע, או לשנות את תבתנאים ש רישיוןתקופת ה , להתנות את הארכתהמועצה רשאית 7.3

והן משיקולים לעיל,  7.1ותנאיו, הן מן השיקולים המפורטים בסעיף  רישיוןהיקף ה

הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בקשר  רישיון, ובלבד שנתנה לבעל האחרים שיפורטו

 עם תנאים אלה. 

, לרבות רישיוןת הובמשך כל תקופלמעט אם נקבע במפורש אחרת על ידי המועצה,  7.4

זה, לרבות כל שינוי  רישיוןחולו תנאי , יתקופת הרישיון הבסיסית והתקופה הנוספת

 . בהם

 רישיוןבקשה להארכת תקופת ה .9

עשר שנים ימים שקדמו לתקופה של ה 45במהלך תוגש  רישיוןלהארכת תקופת ה בקשה 9.1

 .רישיוןחודשים שלפני מועד תום תקופת ה( 11)

 יצרף לבקשתו את אלה: רישיוןבעל ה 9.1

, המהווה סיכום של כל רישיוןדו"ח המסכם את פעילותו בתקופת ה 9.1.1

זה, עד למועד הגשת הבקשה  רישיוןהדו"חות השנתיים שהגיש על פי 

 .רישיוןלהארכת ה

השוואת הנתונים המפורטים בדו"ח לגבי כל שנה עם נתוני השנה שקדמה  9.1.1

זה, והסברים לשינויים יוצאי דופן  רישיוןלה ועם המחויבויות על פי 

 בנתונים.

 רישיוןסקירה בדבר האמצעים, הפעולות וההשקעות שנקט או ביצע בעל ה 9.1.3

 לשיפור איכותם רמתם והיקפם של השידורים.

ת בעל הרישיון בהוראות הדין והרישיון וסקירה סקירה כללית בדבר עמיד 9.1.4

-חוק הקלות לחרש, התשנ"במפורטת בדבר עמידת בעל הרישיון בהוראות 

, עוצמת הקול ם להגבלתכלליהחוק הכתוביות, כללי סיווג וסימון ו, 1881

וכן בדבר עמידת בעל הרישיון במחויבויות הקבועות ברישיון ביחס 
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הערוץ, וביחס להיקפים ולמתכונת  להוצאות ההפעלה המינימליות של

 . נספח ג' לרישיוןרישיון ובהשידורים המפורטים ב

 .כנית שידורים מתוכננת לתקופה הנוספתות 9.1.5

 להפקת השידורים בתקופה הנוספת.השקעות ואמצעי מימון תכנית  9.1.6

הדו"ח המסכם יכיל פרטים עדכניים ומדויקים וייערך במתכונת של תצהיר מטעם  9.3

 .רישיוןבעל הב נושא משרה בכיר

 המועצה ת, רשאירישיוןלהאריך את תקופת ה רישיוןלצורך בחינת בקשתו של בעל ה 9.4

קבע, כל ידיעה וכל תקבע ובאופן שתלהמציא, תוך תקופה ש רישיוןלדרוש מבעל ה

 - מועצהה תמסמך, ומבלי לגרוע מכלליות האמור רשאי

לצרף לדו"ח המסכם כל מסמך לשם אימות הנתונים  רישיוןלדרוש מבעל ה 9.4.1

 ;המפורטים בו, להשלים את הדו"ח או למסור כל נתון נוסף שאינו כלול בו

ולהשיב על שאלות או להציג  הלהופיע בפני רישיוןלהזמין את בעל ה 9.4.1

 .מסמכים שברשותו או בשליטתו, הקשורים לנתוני הדו"ח

לדחות את  מועצהה תרשאי 8.4 אמור בסעיף לדרישה או הזמנה כ רישיוןלא נענה בעל ה 9.5

 .רישיוןה תקופתהבקשה להארכת 

להביא בחשבון נתונים, דוח"ות, וחוות דעת  מועצהה תרשאי הבמסגרת שיקולי 9.6

יה ונתונים י, לרבות סקרי צפרישיוןאו ניתנו על ידי גורמים זולת בעל השנאספו, נערכו 

 ."(דוחות חיצוניים" -)להלן הנמצאים בידי כל גוף

זמן  רישיוןה תקופתבדבר הבקשה להארכת  העל החלטת רישיוןודיע לבעל הת מועצהה 9.7

, זולת אם חל עיכוב בהליך הבדיקה כתוצאה ממעשי רישיוןלפני תום תקופת ה סביר

 או מחדליו. רישיוןבעל ה

, תוך מתן רישיוןהחליטה המועצה לדחות את הבקשה, תודיע על כך בכתב לבעל ה 9.9

 נימוקים לדחייה.

 רישיוןתנאי ה שינוי .8

, להוסיף עליהם רישיוןלשנות את תנאי ה ,רישיוןלבקשת בעל ה לרבות ,תרשאי מועצהה 8.1

הזדמנות נאותה להשמיע את  רישיוןובלבד שניתנה קודם לכן לבעל האו לגרוע מהם, 

 :בנסיבות ומן השיקולים המפורטים להלןבין היתר,  טענותיו,  וזאת, 

 לשדר ערוץ ייעודי; רישיוןחל שינוי בהתאמתו של בעל ה 8.1.1

 להבטיח תחרות יעילה והוגנת בתחום השידורים;נועד  השינוי 8.1.1
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 ;את רמת השידורים הניתנים לפיואו לשפר להבטיח  השינוי נועד 8.1.3

להבטיח מתן מענה הולם לייעוד המיוחד שנקבע או למאפיינים  נועדהשינוי  8.1.4

 המיוחדים לערוץ;

 שינויי טכנולוגיה; 8.1.5

 שיקולים שבטובת הציבור; 8.1.6

, לרבות שינויי בתחום השידוריםו/או המועצה במדיניות הממשלה  שינויים 8.1.7

 ;חקיקה והחלטות מועצה

ו/או את יכולתו  באופן מהותי את תנאי הפעילות של הערוץ ותנסיבות המרע 8.1.9

ולרבות , של בעל הרישיון להוסיף ולקיים את הערוץ על פי תנאי הרישיון

 .רישיוןבעל ה ו שלאו בשליטת ובאחריותשאינן  נסיבות

או עליהם , להוסיף רישיוןאין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות את תנאי ה 8.1

 ח)ג(6סעיף דין ו/או בהתאם לסמכותה על פי כל שיון, ילגרוע מהם, בכל תקופת הר

 .רישיוןלבקשת בעל הלחוק ו/או 

 רישיוןביטול ה .11

מכוח על פי כל דין, לרבות מבלי לגרוע מסמכותה של המועצה לבטל את הרישיון  11.1

בכל אחד בכל עת,  ,רישיוןלבטל את ה תרשאי מועצהה ,יא לחוק6סעיף הוראות 

 מהמקרים הבאים:

אחת או יותר מן התכונות שהכשירו אותו  רישיוןחדלו להתקיים בבעל ה 11.1.1

 , ובכלל זה:רישיוןלהיות בעל 

 הוא חברה הרשומה בישראל כדין, ומרכז עסקיו בישראל. 11.1.1.1

, להנחת דעתה הוראותכוללים  רישיוןבעל המסמכי ההתאגדות של  11.1.1.1

 של המועצה, בעניינים המפורטים להלן:

יעסוק אך ורק בפעילות הנוגעת  רישיוןבעל ה 11.1.1.1.1

; כל פעילות רישיוןה לשידור הערוץ על פי תנאי

 הנוספת טעונה אישור המועצה, לפי שיקול דעת

 הבלעדי.

אמצעי השליטה, ת החזקשינויים בביחס להגבלות  11.1.1.1.1

 .להלן זה רישיוןל 14 כמפורט בסעיף 

 21 הפרדה מבנית ועסקית, כמפורט בסעיף  11.1.1.1.3

 .הלןלזה  רישיוןל

 55.3 כמפורט בסעיף  ,רישיוןעליונות הוראות ה 11.1.1.1.4

 .הלןל זה רישיוןל
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( מכל סוג של 51%וכן לפחות חמישים ) בעל הרישיוןב השליטה 11.1.1.3

מוחזקים בידי מי שהינם אזרחי  בעל הרישיוןאמצעי שליטה ב

 ישראל או תושבים בה.

היחידים של ות החזקלצורך בדיקת העמידה בתנאי זה יבדקו 

באמצעות מכפלה של אחוז שרשרת הבעלויות, קצה המחזיקים ב

   בכל שלב בשרשרת הבעלויות. החזקהה

למען הסר ספק יובהר, כי בחברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות 

, ואשר בבורסה בתל אביב, חזקה שהציבור המחזיק בניירות הערך

 הוא אזרח ישראל ותושב בה.אינו בעל עניין בחברה, 

המנהל הכללי כן מהדירקטורים של בעל הרישיון ומחצית לפחות  11.1.1.4

תוארו שונה, הם אזרחי  שלו, או מי שממלא תפקיד כאמור, אף אם

 ישראל ותושבים בה.

או חברה תאגיד סטטוטורי , מדינת ישראל, רשות שלטונית 11.1.1.5

השפעה ניכרת או ואינם בעלי אינם מחזיקים בשליטה ממשלתית 

ות מדינת ישראל באמצעי שליטה החזק .עניין בבעל הרישיון

ות של מדינת ישראל לצורך החזקבבנקים בישראל לא יחשבו כ

 סעיף זה.

הרישיון ומי שמחזיק בו אמצעי שליטה מסוג כלשהו, אינם בעל  11.1.1.6

כאמור בידי ממשלה זרה  החזקהממשלה זרה, למעט ככל ש

( 4)3ח6בהתאם להוראות סעיף  אושרה, מראש ובכתב, על ידי השר

 .לחוק

בעל הרישיון, נושאי המשרה בבעל הרישיון וכל מי שמחזיק בבעל  11.1.1.7

 הרישיון אמצעי שליטה מסוג כלשהו, אינם:

( או 1891 –כמשמעותה בחוק המפלגות התשמ"ב )מפלגה  (1)

 (;1873-התשל"גסיעה )כמשמעותה בחוק מימון מפלגות, 

 סוכן, נציג או שליח של מפלגה או סיעה; (1)

  ;גוף הקשור למפלגה או לסיעה (3)

 או המחזיקים בו, ,ים בעל הרישיוןאם לדעת המועצה עלולוהכל 

יה של מפלגה או סיעה לקידום מטרות הערוץלהשתמש בשידורי 

 .כאמור

בעל הרישיון, או מי שמחזיק בו אמצעי שליטה מסוג כלשהו, הינו  11.1.1.9

ו  עיסוקו בהטפה או הנחלה של דעות או אמונות, שמטרותיו א גוף

עלול  רישיוןכי בעל ה ,והמועצה סבורה ,של גוף כאמור סוכןאו 

  .מטרות אלולקידום  להשתמש בשידורי הערוץ

נושא משרה בעל שליטה או מי שהוא בעל עניין או  וכל רישיוןבעל ה 11.1.1.8

מפאת מהותה, חומרתה  אשר ,לא הורשע בעבירה, רישיוןבבעל ה
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או נסיבותיה, אין בעל הרישיון ראוי, לפי שיקול דעת המועצה, 

 להחזיק רישיון למשדר ערוץ ייעודי. 

סוכן פרסום או סוכן של מבצע, וכן מי שהינו בעל שליטה בסוכן  11.1.1.11

ואינם  בבעל הרישיוןפרסום או בסוכן של מבצע, אינם בעלי שליטה 

( 14%ם וארבעה אחוזים )מחזיקים, במצטבר, בלמעלה מעשרי

 .בבעל הרישיוןמסוג כלשהו של אמצעי שליטה 

לשידורי כבלים ו/או בעל רישיון לשידורי לווין רישיון בעל  )א( 11.1.1.11

בעל הוא "(, או מי שמשדר רב ערוצי משדר רב ערוצי)להלן: "

עניין בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בו, אינו השפעה ניכרת או 

  שליטה בו. ואינו בעל בבעל הרישיון

ם בעלי בעל שליטה או בעל עניין במשדר רב ערוצי אינ )ב( 

ואינם מחזיקים, במצטבר,  בבעל הרישיוןאו השפעה ניכרת שליטה 

אמצעי סוג כלשהו של מ (14%) עשרים וארבעה אחוזיםיותר מ

 .בבעל הרישיוןשליטה 

האמור, , ובלי לגרוע מכלליות רישיוןהפר תנאי מהותי מתנאי ה רישיוןבעל ה 11.1.1

 :לרבות אלה

או השליטה בו, הועברו שלא על  רישיוןאמצעי שליטה בבעל ה 11.1.1.1

 ;זה רישיוןפי הוראות 

 הערוץ עשה שימוש בשידוריאו בעל שליטה בו  רישיוןבעל ה 11.1.1.1

 של)לרבות  לקידום ענייניו של גוף עסקי, או של גוף כלשהו

  ;ובכפוף לדין תשדירי פרסומת, למעט בדרך של שליטה(הבעל 

סרב למסור לשר או למועצה מידע שנדרש  רישיוןהבעל  11.1.1.3

מסר מידע  רישיוןלגלותו כדין, ואשר מצוי בידיו, או שבעל ה

  .כוזב לשר או למועצה

המועצה החליטה, בהתאם לשיקול דעתה ולאחר ששמעה את בעל הרישיון,  11.1.3

 כי קיים חשש לאיתנותו הפיננסית של הערוץ במידה המסכנת את המשך

בתנאי הרישיון, ובעל הרישיון לא נקט  תועמיד ואת פעילותו של הערוץ

 שנקבע בהחלטת המועצה כאמור.לתיקון המצב, כפי בצעדים הנדרשים 

או בכל מועד  זה רישיוןלא החל את שידוריו במועד הקבוע ב רישיוןבעל ה 11.1.4

נדחה שנקבע, ככל שנקבע, על ידי המועצה, או שהחל בשידוריו במתכונת 

 .מבלי שקיבל לכך את אישור המועצה וןחלקית ביחס לקבוע ברישי

הפסיק את שידוריו למשך פרק זמן רצוף שאינו סביר בנסיבות  רישיוןבעל ה 11.1.5

 העניין.

עשה שימוש בשידוריו לקידום ענייניה של  רישיוןבעל ה המועצה סבורה כי 11.1.6

מפלגה, של גוף פוליטי או של אחר, או לשם הפצה והנחלה של אמונות או 

 דעות.



 - 19 - 

חבר כנסת, ראש רשות  סגן שר,מכהן כדירקטור מי שהוא שר,  רישיוןבבעל ה 11.1.7

בחר כחבר כנסת או חבר בהנהלה פעילה ימקומית או אזורית, מועמד לה

 לשכה או מזכירות של מפלגה פוליטית. במרכז,

לחוק ובכלל זה גם על פי קביעת  (1)3ח6 בסעיףהקבועים  תקיימו התנאיםה 11.1.9

 הגורם המוסמך לכך על פי דין. קביעתו של הגורם המוסמך תהיה סופית.

שבסעיפים  רישיוןהסייגים למתן נוכחה כי התקיים אחד או יותר מן המועצה  11.1.8

 .לחוק (4)3ח6 -ו( 3)3ח6(, 1)3ח6

ה הפר את הוראות החוק, התקנות שהותקנו על פיו, כללי המועצ רישיוןבעל ה 11.1.11

שיש לראות בהצטברותן מספר הפרות  – רישיוןתנאי ה/או והוראותיה ו

 .הפרה מהותית

שהפרתן  הוראותכ רישיוןל נספח י'המפורטות ב ההוראות אתזה, יראו  רישיוןלעניין  11.1

 .רישיוןהפרה מהותית של תנאי המהווה 

 , תינתןרישיוןל, בנסיבות העניין, אינה מחייבת ביטול הוטיכי עילת הב מועצהה הנוכח 11.3

 .ביטולה תעילאת הזדמנות נאותה לתקן את המעשה או המחדל המהווה  רישיוןלבעל ה

 רישיוןיתן לבעל הת, ורישיוןלבטל את ה העל כוונת רישיוןודיע לבעל הת מועצהה 11.4

 הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

א לדרוש ממנו יה תורשאי הלהופיע בפני רישיוןלהזמין את בעל ה תרשאי מועצהה 11.5

על שאלות, להציג מסמכים או למסור ידיעות ומסמכים, ככל הנדרש לצורך  להשיב

 בירור עילת הביטול.

לדרישה או הזמנה כאמור, בתוך התקופה שנקבעה לכך, פעמיים  רישיוןלא נענה בעל ה 11.6

 .רישיוןשלח לבעל התבהודעה ש רישיוןלבטל את ה מועצהה תלפחות, רשאי

מועד לכניסת הביטול לתוקף, וממועד זה יחדל את ה מועצהקבע התבהודעת הביטול  11.7

להמשיך  רישיוןלהורות לבעל ה מועצהה תמלשדר. למרות האמור, רשאי רישיוןבעל ה

 לאחר. רישיוןזה, עד למתן  רישיוןבשידוריו לפי 

 או התלייתו רישיוןהגבלת ה .11

יא לחוק, בשינויים המחויבים, או אחת 6התקיימה אחת העילות המפורטות בסעיף  11.1

, להגביל או להתלות המועצה ת, רשאיזה לעיל רישיוןל 10  לות המפורטות בסעיףהעי

 רישיוןהיא לחלט את הערבות שנתן בעל ה הויכול או לשנות את תנאיו, רישיוןאת ה

 לרישיון 10 , כולה או חלקה. ההליכים המפורטים בסעיף רישיוןלהבטחת קיום תנאי ה

 , התלייתו וחילוט הערבות.רישיוןיחולו, בשינויים המחוייבים, אף על הגבלת 

 .לרישיון 10 מובהר כי הוראת סעיף זה אינה גורעת מהאמור בסעיף  11.1
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 הגבלות –פרק ג': נכסים ואמצעי שליטה 

 

 רישיוןאיסור העברה, שעבוד או עיקול של ה .11

, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול או רישיוןה 11.1

  לעשיית כל פעולה אחרת המקנה בו זכות כלשהי לצד שלישי.

את השיקולים המפורטים  ה, בין היתר,ת המועצה, לאחר ששקלרשאיעל אף האמור  11.1

ורה תאגב שינויים מבניים בתנאים ש רישיוןלהתיר את העברת ה ,לחוק 1ח6בסעיף 

ים הרלבנטיכל התנאים הנעבר  רישיוןשמתקיימים בבעל ה העליהם, אם שוכנע

 .שהתקיימו במעביר

 זה. רישיוןלהלן ויתר הוראות  14.2 יובהר, כי האמור לעיל, אינו גורע מהוראות סעיף  11.3

 התקשרות עם אחר .13

 בעל הרישיוןלעיל, בכל מקרה בו  12 מבלי לגרוע מכלליות המגבלה הקבועה בסעיף  13.1

הנמנה על הגורמים אשר גורם עם בהסכם לביצוע פעולות הכלולות ברישיון, מתקשר 

הוא "(, האחרלעיל )להלן: " 10.1.1 מוגבל כאמור בסעיף  רישיוןבבעל ה תםהחזקשיעור 

  לקבל את אישור המועצה להסכם ההתקשרות בינו לבין האחר.יהיה חייב 

בתנאים, לרבות  ההמועצה רשאית שלא לאשר ההתקשרות או להתנות את אישור 13.1

יזו מידה מבטיחים תנאי ההסכם את בתיקון ההסכם. המועצה תשקול בין היתר בא

לפיו  רישיוןזה והוראות כל דין ואת קיום חיוביו של בעל ה רישיוןקיומן של הוראות 

)לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את איכות השידורים והתוכניות(, את מהות 

 ואת היקפן. האחרהפעולות שיבוצעו על ידי 

ומאחריותו לביצוע  רישיוןמחובותיו של בעל האחר כדי לגרוע האין בהתקשרות עם  13.3

או על פי דין החל על פעילותו, ואין בה כדי לגרוע מסמכותו  רישיוןהשידורים, על פי ה

 של השר או מסמכות המועצה בכל הנוגע לפעילות על פי ההסכם.

 שינויים והגבלות –זהות בעל הרישיון  .14

ותו, מקום רישומו, מענו , התאגדרישיוןפרטים על אישיותו המשפטית של בעל ה 14.1

באמצעי השליטה בו, הדירקטורים והמנהל הכללי  המחזיקיםהרשום, השליטה בו, 

 .רישיוןל כנספח א'שלו, מצורפים 

 ות ובמצבת כוח האדם הבכירהחזקשינויים ב 14.1

 , טעון אישור המועצה, מראש ובכתב:כל שינוי באחד מאלה 14.1.1

 ;רישיוןהאו השפעה ניכרת בבעל במישרין או בעקיפין שליטה  14.1.1.1
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 רישיוןבבעל האמצעי שליטה באו בעקיפין במישרין  החזקה 14.1.1.1

  ;(5%חמישה אחוזים ) בשיעור העולה על

כל שינוי אחר, אם בעקבותיו הפך אדם לבעל עניין בבעל  14.1.1.3

 ;, במישרין או בעקיפיןרישיוןה

, מנהל התכניות ,מינוי של דירקטור, מנכ"ל, עורך ראשי 14.1.1.4

או מי שממלא תפקיד כאמור  סמנכ"ל שיווק ,כספיםסמנכ"ל 

 .בבעל הרישיון, שתוארו שונה

האמור לעיל לא יחול על שינוי מצטבר שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים  14.1.1

ת אמצעי שליטה של חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, החזק( ב15%)

עות והכל ביחס להעברת אותן מניות באמצ – שינוי בשליטה בה ובלבד שאינם

שיון יהיה מחויב לדווח למועצה על כל שינוי ימסחר בבורסה; ואולם, בעל הר

שליטה כאמור, אף בחברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה,  ת אמצעיהחזקב

ובלבד שהמידע אודות השינויים האמורים ניתן להשגה באופן סביר על ידי 

 בעל הרישיון.

את מתן התנות ו/או ל לאשר את השינוי המבוקשסרב ל תרשאי מועצהה 14.1.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  , הכל לפי שיקול דעתה.אישור בתנאיםה

ות כאמור, תהיה המועצה רשאית החזקבבחינת בקשת בעל הרישיון לשינוי 

 לחוק. 3ח6לבחון, בין היתר, את התקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף 

תאגיד בנקאי על אף האמור לעיל, רשאי בעל הרישיון לשעבד לטובת  14.1.4

, אמצעי שליטה בו, אם 1891 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא קבלת 

, בכתב ומראש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מועצההסכמת ה

שיון יכלול . בעל הריהמועצההבלעדי של  ה, לפי שיקול דעתהנעברלגבי זהות 

     הגבלה כאמור בתקנון ההתאגדות של בעל הרישיון.

, שעבוד של נכס מנכסי בעל לחוק( 1י)א()6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1.5

 -הרישיון לטובת תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

, אינו טעון אישור כאמור, ובלבד שמסמכי השעבוד יכללו תנאי לפיו לא 1891

"נכסי בעל . על ידי המועצה מראש שאושרה בדרך אלאמש השעבוד ימו

 : כל נכסי בעל הרישיון למעט הרישיון עצמו.  הרישיון"

 זה לעיל, בטרם 14.2 לא יהא תוקף לכל שינוי בעניינים המפורטים בסעיף  14.1.6

התקבל אישור המועצה כנדרש. מסמכי ההתאגדות של בעל הרישיון יכללו 

לעניין בטלותן של החלטות הוראות מתאימות, להנחת דעת המועצה, 

 .בניגוד לאמור בסעיף זהשנתקבלו 
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  ות ובמצבת כוח האדם הבכירחזקהשינויים באישור בקשה ל 14.3

 לרישיון זה לעיל 14.2.1 עיף ים המפורטים בסשינויאיזה מהבקשה לאישור  14.3.1

תכלול את כל ו, בנסיבות העניין האפשריתוגש במועד המוקדם ביותר 

 הרלבנטיים לרבות:הפרטים 

 14.1.1.3 – 14.1.1.1שינוי בהחזקות )סעיפים אישור בקשה ל 14.3.1.1

בר, הנדרשים לצורך הנעבעל המניות לגבי כל הפרטים  –לעיל( 

 10 בתנאים הקבועים בסעיף  רישיוןבדיקת עמידת בעל ה

, לרבות מידע על דירקטורים ומנהל כללי לרישיון זה לעיל

באמצעי ות החזקה בגופים הקשורים בנעבר, השליטה בו,

של הגוף הנעבר בגופים אחרים. במקרה ות החזקושליטה בו, 

 רישיוןהאמצעי שליטה באופן ישיר בבעל ת חזקהשל שינוי 

 , יצורף(ו/או נאמן החזקות חברת באמצעות החזקה לרבות)

 לבקשה ההסכם להעברת אמצעי השליטה. 

אמצעי השליטה בו, ת חזקהאת  רישיוןבבקשה יתאר בעל ה

אור יכלול תרשים יכפי שתהיה לאחר השינוי. התולפני השינוי 

עד למחזיקים  ות בבעל הרישיוןהחזקמצבת הגרפי של 

י ואחרי השינוי המבוקש, ובצירוף שיעורי נ, לפהיחידים

מפורטים בתרשים, בכל סוג של השל כל הגורמים  החזקהה

 .אמצעי שליטה

קבל לפיו הוא מבעל המניות הנעבר לבקשה יצורף אישור מאת 

ערבות  עצמו את התחייבויות בעל המניות המעביר, לרבות על

 שלקח על עצמו בעל המניות המעביר. וחובות נוספים

 14.1.1.4)סעיף  הבכיר האדם כוח במצבת שינויאישור ל בקשה 14.3.1.1

פרטי השינוי המבוקש וככל שמדובר במינוי של נושא  –( לעיל

מס' זהות, הבאים: שמו המלא,  ומשרה חדש, גם את פרטי

אזרחות ותושבות, הכשרה מקצועית, השכלה, ניסיון מקצועי 

השידורים, הניהול והמורשת, ניסיון מקצועי בתחומים  מיבתחו

אחרים הרלבנטיים לתפקידו. כן יצורף לבקשה הסכם ההעסקה 

של נושא המשרה המתמנה  חתום כדין החדש וכתב הסכמה

ז בנוסח שצורף למסמכי המכר ,למסירת מידע מהמרשם הפלילי

 .או בנוסח אחר שיאושר על ידי יו"ר המועצה

או בעלי המניות הנעברים מידווח בכתב למועצה אם נגד מי  רישיוןבעל ה 14.3.1

הוגש כתב אישום בעבירה פלילית, מנושאי המשרה המתמנים, לפי העניין, 

ט עבירה על פי פקודת התעבורה, אולם עבין בישראל ובין מחוצה לה, למ

היה מי [. ]נוסח חדש א לפקודת התעבורה64או  64לרבות עבירה לפי סעיפים 
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בעל תאגיד, יימסר המידע לגבי מנהלו של התאגיד ו האמורים לעילמן 

  .השליטה בו

, רישיוןרה שהוא נושא בבעל השדיווח כאמור יפרט את שמו של הנאשם, המ

)אם מחזיק(,  רישיוןשיעור אמצעי השליטה והזכויות שהוא מחזיק בבעל ה

 , פרטי תיק בית המשפט והעתק כתב האישום.פרטי העבירה

כתב הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי, בנוסח בנוסף יצורף לבקשה 

שצורף למסמכי המכרז, או בנוסח אחר שיאושר מראש על ידי יו"ר המועצה, 

 חתום כדין על ידי בעל המניות הנעבר או נושא המשרה המתמנה, לפי העניין.

 וכל מסמך כל מידע למועצהבעל הרישיון יגיש בנוסף לכל האמור לעיל,  14.3.3

הבקשה לאישור לצורך בחינת  על ידה או על ידי יו"ר המועצה ושיידרש

 .השינויים

 בעלות צולבת וניגוד עניינים .15

 10.1.1 בתנאים הקבועים בסעיף  רישיוןזה יעמוד בעל ה רישיוןבכל תקופת תוקפו של  15.1

 .רישיוןל

או בעל שליטה  , בעל השפעה ניכרת, נושא משרה בו, גוף שהוא בעל ענייןרישיוןבעל ה 15.1

 בעל השפעה ניכרת ,הוא בעל עניין רישיוןה או נושא משרה בו, גוף שבעל רישיוןבבעל ה

לא יהיו צד להסכם  רישיוןאו בעל שליטה בו או נושא משרה בו, וכל אחר מטעם בעל ה

כלשהו, הסדר או הבנה, אשר נועדו או עלולים, לדעת המועצה, לצמצם את התחרות 

בתחום השידורים, בתחום שידורי פרסומת, או לקדם את ענייניו של גוף כלשהו 

וזאת מבלי לגרוע מאחריותם  שיוןריעל פי ה רישיוןבאמצעות פעילותו של בעל ה

 .וחובתם הנוספת על פי כל דין

או מי , סמנכ"ל השיווק, העורך הראשי ומנהל התוכניות רישיוןהמנהל הכללי של בעל ה 15.3

שונה, לא ימלאו תפקיד נוסף כלשהו או  תוארם אלו, אף אם יםתפקיד יםשממלא

יועסקו על ידי גורם כלשהו, בישראל או מחוצה לה, אלא אם קיבלו אישור לכך 

מהמועצה, וכן לא יעסקו בכל עיסוק העלול להעמידם במצב של ניגוד עניינים לתפקידם 

עד לתום שנת השידורים הראשונה של הערוץ, יהיה על אף האמור,  .רישיוןאצל בעל ה

על הרישיון רשאי למנות כסמנכ"ל כספים, את מי שנושא בתפקיד דומה בחברה ב

 שהינה בעלת מניות בבעל הרישיון.

מי שעיסוקיו האחרים עלולים לדעת המועצה ליצור  רישיוןלא יכהן כדירקטור בבעל ה 15.4

 ניגוד עניינים מהותי עם תפקידו כדירקטור.

שהיא ביצוע (sole purpose company) יהיה חברה בעלת מטרה יחידה  רישיוןבעל ה 15.5

וביצוע פעילות בקשר עם הערוץ או בקשר לקיום השידורים והרחבת  רישיוןוקיום ה

יעסוק  רישיוןהוראה לפיה בעל ה ויכלל רישיוןשל בעל ה מסמכי ההתאגדות תפוצתם



 - 13 - 

כל פעילות  וכי, רישיוןעל פי תנאי ה הפעלת הערוץ ושידורואך ורק בפעילות הנוגעת ל

, מבלי תהיה רשאית מועצההוהכל בכפוף לכל דין.  ,מועצהטעונה אישור ה ת,וספנ

חשש כי זו לדעתה לגרוע מכלליות האמור, שלא לאשר כל פעילות נוספת אם קיים 

, לרבות בכל במסגרת הערוץ רישיוןבפעילותו של בעל ה/או בשידורי הערוץ ותיפגע 

 .הנוגע להקצאת משאבים או העדר ניגוד עניינים

המפורטים להלן: מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל שיווק, עורך  רישיוןעובדי בעל ה 15.6

על אף האמור תהא המועצה רשאית  יהיו תושבי ישראל ואזרחיה. ראשי/ מנהל תכניות 

לאשר העסקה של עובד מחוץ למדינת ישראל, אשר אינו אזרח ותושב מדינת ישראל, 

הערוץ וכן כי אין בהעסקתו משום הפרת  אם נוכחה כי העסקת העובד הכרחית לפעילות

  והוראות כל דין. רישיוןתנאי ה
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  הפעלתוופרק ד: הקמת הערוץ 

 

 הקמת הערוץ  -חלק א'

 הקמת הערוץ .16

( חודשים מיום 4) ארבעהבעל הרישיון יסיים את הקמתו של הערוץ ויחל בשידורו בתוך  16.1

רשאית המועצה  לבקשת בעל הרישיון,. "(תקופת ההקמה)להלן: " רישיוןהקבלת 

 להאריך את תקופת ההקמה בלא יותר מארבעה חודשים נוספים.

, ומתארים את אבני הדרך לרישיון נספח ב'כ מצורפיםלוחות הזמנים להקמת הערוץ  16.1

הימים של תקופת ההקמה, שתחילתם במועד  111המרכזיות בהקמת הערוץ, על פני 

 הענקת הרישיון.

ולמפרט  תוכנית הנדסית בהתאם להנחיות המנהלגיש למנהל ולמועצה י רישיוןבעל ה 16.3

 קבלתממועד יום ( 61) ששים בתוךלכל המאוחר , לרישיון 'ה נספחהטכני המצורף כ

שיון יערוך בתכנית ההנדסית שינויים והתאמות בהתאם להנחיות יבעל הר .רישיוןה

 .רישיוןל נספח ו'תצורף כהנדסית המאושרת ההתכנית המנהל. 

ולתוכנית  רישיוןעל פי כל דין ובהתאם ל רישיוןהערוץ יפעל בעל הבכל הנוגע להקמת  16.4

 , כפי שעודכנה על פי דרישות המנהל. נספח ו'ההנדסית המאושרת המצורפת כ

 הגשת דו"חות בתקופת ההקמה .17

, המפרטים את אופן חודשייםלמועצה ולמנהל דוחות  רישיוןבתקופת הקמת הערוץ יגיש בעל ה

 ות. כל סטייה מלוחלרישיון נספח ב'ים בהזמנים הקבוע ותביחס ללוחביצוע הקמת הערוץ בפועל, 

תלווה בהסבר והערכה בדבר השלמת הפיגור. כל דו"ח כאמור יוגש בשלושה  יםהזמנים הקבוע

 רישיוןהיו"ר רשאי לדרוש מבעל ההדו"ח יוגש בעשירי לכל חודש ביחס לחודש הקודם. העתקים. 

לפטור את בעל  , וכן הוא רשאילהגיש דו"ח מיוחד או שהוגש, להשלימו לערוך מחדש דו"ח

 .ודעתמהגשת דו"ח מסוים, כולו או חלקו, והכל על פי שיקול  רישיוןה

 גופים משדרים למנויים העברת שידורי הערוץ למוקדי השידור של .19

לשידורי כבלים, באמצעות  רישיוןהבעל  של ויועברו למנויי רישיוןשידוריו של בעל ה 19.1

לשידורי לווין באמצעות ערוץ מערוצי  רישיוןה, ולמנוייו של בעל ורשת הכבלים של

ובהתאם לחובת העברת השידורים על ידי   ן זהשיוי, בשים לב להוראות רין שלויהלוו

  לשידורי לווין.  רישיוןלשידורי כבלים ובעל  רישיוןבעל 

ת הדרישות לרבו רישיוןבכפוף לכל אישור או היתר הנדרש על פי דין, בכפוף לדרישות ה 19.1

את שידוריו למוקדי  יעבירבעל הרישיון , רישיוןל נספח ה'כהטכניות, המצורפות 

יובהר, כי  לשידורי לווין. רישיון ושל בעל ,לשידורי כבלים רישיון השידור של בעל
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העברת שידורי בעל הרישיון ממרכז השידור אל מוקדי השידור, תעשה באמצעות מי 

 לחוק. 4שקיבל לצורך כך רישיון מתאים לפי סעיף 

לשידורי כבלים  רישיוןמשא ומתן עם בעל  רישיוןלצורך העברת שידוריו ינהל בעל ה 19.3

, שידוריו לשידורי לווין, לגבי התנאים הטכניים והמסחריים להעברת רישיוןועם בעל 

. תנאי ההסכם יהיו בהתאמה לחובות בעל לרבות מספר האפיק בו ישודר הערוץ

 .רישיוןעל פי דין ועל פי ה רישיוןה

 רישיון, או עם בעל לשידורי כבלים רישיוןבעל להסכמה עם  רישיוןלא הגיע בעל ה 19.4

, ולמועצהשר זה, יודיע על כך ל רישיוןלווין, בתוך שלושה חודשים מיום קבלת  לשידורי

מבלי לגרוע מיתר סמכויותיה על פי דין,  .תוך פירוט חילוקי הדעות בין הצדדים

המועצה תהיה רשאית להורות לבעל הרישיון לשידורי כבלים ולבעל הרישיון לשידורי 

 לווין בדבר מספר האפיק בו ישודר הערוץ.

עם בעל  ההסכמים אליהם הגיע יעביר לידי המועצה ולידי המנהל את רישיוןבעל ה 19.5

לשידורי לווין, בדבר העברת שידוריו למנוייהם, תוך  רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון

 .םחתימתיום מיום  14

, תשידור ספרתי תחנתבאמצעות את שידורי הערוץ לשדר יהיה רשאי  רישיוןבעל ה 19.6

 .להוראות חוק הפצת שידוריםבכפוף 

מובהר כי ככל שבעתיד יוחלט על ידי גורם מוסמך כי בעל הרישיון לשידורי כבלים ו/או  19.7

בעל הרישיון לשידורי לווין זכאים לתשלום דמי שימוש בגין העברת הערוץ נשוא רישיון 

דין, ולא תהיה לו כל כזה למנוייהם, יישא בעל הרישיון בכל תשלום כאמור שיוטל עליו 

וש כאמור יכללו במסגרת הוצאות ההפעלה המינימליות של טענה בקשר לכך. דמי שימ

  לרישיון זה להלן. 23.7  הערוץ, כמשמעותם בסעיף

 סיון ישידורי נ .18

בטרם במהלך תקופת ההקמה וסיון של הערוץ, ילקיים שידורי נ רישיוןביקש בעל ה 18.1

, יפנה למועצה ולמנהל ויפרט את להלן( 11סעיף כאמור ב) קבלת אישור הפעלה

 סיון. יהנשידורי התוכנית המבוקשת והמטרות להפעלת 

לקיים שידורי  רישיוןיו"ר המועצה רשאי, לאחר שהתייעץ עם המנהל, להתיר לבעל ה 18.1

בבחינת הבקשה לשידורי ניסיון יהיה היו"ר רשאי ניסיון, בתקופה ובתנאים שיקבע. 

   להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים לדעתו, לרבות כל אלו:

בעל הרישיון הגיש למועצה את כל הדיווחים הנדרשים במהלך תקופת  18.1.1

 ;ההקמה, לשביעות רצונה של המועצה

  ;ח אדם מיומן לצורך ביצוע השידוריםותו כלרשו 18.1.1

  ;לרשותו עומדים האמצעים הדרושים לצורך ביצוע השידורים 18.1.3
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בידו הסכמים עם מפיקי תוכן או בעלי זכויות שידור לגבי תכנים התואמים  18.1.4

 ;וייעודו את אופי הערוץ

 רישיוןלשידורי כבלים ובינו לבין בעל  רישיוןקיים הסכם בינו לבין בעל  18.1.5

 ;לשידורי לווין, בדבר העברת שידוריו

על ידי המנהל  רישיוןהשלמות או תיקונים בנספחי ה ,במידה שנדרשו שינויים 18.1.6

לשביעות רצונם של המועצה או של הושלמו או המועצה, נספחים אלה 

 ;המנהל, לפי העניין

כי האות  לשידורי לווין רישיוןובעל  לשידורי כבלים רישיוןבעל מאת אישור  18.1.7

למוקדי השידור שלהם, הנו בהתאם לסטנדרטים שנקבעו, ובהתאם  המגיע

לאיכות הנדרשת לצורך שידור במערכותיהם. במקרה של מחלוקת בין 

 ;הצדדים יכריע המנהל בדבר תקינות האות

י ננקטו על ידו כל הפעולות הנדרשות כבעל הרישיון הניח את דעת המועצה  18.1.9

 במסגרת היערכותו לתחילת השידורים. 

שידורי דוח המסכם את  רישיוןדרישת המנהל או יו"ר המועצה יגיש בעל ה על פי 18.3

 .הםותוצאותי וןיהניס

סיון כאמור בסעיף זה או באי מתן אישור ילבצע שידורי נ אישוראין ב ,מובהר כי 18.4

לעמוד בלוח הזמנים  רישיוןסיון, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מחובת בעל הילשידורי נ

 .רישיוןלעיל וביתר דרישות ה 16 הקבוע בסעיף 

 אישור הפעלה .11

 לא יתחיל בשידור הערוץ אלא לאחר שקיבל אישור הפעלה מאת המועצה רישיוןבעל ה 11.1

 . לרישיון נספח ה'ב ולאחר שהמנהל אישר את עמידת בעל הרישיון בתנאים המפורטים

"( תוגש למועצה הבקשה לאישור הפעלהבקשת בעל הרישיון לאישור הפעלה )להלן: " 11.1

לפני מועד תחילת השידורים המתוכנן. מובהר כי אין באמור  מיםי 31 - לא יאוחר מ

 בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של בעל הרישיון להתחיל בשידור הערוץ במועד הקבוע ב

 . לעיל 16 בסעיף 

 הבקשה לאישור הפעלה תכלול את כל אלו: 11.3

ח המסכם את שידורי "ב הקמת הערוץ. הדו"ח יכלול בין היתר דוצח על מ"דו 11.3.1

, במידה שהתקיימו, וכן פרטים הדרושים לצורך 19.3 סיון כאמור בסעיף יהנ

לרבות ו, השידוריםבהתחייבויותיו, לרבות לוחות  רישיוןבחינת עמידת בעל ה

 לעיל. 19.2 בדרישות כאמור בסעיף  רישיוןפרטים אודות עמידת בעל ה

בהתאם  בנה,אשר  תשדירי פרסומתהמנגנון ונהלי העבודה לאישור  פירוט 11.3.1

  .זה להלן רישיוןל 35.2 להוראת סעיף 



 - 17 - 

  תכנית עבודה שנתית ולוח שידורים עונתי. 11.3.3

תוכנית הנדסית מפורטת על פי הנחיות המנהל, ובכלל זה פירוט בדיקות  11.3.4

. פירוט הבדיקות יכלול את רישיוןהמערכת שנערכו וייערכו במהלך תקופת ה

ת הבדיקה, הפרמטרים הנבדקים, הגדרתם, ערכים נדרשים, שיטת נקודו

המדידה, ציוד המדידה הנדרש ומערכי הבדיקות. פירוט הבדיקות ייעשה 

בחלוקה לפי: בדיקות שוטפות )לרבות הגדרת תדירות הבדיקות(, בדיקות 

 תקופתיות שנתיות ובדיקות לשם מתן אישור הפעלה.

לצורך תחילת  רישיוןסית של בעל ההנד-פרטים אודות ההיערכות הטכנית 11.3.5

 ידי המנהל.-השידורים, כפי שיידרש על

, של בעל הרישיון רכז השידורמכי  רישיוןתצהיר החתום על ידי מנכ"ל בעל ה 11.3.6

ידי הגורם המקצועי -על נבדק ,ה לרישיון זה(נספח מפרט הטכני )כהגדרתו ב

 ןומוכ רישיוןעומד בכל הדרישות הטכניות המופיעות ב, רישיוןהבכיר בבעל ה

 השידוררכז תוצאות בדיקות מ לתצהיר יצורף מסמך לקבלת אישור הפעלה.

( והתאמתו לתכנית ההנדסית, כפי שתוקנה ה'במפרט הטכני )נספח  ועמידתו

  ידי המנהל.-לואושרה ע

לשידורי לווין כי האות  רישיוןובעל  לשידורי כבלים רישיון אישור של בעל 11.3.7

בהתאם לסטנדרטים שנקבעו ובהתאם  הינוהמגיע למוקדי השידור שלהם 

לאיכות הנדרשת לצורך שידורו במערכותיהם. במקרה של מחלוקת בין 

 הצדדים יכריע המנהל בדבר תקינות האות.

י המועצה ו/או על על יד ושיידרשנוספים  כל מסמך וכל דו"ח, נתון או ידיעה 11.3.9

 ידי המנהל.

המועצה והמנהל, או מי מטעמם,  יהיולבחון את הבקשה לאישור הפעלה,  םבבוא 11.4

לבדוק כי נעשו כל הפעולות הנדרשות לקראת הפעלת הערוץ, לרבות אישור רשאים 

או תוקנו  כי שונו, הושלמו ,להלן 34 כאמור בסעיף  מישדרים תוכניות עבודה ולוחות

 רישיוןבמידה ודרשו זאת המנהל או המועצה, כי לרשות בעל ה זה רישיוןנספחי 

התקיימותם של התנאים ולרבות  עומדים האמצעים הנדרשים להפקת הערוץ ושידורו

 בין היתר, למען הסר ספק, מובהר כי מתן האישור מותנה,. לעיל 19.2  המנויים בסעיף

בתנאים המפורטים  בעל הרישיוןבמתן אישור המנהל למועצה כי בחן את עמידת 

 .לרישיון נספח ה'ב

 במסגרת בחינת הבקשה לאישור הפעלה, וככל שיתבקש על ידי המועצה ו/או המנהל 11.5

ביקור של המנהל ויו"ר המועצה במתקניו, וכן יאפשר למנהל או מי  רישיוןיאפשר בעל ה

השידור. מבלי לגרוע מן האמור, רשאי המנהל מוקד מטעמו לערוך בדיקות של ציוד 

 לערוך את הבדיקה בעצמו, ולהעביר את תוצאותיה לידי המנהל. רישיוןלדרוש מבעל ה

שתם בהודעה שתינתן מראש יעמיד לרשות המנהל או מי מטעמו, לפי דרי רישיוןבעל ה 11.6

תוך זמן סביר לפני ביצוע הבדיקות, את ציוד הבדיקה ללא תמורה, במצב תקין ומכויל 
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לכל תקופת ביצוע בדיקות הנדסיות של מתקניו. המשתמש יהיה אחראי לנזק ו/או 

 קלקול שיגרום לציוד הבדיקה.

שר לדעתם א ראו המועצה או המנהל כי קיימים ליקויים או לא מתקיימים תנאים 11.7

להתנות את מתן אישור ההפעלה בתיקון  לשידור הערוץ, רשאית המועצה דרושים

ליקויים או בקיומם של תנאים שתקבע, ויכולה המועצה לקבוע תנאים להפעלה, אשר 

לעמוד בהם לאחר מועד תחילת השידורים, תוך פרק זמן שייקבע על  רישיוןעל בעל ה

 ידה. 

לעמוד בכל דרישות  רישיוןהל כדי לגרוע מחובת בעל האין באישור המועצה ואישור המנ 11.9

 .רישיוןה

 

 

 הפעלת הערוץ -חלק ב' 

 הפרדה מבנית ועסקית  .11

ויישם נהלים  התוכניות שלו יפריד בין פעילותו העסקית לבין פעילות מערכת רישיוןבעל ה

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעל הרישיון ינהג בהתאם ואמצעים אחרים לשמירת ההפרדה

 . לרישיון זה 1המפורטות בנספח ד'להוראות 

 מימון שידורי הערוץ .11

תשדירי רשאי, לשם מימון שידוריו, למכור זמן שידור לשם שידור  רישיוןבעל ה 11.1

ים, צילומים ומידע  לגורמים אחרים, הכל מישדרים, חלקי מישדרולמכור  ,פרסומת

 .רישיוןף להוראות הדין והוראות הבכפו

 22.1 אינו רשאי לממן את שידוריו מפעילות עסקית שאינה כאמור בסעיף  רישיוןבעל ה 11.1

 .לד לחוק6להוראות סעיף  , בהתאםאלא אם קיבל לכך אישור כדיןלעיל, 

חייב  רישיוןיהא בעל ה הקבועות בפרק ז' לרישיון זה להלן,ת הדיווח ומבלי לגרוע מחוב 11.3

בגילוי כל מקורות המימון של פעילות הערוץ על פי דרישת המועצה או על פי דרישת 

גורם מוסמך על פי דין. בכל מקרה בו הועמדו בטחונות או מקורות כספיים על ידי בעלי 

חייב למסור פרטים  רישיוןניין או כל גורם אחר, לרבות למימון בנקאי, יהא בעל הע

בקשת יו"ר המועצה, ימסור בעל הרישיון העתק מכל לליו"ר המועצה.  מלאים על כך

חייב  רישיוןבעל הבנוסף יהיה  הסכם ומסמך נלווה הנוגע לקבלת מימון כאמור.

מקורות המימון בערוץ או מידע הנוגע להמציא, על פי דרישה, כל מידע נוסף אודות 

טחונות או מקורות כספיים ששימשו למתן המימון או הצהרות או אישורים של ילב

  נותני המימון, ככל שיידרשו.
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)שבעים  71%תקנון ההתאגדות של בעל הרישיון יכלול הוראה לפיה נדרש רוב של  11.4

של תקציב הערוץ  , לשם קבלת החלטה בדבר הפחתההמכהנים אחוזים( מהדירקטורים

 (.11%) אחוזים עשרהביותר מ

 

 חובת קיום שידורים .13

, באורח תקין, רציף וסדיר לאורך כל רישיוןיפעיל את הערוץ על פי ה רישיוןבעל ה 13.1

 . רישיוןתקופת ה

 רישיוןובעל  לשידורי כבלים רישיוןיעביר למוקדי השידור של בעל  רישיוןבעל ה 13.1

 נספח ה'שבאות שידור באיכות טובה ובהתאם לדרישות הטכניות  לשידורי לווין

 .רישיוןל

 את שידורי הערוץ במתכונת אחידה לכל מוקדי השידור של בעל עבירי רישיוןבעל ה 13.3

 לשידורי לווין. רישיוןלשידורי כבלים ושל בעל  רישיון

 , לא יפחתולמעט ביום הכיפורים השנה, השידור של הערוץ במשך כלושעות ימי  13.4

  מהמפורט להלן:

 . שעות ביממה 14 :שידור רצוף בהיקף מלא –בימי חול, ראשון עד חמישי  13.4.1

: בערבי בהיקף חלקירצוף שידור  –בימי שבת, לרבות חגי ומועדי ישראל  13.4.1

החל מחלוף שעה מצאת  -עד שעתיים לפני כניסת השבת, ובימי שבת  -שבת 

  השבת. 

 :יפחת מהמפורט להלןלא של הערוץ הראשוני מספר שעות השידור  13.5

  .ביממה שידור ראשונישעות ( 4ארבע ) - לשידורי הערוץבשנתיים הראשונות  13.5.1

  .ביממה שידור ראשוניעות ש( 6שש ) - החל מהשנה השלישית לשידורי הערוץ 13.5.1

על אף האמור, בימי שבת )לרבות חגי ומועדי ישראל(, וכן בערבי שבת )וערבי  13.5.3

 משדרים בשידור ראשוני.  חג ומועד( הערוץ לא יהיה חייב לשדר

לעיל לא יחולו על שידורי הניסיון של הערוץ, ככל  23.5  -ו 23.4 ת סעיפים הוראו 13.6

 שיאושרו ובהתאם לאישור שיינתן לצורך כך.

לא יפחת  רישיוןבערוץ, בהפעלתו ובקיום תנאי ה רישיוןהשקעותיו של בעל ה היקף 13.7

במסגרת הצעתו במכרז. התחייבות המציע להוצאות  רישיוןמההיקף לו התחייב בעל ה

מובהר כי היקף השקעתו  .רישיון' ליאנספח כ הפעלה שנתיות מינימליות מצורפת

מבין סכום ההתחייבות ושיעור המינימלית של בעל הרישיון כאמור יקבע לפי הגבוה 

 .יא' ההתחייבות המפורטים בנספח
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 שמירת עותקים מוקלטים .14

, באופן (תשדירי פרסומתו )לרבות קדימונים את כל שידורי הערוץ יקליט רישיוןבעל ה 14.1

)שלושה( חודשים לפחות. ההקלטות  3 רצוף, וישמור על הקלטות אלה לתקופה של

 (.רישיוןל 'הנספח )כהגדרתו ב רישיוןה יבוצעו ביציאה ממרכז השידור של בעל

ימסור למועצה, על פי דרישתה, עותק של כל הקלטה השמורה אצלו  רישיוןבעל ה 14.1

המועצה לא תעשה בעותק כאמור כל שימוש, ולא תמסור אותו לידי גורם כאמור. 

מראש ובכתב, למעט שימוש לצורכי מעקב  רישיוןכלשהו, ללא אישורו של בעל ה

. העותק ו/או שימוש על פי כל דין רישיוןים של המועצה על פעולות בעל הוביקורת פנימי

 יהיה בפורמט או אמצעי אשר תקבע המועצה.

  תחזוקה ראויהחובת  .15

לתחזק את הציוד והאמצעים, המשמשים לשידורי הערוץ, באופן  רישיוןעל בעל ה 15.1

 השידור של בעלשל שידוריו למוקדי שיבטיח פעולה רצופה של הערוץ, והעברה נאותה 

 לשידורי לווין. רישיוןלשידורי כבלים ובעל  רישיון

תכלול מערכי גיבוי שיאפשרו קיום שידורים באופן  רישיוןמערכת השידור של בעל ה 15.1

רצוף, ללא הגבלת זמן, בעת תקלה טכנית מכל סוג שהוא, לרבות תקלה בפרט ציוד 

 עיקרי או במערכת החשמל.

כנית של האות המשודר על ידו, החל מיצירתו ועד אחראי לאיכות הט רישיוןבעל ה 15.3

לשידורי  רישיון ובעללשידורי כבלים  רישיוןכניסת האות למוקדי השידור של בעל ל

 לווין, לרבות ברכיבי המישק במוקדי השידור.

הטכניים של מוקדי אחראי להתאמת האות המשודר על ידו למאפיינים  רישיוןבעל ה 15.4

לשידורי לווין. במקרה של שינוי  רישיוןובעל רי כבלים לשידו רישיוןהשידור של בעל 

על חשבונו את האות המשודר על ידו  רישיוןבמאפיינים הטכניים כאמור, יתאים בעל ה

 ואת ציוד המישק, באופן ובמועד אשר יאפשר את רציפות העברת שידוריו.

ור, יבצע בדיקות שוטפות לבקרת איכות האות המועבר למוקדי השיד רישיוןבעל ה 15.5

 נספח ו'שבובתכנית ההנדסית  רישיוןל נספח ה'שבבהתאם למוגדר במפרט הטכני 

  . תוצאות הבדיקות יועברו למנהל על פי דרישתו.רישיוןל

נספחים יבצע בדיקות שוטפות ותקופתיות של מערכת השידור כמפורט ב רישיוןבעל ה 15.6

 .רישיוןל ו' -ה' ו

למנהל מסמכי תוצאות הבדיקות השוטפות  רישיוןבשנה הראשונה לפעולתו יגיש בעל ה 15.7

לחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, לגבי  11 -שנערכו על ידו מדי רבעון, עד היום ה

 התקופה שהסתיימה ביום האחרון של החודש הקודם לחודש הגשת הדו"ח. בתוך

 למנהל את מסמכי רישיוןיום מתום השנה הראשונה לפעולתו יגיש בעל ה (31שלושים )

 .תוצאות הבדיקה התקופתית שערך
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את מסמכי תוצאות הבדיקות  רישיוןה לפעולתו יעביר בעל היהחל מן השנה השני 15.9

 .למנהל על פי דרישת המנהל

לבצע בדיקה מיוחדת של מערכת השידור, וכן  רישיוןלבעל ה המנהל רשאי להורות 15.8

 להורות על מועד הבדיקה ועל אופן ביצועה, באחד מהמקרים הבאים:

הל אישר עריכת שינוי במערכת השידור, אשר לדעתו מחייב בדיקה  המנ 15.8.1

 מיוחדת.

בעקבות פעולות תחזוקה, תיקון, תקלה או בירור תלונה או בעקבות  15.8.1

אירוע מיוחד שהשפיע או עלול להשפיע, לדעת המנהל, על אספקתם או 

 איכותם של שידורי הערוץ.

ידי מי מטעמו בדיקה של מערכת המנהל, על פי שיקול דעתו, רשאי לבצע בעצמו או על  15.11

לשימוש הבודק את  רישיון. לצורך ביצוע הבדיקה יעמיד בעל הרישיוןהשידור של בעל ה

יל. החליט המנהל כאמור יודיע על כך ה שברשותו, כשהוא במצב תקין ומכוציוד הבדיק

 זמן סביר מראש.  רישיוןלבעל ה

  תיקון תקלות .16

יתקן כל תקלה הגורמת לפגיעה בזמינות שידורי הערוץ באופן מלא או  רישיוןבעל ה 16.1

תקלה שאינה פוגעת בשידורי  חלקי, או באיכות השידורים, מיד עם קרות התקלה.

 בתוך זמן סביר.  רישיוןתתוקן על ידי בעל ה הערוץ,

אינה פועלת על פי התקנים,  רישיוןנמצא בבדיקה כי מערכת השידור של בעל ה 16.1

שיון על כך יידווח בעל הראו על פיו,  רישיוןהטכניות והביצועים הקבועים בהדרישות 

יה. המנהל רשאי להורות לבעל ייבצע את הפעולות הדרושות לתיקון הסטלמנהל ו

 על הפעולות שעליו לנקוט ועל המועד להשלמתן. רישיוןה

ופייה, הסיבה לתקלה, א -ינהל יומן תחזוקה ובו יפורטו פרטי התקלות  רישיוןבעל ה 16.3

 דרך גילויה, פרק הזמן בו נמשכה התקלה והצעדים שננקטו לתיקונה.

ידווח למנהל ולמועצה על כל תקלה שגרמה לפגיעה בזמינות שידוריו  רישיוןבעל ה 16.4

דקות או יותר. בדיווח יימסר מידע מלא ומפורט אודות  5באופן מלא או חלקי במשך 

והצעדים שננקטו להפסקת האירוע האירוע, לרבות מיקומו, ההפרעה שנגרמה, היקפה 

 ולהמשך שידור תקין.

 , לבדקו או להעתיקו, בכל עת.רישיוןרשאי לעיין ביומן התחזוקה של בעל ה  המנהל 16.5

על פעולות שעליו לנקוט לשם תיקון ליקויים או  רישיוןהמנהל רשאי להורות לבעל ה 16.6

ידווח לו בכתב ימלא אחר הוראות המנהל ו רישיוןמניעת תקלות שנתגלו אצלו. בעל ה

 על ביצוע ההוראות.
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 קבלת תלונות הציבור .17

ממונה על תלונות הציבור, אשר יהיה עצמאי בעבודתו ובלתי תלוי ימנה  רישיוןבעל ה 17.1

באיש מעובדי הערוץ או מנהליו )למעט כפיפות מנהלית למנכ"ל(, ואשר תפקידו יהא 

זאת, כאמור ביתר  לקבל את תלונות הציבור, לבודקן ולהשיב עליהן בתוך זמן סביר.

 .רישיוןל 1נספח ד'בפירוט 

 1נספח ד'בוהכל כמפורט  יקיים רישום של תלונות הציבור, וידווח למועצה רישיוןבעל ה 17.1

 .רישיוןל

יפרסם בשידוריו את דרכי ההתקשרות עם בעל התפקיד האמור בסעיף  רישיוןבעל ה 17.3

 .לרישיון 1נספח ד'כאמור ב, ועם המועצה, במידה ובהיקף 17.1

 שידורים במקרי חירום .19

לחוק ההתגוננות  'ג8חירום, לרבות מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בסעיף  קריבמ 19.1

, אסון טבע וכיו"ב, או מטעמים של בטחון המדינה, רשאי 1851 –האזרחית, התשי"א 

לשדר הודעות מטעם הממשלה, המשטרה, המטה  רישיוןלהורות לבעל ה יו"ר המועצה

 הכללי של צה"ל וראש הג"א.

לא יפוצה על כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו כתוצאה מקבלת הוראה  רישיוןבעל ה 19.1

 כאמור.
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 פרק ה': תוכן השידורים

 אופי הערוץ והשידורים .18

לציבור בישראל,  , המיועדלמורשת ישראל יעודיזה יהיה ערוץ י רישיוןהערוץ נשוא  18.1

 .כללי לכל המשפחה ויזיהוטלבמתכונת של ערוץ 

מורשת ישראל, לדת היהודית, ל הקשורים ,יקיפו מגוון רחב של נושאיםשידורי הערוץ  18.1

להיסטוריה, לתרבות ולמסורת של העם היהודי בתפוצות ובמדינת ישראל, בהתחשב 

מדינת ב ו,גווניו, זרמיו ועל כל מרכיביהיהודי התרבותית והחברתית של הציבור  ההוויב

 ובתפוצות.  ישראל

 ,יוצרים וליצירה המקורית במדינת ישראללים, בשידורי הערוץ תינתן במה לאמנ 18.3

  התואמים את אופי הערוץ וייעודו. במכלול רחב של תחומים

 הצפיית כלל צופי הטלוויזיהמתאימות לופרסומות בלוח שידורי הערוץ ישובצו תוכניות  18.4

  בישראל. 

לו יכלייתנו מענה הולם לייעוד המיוחד ולמאפיינים שנקבעו בסעיף זה ושידורי הערוץ  18.5

מתכונת לוח השידורים, הערוץ וייעודו, מבחינת אופי התואמות את  ,מגוון של תכניות

 . התכניות ונושאיהן

, בין הערוץ ישדרמבלי לגרוע מכלליות האמור ומחובותיו של הערוץ בהתאם לרישיון,  18.6

 מהסוגים המפורטים להלן:תוכניות  היתר,

 ;תכניות בענייני היום 

 ;תכניות תרבות 

 דרמה;  תוכניות 

 ;תכניות תעודה 

  נוערלילדים והמיועדות לתכניות; 

 תכניות לכל המשפחה  . 

לרישיון. בעל  נספח ג'בתיאור מפורט של מתכונת התכניות בערוץ ונושאיהן מובא  18.7

 .ועל פי יתר תנאי הרישיוןהאמור,  ג'נספח הרישיון ישדר בהתאם לקבוע ב
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לא ישדר  רישיוןזה, בעל ה רישיוןהגבלות לחוק ומ כה'6מהוראות סעיף מבלי לגרוע  18.9

 -שידורים שיש בהם

 עבירה פלילית או עוולה אזרחית על פי כל דין. 18.9.1

 הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה, באדם או קבוצת בני אדם. 18.9.1

 תעמולה מפלגתית או פוליטית. 18.9.3

 הטפה לאמונה מסוימת או דעה מסוימת. 18.9.4

עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור בכפוף לכל דין, בעל הרישיון ישמור בשידוריו על  18.8

 לדעת, לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות.

 בכפוף לכל דין, בעל הרישיון לא יימנע מלשדר מידע שקיים עניין ציבורי בשידורו. 18.11

מובהר, כי אין באמור כדי לפגוע בעצמאות השיקולים המקצועיים של הדרג המקצועי 

 שידורים.של בעל הרישיון בקביעת תכני ה

 שידור חדשות .31

 אלא באישור מראש של המועצה, יהא רשאי לשדר תכניות חדשותלא  רישיוןבעל ה 31.1

ובלבד שתכניות כאמור תירכשנה ממי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות 

בקשה לאישור שידור חדשות כאמור, תוגש למועצה זמן סביר בטלוויזיה בישראל. 

המועצה תהיה רשאית  התקשרות עם מפיק חדשות כאמור;הסכם מראש, ויצורף לה 

לאשר את הבקשה, לסרבה או להתנותה בתנאים וכן תהיה רשאית לדרוש מבעל 

 הרישיון פרטים ו/או הבהרות בנוגע לבקשה.

להפיק  רישיוןלאשר לבעל ה , לפי שיקול דעתה הבלעדי,על אף האמור, המועצה רשאית 31.1

הוכיח להנחת  רישיוןשתקבע המועצה, אם בעל ה את תוכניות החדשות בעצמו, בתנאים

 :דעת המועצה כי נתקיימו כל אלה

באמצעות מערך  רישיוןשידורי החדשות יופקו וייערכו לשידור בידי בעל ה 31.1.1

 ;שדרים ואמצעי סיקור ,הפקה עצמאי הכולל פריסה נאותה של כתבים

ת להפקת החדשות, תקנון החברה והתקשרויו רישיוןהתקציב שיקצה בעל ה 31.1.1

ועובדיו  רישיון, מבטיחים את עצמאות בעל הרישיוןרלוונטיות שערך בעל ה

בהפקת ועריכת החדשות, את מהימנות שידוריו ואת רמת ההפקה הנאותה 

 ;שלהם

-להפקת החדשות תואם את התכנית העסקית שאושרה על התקציב שהוקצה 31.1.3

 ידי המועצה;
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 ;תובטח עצמאותו של עורך החדשות ועובדי המערכת 31.1.4

אינה מעלה חשש סביר להפרת הוראות  רישיוןהחדשות על ידי בעל ההפקת  31.1.5

 ;לחוק כה6 -ו  1כ6, 3ח6 פיםסעי

המועצה לא תיתן אישור כאמור אלא ברוב חבריה ובו לפחות מחצית מנציגי  31.1.6

 ( לחוק.1ב)ב()6הציבור כאמור בסעיף 

  .שידורי החדשות יופקו וישודרו בהתאם לכללי המועצה 31.3

דורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים, אשר לא יבוטאו בהם יקיים שי רישיוןבעל ה 31.4

 .עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהליו, עובדיו ובעלי מניותיו

אם ראתה  רישיוןבטל את אישורה לשידור חדשות בידי בעל הלתהא רשאית  המועצה 31.5

התקיים אחד מהתנאים האמורים  כמו גם אםמתנאי סעיף זה  איזהשלא התקיים 

 הזדמנות להשמיע את טענותיו. רישיון, ובלבד שניתנה לבעל הלחוק יא)א(6בסעיף 

 זה בהתאם. רישיוןכאמור, יתוקן  רישיוןהיה והמועצה תאשר את בקשת בעל ה 31.6

 הפקות מקומיות .31

בהיקף ובשיעור המפורט להלן ים של הפקות מקומיות, מישדרישדר  רישיוןבעל ה 31.1

 :רישיוןל נספח ג'ב אמורוכ

 הערוץ ישקיע בהפקות מקומיות, בשידור ראשוני, את הסכומים הבאים:  31.1.1

 חמישהמסכום שלא יפחת  -לשידורי הערוץ  נההראשו הבשנ 31.1.1.1

  לשנה.₪(  5,711,111)שקלים חדשים ושבע מאות אלף מיליון 

מיליון  שישהמסכום שלא יפחת  -ה לשידורי הערוץ יבשנה השני 31.1.1.1

 לשנה.₪(  6,111,111)שקלים חדשים 

 שישהמסכום שלא יפחת  -לשידורי הערוץ  לישיתבשנה הש 31.1.1.3

 .לשנה₪(  6,311,111)שקלים חדשים ושלוש מאות אלף מיליון 

יפחת סכום אשר לא  - לשידורי הערוץ רביעיתהחל מהשנה ה 31.1.1.4

 לשנה. ₪(  8,111,111) שקלים חדשים מיליון תשעהמ

 –דרמה או תעודה  –מורכבת  שקיע בהפקה מקומית מסוגהיבעל הרישיון  31.1.1

( מתוך סך סכום ההשקעה 15%אחוזים ) חמישה עשרהמהווה לפחות  סכום

 בהפקות מקומיות בכל שנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר תנאי הרישיון ובהתאם להוראות סעיף  31.1.3

על לפחות עשרים בערוץ שיעור ההפקות המקומיות לחוק, יעמוד  1לד6

 . משעות השידור שישודרו בערוץ (11%) יםאחוז
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 רישיוןיובהר, כי בבחינת היקף ההפקות המקומיות יובאו בחשבון "תכניות" כהגדרתן ב 31.1

 ., וכי מילואות וקדימונים לא יכללו במסגרת ההשקעה בהפקות מקומיותזה בלבד

הכרה בסכומי השקעה ובשעות שידור של ההפקות המקומיות אשר בהם חייב בעל  31.3

 :תעשה על פי כללים אלה רישיוןה

 סכומי ההשקעה בהפקות המקומיות לא יכללו הוצאות בגין תקורה. 31.3.1

סכומי ההשקעה בהפקות מקומיות יוצמדו למדד המחירים לצרכן לחודש  31.3.1

על ידי הלשכה המרכזית  15.1.1111 )אשר פורסם ביום 1111 דצמבר

 .לסטטיסטיקה(

אשר שודרו בשנת כסכומי השקעה שנתיים יוכרו רק השקעות בתוכניות  31.3.3

, רשאית המועצה להכיר רישיוןההשקעה. על אף האמור לעיל, לבקשת בעל ה

להשקיע בשנה מסוימת  בעל הרישיוןבסכום העולה על הסכום אותו על 

שודרו לאחר שנת  התוכניות"(, אף אם הסכום העודף" להלן:בסעיף זה )

 ההשקעה, ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:

יוכר כנגד חסר בהשקעה בהפקות מקומיות הסכום העודף יכול ש (1)

בשידור ראשוני בשנה הראשונה שלאחר שנת ההשקעה, בשיעור של עד 

מהסכום המזערי שנקבע להשקעה בהפקה מקומית בשידור  11%

 ראשוני באותה קטגוריה באותה שנה. 

שהופקו בסכום העודף שודרו עד לא יאוחר מתום השנה  התוכניות (1)

 עה.הראשונה שלאחר שנת ההשק

הכרה בזמן שידור של הפקה מעורבת )הפקה הכוללת קטעים שאינם מהפקה  31.3.4

 לכללים, בשינויים המחויבים. 'ה19מקומית( תעשה בהתאם לסעיף 

יופחת  –הכרה בזמן שידור של מישדר מהפקה מקומית שמומן בכספי ציבור  31.3.5

מזמן שידורה החלק היחסי של המימון שיחושב לפי מכפלת זמן השידור של 

ר בסכום המימון, מחולקת בעלות הכוללת של הפקת המישדר. בסעיף המישד

"כספי ציבור": כספים שמקורם בתקציב המדינה המוענקים למפיק  -זה

 במישרין ובעקיפין לצורך הפקה של מישדר מהפקה מקומית.

 לעיל, 31.1.3  בסעיףעל פי החוק וכאמור שעות ההפקה המקומית שיעור לצורך חישוב  31.4

 )שעות השידור בלבד ולא הסכומים( יחושבו שידורים חוזרים של הפקות מקומיות

  במלואם.
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 שפת הערוץ .31

, בדיבור בדיבוב או עבריתהכל שידורי הערוץ לרבות מישדרי הפרסומת, יהיו בשפה  31.1

  .בכתוביות

. בהתאם לסמכותה 1881-חוק הקלות לחרש, התשנ"בעל שידורי הערוץ יחולו הוראות  31.1

, תבחן המועצה, בפרק זמן של שנה מתחילת שידורי הכתוביות )ב( לחוק6על פי סעיף 

 לחוק 5 -ו 4, 3הערוץ, האם להחיל על הערוץ את החובות הקבועות בסעיפים 

 . הכתוביות

 בשידוריםאיזון, אמינות אתיקה והוגנות  .33

בשידורי הערוץ יינתן ביטוי להשקפות השונות הרווחות בחברה הישראלית, ולמרקם  33.1

התרבותי של הציבור במדינת ישראל, על כל מרכיביו וגווניו, תוך שמירה על ערכי 

 דמוקרטיה והומניזם. 

שידורי הערוץ ייערכו תוך הקפדה על אמינות ודיוק במידע המשודר; תוך הקפדה על  33.1

 ( ותוך הקפדה על עקרונות האתיקה המקצועית.fairnessל איזון והוגנות )עקרונות ש

, בשינויים המחויבים. מבלי רישיוןבעל ה כללי המועצה בדבר אתיקה בשידור יחולו על 33.3

 ההוראות המפורטות להלן: רישיוןלגרוע מהאמור, יחולו על בעל ה

נות של שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת יכולים לכלול תמיכה בעקרו 33.3.1

 השפעה בלתי הוגנת על הצופים.דת, אמונה, או דרך חיים, אולם לא יכללו 

 בשידורים המיועדים לילדים ובני נוער יש לנקוט זהירות יתרה באמור לעיל. 

לא יוצגו עמדות או מידע, אשר יש  , מסורת ומורשתבשידורים בנושאי דת 33.3.1

או קבוצות בחברה, באמונה ובקיום חובות של דתות, כתות, עדות  זלזולבהם 

 לרבות קבוצות דתיות אחרות. 

יעשה כל מאמץ על מנת להבטיח כי  , מסורת ומורשתבשידורים בנושאי דת 33.3.3

אמונה או פולחן דתי של קבוצות דתיות יוצג באופן הוגן, מדויק ובהקשר 

 הולם. 

בלי לגרוע מכל דין, שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת לא יכללו הבעת  33.3.4

 עמדות או דעות פוליטיות או קידום עניינים פוליטיים או מפלגתיים. 

לא יותר גיוס תרומות במסגרת שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת, אלא  33.3.5

 במקרים מיוחדים ועל פי אישור מוקדם של המועצה.

מירת האתיקה בשידוריו, הן בעצמו והן על ידי כל הפועלים לשיפעל  רישיוןבעל ה 33.4

 .רישיוןל 1'נספח דבמטעמו, כמפורט 
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דון, בכל היה רשאית לזה, מובהר כי המועצה ת רישיוןל 10 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  33.5

 .רישיוןמקרה של הפרה חוזרת של כללי האתיקה, במסגרת הליך הפרה וביטול ה

 יםמישדר לוחות .34

, נהתחילת כל ש , שלושה חודשים לפנישנתית תכנית עבודהיגיש למועצה  רישיוןבעל ה 34.1

אשר הינם בגדר הפקה מקומית  יםמישדרכל ה תכנון הפקת או רכישתיפורט  הב

)ככל  . הפירוט יכלול, שמות תוכניות, נושאיהן, מבצעיהן הראשייםבשידורי השנה

ומקורן. כן יכלול הפירוט תכנון השקעה בהפקות המקומיות, לגביהן יפורט גם  הניתן(

מן הפקה )כולל פיתוח, קדם הפקה, הפקה וגמר הפקה(, אופן הכנתן, יוצריהן, משך ז

 תוכנית הוצאות ומועד שידור מתוכנן ו/או כל פירוט אחר כפי שיידרש על ידי המועצה.

מחדש, על  ה, או לערכתכנית העבודהלתקן את  רישיוןרשאית להורות לבעל ההמועצה  34.1

נתנה לבעל ש, ובלבד או לכללי המועצה רישיוןלתנאי ה תכניתמנת להתאים את ה

 הזדמנות נאותה להגיב להוראה ושקלה את ההוראה מחדש לאור התגובה. רישיוןה

על פי פירוט ופורמט כפי  רבעונייעביר למועצה )מראש( לוח שידורים  רישיוןבעל ה 34.3

שייקבע על ידי המועצה. לוח השידורים יפרט את שיבוץ כל התכניות לפי משבצות 

 מקורן.שידור, לרבות שמותיהן, נושאיהן ו

יעביר למועצה )בדיעבד( את הדו"חות הבאים עבור כל רבעון: דו"ח  רישיוןבעל ה 34.4

יו"ר המועצה יהיה . לעיל 27.2 כאמור בסעיף  ודו"ח תלונות יםכספי ותשידורים, דו"ח

 .להגשת הדו"חותפורמט הפירוט ורשאי להורות לבעל הרישיון בדבר ה

יעביר למועצה דו"ח שנתי מסכם לכל החובות והמכסות השנתיות של  רישיוןבעל ה 34.5

יו"ר המועצה יהיה רשאי  ימים מיום תום כל שנת שידורים קלנדארית. 45הערוץ בתוך 

 להורות לבעל הרישיון בדבר הפירוט והפורמט להגשת הדו"ח.

לפרסם ים השבועי לכל גורם המעוניין מישדריאפשר נגישות שווה ללוח ה רישיוןבעל ה 34.6

יחס ללוח השידורים יאחת לשבוע  ויתלוח השידורים השבועי יועבר למועצה  אותו לוח.

  לפרסום בעיתונות.בשבוע הקרוב, וזאת במועד מוקדם כל הניתן, וכן יועבר 

יומיים בפירוט ובפורמט  ASRUNיעביר דו"חות  רישיוןבעל הלבקשת יו"ר המועצה,  34.7

 שיקבעו.

מהתחייבויותיו על פי סעיף זה לגבי לוח המישדרים  שיוןרימובהר כי, סטייה של בעל ה 34.9

זה. אין  רישיוןבשל נסיבות של כוח עליון לא תיחשב כהפרה לצורכי קיום הוראות 

ים ולהיערך לשידורים בעת מישדרמהכנת לוח  רישיוןבאמור לעיל, לפטור את בעל ה

פיגועים, ימי גון: כ ,כגון: מלחמה או עיתות מיוחדות אחרותובמועדים מיוחדים חירום 

  כרון וכד'.יז
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 שידורי פרסומת .35

, בהתאם ובכפוף להוראות כללי תשדירי פרסומתרשאי לכלול בשידוריו  רישיוןבעל ה 35.1

 . הפרסומת

י הפרסומת שישודרו בערוץ ויפעיל את מירב מישדראחראי לתוכן  רישיוןבעל ה 35.1

זה, כללי  רישיוןי הפרסומת עומדים בהוראות מישדרהמאמצים על מנת לוודא כי 

על מנת לוודא כי הוא  תשדיר פרסומתהמועצה והוראות כל דין, ובכלל זה יבחן כל 

 וכל דין. )לרבות כללי הפרסומת( , כללי המועצהרישיוןות העומד בדריש

 תשדירי פרסומתמערך לאישור  רישיוןלשם עמידה בהוראות סעיף זה, יקים בעל ה

 ים כאמור.מישדרויקבע נהלי עבודה לאישורם של 

לשידור, את כללי  תשדירי פרסומתיביא לידיעת הגורמים המביאים  רישיוןבעל ה 35.3

 .תשדירי פרסומתהמועצה וסמכויותיה בנושא 

, , כללי המועצהרישיוןעל פי הוראות ה רישיוןיפעל בעל ה תשדירי פרסומתבשידור  35.4

והוראות כל דין, ויישום נהלים ואמצעים אחרים לשמירת  לרבות כללי הפרסומת,

 .עמידתו בהוראות כל דין

תשדיר פרסומת או קדימון או שידור מסוג אחר שתקבע בעל הרישיון לא ישדר  35.5

בעוצמת שמע העולה על טווח עוצמת השמע המקובלת בערוץ, כפי שנקבעה  המועצה,

  .המועצה ותטובהחל ,בכללים להגבלת עוצמת הקול ,התקשורת בחוק

 דיווח על תשדירי פרסומת והכנסה ממכירת זמן שידור .36

י מישדר, על רבעון מתום כל מיםי (15עשר ) השיחמידווח למועצה, תוך  רישיוןבעל ה 36.1

, ועל ההכנסות משידורם, בהתאם לכללי ףשחל ברבעוןהפרסומת ששודרו על ידו 

 הפרסומת.

שקנו זמן שידור  הפרסומות, זהות הגופיםפירוט אודות  רישיוןבדיווח יכלול בעל ה 36.1

ברבעון שחלף, ואת מספר דקות השידור שקנה כל אחד מהם, ודו"ח  תשדירי פרסומתל

על פי דרישת המועצה ימסור בעל  .סטטיסטי של שעות היממה בהן נקנה זמן שידור

לרבות אורך כל תשדיר, אורך המקבצים בכל שעה, נושא  פרטים נוספים רישיוןה

תשדירי ממכירת זמן שידור ל לגבי סכום ההכנסה הכולל הקריין וכו' לרבות התשדיר,

הגנת הפרטיות והגנתם הוראות הנוגעות ל)והכל בהתאם ובכפוף לדין ובפרט ל, פרסומת

יו"ר המועצה יהיה רשאי להורות לבעל הרישיון בדבר  .של "סודות מסחריים" וכד'(

 מבנה הדיווח ופורמט ההגשה.

 תפייה מוקדמים לצמישדרהגשת  .37

זה נדרש אישור המועצה  רישיוןבכל מקרה בו על פי הוראת המועצה, כללי המועצה או תנאי 

את המישדר אלא לאחר שאושר, ובהתאם  רישיוןמראש לשידורו של מישדר, לא ישדר בעל ה

 לאישור.
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 רישיוןהחלת הוראות החוק והכללים על בעל ה .39

כללי  רישיוןעל בעל ה זה, יחולו רישיוןב הקבוע בחוק או בכל מקום אחר מבלי לגרוע מן 39.1

 המועצה המפורטים להלן, בשינויים המחוייבים:

 א9 -וא)ב(, 5 ,)ב( 4, למעט הוראות סעיפים ב' -פרק ב, חלקים א' ו; 

  'הגדרות(; 17סעיף  –פרק ב', חלק ג( 

 '1חלק ב' ,פרק ד; 

 '61מעט סעיף , ל'חלק ח ,פרק ד. 

 הוראות שיחולו על בעל הרישיון.המועצה רשאית מעת לעת להוסיף  39.1

 והכללים להגבלת עצמת הקולהחלת הוראות חוק סיווג וסימון,  .38

 יהיו כפופים להוראות חוק סיווגקדימונים ו ובכלל זה פרסומות רישיוןבעל הי מישדר 38.1

ולהחלטות המועצה בכל הנוגע  וסימון, תקנות סיווג וסימון וכללי סיווג וסימון

 להוראותיהם. 

הכללים ובכלל זה פרסומות וקדימונים יהיו כפופים להוראות  רישיוןה י בעלמישדר 38.1

 להגבלת עצמת הקול. 
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 וערבות , כתבי התחייבותביטוחאחריות ופרק ו: תמלוגים, 

 

 תמלוגים -חלק א'

 תמלוגים .41

קבע על ידי השר בהסכמת שר האוצר, בהתאם להוראת סעיף יישלם תמלוגים כפי ש רישיוןבעל ה

 )י( לחוק.1לד6

 

 

 אחריות וביטוח –חלק ב' 

 רישיוןאחריות בעל ה .41

או עקב  רישיוןישא באחריות, על פי כל דין, לכל  נזק, בקשר לשימוש ב רישיוןבעל ה 41.1

 השימוש בו.

בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק, ואם  רישיון, ינקוט בעל הרישיוןבעשותו שימוש ב 41.1

את הנזק על חשבונו  רישיוןה, יתקן בעל רישיוןנגרם נזק כאמור כתוצאה מן השימוש ב

 ויפצה את הניזוק, בכפוף לכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדינת ישראל, המועצה ו/או מי מטעמם, לא יהיו  41.3

צד שלישי כל שהוא בשל נזק שנגרם עקב מעשה או  ו/או רישיוןבעל ה אחראים כלפי

ו/או שידורו. בעל , ו/או מי מטעמו, הקשורים בהפעלת הערוץ רישיוןמחדל של בעל ה

 ישפה את מדינת ישראל בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לה עקב תביעה כאמור. רישיוןה

של בעל למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לצמצם את אחריותו  41.4

 על פי כל דין.הרישיון 

 חוזה ביטוח .41

על חשבונו  ישיוןרזה, יתקשר בעל ה רישיוןעל פי  רישיוןמבלי לגרוע מאחריות בעל ה 41.1

בעל הרישיון יחדש את חוזה הביטוח וידאג לעריכתם  בחוזה ביטוח עם מבטח מורשה.

 ולתקפותם של כל הביטוחים המפורטים להלן במשך כל תקופת הרישיון.

, לרבות עובדיו וקבלניו, מפני כל חבות כספית שהוא עלול חבותויבטח את  רישיוןבעל ה 41.1

פעילותו, לרבות בשל נזק שנגרם לגופו של אדם או לחוב בה לפי כל דין, כתוצאה מ

 לרכושו, כמפורט להלן:

סך השווה בשקלים אחריות כלפי צד שלישי )בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 41.1.1

 $ למקרה ולתקופה(;1,111,111 -חדשים ל
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 חדשים חבות מעבידים )בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך השווה בשקלים 41.1.1

 ולתקופה(;למקרה לעובד, $ 5,111,111 -ל

בגין הוצאת לשון הרע )בגבול אחריות אשר לא מקצועית לרבות אחריות  41.1.3

$ 1,111,111 -ו  $ למקרה 511,111 -סך השווה בשקלים חדשים ליפחת מ

 לתקופה(.

זה מפני נזק או  רישיוןיבטח את רכושו המשמש אותו לביצוע  רישיוןבעל ה 41.1.4

 (.ןבביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בערכי כינואבדן )

כי פוליסת  ימסור למועצה חוות דעת מאת יועץ ביטוח מומחה, המאשרת רישיוןבעל ה 41.3

 רישיון. כמו כן ימציא בעל הרישיוןהביטוח מכסה את כל הנדרש בחלק זה של פרק ה' ל

זה.  רישיוןל 'זנספח כ"( בנוסח המצורף אישור המבטחאישור חברת ביטוח )להלן: "

העתק מחוזה הביטוח והמצורפות  רישיוןבעל היצרף  לחוות הדעת ואישור המבטח

 אליו. המסמכים האמורים יימסרו למועצה תוך שבעה ימים מחתימת חוזה הביטוח,

, והם רישיוןובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת הפעלת שידורי הנסיון של בעל ה

. מובהר כי המצאת אישור המבטח וחוות הדעת הינם תנאי רישיוןל 'זנספח כיצורפו 

 .רישיוןתן אישור הפעלה ואישור לשידורי נסיון של בעל הלמ

 רישיוןאין בעשיית ביטוח כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מחובותיו ומאחריותו של בעל ה 41.4

 על פי כל דין.

יציג לפי דרישת המועצה אישור על תשלום דמי הביטוח או אישור על  רישיוןבעל ה 41.5

 חידוש חוזה הביטוח.

  תנאים בחוזה הביטוח .43

ייכלל  42.2.3  -ו 42.2.1 בביטוח על פי סעיפים  . תקבע תקופת הביטוח וזה הביטוחבח 43.1

 סעיף "אחריות צולבת".

ודעה בדואר חוזה הביטוח יכלול סעיף על פיו המבטח מתחייב להודיע למועצה, בה 43.1

יום לפני מועד החידוש של ביטוחי בעל הרישיון, אם במועד זה לא  31רשום לפחות 

 הוסכם על חידוש הביטוח.

יקבע תנאי לפיו בכל מקרה בו מבקש המבטח לבטל את חוזה הביטוח  בחוזה הביטוח 43.3

מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי תשלום דמי הביטוח או הפרה מהותית של חוזה 

ימים לפני יום ביטול  61 -, לא פחות מבכתב יו להודיע על כך מראש למועצהעל הביטוח,

 החוזה בפועל, וזאת כתנאי לביטול חוזה הביטוח.

מיד לשם סילוק עילת הביטול, או יפעל  רישיוןנשלחה התראת ביטול כאמור יפעל בעל ה 43.4

 וידווח למועצה על ,להלן 43.6 מיידית להשגת חוזה ביטוח חלופי, כאמור בסעיף 

, רשאית רישיוןהיתה עילת הביטול אי תשלום דמי ביטוח בידי בעל ה פעולותיו.
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המועצה לשלם במקומו את דמי הביטוח, ורשאית היא לחלט את הערבות הבנקאית או 

בשל תשלום דמי הביטוח, או לגבותם  הכיסוי סכומים שהוציאכל חלק ממנה לשם 

 בכל דרך אחרת. רישיוןמבעל ה

לבטל את חוזה הביטוח, יודיע על כך למועצה לפחות ארבעים  רישיוןביקש בעל ה 43.5

 וחמישה ימים לפני שהוא מתכוון לבטל בפועל את החוזה.

בעצמו לבטל את או ביקש  לביטול חוזה הביטוח בידי המבטח רישיוןהסכים בעל ה 43.6

חוזה ביטוח עם מבטח מורשה אחר באופן שכניסת  רישיוןחוזה הביטוח, יעשה בעל ה

חוזה הביטוח החדש לתוקף תהיה עובר לפקיעת תוקפו של החוזה הקודם. חוזה 

יום  31לפחות לעיל,  42.3 הביטוח החדש יימסר למועצה יחד עם חוות דעת לפי סעיף 

 כניסתו לתוקף, ויחולו עליו הוראות חלק זה. לפני

 נוסף על המבוטח. כמבוטחבחוזי הביטוח המנויים לעיל תיכלל מדינת ישראל  43.7

חוזה הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התיחלוף של המבטח כלפי  43.9

 .שרד התקשורת, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ועובדיהם, מהמדינה

 תרופה בשל הפרת תנאי לעניין ביטוח .44

חוזה ביטוח, או התברר כי חוזה הביטוח שעשה בוטל או פג תקפו, או  רישיוןלא עשה בעל ה

, רשאית המועצה, אך לא חייבת, רישיוןשחוזה הביטוח שעשה אינו ממלא אחר דרישות חלק זה ב

לבצע במקומו את הביטוח ולשלם את דמי הביטוח, ורשאית היא לחלט את הערבות לקיום 

לכיסוי סכומים שהוציאה בשל הביטוח או לגבותם בכל דרך אחרת. כל זאת מבלי לגרוע  רישיוןה

 .רישיוןבשל אי ביצוע הביטוח בידי בעל ה רישיוןמן הסמכות לבטל, להגביל או להתלות את ה

 

 

 

 רישיוןת למילוי תנאי הערבו –חלק ג' 

 קיומה של הערבות .45

, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, 'חנספח כזה מצורפת,  רישיוןל 45.1

 רישיוןשניתנה על ידי בעל ה ₪( 3,111,111מיליון שקלים חדשים ) שלושהבסך של 

, לרבות חובותיו על פי רישיוןלהבטחת כל התחייבויותיו וחובותיו, בפעילותו כבעל 

 14תום לבקשת בעל הרישיון ולא לפני זה.  רישיוןהוראות הדין, כללי המועצה ותנאי 

להפחית את סכום  ,ייבת, רשאית המועצה, אך אינה חרישיוןחודשים ממועד הענקת ה

 . ין לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדיהערבות המצו

וק לפיהן, כתב הערבות והכספים י)ג( לח6על כתב הערבות יחולו הוראות סעיף  45.1

 שנתקבלו לפיו אינם ניתנים לעיקול.
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, ובמשך שנתיים לאחר רישיוןאחראי לכך שבמהלך כל תקופת תקפו של ה רישיוןבעל ה 45.3

, יהיה בידי המדינה כתב ערבות או כתבי ערבות כאמור בסעיף רישיוןתום תקפו של ה

 ובסכום האמור. לעיל,  45.1 

או בשנה  רישיוןנפרע סכום הערבות כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, בתוך תקופת ה 45.4

כתב ערבות בנוסח זהה, ובסכום  , ללא דיחוי,מועצהל רישיוןשלאחריה, ימסור בעל ה

 .ליון ש"חימ שלושהשל המשלים את סכום הערבות לסך 

תנאי  הפרה מהותית שלהווה ילעיל,  45.4 אי השלמת סכום הערבות כאמור בסעיף  45.5

, לחלט כל יתרה מסכום הערבות, וזאת בנוסף על תהיה רשאית מועצהוה ,רישיוןה

 .רישיוןלבטל, להגביל או להתלות את ה הסמכות

 מטרת הערבות .46

והוראות השר, המנהל  רישיוןהערבות תשמש, בין היתר, להבטחת אכיפת מילוי תנאי ה 46.1

, וכן לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק, תשלום, אובדן רישיוןעל ידי בעל ה והמועצה

עקב אי  –או בעקיפין במישרין  –הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם למדינה 

, רישיוןאו עקב ביטול ה ,, כולם או מקצתם, במועדיהם ובמלואםרישיוןמילוי תנאי ה

 הגבלתו או התלייתו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל  46.1

, ולהבטחת תשלומים שהתחייב לרבות ההשקעות בערוץ ובהפקות מקומיות, רישיוןה

תשלום תמלוגים או תשלום עיצום כספי שהוטל עליו בשל  , לרבותרישיוןבעל ה בהם

 .הדיןהוראת הפרת או  רישיוןהפרת תנאי ב

 חילוט הערבות .47

בחלק זה, בשל  , להורות על חילוט הערבות כולה או חלקה, כאמורתרשאי מועצהה 47.1

לפיהם. , הוראות החוק והכללים או הוראות המועצה שניתנו רישיוןהפרה של תנאי ה

"הפרה": הן הפרה מהותית, הן הפרה שאינה מהותית והן הפרה של מה  –בסעיף זה 

 הן הפרה בפועל והן הפרה צפויה. ;בכך

, כי באם לא יקיים את התנאים רישיוןלפני חילוט הערבות, תינתן התראה לבעל ה 47.1

לבעל  מועצהיתן התהקבועים בהתראה, עד המועד שייקבע בה, תחולט הערבות, וכן 

  .הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין רישיוןה

להורות כי יחולט מן הערבות סכום הדרוש לשם מילוי  מועצהה ת, רשאירישיוןה בוטל 47.3

 .רישיוןהתחייבויותיו של בעל ה
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 שמירת סעדים  .49

חילוט הערבות והאפשרות לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אין בהם לגרוע  49.1

 , ובכללם:רישיוןאמצעים אחרים כלפי בעל המסמכות השר או המועצה לנקוט 

להטיל עיצום כספי מכוח הסמכה בחוק או בתקנות לפיו, לרבות מכוח סעיף  49.1.1

 לחוק. 1ב37

 .רישיוןלשנות את תנאי ה 49.1.1

 , להגבילו או להתלותו.רישיוןלבטל את ה 49.1.3

כלפי המדינה, לתשלום  רישיוןאין בסכום הערבות כדי להגביל את אחריותו של בעל ה 49.1

 ועל פי כל דין.  רישיוןזקים שנגרמו לה, ואשר חובת תשלומם חלה עליו על פי המלוא הנ

חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכות המדינה, לרבות באמצעות  49.3

השר, יו"ר המועצה או המנהל, לתבוע בכל דרך את קיומם של חיובים בהם התחייב 

 ן.או על פי כל די רישיוןעל פי ה רישיוןבעל ה

 , כולה או חלקה."הערבות" –לעניין פרק זה  49.4

 

 

 מכתבי התחייבות –' דחלק 

 כתבי התחייבות של בעלי העניין מצירוף  .48

המחזיקים מאת בעלי העניין  התחייבות מכתבי, נספח ט'לרישיון זה מצורפים, כ 48.1

, או לגרום לכך כי בעל הרישיוןבלהשקיע  בדבר התחייבותם במישרין בבעל הרישיון,

הסכומים הנדרשים להבטחת עמידתו בהתחייבותו להוצאות הפעלה  ,ולרשות ויועמד

  לתקופה של שנה אחת. ליותאשנתיות מינימ

, באופן שבכל התחייבות בעלי העניין כאמור תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת הרישיון 48.1

משנות הרישיון יוגבל סכום ההתחייבות לסכום הוצאות ההפעלה המינימליות שנה 

יקטן כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא,  ,בעל העניין התחייבותסכום  מומש .לאותה שנה

סכום ההתחייבות לאותה שנה בגובה הסכום שמומש, ובשנת הרישיון שלאחר מכן שוב 

 .תעמוד התחייבות בעלי העניין בסכומה המלא

 בעלמידת ההשקעה בלעיל, תבחן המועצה את  6.2 במועד הבדיקה האמור בסעיף  48.3

י התוכנית על פבהמשך ההשקעות  ולעמוד בעצמ ו של בעל הרישיוןואת יכולת הרישיון

האם ניתן לבטל או לצמצם את מכתבי תחליט המועצה, העסקית, ובהתאם לכך, 

 ., אם לאוההתחייבות
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 ההתחייבותכתבי ממימוש  .51

תהיה רשאית, מזמן לזמן, לפעול למימוש מכתבי ההתחייבויות, אם מצאה, כי  המועצה 51.1

לא עומדים סכומים המאפשרים לו לעמוד בהתחייבויותיו על פי  ןהרישיולרשות בעל 

 , לפי שיקול דעתה. ןהרישיו

במימוש מכתבי ההתחייבות, רשאית המועצה לפעול על פי האמור בהם, ובכלל זה היא  51.1

, ובעל ןהעניירשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע לוח זמנים לביצוע השקעות בעלי 

 עצמו לבצע. ןהרישיו, על בסיס ההשקעות וההוצאות שמחויב בעל ןהרישיו

אין בו כדי מימוש התחייבויות בעלי העניין על פי מכתבי ההתחייבות, כולן או מקצתן,  51.3

המועצה או המנהל, לתבוע בכל דרך  לגרוע מזכות המדינה, לרבות באמצעות השר, יו"ר

ואין בו  על פי הרישיון או על פי כל דין את קיומם של חיובים בהם התחייב בעל הרישיון

כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד למדינה )ובכלל זה למועצה ולמנהל( על פי כל דין ועל 

יון ועל פי כל פי רישיון זה, במקרה של אי עמידת בעל הרישיון במחויבויותיו על פי הריש

 דין.
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 פרק ז':  פיקוח ודיווח

 סמכות פיקוח .51

בכל הנוגע לביצוע  רישיון, רשאים לפקח על פעולותיו של בעל הההמועצה או מי מטעמ 51.1

 וכל דין. והוראותיהוקיום הוראותיו, הוראות החוק, כללי המועצה  רישיוןה

בכל הנוגע לביצוע , הישתף פעולה עם המועצה, וכל מי שהוסמך על יד רישיוןבעל ה 51.1

, במועד הפיקוח על פעולותיו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור ימסור להם לפי דרישתם

כל מידע או נתון וכל מסמך שברשותו או בשליטתו, אשר נדרש לשם ביצוע  שנקבע לכך

לרבות מידע השמור במחשב או בכל מדיה אחרת, ולרבות  -הפיקוח. לעניין זה "מסמך" 

 קלטת.

ו מי שהוסמך על ידם לכך, אע את הפיקוח רשאים המועצה, המנהל, על מנת לבצ 51.3

בכל עת סבירה לכל מתקן, משרד או אולפן המשמש את בעל  , בהודעה מראש,להיכנס

, לבדוק כל מתקן או ציוד המשמש לביצוע רישיוןלשם ביצוע פעולותיו על פי ה רישיוןה

 .השידורים ולעיין בכל מסמך

וחשב לפי דרישת המועצה או המנהל על ביצוע שידוריו ועל ינהל מעקב ממ רישיוןבעל ה 51.4

 זה. רישיוןכל הפרטים הנדרשים בדיווח על פי הוראות 

יעביר למועצה דיווחים הנוגעים למכסות וחובות הערוץ גם באופן  רישיוןבעל ה 51.5

 ממוחשב וזאת כפי שתקבע המועצה.

 ננקב בפנייה.במועד שישיב על כל פנייה של המועצה או המנהל  רישיוןבעל ה 51.6

 תחובת הגשת דוחו .51

זה או  רישיוןאת הדוחות המפורטים ב , לפי העניין,יגיש למנהל ולמועצה רישיוןבעל ה 51.1

 ם, הדרוש להאו המנהל יו"ר המועצהבכללי המועצה, או כל דו"ח שיידרש על ידי 

 זה או בכללי המועצה. רישיון, אף אם אינו מפורט ברישיוןלביצוע הפיקוח על בעל ה

לקבוע את מתכונת הדו"חות הנדרשים ומועדי הגשתם, אך כל עוד  המועצה רשאי יו"ר 51.1

 רישיון, בהחלטת מועצה או בכללים, יקבע בעל הרישיוןלא נקבעה מתכונת לדו"ח, ב

 את מתכונת הדו"ח.

דו"ח יוגש לכל אחד ממקבליו בשני עותקים, כשהוא מודפס וערוך בצורה נוחה  51.3

 . רישיוןוחתום בידי המנהל הכללי של בעל ה לקריאה, נושא את תאריך עריכתו,

או בכללי המועצה מועד אחר להגשתו, יוגש במועדים כלהלן:  רישיוןדו"ח שלא נקבע ב 51.4

חודש שלאחריו; דו"ח שלישוני יוגש לתום הלגבי כל חודש, עד  דשי יוגשודו"ח ח

"ח חודש, ויתייחס לשלישון שלפניו, דותום הבחודשים ינואר, מאי וספטמבר, עד ל
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לחודש, ויתייחס  11 -רבעוני יוגש בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, עד היום ה

 לאחר תום השנה. 31 -דו"ח שנתי יוגש עד היום ה, ולרבעון שחלף

בכתב כי הוא פטור מהגשת דו"ח מסוים,  רישיוןרשאי להודיע לבעל ההמועצה יו"ר  51.5

 לערוך מחדש דו"ח רישיוןבעל הלמקרה מסוים או בדרך כלל, וכן רשאי הוא לדרוש מ

 לכלול בדו"ח. רישיוןשהוגש, אם מצא כי חסרים בו פרטים אשר לדעתו היה על בעל ה

זה, יישמר   רישיוןעל פי הוראות  רישיוןכל דו"ח ו/או מידע שיימסר ע"י בעל ה 51.6

סחריים והמקצועיים הכלולים בדו"ח או מהבסודיות, בשים לב, בין היתר, לסודות 

 ר.מידע שנמסב

 סוגי דו"חות ודיווחים .53

על פי  –למועצה ולמנהל  רישיוןזה, ימציא בעל ה רישיוןמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר ב

 את הדו"חות הבאים, כשהם ערוכים בשפה העברית: -העניין 

 לעיל. 17 ף דו"ח על הקמת הערוץ, כאמור בסעי 53.1

 .לעיל 19.3 סיון כאמור בסעיף ידו"ח מסכם שידורי הנ 53.1

ים, יוגש שלושים יום טרם תחילת ישדרמתכנון ושיבוץ הבו יפורט  רבעוניים מישדרלוח  53.3

 .הרבעון

תכנית עבודה שנתית, לגבי תכנון עמידה במכסות ההפקה המקומית, תוגש שלושה  53.4

  חודשים לפני כל תחילת שנת שידורים קלנדרית.

 36 להוראות סעיף , בהתאם תקופה יום מתום כל 15  ושנתי רבעונידו"ח פרסומות  53.5

 .לעיל

יום  31בנוגע להשקעה בהפקות מקומיות, יוגשו תוך  חצי שנתייםם דו"חות כספיי 53.6

  מתום התקופה.

יום  111יוגשו תוך  –שנתיים מבוקרים וחתומים בידי רואה חשבון כספיים דו"חות  53.7

 מסוף כל שנה.

פורטים על הכנסות הערוץ ואופן מימון השקעות בערוץ על ידי בעלי משנתיים דוחות  53.9

 .רישיוןהמניות בבעל ה

  .לעיל 22.3 בהתאם לסעיף  – רישיוןאם ניתן מימון בנקאי לבעל ה 53.8

 רבעון.יוגש מדי  –דו"ח תקלות בהפעלת הערוץ  53.11

 מיידי. -דו"ח על הפסקה בשידורי הערוץ 53.11



 - 48 - 

יוגש מדי  –לרישיון 1ובנספח ד' 27.2 דו"ח תלונות על תפקוד הערוץ כאמור בסעיף  53.11

 .רבעון

בפורמט לבקשת יו"ר המועצה, בתדירות ו – ASRUN/ PLAYLISTהעברת קבצי  53.13

 .ו על ידוקבעייש

  דו"ח סיכום שנתי. 53.14

ימי עסקים ממועד  3בתוך ולכל היותר שלהלן יוגשו באופן מיידי ובכל מקרה הדיווחים  53.15

, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של בעל הרישיון לקבל את אישורה של התרחשות האירוע

  :ללעי 14.2.1 המועצה לביצוע השינויים כאמור, ככל שנדרש על פי הוראות סעיף 

, לרבות שינוי כתוצאה ממנו רישיוןאמצעי שליטה בבעל ה תהחזקבשינוי  53.15.1

 .חדל אדם להיות בעל עניין בבעל הרישיון

, מנהל כללי ,דירקטור)לרבות סיום כהונה או מינוי חדש( של שינוי בזהות  53.15.1

עורך ראשי, מנהל התכניות, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל שיווק בבעל 

 .הרישיון

 או על מימושם. רישיוןד על נכס מנכסי בעל ההטלת עיקול או שעבו 53.15.3

או מימושם, למעט  רישיוןהעברה, עיקול או שעבוד של נכס מנכסי ה 53.15.4

שעבוד של נכס כאמור לטובת תאגיד בנקאי, והכל כמפורט בסעיפים 

 .לחוק( 3י)א()6-ו( 1י)א()6

 .רישיוןתביעה מהותית בשל נושאה או בשל סכומה, שהוגשה נגד בעל ה 53.15.5

ועל כל הפרה מהותית  רישיוןשיש בו כדי להשפיע על תקפו של הכל עניין  53.15.6

 .רישיוןשל הוראות ה

 כל דיווח אחר שיידרש על ידי המועצה או יו"ר המועצה. 53.16
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 פרק ח': שונות

 רישיוןנספחים ל .54

 זה מצורפים הנספחים הבאים: רישיוןל 54.1

 .רישיוןפרטי בעל ה -נספח א'  54.1.1

 לוח זמנים להקמת הערוץ. -נספח ב'  54.1.1

 מתכונת ואפיון הערוץ. -נספח ג' 54.1.3

 הפרדה בין  המערכת העיתונאית לבין הפעילות העסקית. - 1נספח ד' 54.1.4

 אתיקה בשידור.  - 1נספח ד' 54.1.5

 מפרט טכני. -נספח ה'  54.1.6

 תוכנית הנדסית.-נספח ו'  54.1.7

 אישור עריכת ביטוח. -'זנספח   54.1.9

 ערבות בנקאית. -' חנספח  54.1.8

 התחייבות בעלי עניין. -' טנספח   54.1.11

 .רישיוןשימת הפרות מהותיות של הר -'ינספח  54.1.11

 התחייבויות להוצאות הפעלה מינימליות. -' אנספח י 54.1.11

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. רישיוןהנספחים ל 54.1

 כמסמך ממצה רישיוןה .55

בהקמת הערוץ,  רישיוןעל פי כל דין, זכויותיו של בעל ה רישיוןבכפוף לחובות בעל ה 55.1

זה והן נובעות ממנו ועל פיו  רישיוןתפעולו, מתן שירותים באמצעותו ובשידורו, מקורן ב

 בלבד.

בהתבסס על מידע,  חובה יהיה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או רישיוןעל הב 55.1

, פרוטוקול, פרסום, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ נהבההבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, 

 .ובין לאחריו רישיוןבין בכתב ובין בעל פה, בין לפני שניתן ה, רישיוןל

, וכי הן רישיוןידאג כי הוראות תקנון ההתאגדות לא יסתרו את הוראות ה רישיוןבעל ה 55.3

תכלולנה סעיף "עליונות", לפיו בכל סתירה בין הוראות תקנון ההתאגדות לבין הוראות 

 .רישיון, תגבר הוראת הרישיוןה
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 ישיוןרמסמכי ה תאחזק .56

. אם שונו , בכפוף לכל דיןבמשרדו לעיון הציבור רישיוןיחזיק את מסמכי ה רישיוןבעל ה 56.1

מבלי  האמורים. רישיוןאת נוסח השינוי למסמכי ה רישיוןיצרף בעל ה רישיוןתנאי ה

באתר  רישיוןהמועצה רשאית לפרסם את תנאי הומכל דין, לגרוע מהאמור לעיל 

  .האינטרנט של המועצה )ללא הנספחים(

למשך תקופת  רישיוןהם קניינה של המדינה והם מופקדים בידי בעל ה רישיוןמסמכי ה 56.1

את כל מסמכי  רישיוןאו פג תקפו, יחזיר בעל ה רישיון. בוטל הרישיוןתקפו של ה

 .מועצה, על העתקיהם, לרישיוןה

 שמירת אחריות .57

זה, לרבות שימוש בסמכות כאמור, כדי  רישיוןאו המועצה לפי אין בסמכות הנתונה בידי השר 

, ואין בה כדי לפגוע או רישיוןזה על בעל ה רישיוןלהטיל עליהם אחריות כלשהי המוטלת על פי 

 ועל פי כל דין. רישיוןלפעולותיו, על פי ה רישיוןלגרוע, להסיר או למעט מאחריות בעל ה

 

 משלוח הודעות .59

. הודעה כנגד אישור מסירהזה, או לביצועו, תינתן בכתב,  וןרישיהודעה בכל הנוגע ל 59.1

חזקה שנתקבלה ביום העסקים הראשון או בדואר אלקטרוני שנשלחה בפקסימיליה 

, והודעה שנשלחה בדואר רשום חזקה קבלהשלאחר יום המשלוח, וכנגד אישור 

 מועד המשלוח. ביום העסקים השלישי שלאחר תעודתהשהגיעה ל

למועצה תימסר או תישלח בדואר  רישיוןכל הודעה מאת בעל היל, על אף האמור לע 59.1

לשר או למנהל, בקשר  רישיוןרשום, באמצעות היו"ר. עותק מכל הודעה של בעל ה

 זה יישלח ליו"ר.  רישיוןל

 : הינםלצורך קבלת הודעות  פרטי בעל הרישיון  59.3

  .__________________________מענו של בעל הרישיון 

 ._________________ פקסימיליהמס' 

 כתובת דואר אלקטרוני ________________________. 

 

מוקדם ככל , בפרטים הרשומים לעיליודיע למועצה ולמנהל על כל שינוי  רישיוןבעל ה 

 .הניתן ולא יאוחר ממועד השינוי בפועל

   

 


