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נספח א' להחלטת מועצה  2-7/2019מיום  11.4.2019בעניין:
נוסח משולב של החלטה  10-25/2002מיום 27.6.2002
מצ"ב נוסח החלטה  10-25/2002מיום  27.6.2002כפי שתוקנה בהחלטה  5-33/2002מיום
 ;17.9.2002בהחלטה  8-11/2003מיום  ;1.5.2003בהחלטה  1-15/2003מיום  ;26.6.2003בהחלטה
 5-32מיום  ;24.12.2003בהחלטה  2-25/2005מיום  ;1.12.2005בהחלטה  3-24/2009מיום
 ;17.9.2009בהחלטה  2-10/2012מיום  3.5.2012ובהחלטה  6-6/2014מיום .3.4.14
במקרה של חוסר התאמה בין הנוסח המשולב לבין ההחלטות המתקנות ,יגבר הנוסח הקבוע
בהחלטות האמורות.
החלטה  :10-25/2002חיוב בעלי הרשיונות הכלליים לשידורי כבלים בהשקעת כספים לשם
הפקה או רכישה של הפקות מקומיות בשידור ראשוני
מכח סמכותה לפי סעיף 6ה)1א (1לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב ) 1982 -להלן:
"החוק"( ,קובעת בזאת המועצה את השיעור מהכנסותיהם השנתיות של בעלי הרשיונות הכלליים
לשידורי כבלים אשר יושקע על ידם לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות בשידור ראשוני,
וזאת לאחר ששקלה ,בין היתר ,את מצבם הכלכלי של בעלי הרשיונות בפעילותם בתחום
השידורים.

הגדרות
בהחלטה זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:
"בעל הרשיון" – בעל רשיון כללי לשידורי כבלים;
"דמי מנוי"  -כהגדרתם בסעיף  29.3לרשיונות בעלי הרשיונות;
"המועד הקובע" -מועד הענקת הרשיונות הכלליים לשידורי כבלים כהגדרתם בסעיף 6א לחוק
לערוצי זהב ושות' ולחברת מתב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )יום ;(30.4.02
"הכללים"  -כללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רשיון לשידורים( ,התשמ"ח 1987 -כפי
שיתוקנו מזמן לזמן;
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"השקעה"  -סכומים אשר הוצאו בפועל לצורך הפקה או רכישה של הפקות מקומיות ,ואשר אינם
כוללים תקורה;
"שנה"  -שנה קלנדרית שתחילתה באחד בינואר וסופה בשלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה.

שיעור הכספים שיושקעו בהפקות מקומיות
בעלי הרשיונות ישקיעו בהפקות מקומיות שישודרו על ידם בשידור ראשוני סכומים בשיעור
מהכנסותיהם השנתיות מדמי מנוי על פי הפירוט שלהלן:
 2.1החל מהמועד הקובע ועד תום שנת  2005ישקיע כל בעל רשיון לפחות  8%מהכנסותיו
השנתיות מדמי מנוי בהפקות מקומיות .המועצה תקבע עד חודש יוני  2005את שיעור
הסכומים שיושקעו בהפקות מקומיות על ידי בעלי הרשיונות לשנים  2006ואילך.1
 2.2במקרה של הענקת רשיון לתאגיד ממוזג עפ"י החלטת המועצה מס'  3-12/2002מיום
) 7.3.02להלן" :תנאי המיזוג"( ,המועצה תקבע עד תום חודש יוני  2005את שיעור
הסכומים שיושקעו בהפקות מקומיות על ידי בעלי הרשיונות לשנים  2006ואילך ,לאחר
שתשקול ,בין היתר ,את מצבם הכלכלי של בעלי הרשיונות בפעילותם בתחום השידורים,
ובהתאם להוראות סעיף  8לתנאי המיזוג תביא המועצה בחשבון את תרומתו של המיזוג
לשיפור מצבם הכלכלי של בעלי הרשיונות.
 2.3סכום ההשקעה בהפקות מקומיות עבור כל שנה ייקבע על בסיס ההכנסות השנתיות מדמי
מנוי בשנה שקדמה לשנת ההשקעה ,על פי דו"ח מבוקר של רואי חשבון בדבר היקפן של
הכנסות אלה.
 2.4שלושה חודשים לפחות לפני תחילת כל שנה יעבירו בעלי הרשיונות למועצה דיווח בדבר
סכום ההשקעה בהפקות מקומיות לשנה העוקבת )להלן" :שנת ההשקעה"( ,וזאת על סמך
הנתונים שבידיהם ועל סמך הערכה ביחס לתקופה שבגינה טרם נתקבלו נתונים .הדיווח
יכלול פירוט בדבר אופן השקעתו של הסכום ,לרבות דרך חלוקתו בין הסוגות ובין
הערוצים המשודרים על ידם ,והכל בכפוף לכללי המועצה והחלטותיה כפי שיהיו מעת
לעת.
 2.5בעלי הרשיונות יעדכנו את סכום ההשקעה בהתאם לחישוב הסופי של הכנסותיהם
השנתיות מדמי מנוי בגין השנה שקדמה לשנת ההשקעה ,וידווחו על כך למועצה עד לא
 1בהתאם להחלטת מועצה מספר  3-17/2018מיום  13.12.2018בשנת  2019יוותר שיעור ההשקעה על סך של  8%מן
ההכנסות השנתיות של בעלי הרישיונות מדמי מנוי.
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יאוחר מתום החודש הראשון לשנת ההשקעה .בעלי הרשיונות יעבירו למועצה דו"ח
מבוקר בדבר הכנסותיהם מדמי מנוי בגין השנה שקדמה לשנת ההשקעה מיד עם הוצאתו,
ובכל מקרה עד לא יאוחר מתום החודש הרביעי לשנת ההשקעה.
 2.6כל דיווח המועבר למועצה בדבר סכום ההשקעה יכלול הסבר מפורט בדבר הבסיס
לחישובו.

 2.7ההפקות המקומיות אשר בהפקתן או ברכישתן הושקעו הסכומים בשיעור שנקבע על ידי
המועצה כמפורט לעיל ישודרו על ידי בעלי הרשיונות במהלך אותה שנת השקעה,
ובפרישה שווה לאורך כל אותה שנה ,אלא אם כן התירה המועצה לבעלי הרשיונות
בכללים או בהחלטות פרטניות לדחות את מועד שידורן.
 2.8השקיעו בעלי הרשיונות בהפקות מקומיות סכום העולה על הסכום המזערי שנקבע
להשקעה בהפקות מקומיות לאותה שנה ,יהיו רשאים לבקש הכרה בגין הסכום האמור
לצורך השנה הראשונה שלאחר שנת ההשקעה בתנאים אלה:
2.8.1

הסכום העודף יכול שיוכר כנגד חסר בהשקעה בהפקות מקומיות
בשנה הראשונה שלאחר שנת ההשקעה ,בשיעור של עד  10%מהסכום
המזערי שנקבע להשקעה בשנה האמורה.

2.8.2

ההפקות המקומיות שהופקו בסכום העודף שודרו עד לא יאוחר מתום
השנה הראשונה שלאחר שנת ההשקעה.

האמור לעיל יחול בהתאמה גם על הכרה בסכומים העולים על סכום ההשקעה
המזערי שנקבע בכללים ,להשקעה בהפקות מקומיות בסוגות ,בערוצים ובמקבצים
שונים.2
 2.9על אף האמור בסעיפים  2.6ו  2.7 -לעיל ,בכל האמור בהשקעה בסרטי תעודה מורכבים
ובסרטי טלויזיה ובשידורם ,יחולו ההוראות הבאות:

 2סעיף 17א)ג( לכללים הקובע שיעור או סכום מזערי להשקעה בהפקות מקומיות לגיל הרך ,לילדים ולנוער; סעיף 17א)ד(
הקובע שיעור או סכום מזערי להשקעה בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך ובערוצים לילדים ולנוער במקבץ השידורים
הבסיסי; סעיף 17ג)א( הקובע שיעור מזערי להשקעה בסוגות מורכבות; סעיף 17ג))ב( הקובע שיעור מזערי להשקעה בדרמה
מורכבת; סעיף 17ג)ג( הקובע שיעור מזערי להשקעה בסרטי תעודה מורכבים; סעיף 17ד)ב( הקובע שיעור מזערי להשקעה
בהפקות מקומיות בתחומי המדע ,המוסיקה ,התרבות והאמנות וסעיף 17ו הקובע שיעור מזערי להשקעה בהפקות מקומיות
במקבץ השידורים הבסיסי.
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תשלום ראשון בגין כל סרטי התעודה המורכבים וסרטי
הטלויזיה שיש להפיקם בשנת ההשקעה או חתימת חוזה בגין
הפקתם יבוצעו במהלך שנת ההשקעה.

 2.9.2ההשקעה הכוללת בסרטי תעודה מורכבים ובסרטי טלויזיה
תושלם עד תום השנה השניה שלאחר שנת ההשקעה ,כדלקמן:
סכום בשיעור שלא יפחת מ 30% -מההשקעה הכוללת בכל אחת
מהסוגות האמורות יוצא עד לא יאוחר מתום שנת ההשקעה,
סכום נוסף בשיעור שלא יפחת מ 30% -מההשקעה יוצא עד לא
יאוחר מתום השנה הראשונה שלאחר שנת ההשקעה ,והיתרה,
בשיעור של  40%מההשקעה ,תוצא עד לא יאוחר מתום השנה
השניה שלאחר שנת ההשקעה .המועצה תהא רשאית לקבוע
הוראות בדבר הצמדת סכום ההשקעה בגין פרישת ההשקעה
כמפורט לעיל ,היה ושיעור העליה השנתי של מדד המחירים
לצרכן יעלה על  ,5%או אם שיעור עלית המדד האמור בתקופה
שבה בוצעה ההשקעה יעלה על .10%
 2.9.3שידורם של סרטי התעודה המורכבים יושלם עד תום השנה
השניה שלאחר שנת ההשקעה ,כדלקמן :סרטי תעודה מורכבים
בהיקף שלא יפחת מ 30% -מההשקעה הכוללת בסרטים אלה
ישודרו עד לא יאוחר מתום השנה שלאחר שנת ההשקעה,
והיתרה ,בשיעור של  70%מההשקעה ,תשודר עד תום השנה
השניה שלאחר שנת ההשקעה.
 2.9.4שידורם של סרטי הטלויזיה יושלם עד תום השנה השניה שלאחר
שנת ההשקעה ,ואולם בעל רשיון רשאי לשדר עד  22.5%מתוך
כלל סרטי הטלויזיה שהוא מחוייב להפיקם בשנת ההשקעה,
במהלך השנה השלישית שלאחר שנת ההשקעה ,ובלבד שבכל
שנה החל משנת  2004ועד שנת  2006ישודרו על ידו שנים עשר
סרטים לפחות בכל שנה ,והחל משנת  2007ואילך ישודרו על ידו
שבעה סרטי טלויזיה לפחות בכל שנה.
בכל מקרה שהשיעור של  22.5%הנקוב בסעיף זה יניב מספר בלתי שלם של
סרטים ,יעוגל מספר הסרטים נושא השיעור האמור כלפי מטה.
 2.9.5חתמו בעלי הרשיונות על חוזים להפקת סרטי תעודה מורכבים
או סרטי טלויזיה בסכומים העולים על הסכומים השנתיים
שחוייבו להשקיע בסוגות אלה ,או ביצעו בגינם השקעות,
והסרטים לא שודרו באותה שנה ,יהיו רשאים לקבל הכרה בגינם
לצורך חובותיהם בשנה שלאחריה .השנה בה תוכר ההפקה
תיחשב לשנת ההשקעה גם בכל הנוגע לחובותיו של בעלך
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הרישיון באשר לפריסת ההשקעה ומועדי השידור של אותה
הפקה.
 2.9.6הוראות סעיף  2.9יחולו על סרטי תעודה מורכבים החל משנת
ההשקעה המתחילה ביום  ,1.1.2004ועל סרטי טלויזיה ,החל
משנת ההשקעה שהחלה ביום .1.1.2003
-

סעיף  2.9הנ"ל יחול במלואו על בעל הרשיון לשידורי לווין ,בכפוף לאמור
להלן:
 לסעיף  2.9.5להחלטה  -סיפא הסעיף ,המתחילה במלים "ואולם בעל
רשיון רשאי "...והמסתיימת במלים "שבעה סרטי טלויזיה לפחות בכל
שנה" ,לא תחול על בעל הרשיון לשידורי לווין.
 לסעיף  2.9.6להחלטה  -הוראות סעיף  2.9להחלטה יחולו על סרטי
טלויזיה המופקים על ידי בעל הרשיון לשידורי לווין החל משנת
ההשקעה המתחילה ביום .1.1.2004

2.10

על אף האמור בסעיפים  2.7ו 2.8 -לעיל ,בכל האמור בהשקעה בסדרות דרמה,
לרבות סדרות דרמה קצרות ,ששעת הפקתן עולה על הסכום הנקוב בסעיף
17ג)ד(לכללים ,יחולו הוראות סעיף  2.9להחלטה ,בשינויים המחוייבים.

2.11

על אף האמור בסעיפים  2.7ו 2.8 -להחלטה ,בכל האמור בהשקעה בסדרות
דרמה ,סדרות דרמה מורכבות ,וסדרות תעודה ,יחולו ההוראות הבאות:

 2.11.1תשלום ראשון בגין הסדרות או חתימת חוזה בגין הפקתן יבוצעו במהלך שנת
ההשקעה.
 2.11.2סכום בשיעור שלא יפחת מ 50% -מההשקעה הכוללת בסדרות יוצא עד לא
יאוחר מתום שנת ההשקעה .יתרת הסכום תוצא עד לא יאוחר מתום השנה
הראשונה שלאחר שנת ההשקעה .המועצה תהא רשאית לקבוע הוראות בדבר
הצמדת סכום ההשקעה בגין פרישת ההשקעה כמפורט לעיל ,היה ושיעור העליה
השנתי של מדד המחירים לצרכן יעלה על  ,5%או אם שיעור עלית המדד האמור
בתקופה שבה בוצעה ההשקעה יעלה על .10%
 2.11.3שידורן של הסדרות יושלם עד לא יאוחר מתום השנה הראשונה שלאחר שנת
ההשקעה.
על אף האמור בסעיפים  2.1עד  2.11לעיל אם חתם בעל הרשיון על חוזים
2.12
של הפקות מקומיות בסכומים העולים על הסכום המזערי שהוא חייב להשקיע
בסוג הפקות אלו על פי כללי המועצה ,או ביצע בגינן השקעות ,ומי מההפקות לא
שודרו באותה שנה ,יהיה רשאי הוא כי הפקה כאמור תוכר לו לצורך חובותיו
באחת השנים שלאחר מכן ,לפי בחירתו ,אך לא יאוחר מהשנה שבה עלה סכום
ההשקעה בהפקה על שיעור של  10%מסכום ההפקה הכולל של אותה הפקה.
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השנה בה תוכר ההפקה תיחשב לשנת ההשקעה גם בכל הנוגע לחובותיו של בעל
הרישיון באשר לפריסת ההשקעה ומועדי השידור של אותה הפקה.
על אף האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחון מחדש בכל עת את
2.13
השיעור מהכנסותיהם של בעלי הרשיונות מדמי מנוי שנקבע להשקעה בהפקות מקומיות
ולקבוע שיעור אחר במקומו קודם למועדים שנקבעו בסעיפים  2.1ו 2.2 -לעיל ,וזאת עקב
שינוי נסיבות כגון שינוי במצבם הכלכלי של בעלי הרשיונות בפעילותם בתחום השידורים
או מטעמים מיוחדים אחרים ,ובלבד שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

סכומי ההשקעה בהפקות מקומיות לשנת  2002וחלוקתם בין הערוצים המחוייבים בהפקות
מקומיות
 3.1על אף האמור בסעיף  2לעיל ,סכום ההשקעה הכולל להפקות מקומיות בשנת  2002יעמוד
לפחות על הסכומים המצטברים הבאים:
3.1.1

הסכומים הנדרשים לצורך ביצוע כל המחויבויות בתחום ההפקות המקומיות על
פי החלטת המועצה מס'  14 - 21/2002מיום  26.5.02בעניין הארכת אישור שידור
ערוצים משותפים ,ועל פי האישורים שניתנו על ידי המועצה לשידור הערוצים
"ויוה"" ,נשיונל ג'יאוגרפיק"" ,הופ"" ,פוקס קידס" ו"ביפ" לתקופה שמיום
 1.1.02ועד למועד הקובע.

3.1.2

סכום בשיעור של  8%מהכנסותיהם של בעלי הרשיונות מדמי מנוי לתקופה
שמיום המועד הקובע ועד יום .31.12.02

3.1.3

היה הסכום שחויבו בעלי הרשיונות להשקיע על פי החלטות המועצה והאישורים
המפורטים בסעיף  3.1.1לעיל לתקופה שמהמועד הקובע ועד יום 31.12.02נמוך
מהסכום הקבוע בסעיף  3.1.2לעיל ,ישלימו בעלי הרשיונות את ההפרש בין
הסכומים )להלן" :הי תרה"( על פי המפורט בסעיף  3.2להלן.

 3.2היתרה תושקע בערוצים על פי בחירת בעלי הרשיונות ובלבד ששיעור של 65%
לפחות מן היתרה יושקע בהפקות מקומיות שהן סדרות דרמה או דרמות
מורכבות ,לרבות סרטי טלוויזיה ,או סרטי תעודה.
 3.3בעלי הרשיונות יעבירו למועצה את הדיווחים הבאים:
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3.3.1

בתוך חודש ימים מתום השלישון השני של שנת  2002יעבירו בעלי הרשיונות
למועצה דו"ח מבוקר על ידי רואה חשבון בדבר הכנסותיהם מדמי מנוי לתקופה
שמהמועד הקובע ועד לתום השלישון השני.

3.3.2

בתוך חודש ימים מתום שנת  2002יעבירו בעלי הרשיונות למועצה דו"ח מבוקר
על ידי רואה חשבון בדבר הכנסותיהם מדמי מנוי לתקופה שמהמועד הקובע ועד
לתום שנת .2002

-

תיקון זה יכנס לתוקף החל משנת ההשקה  2005ואילך .ואולם ,ניתן יהיה
להכיר בסכומים עודפים שהושקעו בהפקות מקומיות בשנת  2004לצורך שנת
ההשקעה  ,2005וזאת בהתאם להוראות סעיף  2.8לעיל.
***
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