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 7.4.2020 מיום לשידורי כבלים ולשידורי לוויןהמועצה  יו"ר החלטת

 לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ בעניין: אישור

 "הערוץ שלנו"להעלאת ערוץ 
 

בקשת חברת  את  ןבח"( יו"ר המועצהלשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: " יו"ר המועצהלאחר ש

" )להלן: הערוץ שלנולהעלאת ערוץ " ,("בעל הרישיון"הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: 

"(, מאשר מסמכי הבקשה"(, לרבות המסמכים שהוגשו בקשר עם הבקשה )להלן יחד: "הערוץ"

 : יו"ר המועצה לבעל הרישיון את שידור הערוץ בכפוף לתנאים הבאים

 

 :איפיון הערוץ      .1
 

תכניות אירוח, מוזיקה, ראיונות,  לרבות במסגרת יםנוצרידת נוצרי המשדר תכנים ערוץ  1.1

 תכניות רוח ועוד.

 לקהל הצופים בישראל. הערוץ מיועד 1.2

 מדינת מקור השידור: ארצות הברית. 1.3

 שפת השידור: עברית ואנגלית.  1.4

כפי שמשודרים בטריטוריות אחרות  ,בשידוריו לשידורי הערוץלחלוטין הערוץ אינו זהה  1.5

 ישראל.קהל בל שלב תוכן ייעודיומ

       

 : תובעל       .2
 

מפיק )להלן: " God TV Angel Cristian Television Trust, USA ארגון הערוץ יופק על ידי 2.1

 . , תל אביב36ג דירה /4מר רון קנטור, קרליבך : . נציג הערוץ בארץ וכתובתו"(הערוץ

והאחזקות )הישירות והעקיפות( בערוץ כמפורט בבקשה מיום מצבת הבעלות  2.2

22.3.2020. 

בעל הרישיון ידווח למועצה מיד עם התרחש שינוי בזהות מפיק הערוץ האמור בסעיף  2.3

 לעיל, ו/או בזהות המחזיקים במישרין או בעקיפין במפיק הערוץ. 2.1
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כלשהם במפיק הערוץ, באמצעי שליטה , במישרין ו/או בעקיפין, לא יחזיקשיון יבעל הר 2.4

לא תהיה לו זיקה לערוץ ו/או למפיק הערוץ והוא לא יארוז את הערוץ, והכל כנדרש 

, כפי 4474ובהתאם להגדרות בתנאי החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בתיק מזג 

  ."(החלטת המזגשתוקנה מפעם לפעם )להלן: "

)א( לחוק 1כ6סעיף אחזקת אמצעי השליטה במפיק הערוץ תעמוד בכל עת בהוראות   2.5

 1א39)להלן: "חוק התקשורת"( וסעיף  1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

)להלן:  1987-לכללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח

"כללי התקשורת"( על סעיפיו הקטנים, וכן בכל הוראת דין אחרת )לרבות הוראות 

בלים עסקיים( הנוגעת לאחזקת אמצעי שליטה הרישיון והחלטות הממונה על הג

  במפיקי ערוצים.

 

 :בתוכן בלעדיותהיעדר בעלות ו .3

לבעל הרישיון לא יהיה כל בעלות בתכנים המשודרים בערוץ וכל זכות בהם, למעט זכות  3.1

שימוש, ולא יהא לו כל זכות להמחותם או להורות על זהות מי שהתכנים יימכרו או 

הערוץ זכאי להעמיד את זכויות שידור הערוץ למכירה לכל מפיק יימסרו לשימושו. 

הוראה של  על פי כל דין או ולכל הגבלה המוטלת עלי התאם, וזאת בבישראל אדם

  רשות מוסמכת.

 או של ו/וקנה, במישרין ו/או בעקיפין, בלעדיות ברכישה של הערוץ תשיון לא ילבעל הר 3.2

לא ישדר תכנים שניתנה בהם  ו/או בתכני הערוץ, והערוץ הזכות לשידור הערוץ

 בלעדיות.

 1-6/2000זה, "בלעדיות" כהגדרתה בהחלטת המזג ובהחלטת המועצה מס'  3בסעיף  3.3

 "(.החלטת המדיניות בדבר איסור בלעדיות בתוכן)להלן: " 23.3.2000מיום 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבעלות בתכני הערוץ ושידורם על ידי בעל הרישיון יעמדו  3.4

 במגבלות שנקבעו לעניין זה בהחלטת המדיניות בדבר איסור בלעדיות בתוכן.בכל עת 
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 :פרסומות .4

הערוץ לא יכלול כל פרסומת גלויה או פרסומת סמויה או פרסומת בלתי מודעת וכן   4.1

לא יכלול פרסומת כאמור בתשדיר חסות, בתשדיר שירות או בקדימון )כהגדרתם 

 התקשורת(.  בכללי

 

 שידור והגישה לערוץ: אופן השידור, זמני .5

 הערוץ ישודר באות שמע דיגיטלי, סטריאופוני. 5.1

 , בכפוף לדין ולכללים. 24/7ימים בשבוע,  7שידור הערוץ יבוצע  5.2

 .183הערוץ ישודר באפיק מספר  5.3

 

 דרך הצעת הערוץ: .6

 הערוץ יוצע לכלל לקוחות בעל הרישיון, כערוץ מוסף ללא תשלום.  6.1

 שידורי דת: .7

 שידורי דת תחול אף על שידורי הדת שבשידורי הערוץ בנוסח המפורט להלן:הרגולציה החלה על 

אין מניעה כי שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת יכללו תמיכה בעקרונות של דת,  .7.1

אמונה, או דרך חיים, אולם שידורים כאמור לא יכללו תכנים אשר יש בהם כדי להשפיע 

עדים לילדים ובני נוער יש לנקוט זהירות בשידורים המיו השפעה בלתי הוגנת על הצופים.

 יתרה באמור לעיל. 

המונח "השפעה בלתי הוגנת" הינו לרבות פניה לפחדי הצופים; פניה למצוקות הצופים;  .7.2

ניצול חולשתם השכלית או הגופנית או חוסר הידיעה של הצופים; הבטחת תגמול 

 באמצעות כוחות או יכולות על טבעיות וכן הלאה.

 זלזוללא יוצגו עמדות או מידע, אשר יש בהם  , מסורת ומורשתושאי דתבשידורים בנ .7.3

באמונה ובקיום חובות של דתות, כתות, עדות או קבוצות בחברה, לרבות קבוצות דתיות 

 אחרות או ביטולם. 

יעשה כל מאמץ על מנת להבטיח כי אמונה או  , מסורת ומורשתבשידורים בנושאי דת .7.4

 באופן הוגן, מדויק ובהקשר הולם.  ווצגפולחן דתי של קבוצות דתיות י
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בלי לגרוע מכל דין, שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת לא יכללו הבעת עמדות או דעות  .7.5

 פוליטיות או קידום עניינים פוליטיים או מפלגתיים. 

לא יותר גיוס תרומות במסגרת שידורים בנושאי דת, מסורת ומורשת, אלא במקרים  .7.6

 וחדים, על פי אישור מראש בכתב של יו"ר המועצה. מיוחדים ומנימוקים מי

במידה וישודרו בערוץ מישדרים המגייסים תרומות, מתחייב בעל הרישיון לחסום את  .7.7

 מספרי הגישה לגיוס תרומות לצופיו, באופן שלא יאפשר גיוס תרומות מצופים בישראל.

 שונות:     .8

תוקף אישור זה הינו למועד המבוקש לעיל, וזאת אלא אם הורו יו"ר המועצה או  8.1

המועצה בדבר ביטול או שינוי תנאי אישור זה מנימוקים שירשמו. האמור אינו 

גורע מכל סמכות הנתונה למועצה להורות על הסרת הערוץ או שינוי תנאי אישור 

 זה או ביטולו. 

זה יחויבו בהגשת בקשה נפרדת ליו"ר כל שינוי או חריגה מהוראות אישור  8.2

המועצה, אשר יהיה רשאי להורות על שינוי תנאי אישור זה לרבות העברת הבקשה 

לדיון במועצה. המועצה תהא רשאית לאשר השידור ו/או להתנותו בתנאים ו/או 

 להורות לבעל הרישיון לחדול משידור הערוץ.

ו שינויים של ערוצים אין לראות באישור יו"ר המועצה כאישור להסרתם א  8.3

 קיימים.

אין באישור יו"ר המועצה כדי לגרוע מחובותיו של בעל הרישיון בקשר עם שידור  8.4

הערוץ, על פי הוראות הדין, לרבות הוראות הרישיון, החלטות המועצה והוראות 

כל רשות מוסמכת ואין בו כדי לפטור את בעל הרישיון מן החובה לבקש ולקבל כל 

 שור או הסכמה לפי כל דין הנדרש לעניין שידור הערוץ.רישיון, היתר, אי

אין במתן אישור יו"ר המועצה כדי להגביל או למנוע את שיקול דעת המועצה במתן  8.5

החלטה או קביעת מדיניות בכל נושא הנתון לסמכותה, ואישור זה על כל תנאיו 

 יהיה כפוף לכל שינוי שיקבע בדין, בהחלטה או במדיניות כאמור.

למועצה וליו"ר המועצה מוקנית הזכות להורות לבעל הרישיון לשנות הוראות   8.6

אישור זה לפי שיקול דעתם, בכל מקרה שתקבע על ידם מדיניות בנושא הקשור עם 

תנאי אישור זה ואשר לדעת המועצה או יו"ר המועצה יהיה בה כדי להצריך שינוי 

 תנאיו.
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יל, לא תעמוד לבעל הרישיון כל בכל מקרה של שינוי תנאי אישור זה כאמור לע 8.7

טענה, לרבות טענת הסתמכות או מניעות או הבטחה שלטונית, בקשר עם הערוץ 

 או עם כל פעולה וזכות בקשר עמו.

להלן רשימת מסמכי הבקשה שנמסרו על ידי בעל הרישיון ואשר בהסתמך עליהם  8.8

 ועל תכנם נתקבלה החלטה זו:

על  22.3.2020 להעלאת הערוץ מיום מעודכנת בשניתבקשה  8.8.1

 ;31.3.2020מיום  לוח שידורים לדוגמאלרבות כל צרופותיה 

 התקשרות בדבר 1.4.2020 מיום הרמלין רון מר של תצהירו 8.8.2

 ;בלעדיות ללא

כל ההתכתבויות בין בעל הרישיון למנהלת הסדרת  8.8.3

 השידורים לציבור לרבות בדוא"ל, בקשר עם הערוץ.

זה     אישורליו"ר המועצה שמורה הסמכות להורות לבעל הרישיון כל הוראה בעניין  8.9

 וכן רשאי הוא לשנות הוראות אישור זה או לבטלו אם יש בכך צורך.

לבקשת יו"ר המועצה, יעביר בעל הרישיון ליו"ר המועצה כל פרט ו/או מסמך נוסף  8.10

 נאי אישור זה ובכל דין. שיידרש על ידו לצורך בחינת עמידתו של בעל הרישיון בת

האישור נשוא החלטה זו ניתן בהסתמך על המסמכים, לוח השידורים והנתונים    8.11

שנמסרו ליו"ר המועצה בקשר עם הבקשה כאמור לעיל, וכל שינוי מהותי אשר  

התרחש או צפוי להתרחש בהם ויש בו כדי להשפיע על תוכנם, מחייב את בעל 

עם היוודע לו דבר השינוי, ויכול שיביא לשינוי   הרישיון לדווח ליו"ר המועצה מיד

 וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת על פי כל דין.  או ביטול האישור,

בעל הרישיון מתחייב כי הערוץ יעמוד בכל עת בהוראות הדין הרלבנטיות וכן  8.12

"(. בעל הרישיון מאפייני הערוץבמאפיינים המפורטים במסמכי הבקשה )להלן: "

י לסטות ממאפייני הערוץ מבלי שקיבל לכך את אישור המועצה לא יהא רשא

 מראש ובכתב.

"(. הנספחלרישיון )להלן: " 2הערוץ יצורף לרשימת הערוצים המפורטים בנספח ד' 8.13

בעל הרישיון יעדכן את מסמכי הרישיון בהתאם, וישלח את הנספח המתוקן 

מיום תחילת שידור ימים ממועד האישור ולא יאוחר  30למועצה לאחר עדכונו, תוך 

 הערוץ.

 .בקשר עם ערוץ זה יםהחלטה קודמאישור או אישור זה מחליף כל  8.14
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יום מיום קבלתו. יובהר, כי במידה והערוץ לא  120תוקפו של מתן אישור זה הינו   8.15

בעל הרישיון  יעלה לשידור בתוך פרק הזמן האמור, יפקע תוקפו של אישור זה.

יעדכן את יו"ר המועצה על המועד הסופי בו החל לשדר את הערוץ בשידוריו, 

בסמוך לתחילת השידורים, או על פקיעת אישור זה מאחר שהערוץ לא עלה 

 לשידור במהלך תקופת תוקפו.

 מונחים הנזכרים בהחלטה זו ואשר לא הוגדרו במפורש בהחלטה, תהא להם 8.16

 לרבות כללי בתקנות ובכללים שמכוחו,רת, תקשוהקבועה בחוק ה משמעותה

 שיון.ישל בעל הר רישיוןובהוראות ה התקשורת

 
*** 

 


