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 ו"תשע א אדר ט"י 
 2016 פברואר 28

 לכבוד
 מר שלמה פילבר

 יו"ר הוועדה המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים
 חברי הוועדה

 

 שלום רב,

 סיווג כערוץ חדשות בינלאומי -   i24newsערוץ החדשות הנדון: 

 

וועדה מייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק ה לפרסום הכיוונים ומגמות הביניים של בהמשך 
בספטמבר  18ידי ראש הממשלה ושר התקשורת, מר בנימין נתניהו ביום -אשר מונתה על השידורים

התייחסות ותוך  15.11.15תוך חזרה על האמור במכתבנו מיום  הריני לפנות בנושא שבנדון , 2015
  .12-15ספציפית למסקנות הביניים בסעיפים 

 

 עובדתית סקירת

1.  i24news ריו חל את שידוה . הערוץערוץ חדשות בינלאומי שבסיסו במדינת לוקסמבורג הינו
  .2013בחודש יולי 

 
נפרדים בשלוש מסקרים אירועים חדשותיים בשלושה אפיקים  24/7הפרוסים  ורי הערוץשיד .2

 .)הערוץ אינו משדר בעברית( אנגלית, צרפתית וערבית -שפות 
 

עולמיים,  דיווחים חדשותיים –מבחר עשיר ומגוון של תכניות הכוללות ז'אנרים שונים  .3
ם מומחים, תכניות ראיונות עישראל בפרט, ממהמזרח התיכון בכלל וסקירות חדשותיות 

נות, מוסיקה, קולנוע, אופנה בתחומי כלכלה, ספורט, טכנולוגיה, אומתכניות מגזין אירוח, 
הקפדה על ערכים ותוך שימת דגש לאובייקטיביות  מספקים מידע פתוח ועדכני ביותרועוד, 

 עיתונאים נאותים. 
 

מעניק לצופים כיסוי  ,i24newsמופק מאולפנים המצויים בנמל יפו. מבחינת התכנים,  הערוץ .4
חדשותי מקיף לזירה הבינלאומית יחד עם מבט מעמיק ומורחב לאירועים האזוריים 
והמקומיים תוך מתן פרשנות חדשנית, מגוונת ועמוקה המשקפת את הייחודיות של החברה 

 הישראלית.
על הינו ב i24newsהואיל וחברת ההפקה מעסיקה עיתונאים ונותני שירות ישראליים, 

על הנעשה במזרח  ההכרות והבקיאותמאפייני תוכן שונים משאר ערוצי החדשות לאור 
 התיכון בכלל ובישראל בפרט.
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5. i24news במדינות רבות בעולם וזמינותו בקרב הפלטפורמות גדלה ומתעצמת. הערוץ  נצפה
ועוד. טאבלט, טלפון סלולרי מחשב,  –נגיש בצפייה ישירה בשידורים חיים מכל מכשיר 

 בחבילות מצוי i24news ביבשות רבות בעולם כגון המזרח התיכון, אירופה, אסיה ואפריקה
 בכל שידור אמצעי של הנרחבת הפריסה. העולם ברחבי לוויינים שישה דרך ונצפה בליםכ 

 .אב בתי ממיליארד ליותר שמגיעה מרשימה חשיפה מאפשרת העולם
 

עיתונאים(,  150עובדים ונותני שירות )מתוכם  250-מועסקים כ  םשידוריההפקה והבמסגרת  .6
מתוך אמונה ורצון להיות שותפים לשינוי גדול  ממדינות שונותעלו ארצה רבים מהם  אשר

מנת לספק לצופים את הקולות -ימים כלילות עלעובדים  םה .בתחום החדשות הבינלאומיות
 הכי אוטנטיות מהמזרח התיכון. 

 
הוט( המחזיקה ברשיון כללי לשידורי כבלים מכוח -מערכות תקשורת בע"מ )להלן  Hotחברת  .7

, הגישה בקשה למועצה לשידורי כבלים ולוויין לשדר במסגרת 1982-בחוק התקשורת, התשמ"
 . i24newsשידוריה את הערוץ 

 

, ניתנים לשידור בשידורי הכבלים והלווין רק ארציים שידורי חדשות בהתאם לחוק היום  .8
לחוק, ובהם  2כ6באמצעות מפיק חדשות עצמאי, ובכפוף לקיומם של תנאים שנמנו בסעיף 

איסור בעלות צולבת בין בעל רישיון לשידורי כבלים או לוויין, לרבות בעל שליטה או בעל עניין 
 בהם, לבין המפיק העצמאי. 

 
לבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים ובעל הרישיון לשידורי  המועצה רשאית לאשרכמו כן,  .9

, המשודרים או המועברים על פי דין, דוגמת שידורי חדשות לוויין להעביר שידורי חדשות
 בינלאומיים בערוצים שמקורם מחוץ לישראל.

 
כאשר השאלה לפני כשנתיים בישראל נבחן  i24newsנושא הבקשה לאישור שידור הערוץ  .10

יחס אליו, דהיינו האם מדובר ש לנקוט בשי הסיווגמשפטית שנידונה התייחסה לניתוב הליך ה
ליו נלווים תנאים א ,כמפיק ערוץ עצמאי לחובת רישוי בערוץ חדשות ארצי, שיש להכפיפו

 שונים או, לחילופין, האפשרות להגדירו כערוץ חדשות זר.
 

מר אבי ליכט,  ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה-לעבעניין זה ניתנה חוות דעת משפטית  .11
 לו היה מסווג , כפי שהיה ניתן לעשותשידור הערוץ בישראל ן לאפשר אתאשר לפיה נקבע כי אי

 המצויים מהאולפנים מתבצעת ההפקה כי העובדה לאורש ,אלא ,זר שותערוץ חדכהערוץ 
 לחוקי בהתאם עצמאי למפיק חדשות רישיון מתן הדורש ישראלי ערוץ בערוץ לראות יש ,ביפו

 .הרגולציה
 

לדידנו קיימת טעות יסודית בהבחנה זו וייתכן כי מקורה הינו בעובדה כי הערוץ הינו יצור  .12
 העיתונאים רוב ,מחד כאשר ,לא היה מוכר בשוק התקשורת עד כהאשר  חדש כלאיים

 באופן. הבינלאומי לקהל מופנים ערוץב הקיימים התכנים ,ומאידך ,מישראל משדרים
 בתי ממליארד ללמעלה ,בעולם רבות למדינות משדר הערוץ ,כיום הדברים במצב ,אבסורדי

 .בישראל הינו משודר להיות יכול אינו הערוץ בו בעולם היחידי המקוםו ,אב
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הנגשה הישירה הקיימת כיום ולאור המלצות הביניים של הוועדה , ההשינויים הרבים נוכח .13

וליתן הקלות בכל דרש להילדדינו קיים הכרח , פתיחת שוק החדשות לשחקנים חדשיםבנוגע ל
אשר לאו דווקא  ,בינלאומיותייחסות לגופים המשדרים מישראל חדשות תהב הנוגע לפרשנות

 מיועדים לציבור בישראל.
 

 להתייחסות לנושא "הישראליות" המופיע בנספח א' ראוי ואף נכון להפנות בעניין זה .14
 . להמלצות הביניים של הועדה

זכרים אף אחד מהפרמטרים המוהגדרת הישראליות בהתאם לם , אינו עונה עi24 newsערוץ 
 כדלקמן: שם

 
 אין הערוץ משדר כלל בשפה העברית; (1)
 העברית;אין בשעת צפייה שיא שידורים בשפה  (2)
, פרסומות או מישדרים המציעים למכירה מוצרים או משדרים המשודרים בערוץ אין (3)

 בשפה העברית, או המתייחסים למוצרים או לשירותים המשווקים בעיקרם בישראל;
פי מהותם ותוכנם, אין השידורים -על אף כי השידורים מופקים בחלקם מישראל, על (4)

 ;ממנו לחלקמיועדים בעיקרם לציבור בישראל או 
 השידורים אכן משודרים במדינות אחרות בעולם. (5)

 
קיימת מניעה להעביר את שידורי הערוץ בישראל  וזאת לאור העובדה  , כיוםלמרות האמור .15

ברישיון של מפיק ערוץ עצמאי, ואשר החייב  ערוץ ישראליההתייחסות לערוץ הינה כאל כי 
בעלויות צולבות. הגבלות אלו גורמות למצב בלתי ל ביחסהאיסור  ף למגבלות שונות לרבותוכפ

 . ישראלבסביר בו הערוץ יכול להיות משודר בכל העולם מלבד 
המגמה  התואמות אתלאור המלצות הביניים של הוועדה  הגבלות אלו יש לבטל אנו סבורים כי

המבורכת לפתיחת השוק המקומי לשחקנים חדשים והסרת מגבלות אשר היו קיימות בעבר 
אירועים חדשותיים המסקר הקיימת בערוץ בינלאומי  בלתי מבוטלתהחשיבות הונוכח 

  .מישראל לכל העולם
באם ההמלצות תתקבלנה כגון מצב בו מחד תהיה הקלה משמעותית  בכדי שלא תצא לקונה

לגורמים המעוניינים לפתוח ערוץ חדשות בעברית מישראל ומאידך תהא מניעה מלשדר ערוץ 
לדידנו יש לתת לכך ביטוי והתייחסות ספציפית  ,בגלל הגבלות ישנות i24newsכדוגמת 

 במסגרת החלטות הוועדה. סוגיה זול
 

יבט הנדסי לפיו שידורי הערוץ אינם מועברים מישראל אל אף  גורם מפיץ חשוב להדגיש ה .16
לרחבי הגלובוס.   free to air בישראל. הערוץ עולה ללוויינים בינלאומיים ודרכו הוא מופץ

 פי עמדתנו אין מדובר בערוץ ישראלי.-לכן שעל
 

הינו צופים מחוץ  i24newsיש להדגיש כי קהל היעד העיקרי של שידורי , כפי שכבר צוין .17
למדינת ישראל הנחשפים כדבר שבשגרה לסיקור מגמתי וביקורתי כלפי ישראל מצד ערוצי 
חדשות בינלאומיים רבים. ובתוך כך קיימת דרישה עצומה לקליטת הערוץ כאן בישראל 

 במיוחד לאור העובדה כי מידע חדשותי רב מתרכז בסביבה הגיאוגרפית הקרובה. הדרישה 
 את להבין יכולים שאינם החשים שפות ודוברי זרים תושבים, חדשים וליםע מצד מגיעה

 . בישראל בערוצים הדיווחים
 ערבי ישראל אף הם מגלים עניין רב בדיווחי הערוץ בשפה הערבית.
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מסמל את הקשר לעולם וחושף את מדינת  i24NEWSבתוך מה שמוגדר כ"כפר גלובלי",  .18

ישראל כמדינה מיוחדת והטרוגנית שמאז ומעולם אימצה גישה דמוקרטית וערכים של 
 עצמאות וחופש, כמשותף למדינות דמוקרטיות רבות בעולם.

נתפס  i24newsלציין כי עיתים בדיווחים מגמתיים, חשוב בעידן בו ערוצי חדשות חוטאים ל     
יבה הולמת ותשובה ראויה לטענות של דיווחים בלתי אמינים, לחוסר בעולם כאלטרנט

בהירות ולתלונות הרבות של דיסאינפורמציה על ההתרחשויות בישראל ובאזור המאפיינות 
רואים עליה מתמדת בצפיה בערוץ דווקא  אנו כחלק מכך ערוצי חדשות בינלאומיים אחרים.

  .יןדיווח חדשותי אמ בארצות ערב מצופים המחפשים
 

הועדה המוסמכת לגבש המלצות ולהציע תיקוני חקיקה ולכוונתה לקביעת  בהתאם למנדט .19
מוצרים מגוונים  עודדלרצון תוך מהסדרים שיעודדו כניסתם של שחקנים חדשים לשוק 

לכלול במסגרת המלצותיכם המלצה לשנות  , נבקשכם בשוק התוכן והחדשות ושונים שיתחרו
, בין אם על דרך פרשנות, ובין אם לחלופין בדרך של תיקון חקיקה, ההתייחסות הקיימת את

במסגרת  i24newsהוט( תוכל לשדר את -שחברת הוט מערכות תקשורת בע"מ )להלן באופן
   .שידוריה

 

 בכבוד רב,

 

 פרנק מלול

 מנכ"ל  

 העתק: 

 הועדה יו"ר –מר שלמה פילבר 

 רכז הועדה –מר אבינועם רוזנבאום 

 גב' אוה מדז'בוז'

 חי שגב ןגב' יפעת ב

 גב' שירה גרינברג

 עו"ד דנה נויפלד

 מר הרן לבאות

 מר יאיר חקק

  עו"ד אלידור בליטנר
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