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זליגת שידורי הספורט מערוצים חינמיים לערוצים בתשלום הפתוחים לצפייה רק : הנדון

 ים והלווייןללקוחות חברות הכבל

העברת שידור המשחק המרכזי בליגת העל בכדורגל לאור  ,בזאתאני מתכבד לפנות אליכם 

החלטת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ולאור  מהערוץ הראשון לערוץ הספורטובכדורסל 

 טלאשר באופן עקרוני לחברות הכבלים והלוויין להעלות לשידור שני ערוצי ספור 30.6.1026מיום 

 . פרימיום בתשלום חדשים 

עלה חשש שידור משחקי הספורט בערוצים המיועדים למנויי חברות הכבלים והלוויין בלבד מ

עידן "באמצעות  בערוצים הפתוחים הטלוויזיה פה בשידוריולפגיעה קשה בציבור לקוחות גדול הצ

ועצה ולהלן עמדת המ ,המשודרים בערוצים אלה והמנוע בשל כך מלצפות במשחקים+" 

 :הישראלית לצרכנות

ישודרו , ובכדורסל לאחרונה פורסם כי המשחקים בגביע המדינה וליגת העל בכדורגל .2

 .2בערוץ  –בערוץ הספורט בלבד ולא כפי שהיה נהוג בעבר 

פרסמה באתר משרד המועצה לשידורי כבלים ולוויין  30.6.26ביום , עוד ובנוסף .1

ברות הכבלים אישור עקרוני להעלות שני התקשורת ובערוץ הפייסבוק שלה כי ניתן לח

, בלבד חברות הכבלים והלוויין למנוייהמיועדים  ערוצי ספורט פרימיום חדשים בתשלום

 :ולהלן ההודעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק של המועצה לשידורי כבלים ולוויין

, סבאופן עקרוני להוט ולי( 'ה)המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין אישרה היום "

באמצעות חברת ( מוספים)להעלות לשידור שני ערוצי ספורט פרימיום חדשים בתשלום 

הכוללת כיום שני )רלטון תחת התחייבות שלא להעלות את מחיר החבילה הקיימת 'צ

הבקשה הונחה על שולחן המועצה בטענה כי . למשך שנה( 1וספורט  2ספורט  –ערוצים 

אשר אינם מוצאים , ידורים חיים על המדףקיימים כיום תכני ספורט מצולמים של ש

במהלך שנה זו ייבחנו האלמנטים התוכניים . מקום לשידור במסגרת הערוצים הקיימים

 .לגיוון לוח שידורי הספורט לרבות תרומתם, והצרכניים של הוספת הערוצים
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ר לדרוש ולבוא בדברים כדי לגבש הטבות נוספות "המועצה הסמיכה את היו, בנוסף

רלטון לכלל 'פתיחת משחקים המשודרים היום רק למנויי צ, ביניהן, הספורטלאוהדי 

עוד דורשת המועצה שבערוצים החדשים ישולבו תכני ספורט . מנויי הכבלים והלווין

. די ביטוי על מסך הטלוויזיה הישראליתישראלי מענפים פריפריאליים שאינם באים לי

 ."ר המועצה עם הצדדים הנוגעים בדבר לגיבוש פרטי המתווה"בשבוע הבא תיפגש יו

בתי אב  000,00 –כ  1023נכון לשנת , בל במועצה הישראלית לצרכנותקעל פי מידע שהת .3

עידן "באמצעות שידורי הטלוויזיה צופים ב אותם בתי אבאינם מנויים לחברות הכבלים ו

."+ 

החלטת המועצה לשידורי ו ,מכירת זכויות השידורים לחברות הכבלים והלוויין ,לפיכך .4

מאשרת זליגת משחקי ספורט מרכזיים מערוצים חינמיים לערוצים הכבלים ולוויין 

מעלה חשש לקיפוח ציבור גדול של  ,בתשלום המיועדים רק למנויי הכבלים והלוויין

 .הוציא סכומים ניכרים מידי חודש כדי לצפות בתכניםומאלצת חובבי ספורט ל, צרכנים

העיקרון המעגן את זכות הציבור לקבל שידורי ספורט עיקריים במסגרת הממלכתית או 

י הרשויות ומהווה ביטוי ראוי לעקרונות החוקתיים של שוויון "ללא תשלום כבר הוכרה ע

שאין להעדיף על פניהם אין לאפשר פגיעה זוחלת בעקרונות אלה ובודאי .  והזכות לדעת

 . של הפועלים בתחום, את האינטרס הכלכלי המצומצם

נדרשת התערבות רגולטורית של , לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, נוכח האמור .0

זכויות  ותאשר תקבע כי בכל מקום שבו נמכר התרבות והספורטומשרד  התקשורת משרד

יים ישודרו בערוצים הפטורים יותנה כי השידורים המרכז, של אירועי ספורט שידור

לעמדת , בנוסף. לצפות גם בשידורים אלו+" עידן "יתאפשר למשתמשי  כיו, מתשלום

כלול בתמהיל ערוצי עידן פלוס גם את ערוץ הספורט כערוץ לנדרש , המועצה לצרכנות

לשם העמדת תחרות , כהתחלת מהלך של הרחבת חבילת הערוצים הכלולה בו, פתוח

א יצירה עידן פלוס הי, כזכור. נוי לצרכניםהלוויין והוזלת מחירי המלערוצי הכבלים ו

מבורכת של הממשלה שנועדה לקדם את התחרות ולהנגיש את ערוצי הטלביזיה 

כוון יתוך תמהיל הערוצים שלו הכללת ערוץ הספורט ב. בור הצרכניםהבסיסיים לצי

ענה מספק לצרכיו וא בו מלמטרה זו ויקלע לטעמו של ציבור צופים רחב שיוכל למצ

 .תחליף לחבילות המנויים היקרותובתחום זה 

 .נודה על היענותכם לבקשה לטובת ציבור אוהדי הספורט בישראל .6
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 המועצה הישראלית לצרכנות 

 

 


