
  
 החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

  22.10.2009מישיבתה מיום 
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  1-27/2009 '  מסהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווייןהחלטת 
 חיים בערוצי  משחקיםבנושא שידורמדיניות המועצה  :בעניין

  הספורט
  

בהמשך  ,מה המועצה בנושאשימועים שפרסהחלטות קודמות של המועצה ולבהמשך ל
בה קבעה המועצה כי תבחן מחדש מודלים נוספים להסדרת שידורי , 27.5.09לטתה מיום חלה

קובעת המועצה  ,3.9.09ובהמשך לשימוע שפרסמה המועצה ביום , הספורט בערוצים בתשלום
  . בכבלים ובלוויןשידור משחקים חיים בערוצי הספורטבדבר החדשה  מדיניותה את

  
' החלטה מס( מתקנת המועצה את החלטתה בענין אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה ,בנוסף

  .להלן' בסעיף הכמפורט  30.5.2002מיום ) 22-5/2002
  

החלטה זו באה בנוסף להחלטות מועצה קודמות לרבות מפרט ערוץ הספורט בחבילת הבסיס 
 ;")מפרט ערוץ הבסיס"ו" ערוץ הבסיס: "להלן, 24.12.2003 מיום 8-11-32/2003' החלטה מס(
, "לייב" ואישור ערוצים  בדבר עיבויו של ערוץ הבסיס4.1.2007החלטת המועצה מיום ול
    ."2ספורט "ו" 1ספורט ","גולד"
  

 בענין שידורם של משחקים בהשתתפות קבוצות ונציגים מישראל 6.9.07ההחלטה מיום 
  .במפעלים בינלאומיים מבוטלת בזה

  
 במקביל לשידורם PPV - את הצורך בחיוב הצעת אירועים חיים בשיטת ההמועצה תמשיך ותבחן 

  .בערוצים רגילים
  
  

  .יגברוהוראות החלטה זו , ככל שיש סתירה בין החלטות מועצה קודמות ובין הוראות החלטה זו
   

  
  מטרת המדיניות

  
  +.5לעבות את מפרט ערוץ הספורט שבחבילת הבסיס ולקבוע מפרט תכנים לערוץ . 1
ענפי הספורט : "להלן (כדורסל וטניס, בטיח כי משחקים מרכזיים ממפעלי כדורגללה. 2

ערוץ הבסיס וערוץ (ימשיכו להיות משודרים בערוצים בעלי נגישות גבוהה לציבור ") המרכזיים
5.(+  
  .להרחיב את מגוון השידורים והמפעלים המוצעים לציבור אוהדי הספורט. 3
צית מידע מלא ומפורט בעניין השידורים שהם זכאים לראות יזיה הרב ערוולתת למנויי הטלו. 4

  .ללא תוספת תשלום ולגבי השידורים שצפייה בהם כרוכה בתשלום נוסף
  
  

  המדיניות
  
  המודל . א
  

  : מרכזייםעוגניםשלושה  כולל של המועצה העומד בבסיס מדיניותההמודל 
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 .להחלטה 'לנספח ארוץ הבסיס בהתאם מפרט עהרחבה של  .1

  
יבור מנויי הכבלים לצ גבוההשהינו ערוץ בעל נגישות , +5מפרט תכנים לערוץ  קביעת .2

 . להחלטה 'לנספח בבהתאם , והלווין
  

 ועל תכנים נוספים שנקבעו +5מפרט זה מבוסס על תכנים המשודרים כיום בערוץ 
 .בידי המועצה

  
כתנאי לשידור + 5ובערוץ הבסיס שידורים נוספים בערוץ חובה לשדר קביעת  .3

של )  לייב5ערוץ (בתשלום יחיד רועים חיים מענפי הספורט המרכזיים בערוץ נוסף אי
 .להחלטה' לנספח גבהתאם , מפיק ערוץ הבסיס

  
  אירועים חיים נוספים. ב

   
בערוצים נוספים המופקים בידי , לא ישודרו אירועים חיים נוספים מענפי הספורט המרכזיים

ובערוץ לייב משודרים במקביל + 5בערוץ , יסאלא אם כן בערוץ הבס, מפיק ערוץ הבסיס
  .  אירועים חיים ואטרקטיביים יותר מענפי הספורט המרכזיים

  
  הגדרות . ג

  
 :בהחלטה זו 

 
 המשחק האטרקטיבי ביותר על בסיס פרמטרים של מיקום הקבוצה -"המשחק המרכזי"".  1

שורתי סביב והעניין הציבורי או התק, שעת המשחק, פופולאריות הקבוצות, בטבלה
  . מרכזיהמשחק הה יקבע מהו המועצר "יו, במקרה של מחלוקת. "המשחק

  
חובת העברה לערוץ הבסיס לרבות " 2ספורט  "- ו" 1ספורט "יש לערוצים  לגבי משחקים אשר 

אטרקטיביות המשחק תקבע ,  עומדת זכות סירובמשחקים אשר ביחס אליהם לערוץ הבסיס
י הפרמטרים האמורים בכפוף "עפ, י מפיק ערוץ הבסיס"עלפי זכות בחירה ראשונה שתופעל 

 . ר המועצה לקבוע אחרת בכל עת"לסמכות יו
  

  
בשים לב למיקום הקבוצות , אחד מהמשחקים המרכזיים של המחזור -"משחק מרכזי"". 2

 הציבורי או התקשורתי סביב הענייןו,  שעת המשחק,פופולאריות הקבוצות, בטבלה
  . עצה יקבע מהו משחק מרכזיהמור "יו, קתבמקרה של מחלו." המשחק

  
  העברת משחקים. ד
  

יעביר לערוץ הבסיס את המשחק המרכזי " 2ספורט  "-ו" 1ספורט "מפיק ערוצים ) א( .1
ככל שהזכויות לשידורן יירכשו על , מכל מחזור בשתיים מתוך שלוש הליגות הבאות

ת בה מפיק ערוץ הבסיס  בכל ע וזאת,ליגה איטלקית וליגה אנגלית, ליגה ספרדית: ידו
לא יחזיק במלוא זכויות השידור של המשחקים המרכזיים של שניים מתוך שלושת 

 . מפעלים אלה
  

 זכויות לשידור" 2ספורט "ו" 1ספורט "ככל שירכשו על ידי מפיק ערוצים ) ב(
יועברו המשחקים המרכזיים למפיק , NBA -משחקים מליגת האלופות ומליגת ה

באופן שיתמלא הנדרש במפרט ערוץ , דורם בערוץ הבסיסערוץ הבסיס לשם שי
  . הבסיס

  
יהיה גבוה במפעלים האמורים במידה ומספר המשחקים המרכזיים מכל מחזור ) ג(

מפיק ערוצים יחוייב , ממספר המשחקים אותם יש לשדר על פי מפרט ערוץ הבסיס
, בסיסהערוץ שידור ב להציע את המשחקים העודפים ל"2ספורט  "-ו" 1ספורט "

 תהא זכות הבסיסערוץ מפיק ל: קרי( לא יהא חייב לרכשם בסיסערוץ המפיק אולם 
 אשר לגביו יש לו זכות  לא ירכוש את המשחק המרכזיהבסיסבמקרה שערוץ ). סירוב

ישדרו בערוציו לכל המנויים " 2ספורט  "-ו" 1ספורט "מפיק ערוצים , סירוב כאמור
   . ללא תשלוםןייהדיגיטליים של חברות הכבלים והלוו
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המשחק "להעביר את " 2ספורט  "-ו" 1ספורט "של מפיק ערוצים החובה ) א( .2
תלות ללא ו, ללא תנאיתחול  לעילכאמור לערוץ הספורט בחבילת הבסיס " המרכזי

אי העברת המשחק . י מפיק ערוץ הבסיס"תשלום התמורה בגין משחקים אלה עב
ויכול שתביא , "2ספורט  "-ו" 1ט ספור"ערוצים כאמור תהווה הפרה של אישור 

  . לביטולם
  
בכל מפעל שביחס אליו קיימת חובת העברה לערוץ  " המשחק המרכזי"מחירו של ) ב(

אשר זכויות  יהיה אחיד לכלל המשחקים שבאותו מפעל, הספורט בחבילת הבסיס
מחיר , דהיינו ("2ספורט  "- ו" 1ספורט " מפיק ערוצים השידור שלהם נרכשו בידי 

מספר חלקי שחק יהיה הסכום ששולם עבור רכישת זכויות השידור של המפעל המ
רכש את זכויות " 2ספורט "-ו" 1ספורט "המשחקים שבמפעל אשר מפיק ערוצים 

המחיר ישקף את עלות רכישת הזכויות לשידור המשחק בידי מפיק . )השידור שלהם
  .ללא תוספת רווח, "2ספורט  "-ו" 1ספורט "ערוצים 

  
שידר בעל הרישיון אירוע חי המתקיים במסגרת המפעלים , רות האמור לעיללמ) ג(

וככל שהזכויות לשידור המשחקים , "לייב"בערוץ , לעיל) ב (-ו) א (1המנויים בסעיף 
ערוץ הספורט מפיק , "2ספורט  "-ו" 1ספורט "ערוץ מפיק המרכזיים הן בידי 

 מחיר עלות המשחק "2ורט ספ "- ו" 1ספורט " למפיק ערוץ ישלם שבחבילת הבסיס 
  .לעיל) ב(2 ולא את המחיר אשר נקבע בסעיף המרכזי בתוספת רווח סביר

  
-2'  החלטה מס-  תיקון מדיניות המועצה בנושא אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה   . ה

  27/2009       
  

ליטה מח, י המועצה"לאחר שעיינה בעמדות הציבור אשר הוגשו בהמשך לשימועים אשר פורסמו ע
להרחיב ו בנושא אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה 30.5.2002לתקן מדיניותה מיום המועצה 

להוסיף לרשימה מפעלים , אשר יש לשדרם בערוצים הפתוחים בלבדאת רשימת האירועים 
  . חדשים ולהוסיף שלבים נוספים במפעלים קיימים הכלולים ברשימה

  
א מפיק ערוץ הבסיס לשדר אירוע מוכרז בשידור חי בשאלה האם רשאי מפיק ערוץ בתשלום שהו

  . חודשים ממועד החלטה זו3תכריע המועצה בתוך , בשידורים מוספים בתשלום
  

שיבוצו של אירוע מוכרז אשר יתקיים במקביל , היות שרשימת האירועים המוכרזים הורחבה
, ירוע מוכרז אחראו במקביל לא, לאירוע חי אשר חובה לשדרו בערוץ הספורט שבחבילת הבסיס
השלב של האירוע ביחס למפעל , יבוצע בשים לב  לעניין הציבורי או התקשורתי סביב האירוע החי

השתתפותו , ספורטאים המשתתפים באירוע/נבחרות/אטרקטיביות הקבוצות, אליו הוא משתייך
  .השעה בה הוא מתקיים והתאמתה לקהל הישראלי, של ספורטאי ישראלי באירוע

  
 21, ר המועצה על קיומם של שידורים מקבילים כאמור מראש ובכתב"ונות ידווחו ליובעלי הרשי

ר המועצה יהיה רשאי ליתן הוראות בדבר שיבוץ השידורים "יו. ימים לפני מועד השידור
גם בהתחשב בקידום שידורם של אירועי ספורט ישראלים בערוץ הספורט שבחבילת , המקבילים

  . הבסיס
   

  כללי. ו
  

 המתקנת את מדיניות המועצה בנושא אירועים בעלי 2-27/2009והחלטה ו החלטה ז .1
 .1.11.2009 לתוקף ביום נהתכנסחשיבות ציבורית רבה 

 
, כמו כן.  תשוב ותבחן את מדיניותה בתום שנה ממועד תחולת החלטה זומועצה  ה .2

במקרה של שינוים מהותיים כדוגמת אלה שלהלן תשוב המועצה ותבחן מחדש את 
 .  אף קודם לכן, תהמדיניו

  

 ובכלל זה עלית מחירים משמעותית -שינויים מהותיים בשוק שידורי הספורט . א
  .במחיריהם של ערוצים בתשלום או שינויים משמעותיים בהיצע ערוצי הספורט

  

שינויים בהרכב חבילת הבסיס המשודרת על ידי חברת הוט וחברת יס או . ב
  .במחירה

  

במתכונת ה מוחלטת של שידור חבילת הבסיס צמצום משמעותי או הפסק. ג
  .האנלוגית בכבליםהמשודרת כיום בחבילת הבסיס 

 
שינויים מבניים בשוק התקשורת כדוגמת פתיחה לתחרות של שוק הפרסומת . ד

  .בשידור הרב ערוצי



 4

 
  
  

  מפרט ערוץ הבסיס: 'נספח א
  
  

  שמירת איכות הערוץ: 1נספח 
  

  
   5השידורים בערוץ 

  /קטגוריה 

שם 
  /מישדרה

  אירוע
 

  .  שעות שידור בכל שבוע בערוץ168פחות לבעל הרשיון ישדר 

  
מספר שעות 

  השידור 
  

  
 Champions(בעל הרשיון ישדר משחקים מליגת האלופות של אירופה 

League (כמפורט להלן, בכדורגל בערוץ:  
  
ישודר , לכל הפחות, המשחק המרכזי מכל ערב שידורים של ליגה זו.       1

בכל מקרה לא יפחת מספר המשחקים . דור חי בשידורי ערוץ הבסיסבשי
  ; מכפל מספר מחזורי המשחקים בכל עונה

  
ועד   המוקדמים החל מהשלבים –"  מחזור משחקים"            לעניין זה 
  .משחק הגמר

  
שני משחקי חצי הגמר בליגת ומשחק הגמר ,      מבלי לגרוע מן האמור לעיל.2

  . בערוץ הבסיסישודרו, האלופות
  
  
 

  
 ליגת האלופות

 של אירופה 
  בכדורגל

  
  
או כל מפעל (

בשם שונה אשר 
יבוא בעתיד 

במקום ליגת 
  )האלופות

 

  
הבסיס לכל הפחות את המשחק ערוץ ב ישירבעל הרשיון ישדר בשידור 

המרכזי מכל מחזור משחקים של עונת המשחקים הסדירה ושל עונת 
מספר משחקי , בכל מקרה. מר והגמרואת שני משחקי חצי הג, הפלייאופ

  . משחקים25 - העונה הסדירה אשר ישודרו בערוץ לא יפחת מ
  

  
ליגת העל 
  בכדורסל

  
או כל מפעל (

בשם שונה אשר 
יבוא בעתיד 

במקום ליגת 
  )העל בכדורסל
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בעל , בנוסף לשידורים המפורטים בהוראות סעיפיו האחרים של נספח זה

ורגל וכדורסל בינלאומיים או משחקים הרשיון ישדר משחקים ממפעלי כד
  :כמפורט להלן, בינלאומיים בערוץ

  
 מספר המשחקים ממפעלים אלה המשודרים מידי שנה בערוץ בשידור  .   1

  ;20-  מלא יפחת,  חי
  
המשחקים שישודרו בערוץ יהיו אטרקטיביים ויכללו את משחקי .  2

  ;הקבוצות המובילות במפעלים אלו
  
בחר בעל הרשיון לשדר משחקים ממפעל , מן האמור לעילמבלי לגרוע .     3

ישודר אחד ממשחקי חצאי הגמר ומשחק הגמר של אותו מפעל , מסוים
  ;בערוץ הבסיס

  
בין המפעלים שמשחקיהם ישודרו לצורך מילוי מכסה זו יכול ויבואו גביע .    4

מוקדמות אליפות אירופה , מוקדמות אליפות העולם בכדורגל, א"אופ
, אליפות העולם לקבוצות צעירות או לנוער, קופה אמריקה, לבכדורג

אליפות , משחקי ידידות בין נבחרות מובילות בעולם, אליפות אפריקה
אליפות אירופה , אליפות העולם בכדורסל, הגביע הבין יבשתי, אסיה

יורוליג ומפעלים אירופאים נוספים לקבוצות גברים או , בכדורסל
  .אשר יאושרו על ידי המועצהמפעלים אחרים בדרג דומה 

 

  
מפעלי כדורגל 

וכדורסל 
  בינלאומיים

  
 

  
,  בכדורסל בערוץ הבסיסNBA - בעל הרשיון ישדר משחקים חיים מליגת ה

  :כמפורט להלן
  
 משחקים מרכזיים אשר מספרם לא יפחת ממספר –עונה סדירה   .1

מספר , בכל מקרה. השבועות שבהם מתקיימים משחקי העונה הסדירה
 . משחקים מרכזיים24 - העונה הסדירה לא יפחת ממשחקי

מספר המשחקים ,  בכל מקרה. משחק מרכזי בשבוע - שלב הפלייאוף  .2
  . מרכזיים משחקים6  -לא יפחת מ, אשר ישודרו בערוץ משלב הפלייאופ

 .כל סדרת הגמר האיזורית וסידרת הגמר .3
  .Allstar -משחק ה .4
 

  
 NBA –כדורסל 

 

  
הבסיס בימי החול של השבוע מהדורת ערב יומית של בעל הרשיון ישדר בערוץ 

  ). בממוצע שבועי( דקות למהדורה 30-באורך שלא יפחת מ" חדשות הספורט"
  

  . החובה האמורה לא תחול על פגרת קיץ בת לא יותר מחודשיים ימים
  

יהא בעל הרשיון רשאי שלא לשדר את , במקרה שיתקיים מישדר ישיר
בלבד שבכל רבעון לא יעלה מספר המהדורות ו, מהדורת החדשות באותו יום
  .  אשר לא שודרו על שנים עשר

 

  
  חדשות הספורט

 

  
בעל הרשיון ישדר בשידור חי את המשחק המרכזי בכל מחזור משחקים של 

, הליגה העליונה הספרדית בכדורגל: שניים מתוך מפעלי הספורט הבאים
העליונה בכדורגל או הליגה העליונה באנגליה בכדורגל או הליגה האיטלקית 

  :כמפורט להלן,  ליגה בכירה אחרת אשר תאושר על ידי המועצה
  

 -מספר המשחקים המרכזיים המשודרים בערוץ הבסיס בכל ליגה לא יפחת מ
  . משחקים38

  
ככל שמפיק ערוץ הבסיס , בכל האמור בליגה האיטלקית, על אף האמור לעיל

ישודרו בערוץ , כזייםלא יחזיק בזכויות השידור של כל המשחקים המר
  . המשחקים המרכזיים25מהם לפחות ,  משחקים38הבסיס 

 

  
ליגות בכירות 

 באירופה
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 שידורים 60לפחות ו שידורים ישירים 20בעל הרשיון ישדר בכל שנה לפחות 

ספורט : ראשוניים מתוך שניים או יותר ממפעלי הספורט העולמיים הבאים
גראנד 'טורנירי , ספורט אולימפי, תתחרויות אתלטיקה בינלאומיו, מוטורי
, ליגת הפוטבול האמריקאית, ליגת הבייסבול האמריקאית, בטניס' סלאם

ליגת ההוקי האמריקאית או כל מפעל בעל חשיבות דומה אשר תאשר 
  . המועצה

 

  
  ספורט עולמי

  
 

  
את כל בשידור חי ישדר בעל הרשיון , כחלק ממפעלי הספורט העולמי לעיל

גראנד 'פות שחקנים ישראליים בטורניר אחד מתוך המשחקים בהשתת
  . 'סלאם

  

  
גראנד 'טורניר 
  'סלאם

  
 מישדרים של מגזיני ספורט מן 100בעל הרישיון ישדר בערוץ הבסיס בכל שנה 

 מהם יעסקו בליגות או מפעלי 20כאשר לפחות , העולם בשידור ראשוני
  .כדורגל וכדורסל

   

  
מגזיני ספורט 

  בעולם 
  

  
 שידורים ישירים של משחקים או 60, לכל הפחות, ן ישדר בכל שנהבעל הרשיו

שידורים ראשוניים של תכניות כדורגל לסיכום מחזורי משחקים מבין ליגות 
, תורכיה הולנד, יוון, גרמניה, סקוטלנד, ברזיל, ארגנטינה: הכדורגל הבאות

בדרג ליגה אנגלית ראשונה או ליגות אחרות , פורטוגל, ב"ארה, צרפת, רוסיה
  .דומה אשר תאושרנה על ידי המועצה

  

  
שידורי כדורגל 
מליגות אחרות 

  בעולם
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  דרישות מינימליות לשידור ספורט ישראלי בערוץ: 2נספח 
  

  
  היקף שידורי הספורט הישראלי

  

  
  קטיגוריה

  
  

 שעות שידור לפחות 50 -וני ו שעות בשידור ראש150מתוכן ( שעות שידור 200בעל הרישיון ישדר 
  :כדלקמן,  ענפים שונים10 של לפחות ,לרבות אליפויות ישראל, )בשידור ישיר

  
  ענפים אולימפיים. א

 ענפים לפחות מבין הענפים הבאים 8של ) או ראשוניישיר ( שעות ראשוניות 180בעל הרשיון ישדר 
  :י המועצה"או ענפים אחרים אשר יאושרו ע

  
  אתלטיקה

  ודו'ג
  מכשירים+ תעמלות אומנותית ה

  טאקוונדו
  טניס

  כדורעף חופים+ כדורעף 
  כדוריד
  שחייה
  שייט

  החלקה על הקרח
  אופניים
  אגרוף

  היאבקות
  טריאתלון
  כדורמים

  סיוף
  קייאקים
  קליעה

  רכיבה על סוסים
  שחייה במים פתוחים+ שחייה צורנית 
  הרמת משקולות

  )טרמפולינה+ אקרובטיקה (התעמלות 
  חתירה
  שולחן-טניס

  בדמינטון
  קשתות
  סקי

  הוקי קרח
  
  ענפים נוספים. ב

 ענפים לפחות מבין הענפים הבאים או ענפים אחרים  5 של) ישיר או ראשוני( שעות ראשוניות 20
  :י המועצה"אשר יאושרו ע

  
  רוגבי

  סקי מים
  גולף

  )אומנותי והוקי (גלגליות
  טיסנאות
  כדורת

  כדורת דשא 
  פטנק

  קיק בוקס
  קראטה

  טסוי'ג-יו'ג
  גלישת גלים

  ריקודים סלונים
  ספורטיבים/טיפוס הרים

  סקווש
  פוטבול

  צניחה חופשית
  סופטבול

  כדורגל חופיםכדורסל תיכוניים
  
  

ישודרו רוב אירועיו או משחקיו , בחר בעל רשיון או מפיק הערוץ לשדר את שידוריו של ענף מסוים
קיומן של זכויות השידור המרכזיים של הענף האמור בשידורי ערוץ הבסיס וזאת בכפוף ל

  .האמורות
  

  
  כללי 
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ענפי ספורט מענפי אשר יסקור ויעקוב אחר , מגזין ספורט ישראלי חודשי באורך של שעה לפחות

שעת שידור של המגזין . ואחר אירועי ספורט מן הפריפריה,  הספורט הישראליים המנויים לעיל
, אשוניות של ענפי הספורט הישראלי לעילתמנה כשעת שידור לצורך מילוי מכסת שעות השידור הר

לא , ובלבד שהיקף שעות השידור הראשוניות של ענפי הספורט הישראליים שלא במתכונת מגזין
  .  שעות120 - יפחת מ

  

מגזין ספורט 
  ישראלי

  
לכל הפחות , בכל שנה, בעל הרשיון ישדר בערוץ הבסיס,  לאישור זה1בנוסף לאמור לעיל ובנספח 

 שעות שידור שנתיות 40 -רסל נשים בשידור ישיר ובאורך מלא בהיקף שלא יפחת מ משחקי כדו28
  . או ליגה אחרת בדרג דומה אשר תאושר על ידי המועצה

  

  
ספורט 
  נשים

  

  
חמישה  אירועי ספורט , לכל הפחות, בעל הרשיון ישדר בערוץ הבסיס בכל שנה, בנוסף לאמור לעיל

  . מרכזיים של ענפי ספורט הנכים בישראל
  

 ספורט נכים

התוכנית תשודר לפחות .  דקות18 -באורך שלא יפחת מ, בשפה הערבית" חדשות ספורט"תוכנית 
  .פעמיים בשבוע בשידור ראשוני

  
תוכניות 
ספורט 
בשפה 
  הערבית
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  +5קביעת מפרט תכנים לערוץ : 'נספח ב
  

 ייזקף אותו מישדר ,סהספורט בחבילת הבסיזה בשידוריו של ערוץ ' שודר מישדר הכלול בנספח ב
   . לצורך המכסה הרלוונטית בנספח זה

  
זה בשידוריו של ערוץ אשר שידוריו מיועדים לציבור בישראל ואשר ' שודר מישדר הכלול בנספח ב

ייזקף אותו מישדר לצורך המכסה הרלוונטית , נכלל בשידורי חבילת הבסיס של בעל הרשיון
  .י האירוע האמור אירוע הולם אחרבעל הרשיון ישבץ במקום שידור. בנספח זה

  
, זה' ין לחדול מלשדר שידוריו של מפעל או אירוע ספורט המנוי בנספח ביהיה בעל הרשיון מעונ

יגיש בעל הרשיון למועצה בקשה נפרדת בה יפרט איזה משדר או אירוע חליפי שווה ערך מבחינת 
ויות ישודר במקום המפעל או איכותו והעניין לציבור צופי הספורט ומבחינת עלות רכישת הזכ

בקשה כאמור תוגש למועצה לכל הפחות שבועיים טרם המועד המתוכנן . אירוע הספורט האמור
  .להפסקת שידורי המפעל או אירוע הספורט

  
  

  
   5+השידורים בערוץ 

  /קטגוריה 

  /שם המישדר

  אירוע
 

  בשבועמספר שעות שידור    שעות שידור בשבוע168
  חק בכל מחזור משחקים מש  ליגת העל בכדורסל

  משחק מרכזי בכל ערב שידורים    ליגת האלופות של אירופה בכדורגל
 דקות 30 מהדורות בשבוע באורך של 5  חדשות הספורט

  .למהדורה
  

חובה זו לא תחול על פגרת קיץ בת חודשיים 
  .ימים לכל היותר

  
במקרה שיתקיים משדר ישיר בשעה שבה נהוג 

יהא בעל הרישיון , לשדר  מהדורת החדשות
רשאי שלא לשדר את מהדורת החדשות באותו 

ובלבד שבכל רבעון מספר המהדורות אשר , יום
  . 12לא שודרו לא יעלה על 

ובכל (משחק מרכזי מכל מחזור משחקים   ליגה ספרדית
  ) .38 -מספר המשחקים לא יפחת מ, מקרה

י "ליגה אירופית משנית אשר תאושר מראש ע
  המועצה

   משחקים מרכזיים  28

י "מפעל כדורגל משני אשר יאושר מראש ע
  המועצה 

   משחקים מרכזיים 15

למעט משחקים (כל המשחקים המרכזיים    בטניס 'גראנד סלאם'טורניר 
בהשתתפות שחקנים ישראליים המשודרים 

  ).בערוץ הבסיס
ראו ( וכדורסל בינלאומיים כדורגלמפעלי 
המשחקים בקטגוריה זו במפרט ערוץ פירוט 
  )הבסיס

מספר המשחקים ממפעלים אלה המשודרים 
 10-  מלא יפחת,  מידי שנה בערוץ בשידור חי

  .משחקים
NBA 13שישה מתוכם ,  חיים משחקים מרכזיים

  .משלב הפלייאופ
משחקים   שניהחובה לא תחול כל עוד ישודרו 

מקבץ סגרת ערוצים המשודרים במרכזיים במ
  .השידורים הבסיסי
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כתנאי + 5בערוץ הבסיס ובערוץ שידורים נוספים : 'נספח ג
בערוץ מענפי הספורט המרכזיים  אירועים חייםשל  םלשידור

  לייב
  
  

בערוץ שידורם של אירועים חיים מהמפעלים המפורטים להלן מותנה בשידורם של אירועים חיים 
  .התאם לפירוט הבאב+ 5הבסיס ובערוץ 

  
 בנוסףעל פי נספח זה הם + 5יובהר כי האירועים החיים המשודרים בערוץ הבסיס ובערוץ 

  .לעיל' וב' בנספחים אלמכסות שנקבעו 
  

שאינו נכלל במפעלים ) טניס, כדורסל, כדורגל(שידור אירוע חי מענפי הספורט המרכזיים 
לצורך קביעת המשחקים אשר , כתבלמועצה מראש ובמחייב הגשת בקשה , המפורטים להלן

   .כתנאי לשידור המפעל בערוץ לייב, +5לערוץ הבסיס ולערוץ יועברו 
  
  

סוג המפעל אשר ישודר בערוץ 
  לייב

  

של שידורים חיים חובת העברה 
  לערוץ הבסיס

  של שידורים חיים חובת העברה
  +5לערוץ 

ליגת העל הישראלית 
  בכדורסל

  בכל מחזורמרכזימשחק   
   משחקים

המשחק המרכזי בכל מחזור  ת בכדורגלהישראליליגת העל 
 בו ישודר לפחות משחקים

  משחק אחד בערוץ לייב

 משחק מרכזי בכל מחזור
 בו ישודר לפחות משחקים

  משחק אחד בערוץ לייב
משחק מרכזי משלב שמינית   גביע המדינה

המשחק המרכזי משלב , גמר
שני משחקי חצי , רבע הגמר

   .הגמר ומשחק הגמר

  

משחק אחד משלב חצי הגמר   גביע הטוטו
  .ומשחק הגמר

  

      
NBA    בכל בשידור חי משחק מרכזי

שבוע בו ישודר משחק בערוץ 
אולם החובה לא תחול , לייב

משחקים  שניכל עוד ישודרו 
 במסגרת  בשידור חימרכזיים

מקבץ ערוצים המשודרים ב
  .השידורים הבסיסי

זרות (ליגות בכירות 
  )ומקומיות

 משחק המרכזי בכל מחזורה
 בו ישודר לפחות משחקים

  משחק אחד בערוץ לייב

 משחק מרכזי נוסף מכל מחזור
 בו ישודר לפחות משחקים

  משחק אחד בערוץ לייב
זרות (ליגות משניות 

  )ומקומיות
 המשחק המרכזי בכל מחזור

 בו ישודר לפחות משחקים
, משחק אחד בערוץ לייב

 המשחקים -לחלופין
 25%יקף של המרכזיים בה

מסך כל המשחקים אשר 
  ".לייב"ישודרו בערוץ 

  

זרים (גביעים אחרים 
  )ומקומיים

 משחק אחד -ליגות בכירות
משלב חצאי הגמר ומשחק 

  .הגמר
  

   משחק הגמר-ליגות משניות

  

שידורים חוזרים של כל   שידורים חוזרים
האירועים החיים אשר ישודרו 
בערוץ לייב ישודרו בשידור 

 24 הבסיס תוך חוזר בערוץ
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שעות ממועד שידורם בערוץ 
ר המועצה רשאי "יו.  לייב

להורות לבעל הרישיון לשדר 
בערוץ הבסיס שידור חוזר של 
  .משחקים בפרק זמן קצר יותר

  
  
  
  
  
  

***  

  
  
  

  :  בעניין2-27/2009' מועצה לשידורי כבלים ולווין מסההחלטת 
  ות ציבורית רבה  בנושא אירועים בעלי חשיב-תיקון מדיניות המועצה

  
מחליטה , י המועצה"לאחר שעיינה בעמדות הציבור אשר הוגשו בהמשך לשימועים אשר פורסמו ע

בנושא אירועים בעלי חשיבות ) 5-22/2002' החלטה מס (30.5.2002המועצה לתקן מדיניותה מיום 
  :מןכדלק, ציבורית רבה ולהרחיב את רשימת האירועים אותם יש לשדר רק בערוצים פתוחים

  
  :הגדרות  .1
  

  :כמפורט להלן,  המשמעות המפורטת בצידם–החלטה זו יהיו להגדרות הבאות ב
  

י המועצה כאירוע בעל חשיבות "אירוע אשר הוכרז ע  "אירוע מוכרז"
  ;כמפורט בנספח להחלטה, ציבורית רבה

  
 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(כהגדרתו בחוק התקשורת   "בעל רשיון לשידורים"

ולרבות ,  בעל רשיון מיוחד לשידורי כבליםלמעט, 1982
כנוסחו ערב תחילתו של , לחוק' 1בעל זכיון לפי פרק ב

  ;      25תיקון 
  
רוצים שאותה לפחות חייב לרכוש המנוי לשם עחבילת   "מקבץ שידורים בסיסי"

ית מבעל רשיון צקבלת שידורי טלוויזיה רב ערו
  ;לשידורים 

  
, דר לפי כל חוק לציבור בישראלערוץ טלוויזיה המשו  "ערוץ ארצי"

בשידור קרקעי או בשידור , הניתן לקליטה מן האוויר
למעט ערוץ המשודר בשידור מוצפן שקליטת , לווייני

  ;שידוריו מותנית בתשלום
  
  :כל אחד מאלה  "ערוץ בסיסי"

    
  ;ערוץ ארצי  ).א(
  
סיסי בערוץ המשודר במקבץ השידורים ה  )ב(

  ;ות לשידוריםבשידוריהם של כל בעלי הרשיונ
  
ערוץ המשודר במקבץ השידורים הבסיסי   )ג(

בשידוריו של אחד או יותר מבעלי הרשיונות 
 80% -ואשר מסופק לכל הפחות ל, לשידורים

  ;מבתי האב בישראל
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שידורים המשודרים במסגרת שידוריו של בעל רשיון   "שידורים מוספים בתשלום"
גד שלא במקבץ השידורים הבסיסי וכנ, םילשידור

  .PPV -הלרבות שידורים בשיטת , תשלום נוסף
  
 Live (בדבלשידורו של אירוע במועד התרחשותו   ידור אירוע חיש

Event(.  
   

ברצף , שיטה המאפשרת למנוי לצפות במישדר בודד  "PPV - שיטת ה"
כנגד , לפי בחירתו, או במקטע מתוכם, מישדרים

או   Pay per view(אותה צפיה  תשלום נפרד בגין
PPV( ; ולרבות שידורים כאמור המוצעים בתדירות

)Near Video on Demand  אוNVOD(;  
  
למיקום  בשים לב , המשחק המרכזי במחזור או בשלב  "המשחק המרכזי"

העניין   , פופולאריות הקבוצות, הקבוצות בטבלה
השעה בה , הציבורי או התקשורתי סביב המשחק

  .מתקיים המשחק והתאמתה לקהל הישראלי
  
  
תהא לו המשמעות הקבועה בחוק ,  מונח הנזכר בהחלטה זו ואשר לא הוגדר לעיללכ

  ").החוק: "להלן (1982 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(התקשורת 
  
  לליכ  .2
  

על מנת , ראוי כי ישודרו בערוצים הבסיסיים, כי אירועים מוכרזים, ההמועצה סבור  2.1
לרבות אלה אשר ,  אזרחי המדינהלהבטיח כי הצפייה באירועים כאמור תתאפשר למרבית

  .   אין ביכולתם לשאת בתשלום הנדרש לצפייה בשידורים המוספים בתשלום
  

עים המוכרזים בערוצים וובמטרה לאפשר ולעודד שידורם של האיר, מכח סמכותה בחוק  2.2
הוראות הבאות להגביל שידורם של אירועים , קובעת המועצה בהחלטה זו, הבסיסיים

  . שידורים מוספים בתשלוםכאמור במסגרת
  
  
   י המועצה כבעלי חשיבות ציבורית רבה"ירועים המוכרזים עא  .3
  

תבחן , כבעלי חשיבות ציבורית רבה בואה לקבוע את רשימת האירועים המוכרזיםב  3.1
פחות אחד מבין ארבעת התנאים לאם מתקיים בכל אירוע ב, ין היתרב, המועצה

  :המפורטים להלן
  

הנה רחבה , בקרב הציבור בישראל, נסיבותיו ותוצאתו, אירועההתעניינות ב  .א
ורגת מגדר אותו החלק מן הציבור ח -ביחס לאירועים מתחום הספורט ו, וכללית

  ; העוקב בדרך כלל אחר אירועים ממין זה
  

כמסייע בעיצובה של זהות והשתייכות , לאירוע חשיבות תרבותית ייחודית  .ב
  ;לחברה בישראל

  
 ,לים חלק נבחרת לאומית או נציג או נציגות אחרת של מדינת ישראלבאירוע נוט  .ג

  ;והוא חלק מתחרות או אירוע בינלאומיים מרכזיים
  

וזכו לאחוזי צפייה , שודרו בעבר בערוצים ארציים, האירוע או אירועים מסוגו  .ד
  .גבוהים

  
מצורפת , רבהי המועצה כאירועים בעלי חשיבות ציבורית "רשימת האירועים המוכרזים ע  3.2

  .להחלטה זו כנספח
   
המשחקים  : לדוגמה(ספר תחרויות או אירועי משנה מהיה אירוע מוכרז מורכב מ  3.3 

נערכים במקביל מספר  .כאירוע מוכרז, יחשבו כל תחרות או אירוע משנה, )האולימפיים
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רשאית המועצה לאשר שידורו של , אירועים מוכרזים המהווים חלק מאותה תחרות
  . להלן4.2כאמור בסעיף , מוכרז במסגרת שידורים מוספים בתשלוםאירוע 

  
ורשאית היא , ועצה תבחן מעת לעת את רשימת האירועים המוכרזים אשר בנספחמה  3.4

או על הסרתו , לרבות אירוע שאינו מתחום הספורט, להורות על צירופו של אירוע לנספח
ע לנספח או בדבר הסרת אירוע דבר צירוף אירובליט חמועצה תה. של אירוע מנספח זה

, ם אשר סבורה היא כי יושפעו מהחלטתהיגופלאותה נלאחר שנתנה הזדמנות , מהנספח
   .להציג עמדתם בפניה

  
  
  גבלות על שידור אירועים מוכרזיםה  .4
  

אלא אם , במסגרת שידורים מוספים בתשלום, אירוע הכלול בנספח, לא ישודר בשידור חי  4.1
  .  גם בערוץ בסיסי, ל בשידור חימשודר האירוע במקבי

  
רשאית , נערכו במועד מקביל מספר אירועים מוכרזים, לעיל 4.1על אף האמור בסעיף   4.2

במסגרת שידורים מוספים , כולם או חלקם, המועצה להתיר שידורם החי של האירועים
ישודר בשידור חי , הנערך במקביל להם, ובלבד שאירוע מוכרז אחד לפחות, בתשלום

  .ערוץ בסיסיב
  

אלא ,  לעיל4.2כאמור בסעיף , רוע מוכרז במסגרת שידורים מוספים בתשלוםילא ישודר א  4.3
י הגוף המעונין לשדר " על פי בקשה שהוגשה לה בכתב ע,המועצהבאישור מפורש של 

ורשאית המועצה להתנות ,  ימי עבודה קודם למועד האירוע21לכל הפחות , האירוע
  .אישורה בתנאים

 ימי עבודה קודם 21 הגשת בקשה כאמור לפחות ה ובנסיבות העניין לא התאפשרהיה  
, ר המועצה בקשה מאוחרת"להגיש ליו, רשאי הגוף המעונין לשדר האירוע, למועד האירוע
ר המועצה "וזאת בכפוף לאישור יו,  ימי עבודה קודם למועד באירוע7 -עד לא יאוחר מ

 תההטעמים להגש, ו בגוף הבקשהלאחר שהוצג, להגשת בקשה מאוחרת כאמור
  .המאוחרת

  
ר המועצה ליתן אישור לשידורו של אירוע מוכרז בשידורים מוספים "בבוא המועצה או יו  

של האירוע המוכרז בעל , יתנו עדיפות לשידורו בערוץ בסיסי, כאמור לעיל, בתשלום
      . כפי שיקול דעתם, החשיבות הרבה יותר

    
רשאי לעשות , וע מוכרז בשידור חי בשידורים מוספים בתשלוםגורם המעונין לשדר איר  4.4

כי , באמצעות התקשרות חוזית או באמצעים הולמים אחרים, כן אך אם הבטיח מראש
זית או ופרטי ההתקשרות הח . לעיל4.3 עד 4.1יתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים 

 4.3ן המפורט בסעיף פרק הזמבמועצה הר "ויפני באו ביו, מצעים האחרים כאמור לעילאה
לאסור שידור האירוע , אם השתכנע כי אלה אינם מספקים, ר המועצה"יו ורשאי, לעיל

   . או להתנות שידור האירוע כאמור בתנאים, במסגרת שידורים מוספים בתשלום
  

  : לעיל4.4 עד 4.1בסעיפים   4.5
  

 48ך בתו, ה של אירוע מוכרז במסגרת שידורים מוספים בתשלוםחשידור נד  )א(
אירוע הודר שוזאת אלא אם , יחשב כשידור חי, שעות ממועד עריכת האירוע

  .ערוץ בסיסיבשידור חי בהמוכרז קודם לכן 
  
במסגרת שידורים מוספים  שידור של חלקים מהותיים מתוך אירוע מוכרז  )ב(

שודר האירוע המוכרז  וזאת אלא אם, ולכמוהו כשידור האירוע כו, בתשלום
   . חי בערוץ בסיסיקודם לכן בשידור

  
לא נמכרו הזכויות לשידורו החי של אירוע מוכרז לגורם המשדר , על אף האמור לעיל  4.6

, רשאי גורם המעונין לשדר האירוע במסגרת שידורים מוספים בתשלום, בערוץ בסיסי
בבקשה כי תאשר שידור ,  ימים קודם למועד האירוע21לכל הפחות , לפנות אל המועצה

  . ז במסגרת שידורים מוספים בתשלוםהאירוע המוכר
  

לאשר שידורו של האירוע במסגרת שידורים , מנימוקים מיוחדים, המועצה רשאית  
וזאת רק אם הוכח להנחת דעתה כי ניתנה לכל הערוצים הבסיסיים , מוספים בתשלום

סבירים , הזדמנות אמיתית לרכוש את הזכויות לשידורו החי של האירוע בתנאים הוגנים
לא ישודר , ובאם השתכנעה המועצה כי היה ולא יינתן אישור כאמור, י מפליםובלת
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את , בין היתר, רשאית המועצה לבחון, בבחינת בקשה כאמור. האירוע בשידור חי כלל
  :כולם או חלקם, השיקולים המפורטים להלן

  
של בעל , אם בכתב ואם באופן פומבי, האם נערכה פנייה מפורשת  )א(

וע אל כל הגורמים המשדרים בערוצים הזכויות לשידור האיר
  ; ובה הצעה לרכישת זכויות השידור, הבסיסיים

  

האם המחיר בו הוצעו זכויות השידור לגורמים המשדרים בערוצים   )ב(
וזאת בין היתר בהתחשב , הוגן ובלתי מפלה, הבסיסיים הנו סביר

 : כולם או חלקם, בשיקולים הבאים
  

ידור אירועים המחיר והתנאים בהם נמכרו זכויות לש )1(
  ;בארץ ובעולם, דומים

  

 ;היקף הזכויות המוצעות )2(
  

 ;מועד עריכת האירוע והשעות בהן ייערך שידורו החי )3(
  

סוגי השידורים אשר רשאי הגורם המשדר בערוץ  )4(
 ;הבסיסי לשדר והמתכונת בה הוא רשאי לשדר

   

האם התנאים בהם הוצעו זכויות השידור לגורמים המשדרים בערוצים   )ג(
 לרבות כריכת רכישת הזכויות לשידור החי של האירוע ,הבסיסיים

, הנם סבירים, ברכישת זכויות אחרות או בהוצאות נלוות נוספות
וזאת בין היתר בהתחשב בשיקולים המפורטים , הוגנים ובלתי מפלים

 .כולם או חלקם, לעיל) ב(בפסקה 
 

יפנו , ככל שתהיה מחלוקת באשר לסבירות המחיר ותנאי העיסקה  )ד(
 . ר המועצה יכריע בדבר"יו, בהעדר הסכמה.  לבורר מוסכםהצדדים

  

אם בפנייה , האם הוצגו בפני הגורמים המשדרים בערוצים הבסיסיים  )ה(
כל , הראשונית אליהם ואם בתחילתו של משא ומתן על רכישת הזכויות

וכן כל התנאים והעלויות בהן נדרש , הפרטים והמסמכים הרלוונטיים
הוצאות : לדוגמה(ל מחיר הזכויות הגורם המשדר לשאת נוסף ע

 ;)מזעריות על הפקה או שיווקו של שידור האירוע
  

האם בעל הזכויות לשידור האירוע התקשר עם גורם המשדר בערוץ   )ו(
באופן המבטיח סיקור מישני של האירוע בערוץ בסיסי כחלופה , בסיסי

מועד , לרבות היקף, )'וכד, שידור תקצירים, שידור נדחה(לשידור החי 
 ;ומתכונת הסיקור המישני

  

 ;האם הזכויות לשידורו החי של האירוע נרכשו קודם למתן החלטה זו  )ז(
  

 ;לציבור השידורים והוגנת בהיצע יעילה תחרות קיום  )ח(
  

 ; הגנה על טובת הציבור  )ט(
  

 4.6בבקשתו לשידור אירוע מוכרז במסגרת שידורים מוספים בתשלום כאמור בסעיף   4.7
רטים והנתונים הנדרשים לקבלת החלטה על פי סעיפים יפרט המבקש את כל הפ, לעיל

פרט , המועצה רשאית לפנות אל המבקש בדרישה להמצאת כל מסמך. לעיל) ח(עד ) א(4.6
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לרבות מסמכים המאמתים את הנתונים והפרטים , או נתון הנדרש לה להחלטה בבקשה
מצאו לה כל ורשאית המועצה לדחות הבקשה גם מן הטעם שלא הו, אשר הוגשו או נדרשו

  .הפרטים או הנתונים הנדרשים לה לקבלת החלטה בבקשה, המסמכים

  

המועצה רשאית להזמין כל גורם אשר סבורה היא כי עשוי להיפגע מהחלטתה בבקשה על  4.8
כי עשוי לסייע לה בקבלת , לפי שיקול דעתה, או כל גוף אשר סבורה היא, 4.6פי סעיף   
 .ל החלטתהבטרם תקב, להציג עמדתו בפניה, החלטה  

  
 הגשת בקשה כאמור לפחות הבנסיבות העניין לא התאפשרורק כאשר , במקרים חריגים    4.9

ר "להגיש ליו,  לשדר האירועןרשאי הגוף המעוניי,  ימי עבודה קודם למועד האירוע21
וזאת בכפוף , אירועהימי עבודה קודם למועד  5 -עד לא יאוחר מ, המועצה בקשה מאוחרת

, לאחר שהוצגו בגוף הבקשה, ועצה להגשת בקשה מאוחרת כאמורר המ"לאישור יו
  . המאוחרתתההטעמים להגש

  
  

וניתן , היה ובנסיבות העניין לא ניתן לרכוש זכויות שידור של אירוע מוכרז כאירוע בודד 4.10
אשר מרבית המשחקים , לרכשו רק  כחלק מחבילת זכויות שידור של מפעל ספורט  
י מפיק שידורים מוספים "וזכויות השידור נרכשו ע, כרזיםהכלולים בו אינם אירועים מו  
יראו את מפיק הערוץ כבעל זכויות השידור והוראות , בתשלום המעוניין לשדר האירוע  
  . יחולו בהתאמה4.6-4.9סעיפים   

   
     
  ונותש  .5
  

אין בהחלטה זו כדי להתיר שידורו של אירוע באופן המנוגד להחלטות אחרות של   5.1
  .המועצה

  
אשר שידור האירוע  בערוץ או שירות, אין בהחלטה זו כדי להתיר שידורו של אירוע  5.2

כפי שנקבע באישור שהעניקה המועצה , במסגרתו אינו עולה בקנה אחד עם איפיונו
  .או על פי כל דין, לשידור הערוץ או מתן השירות

  
לים או מגבלות אשר באופן המנוגד לכל, ין בהחלטה זו כדי להתיר שידורו של אירועא  5.3

  .  י בעל הזכויות המקורי לשידור האירוע"נקבעו ע
  

*    *    *  
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  שימת האירועים המוכרזיםר: ספחנ
  

  ירועי ספורטא  
  

  :רגלודכ .1
  

המשחקים ארבעת , משחק הפתיחה :)מונדיאל(      אליפות העולם בכדורגל  1.1
, בע הגמרשני המשחקים המרכזיים משלב ר, המרכזיים משלב שמינית הגמר
  ;וכל משחק בהשתתפות נבחרת ישראל, שני חצאי הגמר ומשחק הגמר

  
שני המשחקים המרכזיים משלב , משחק הפתיחה:        אליפות אירופה בכדורגל 1.2

 ; וכל משחק בהשתתפות נבחרת ישראל, חצאי גמר וגמר,  הגמררבע
  

  ;י גמר וגמראחצ: קופה אמריקה       1.3
  

 כל משחקיה של נבחרת ישראל הצעירה -הבוגרת      נבחרת ישראל הצעירה ו 1.4
לרבות שלבי , בתחרויות בינלאומיות רשמיות, )גברים( בכדורגל הבוגרתו

 ;המוקדמות בתחרויות כאמור
  

  
במפעלים הבאים או בכל מפעל אשר יבוא ,       חצאי הגמר ומשחק הגמר 1.5

) UEFA(ליגת אירופה  ) גברים(גביע אירופה לאלופות בכדורגל : במקומם
בשלב (וכן כל משחקי החוץ בהשתתפות קבוצה ישראלית , ;בכדורגל

 ;הבתיםוכל משחק בהשתתפות קבוצה ישראלית משלב ) המוקדמות
  
  

חצאי , המרכזי משלב רבע הגמרהמשחק ): גברים(      גביע המדינה בכדורגל  1.6
 ; הגמר ומשחק הגמר

  
 . המשחק המרכזי מכל מחזור משחקים-ליגת העל בכדורגל      1.7

  
  :דורסלכ .2
  

, )גברים ונשים( של ישראל העתודהנבחרת ו כל משחקיה של הנבחרת הבוגרת  2.1
 ; לרבות שלבי המוקדמות בתחרויות כאמור, בתחרויות בינלאומיות רשמיות

  
במפעלים הבאים , בהשתתפות קבוצה ישראלית, ר ומשחק הגמרמחצאי הג 2.2

 גביע ,)"וליגורי("ביע אירופה לאלופות ג: או בכל מפעל אשר יבוא במקומם
 ;"יורופקאפ"ומשחקי ה" יורוקאפ"משחקי ה ,)"'אלנג'צ"(האתגר 

  
חצאי הגמר              ,בשלב רבע הגמרהמשחק המרכזי :     גביע המדינה בכדורסל 2.3

 ;)גברים ונשים(ומשחק הגמר ) גברים ונשים(
  

 .   המשחק המרכזי מכל מחזור משחקים-ליגת העל בכדורסל      2.4
  
 :ניסט  .3

  
ארבעת המשחקים , שמונת המשחקים המרכזיים מהשלב שלפני שמינית הגמר  )א (

, שני המשחקים המרכזיים משלב רבע הגמר, המרכזיים משלב שמינית הגמר
במסגרת התחרויות " גראנד סלאם"בטורניר , י הגמר ומשחק הגמראחצ

ת /וכל משחק בהשתתפות טניסאי ,Wimbeldon, Roland Garros : הבאות
 US Open: בתחרויות הבאות" גראנד סלאם" בטורניר הת/ישראלי

Australian Open ,Wimbeldonו - ;Roland Garros;    
  
, חצאי גמר וגמר) נשים(ומשחקי גביע הפדרציה ) גברים(שחקי גביע דייויס מ      )ב(

  .וכל משחק של נבחרת ישראל
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  :ונותש  .4
  

  ;")שחקי הקיץמ("משחקים האולימפיים ה
  

אליפויות   תתפות ספורטאים ישראלים בענפי ספורט יחידני במסגרת תחרויות בהש
  . אירופה ואליפויות עולם

  
  
  
  

*   *   * 
 
 
 
  

  


