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הממשלה

ראש הממשלה שר הביטחון שר האוצר שר החינוךשר התקשורת

הרשות השנייה  

לטלוויזיה ורדיו

המועצה  

לכבלים ולוויין

מועצת רשות 

השידור

ל"צה

הטלוויזיה  

הלימודית

10ערוץ 2ערוץ לווייןכבלים

16

תחנות 

רדיו אזורי

רשות 

השידור  

1,33ערוצים 

ורדיו

ל"גלי צה

:המצב כיום בישראל



IPTVתקן –מעבר לטלוויזיה חכמה 

בעתיד הקרוב תאוחד הטלוויזיה עם 

האינטרנט

IPTV2015:

מהבתים בבריטניה  44%

מפלטפורמות  15%-ו

דיגיטליות אחרות

מיליון צרכנים בעולם105

(מיליון כיום53-מ)



: ניטרליות הרשת
(21-ב בתחילת המאה ה"מושג שנולד בארה)

לכל צרכני נגישות שווההבטחה בחוק של "

הרשת ללא אפלייה בין התכנים המשודרים לא  

במחיר ולא בוויסות תעבורת המידע בהתאם  

"לסוג התכנים או האפליקציות

איסור על העדפת ביט אחד על משנהו או על 

תמחור ביטים באופן שונה



ניטרליות הרשת באה להבטיח

חופש ביטוי

:ומניעת אפליה עקב

לחצים פוליטיים

שיקולים כלכליים



:מצב התחיקה בעולם
ב"ארה

ראיית הניטרליות ברשת כמבטיחה חופש ביטוי:

סיונות בתי  ינידחו נ-מורטוריום בתחיקה בנושא הניטרליות ברשת
המחוקקים להטיל הגבלות על חופש הביטוי ברשת

:אירופה

ראיית הניטרליות ברשת כמבטיחה חופש ביטוי

קורא לחקיקה לניטרליות ברשת11.12.12הפרלמנט האירופי ב

14.12.12כנס דובאי :שאר העולם

ניטרליות הרשת במוקד הדיונים בכנס בדובאי

האירופאים והאמריקאים התנגדו  ,רוסיה סין ואירן קראו להגבלות
בתקיפות



:המצב בישראל

אוסר על התערבות  2010חוק ההסדרים •

בתעבורת המידע רק ברשת הסלולרית

לצורך ניהול תקין  "מותרת חריגה : שטח אפור•

"והוגן של הרשת



המצב בישראל
".מדיה-מפת דרכים לרגולציה של הניו"משרד התקשורת12.10.2011

(:ניצן חן)והמועצה לכבלים ולוויין ( טל-עידן בר)צוות של משרד התקשורת 

לאחר שהצוות ערך שימוע לציבור במהלכו שמענו את כל  "

הגיעה העת לעבור  : סבור הצוות... הגורמים הרלוונטיים בענף

מאסדרה על בסיס אמצעי הפצה וקליטה לאסדרה על בסיס  

....התוצר

בין  , לצופה לא משנה באיזה דרך הוא מקבל את השידורים שלו... 

ועל כן עלינו  לכבלים או לאינטרנט , אם באמצעות חיבור ללוויין

שהוא הגנה על התוכן הטלוויזיוני  –להתעסק בעיקר ולא בטפל 

"בלא קשר לפלטפורמה שעליה משודר התוכן



:המלצותינו
לא ליישם את הרגולציה הקיימת בתקשורת המשודרת באינטרנט•

יש להבדיל בין השידור המסחרי והציבורי בהיבט הרגולציה•

חריגות רק באישור בתי משפט. לחוקק חוק לניטרליות ברשת•

החקיקה צריכה להתמקד בהגנה על זכויות הפרט תוך הבטחת  •

שקיפות מרבית

בטחון  , פרטיות, קניין רוחני, החוקים הקיימים בנושאי לשון הרע•

רלוונטיים גם לפרסום ברשת–המדינה והגנה על קטינים 

מינוי שופטים מיוחדים שיתמחו בנושאי האינטרנט•


