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 א.ג.נ,

 בדי.בי.אס OTTמתווה מעבר לשידורי  – ידיווח מייד

( 1998דירקטוריון חברת הבת די.בי.אס. שרותי לווין )את החלטת דירקטוריון החברה אישר  13.3.19ביום 

 באמצעות רשת האינטרנט לשידורשל די.בי.אס. משידורי לווין לאשר מתווה בדבר מעבר "( די.בי.אסבע"מ )"

"(OTT)" די.בי.אס תעקוב בהתאם להחלטה, . שניםמספר להתפרס על פני הצפוי  בהליך הדרגתי ארוך טווח

ותבחן בצורה תדירה את ישימות המתווה  ,התחרות והסביבה הטכנולוגית ,באופן שוטף אחר תנאי השוק

לצרכי  גם , בקצב ביצועו או באופן יישומו, וזאת בשים לבוואת הצורך, ככל שיהיה, בביצוע שינויים ב

 ל די.בי.אס. רגולטוריות ואחרות שמחויבויות לקוחותיה ובהתחשב ב

חסמי ירידת הכוללות לאור המגמות בשוק התוכן הטלוויזיוני התקבלה די.בי.אס החלטת דירקטוריון 

, שינוי שרשרת הערך ושינוי בהרגלי OTTכניסה, כניסת שחקנים חדשים והתבססות טכנולוגיות שידור 

על  OTT-כנולוגית שידור ההצריכה. כל אלה, לצד ההבדלים בין טכנולוגית השידור הלווינית הוותיקה וט

זאת, בשים לב, בין . די.בי.אסעל ידי  OTT-הגלומים בה, חייבו בחינה של הצורך בביסוס שידורי ההיתרונות 

היתר, להתחייבויות הקיימות בכל הנוגע לטכנולוגיה הלווינית, למשק הממירים, לרישוי במסגרתו פועלת 

 .בשוקפתחות קצבי הגלישה , לזכויות התוכן העומדות לרשותה ולהתדי.בי.אס

אישור מתווה למעבר בהליך הדרגתי תוך מעקב שוטף, ובהתאם אין כל וודאות, בשלב זה, במדובר כאמור  

 צפוי הוא, יושלם שהמעבר ככלכי המהלך יושלם ויבוצע מעבר כאמור. למשך ביצוע התהליך בפועל ו/או 

  .וק המשתניםשולהתאמה טובה יותר לתנאי ה .בי.אסדי בהוצאות לחסכון להוביל

 , תשכ"חמידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערךם הינ דיווח זהב יםהכלולוההערכות המידע 

התחרות, ההתפתחויות העסקיות, הרגלי לגבי הערכות ותחזיות הנחות, מבוסס, בין השאר, על ה 1968 -

)הן על די.בי.אס. והן על גורמים  ה הרגולטורית ואופן האסדרההסביבה הטכנולוגית, הסביבהצריכה, 

המידע בהתאם,  .(OTTוזאת הן בשוק שידורי הלווין והן בשוק שידורי הטלוויזיה על גבי האינטרנט )אחרים( 

הערכות הככל שאו להתממש במתכונת שונה מזו שהוערכה, או חלקי עשוי שלא להתממש באופן מלא 

 יתקיימו באופן שונה מהצפוי.לא יתקיימו או והתחזיות האמורות 

 בכבוד רב,

 רה הישראלית לתקשורת בע"מ"בזק" החב
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