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 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן

 

 

 הרשות השנייה –תקשורת  – רשויות ומשפט מנהלי

 הרשות השנייה –רשויות    – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 8 פרק א': פרשנות 

 Go 8 הגדרות  1סעיף 

 Go 11 פרק ב': הרשות 

 Go 11 הקמת הרשות  2סעיף 

 Go 11 הרשות   תאגיד  3סעיף 

 Go 11 מקום המושב של הרשות וחברת החדשות א 3סעיף 

 Go 11 הרשות   גוף מבוקר  4סעיף 

 Go 11 תפקידי הרשות וסמכויותיה  5סעיף 

 Go 11 קיום השידורים ומימונם  6סעיף 

 Go 11 מינוי המועצה והרכבה  7סעיף 

 Go 11 תקופת הכהונה  8סעיף 

 Go 11 סייגים למינוי  9סעיף 

 Go 12 פקיעת כהונה של חבר המועצה  11סעיף 

 Go 12 התפטרות חבר מועצה  11סעיף 

 Go 12 ממלא מקום ליושב ראש ולחבר מועצה  12סעיף 

 Go 12 חובת נאמנות  13סעיף 

 Go 12 סור התקשרותחובת גילוי ואי  14סעיף 

 Go 13 הוצאות וגמול  15סעיף 

 oG 13 ישיבות המועצה  16סעיף 

 Go 13 סדרי עבודת המועצה  17סעיף 

 Go 13 ועדות משנה, ועדות מייעצות  18סעיף 

 Go 13 ערר של חברי ועדת משנה  19סעיף 

 Go 14 דיון חוזר במליאה  21סעיף 

 Go 14 תוקף החלטות  21סעיף 

 Go 14 פיזור המועצה  22סעיף 

 Go 14 תפקידי המועצה וסמכויותיה  23סעיף 

 Go 14 קביעת כללים  24עיף ס

 Go 15 מינוי המנהל הכללי  25סעיף 

 Go 15 כהונת המנהל  26סעיף 

 Go 16 תנאי העסקתו של המנהל  27סעיף 

 Go 16 תפקידי המנהל וסמכויותיו  28סעיף 

 Go 16 שיא כוח אדם של עובדי הרשות  29סעיף 

 Go 16 העסקת עובדים  31סעיף 

 Go 16 תנאי העסקתם של עובדי הרשות  31סעיף 

 Go 16 פרק ג': זכיון ורישיון לשידורים 
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 Go 17 זכיון ורישוי  32סעיף 

 Go 17 זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו ותנאיהם  33סעיף 

 Go 17 רישיון לשידורי טלוויזיה ותנאיו א 33סעיף 

 Go 18 כללים למתן רישיון לשידורי טלוויזיה ב 33סעיף 

 Go 18 דחיית מועד המעבר ג 33סעיף 

 Go 18 סייג למתן רישיון ד 33סעיף 

 Go 19 תקופת תוקפם של זכיון לשידורים ורישיון לשידורים והליך בדיקה  34סעיף 

לזיכיון לשידורי טלוויזיה ומיזוג  2114הוראות לענין מכרז בשנת  א 34סעיף 

 2בעלי הזיכיון בערוץ 

Go 21 

 Go 21 הארכת זיכיון לשידורי רדיו  35סעיף 

 Go 21 הארכת רישיון לשידורי טלוויזיה א 35סעיף 

 Go 21 הגבלות בהעברת בעלות בזכיון לשידורים וברישיון לשידורים  36סעיף 

 Go 22 ול זכיון לשידורים או רישיון לשידורים, פקיעתו או התלייתוביט  37סעיף 

 Go 23 2הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  א 37סעיף 

 Go 23 שימוש בתדר הקרקעי ובמשדרים ב 37סעיף 

 Go 24 הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי ג 37סעיף 

 Go 26 שימוש באפיק חדש ד 37סעיף 

מניות שימוש באפיק קיים ובנכסים לא מוחשיים של הרשות וקניית  ה 37סעיף 

 חברת החדשות

Go 26 

 Go 27 זכיון על פי מכרז  38סעיף 

 Go 27 כללי המכרזים  39ף סעי

 Go 27 ועדת מכרזים  41סעיף 

 Go 28 זכות להשתתף במכרז והגבלות למתן רישיון לשידורי טלוויזיה  41סעיף 

 Go 31 פסילת משתתף במכרז  42סעיף 

 Go 31 גילוי מידע במכרז  43סעיף 

 Go 31 דיון עם מציעים  44סעיף 

 Go 31 אמות מידה בבחירת הזוכה במכרז  45סעיף 

 Go 31 שידורים אסורים  46סעיף 

 Go 31 מתן אפשרות תגובה  47סעיף 

 Go 31 יצירות מוגנות א 47סעיף 

 Go 31 שידורים מטעם הרשות  48סעיף 

 Go 31 נטילת זמני שידור  49סעיף 

 Go 31 שידורים במקרי חירום  51סעיף 

 Go 31 פרק ד': שידורי טלויזיה 

 Go 32 תחנות שידור בשיטה האנלוגית הקמה ומימון של  51סעיף 

 Go 32 הקמה ומימון של תחנות שידור ספרתיות א 51סעיף 

 Go 34 הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות ב 51סעיף 

 Go 34 סיוע מאוצר המדינה ג 51סעיף 

 Go 34 ערבויות ובטוחות  52סעיף 

 Go 35 החזרת תשלומים  53סעיף 

 Go 35 נפרדשידור בערוץ  א 53סעיף 

 Go 35 זכיון ליחידת שידור  54סעיף 

 Go 36 ובעל זיכיון בערוץ השלישי 2איחוד בעל זיכיון בערוץ  א 54סעיף 

 Go 36 זכיון לטלויזיה הלימודית  55סעיף 

 Go 37 סייג לזכיון או לרישיון  56סעיף 

 Go 37 זכיון לשירותי טלטקסט  57סעיף 

 Go 37 הגדרות  58סעיף 
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 Go 38 הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות  59סעיף 

 Go 38 הוראות לענין קיום התחייבויות בערוץ השלישי א 59סעיף 

 Go 38 זמן שידור להפקות מקומיות קנויות  61סעיף 

 Go 38 שידורים בערבית ותרגום  61סעיף 

 Go 38 מניעת תכניות דומות  62סעיף 

 Go 39 איסור התקשרות א 62סעיף 

 Go 39 עורך ראשי ב 62יף סע

 Go 39 הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראליים ג 62סעיף 

 Go 41 תכנית לדחיית הוצאה לקולנוע ד 62סעיף 

שימוש בסכומים שהתקבלו בשל מימוש בטוחות ובשל רכישת חברות  ה 62סעיף 

 ושל הערוץ השלישי 2החדשות של ערוץ 

Go 41 

שימוש בסכומים שהתקבלו בשל שימוש באפיק או בנכסים לא  ו 62סעיף 

 מוחשיים

Go 41 

 Go 42 שידורי חדשות  63סעיף 

 Go 42 חברות החדשות א 63סעיף 

 Go 43 רכישת שידורי חדשות  1א63סעיף 

 Go 43 הגבלות לענין בעל תפקיד ב 63סעיף 

 Go 43 רי החדשותמהימנות שידו  64סעיף 

 Go 43 איסור פרסומת  65סעיף 

 Go 43 בעלי המניות בחברת החדשות  66סעיף 

 Go 44 מועצת המנהלים של חברת חדשות  67סעיף 

 Go 44 מינוי מנהל חברת החדשות ותפקידיו  68סעיף 

 Go 44 פקיעת כהונה של מנהל חברת החדשות  69סעיף 

 Go 45 מימון  71סעיף 

 Go 45 מסמכי היסוד  71סעיף 

 Go 45 איחוד בעלי זיכיונות א 71סעיף 

 Go 46 בקשה ואישור ב 71סעיף 

 Go 46 הגבלות בתקופת דחיית מחויבויות ג 71סעיף 

 Go 46 2ה בערוץ רישיון לשידורי טלוויזיה לבעלי זיכיונות לשידורי טלוויזי ד 71סעיף 

 Go 51 רישיון לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי ה 71סעיף 

 Go 52 פרק ה': שידורי רדיו 

 Go 52 רישוי שידורי רדיו  72סעיף 

 Go 53 הגבלות על זכיונות ועל רישיונות נוספים א 72סעיף 

 oG 53 כללים לענין מתן רישיון לשידורי רדיו ב 72סעיף 

 Go 54 תנאים והגבלות לענין מתן רישיון לשידורי רדיו ג 72סעיף 

 Go 55 זכיון להפעלת תחנת שידור ד 72סעיף 

 Go 55 רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית ה 72סעיף 

 Go 55 הפצת שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין ו 72סעיף 

 Go 56 הפצת שידורי רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו ז 72סעיף 

 Go 56 מת תחנת שידור על ידי הרשותהק ח 72סעיף 

 Go 56 שידורים משותפים של בעלי זכיונות לשידורי רדיו אזוריים ט 72סעיף 

 Go 56 איחוד בעלי זכיונות לשידורי רדיו אזוריים או החזקת אמצעי שליטה י 72סעיף 

קול קיום פגיעה ומתן פיצוי לבעל זכיון לשידורי הסכמת השרים לש יא 72סעיף 

 רדיו

Go 56 

 Go 56 דחיית מועדים יב 72סעיף 

 Go 57 מימון התחנות  73סעיף 

 Go 57 מימון שידוריו של בעל רישיון לשידורי רדיו א 73סעיף 
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 Go 57 קיום השידורים באזור  74סעיף 

 Go 57 נושאי שידור יחודיים לאזור  75סעיף 

 Go 57 י חדשותשידור  76סעיף 

 Go 57 אישור שידורי חדשות משותפים א 76סעיף 

 Go 58 מינוי ועדה אזורית ותקופת כהונתה  77סעיף 

 Go 58 סדרי עבודת ועדה אזורית וחובת גילוי  78סעיף 

 Go 58 הוצאות  79סעיף 

 Go 58 תפקידיה של ועדה אזורית  81סעיף 

 Go 59 פרק ו': פרסומת 

 Go 59 תשדירי פרסומת  81יף סע

 Go 59 הפרדת תשדיר פרסומת  82סעיף 

 Go 59 איסור פרסומת במישדרים  83סעיף 

 Go 59 איסור העדפת מפרסם  84סעיף 

 Go 59 היקף תשדיר פרסומת  85סעיף 

 Go 59 הגבלת מכירת זמן שידור א 85סעיף 

 Go 59 תשדירי פרסומת אסורים  86סעיף 

 Go 61 וצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחריםע א 86סעיף 

 Go 61 הגבלת תשדירי פרסומת  87סעיף 

 Go 61 כללים לתשדירי פרסומת  88סעיף 

 Go 61 אישור מוקדם  89סעיף 

 Go 61 פרק ז': עבירות 

 Go 61 קיום שידורים ותחנות שידור ללא זכיון או רישיון  91סעיף 

 Go 61 יכיוןפרסום בתחנת שידור שלא ניתן בשלה ז א 91סעיף 

 Go 61 פגיעה בתחנת שידור ובשידורים  91סעיף 

 Go 61 ורשה לשידוריםהפרעה לרשות או למ  92סעיף 

 Go 61 הפרת חובת סודיות  93סעיף 

 Go 61 הפרת חובת גילוי  94סעיף 

 Go 61 עבירות של מורשה לשידורים  95סעיף 

 Go 62 תנאים בזכיון או ברישיון שהפרתם עבירה  96סעיף 

 Go 62 צו הפסקה  97סעיף 

 Go 62 עבירה בידי תאגיד  98סעיף 

 Go 62 פרק ח': כספים 

 Go 62 דמי זכיון או דמי רישיון  99סעיף 

 Go 62 תמלוגים  111סעיף 

 Go 62 דמי הפצה א 111סעיף 

 Go 63 השימוש בדמי הזכיון, בדמי הרישיון ובדמי ההפצה  111סעיף 

 Go 63 מועדים  112סעיף 

 Go 63 שימוש בסכומים מתוך התמלוגים   הוראות מיוחדות א 112סעיף 

סעיף 

  1א112

 Go 63 הסדר חובות דמי זיכיון ותמלוגים   הוראות מיוחדות

סעיף 

  2א112

 Go 65 2119עד  2113החזר בעד השנים 

 Go 65 החלת פקודת המסים ב 112סעיף 

 Go 66 מילוות  113סעיף 

 Go 66 פרסום תקציב הרשות א 113סעיף 

 Go 66 זכאות למענק  114סעיף 

 Go 66 תשלום המענק  115סעיף 
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 Go 66 תחולה  116סעיף 

 Go 66 פרק ט': שונות 

 Go 66 חסינויות הרשות  117סעיף 

 Go 66 סמכות כניסה ועיון  118סעיף 

 Go 67 התליית סמכויות וזכיונות בשעת חירום  119סעיף 

 Go 67 הקצאת תדרי רדיו  111סעיף 

 Go 67 הקמת ועדת התיאום והרכבה  111סעיף 

 Go 67 תפקידי ועדת התיאום  112סעיף 

 Go 67 ערר על החלטה של ועדת התיאום  113סעיף 

 Go 67 מינוי נציב תלונות ותקופת המינוי  114סעיף 

 Go 68 פקיעת כהונה  115סעיף 

 Go 68 הגשת תלונה  116סעיף 

 Go 68 תלונה על מי ועל מה  117סעיף 

 Go 68 תלונות שאין לברר אותן  118סעיף 

 Go 68 דרכי הבירור  119סעיף 

 Go 69 הפסקת הבירור  121סעיף 

 Go 69 תוצאות הבירור  121סעיף 

 Go 69 זכויות וסעדים  122סעיף 

 Go 69 נציב התלונות   עובד ציבור  123סעיף 

 Go 69 דין וחשבון  124סעיף 

 Go 71 אי תלותו של נציב התלונות  125סעיף 

 Go 71 חובות מכוח המשפט  הבין לאומי  126סעיף 

 Go 71 התקשרויות במישור הבין לאומי  127סעיף 

 Go 71 צווי מניעה  128סעיף 

 Go 71 דין חברי מועצה ועובדים  129ף סעי

 Go 71 תיקון חוק הבחירות  131סעיף 

 Go 71 תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה  131סעיף 

 Go 71 תיקון חוק רשות השידור  132סעיף 

 Go 71 תיקון חוק העבירות המינהליות  133סעיף 

 Go 71 פרק י': שידורים בתקופת הביניים 

 Go 71 הגדרות  134סעיף 

 Go 71 קיום שידורים בתקופת הביניים  135סעיף 

 Go 71 העסקת עובדים ורכישת נכסים  136סעיף 

 Go 72 העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות  137סעיף 

 Go 72 העברת עובדים  138סעיף 

 Go 72 "א: ביצוע ותחילהפרק י 

 Go 72 ביצוע ותקנות  139סעיף 

 Go 72 תחילה  141סעיף 

 Go 72 הוראת מעבר   הועדה המיוחדת  141סעיף 

 Go 73 פרסום  142סעיף 

 Go 73 תוספת ראשונה 

 Go 73 הגדרות  1סעיף 

 Go 74 תכניות סוגה עילית  2סעיף 

 Go 74 שידורשעות   3סעיף 

 Go 74 תכניות בערבית וברוסית  4סעיף 

 Go 74 תוספת שניה 

 Go 74 הגדרות ופרשנות  1סעיף 
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 Go 74 הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות  2סעיף 

 Go 74 הוצאה לתפעול השוטף של חברת החדשות  3סעיף 

 Go 74 רכישת שידורי חדשות  4סעיף 

 Go 74 תכניות סוגה עילית  5ף סעי

 Go 75 הוצאה להפקת סרטים ישראליים א 5סעיף 

 Go 76 שעות שידור  6סעיף 

 Go 76 תכניות בערבית וברוסית  7סעיף 

 Go 77 הצמדה  8סעיף 
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 *0991-ו, תש"ןידרו היות השניה לטלויזשרה קוח

                                                      
 .01.0.0991(; תחילתו ביום 1עמ'  0010ה"ח תשמ"ז מס' ) 99עמ'  00.1.0991מיום  0011"ח תש"ן מס' ספורסם  *

ו ביום תליחת; 0תיקון מס'  –( 011עמ'  1102ה"ח תשנ"א מס' ) 011עמ'  0.09900.מיום  0011מס'  א"נשת ס"חתוקן 
11.1.0990. 

 .1ס' מתיקון  –( 091עמ'  1110ה"ח תשנ"א מס' ) 01עמ'  10.1.0991מיום  0001מס'  בשנ"תס"ח 

 .0ס' מתיקון  –( 120עמ'  1011ה"'ח תשנ"ב מס' ) 021עמ'  12.0.0991מיום  0091מס' ב "ס"ח תשנ

 .1מס' תיקון  –( 111עמ'  1009תשנ"ב מס'  חה") 110מ' ע 1.0.0991 מיום 0099"ב מס' ס"ח תשנ

ו ביום תליחת; 9ס' מתיקון  –( 11עמ'  1019ה"ח תשנ"ג מס' ) 90עמ'  1.1.0990מיום  0101"ג מס' ס"ח תשנ
11.0.0990. 

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,  10 ףיעסב 0990-צו תשנ"ג – 100עמ'  1.0.0990מיום  9912' מסג "נק"ת תש
 .09.1.0990ו ביום תליחת; 0990-תשנ"ג

 .2ס' מתיקון  –( 009' מע 1100' ח תשנ"ד מסה") 10מ' ע 1.0.0991 מיום 0191"ד מס' ס"ח תשנ

)ביטול שידורי  0ס' מתיקון  –( 910עמ'  1911ה"ח תשנ"ו מס' ) 010עמ'  01.0.0992ום מי 0912ס' "ו מס"ח תשנ
 .190עמ'  00.1.0992מיום  0909"ו מס' ס"ח תשנת"ט דפוס  .0992-ת בחירות ברדיו(, תשנ"ולומתע

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,  00 ףיעסב 0992-צו תשנ"ו – 999עמ'  2.0992.00מיום  9121' מסו "נק"ת תש
 ימים מיום פרסומו. 01ו תליחת; 0992-תשנ"ו

בחוק  10 ףיעסב 9ס' מתיקון  –( 11עמ'  1291ה"ח תשנ"ח מס' ) 19' מע 09.0.0990 מיום 0219"ח מס' ס"ח תשנ
; תחילתו 0990-נ"חשי חקיקה(, תוניק)ת 0990די התקציב לשנת הכספים עי תגשהרת הצמיחה והתעסוקה וללהגב
 לענין הוראות מעבר. 19ור' סעיף  0.0.0990ביום 

לחוק  9 ףיעסב 01ס' מתיקון  –( 119עמ'  1109ה"ח תשנ"ח מס' ) 009עמ'  2.0.0990מיום  0201"ח מס' ס"ח תשנ
 .0990-(, תשנ"ח02הבחירות )דרכי תעמולה( )מס' 

בחוק  1 ףיעסב 00ס' מתיקון  –( 99עמ'  1191ה"ח תשנ"ט מס' ) 09' מע 001.01.099 םמיו 0292"ט מס' ס"ח תשנ
 .0990-העברית )תיקוני חקיקה(, תשנ"ט הבשפ לעידוד השירים

לחוק  0בסעיף  01ס' מתיקון  –( 99עמ'  1011ה"ח תש"ס מס' ) 011עמ'  1.1.1111מיום  0100ס מס' תש" ס"ח
 (1111ההסדרים במשק מדינת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

 לענין הוראת מעבר. 1; ר' סעיף 1111-קון(, תש"סית)

לחוק  1 ףיעסב 00ס' מקון תי –( 021עמ'  1911ה"ח תשס"א מס' ) 000עמ'  11000.0.1מיום  0110"א מס' ס"ח תשס
 .0.0.1110; תחילתו ביום 1110-מון שידורים, תשס"אוסי סיווג

( 101עמ'  1910ה"ח תשס"א מס' , 001עמ'  1919ה"ח תשס"א מס' ) 209עמ'  9.0.1110מיום  0011"א מס' ס"ח תשס
 .1110-(, תשס"א19לחוק הבזק )תיקון מס'  011 ףיעסב 01ס' מתיקון  –

לחוק  0 ףיעסב 09ס' מתיקון  –( 019עמ'  0112ה"ח תשס"ב מס' ) 001עמ'  01.1.1111מיום  0019מס'  "בח תשסס"
מיום  0090תשס"ב מס'  ס"חת"ט  .; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו1111-סיווג וסימון שידורים, תשס"ב

 .01.0.1111; תחילתו ביום 100עמ'  01.1.1111

 .02ס' מתיקון  –( 190עמ'  0191ה"ח תשס"ב מס' ) 111עמ'  10.0.1111ם יומ 0200"ב מס' ס"ח תשס

 .01ס' מתיקון  –( 02עמ'  0110ה"ח תשס"ב מס' ) 110עמ'  10.0.1111מיום  0002"ב מס' ס"ח תשס

; 1111-לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(, תשס"ג 0סעיף  – 010עמ'  00.01.1111מיום  2119ק"ת תשס"ג מס' 
 ימים מיום פרסומו. 01תחילתו 

 2; ר' סעיף 00יקון מס' ת –( 91עמ'  02ה"ח הכנסת תשס"ג מס' ) 01עמ'  10.00.1111מיום  0019"ח תשס"ג מס' ס
 לענין הוראת מעבר.

 01; ר' סעיף 09תיקון מס'  –( 011עמ'  12ה"ח הכנסת תשס"ג מס' ) 910עמ'  2.0.1110מיום  0099ס"ח תשס"ג מס' 
 לענין תחילה.

 2בסעיף  11תיקון מס'  –( 91עמ'  21ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 10עמ'  00.0.1111מיום  0911ס"ח תשס"ד מס' 
 .0.0.1111; תחילתו ביום 1111-יקה(, תשס"ד)תיקוני חק 1111לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 1בסעיף  10יקון מס' ת –( 011עמ'  19ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 199עמ'  01.0.1111מיום  0999ס"ח תשס"ד מס' 
 .1111-לחוק איסור שידורים שלא כדין )תיקוני חקיקה(, תשס"ד

 .11תיקון מס'  –( 9עמ'  91הכנסת תשס"ה מס' ה"ח ) 11עמ'  2.0.1119מיום  0910ס"ח תשס"ה מס' 
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 רשנותפ': א קרפ

 – הז קוחב .1
 מקום שבו מופקות התכניות המיועדות לשידור, לרבות ציוד ההפקה; -" ןפלוא" 

 חום גיאוגרפי שגבולותיו נקבעו בזכיון לשידורי רדיו;ת -" רוזא" 

 כל אחד מאלה: -שליטה", בתאגיד  יעצמא" 

 ;רחא דיבאסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגבעה צה תוכז (0)

בעלי תפקידים  -למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה  תוכזה (1)
 דומים;

 להשתתף ברווחי התאגיד; תוכזה (0)

 לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו; תוכזה (1)
 

 

 ;)נמחקה( –יון" כז לעב" 
 

של אמצעי שליטה  םמסוג מסוי ותרימי שמחזיק בחמישה אחוזים או  -ין" נע לעב" 
מי שמחזיק ביותר מעשרה  -בתאגיד, ובחברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה 

 כדירקטור או כמנהל כללי; הםאחוזים, או מי שמכהן ב
 

ף פעולה ביניהם לפי בות ביחד עם אחרים הפועלים בשיתולר -ן" פין או בעקיירשימב" 
או רכישה בידי שלוח או נאמן, חברת נאמנות או זקה פה, ולרבות מכוח הח -הסכם בכתב או בעל

 ותר של מי מכל אלה, או בדרך אחרת;י וחברת רישומים, או באמצעות תאגיד שלוב אחד א
 

ן ובין בעקיפין; לענין ירשימב בין –או "רכישה", לענין אמצעי שליטה בתאגיד " הקזחה"

                                                           

 .10יקון מס' ת –( 011עמ'  91ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 90עמ'  01.0.1119מיום  0911ס"ח תשס"ה מס' 

בסעיף  11תיקון מס'  –( 091עמ'  010ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 009עמ'  00.1.1119מיום  0991ס"ח תשס"ה מס' 
 .0.0.1119; תחילתו ביום 1119-)תיקוני חקיקה(, תשס"ה 1119המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  לחוק 11

לחוק  11בסעיף  19תיקון מס'  –( 902עמ'  0001ה"ח תשס"ב מס' ) 921עמ'  01.0.1119מיום  1112ס"ח תשס"ה מס' 
 .0.0.1112; תחילתו ביום 1119-שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה

 .12תיקון מס'  –( 0021עמ'  091ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 02עמ'  11.00.1119מיום  1109ס"ח תשס"ו מס' 

בסעיף  11תיקון מס'  –( 190עמ'  102ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 011עמ'  09.2.1112מיום  1191ס"ח תשס"ו מס' 
(, 1112לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  00

 .0.1.1112; תחילתו ביום 1112-תשס"ו

 לענין תחילה. 1; ר' סעיף 1112-צו תשס"ו – 091עמ'  12.2.1112מיום  2191ק"ת תשס"ו מס' 

 .10תיקון מס'  –( 01עמ'  009ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 099עמ'  11.0.1111מיום  1109ס"ח תשס"ז מס' 

; 19תיקון מס'  –( 011, 02עמ'  009ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 091עמ'  01.1.1110מיום  1000ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה והוראות מעבר. 02ר' סעיף 

 0בסעיף  01תיקון מס'  –( 110עמ'  021ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 211עמ'  2.1.1110מיום  1020ס"ח תשס"ח מס' 
; 1110-לחוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(, תשס"ח

 לענין כללים. 1תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 

 .00תיקון מס'  –( 190, 010עמ'  102ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 101עמ'  11.01.1119מיום  1101ס"ח תש"ע מס' 

; תחילתו 01תיקון מס'  –( 01עמ'  121ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 001עמ'  12.0.1101מיום  1111ס"ח תש"ע מס' 
 לענין תחולה. 01אך ר' סעיף  11.0.1101ביום 

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,  1בסעיף  1101-צו תש"ע – 910עמ'  01.0.1101מיום  2011ק"ת תש"ע מס' 
 ימים מיום פרסומו. 01; תחילתו 1101-תש"ע

מיום  2990מס'  .0.1.1100; תחילתו ביום 1100-צו תשע"א – 200עמ'  00.0.1100מיום  2910מס'  :ע"אק"ת תש
 .00.0.1100; תחילתו ביום 1100-( תשע"א1צו )מס'  – 091עמ'  00.0.1100

; ר' 00תיקון מס'  –( 0121עמ'  901ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 011עמ'  01.1.1100מיום  1112ס"ח תשע"א מס' 
 .לענין הוראות מעבר 012, 019סעיפים 

; 01תיקון מס'  –( 0121עמ'  901ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 000עמ'  01.1.1100מיום  1112ס"ח תשע"א מס' 
 .0עמ'  9.00.1100מיום  1009ס"ח תשע"ב מס' . ת"ט 0.00.1109תחילתו ביום 

 תורדגה

 (2)תיקון מס' 
 1992-ב"נשת

 (2מס' תיקון )
 1992-ב"נשת

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 –זה 

אגיד תר בהחזקה או ברכישה בידי תאגיד, יראו תאגיד, בעל ענין בו ובודמשכ (0)
 כאחד; -שלוב של מי מהם 

או ברכישה בידי יחיד, יראו יחיד, קרובו ותאגיד שלוב של  הקזחהבר בודמשכ (1)
 כאחד; -מי מהם 

 תאגיד שלוב תחושב לפי המפורט להלן:עות באמצ הקזחה (0)

שמחזיק  הטשלוב ייוחסו מלוא אמצעי השליליטה בתאגיד הש לעבל (א)
 התאגיד השלוב;

יק זחמש הטינו בעל שליטה בתאגיד השלוב, ייוחסו אמצעי השליאש ימל )ב(
 ור החזקותיו של אותו אדם בתאגיד השלוב;יעש פיהתאגיד השלוב ל

 

 ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך והתרבות של הכנסת; -" הדעוה" 
 

 

 ;1מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף  -" הצעומה" 

 ;19הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף  להנמה -הל" נמה" 

כמשמעותם לפי חוק פסיקת ריבית  –"הפרשי הצמדה וריבית", "מדד" ו"ריבית פיגורים"  
 ;0920-והצמדה, התשכ"א

 

 י חוק זה;הרשות השניה לטלויזיה ורדיו שהוקמה לפ -" תושרה" 

 התקשורת; רש -" רשה" 

 זיכיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי טלוויזיה; –זיכיון לשידורי טלוויזיה" " 
 

 

 ורי רדיו בשיטה האנלוגית;זכיון שניתן לפי חוק זה לקיום שיד –"זכיון לשידורי רדיו"  
 

 זיכיון לשידורי רדיו או זיכיון לשידורי טלוויזיה; –זיכיון לשידורים" " 
 

זכיון שניתן לפי חוק זה להקמה, לקיום ולהפעלה של  –"זכיון להפעלת תחנת שידור"  
 שידורי רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו;תחנת שידור, לצורך הפצת 

 

 

י עצמתאגיד, אשר אדם מחזיק בו יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של א -שלוב"  דיגאת" 
ם העולה על עשרה אחוזים או יותר מהונו של התאגיד, וכס וב שליטה, וכן תאגיד שאדם השקיע

 קים הרגילה;, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסתאחר בין במניות ובין בדרך
 

 ת ערך בעד אחרים;וחברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת נייר -ישומים" ר תרבח" 
 

 ות שהוקמו לפי סימן ד' לפרק ד';דשהחת כל אחת מחברו -ת" ושדרת החבח" 
 

 ;0929-חוק רשות השידור, תשכ"ה -ות השידור" שר קוח" 

 ;0901-תשמ"ב חוק התקשורת )בזק ושידורים(, -קשורת" תה קוח" 
 

 ;0911 -חוק העונשין, תשל"ז -ונשין" עה קוח" 

 ;91תה בסעיף ועמשמכ -" שידור תדיחי" 
 

(, או מועד מאוחר יותר שקבע 1100בינואר  0י"ט בטבת התשע"ג ) –מועד המעבר" " 
 ג;00ראות סעיף השר, בצו, בהתאם להו

 

 בעל רישיון לשידורים או בעל זיכיון לשידורים; –מורשה לשידורים" " 
 

 

 (;1101בינואר  11י"ב בשבט התש"ע ) –" 01"יום תחילתו של תיקון מס'  
 

 כמשמעותו בכללים שקבעה המועצה; –"סרט ישראלי"  
 

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת
( 11תיקון מס' )

 2222-תשס"ג

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 (32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 ;91כמשמעותם בסעיף  -" ילישש"הערוץ הו" 1 ץורע" 
 

 

 ;1110-לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד 1כהגדרתו בסעיף  –הכנסת"  ץורע" 
 

 ;0911 -רף האלחוטי ]נוסח חדש[, תשל"בפקודת הטלג -הטלגרף האלחוטי" "פקודת  

 גו של כל אחד מאלה;וז ןב ו, צאצא או צאצא של בן הזוג, ארהן זוג, אח, הוב -" בורק" 
 

 רישיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי טלוויזיה; –רישיון לשידורי טלוויזיה" " 
 

 רישיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי רדיו בשיטה הספרתית; –שיון לשידורי רדיו" "רי 
 

 רישיון לשידורי רדיו או רישיון לשידורי טלוויזיה; –רישיון לשידורים" " 
 

לחוק התקשורת  1רישיון שניתן לפי סעיף  –"רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית"  
 להקמה, לקיום ולהפעלה של תחנת הזנה לוויינית;

 

 כמשמעותה בחוק רשות השידור; –רשות השידור" " 
 

 וק זה;חפי לשידורי רדיו וטלויזיה הניתנים לציבור,  -ם" ירודיש" 

 שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות; -חדשות"  ירודיש" 
 

 

 ותרבל פצים בדרך אלחוטית,ומהו רושידורי טלויזיה הניתנים לציב -טלויזיה"  ירודיש" 
 קליטתו מותנית בתשלום;באמצעות לוויין, ולמעט שידור מוצפן ש

 

שידורי תכניות שמע הניתנים לשידור והמופצים בדרך אלחוטית לרבות  -רדיו"  ירודיש" 
 באמצעות לוויין;

 

, ונוסף על האמור בה, חזקה על 0920-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -" הטילש" 
 אדם שהוא שולט בתאגיד, אם התקיים בו אחד מאלה:

שיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו, או שלא קיים אדם ה ודיב (0)
בשיעור העולה על יטה מסוג כלשהו שלי צעין או בעקיפין, אמרשימב, קאחר המחזי

 אדם האמור באותו סוג של אמצעי שליטה;השל  שיעור החזקותיו

יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן ה ודיב (1)
מכירה או חיסול של עסקי  ןינשליטה בתאגיד או החלטות לע הנפקה של אמצעי

 ינוי מהותי בהם;ש וא דיהתאג
 

מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לשם הזנה ללוויין של  –"תחנת הזנה לוויינית"  
 ידורי בעל רישיון לשידורי רדיו, למעט אולפן;ש

 

התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי שידורים, קליטתם או  ון אקמית -ידור" ש תנחת" 
 , לרבות ציוד לווייני ולמעט תחנת הזנה לוויינית או אולפן;פצתםה

 

 

 ;1101-(, התש"ע01חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  –" 01"תיקון מס'  
 

 ;1100-(, התשע"א00חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  –" 00תיקון מס' " 
 

  -" הראשונההזיכיון  תפוקת" 

 (; 1110באוקטובר  00ום ה' בחשון תשס"ד )יב תמייהתקופה המסת - 1רוץ ע ןינעל

התקופה המסתיימת בתום שמונה שנים מהיום שבו התחילו  -ערוץ השלישי לענין ה
 שידורים בו;

 

 שידור פרסומת מסחרית כמשמעותו בפרק ו'. -פרסומת"  רידשת" 

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 2211-ת"ט תשע"ב

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-ס"שת

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 רשותה': ב קרפ

 הקמת הרשות ותפקידיה': א ןסימ

 יה לטלויזיה ורדיו.נשה תושזה הרב תמקומ .2

 אגיד.יא תה תושרה .3

 ושבם של הרשות ומוסדותיה ושל חברת החדשות הוא בירושלים.מ םוקמ .א3
 

 

 

]נוסח  0990-( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח1)9מבוקר כמשמעותו בסעיף  ףוג היהת תושרה .2
 חוק מבקר המדינה(. - ןלהל)משולב[ 

ה של הרשות יהיו קיום שידורים ופיקוח עליהם, וזאת בתחומי הלימוד, ידיקפת (א) .2
 ות, מדע, אמנות וספורט.ברת, קשמבנושאי מדיניות, חברה, כלכלה,  החינוך, הבידור והמידע

 –תפקידיה תפעל הרשות במגמה  יולימב (ב) 

 היצירה העברית הישראלית; םודיקל (0)

 יזם;וההומנ  רכי הדמוקרטיהוק עאזרחות טובה ולחיז חופיטל (1)

 יטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות;ב ןתמל (0)

 יה;ותורלדערכי הציויליזציה לו תישוטוי לתרבות העמים, ליצירה האניב ןתמל (1)

שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסיה הדוברת ערבית, ולקידום  םויקל (9)
 ההבנה והשלום עם המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה;

הארץ  ירוזאבן התרבותי של החברה הישראלית ווגיטוי מתאים למיב ןתמל (2)
 השונים ובצורות ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור;

 מידע מהימן, הוגן ומאוזן; רודישל (1)

 וסיות מוגדרות;ולאוכל השכלה לכלל הציבוריית שידורים להקנ םויקל (0)

 ם;רית זרות לעולים חדשים ולתייושידורים בשפ םויקל (9)

חוק זה, ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון שידורים אסורים לפי  עונמל (01)
מורשים  ומסירת מידע, ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי

-ים מזיקים, תשס"ארודיש רוג, סימון ואיסוויס, בהתאם להוראות חוק לשידורים
1110. 

 

 

 ועל חשבונם בלבד. מורשים לשידוריםעות צבאמ ם יקויימוירודישה .6
 

 

 מועצת הרשות': ב ןמיס

רים, מורים פוס לש תמנה, לפי המלצת השר לאחר שהתייעץ עם ארגונים הלשממה (א) .1
ואמנים, המוסדות להשכלה גבוהה, האקדמיה ללשון העברית, האקדמיה הלאומית הישראלית 

עשר חברים, ומביניהם את יושב ראש ה ישלמדעים ועם גופים ציבוריים אחרים מועצה בת חמ
 המועצה.

מועצה יהיו אנשי ציבור בעלי רקע תרבותי הולם, נסיון וידע בתחומי ה ירבח (ב) 
 התמחותם ונסיון והבנה למצב החברתי בישראל.

 ינוי ישקף הרכב המועצה, במידת האפשר, את מיגוון הדעות הרווחות בציבור.מה תעב (ג) 

 ברשומות.ם מועצה והרכבה תפורסמינוי ה על העדוה (ד) 

 שותרה תמקה

 אגידת – תושרה

 לשושב מה םוקמ
 תרבחות ושרה
 חדשותה

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 רקובמוף ג – תושרה

רשות ה ידיקפת
 וסמכויותיה

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 13' סמ)תיקון 
 2221-א"סשת

( 12' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

 2222-ת"ט תשס"ב
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

ידורים שה םויק
 ומימונם

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

מועצה ה יונימ
 והרכבה
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 ל המועצה תהא ארבע שנים.ש תהונכה תפוקת (א) .1

 היוצאת תמשיך לכהן עד למינויה של המועצה הבאה. הצעומה (ב) 

 ועצה יכול שימונה מחדש לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות.מה רבח (ג) 

 –נה חבר המועצה ומי אל (א) .9

 מפלגה; לש הלילה פעסת או חבר בהנהנכ רבח (0)

 א עובד מדינה;והש ימ (1)

, או בעל ענין בתאגיד מורשה לשידוריםא עובד הרשות או עובד של והש ימ (0)
 ;מורשה לשידוריםשהוא 

 נו אזרח ישראלי;יאש ימ (1)

 רשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;והש ימ (9)

 א פושט רגל;והש ימ (2)

ו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, מצעב, ןיישרין או בעקיפמב ,ורשקש ימ (1)
, או מי שהוא בעל ענין מורשה לשידוריםבחוזה או בעיסקה עם הרשות או עם 
 ;בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור

נינים ענה חבר המועצה מי שלדעת השר עלולים עיסוקיו האחרים ליצור ניגוד ומי אל (ב) 
 .צההמועעם תפקידו כחבר 

 

 עצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתה באחד מאלה:והמר חב (א) .12

 במסירת כתב התפטרות לשר; רטפתה (0)

 ( שבו;1)א( למעט פסקה )9יף בו סייג מן הסייגים המפורטים בסע םייקתנ (1)

ראש -ת ביושבוצעייתהמנו דרך קבע למלא תפקידו, והשר, לאחר מ רצבנ (0)
 רו מכהונתו בהודעה בכתב.ביהעה, המועצ

(, יודיע על 1)א()9בחבר המועצה או עומד להתקייים בו סייג כאמור בסעיף  םייקתנ (ב) 
 יחוי לשר, באמצעות יושב ראש המועצה.לא דכך ל

 )ב(, רשאי השר,9 או( 1)א()9סייג כאמור בסעיף  שר כי נתקיים בחבר המועצהל עדונ (ג) 
נאותה להשמיע טענותיו, להעבירו מכהונתו כחבר המועצה  ותמנזדנתן לחבר המועצה הש רחאל

 בהודעה בכתב.

בר המועצה ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ח רדענ (ד) 
, הצעחר התייעצות ביושב ראש המואשקיימה בשנה אחת, רשאי השר, ל ממחצית הישיבות

 עה בכתב.דוהב ותלהעבירו מכהונ

אי השר, שן, רותב אישום נגד חבר המועצה, בעבירה שלכאורה יש עמה קלכ שגוה (ה) 
 ן פסק דין סופי בענינו.למת לפי הצעת היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד

שלה על כל מקרה של פקיעת כהונה של חבר המועצה תוך ארבעה דיע לממוי רשה (ו) 
 .הימים מיום פקיעת רשע

חבר המועצה, ימונה  יותהחבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת ל רטפתה (א) .11
 , ליתרת תקופת כהונתה של המועצה.1חבר אחר במקומו, בדרך הקבועה בסעיף 

תבוא תקופת כהונתו האמורה  ן )א(, לאועצה שנתמנה כאמור בסעיף קטמה רבח (ב) 
 ג(.)0 ףיעס ןין התקופות לענינמב

צה למלא תפקידו או אם נתפנתה משרתו וטרם נתמנה עהמו מנית מיושב ראשז רצבנ (א) .12
לו השר, באישור הממשלה, ממלא מקום מבין חברי המועצה לתקופה שלא  ימנהאחר במקומו, 

 תעלה על שלושה חדשים.

תף בישיבה מישיבות המועצה והשר לא תשהל הצנית, מיושב ראש המועמז רצבנ (ב) 
מינה לו ממלא מקום, כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר למנות חבר מועצה כממלא מקומו לאותה 

 הנוההכ תפוקת

 למינוי םיגייס

ל שה נויעת כהקפ
 הצעומהחבר 

 הצעומבר חתפטרות ה

-בשוילום קמ אלממ
 ועצהמ רבחלואש ר

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 נה ממלא מקום כאמור ליותר משתי ישיבות רצופות.א ימישיבה, ובלבד של

, םישעולה על שלושה חדה הלמלא את תפקידו במשך תקופ עצה שנבצר ממנוומ רבח (ג) 
 .םרשאי השר באישור הממשלה, למנות לו ממלא מקוה(, )01ף עימי שהושעה לפי ס ןכו

 עצה ינהג במילוי תפקידו בהגינות, בנאמנות וללא משוא פנים.ומה רבח .13

שוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, ע וא רווע לו כי הוא קשדישועצה מה רבח (א) .12
על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בעיסקה או בענין העומדים לדיון במועצה או בוועדה בעצמו או 

מוועדותיה, יודיע על כך בכתב ליושב ראש המועצה, מיד לאחר שנודע לו כי העיסקה או הענין 
באותו ענין  אוה סקו הוועדה באותה עיהמועצה איה נוכח בדיוני יהאמורים עומדים לדיון, ולא ה

 רה עמם.והקש בהחלטה המתייחסת אליהם אוולא ישתתף 

מהאמורים הוא בעל ענין או  שאחדועצה, קרובו, סוכנו, או שותפו או תאגיד מה רבח (ב) 
 .מורשה לשידוריםמנהל בו, לא יתקשר בעסקה עם הרשות או עם 

יע על כך וד, יבופי האמור -פעל עלי, הז ףימועצה האמור בסעה שביושב רא םייקתה (ג) 
 יחולו בשינויים המחוייבים. 01וראות סעיף לשר וה

 

ד שירותיו, אך יהיה זכאי לגמול עבור ר בעועצה לא יקבל מהרשות שכמה רבח (א) .12
 ריעורים שיקבע הששב צאות שהוציא במילוי תפקידווההשתתפותו בישיבות המועצה וכן להחזר 

 ת בהתייעצות עם שר האוצר.ונקתב

ראש ועדת משנה -עצה ויושבוהמ שרא-האמור בסעיף קטן )א( זכאים יושב ףא לע (ב) 
שיקדישו למילוי תפקידם, בנוסף לגמול הקבוע  הזמןלקבל גמול בעד  00שהוקמה לפי סעיף 

 וצר.אה שר בתקנות בהתייעצות עם שרה בסעיף קטן )א( ובשיעור שיקבע

 תקיימו לפחות אחת לחדשיים.י צהועהמ תובישי (א) .16

את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן וסדר היום שלהן, בכפוף  ןיזמ אש המועצהר בשוי (ב) 
 להוראות סימן זה.

תקיים ישיבה מיוחדת על פי דרישת השר או המנהל או שליש לפחות ממספר  הצעומה (ג) 
ה תדון המועצה בנושאים יבישב ימים מיום הדרישה; הנומש ברי המועצה; הישיבה תתקיים תוךח

 המפורטים בדרישה.

 או מי שהוא יקבע לכך במקומו, יוזמן לכל ישיבות המועצה., להנמה (ד) 

החוקי בישיבת המועצה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש המועצה או ממלא  ןינמה (א) .11
י, יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר חברים, ובלבד קוח ןינהישיבה במשנפתחה ; ממקומו

 שבעת קבלת ההחלטות נכחו שליש ממספר חבריה לפחות ובהם היושב ראש או ממלא מקומו.

ושב ראש לדחותה לחצי ימנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי ה היה אל (ב) 
ר של נוכחים ואולם על קבלת ספמ כלין ביה הישיבה כדהת, הרומרה מחצית השעה האבע שעה;

 קטן )א(. עיףסההחלטה יחולו הוראות 

עה; היו הדעות שקולות בהצבהמועצה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים  תוטלחה (ג) 
 יושב ראש המועצה, או ממלא מקומו. עירכי –

או  נקבעו בחוק זה אלש לכה ונהלי דיוניה, כדתתקבע לעצמה את דרכי עבו עצהומה (ד) 
 .יולפ

 –רשאית לצורך ביצוע תפקידיה  הצעומה (א) .11

מבין חבריה ועדות משנה לכל ענין שתראה לנכון, לקבוע את תפקידיהן  תונמל (0)
ופיטוריו,  להולאצול להן מסמכויותיה, למעט סמכויות אלה: קביעת כללים, מינוי המנ

 רשות, ואישור דינים וחשבונות כספיים.ה ביצקתאישור 

ה השונים, מבין חבריה ושלא מבין ילותוועדות מייעצות לתחומי פע תונמל (1)
 עה למי שאינם חברי המועצה.הצב חבריה ובלבד שלא תינתן זכות

י כרד(, ל1אמור בסעיף קטן )א()כתקבע כללים למינוי ועדות מייעצות  הצעומה (ב) 

 מנותאנ תבוח

 רוסיאולוי יג תבוח
 התקשרות

 וגמול תואצוה

 הצעהמו תובישי

 הצעומהודת בע ירדס

 תודעו ,הנמש תודעו
 ייעצותמ

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 ם חברי המועצה.על חברי הועדות, שאינ 01-ו 01, 9של סעיפים  םתלוחתפעולתן ולמידת 

 מועצה יושב ראש של יותר מועדת משנה אחת.הבר חש משי אל (ג) 

( רשאים לערור לפני מליאת 0)א()00מחברי ועדת משנה שמונו לפי סעיף  םיינש (א) .19
 ד לדעתם.וגינב השל הועדה שהתקבל הטלהמועצה על כל הח

ושמונה  עיםבך ארליושב ראש המועצה, ובהעדרו לממלא מקומו, תו גשוי ררעה (ב) 
 שעות מעת קבלת ההחלטה, והוא יעכב את ביצוע ההחלטה עד להכרעתה של מליאת המועצה.

 תדעה בהחלטה שקיבלה ועצברי המועצה רשאים לבקש דיון חוזר במליאת המוחמ שילש .22
 ה.נשמ

ועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מה םויק .21
עצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמספר חברי המועצה לא פחת משני המו

 שלישים.

 –ה אינה ממלאת את תפקידיה על פי חוק זה, ובכלל זה כי צעומה יר כשה האר (א) .22

 תדירות שנקבעה;בות במה ישיייק אל (0)

 רה את תקציב הרשות במועד;שיא אל (1)

כתב שישלח ליושב ראש המועצה, כי אם תוך זמן שיקבע לא תמלא ועצה בהודעה במב הרתי
 המועצה את המוטל עליה, יציע לממשלה לפזר את המועצה.

עליה כאמור בסעיף קטן )א( תוך המועד שקבע השר ל וטשהה המועצה את אלמ אל (ב) 
 בהודעתו, רשאי השר, באישור הממשלה, להורות על פיזור המועצה.

 .1ם מיום פיזור המועצה, תמונה מועצה חדשה בדרך הקבועה בסעיף ושים ימילש ךות (ג) 

 תיהויותפקידי המועצה וסמכ': ג ןמיס

 י לגרוע משאר תפקידיה וסמכויותיה:בלמ –ה עצומה .23

 את קווי הפעולה של הרשות; הוותת (0)

, ועל קיום מורשים לשידוריםאופן שוטף על ביצוע השידורים בידי ב חקפת )א( (1)
 לעו, עותים שהם נותנים, ובכלל זה תפקח על חובת סימון ומסירת מידהשיר

 מורשים לשידוריםניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי מ
 וכן, 1110-ות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"אאהורלבהתאם 

סימנים(,  תפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת
 ;1119-התשס"ה

במסגרת הפיקוח השוטף לפי פסקת משנה )א(, תקיים המועצה, אחת  )ב(
לשנה, הליך בדיקה, שבו תבחן כיצד מילא בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בשנה 
שלגביה התקיימה הבדיקה, אחר ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי 

ל זה מימון הפקה ורכישה של תכניות; הרישיון, שעניינם תוכן השידורים, ובכל
המועצה תפרסם באתר האינטרנט של הרשות דוח המסכם את תוצאות הליך 

 הבדיקה;

הצעת תקציב של הרשות לכל שנת כספים שהגיש לה המנהל ותאשרו כפי ב ןודת (0)
 ;ןוהוצע לה או בשינויים שתמצא לנכש

 המנהלים של החברה;מנהל את נציגי הרשות במועצת ה תצלמהל פי ע הנמת (1)

לפי הצעה שהגיש  המורשים לשידוריםת לוח המישדרים העונתיים של א עבקת (9)
 לה המנהל;

 ;11ר השר, את האזורים לזכיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף באישו, עבקת (2)

 ;היותקבע את מסקנות הל נים וחשבונות שמבקר הרשות יגישידב ןודת (1)

המשנה, תדון בהם  תווחשבונות מהמנהל ומועד פי דרישתה דיניםל לבקת (0)

 תדעוחברי  לש ררע
 נהשמ

 האילמבזר וח ןויד

 לטותחה ףקות

 מועצהה רוזיפ

 המועצתפקידי ה
 תיהויוכמסו

( 12' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

 (22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33תיקון מס' )
 2211-תשע"א
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 ת מסקנותיה;א עבקתו

 ר כל דין וחשבון שידרוש;של ישתג (9)

 חר שייראה לה דרוש לביצוע תפקידיה.אין נתחליט בכל עו ןודת (01)
 

, ביזמתה או לפי דרישת השר וכפוף לאמור בתוספת הראשונה, או בתוספת הצעומה (א) .22
יקוח פלו םעוג, תקבע כללים בכל הנוגע לשידורים, לביצ21השניה כשהיא חלה לפי הוראות סעיף 

 –ליהם, ככל הנראה לה דרוש להגשמת מטרות חוק זה, ולרבות בדבר ע

שידורים, נושאיהם, תכניהם, אפיים ורמתם, בין דרך כלל ובין לענין ה יגוס (0)
 מסויים;

 ;12ם אסורים כאמור בסעיף ירודיש (1)

 השידורים; ידעומ (0)

רים ת השידווינכת תמוקדם לרשות אודו עדוהמועדים למסירת מי םיכרדה (1)
 ותכנם;

 שמורשה לשידוריםת ושלשידורן נדרש אישור מראש מאת הרשות ותכני תוינכת (9)
 חייב להעבירן בשלמות לבדיקה מוקדמת של הרשות;

 קם, סגנונם, תכנם, היקפם ועיתויים של שידורי פרסומת המותרים לפי חוהיאשונ (2)
 זה;

ם מוקלטים, יקתעה רלשמ מורשה לשידוריםיב יח ותשדירים שמהם תוינכת (1)
 לרבות אופן השימור ותקופתו;

 , לפי אלה:ןניהיתכניות והיחס הכמותי בה רפסמ (0)

 תכניות;ה יגוס (א)

 התכניות;נות יית היעד אליה מכווסולכוא )ב(

 , או תכניות אחרות;90מקומיות כהגדרתן בסעיף  תוקפה )ג(

ן לשידורי בעל זיכיומקומיות קנויות או הפקות עצמיות של  תוקפה )ד(
 ;90תן בסעיף רדגהכ, טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה

 ם בערבית ובשפות אחרות;ירודיש )ה(

 אזורי או ארצי של התכניות. ןויפא )ו(

 רסום לוח השידורים ואופן מסירת מידע לציבור אודותיהם;פ יכרד (9)

 רשות;ל מורשה לשידוריםוחשבונות שיתן  םיניד (01)

שת תכניות מחוץ לארץ בידי בעלי כיר שלום, מטעמי חסכון, איתל עוגנה לכ (00)
 ;או בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה זכיון לשידורי טלויזיה

לענין שידורי תעמולה ברדיו אזורי לבחירות לרשויות המקומיות לפי  םיללכ (01)
 . 0999-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט02הוראות סעיף 

 תעביר לידיעת הועדה כללים שקבעה. הצעומה (ב) 
 

 הנהלת הרשות': ד ןמיס

ובאישור הממשלה את המנהל הכללי של הרשות;  תמנה, על פי המלצת השר הצעומה .22
 מינוי תפורסם ברשומות.ה לע העהוד

כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה רשאית להאריך את מינויו  תפוקת (א) .26
לתקופת כהונה שניה; בתום התקופה השניה רשאית המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה, 

 נה שלישית.הוהל לתקופת כלהאריך את תקופת כהונתו של המנ

 דל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:חהמנהל י (ב) 

 בהודעה בכתב שהגיש למועצה באמצעות יושב ראש המועצה; רטפתה (0)

 ( 12' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 יללכהמנהל ה יונימ

 מנהלה תנוהכ

 לליםכ תעיבק
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס
( 19)תיקון מס' 

 2223-תשס"ג
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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עם המועצה ובהסכמת השר, קבע כי נבצר  עצותאש המועצה, לאחר התייר בשוי (1)
 מהמנהל דרך קבע למלא תפקידו;

מקת, להעבירו ונמ הטלשני שלישים מחבריה, החליטה, בהח, ברוב של הצעומה (0)
 ו.נתמכהו

שהגיש הודעת התפטרות,  יוםמהמנהל, תפקע כהונתו בתום שלושים ימים  רטפתה (ג) 
 על מועד אחר.נהל, זולת אם החליטה המועצה, בהסכמתו של המ

חר שרתו, וטרם נתמנה אמן המנהל זמנית למלא את תפקידו או שנתפנתה מ רצבנ (ד) 
 תעלה על חודש ימים. לאש פהבפועל לרשות לתקו להנמ, הה יושב ראש המועצנמיבמקומו, 

יש יסוד לחשד שהמנהל עבר עבירה פלילית  יה, כלועץ המשפטי לממשיה אצמ (ה) 
שלכאורה יש עמה קלון או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור, יציע לשר להשעותו 

 ין.דל ודימלת החלטה שלא להעבק בעניינו או למתן פסק דין סופי דמכהונתו ע

תקבע את שכרו ותנאי העסקתו של  וצראבאישור השר ובהתייעצות עם שר ה, הצעומה .21
 המנהל.

 אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות ותפקידיו, בין היתר, יהיו: להנמה (א) .21

ורי טלויזיה ולהגישה זכיון לשיד ילעב ןיהצעה לחלוקת יחידות השידור ב ןיכהל (0)
 לאישור המועצה;

את הצעתו ללוח משדריו, להכין לוח  מורשה לשידוריםולקבל מכל  שורדל (1)
 מישדרים לכלל השידורים ולהגישו לאישור המועצה בצירוף המלצותיו;

חוק זה  תוארוהיקיימו את השידורים לפי  שהמורשים לשידוריםל כך ע חקפל (0)
 ;שידורים או לתנאי הרישיון לשידוריםל יוןזכה איובהתאם לתנ

את הצעת התקציב של הרשות לכל שנת כספים ולהגישה למועצה  ןיכהל (1)
 נת כספים;כל שלאישור לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של 

המורשים  תלמועצה דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ופעולו שיגהל (9)
 שתדרוש; דעומבו המועצהחר שתדרוש א ןוכן כל דין וחשבו לשידורים

 בכל הנוגע לקיום השידורים; למורשים לשידורים עץייל (2)

ם שייקבעו סיקרי צפייה והאזנה לשידורים, ולהודיע ברבים את יועדמב םייקל (1)
 ת הסקרים.וצאות

ת ובכלל זה הסמכות ויהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של הרש להנמל (ב) 
 ין.ענלייצגה בכל 

 .יהותחיהחלטות המועצה והנ יפל לעיפ להנמה (ג) 

ות, ואולם אצילת סמכות לייצג שהר ירשאי לאצול מסמכויותיו לעובד מעובד להנמה (ד) 
 את הרשות בעסקאות טעונה אישור המועצה.

 

 העסקת עובדים': ה ןמיס

 .תושרה יכוח האדם של עובד אישור הממשלה, רשאי לקבוע את שיאב, רשה .29

 של אדם לעבודה ברשות תיעשה בדרך של מכרז פומבי. ותלבק (א) .32

ת וסוגי משרות משרורשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט על  הצעומה (ב) 
 ל חובת המכרז האמורה בסעיף קטן )א(.שלגביהם לא תחו

 ות בחוזה מיוחד.שרה תורע העסקת עובד בשיונמבסעיף זה אין בו כדי ל רומאה (ג) 

בדרך כלל ובין לסוגים  בין רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, הצעומה (ד) 
 של משרות, וכן בדבר המקרים בהם יועסק עובד לפי חוזה מיוחד.

המשרות ברשות ותנאי ההעסקה בהן;  תמישר באישור המועצה, יקבע את להנמה (א) .31
 שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הרשות ייקבעו באישור השר לאחר התייעצות עם שר האוצר.

 לשסקתו עה יאנת
 להנמה

המנהל  ידיקפת
 יותויוכמסו

 לשאדם  חוכ איש
 י הרשותדבוע

 ובדיםע תקסעה

 לשסקתם עה יאנת
 י הרשותדבוע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-שע"את

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שכרו ותקופת העסקתו,  לבקתה (ב) 
 (.א)יף קטן במסגרת השכר ותנאי ההעסקה שנקבעו לפי סע

 םירודישלכיון ורישיון ז': ג קרפ
 

 

 הזכיון לשידורים, הזיכיון להפעלת תחנת שידור והרישיון לשידורים': א ןמיס
 

 

 

, ולא יקיים שידורים אלא אם כן קיבל לכך זכיון רידושם אדם, לא יפעיל תחנת יקי אל (א) .32
 או רישיון, בהתאם להוראות חוק זה.

חנת שידור חייבים ברשיון לפי פקודת וכן בעל זכיון להפעלת ת מורשה לשידורים (ב) 
 הטלגרף האלחוטי ואינם חייבים ברשיון לפי חוק התקשורת.

 

 רים הניתנים לציבור כדין.ודיש לעסעיף קטן )א( לא יחולו  תוארוה (ג) 
 

וכן עד למועד  ורישיונות לשידורי רדיו זיכיונות לשידורי רדיורשאית להעניק  הצעומה (א) .33
 , לפי הוראות חוק זה.גם זיכיונות לשידורי טלוויזיה –המעבר 

 

 

 

ת רשאית לקבוע בזכיונות לשידורים או ברישיונות לשידורי רדיו תנאים, לרבו הצעומה (ב) 
ות בכל לתנאים שיש לקיימם לפני שיינתנו הזכיונות או הרישיונות כאמור, וכן לקבוע הוראות והגב

 :הלא, לרבות בענינים הז ענין הנובע מהוראות חוק

מפרטים ולוח זמנים להקמה, לתפעול ולשידור של תחנת שידור והפיקוח , םינקת (0)
 ההנדסי על יישומם;

 ת בעל הזכיון;השידור העומדת לרשו תדיחי (1)

להמציא לרשות לשם הבטחת מילוי  או בעל הרישיון ות שעל בעל הזכיוןיוברעה (0)
 תנאי הזכיון או הרישיון ודרכי מימושם, הכל כפי שתקבע המועצה בכללים; הכללים

 ר.השר קה זו טעונים אישוספ יפל

תנאי הזכיון ימלא אחר כל  בעל זיכיון לשידורים או בעל רישיון לשידורי רדיו 1(ד) 
 בזכיונו או ברישיונו, לפי הענין. בעוקלשידורים או הרישיון לשידורי רדיו כפי שנ

 

רשאית להעניק רישיון לשידורי טלוויזיה למבקש רישיון כאמור )בסעיף זה  הצעומה (א) .א33
 המבקש( בהתקיים כל אלה: –

 )א(;10( שבסעיף 1( עד )0במבקש מתקיימים התנאים המפורטים בפסקאות ) (0)

המבקש הפקיד בידי הרשות בטוחות, בין השאר כמפורט להלן, בהתאם לכללים  (1)
 (:1)א()ב00שקבעה המועצה לפי סעיף 

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת מילוי ההוראות לפי חוק זה, כללי  )א(
 המועצה ותנאי הרישיון;

ערבות בנקאית אוטונומית או פיקדון להבטחת ההוצאות שעל בעל רישיון  )ב(
להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית וסרטים ישראליים, לפי הוראות התוספת 

                                                      
1

 סעיף קטן )ג( חסר במקור. 

 רישויו ןויכז
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

זכיון לשידורים 
ורישיון לשידורי רדיו 

 ותנאיהם
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 11)תיקון מס' 
 2222-תשס"ב

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

רישיון לשידורי 
 טלוויזיה ותנאיו

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

18 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

 השנייה;

ל תנאי נוסף שהוא נדרש לקיים ושנקבע לפי סעיף קטן )ג(, ככל המבקש מקיים כ (0)
 שנקבע תנאי כאמור.

על אף הוראות סעיף קטן )א(, המועצה לא תיתן למבקש, רישיון לשידורי טלוויזיה,  )ב( 
 :92( או 1)ב10בהתקיים אחד מהמפורטים להלן או בהתקיים האמור בסעיפים 

ויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, המבקש היה בעל זיכיון לשידורי טלו (0)
במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה, כולן 

והמועצה מצאה כי המבקש לא קיים בתקופת הזיכיון או הרישיון את או חלקן, 
ההוראות לפי חוק זה, את כללי המועצה או את תנאי הזיכיון או הרישיון, לפי העניין; 

עניין זה לא תובא בחשבון הפרה שלדעת המועצה היא הפרה זניחה, ואולם היה ל
המבקש בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, במהלך 
השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה, כולה או חלקה, 

 א)ב(, בשינויים המחויבים;09יחולו הוראות סעיף 

בין המבקש לבין משדר מפר היו יחסים כמפורט להלן, במועד ההפרה או  (1)
 לאחריה, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד סיום היחסים כאמור:

 המבקש היה בעל עניין במשדר המפר; )א(

 המשדר המפר היה בעל עניין במבקש; )ב(

 בעל עניין במבקש היה בעל עניין במשדר המפר; )ג(

ם במועד פקיעתו או ביטולו של הזיכיון או הרישיון של לעניין פסקה זו, יראו ג
 המשדר המפר את מועד סיום היחסים בינו לבין המבקש;

 )א(;11( שבסעיף 0במבקש מתקיים האמור בפסקה ) (0)

לדעת המועצה מתן הרישיון למבקש עלול להיות נוגד את טובת הציבור או  (1)
 להוות סיכון לביטחון המדינה;

מים תנאי או הגבלה שאסור שיתקיימו בו ושנקבעו לפי סעיף קטן במבקש מתקיי (9)
 )ג(, ככל שנקבעו תנאי או הגבלה כאמור.

המועצה רשאית לקבוע, בכללים, תנאים והגבלות למתן רישיון לשידורי טלוויזיה,  )ג( 
)ב(, במטרה להבטיח כי המבקש יקיים את שידורי -נוסף על אלה המנויים בסעיפים קטנים )א( ו

לוויזיה בהתאם להוראות לפי חוק זה, לכללי המועצה ולרישיון; כמו כן רשאית המועצה לקבוע הט
 ברישיון לשידורי טלוויזיה תנאים, הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מהוראות חוק זה.

 בעל רישיון ימלא אחר כל תנאי הרישיון לשידורי טלוויזיה כפי שנקבעו ברישיונו. )ד( 

 –בסעיף זה  )ה( 

תאגיד שאילו היה מבקש רישיון לשידורי טלוויזיה לפי סעיף זה לא היה  –"משדר מפר"  
 (;0מקבל רישיון כאמור מהטעם האמור בסעיף קטן )ב()

המועד שבו המשדר המפר הפר את ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה  –"מועד ההפרה"  
(, ואם ביצע כמה הפרות כאמור 0טן )ב()או תנאי הזיכיון או הרישיון, לפי העניין, כאמור בסעיף ק

 המועד המוקדם מביניהם. –
 

 תקבע בכללים הוראות בעניינים אלה: הצעומה (א) .ב33

המועד שממנו ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה, במטרה  (0)
לאפשר את תחילת השידורים בידי בעל הרישיון החל במועד המעבר; כללים לפי 

 פסקה זו טעונים את אישור השר;

(, לרבות 1א)א()00הוראות לעניין הבטוחות שעל המבקש להפקיד לפי סעיף  (1)
 סכומיהן, מועדי הפקדתן ודרכי מימושן.

המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות נוספות לעניין מתן רישיון לשידורי טלוויזיה,  )ב( 
 בין השאר, בעניינים אלה:

כללים למתן רישיון 
 לשידורי טלוויזיה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 דרכי הגשת בקשה למתן רישיון והטיפול בה; (0)

דע שעל המבקש לגלות למועצה לרבות מידע לגבי בעל עניין במבקש ולגבי מי (1)
 כל גורם אחר שיש לו, במשירין או בעקיפין, אמצעי שליטה במבקש;

 מסמכים שעל המבקש להמציא למועצה לצורך קבלת הרישיון. (0)
 

ראה השר כי יש בכך צורך, רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם המועצה,  .ג33
(, בצו, את מועד המעבר, למועד 1100במרס  0ם כ"ה באדר א' התשע"א )לדחות, לא יאוחר מיו

 .(1101בינואר  0שלא יהיה מאוחר מיום כ"ט בטבת התשע"ד )
 

המועצה לא תיתן רישיון לשידורי טלוויזיה שתחילת תוקפו במועד המעבר למי שנמסרה  .ד33
לו הודעה כי הוא נמצא כשיר לכך, אלא אם כן מצאה, ארבעה חודשים לפני מועד המעבר, כי 

א)ג(, ככל שקבעה 00א)א( ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 00יים בו האמור בסעיף מתק
א)ב(, או המגבלות שקבעה המועצה 00כללים כאמור, ולא מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 

 .בכללים האמורים
 

 .תקפו של זכיון לשידורי רדיו, תהיה ארבע שנים תפוקת (א) .32

 

 

 

 

 

 

 ב.11תיקבע בכללים לפי סעיף תקופת תוקפו של רישיון לשידורי רדיו  (0)א 

יון לשידורי טלויזיה שניתן לראשונה לכל אחת מיחידות השידור זכל ש תקופת תקפו (ב) 
 תקופת זכיון ראשונה(. -להלן נים )תהיה שש ש -, בהיקף שנקבע לראשונה לכל יחידה 1בערוץ 

 

במכרז לאחר  שניתן לזוכה 1תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  (0)ב  
, תהיה עשר 1110-(, התשס"ג09תחילתו של חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 

( של סעיף קטן )ג( יחולו לגבי זיכיון כאמור בסעיף קטן זה, ואולם הליך 1שנים; הוראות פסקה )
 הבדיקה לפי אותה פסקה ייערך בתום חמש השנים הראשונות של תקופת הזיכיון.

 1(, תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 0על אף הוראות סעיף קטן )ב (1ב)  
ולפני מועד המעבר, תהיה עד יום י"ח  00שניתן לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס' 

 .( סיפה0(; על זיכיון כאמור לא יחולו הוראות סעיף קטן )ב1109באוקטובר  00בחשוון התשע"ו )

ן לשידורי טלוויזיה שניתן לכל אחת מיחידות השידור ויכיז לתוקפו ש תפוקת (0) ג() 
 תקופת הזיכיון(; -ים )בסעיף קטן זה נה שנבערוץ השלישי תהיה שמו

רוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה, בתום ארבע השנים הראשונות של גל ילב (1)
בעל הזיכיון ילא מ דועצה הליך בדיקה, שבו תבחן כיצמתקופת הזיכיון תקיים ה

חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון )בסעיף י לפת האמורה אחר ההוראו הפוקתב
ך ין, אאות הדין(; מצאה המועצה כי בעל הזיכיון הפר את הוראות הדרהו - הקטן ז

ה לפי תחומרת ההפרה אינה מצדיקה, לדעת המועצה, ביטול הזיכיון בהתאם לסמכו
ת א קןטענותיו, כיצד לת השמיע אתו הזדמנות ל, תורה לו, לאחר שנתנה ל01סעיף 

 ההפרות ביתרת תקופת הזיכיון.

(, תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 0על אף הוראות סעיף קטן )ג() ד()  
ולפני מועד המעבר, תהיה עד  00השלישי שניתן לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס' 

(; על זיכיון כאמור לא יחולו הוראות סעיף קטן 1109באוקטובר  00) יום י"ח בחשוון התשע"ו
 .(1)ג()

תקופת תוקפם של 
זכיון לשידורים 

ורישיון לשידורים 
 והליך בדיקה

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 32יקון מס' )ת
 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 דחיית מועד המעבר
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 ייג למתן רישיוןס
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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שנים ממועד תחילת שידוריו של  09תקופת תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה תהיה  ה()  
 .בעל הרישיון, כפי שנקבע ברישיון, ובלבד שהמועד האמור לא יקדם למועד המעבר

ועצה לפי חוק זה, אחת לארבע שנים החל במועד בלי לגרוע מסמכויות המ (0) ו()  
תחילת שידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, כפי שנקבע ברישיון, תקיים 
המועצה הליך בדיקה שבו תבחן כיצד מילא בעל הרישיון בתקופה האמורה אחר 
ההוראות לפי חקו זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון, שעניינם תוכן השידורים, ובכלל 
זה מימון הפרה ורכישה של תכניות, בהתבסס, בין השאר, על דוחות שנתיים שפרסמה 

()ב( לגבי אותה תקופה; הליך הבדיקה לפי פסקה זו יחל בתום כל 1)10לפי סעיף 
 ארבע שנים כאמור ויסתיים לא יאוחר משנה מתום ארבע השנים האמורות;

הרישיון הפר את ( כי בעל 0מצאה המועצה בהליך הבדיקה לפי פסקה ) (1)
ההוראות, הכללים ותנאי הרישיון האמורים באותה פסקה, אך חומרת ההפרה אינה 

, תורה לו, בתוך 01מצדיקה לדעתה, את ביטול הרישיון בהתאם לסמכותה לפי סעיף 
ימים ממועד סיום הבדיקה, ולאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כיצד  19

שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה  לתקן את ההפרה במהלך תקופה
 כאמור;

המועצה תפרסם את ממצאי הליך הבדיקה באתר האינטרנט של הרשות;  (0)
המועצה תעביר לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת את ממצאי הליך הבדיקה ואת 

 (, ככל שנתנה.1ההוראות שנתנה לבעל הרישיון לפי פסקה )
 

( ליום ט"ו בתשרי 1111בספטמבר  09הרשות תפרסם בין יום כ"ט באלול התשס"ד ) )א( א.32
 1( מכרז, לפי הוראות חוק זה, למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 1111בספטמבר  01התשס"ה )

 (.1119בנובמבר  0לתקופה שתחל ביום כ"ט בתשרי התשס"ו )

הממונה(,  –)בסעיף זה  0900-דרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חהממונה כהג )ב( 
 1(, אם מתקיימת תחרות משמעותית בין ערוץ 1111ביוני  09יחליט עד יום כ"ו בסיון התשס"ד )

 לערוץ השלישי.

לאחר קבלת החלטת הממונה, כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאית המועצה לקבוע, לאחר  )ג( 
)א(, המכרז שתפרסם הרשות לפי סעיף זה 91על אף האמור בסעיף שהתייעצה עם הממונה, כי 

 יהיה למתן שני זיכיונות ולשתי יחידות שידור.

, כולם או חלקם, וכן מי שמחזיק באמצעי שליטה בהם, כולם 1בעלי הזיכיונות בערוץ  )ד( 
ד או חלקם, רשאים, לבד או יחד עם אחרים, לצורך השתתפות במכרז לי סעיף זה, לעשות אח

 מאלה:

להתאחד בשני תאגידים נפרדים, שמתקיימות לגבי כל אחד מהם הוראות חוק זה  (0)
 לענין השתתפות במכרז;

 –החליט הממונה כי מתקיימת תחרות משמעותית, כאמור בסעיף קטן )ב(  (1)
 להתאחד בתאגיד נפרד שמתקיימות לגביו הוראות חוק זה לענין השתתפות במכרז.

השידורים לפי הזיכיונות שניתנו במכרז לפי סעיף קטן )ג( רשאית לאחר תחילת  (0) )ה(
המועצה לאשר, בתנאים שתקבע, לשני בעלי הזיכיונות שזכו במכרז האמור, להתמזג 
לתאגיד אחד שמתקיימות בו הוראות חוק זה המכשירות אותו להשתתף במכרז 

 ולהיות בעל זיכיון.

ליחידת שידור אחת, שתבוא במקום  ( יהיה בעל הזיכיון0תגיד כאמור בפסקה ) (1)
 שתי יחידות השידור של בעלי הזיכיונות האמורים באותה פסקה.

ב יחולו לענין מיזוג לפי סעיף קטן 10)ג( של סעיף -הוראות סעיפים קטנים )א( ו (0)
 זה.

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים,  (1)
 .0900-התשמ"ח

ין מכרז לפי סעיף זה, עתירות נגד החלטות המועצה כועדת מכרזים, יידונו בבית לענ )ו( 
 המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלבד.

 

הוראות לענין מכרז 
לזיכיון  2222בשנת 

לשידורי טלוויזיה 
ומיזוג בעלי הזיכיון 

 2בערוץ 
( 19)תיקון מס' 

 2223-תשס"ג
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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רשאית להאריך את תוקפו של זיכיון לשידורי רדיו בלא מכרז, לשלוש  הצעומה (א) .32
, םילגה ים, בתנאי התפשטותדרתקופות נוספות, בהתחשב, בין השאר, באפשרות להקצות ת

ון סוגי השידורים ואופיים, ובלבד שמצאה כי בעל הזיכיון מילא חובות גובמו בשיקולים כלכליים
בתקופה השלישית,  הארכת תקופת הזיכיון. כיוןחוק, כללי המועצה ותנאי הזיהמוטלות עליו לפי 

אחת, ובלבד שסך ההארכות  יכול שתהא לכל התקופה או לחלקה ויכול שתיעשה יותר מפעם
 .בתקופה השלישית לא יעלה, במצטבר, על ארבע שנים

קטן )א(,  ףיתהיה רשאית להתנות את הארכת תוקפו של זיכיון כאמור בסע הצעומה (ב) 
 בתנאים שתקבע.

 

המועצה רשאית להאריך את תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה, לפי בקשת בעל  (א) .א32
שנים כל אחת, אלא אם כן מצאה כי בעל הרישיון לא קיים  09הרישיון, לתקופות נוספות של 

 י חוק זה, את כללי המועצה או את תנאי הרישיון.בתקופת תוקפו של הרישיון את ההוראות לפ

לעניין סעיף קטן )א(, לא תובא בחשבון הפרה שלדעת המועצה היא הפרה  (0) )ב( 
זניחה, ואולם מצאה המועצה כי הפרה זניחה כאמור ניתנת לתיקון, תורה לבעל 
הרישיון על תיקון ההפרה במהלך תקופה שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן 

 וראה כאמור;הה

(, ימציא בעל הרישיון ערבות 0הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור בפסקה ) (1)
בנקאית אוטונומית בגובה ההפרה, להבטחת תיקונה, בהתאם לתנאים שעליהם יורה 

 המנהלץ

בקשה להארכת רישיון לפי סעיף קטן )א( תוגש עד למועד שתקבע המועצה בכללים,  )ג( 
חודשים לפחות לפני תום תקופת הרישיון; המועצה  00כאמור יהיה  ובלבד שהמועד שייקבע

 תקבל החלטה בבקשה כאמור שנה לפחות לפני תום תקופת הרישיון.
 

 אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול. לשידוריםזכיון לשידורים ורישיון  (א) .36

 

 

 

 

 –ד בעל הון מניות יתאג המורשה לשידורים היה (ב) 

דרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, עשרה אחוזים יר בעל ענין בו לאחר, בבעי אל (0)
למנות  תואו יותר של אמצעי שליטה אחד, בין בבת אחת ובין בחלקים, או את הזכ

 תר, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה מראש;וי וא דדירקטור אח

ובין בעקיפין, בעצמו או יחד עם קרוביו או עם  ןשרייוש בו אדם, בין במכרי אל (1)
יאום עמו דרך קבע, יותר מעשרה אחוזים של אמצעי שליטה אחד ם בתפועליאחרים ה

תר או וי וא דלמנות דירקטור אח ותבת אחת ובין בחלקים, או את הזכבבתאגיד בין 
 א אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה מראש;אלי, ללאת מנהלו הכ

ר ולא ירכוש יבעי אג)ג(, ל11א)ג( או 11בכפוף להוראות סעיף קטן )ו( וסעיפים  (0)
בתאגיד שהוא מורשה ן או בעקיפין, אמצעי שליטה בשיעור כלשהו ירשימב, אדם

יחול במורשה לשידורים המפורט , אם כתוצאה מההעברה או מהרכישה, לשידורים
 להלן, לפי העניין:

 

יחדל להתקיים  –לעניין בעל זיכיון לשידורים ובעל רישיון לשידורי רדיו  )א(
)א(, או 10ו מזכים אותו להשתתף במכרז כקבוע בסעיף בו אחד התנאים שהי

ג, לפי 11א או 11, 92)ג(, -( ו1)ב10יתקיים בו אחד הסייגים הקבועים בסעיפים 
 העניין;

יחדל להתקיים בו אחד התנאים  –לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה  )ב(

יכיון ז תכראה
 יודי ררלשידו

  (16' סמ)תיקון 
 2222-ב"סשת

( 21)תיקון מס' 
 2221-תשס"ז

 תבהעבר תולבגה
 ןויזכב תולעב

לשידורים וברישיון 
 לשידורים

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

הארכת רישיון 
 לשידורי טלוויזיה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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הקבועים ( או יתקיים בו אחד הסייגים 0א)א()00לקבלת רישיון כקבוע בסעיף 
 .92-( ו1)ב10בסעיפים 

הון מניות, לא תועבר זכות בעלות או ל בעו תאגיד שאינ המורשה לשידוריםהיה  (ג) 
 שליטה בו, בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה מראש.

שה שהוא תאגיד ידווח לרשות על כל העברה או רכישה של חמי מורשה לשידורים (ד) 
 צה בכללים.עומה עבאחוזים או יותר מאמצעי השליטה בו, הכל כפי שתק

ג)ג(, המועצה לא תיתן את 11א)ג( או 11להוראות סעיף קטן )ו( וסעיפים  ףופכב (ה) 
בתאגיד שהוא הסכמתה להעברה או לרכישה של אמצעי שליטה אחד או יותר, בשיעור כלשהו 

יחול במורשה לשידורים האמור בפסקת ה שיכרהמ תוצאה מההעברה אוכ ם, אמורשה לשידורים
 .(, לפי העניין0משנה )א( או )ב( שבסעיף קטן )ב()

 

 

 תדהוא, בהסכמת המועצה ובאישור וע שר כי קיים צורך לעשות כן, רשאיה חכונ (ו) 
קבוע הגבלות ל)ג(, ו10בתקנות, את ההגבלות הקבועות בסעיף , תונשל, הכלכלה של הכנסת

 ולו על בעלי הזיכיון לשידורי רדיו.שיח ות על אלה המנויות באותו סעיף,אחרות או נוספ
 

 םא ,לשידוריםרשאית לבטל, להגביל או לצמצם זכיון לשידורים או רישיון  הצעומה (א) .31
 ותהאהזדמנות נ למורשה לשידוריםמקרים הבאים, ובלבד שנתנה ה מןד מצאה כי נתקיים אח

 להשמיע לפניה את טענותיו:

 

 

תקנות או כללים לפיו, שחומרת ה או וק זלא קיים הוראות ח המורשה לשידורים (0)
הפרתם מצדיקה, לדעת המועצה, ביטול, הגבלה או צמצום של הזכיון או הרישיון, 

 לפי הענין;

קיים את חובת  לאו א 12-ו 02אות סעיפים רוהמ האהפר הור המורשה לשידורים (1)
 )א(;11-ו א90, 90המימון שבסעיפים 

מידע או למועצה, לפי העניין, זים לא גילה לוועדת המכר המורשה לשידורים (0)
או  לצורך קבלת הזיכיון או הרישיון או לצורך הארכתו של הרישיון שנדרש לגלותו

 שמסר לה מידע לא נכון;

הפר תנאי שבזכיון או שברישיון, לפי הענין, נקבע כי הוא  המורשה לשידורים (1)
 י;תתנאי מהו

תר מן התנאים המנויים בחוק זה, אחד או יו במורשה לשידוריםהתקיים ל ולדח (9)
או התקיים בו תנאי  מורשה לשידוריםהמכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות 

 לפי הוראות מורשה לשידוריםאשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות 
 ;הז קוח

 בשידורים או הפסיקם לפרק זמן בלתי סביר;ל החא ל המורשה לשידורים (2)

 ביקש ביטול זכיונו או רישיונו, לפי הענין; ידוריםהמורשה לש (1)

 לישים לפחות מחברי המועצה.ני שציבור מחייבת זאת, לדעת שה תבוט (0)

מצאה המועצה כי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא תיקן הפרה כאמור בסעיפים  (0א) 
( עד תום התקופה 0ה)ה()10( או 0ד)ז()10(, או, לפי העניין, בסעיף 0א)ב()09(, 1)ו()01(, 0א)ב()00

שהורתה לו לפי אותם סעיפים או כי לא עמד בהתחייבויות לפי התכניות שאישרה המועצה בהתאם 
ה)ד(, יפקע רישיונו; המועצה תפרסם הודעה ברשומות על פקיעת 10ד)ה( או 10להוראות סעיפים 

 .הרישיון כאמור

 פוג באחד מאלה:י םל הזכיון לשידורים או הרישיון לשידוריש ופקת (ב) 

 

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 16' סמתיקון )
 2222-שס"בת

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 16' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

 (22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

כיון לשידורים ז לוטיב
או רישיון לשידורים, 
 פקיעתו או התלייתו

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22יקון מס' )ת
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 תקופה הנקובה בזכיון או ברישיון, לפי הענין;ה םובת (0)

 (;הקחמנ) (1)

החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט ציווה על פירוקו  המורשה לשידורים (0)
 קודת החברות(.פ -הלן ל) 0900-כאמור בפקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 ףקותה להתלות את צעוכסים או מפרק זמני, רשאית המכונס נ למרשה לשידורים הנומ (ג) 
 כיון או את תוקף הרישיון, לפי הענין, לתקופה ובתנאים שתקבע.זה

)ב( לחוק החברות, 091נתן בית המשפט צו הקפאת הליכים, כמשמעותו בסעיף  (0)ג 
ים , והתקיים אחד מן המקרים המנוימורשה לשידורים, בענינה של חברה שהיא 0999-התשנ"ט

 –בסעיף קטן )א( 

תביא המועצה בחשבון, בין שאר שיקוליה לצורך הפעלת סמכויותיה לפי  (0)
המורשה הוראות סעיף קטן )א(, גם את התועלת העשויה לצמוח מהבראתו של 

 ומהמשך פעילותו; לשידורים

החליטה המועצה להפעיל סמכות מסמכויותיה בהתאם להוראות סעיף קטן )א(,  (1)
ימים לאחר קבלתה, והסמכות לדון בהחלטה האמורה,  09טה לתוקפה תיכנס ההחל

 כל עוד לא בוטל צו הקפאת ההליכים, תהיה נתונה גם לבית המשפט שנתן את הצו.

אינו זכאי לפיצוי כלשהו בשל ביטול, הגבלה או צמצום של הזכיון  מורשה לשידורים (ד) 
 או הרישיון, לפי הענין, לפי סעיף קטן )א(.

 

 2ת הזיכיונות הראשונים בערוץ : הארכת תקופ1מן א'סי
 

 

רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף  1ל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ ע( ב0) א() א.31
( עד ליום כ"ח בתשרי 1110בנובמבר  0זיכיונו, לתקופה שמיום ו' בחשון התשס"ד )

 כה(;רתקופת ההא -( )בחוק זה 1119באוקטובר  00התשס"ו )

 

האריכה המועצה את הזיכיונות לכל בעלי הזיכיונות, יוארך גם הזיכיון  )א( (1)
(, עד ליום כ"ח 0)א99שניתן לטלוויזיה הלימודית בהתאם להוראות סעיף 

 (;1119באוקטובר  00בתשרי התשס"ו )

 )נמחקה(. )ב(

זה, המועצה תקבע תנאים להארכת  קלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוב ()ב 
יכיון, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיוארך הזיכיון, וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות הז

 בכל ענין הנובע מהוראות חוק זה, ובלבד שיחולו הוראות אלה:

התחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק, כללי המועצה או תנאי ה (0)
גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן קבעה שנת הזיכיון העשירית, יחולו עליו בהזיכיון 

המועצה, כי תנאים או התחייבויות שתקבע לא יחולו עליו, או שיחולו בשינויים 
 שקבעה;

)ב(, התמלוגים שישלם בעל זיכיון לרשות, יהיו 011ל אף הוראות סעיף ע (1)
שר האוצר, בהתייעצות עם  תסכמבה; השר רשאי, 1%בתקופת ההארכה, בשיעור של 

אישור הועדה, לקבוע שיעור גבוה בו, 0999-נה על חוק הקולנוע, התשנ"טהשר הממו
 ;2%יותר, ובלבד שלא יעלה על 

על הזיכיון ישלם למדינה תמורה בעד הארכת זיכיונו, שתיקבע על ידי שר ב (0)
 סכמת שר התקשורת ובאישור הוועדה.ההאוצר, ב

יון חדלו להתקיים אחד או א תאשר המועצה הארכת זיכיון אם מצאה כי בבעל הזיכל ()ג 
יותר מן התנאים המנויים בחוק זה, שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון 

מלהיות בעל זיכיון  ו, או כי התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז א1בערוץ 

 ( 2' תיקון מס)
 1992-תשנ"ב
 (2' סמ)תיקון 

 1992-ב"נשת
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

רכת זיכיון הא
לשידורי טלוויזיה 

 2בערוץ 
( 11תיקון מס' )

 2222-תשס"ג
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 11יקון מס' )ת
 2222-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 19ן מס' )תיקו
 2223-תשס"ג

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ד

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33 )תיקון מס'
 2211-תשע"א
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 כאמור לפי הוראות חוק זה.

פקע או בוטל זיכיון שתוקפו הוארך )בסעיף זה , או 1א הוארכו כל הזיכיונות בערוץ ל ד() 
דת השידור של בעל הזיכיון לשעבר, בין בדרך יחיזיכיון לשעבר(, תקבע המועצה הוראות בדבר  –

של פרסום מכרז להפעלת יחידת השידור, ובין בדרך אחרת, לרבות חלוקת יחידת השידור האמורה 
זה תקבע את התשלומים שישלם בעל זיכיון  בין בעלי הזיכיונות שנותרו, כולם או חלקם, ובכלל

קות המקומיות הפשקיבל זמן שידור נוסף, את סוגי השידורים ונושאיהם ואת החובות בנוגע ל
תאמות והשינויים הנדרשים ההנוספות שיחולו עליו, ורשאית המועצה לקבוע בכללים את ה

 בתוספת הראשונה ובכללים לפי חוק זה.

גם בתקופת  1ב יחולו לענין בעלי הזיכיונות בערוץ 10-א ו10א, 91וראות סעיפים ה ה() 
 ההארכה.

 

בהתאם להוראות סעיף  1חליטה המועצה להאריך זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ ה א() ב.31
אחר לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה להשתמש לשידוריו בתדר הקרקעי א, וביקש בעל זיכיון 01

לפני תקופת ההארכה, רשאית היא, על אף  1ובמשדרים ששימשו את בעלי הזיכיון בערוץ 
 לערוך מכרז סגור בין כל בעלי הזיכיון לשידוריר, ההארכה, לאחר ששקלה את טובת הציבו

 ובמשדרים האמורים בתקופת ההארכה. טלוויזיה לפי חוק זה למתן זכות השימוש בתדר

 –מכרז כאמור בסעיף קטן )א( תקבע המועצה ב ב() 

וראות ותנאים לענין זכות השימוש בתדר הקרקעי ובמשדרים, לרבות המועד ה (0)
 שהחל בו תינתן זכות השימוש לזוכה במכרז, ושלא יקדם למועד תחילת תקופת

 ההארכה;

היה לעמוד בהן כדי להבטיח תשלום שוויו התחייבויות שעל הזוכה במכרז יה (1)
 של התדר הקרקעי, בהתחשב, בין השאר, בעלויות הכספיות הכרוכות בשימוש בו.

מועצה רשאית לדרוש מהזוכה במכרז ערובות להבטחת התחייבויותיו כאמור בסעיף ה ()ג 
 קטן )ב(.

ובאישור  )ב(, רשאי השר, בהסכמת המועצה-ל אף הוראות סעיפים קטנים )א( וע ד() 
הועדה, לקבוע הוראות בדבר ביטול השידור הקרקעי, כולו או חלקו, או לקבוע הסדרים אחרים 

 שיחולו לענין שיטות השידור לפי חוק זה.
 

 : הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי2סימן א
 

 

מהמועצה להאריך את  בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאי לבקש )א( .ג31
 11( עד יום ג' בשבט התשע"ב )1101בינואר  10) נו לתקופה שמיום י"ג בשבט התש"עתוקף זיכיו

 תקופת ההארכה הראשונה(. –( )בסעיף זה 1101בינואר 

ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו כאמור בסעיף קטן )א(, תאריך  (0)א 
 כל אלה: המועצה את תוקף זיכיונו לתקופת ההארכה הראשונה, בהתקיים

בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה,  (0)
( של ההתחייבויות והתנאים 1100בדצמבר  00להשלמה עד יום ה' בטבת התשע"ב )

לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שלא עמד בהם במהלך תקופת הזיכיון, 
הפקה ורכישה של תכניות סוגה עילית  ועניינם ההוצאה שעליו להוציא לשם מימון

כמשמעותן בתוספת השניה וכן שידורן של תכניות כאמור, והכל בסכומים המפורטים 
 התכנית להשלמת סוגה עילית(; –)ג( עד )ה( לתוספת השניה )בסעיף זה 9בסעיף 

בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה,  (1)
(, של ההתחייבויות והתנאים 1101בדצמבר  00ום ט' בטבת התשע"ה )להשלמה עד י

לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שלא עמד בהם במהלך תקופת הזיכיון, 
מיליון שקלים  11ועניינם ההוצאה לשם הפקה של סרטים ישראליים, בסכום של 

ור יעודכן התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע(; הסכום האמ –חדשים )בסעיף זה 
 )ד( לתוספת השניה;0בהתאם להוראות סעיף 

מוש בתדר שי
 הקרקעי ובמשדרים

( 11תיקון מס' )
 2222-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 26)תיקון מס' 
 2222-תשס"ו

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

הארכת זיכיון 
לשידורי טלוויזיה 

 בערוץ השלישי
( 26)תיקון מס' 

 2222-תשס"ו

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע
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בעל הזיכיון הגיש למועצה תכנית הכוללת שלבי פעולה וביצוע, להבטחת  (0)
(, של חברת החדשות 1100בדצמבר  00מושבה, עד יום ה' בטבת התשע"ב )

א, באופן שעד לאותו מועד יקוימו הוראות 0בירושלים, בהתאם להוראות סעיף 
 התכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים(; –)בסעיף זה  הסעיף האמור

בבעל הזיכיון לא חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים בחוק זה, שהיו  (1)
מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי, ולא מתקיים בו 

יכיון כאמור לפי הוראות תנאי שהיה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל ז
 חוק זה;

(, את התכנית 1101בינואר  00המועצה אישרה עד יום ג' בשבט התש"ע ) (9)
להשלמת סוגה עילית, את התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, וכי מתקיימים בבעל 

(, וכן מסרה את המלצתה לגבי התכנית להבטחת 1הזיכיון התנאים האמורים בפסקה )
 ות בירושלים לוועדת הכלכלה של הכנסת;מושבה של חברת החדש

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התכנית להבטחת מושבה של חברת  (2)
 החדשות בירושלים, לאחר שהובאה לפניה המלצת המועצה לעניין תכנית זו;

(, 1101במרס  1בעל הזיכיון המציא לרשות, לא יאוחר מיום ט"ז באדר התש"ע ) (1)
מיליון שקלים חדשים, להבטחת  11בנקאית, בסכום של  פיקדון כספי או ערבות

ביצוען של התכנית להשלמת סוגה עילית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, נוסף 
(; המנהל יורה לבעל הזיכיון על 0)ב()00על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 

י להורות תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי העניין, וכן יהיה רשא
על השבה של הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית, אם הושלמו כל ההתחייבויות 

בדצמבר  00והתנאים שהיה על בעל הזיכיון להשלים עד יום ה' בטבת התשע"ב )
( לפי התכנית להשלמת סוגה עילית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, ובלבד 1100

עניין, הומצאו בהתאם להוראות סעיף שהפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית, לפי ה
(; לא המציא בעל הזיכיון פיקדון כספי או ערבות בנקאית כאמור, יפקע 1קטן )א

 זיכיונו לאלתר;

)א(, לא 0א011בעל הזיכיון שילם את החוב שאינו ניתן לפריסה כהגדרתו בסעיף  (0)
, את יתרת , וכן שילם, בתוך התקופה האמורה01יאוחר מיום תחילתו של תיקון מס' 

החוב הכולל כהגדרתה באותו סעיף או שמועד תשלום יתרת החוב הכולל נדחה 
 .0א011בהתאם להוראות סעיף 

כללה התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע שלבי פעולה להשלמת ההוצאה לתקופה  (1)א 
( עד יום ט' בטבת התשע"ה לתקופה שמיום ו' בטבת 1101בינואר  0שמיום ו' בטבת התשע"ב )

יתרת  –( )בסעיף קטן זה 1101בדצמבר  00( עד יום ט' בטבת התשע"ה )1101בינואר  0שע"ב )הת
( פיקדון כספי או ערבות 0ההוצאה(, ימציא בעל זיכיון שזיכיונו הוארך לפי הוראות סעיף קטן )א

(, בסכום יתרת ההוצאה, להבטחת ביצועה 1100בנובמבר  01בנקאית, עד יום ד' בכסלו התשע"ב )
( 1()0רת ההוצאה, נוסף על הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית שהמציא לפי סעיף קטן )אשל ית

(; המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי 0)ב()00ונוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 
 הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי סעיף קטן זה, לפי העניין.

וראות התכנית להשלמת סוגה עילית, בהוראות התכנית לא עמד בעל הזיכיון בה (0)א 
(, יראו בכך הפרה של תנאי מהותי בזיכיון, 1להשלמת הוצאה לקולנוע או בהוראות סעיף קטן )א

 (.1)א()01לעניין סעיף 

בתקופת  01אין בהתחייבויות ובתנאים החלים על בעל הזיכיון לפי תיקון מס'  (1)א 
ההתחייבויות והתנאים שחלו עליו ערב יום תחילתו של תיקון מס' ההארכה הראשונה, כדי לגרוע מ

, לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, אלא אם כן נקבע אחרת לפי התיקון האמור; 01
לעניין זה, אושרה התכנית להבטחת מושבה של חברה החדשות בירושלים ובעל הזיכיון פעל 

 א עד תום תקופת ההארכה הראשונה.0סעיף  לפיה, לא יראו אותו כמי שהפר את הוראות

תקופת הזיכיון של בעל הזיכיון שתקופת זיכיונו הוארכה כאמור בסעיף קטן )א(,  )ב( 
( או עד מועד המעבר שקבע השר בצו, אם דחה 1100בינואר  0תוארך עד יום י"ט בטבת התשע"ג )

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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השנייה(, והכל אלא אם כן תקופת ההארכה  –ג )בסעיף זה 00את המועד בהתאם להוראות סעיף 
מצאה המועצה כי חדל להתקיים בבעל הזיכיון אחד התנאים המנויים בחוק זה, שהיו מזכים אותו 
להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי, או התקיים בו סייג שהיה פוסל אותו 

 .מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות חוק זה

 וטל(.)ב )ג( 

 :בתקופת ההארכה השנייה יחולו על בעל הזיכיון הוראות אלה )ד( 

 

כללי המועצה או תנאי  ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק, (0)
כן  , אלא אםבשנת הזיכיון העשירית יחולו עליו גם בתקופת ההארכה השניההזיכיון, 

ים בכללי המועצה או בזיכיון לא קבעה המועצה כי התחייבויות או תנאים הקבוע
 יחולו עליו, או יחולו בשינויים שקבעה;

תמורה בעד הארכת  לענין תקופת ההארכה השניה, ישלם בעל הזיכיון למדינה (1)
 זיכיונו לתקופה זו, שתיקבע על ידי שר האוצר, בהסכמת השר ובאישור הוועדה.

 .)בוטל( )ה( 
 

 : שימוש באפיק ובנכסים לא מוחשיים של הרשות3א' ןמיס
 

 –בסימן זה  )א( .ד31

)ו( לחוק התקשורת, ואינו 0כא2אפיק שנכלל ברשימה שנקבעה לפי סעיף  –"אפיק חדש"  
 אפיק קיים;

אפיק שבו שידרו בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי  –"אפיק קיים"  
ידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ושמספרו נקבע באופן המפורט בסעיף זה, לוויין, את ש

 ובלבד שחלפו פחות משנתיים ממועד פקיעתו או ביטולו של הרישיון לשידורי טלוויזיה האמור;

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, וכן מי שהגיש למועצה בקשה  –"כשיר לבקשת אפיק"  
( 0)-( ו0א)א()00וויזיה ולדעת המועצה מתקיים בו האמור בסעיף לקבלת רישיון לשידורי טל

א)ג(, ככל שקבעה כללים כאמור, ולא מתקיימים בו 00ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 
 א)ב( או המגבלות שקבעה המועצה בכללים האמורים;00התנאים האמורים בסעיף 

-א ו2כהגדרתם בסעיפים  –יין" "רישיון כללי לשידורי כבלים" ו"בעל רישיון לשידורי לוו 
 מג לחוק התקשורת, בהתאמה.2

הוגשה בקשה אחת או יותר לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה ומצאה המועצה כי  )ב( 
לפחות אחד ממגישי הבקשה כאמור הוא כשיר לבקשת אפיק, תפרסם הרשות הודעה לציבור על 

רת שידוריהם של בעלי רישיון כוונתה להתיר שימוש באפיק חדש, אחד או יותר, לשם העב
 לשידורי טלוויזיה, ויחולו הוראות אלה:

ביקשו לפחות שני כשירים לבקשת אפיק, עד למועד שהורתה הרשות, לעשות  (0)
שימוש באפיק חדש, תפרסם הרשות מכרז לגבי השימוש באפיקים החדשים שיהיו 

ש את רצופים ככל האפשר, כמספר המבקשים, ואשר המבקשים יידרשו להגי
יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים  11הצעותיהם לגבי כל אחד מהם; הוראות סעיף 

המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות 
 לעניין דרכי הגשת ההצעות והטיפול בהן;

ביקש כשיר לבקשת אפיק, אחד בלבד, עד למועד שהורתה הרשות, לעשות  (1)
שימוש באפיק חדש, תורה המועצה על האפיק שבו ייעשה שימוש, שמספרו יהיה 
עוקב ככל האפשר לאפיקים אחרים שבהם משודרים שידוריהם של בעלי רישיון 

פעמי שישלם בעד -לשידורי טלוויזיה, ותקבע, באישור השר ושר האוצר, סכום חד
 השימוש;

(, או 0מכרז לפי פסקה )המועצה תיתן את החלטתה בדבר בחירת הזוכים ב (0)
(, לפי העניין, לא 1פעמי שיש לשלם לפי פסקה )-תקבע את האפיק ואת הסכום החד

יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו מצאה כי מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון 

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 שימוש באפיק חדש
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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לשידורי טלוויזיה הוא כשיר לבקשת אפיק, ואולם מצאה המועצה, עד תשעה חודשים 
גיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה הוא כשיר לפני מועד המעבר, כי מי שה

לבקשת אפיק, תפרסם הודעה לציבור לפי סעיף קטן זה תשעה חודשים לפני מועד 
(, או תקבע את 0המעבר, ותיתן את החלטתה בדבר בחירת הזוכים במכרז לפי פסקה )

ר (, לפי העניין, לא יאוח1פעמי שיש לשלם לפי פסקה )-האפיק ואת הסכום החד
 משישה חודשים לפני מועד המעבר;

ה)ב(, לעניין מועד תחילת 10-)ג( ו-ד)ב( ו10)ה(, 01בלי לגרוע מהוראות סעיפים  (1)
תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה, תהיה תחילת שידוריו באפיק החדש, של בעל 

(, 1פעמי לפי פסקה )-(, או ששילם סכום חד0הרישיון שזכה במכרז לפי פסקה )
שתקבע המועצה ברישיון ושלא יהיה מאוחר מתום עשרה חודשים ממועד במועד 

 (, לפי העניין.0קבלת החלטת המועצה או ממועד קביעת המועצה כאמור בפסקה )
 

לא הוארך רישיון לשידורי טלוויזיה, פקע או בוטל, או לא הגיש בעל רישיון כאמור  )א( .ה31
הרישיון הקודם(,  –ה א)ג( )בסעיף ז09בקשה להארכת תוקפו של רישיונו עד למועד האמור בסעיף 

תפרסם הרשות הודעה לציבור על כוונתה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שימוש באפיק 
קיים שבו שודרו שידורי בעל הרישיון הקודם, וכן לעשות שימוש בנכסים לא מוחשיים של הרשות 

, ויחולו שימוש באפיק קיים ובנכסים( –שבעל הרישיון הקודם עשה בהם שימוש )בסעיף זה 
 הוראות אלה:

ביקשו לפחות שני כשירים לבקשת אפיק, עד למועד שהורתה הרשות, לעשות  (0)
שימוש באפיק קיים ובנכסים, תפרסם הרשות מכרז לגבי השימוש באפיק הקיים 

יחולו לעניין מכרז כאמור,  11ובנכסים בין מגישי הבקשה כאמור; הוראות סעיף 
עצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה בשינויים המחויבים, ורשאית המו

 זו, לרבות לעניין דרכי הגשת ההצעות והטיפול בהן;

ביקש כשיר לבקשת אפיק, אחד בלבד, עד למועד שהורתה הרשות, לעשות  (1)
-שימוש באפיק קיים ובנכסים, תקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, סכום חד

 פעמי שישלם בעד השימוש;

(, עד למועד שהורתה הרשות, ולאחר 1( או )0וגשה בקשה לפי פסקאות )לא ה (0)
אותו מועד ביקש כשיר לבקשת אפיק לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים, תפרסם 
הרשות הודעה לציבור, על כוונתה להתיר למי שביקש זאת לעשות שימוש כאמור, 

תורה, בבקשה אלא אם כן יפנה לרשות כשיר לבקשת אפיק, נוסף, בתוך תקופה ש
(; לא פנה 0לעשות שימוש כאמור; פנה כשיר נוסף כאמור, יחולו הוראות פסקה )

 (.1יחולו הוראות פסקה ) –כשיר נוסף כאמור 

( או ששילם את 0בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שזכה במכרז לפי סעיף קטן )א() (0) )ב( 
יון הזוכה(, ירכוש את בעל הריש –( )בסעיף קטן זה 1הסכום האמור בסעיף קטן )א()

מניותיו של בעל הרישיון הקודם בחברת החדשות; באין הסכמה בין בעלי הרישיונות 
כאמור בדבר תנאי המכירה יקבע המנהל את התנאים האמורים, בהתבסס על הערכת 

 השווי של המניות לפי שיטת חישוב שתקבע המועצה בכללים;

הורות, לבקשת בעל הרישיון (, רשאית המועצה ל0על אף הוראות פסקה ) (1)
 הזוכה, כי הוא לא יחויב ברכישת המניות בחברת החדשות כאמור באותה פסקה.

 

 לזיכיון לשידורים והגבלות למתן רישיון לשידורי טלוויזיה המכרז': ב ןמיס
 

 

יינתן על פי מכרז  גם זיכיון לשידורי טלוויזיה, –ועד המעבר זיכיון לשידורי רדיו ועד למ .31
 שות.רפומבי שתפרסם ה

 

 

כיון, לרבות עריכת מכרזים, ז תןלמכללים בדבר ההליכים  עבקת ,רשבאישור ה, הצעומה .39
דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן, וכן הדרכים והמועדים למסירת מידע בדבר תוצאות 

 זרכמל פי ע ןויכז
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 כרזיםמה יללכ

שימוש באפיק קיים 
ובנכסים לא מוחשיים 

של הרשות וקניית 
 מניות חברת החדשות

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-אתשע"
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 .רזיםהמכ

תהווה ועדת מכרזים לענין מכרזים לשידורים שתפרסם הרשות לפי הוראות  הצעומה (א) .22
 חוק זה.

דת המכרזים. ואולם לא תהא לו זכות לדעה עו שאר ן כיושבה יכהצעואש המר בשוי (ב) 
 )ג(.01מכרעת כאמור בסעיף 

או עובד הרשות שמינה לכך המנהל, רשאי להשתתף בכל ישיבה של ועדת , להנמה (ג) 
 המכרזים, שלא כחבר ועדה.

חבריה;  ןיבמ אלעץ במומחים שווימכרזים רשאית, ככל שתמצא לנכון, להה תדעו (ד) 
יודיע על כך , ניםישור למבקש הזכיון או שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענמומחה הק

 וקול של דיוני הוועדה.פרוטלוועדה לפני שנתן יעוץ כאמור והודעתו תירשם ב

כרזים תדון בהצעות ותחליט בדבר הזוכה במכרז, והיא רשאית לפסול כל מ תדעו (ה) 
 ן.לוכ תועה ואף את ההצעצה

 

רשאי להשתתף תאגיד שמתקיימים בו לפחות תנאים אלה, ולא מתקיים בו  זרכמב (א) .21
 )ג(:-( ו0האמור בסעיפים קטנים )ב(, )ב

חד או םישיגיד רשום בישראל אשר היכולת לכוון את פעולתו וחמאת אוה (0)
ל, אבו, הם בידי אזרחים ישראליים ותושבי ישר השליטה עימצכל אאחוזים לפחות מ

קה זו, בפס בידי תאגידים רשומים בישראל שמתקיימים בהם התנאים האמורים. וא
 ;0991-כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב -"אזרח ישראלי" 

לון, ואם ק המע שפטי לממשלה ישמההורשע בעבירה שלדעת היועץ  אל אוה (1)
 או אדם שהוא בעל ענין בתאגיד, לא הורשע כאמור;ו הלמנ –הוא תאגיד 

, צעיםנו סוכן פרסום או סוכן של מבצע כהגדרתו בחוק זכויות מביא אוה (0)
 ;0901-תשמ"ד

נה רכישת ה תוירקיעה נו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיויא אוה (1)
 עי שליטה בו.ם, לרבות זמן שידור תשדירי פרסומת, למחזיקים באמצוסרפ יעאמצ

 וטלו(.ב)  (0)ב-ו( ב) 

ולא יקבל רישיון לשידורי  א יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיהל (1ב) 
 , מי שמתקיים בו אחד מאלה:טלוויזיה

 

וא בעל זיכיון אחר, או שבעל זיכיון אחר מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי ה (0)
 שליטה;

 עור כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחר;וא מחזיק גם בשיה (1)

הוא  -יים בעל זיכיון אחד בערוץ ק לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם (0)
תאגיד אשר מי שמחזיק בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי 

ל יק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו שזחמשליטה בו או בשליטה בו, 
מצעי שליטה בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר א

הם מחזיקים במצטבר בעשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג  -בתאגיד כאמור 
הוא  -כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו; קיימים שני בעלי זיכיון בערוץ 

תר מסוג כלשהו של אמצעי וי מי שמחזיק בעשרים וארבעה אחוזים או שרתאגיד א
שליטה בו או בשליטה בו, מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של 
אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר 

הם מחזיקים במצטבר בשלושים אחוזים או יותר מסוג כלשהו של  -בתאגיד כאמור 
הוא תאגיד  -בשליטה בו; קיימים שלושה בעלי זיכיון בערוץ  אמצעי שליטה בו או

אשר מי שמחזיק ביותר משלושים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או 
בשליטה בו, מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה 

 -גיד כאמור בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר בתא

 רזיםכמ תדעו
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

 זרכמבשתתף הל תוכז
והגבלות למתן רישיון 

 לשידורי טלוויזיה
 (2' סמ)תיקון 

 1992-ב"נשת
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

( 11יקון מס' )ת
 2222-תשס"ג

( 11ן מס' יקו)ת
 2222-תשס"ג

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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הם מחזיקים במצטבר בשלושים אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו 
 או בשליטה בו;

וא תאגיד אשר אדם אחד מחזיק בו ביותר מחמישים ואחד אחוזים מסוג ה (1)
 כלשהו של אמצעי שליטה;

 וא תאגיד שהוא עיתון;ה ()א (9)

 ה בעיתון;טליוא אדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שה ()ב

 -יים בעל זיכיון אחד בערוץ ק לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם ג()
הוא תאגיד שעיתון מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי 

הוא  -שליטה, או בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ 
ים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי תאגיד שעיתון מחזיק בו בשישה עשר אחוז

 שליטה, או בשליטה בו;

 -יים בעל זיכיון אחד בערוץ ק לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם ד()
יטה בעיתון, או של הוא תאגיד שאדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי

בשליטה בעיתון, מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי 
הוא  -זיכיון בערוץ  לי, או בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעשליטה

כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או בשליטה  תאגיד שאדם המחזיק בשיעור
בעיתון, מחזיק בו בשישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי 

 שליטה, או בשליטה בו;

 לשהו של אמצעי שליטה;וא תאגיד, אשר עיתון קשור מחזיק בו בשיעור כה (2)

לה על ווא תאגיד ששניים או יותר מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, בשיעור העה (1)
()ג( או )ד(, הם עיתונים, או שהם מחזיקים 9השיעור המותר למחזיק אחד לפי פסקה )

במצטבר בעשרה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה, 
 בעיתון או בעיתונים;

לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או  -( 1)-( ו0וסף על האמור בפסקאות )נ (0)
ר ממי שהחזקתם בו תהוא תאגיד ששניים או יו -יים בעל זיכיון אחד בערוץ ק אם

( מחזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג כלשהו, בשיעור 9)-( ו0מוגבלת כאמור בפסקאות )
, או בשליטה בו; קיימים שניים או מצטבר של עשרים וארבעה אחוזים או יותר

הוא תאגיד ששניים או יותר ממי שהחזקתם בו מוגבלת  -שלושה בעלי זיכיון בערוץ 
( מחזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג כלשהו, בשיעור מצטבר 9)-( ו0כאמור בפסקאות )

 שלושים אחוזים, או בשליטה בו; עלהעולה 

 –סעיף קטן זה ב (9)

על זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ב –ל זיכיון אחר" ע"ב
חברת החדשות, וכן בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי  למעט

 ק התקשורת;ולוויין, לפי ח

 )ג( לחוק התקשורת;1ח2הגדרתו בסעיף כ –תון" י"ע

תאגיד שהוא עיתון או יד שהוא עיתון, אדם שהוא בעל ענין בגתא –תון קשור" י"ע
 בעל שליטה בעיתון והוא גם בעל ענין בבעל זיכיון אחר.

 ה רשאי להשתתף במכרז לזכיון לשידורי רדיו מי שמתקיים בו אחד מאלה:יהי אל (ג) 

 

 אוהש ל מי מהם, אושהוא בעל זיכיון לשידורים או בעל רישיון לשידורים  (0)
 מי מהם, והכל במישרין או בעקיפין;אגיד שבעל ענין בו, הוא גם בעל ענין בת

פין, בעקיזיק, במישרין או חגיד שהוא עיתון או שהוא תאגיד שאדם המאת אוה (1)
באמצעי שליטה מסוג מסויים בו, בשיעור העולה על עשרים וארבעה אחוזים, או 

ו שהכלן או בעקיפין, בשעור ירשימב, רת, מחזיק גםחא ביכולת לכוון פעולתו בדרך
תאגיד שלוב של עיתון או באו  שליטה מסוג מסויים בתאגיד שהוא עיתוןשל אמצעי 

 (6' סמ)תיקון 
 1992-ד"נשת

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32 )תיקון מס'
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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גופים קשורים(; הוראות פסקה זו, לענין  -הלן ל ענין בעיתון )לעבתאגיד שלוב של ב
 הגבלות המוטלות על עיתון ועל הגופים הקשורים בו, לא יחולו

כבר  יד המבקש להשתתף במכרז לשידורי רדיו באזור שבו הוענקגאת לע (א)
שרין במי חד לשידורי רדיו, אם הוא או גוף קשור בו כאמור אינו מחזיק,און יזכ

או בעקיפין, באמצעי שליטה כלשהם בתאגיד שזכה כבר בזכיון כאמור או 
 ;תרביכולת לכוון את פעולתו בדרך אח

בה שפה שנו עיתון יומי, או על עיתון יומי בשפה שונה מהאיש תוןיע לע (ב)
הרדיו, על מוציא לאור של עיתון כאמור, או על מי שמחזיק  ישודרו שידורי

באמצעי שליטה מסוג כלשהו בעיתון כאמור, ובלבד שמי מהם איננו מחזיק 
גיד המבקש להשתתף אתב הטיאמצעי של לשמסוג כלשהו  19% -ביותר מ

 רדיו, או שהוא בעל שליטה בתאגיד המבקש.י ורידבמכרז לש

ממנו או הוא "בזק",  שידורים לציבור או לחלק ף המשדר, לפי דין,וג אוה (0)
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, או שהוא תאגיד שגופים אלה הם בעלי ענין בו 

 ;ןיפיקעין ובין בשראו שהוא בעל ענין בהם, בין במי

ות מקומית או שהוא תאגיד ששיעור כלשהו של אמצעי השליטה בו שר אוה (1)
 די רשות מקומית;מוחזק, במישרין או בעקיפין, בי

שר אם יזכה במכרז, יתקיימו בו או בבעל ענין בו או בתאגיד שלוב א דיתאג אוה (9)
 א.11ו בעקיפין, הוראות סעיף אין רשל מי מהם, במיש

 

  -כרזים תפסול משתתף במכרז, אם לפי דעתה מ תדעו (א) .22

 ;רובאותו משתתף עלול להיות נוגד את טובת הציכיון לזה ןתמ (0)

 לבטחון המדינה;ן כוסין לאותו משתתף עלול להוות ויתן הזכמ (1)

במכרז הוא מפלגה או נציג או שלוח של מפלגה או של גוף אחר,  ףתתשמה (0)
 וא הגלפשלדעת הועדה, עלול להשתמש בשידורים לקידום המטרות המיוחדות של מ

 הגוף האמור.

 כרזים שפסלה משתתף כאמור בסעיף קטן )א( תרשום נימוקיה בכתב.מ תדעו (ב) 

כרזים רשאית לדרוש ממשתתף במכרז לגלות פרטים מלאים ומדוייקים בדבר מ תדעו (א) .23
 נין בגילויו.ע שי הדזהותו, עסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת הוע

רוש ממשתתף במכרז שהוא תאגיד, גילוי כל המידע האמור כרזים רשאית לדמ תדעו (ב) 
ם אחר שיש לו במישרין או בעקיפין גור ענין בתאגיד, ולגבי כל בסעיף קטן )א(, גם לגבי בעל

 לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה בתאגיד.

רות לגביה ולבקש מכלל יע בפרטי הצעתו, לבקש הבהמצם ע רזים רשאית לדוןכמ תדעו .22
 נות שווה לכל אחד מהם.מהמציעים לתקן את הצעותיהם, והכל תוך הזד

 :ים הבאיםלוקרזים, בבואה לבחור את הזוכה במכרז, תיתן דעתה, בין היתר, לשיכמ תדעו .22

 ע;ציהמהכספית והכלכלית של  ותלוכי (0)

 מיים המוצעים;פע-זיכיון החדה ימד –רז לשידורי טלוויזיה כמ ניןעל (א0)

 הנסיון המקצועי העומדים לרשותו;ו עדיה (1)

 והאולפנים שיעמדו לרשותו של המציע; דויצה (0)

 ות והשידורים שהוא מציע;ינכתה ןיע ומיגוומצהפקה של הה רשוכ (1)

השקעות המוצע בהפקות מקומיות, וכן ההיקף השנתי המוצע לתכניות ה ףקיה (א1)
 יות מיוחדות כהגדרתן בתוספת הראשונה;דרמה, לתכניות תעודה ולתכנ

 

)ב(, ויכולתו 9הרשות כמפורט בסעיף  תומגמלהמוצעים  םיטוי בשידוריב ןתמ (9)
 לקיימם כאמור.

 

 זרכמבידע מ יוליג

 עיםיצמ עם ןויד

 תריחבבדה ימ תומא
 זרכמבהזוכה 

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-סתש"

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

  (12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 16' תיקון מס)
 2222-"בסשת

( 16' מסתיקון )
 2222-בתשס"

 במכרזשתתף מ תליספ
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 חובות כלליות בשידורי בעל זכיון': ג ןמיס
 

 –לא ישדר שידורים שיש בהם  מורשה לשידורים (א) .26

 פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין; הריבע (0)

, על רקע דםא-ניאו בקבוצת בעה ממשית באדם יגפל ואגזענות, לאפליה ל התסה (1)
 חיים או מוצא;-השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח

 מפלגתית למעט תעמולת בחירות המותרת על פי דין; הלומעת (0)

 חוק זה. לש תרחיסור שקבעה המועצה בכללים לפי הוראה אא תרפה (1)

יהווה  א( ל1ד )ע( 0ן )א()נכון והוגן של מעשה שהינו בניגוד לאמור בסעיף קט רודיש (ב) 
 הפרה של סעיף זה.

לא יתן בשידוריו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב ובין בדרך  מורשה לשידורים (ג) 
ות בעלי הענין עדל וא מנהליו לדעות –הבעה אחרת, כל ביטוי לדעותיו האישיות, ואם הוא תאגיד 

 בו.

במישרין ובין בעקיפין, בשל דעותיו  לא ימנע שידורים, בין מורשה לשידורים )ד( 
 בשל דעות מנהליו או דעות בעלי הענין בו. –האישיות, ואם הוא תאגיד 

 

היום שלתכנו יש משמעות ציבורית, יהיה  יניניבטיח כי בשידור בע מורשה לשידורים (א) .21
 רווחות בציבור.ות הביטוי נאות לדעות שונ

תקבע כללים בדבר מתן אפשרות תגובה באופן ההולם את נסיבות הענין,  הצעומה (ב) 
 שרין מהשידורים.ימב עגפעלול להי ואלמי שנפגע 

 

של הכנסת, רשאי לקבוע הסדרים לענין רישום  הכלכלה פטים, באישור ועדתשמה רש .א21
של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ובזכויות מבצעים,  מורשים לשידוריםודיווח על ידי 

נשיאה בעלויות הרישום והדיווח; הוראות סעיף זה באות להוסיף ה ןינעל, וכן םידל המשודרות ע
 על הוראות כל דין.

 

לשידורי טלוויזיה או  דור של בעל זכיוןשי חידתית ליטול פרקי זמן מיארש הצעומה (א) .21
, לצורך ליטול פרקי זמן מזמן השידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל רישיון לשידורים
י רודיש –מתן שידורים מטעם הרשות בנושאים שלדעתה יש בהם ענין מיוחד לציבור )בסעיף זה 

יחידות השידור או זמן השידורים, זים מכלל לבד שפרקי זמן כאמור לא יעלו על שני אחובו(, תושר  
לשידורי טלוויזיה, בין בעלי הזיכיונות  ה, ככל האפשר, בין בעלי הזכיונותושו הובחלוק בשנה

לשידורי רדיו, בין בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה, או בין בעלי הרישיונות לשידורי רדיו, לפי 
ל שעות השידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו או כל –העניין; סעיף קטן זה, "זמן השידורים" 

 .של בעל רישיון לשידורים, כפי שנקבע בזיכיון או ברישיון, לפי העניין

למרשה ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית המועצה להורות  םוקמב (ב) 
ממן ת ותרשובמתכונת שתקבע, ובלבד שה אשונב םות ולשדרשר להפיק בעצמו שידורי לשידורים

 את השידור.

כי היא רשאית ליטול פרקי  לשידורים או רישיון לשידורים תקבע בכל זכיון הצעומה (ג) 
 שות.רי רזמן כאמור בסעיף קטן )א( לשם ביצוע שידו

על כוונתה לשדר כאמור, זמן סביר מראש,  למרשה לשידוריםתמסור הודעה  תושרה (ד) 
 לפי נסיבות הענין.

אמור בסעיף קטן )ד( לבעל זכיון לשידורי רדיו, יעמיד לרשותה כ העדוהת רשוה רהמס (ה) 
 בסעיף קטן )א(. דור לפרק הזמן הדרוש לה לשידור כאמוריהש תבעל הזכיון את תחנ

 

שהפר בשידוריו כלל  ממורשה לשידוריםרשאית ליטול, במועדים שתקבע,  תושרה (א) .29
 12ם בסעיף ותמעמשאו ששידר שידורים אסורים כ םהיפל עצה או הוראה שניתנהמכללי המו

 להלן:כור דתוך הפרה(, זמני שי רודיש –)להלן 

חת של תשדיר פרסומת או עשר א הקד –ל דקה של שידור תוך הפרה כ רובע (0)

 אסורים םירודיש
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 ( 1' סמ)תיקון 
 1996-תשנ"ו

 ( 12' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

 הבוגתת שרופא ןתמ
( 33קון מס' )תי

 2211-תשע"א

  ותגנמו תוריצי
  (12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

מטעם  םירודיש
 תושרה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 רודישי מנזת ליטנ
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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דקות של שידור אחר; ובלבד שסך כל הנטילה בשל שידור תכנית אחת כאמור, לא 
 שידור; תועש יתומת או שסרפשר דקות יעלה על ע

 ה של תשדיר פרסומת.קד דע –שארכו פחות מדקה  רההפך ידור תוש רובע (1)

, 10ת סעיף וראומוש בזמני שידור שניטלו כאמור בסעיף קטן )א( יחולו הישה לע (ב) 
 )א(.10בשינויים המחוייבים לפי הענין; זמני השידור כאמור יווספו לפרקי הזמן הנקובים בסעיף 

מן כאמור בסעיף קטן )א( ז קיפרעל כוונתה ליטול  למורשה לשידורים עידות תושרה (ג) 
 ני ביצוע הנטילה.פת לולפחות עשרים וארבע שע

 קבוע כללים לביצוע סעיף זה.לרשאית  הצעומה (ד) 
 

 למורשה לשידוריםירום או מטעמים של בטחון המדינה רשאית הרשות להורות ח ירקמב .22
 הג"א. הגנה לישראל וראש-משלה, המשטרה, המטה הכללי של צבאמה םעטמר הודעות שדל

 

 ידורי טלויזיהש': ד קרפ

 כיונותיוז , רישיונותתחנות': א ןמיס
 

 

 ה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ראשיותתתכנן, תקים ותפעיל, בעצמ תושרה (א) .21
קליטתם והפצתם בציבור של השידורים של בעלי הזכיונות לבשיטה האנלוגית,  היזיוידורי טלשל

לשידורים כאמור שייקלטו בכל רחבי הארץ, הכל במימונם של בעלי הזכיונות כאמור ובסכומים 
ר כאמור יהיו בבעלותה של ה הרשות בהתאם לאמור בסעיף קטן )ב(; תחנות השידוחליטשה

 –הרשות ובפיקוחה; בסעיף זה 

ות כאמור, ולרבות תשלום חנת שלם בעד תכנון, הקמה והפעלה ולשלל התכ –" ןומימ" 
 –בעד 

 קעין שעליהם יוקמו תחנות השידור;רת המקשיכר (0)

 של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין; ןתשיכר (1)

 ;ךכבהכרוכות  תי, לרבות עבודות התשתחנות השידורת תמקה (0)

 המשדרים; תשיכר (1)

 ותחזוקתן של תחנות השידור; ןלועפת (9)

, לתקנון ולהגברה של םואיתל שידור לרבות מוקד לבקרה, תנחת –ידור ראשית" ש תנחת" 
שידורי טלויזיה המשודרים בידי בעל זכיון, לשם הפצתם לציבור במישרין או באמצעות תחנות 

 ראשיות נוספות.שידור 

יו אלא לאחר שהמנהל רידושכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי לא יחל ביז לעב (0א) 
 הודיע לו כי שידוריו ניתנים לקליטה בכל רחבי הארץ.

תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ראשיות לשידורי טלוויזיה בשיטה האנלוגית,  (1)א 
והפצתם של שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור  כאמור בסעיף קטן )א(, וכן קליטתם

חודשים מהמועד הקובע, ובלבד שבאותו מועד יש לציבור  00ראשיות כאמור, יופסקו בתום 
אפשרות זמינה לרכישת ציוד לקליטת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית, ופורסם צו שהוצא לפי 

לה הרשות בהפצת שידורי טלוויזיה המועד שבו הח –ג; בסעיף זה, "המועד הקובע" 90סעיף 
 .2א)ט(90באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לאחר שניתנה הודעת המנהל לפי סעיף 

(, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, להאריך, בצו, את 1על אף הוראות סעיף קטן )א (0)א 
כי (, לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים, אם נוכח 1התקופה האמורה בסעיף קטן )א

דחייה כאמור נדרשת בשל שיקולים של טובת הציבור או שמתקיימים טעמים אחרים המצדיקים 
 דחייה כאמור.

                                                      
 2990ק"ת תשע"א מס' ; 200מ' ע 00.0.1100מיום  2910ק"ת תשע"א מס' : ר' 110001.2.התקופה הוארכה עד יום  2

 .091עמ'  00.0.1100מיום 

במקרי  םירודיש
 םוריח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 לשימון מו המקה
ת שידור בשיטה ונחת

 האנלוגית
( 29)תיקון מס' 

 2221-תשס"ח
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

  ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6971.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-6991.pdf
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תחליט מהו שיעור ההשתתפות של כל אחד מבעלי הזכיונות במימון כאמור  תושרה (ב) 
דור והרחבת שיה ותהיתר, בקצב הקמתן של תחנ ןיב, בשחלפי יחידת השידור שהוקצתה לו, ובהת

 יות הקליטה ברחבי הארץ.אפשרו

לתחנות  ריהםגד, לשם העברת שידואזכיונות לשידורי טלויזיה רשאים להתה ילעב (ג) 
שידור ראשיות ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך זה; התאגדות או התקשרות כאמור לא 

 .0900-העסקיים, תשמ"ח םילבגההנין חוק על ייראו כהסדר כובל

 אות פקודת הטלגרף האלחוטי.רכדי לגרוע מהווראות סעיף זה הב ןיא (ד) 
 

הרשות תתכנן, תקים ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ספרתיות  )א( .א21
 לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, של גופים אלה:

 

 ובערוץ השלישי; 1לשידורי טלוויזיה בערוץ  בעלי זיכיונות (0)

 בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה; א(0)

הכנסת, אם ביקשה לעשות כן לגבי שידורי ערוץ הכנסת, בהתאם להוראות סעיף  (1)
 ב)ב(;90

רשות השידור, אם ביקשה לעשות כן לגבי שידורי הטלוויזיה שהיא משדרת,  (0)
 ב)ב(.90בהתאם להוראות סעיף 

הודיעה הכנסת או רשות השידור, לפי העניין, לרשות, כי היא מבקשת שהרשות תפיץ  )ב( 
ב)ב(, 90את שידורי ערוץ הכנסת או את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, כאמור בסעיף 

יתקבלו החלטות מהותיות של הרשות בעניין תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות כאמור 
 ין הפצה של שידורי הטלוויזיה, בתיאום עם הכנסת או עם רשות השידור.בסעיף קטן )א(, ובעני

 תחנות שידור ספרתיות יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה. )ג( 

יממנו, עד לערב מועד המעבר, את עלות ( 0בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן )א() )ד( 
גופים המנויים בסעיף קטן ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורי טלוויזיה של ה

ב)ג(, בסכומים ובשיעורי ההשתתפות 90, למעט ההפרש כמשמעותו בסעיף (0)-( ו1(, )0)א()
 שתחליט הרשות.

( ובעלי הרישיונות כאמור בסעיף קטן 0בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן )א() (0ד) 
 –א( יממנו 0)א()

ליטתם והפצתם בציבור של את עלות ההקמה לצורך ק –עד לערב מועד המעבר  (0)
 א(;0שידורי טלוויזיה של בעלי הרישיונות כאמור בסעיף קטן )א()

את עלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של  –החל במועד המעבר  (1)
 שידורי טלוויזיה של כל הגופים המנויים בסעיף קטן )א(.

גופים האמורים באותו סעיף ( יהיה בחלוקה שווה בין כל ה0מימון לפי סעיף קטן )ד (1ד) 
קטן; השר ושר האוצר יורו על דרכי התשלום, מועדי התשלום וסכומי התשלום; לא הסכימו 

א(, אם תשלום מסוים הנכלל בעלות הקמה ימומן 0)-( ו0הרשות והגופים המנויי בסעיף קטן )א()
 .(, יכריעו בעניין השר ושר האוצר0לפי סעיף קטן )ד( או )ד

פת הקמתן של תחנות השידור הספרתיות, יגיש המנהל לשר ולשר האוצר במהלך תקו )ה( 
הרבעון המדווח(; דין וחשבון  –ימים מתום כל רבעון )בסעיף קטן זה  01דין וחשבון, בתוך 

כאמור יכלול, בין השאר, פרטים אלה: ההתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות 
ויה במהלך הרבעון שלאחריו, אומדן מעודכן של סך במהלך הרבעון המדווח וההתקדמות הצפ

 עלות ההקמה, ואומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.

השר, שר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש מהמנהל להמציא  )ו( 
וחשבון פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין 

 שהגיש לפי סעיף קטן )ה(.

, יוקמו תחנות שידור ספרתיות (1119באוגוסט  1מיום י"ב באב התשס"ט לא יאוחר  )ז( 
; אין בהוראות (0)-( ו1(, )0של הגופים המנויים בסעיף קטן )א()כך שתתאפשר קליטת שידורים 

 לשימון מו המקה
ת שידור ונחת

 ספרתיות
( 29)תיקון מס' 

 2221-תשס"ח

( 31)תיקון מס' 
 2229-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 2211-ת"ט תשע"ב

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 .0929-סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 .)בוטל( )ח( 

במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן )ז(, יודיע המנהל לבעלי הזיכיונות כאמור  )ט( 
(, כי ניתן להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות; הודעה 0בסעיף קטן )א()

 כאמור תפורסם גם לציבור בדרך שיורה המנהל.

יה ובעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה רשאים להתאגד, בעלי רישיונות לשידורי טלוויז )י( 
לשם העברת שידוריהם לתחנות שידור ספרתיות, ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך זה; 
-התאגדות או התקשרות כאמור לא ייראו כהסדר כובל לעניין חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

0900. 

 פקודת הטלגרף האלחוטי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות  )יא( 

 –בסימן זה  )יב( 

כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות  –"עלות ההקמה"  
 –תשלום בעד 

 רכישת המקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות; (0)

 רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין; (1)

 , לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;הקמת תחנות שידור (0)

 רכישת המשדרים; (1)

תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגבלה  –"תחנת שידור ספרתית"  
של שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית, לשם הפצתם לציבור במישרין או באמצעות תחנות שידור 

 .נוספות כאמור
 

שמשדרים ת תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה ושרה )א( .ב21
הודיע כי ניתן  במסגרת שני ערוצי טלוויזיה, ובלבד שהמנהל בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
 א)ט(.90לעשות כן בהתאם להוראות סעיף 

 

 

הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של בעל  (0)א 
רישיון לשידורי טלוויזיה, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד; תחילת הפצה כאמור תהיה לא יאוחר 

 האמור.מתום שנה מהמועד שבו ניתן הרישיון לבעל הרישיון 

הרשות תפיץ לפי בקשה של הכנסת או רשות השידור, את שידורי ערוץ הכנסת או את  )ב( 
שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור, לפי העניין, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, 

 כמפורט להלן:

 ערוץ טלוויזיה אחד; –ערוץ הכנסת  (0)

 עד שני ערוצי טלוויזיה. –רשות השידור  (1)

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב(, הודיעה הכנסת או רשות השידור, לפי העניין,  )ג( 
(, כי היא מבקשת שהרשות תפיץ את 1110באפריל  09לרשות, לאחר יום י' בניסן התשס"ח )

שידורי ערוץ הכנסת או את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, לפי העניין, רשאית הרשות 
השידור, לפי העניין, תישא בסכום ההפרש שבין עלויות ההקמה; לדרוש כי הכנסת או רשות 

ההפרש שבין עלות ההקמה הכוללת את התשלומים  –בסעיף זה, "ההפרש שבין עלויות ההקמה" 
הנוספים לצורך הפצת שידורי הטלוויזיה של אותו גוף, לבין עלות ההקמה אלמלא ביקש מהרשות 

 להפיץ את שידוריו.

והכנסת או רשות השידור, לפי העניין, על סכום ההפרש שבין  לא הסכימו הרשות )ד( 
עלויות ההקמה, יורה השר על הסכום כאמור, לפי שיטת חישוב שיורה עליה, וכן רשאי הוא, עד 
שיורה כאמור, ליתן הוראה לעניין תשלומים חלקיים; הוראות השר לפי סעיף קטן זה טעונות 

 הסכמה שר האוצר.

הפצת שידורי 
טלוויזיה באמצעות 

תחנות שידור 
 ספרתיות

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 31)תיקון מס' 
 2229-תש"ע

( 31)תיקון מס' 
 2229-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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ידורי הטלוויזיה של ערוץ הכנסת ושל רשות השידור, כאמור הרשות תפיץ את ש )ה( 
בסעיף קטן )ב(, כך שאופן ההפצה, איכות השידורים ויתר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, לפי 

ושל בעלי בחירתו של אותו גוף, יהיו זהים לאופן ההפצה, לאיכות השידורים של בעלי הזיכיונות 
או  ולמרכיבים של שידורי הטלוויזיה שבעלי הזיכיונות א(0)-ו( 0א)א()90הרישיונות כאמור בסעיף 

 רשאים לבחור בהם. שבעלי הרישיונות

בעד הפצת שידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן )ב(, ישלמו הכנסת ורשות השידור  )ו( 
 א.011לרשות דמי הפצה בסכום שנקבע לפי סעיף 

 

ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע  שר האוצר, באישור .ג21
מאוצר המדינה לאוכלוסיות נזקקות, לפי אמות מידה ובאופן שיקבע, לרכישת ציוד לקליטת 
שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית עקב המעבר מהפצת השידורים בשיטה אנלוגית להפצה בשיטה 

 חוזים מעלות הציוד כפי שקבע השר.א 91-ספרתית, ובלבד שהסיוע לא יפחת מ
 

יון לשידורי טלויזיה יפקיד בידי הרשות ערבויות להבטחת המימון כז לעב (0) (א) .22
או, לפי דרישתה של הרשות, ערבויות להבטחת המימון של עלות  90כאמור בסעיף 

 (;0א)ד( או )ד90לפי סעיף ההקמה 

 

יות בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יפקיד בידי הרשות, לפי דרישתה, ערבו (1)
 (.0א)ד90להבטחת המימון של עלות ההקמה לפי סעיף 

מבעל רישיון לשידורי  (,0א)א()90הרשות רשאית לדרוש מבעל זיכיון כאמור בסעיף  (0)א 
ומרשות השידור, להפקיד בידיה ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה  טלוויזיה

 ב)ו(, לפי העניין.90א או 011כאמור בסעיפים 

 

שור השר, תקבע כללים בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות יאבועצה, מה (ב) 
עדי הפקדתן, וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים ו, ומן(, סכומיה0בסעיפים קטנים )א( או )א

( ודרכי 0אמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות כאמור בסעיף קטן )אוש כשיתקבלו עקב מימ
 לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות כאמור באותו סעיף קטן. מימושם, יהיו זהים

 

 או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ששילם בעל זכיון לשידורי טלויזיה םימולשת )א( .23
פעולן ותחזוקתן של , למעט תשלומים בעד הפעלתן, ת90סעיף ב רומאכות שידור חנלמימון ת

תחנות השידור וכן למעט כל תשלום שוטף אחר בשל תחנות השידור וכן תשלומים ששילם בעל 
א, 90בעד עלות ההקמה כאמור בסעיף  או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה זיכיון לשידורי טלוויזיה

, במועדים ם מתוך התמלוגים שהוא חב בהם על פי חוק זה, בשיעוריםוזיזק יוחזרו לו על ידי
לפני שהוחזרו או הרישיון ים באישור השר; בוטל או פקע הזכיון לובאופן שתקבע המועצה בכל

ע בקיכל הכספים כאמור, תוחזר היתרה בשיעורים, במועדים, באופן ותוך תקופה, הכל כפי שי
 ת.בתקנו

פי השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין בדיקת הסכומים שקוזזו ל )ב( 
 סעיף קטן )א(.

 

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר בערוץ אחד שבו ישודרו רק שידורי בעל הרישיון,  .א23
 . 10שידורי חברת החדשות ושידורי הרשות כמשמעותם בסעיף 

 

במסגרת שני ערוצי טלוויזיה, שהם ערוץ  עד למועד המעבר קיימותה ייטלוויז ירודיש (א) .22
, בכל ערוץ בתקופת הזיכיון הראשונה, וכן ון לשידורי טלוויזיה יינתןזיכיוהערוץ השלישי;  1

 - 1ג)א( או )ב(, ככל שניתנו, בערוץ 01( או 0א)א()01בתקופות ההארכה שניתנו לפי סעיפים 
; לאחר תום התקופות האמורות, לפי זרכמב םני זוכישל -לשלושה זוכים במכרז, ובערוץ השלישי 

  -חידת שידור אחת; לענין זה הענין, יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה, בכל ערוץ, לי

 מועצה בזכיון;הבע קימים, לרבות ימים מסויימים בשבוע כפי שת -שידור"  תדיחי" 

 שלאחריו. 19.11ד ע 19.11ופה משעה קת -" םוי" 

 ובטוחות תויוברע
( 29)תיקון מס' 

 2221-תשס"ח
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 םשלומית תרזחה
 ( 9' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 רודיש תדיחיל ןויכז
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס
( 19)תיקון מס' 

 2223-תשס"ג
( 26)תיקון מס' 

 2222-תשס"ו
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 סיוע מאוצר המדינה
( 29)תיקון מס' 

 2221-חתשס"

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 2211-ת"ט תשע"ב

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 שידור בערוץ נפרד
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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הוראות סעיף קטן )א(, פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת מיחידות השידור  ףא לע (0א) 
 ןידוריו או חדל מלשדר, או לא הוענק זיכיובשי ישבערוץ השל החל בעל זיכיון אל, ישיבערוץ השל

ת מיחידות השידור בערוץ השלישי, רשאית המועצה אם נוכחה כי הדבר נדרש, בין השאר, חלא
 כדי להבטיח רצף בשידורים, לקבוע, באישור הועדה, הוראות להפעלת אותה יחידת שידור, ובכלל

ללים לפי בכהראשונה, בתוספת השניה ו פתם בתוסות והשינויים הנדרשיאת ההתאמלקבוע  הז
 חוק זה.

ון או הזוכה במכרז זיכיכול שיקבעו כי בעל הי(, 0כאמור בסעיף קטן )א תוארוה (1א) 
 םא בעל הזיכיון הנותר(, יפעיל גם את יחידת השידור האמורה, -שנותר בערוץ השלישי )בסעיף זה 

  - דבלבו, תביקש זא

הזיכיון שזיכיונו פקע או בוטל, שלא החל בשידוריו או בויות שבעל ייחתהש (0)
נין, קיבל על עצמו במסגרת המכרז שקדם עה יפל שחדל מלשדר, או הזוכה במכרז,

למתן הזיכיון, וכן התנאים וההתחייבויות שחלו עליו, או שהיו אמורים לחול עליו, 
סיבות הענין, כפי י חוק זה, יחולו על בעל הזיכיון הנותר, בהתאמות הנדרשות לפי נפל

 שייקבע;

תקיים בו אחד י אלו( 0ב)10סעיף  תובעל הזיכיון הנותר יתקיימו הורא דיגאתב (1)
 מאלה:

 צעי שליטה בעיתון;מל אשגיד המחזיק בשיעור כלשהו את אוה (א) (0)

אמצעי  ו שלונה אחוזים מסוג כלשהממחזיק בו ביותר מש ןותיע (ב)
 שליטה, או בשליטה בו;

גיד שאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו של את אוה )ג(
ה בעיתון, מחזיק בו, במישרין או טילשב ועיתון, אב האמצעי שליט

שהו של אמצעי השליטה, או לג כובעקיפין, ביותר משמונה אחוזים מס
 בשליטה בו;

בו בשיעור כלשהו של אמצעי  חזיקגיד, אשר עיתון קשור מאת אוה (1)
 י שמחזיק בו שיעור כלשהו של אמצעי שליטה הוא עיתון קשור;שליטה, או שמ

  - הבסעיף ז

 (; 1)ב()10דרתו בסעיף גהכ -יתון" ע"

ם שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא דו אאתאגיד שהוא עיתון,  -קשור"  ןותיע"
ן בבעל זיכיון אחר לשידורים, עני בעיתון, והוא גם בעל העיתון או בעל שליט

 (. 0()0)ב10כהגדרתו בסעיף 

ל יחידת כ לש ןממסגרת הז תאתקצה את יחידות השידור השונות ותקבע  הצעומה (ב) 
 שידור.

זכיון באותו ערוץ רשאים באישור מראש של הרשות להחליף ביניהם יחידת ה ילעב (ג) 
 שידור או חלק ממנה.

ם יצורעב יה, לרבותיזוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע הסדרתם של שידורי טלווהב ןיא (ד) 
 נוספים, לפי חוק זה או לפי כל דין.

 

, פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת מיחידות השידור בערוץ 91הוראות סעיף  ףא לע (א) .א22
בערוץ השלישי בשידוריו או חדל משידוריו, או לא הוענק זיכיון  ןויכיזהשלישי, לא החל בעל 

על ת המועצה, באישור השר והועדה, להתיר לבלאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי, רשאי
ולבעל הזיכיון הנותר בערוץ השלישי להתאגד לתאגיד אחד, שיהיה בעל זיכיון  1יכיון בערוץ ז

ד האמור יחולו גיתאה יחולו לענין זה, ובלבד שעלותנאים שהוראות  עובערוץ השלישי, ולקב
 (. 1)א91הוראות סעיף 

בע, באישור השר והועדה, את קבסעיף קטן )א(, תהמועצה פעולה כאמור  הריתה (ב) 
, כדי להתאימם להפעלת הערוץ על ידי שני בעלי זיכיונות בלבד, ובכלל 1ההסדרים שיחולו בערוץ 

בות ההסדרים לרר, מות הנדרשות להפעלת הערוץ כאומאתהה מורה, אתאה זה תקבע, בדרך

 ( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 ןויכיזעל ב דוחיא
כיון ובעל זי 2בערוץ 

 שלישיה ץורעב
 ( 11' סמ)תיקון 

 2222-ב"סשת
( 32)תיקון מס' 

 2211-ע"אתש
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ת הנותרים וות לבעלי הזיכיונהעברת אמצעי השליטה בחברת החדש ניןעוההתאמות הנדרשים ל
 . 1בערוץ 

, אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לחייב מי 1הזיכיון הראשונה בערוץ  תפוקתב (ג) 
עי מצבאם , להפחית מהחזקותיה1בערוץ  םירתונכיונות היזהמהמחזיקים באמצעי שליטה, בבעלי 
רים באותו ערוץ ערב פועל במי מבעלי הזיכיונות הנותבקו זשליטה, שהיו מותרות להם ושהוח

 . 1111 -(, תשס"ב01לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ניה תחילת חוק הרשות הש

יד אחד גאתל ודהתאג 1ץ ורעסעיף זה לא יחולו אם שניים מבעלי הזיכיונות ב תוארוה (ד) 
 (.1)-( ו0א)א()10להוראות סעיף  בהתאם

 

תעניק לטלויזיה הלימודית ללא מכרז, זכיון לשידורי טלויזיה לתקופת זכיון  הצעומה (א) .22
מכלל  תיעיבש בהיקף של רויד)ב(; זכיון כאמור יינתן ליחידת ש01ראשונה, כמשמעותה בסעיף 

חינוכיים בלבד ובשעות צפייה של האוכלוסיה לה מיועדים -מודייםלים אייחידות השידור, לנוש
 שידורים אלה.

ום תחילת השידורים בערוץ השלישי, יינתן לטלוויזיה הלימודית זיכיון כאמור יב לחה (0א) 
יכיון כאמור וז 1ץ רות השידור בעחצי מכלל יחידוו םיזוחל שמונה אש בסעיף קטן )א( בהיקף

הזיכיונות  לבהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ השלישי; תוקפם ש
(, ואולם אין בכך כדי לגרוע 1110באוקטובר  00האמורים יהא עד ליום ה' בחשון תשס"ד )

 . 01מסמכויות המועצה לפי סעיף 

 )בוטל(. (1א) 

ק לטלוויזיה הלימודית בלא מכרז, זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ המועצה תעני (0) (0)א 
 0(, שתחילתה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו )0)ב01, לתקופת הזיכיון האמורה בסעיף 1

(; זיכיון כאמור יינתן ליחידת שידור בהיקף של שמונה אחוזים וחצי 1119בנובמבר 
 סעיף קטן )א(.לנושאים ובשעות כאמור ב 1מכלל יחידות השידור בערוץ 

 .01אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות המועצה לפי הוראות סעיף  (1)

הטלויזיה הלימודית לבעלת זכיון כאמור, יהיה דינה כדין כל בעל זכיון לפי  התיהשמ (ב) 
 -ו 99 ד,10 ,11, 21, 22, 99(, )ב-( ו)א91, 90, 91ב, 90א, 90, 90לעניין סעיפים  טעמל, הזחוק 
011. 

דרתה כהג ית תהיה מהפקה מקומיתדלפחות מכלל שידורי הטלויזיה הלימו תיצחמ (ג) 
 .90בסעיף 

יה הלימודית תשלם לרשות דמי זכיון שנתיים מתוך הכנסותיה מביצוע זיולטה (ד) 
 קנות.בתת לעור ובאופן שיקבע השר מעת עישב, םיותים אחרריששידורים וממתן 

ות שידור, לרבות חלקי שעה, בימים שונים בשבוע, עש -ר" ודזה, "יחידת שי ףיעסב (ה) 
 בשעות שונות או בזמנים קבועים, הכל כפי שתקבע המועצה בזכיון או בכללים.

 

 – לא יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה או רישיון לשידורי טלוויזיה (א) .26

 

 

 

 כיון לשידורי טלויזיה;ז לעבל (0)

 ;לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה א(0)

בבעל זיכיון מחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר ה םדאל (1)
 ;דורי טלוויזיה או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיהלשי

 

 ;(1א( או )0(, )0), שבבעל ענין בו מתקיים האמור בפסקאות דיגאתל (0)

 

טלויזיה ל ןויכז
 תידומילה

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ד

כיון או זל גייס
 לרישיון
 (6' סמ)תיקון 

 1992-ד"נשת
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 (2' )תיקון מס
 1992-ב"נשת

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
 (2' סמ)תיקון 

 1992-ב"נשת
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33 )תיקון מס'
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

38 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

 

 (.הקחמנ) (1)

עיף זה, למעט ר בסלרבות החזקה של בעל ענין כאמו -סעיף זה, "החזקה"  ןינעל (ב) 
יף ונסחרים בבורסה בישראל, ובלבד החזקה באמצעות חברה שמניותיה הוצעו לציבור על פי תשק

נו מחזיק בה מחצית או יותר איה, ז חד שמתקיים בו האמור בסעיףא ןינע חד או בעלא קשמחזי
 ון את פעילותה בדרך אחרת.וו של אמצעי השליטה, או שהוא אינו בעל היכולת לכהכלש מסוג

 

 שירותי טלטקסט': ב ןמיס
 

י טלטקסט בין בדרך של מתן זכיון ובין בדרך תוריש תרשאית לאפשר הפעל הצעומה (א) .21
ליטה המועצה לאפשר הפעלת שירותי טלטקסט בדרך אחרת, יחולו על שירותים אלה אחרת; הח

 הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, הכל כפי שתורה המועצה.

 .92 כאמור בסעיף קטן )א( לא ייחשב זכיון נוסף לענין סעיף ןויכז (ב) 
 

 שידוריםה ןכות': ג ןמיס

 – הז מןסיב .21

תכנית שהופקה כולה או רובה בישראל, למעט תכנית חדשות, תכנית  –"הפקה מקומית"  
 בענייני היום ותכנית ספורט הכל לפי כללים שתקבע המועצה;

, בעל רישיון לשידורי על זכיון לשידורי טלויזיהביק פהפקה מקומית שה –צמית" ע הקפה" 
ן במישרין ובין ו, ביאמור הוא בעל ענין בכ רישיון או שבעל או תאגיד שבעל זכיון טלוויזיה
 בעקיפין;

הפקה מקומית שאינה מהפקה עצמית, ואינה הפקה של מוסד  -קומית קנויה" מ הקפה" 
ממשלתי, או של מי שרשאי לשדר לציבור על פי דין, או אינה הפקה של תאגיד שהשליטה בו היא 

 נין בו, במישרין או בעקיפין.לי עעב ידיבכאמור או  רדבידי תאגיד הרשאי לש
 

אחוזים לפחות מכלל שידורי הטלוויזיה יהיו מהפקות מקומיות, שהופקו  םיעברא (א) .29
בים, במיוחד לצורך שידורן על פי חוק זה ובהתאם לכללים שייקבעו בדבר הקצאת תנאים ותקצי

פעל ת תושרהם; ואולם ימלובלבד שכללים כאמור יאפשרו ביצוע הפקות ברמה ובאיכות הו
כיון הראשונה, ובלבד יהז תיזיה מהפקות מקומיות, לרבות בתקופווטלי להרחבת חלקם של שידור

במיוחד לצורך שידורן על פי חוק זה פקו פקות מקומיות שלא הוהשהרחבה כאמור יכול שתכלול 
 לים כאמור.ובהתאם לכל

או בכללים,  ןויכיזבע המועצה בקתלל ההפקות המקומיות ונוסף על החובות שכ ךותמ (ב) 
א תפחת מן המכסות לת שול שנה תכניות כמפורט בתוספת הראשונה, ובכמבכן יוישדר בעל זיכ

 השנתיות הקבועות בה.

 המועצה, באישור הועדה, רשאית לשנות את התוספת הראשונה. (ג) 

 

הועדה, להתיר, למשך ו רשה תצה, בידיעועהאמור בסעיף זה, רשאית המ ףא לע (ד) 
שונות מיום תחילת שידורים בידי בעל זיכיון בערוץ השלישי, הפחתה בהיקף ראה יםהשנתי

השידורים הקבוע בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, לפי הענין, שבהם מחויב בעל זיכיון 
 תעלה על מחצית היקף השידורים כאמור.בערוץ השלישי, ובלבד שההפחתה לא 

 

( עד תום 1110בנובמבר  0בעל זיכיון בערוץ השלישי שקיים מיום ו' בחשון התשס"ד ) א() א.29
והמחויבויות ( את כל התנאים 1111בינואר  11שנת הזיכיון השניה ביום ד' בשבט התשס"ד )

והוראות  011-ו 99שחלים עליו לגבי התקופה האמורה, לפי הוראות סימן זה, הוראות סעיפים 
התוספת השניה, יראו אותו כאילו קיים את התנאים והמחויבויות לפי סימן זה והתוספת הראשונה 

 או התוספת השניה, לפי הענין, בשתי שנות הזיכיון הראשונות.

 )א( לא תובא בחשבון הפרה זניחה של תנאי או מחויבות.לענין סעיף קטן  ב() 

  (12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

שירותי ל ןויכז
 טסקטלט

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 תורדגה

מן שידור ז תאצקה
  תומיקולהפקות מ

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

ראות לענין קיום הו
התחייבויות בערוץ 

 השלישי
( 11תיקון מס' )

 2222-תשס"ג
( 19)תיקון מס' 

 2223-תשס"ג
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 (2' סמן )תיקו
 1992-ב"נשת

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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זיכיון  בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה, רשאית המועצה להתיר לבעל )ג( 
לפי התוספת  בערוץ השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות שעליו לקיים בתקופת הביניים,

והוראות הזיכיון שענינם  כללי המועצההראשונה והתוספת השניה, ולפי שאר הוראות חוק זה, 
שתקבע, ובלבד שהמועדים הנדחים  הפקות מקומיות וההוצאות לגביהן, במועדים מאוחרים יותר

ושבעל הזיכיון ימלא, עד תום התקופה האמורה,  שתקבע יחולו עד תום תקופת הזיכיון הראשונה,
התקופה שמיום ה' בשבט  –יים" את מלוא התנאים וההתחייבויות כאמור; לענין זה, "תקופת הבינ

 (.1112בינואר  11( עד יום כ"ז בטבת התשס"ו )1111בינואר  10התשס"ד )

 החליטה המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים )ד( 
וההתחייבויות כאמור בסעיף קטן )ג( במועדים מאוחרים יותר, רשאית היא לקבוע כי הליך 

 ( יידחה בשנה אחת.1)ג()01הבדיקה לפי סעיף 
 

דורים שהוקצו להפקות המקומיות בהתאם לקבוע שימהת פחולשישים וחמישה אחוזים  .62
 , תהיה מהפקות מקומיות קנויות ובהתאם לכללי המועצה.99-ו 99בסעיפים 

 

 

 

 םתקבע את משך זמן השידורים בשפה הערבית וכן תקבע כללים לענין שידורי הצעומה .61
 קרנת תרגום תכנם של שידורים.ה רבדב לה, לרבותא

שידורי טלויזיה, להורות לבעל ון לרשאי, מיזמתו או לפי פנייתו של בעל זכי להנמה (א) .62
אה כי ר םזכיון אחר באותו ערוץ טלוויזיה להימנע מהפקת תכנית כלשהי או לחדול מהפקתה, א

 על זכיון.בידי בה קתהפאו דומה, הופקה או הוחל ב ההז תיתכנ

עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור עליה לפני המועצה תוך  ואהריון הכז לעב (ב) 
 חמישה עשר ימים מיום קבלתה; המועצה תדון ותחליט בערר.

 

 ןי, במישרבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא יתקשר (א) .א62
עם בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה אחר או עם בעל רישיון לשידורי טלוויזיה , בהסכם עקיפיןב וא

 לענין שידור, רכישה, או הפקה של תכניות או שידורים אחרים, לרבות תשדירי פרסומת. אחר

 

האמור בסעיף קטן )א(, רשאית המועצה לאשר מעת לעת, התקשרות מסוימת  ףא לע (ב) 
תם או רכישתם, של קערוץ טלוויזיה בענין שידורם, הפ ותואב טלוויזיה ירובין בעלי זכיונות לשיד

או תכניות אחרות, אם שוכנעה כי יש חשיבות בהבטחת רצף תכני , ודהעמשדרי ספורט, ת
בשידורים בין יחידות השידור של בעלי הזכיון כולם או חלקם, וכן רשאית היא, במקרים מיוחדים, 

 ת.תפשל ההפקה או הרכישה המשו יחודיותהשיבותה וחל לאשר התקשרות כאמור בשים לב

חדשות ואין בהן כדי לגרוע מהאמור בסעיף הרת בסעיף זה לא יחולו על ח תוארוה (ג) 
 .0900-סקיים, תשמ"חם העאו מהוראות חוק ההגבלי א)י(90או  )ג(90

 –ה ז ףיעסב 

בעל תאגיד בשליטתו של לרבות בעל ענין בו, ולרבות  -" בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" 
 לחוד;ו א חד, יכאמור בעלי הענין בבעל זכיון לש וא, או יותר זיכיון לשידורי טלוויזיה, אחד

לרבות בעל עניין בו, ולרבות תאגיד בשליטתו של בעל  –בעל רישיון לשידורי טלוויזיה" " 
 ;כאמור, יחד או לחוד רישיון לשידורי טלוויזיה, אחד או יותר, או של בעלי העניין בבעל רישיון

 לרבות רכישת זכויות שידור או זכויות הבאה לשידור. -" השיכר" 
 

יהיה  יון לשידורי טלוויזיה או של בעל רישיון לשידורי טלוויזיהבעל זיכהמנהל הכללי של  ב.62
ונתונה לו הסמכות  או של בעל הרישיון, לפי העניין, העורך הראשי של השידורים של בעל הזיכיון

 להכריע בכל ענין הנוגע לתוכנם.
 

 

 תוקפהלור דיש ןמז
 תויונקמקומיות 

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

בערבית  םירודיש
 םוגרתו

 תומודכניות ת תעינמ
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-ש"סת
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 תקשרותה רוסיא
 (2' סמ)תיקון 

 1992-ב"נשת
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 עורך ראשי
( 19)תיקון מס' 

 2223-תשס"ג
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 : מימון הפקה ורכישה של תכניות1סימן ג'
 

 

 

 00ועד יום י"ח בחשוון התשע"ו ) (1110בנובמבר  0החל ביום ו' בחשון התשס"ד ) )א( ג.62
, וכל עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה לפי הוראות (1109באוקטובר 

 ה, יחולו הוראות אלה:חוק ז

בעלי הזיכיונות בכל ערוץ יוציאו, בכל שנה, הוצאה למימון הפקה ורכישה של  (0)
התכניות המשודרות בערוץ, באותה שנה, הכוללת את ההוצאה באותה שנה לתפעול 
 השוטף של חברת החדשות, או לרכישה של שידורי חדשות אם אושרה לפי סעיף

; מרכיבי ההוצאה כאמור בסעיף זה ים ישראלייםוכן הוצאה לשם הפקת סרט 0א20
 יהיו כמפורט בתוספת השניה, וסכומה אל יפחת מהסכום הקבוע בה;

על בעלי הזיכיונות יחולו ההוראות הקבועות בתוספת השניה ולא יחולו הוראות  (1)
)ב( והתוספת הראשונה; שאר הוראות החוק, וכן הכללים, יחולו עליהם ככל 99סעיף 

 רים את הוראות התוספת השניה.שאינם סות

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יוציא, בכל שנה, הוצאה למימון הפקה ורכישה  (0) (0)א 
של התכניות המשודרות בערוץ שבו הוא משדר, באותה שנה, הכוללת את ההוצאה 
באותה שנה לתפעול השוטף של חברת החדשות, או לרכישה של שידורי חדשות אם 

וכן הוצאה לשם הפקת סרטים ישראליים; מרכיבי ההוצאה  0א20יף אושרה לפי סע
כאמור בסעיף זה יהיו כמפורט בתוספת השנייה, וסכומה לא יפחת מהסכום הקבוע 

 בה;

 על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יחולו ההוראות הקבועות בתוספת השנייה. (1)

יהיה רשאי, במהלך השנתיים  (, בעל רישיון חדש0על אף הוראות סעיף קטן )א (0) (1)א 
הראשונות החל במועד תחילת תוקפו של הרישיון, לשדר מחצית מהיקף השידורים 

)ב( לתוספת השנייה, וכן להוציא מחצית מסכומי ההוצאה 9הקבוע לגביו בסעיף 
א לתוספת השנייה; הוציא 9-( ו0)א9שהוא מחויב להוציא בהתאם להוראות סעיפים 

ומי ההוצאה כאמור, תופחת בהתאמה ההוצאה השנתית בעל הרישיון מחצית מסכ
 לתוספת השנייה; 1המזערית שהוא מחויב להוציא בהתאם להוראות סעיף 

מי שניתן לו רישיון לשידורי טלוויזיה ולא  –בסעיף קטן זה, "בעל רישיון חדש"  (1)
קדמו היה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה בשנתיים ש

למועד קבלת הרישיון האמור, ואם היו בינו לבין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל 
בעל זיכיון או רישיון קודם( יחסים כמפורט  –רישיון לשידורי טלוויזיה, )בהגדרה זו 

 חלפה שנה לפחות ממועד סיום היחסים כאמור: –להלן 

 ם;הוא היה בעל עניין בבעל זיכיון או רישיון קוד )א(

 בעל זיכיון או רישיון קודם היה בעל עניין בו; )ב(

 בעל עניין בו היה בעל עניין בבעל זיכיון או רישיון קודם; )ג(

לעניין הגדרה זו, יראו גם את מועד פקיעתו או ביטולו של הזיכיון או הרישיון של בעל 
 חדש.הזיכיון או הרישיון הקודם, כמועד סיום היחסים בינו לבין בעל הרישיון ה

 המועצה, באישור הועדה, רשאית לשנות את התוספת השניה. )ב( 
 

רשאי להגיש למועצה לאישורה תכנית  1בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  )א( ד.62
( של 1101בדצמבר  00ם ט' בטבת התשע"ה לדחייה עד יומפורטת, הכוללת שלבי פעולה, 

ההתחייבויות והתנאים לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שעניינם ההוצאה לשם הפקה של 
התכנית לדחיית  –מיליון שקלים חדשים )בסעיף זה  01סרטים ישראליים, בסכום שלא יעלה על 

 )ד( לתוספת השניה.0ף הוצאה לקולנוע(; הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות סעי

המועצה תחליט בדבר אישור התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע עד יום י"ד באדר  )ב( 
 (.1101בפברואר  10התש"ע )

הוצאה שנתית למימון 
הפקה ורכישה של 

תכניות וסרטים 
 ישראליים

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

יית תכנית לדח
 הוצאה לקולנוע

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

41 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

אישרה המועצה את התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, רשאית היא להורות לבעל  )ג( 
ימים ממועד האישור  01הזיכיון להמציא פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בסכום שתורה, בתוך 

כאמור בסעיף קטן )ב(, להבטחת ביצועה של התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, נוסף על הערבויות 
 (.0)ב()00שהמציא לרשות לפי סעיף 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ג(, אישרה המועצה את התכנית לדחיית הוצאה  )ד( 
 01נקאית, עד יום ד' בכסלו התשע"ב )לקולנוע, ימציא בעל הזיכיון פיקדון כספי או ערבות ב

(, בסכום ההוצאה שעליו להשלים לפי התכנית שאושרה כאמור, בהפחתת סכום 1100בנובמבר 
הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית שהמציא בהתאם לאותו סעיף קטן, להבטחת ביצועה של 

ית שהמציא לפי התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, נוסף על הפיקדון הכספי או הערבות הבנקא
 (.0)ב()00סעיף קטן )ג( וסעיף 

המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי  )ה( 
 )ד(.-העניין, לפי הוראות סיעפים קטנים )ג( ו

לא עמד בעל הזיכיון בהוראות התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, או שלא המציא  )ו( 
)ד(, יראו -בות בנקאית שהיה עליו להמציא לפי הוראות סעיפים קטנים )ג( ופיקדון כספי או ער

 (.1)א()01בכל הפרה של תנאי מהותי בזיכיון לעניין סעיף 
 

 –בסעיף זה  )א( ה.62

הפקה מקומית כהגדרתה בתוספת הראשונה שהיא הפקה  –"הפקה מקומית קנויה"  
 ;21, העומדת בכללי המועצה שנקבעו לפי סעיף 90מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 

הפקה מקומית קנויה שמומנה מסכומים שקיבל בעל זיכיון לשידורי  –"תכנית ממומנת"  
 טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי הוראות סעיף קטן )ד(.

החל במועד המעבר, סכומים שהתקבלו בידי הרשות ממימוש ערבות או פיקדון  )ב( 
( או 0ד)יא( או )יג()10ו מתשלומים לפי סעיפים ()ב(, וכן סכומים שהתקבל1א)א()00כאמור בסעיף 

ה)ט(, ישמשו למימון הפקות מקומיות קנויות שהן תכניות סוגה עילית, באופן האמור בסעיף 10
קטן )ד(, אשר ישודרו בשידוריהם של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי 

 טלוויזיה.

רשאית לקבוע כי סכומים שהתקבלו בידי  על אף האמור בסעיף קטן )ב(, המועצה )ג( 
הרשות כאמור באותו סעיף קטן ישמשו בחלקם למימון הפקות מקומיות קנויות שאינן תכניות 
סוגה עילית, באופן האמור בסעיף קטן )ד( ובהתאם לכללים שקבעה המועצה, ובלבד שלדעת 

 המועצה קיימים טעמים המצדיקים זאת.

)ב( יופקדו בחשבון נפרד שתנהל הרשות ויועברו על ידה  סכומים כאמור בסעיף קטן )ד( 
לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שביקש לקבל מימון להפקות 
כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( והרשות מצאה כי עמד בכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים 

 ובדבר אופן הגשת בקשה למימון הפקות כאמור.שבהם יצטרך לעמוד לשם קבלת מימון כאמור 

בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו תכניות ממומנות  )ה( 
 בהתאם לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור.

המועצה תקבע כללים להכרה חלקית בסכומים ששימשו להפקת תכניות ממומנות  )ו( 
שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ובהיקף שעות ששובצו ב

השידור של תכניות כאמור, לצורך עמידתו של בעל הזיכיון או בעל הרישיון האמור, לפי העניין, 
ג; ואולם במהלך תקופה של שנתיים שתחילתה במועד שבו 21ת סעיף ובמחויבויותיו לפי הורא

הרשות ערבות או פיקדון שהפקיד בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון מומשו בידי 
לשידורי טלוויזיה, לא יהיה ניתן להכיר בסכומים ששימשו להפקת תכנית ממומנת ששובצה 
בשידוריו של מי שהפקיד את הערבות או הפיקדון האמורים, ובשעות השידור של התכנית, לצורך 

 ג.21וראות סעיף עמידה במחויבויותיו לפי ה
 

 –בסעיף זה  )א( ו.62

-א ו2כהגדרתם בסעיפים  –דורי לוויין" "רישיון כללי לשידורי כבלים" ו"בעל רישיון לשי 
 מג לחוק התקשורת, בהתאמה;2

שימוש בסכומים 
שהתקבלו בשל 

מימוש בטוחות ובשל 
רכישת חברות 

 2החדשות של ערוץ 
 ושל הערוץ השלישי

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

שימוש בסכומים 
שהתקבלו בשל 

שימוש באפיק או 
 בנכסים לא מוחשיים

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 כמפורט להלן, לפי העניין: –"הפקה מקומית קנויה"  

הפקה  –לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה  (0)
ספת ה)א(, שהיא תכנית סוגה עילית כהגדרתה בתו21מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 

 ( להגדרה האמורה;0הראשונה, למעט תכנית מיוחדת כאמור בפסקה )

הפקה  –לעניין בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין  (1)
א לחוק התקשורת, שהיא סוגה מורכבת כמשמעותה 2מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 

 ( לחוק התקשורת;9ה)2בכללים שנקבעו לפי סעיף 

 כמשמעותה בחוק התקשורת; –ועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין" "המ 

הפקה מקומית קנויה שמומנה מסכומים שקיבל בעל זיכיון לשידורי  –"תכנית ממומנת"  
טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי 

 ג(.לוויין לפי הוראות סעיף קטן )

ה)ח( ישמשו למימון 10-ה ו01ד, 01סכומים שהתקבלו מתשלומים לפי סעיפים  (0) )ב( 
הפקות מקומיות קנויות, שישודרו בשידוריהם של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, 
בעל רישיון לשידורי לוויין, בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי 

 ם האמורים;טלוויזיה, ויחולקו בין הגופי

( תיעשה לפי יחס שיורה עליו השר, בהתאם לאמות 0חלוקה כאמור בפסקה ) (1)
מידה שיורה עליהן השר מראש, והכל בהסכמת שר האוצר; החלוקה ואמות המידה 

לחוק התקשורת על בעלי רישיון כלליים  0כא2ייקבעו בשים לב להשלכות סעיף 
 ין ולצורך בקידום היצירה הישראלית;לשידורי כבלים ובעלי רישיונות לשידורי לווי

 אמות המידה לפי סעיף קטן זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת. (0)

סכומים כאמור בסעיף קטן )ב( יופקדו בחשבון נפרד שינהל החשד הכללי במשרד  )ג( 
ור האוצר יועברו על ידו לגופים המפורטים בסעיף קטן )ב( שביקשו לקבל מימון להפקות כאמ

 –באותו סעיף קטן האמור, וכן 

 –לעניין בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין  (0)
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מצאה כי עמד בכללים שקבעה בדבר 
התנאים שבהם יצטרך לעמוד לשם קבלת מימון כאמור ובדבר אופן הגשת בקשה 

 למימון הפקות כאמור;

הרשות  –לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה  (1)
מצאה כי עמד בכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם יצטרך לעמוד לשם 

 קבלת מימון כאמור ובדבר אופן הגשת בקשה למימון הפקות כאמור.

דורי לוויין ישדרו תכניות בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשי (0) )ד( 
ממומנות, בהתאם לכללים שקבעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בדבר 
שיבוץ תכניות כאמור; הסכומים ששימשו להפקת תכניות ממומנות ושעות השידור 
של תכניות כאמור לא יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידתו של בעל רישיון כללי 

ישיון לשידורי לוויין במחויבויותיו לפי חוק התקשורת, כללי לשידורי כבלים או בעל ר
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ותנאי הרישיון;

בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו תכניות  (1)
ממומנות בהתאם לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור; הסכומים 

להפקת תכניות ממומנות ושעות השידור של תכניות כאמור לא יובאו  ששימשו
בחשבון לצורך בחינת עמידתו של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון 
לשידורי טלוויזיה במחויבויותיו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון או הרישיון, 

 לפי העניין.
 

 דורי חדשות בטלויזיה וחברת החדשותשי': ד ןמיס

לוויזיה לפי חוק זה יהיו בהתאם להוראות סימן זה טה ירודמסגרת שיב תחדשו ירודיש (א) .63
 בלבד.

 חדשות ירודיש
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32ס' )תיקון מ
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 את המועדים של שידורי החדשות ואורכם. עתקבה צעומה (ב) 

ה חדשות יהיו בנוסף לעברית, גם בערבית ובשפות אחרות, הכל כפי שתור ירודיש (ג) 
 המועצה.

שמשדרת את שידורי החדשות של בעל זיכיון לשידורי  ל חברת החדשותש הניד (ד) 
א, 90, 90, 01, 09, 01לענין סעיפים  טעמל, הי טלויזירודכדין כל בעל זכיון אחר לשי טלוויזיה

 .1א011-ו 0א011 ה,10ד, 10 ,21 ,91, 90, 91ב, 90
 

 

 

ישודרו  1בערוץ  בשידוריהם של בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה החדשות ירודיש (א) .א63
, שתוקם ותפעל לפי סימן זה, ובהתאם לזיכיון שהעניקה לה 1באמצעות חברת החדשות של ערוץ 

 המועצה.

 

שי ילשה ץובער בשידוריו של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה החדשות ירודיש (0) (ב) 
ל הערוץ השלישי, שתוקם ותפעל לפי הוראות ת ששוחדישודרו באמצעות חברת ה

תאם , ובה, כפי שקבע השר91סימן זה, בשינויים המתחייבים לגביה מהוראות סעיף 
 לזיכיון שהעניקה לה המועצה;

קיום שידורי חדשות בשנה הראשונה של תקופת הזכיונות הראשונים  ךרוצל (1)
כוש שידורי חדשות רל שיליחברת החדשות של הערוץ הש תיאשר, ץ השלישיורעב

 פי כל דין.לים דרושמהו המופקים

שידורי החדשות בשידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישודרו באמצעות חברת  )ג( 
חדשות, שתוקם ותפעל לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לרישיון שהעניקה לה המועצה; דינה של 

א, 09, 01טלוויזיה, למעט לעניין סעיפים  חברת החדשות כאמור כדין כל בעל רישיון אחר לשידורי
 ו.21-ה ו21, 21, 90, 91ב, 90א, 90ה, 01ד, 01, 01

בשידורי החדשות כאמור בסעיף קטן )ג(, לא ייעשה שימוש בסימני מסחר,  (0) )ד( 
או לשמה  1רשומים או שאינם רשומים, הנוגעים לשמה של חברת החדשות של ערוץ 

, 1לישי, לרבות סימני מסחר הכוללים את המספרים של חברת החדשות אל הערוץ הש
או את חברת החדשות של הערוץ  1, ששימשו את חברת החדשות של ערוץ 01או  11

 השלישי;

המנהל רשאי להורות על איסור שימוש בסימן מסחר, רשום או שאינו רשום,  (1)
 (.0בעל מאפיינים דומים לסימני המסחר כאמור בפסקה )

(, יהיה רשאי 1()1ג)א21ות סימן זה, בעל רישיון חדש כהגדרתו בסעיף על אף הורא )ה( 
שלא לשדר שידורי חדשות בשנתיים הראשונות החל במועד תחילת תוקפו של הרישיון; על בעל 
רישיון חדש שבחר כאמור, לא יחולו, בתקופה שבה בחר שלא לשדר שידורי חדשות, הוראות סימן 

והוא לא יהיה חייב להוציא בתקופה האמורה את ההוצאה  זה, לרבות הוראות סעיף קטן )ג(,
לתוספת השנייה, או את ההוצאה  0למימון התפעול השוטף של חברת החדשות הקבועה בסעיף 

לתוספת השנייה, לפי העניין; ההוצאה השנתית  1לרכישה של שידורי חדשות הקבועה בסעיף 
לתוספת השנייה,  1ם להוראות סעיף המזערית שבעל הרישיון החדש כאמור מחויב להוציא בהתא

 תופחת בהתאמה.
 

, רשאית חברת כל עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה או יותר .0א63
קבע, לרכוש, בכל שנה, שידורי חדשות בסכום שלא יפחת חדשות, באישור המועצה ובתנאים שת

 שמקום מושבו בירושלים לתוספת השניה, מגורם שאישרה המועצה 1מסכום כקבוע בסעיף 
ן בו אינם ושעיסוקו הבלעדי הוא הפקת חדשות, או שהעיסוקים האחרים שלו או של בעל עני

החדשות; לענין החלטה לפי  תפקודו העצמאי והבלתי תלוי בהפקתפוגמים, לדעת המועצה, ב
סעיף זה רשאית המועצה לשקול, בין השאר, את הבטחת קיומה של חברת חדשות אחת לפחות 

 לפי סימן זה.
 

רכישת שידורי 
 חדשות
( 19מס' )תיקון 
 2223-תשס"ג

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 חדשותה תורבח
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

44 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

 .בשתי חברות חדשות או יותר, בעת ובעונה אחתן אדם כבעל תפקיד הכי אל .ב63
 

 

 

ישוקפו בהם  ולא, ומאוזנים דשות תקיים שידורי חדשות מדוייקים, מהימניםחה תרבח .62
 עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהלי החברה, עובדיה ובעלי מניותיה.

דשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר שידורי פרסומת, לרבות פרסומת אגב, חה תרבח .62
 פרסומת בלתי מודעת. וא תיווסומת מוספר

ו הרשות ובעלי הזיכיונות לשידורי יהי 1מניות של חברת החדשות של ערוץ ה ילעב (א) .66
ובעלי המניות של חברת החדשות שבאמצעותה בעל רישיון לשידורי טלוויזיה  1הטלוויזיה בערוץ 

 :משדר שידורי חדשות, יהיו הרשות ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, הכל כמפורט להלן

הצבעה ויות זכת נום ממניות חברת החדשות המקיזוחא םיהיו ארבעי תושרל (0)
 מניות הצבעה(; - ןלהל) באסיפה הכללית של החברה

או לבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי  זכיונות לשידורי טלויזיה ילעבל (1)
של מניות הצבעה וכן כל המניות המקנות זכויות לקבלת  וזיםיוקצו ששים אח העניין,

 תוינמ -להלן ה )וקרווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של חברת החדשות בזמן פיר
 רכוש(.

קבע בהתחשב במספר יש יועל זכיון במניות הצבעה ובמניות רכל בכ שליחסי ה וקלח (ב) 
 כפי שתקבע המועצה בכללים. , הכלבעלי הזכיונות ועל פי היקף יחידת השידור של כל אחד

 גפשיון הבא במקומו של בעל זכיון שזכיונו לאותה יחידת שידור בוטל או כז לעב (ג) 
ה מודם; דרך חישוב התמורה ואופן תשלוהק וןכישת מניות הרכוש של בעל הזיכרב ביקפו, חית
 קבעו בתקנות.יי

 

מועצת המנהלים של חברת חדשות תמנה לפחות חמישה דירקטורים, מהם שלוש  (א) .61
עלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לחלקם היחסי במניות ההצבעה של חמישיות ימנו ב
, ושתי חמישיות תמנה המועצה לפי סעיף זה, או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה חברת החדשות

לא ימנו למועצת המנהלים יותר משני נציגים שהמליצו  או שבעל הרישיון ובלבד שבעלי הזיכיונות
והן בתאגיד  או בבעל הרישיון, לפי העניין, צעי שליטה הן בבעל הזיכיוןעליהם מי שמחזיקים באמ

 (.9()1)ב10שהוא עיתון כהגדרתו בסעיף 

דירקטורים מטעם הרשות(  –הדירקטורים שתמנה המועצה לפי סעיף זה )בסעיף זה  )ב( 
ל יהיו נציגי ציבור, שמתקיימים בהם לפחות תנאי הכשירות לכהונת יושב ראש דירקטוריון ש

, 0919-)ג( לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11-ג ו00א, 01, 01חברה ממשלתית לפי סעיפים 
 בשינויים המחויבים לפי הענין.

 לא ימונה כדירקטור מטעם הרשות: )ג( 

 )א(;9מי שמתקיים בו אחד מהסייגים המנויים בסעיף  (0)

 מי שהוא חבר המועצה; (1)

, למורשה לשידוריםאו אחרת, לרבות כעובד, מי שיש לו זיקה אישית, כלכלית  (0)
וכן למי שמחזיק במישרין  שהוא מורשה לשידוריםלמי שהוא בעל ענין בתאגיד 

"מורשה כאמור; לענין זה,  במורשה לשידוריםבשיעור כלשהו של אמצעי שליטה 
 ;לרבות בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת –לשידורים" 

לים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברת מי שעיסוקיו האחרים עלו (1)
 החדשות.

יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החדשות יהיה אחד הדירקטורים מטעם הרשות  )ד( 
 אשר ייבחר על ידי מועצת המנהלים.

 דירקטור מטעם הרשות יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן למנותו מחדש. )ה( 

 לעבלענין  תולבגה
 ידקפת

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 33 )תיקון מס'
 2211-תשע"א

 ירודישנות מיהמ
 החדשות

 רסומתפ רוסיא

ניות בחברת מה ילעב
 החדשות

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

מועצת המנהלים של 
 חברת חדשות

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-"אתשע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:דירקטור מטעם הרשות  )ו( 

 התפטר בהודעה בכתב למועצה; (0)

 הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (1)

 נתקיים בו סייג מן הסייגים למינוי אדם כדירקטור מטעם הרשות; (0)

מכהונתו נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והמועצה העבירה אותו  (1)
 בהודעה בכתב.

 

המנהלים של חברת החדשות תמנה את מנהל חברת החדשות, על פי המלצת  תצעומ (א) .61
בחברה; מנהל חברת החדשות ייבחר ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחברי  בעל הרישיוןנציגי 

 מועצת המנהלים.

וניתן להאריכה לתקופות , םינש שחדשות תהיה חמה תכהונתו של מנהל חבר תפוקת (ב) 
 בדרך הקבועה בסעיף קטן )א(.ת פווסנ

 ברת החדשות, בנוסף לשאר תפקידיו, ישמש עורך ראשי של שידורי החדשות.ח להנמ (ג) 
 

 לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:ברת החדשות יחדל לכהן ח להנמ (א) .69

 היושב ראש שלה;ות צעאמב שהגיש למועצת המנהלים בתכב העדבהו רטפתה (0)

ראש של מועצת המנהלים קבע, לאחר התייעצות עמה, כי נבצר ממנו  -בשויה (1)
 דרך קבע למלא תפקידו;

 המנהלים החליטה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחבריה להעבירו תצעומ (0)
 מכהונתו.

ת עצמוש רא-פת כהונתו, ימלא יושבוקת םותות לכהן לפני שדחהל חברת הנמ לדח (ב) 
 של חברת החדשות. אחר המנהלים את תפקידו עד מינוי מנהל

בדרך של מנו, ימ או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה זכיונות לשידורי טלויזיהה ילעב (א) .12
חברת החדשות וציודה וכן יממנו את אחזקתם, שיפוצם, רכישת מניות רכוש, את רכישת מיתקני 

 למעט התפעול השוטף. לה וכל יתר הוצאות חברת החדשות,א לש םתינויים והחלפש, םחידוש

הוצאות התפעול השוטף של חברת החדשות, שאת מרכיביו יקבע  תן אמתמ תושרה (ב) 
 השר בתקנות.

 

 חם של מסמכי היסוד של חברת החדשות לגרוע מהוראות חוק זה.וכב ןיא .11

 איחוד בעלי זיכיונות -ת לענין תקופת הזיכיון הראשונה וארוה': ה ןמיס
 

 

, בתקופת הזיכיון הראשונה יחולו 92-ו 91(, 0)ב-)ב( ו10האמור בסעיפים  ףא לע (א) .א11
 הוראות אלה:

רשאים להתאגד לשני  1בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  תשולש (0)
ות תאגידים שיהיו בעלי זיכיונות לשתי יחידות שידור שיבואו במקום שלוש יחיד

יפחת  אל םהמבלבד שחלקו של אחד ו השידור שלהם, בחלוקה שתוסכם ביניהם,
זמן  כלל" י הזיכיונות בערוץ; בסעיף קטן זה,בעלל ש משליש מכלל זמן השידור

 למעט זמן השידור ביום השבת; -השידור" 

רשאים להתאגד  1ים משלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ ינש לכ (1)
 ללכמ היקף של שני שלישיםב תאחד שיהיה בעל זיכיון ליחידת שידור אחלתאגיד 

 ;רוץבעת מן השידור של בעלי הזיכיונוז

לי הזיכיונות או הזוכים במכרז, לפי הענין, לשידורי טלוויזיה בערוץ עב ינש (0)
ד שיהיה בעל זיכיון לשתי יחידות השידור ד אחהשלישי רשאים להתאגד לתאגי

 שלהם.

 תרבחנהל מ יונימ
 וידיקפתודשות חה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 לשהונה כ תעיקפ
 דשותחה תרבח להנמ

 ןומימ
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 יסודה יכמסמ

 (11' סמ)תיקון 
 2222-ב"סשת

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 עלי זיכיונותב דוחיא
( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 וא שדח ל הקמת תאגיד משותףש ךת כאמור בסעיף קטן )א( יכול שתהא בדרודגאתה (ב) 
כרז, לפי הענין מם ביבדרך של העברת הפעילות על פי הזיכיון לאחד מבעלי הזיכיונות או הזוכ

 )ה(, לפי הענין.-וג(, )ד( )02התאגיד החדש(, והכל בכפוף להוראות סעיף  -)להלן 

 תונתקבע בכללים כי אם שלושת בעלי הזיכיו, באישור השר והועדה, הצעומה (ג) 
(, או שניים 0בסעיף קטן )א() וראמ, כתאגדו לשני תאגידים חדשיםי 1 ץורעבלשידורי טלוויזיה 

, (1ן )א()יתאגדו לתאגיד אחד כאמור בסעיף קט 1כיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ יהז ימבעל
ומיות קנויות בשיעורים גבוהים יחויבו התאגידים האמורים בהפקות מקומיות ובהפקות מק

 כפי שתקבע. לכה, 21-ו 99הנקובים בסעיפים  םירמהשיעו

ענין, בערוץ השלישי, לתאגיד הפי לבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז, ני ו שגדאתה (ד) 
 ( בשינויים אלה:0)ב10בסעיף  וריםאחד, יחולו על התאגיד החדש הסייגים האמ

 "; םשה עשר אחוזים" יקראו "משמונה אחוזיא(, במקום "משי()1) הקספב (0)

 זים";אחוה שרבעשרים אחוזים" יקראו "בע" םוקמב, ב(()1) הקספב (1)

 " יקראו "עשירית".תישימג(, במקום "ח()1) הקספב (0)

לשני תאגידים חדשים  1שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  ודגאתה (ה) 
לתאגיד  1יה בערוץ יזווטלם מבעלי הזיכיונות לשידורי יינש ודאג(, או הת0כאמור בסעיף קטן )א()

 )ב(, בהתאמה של האחוזים הנקובים10(, יחולו עליהם הוראות סעיף 1א()) קטן אחד כאמור בסעיף
תו סעיף לשינוי בהיקף יחידות השידור של התאגיד החדש בעל הזיכיון, בכלל זמן השידור באו

 בערוץ.

קופת הזיכיון ת( לא יחולו, ב1)ב()10אות סעיף רוה(, ה) ןקטהאמור בסעיף  ףא לע (ו) 
ות באמצעי שליטה שהיו מותרות ושהוחזקו בפועל, ערב תחילת חוק קהחז , על1הראשונה בערוץ 

, בתאגידים בעלי הזיכיונות בערוץ 1111 -(, תשס"ב01ה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' השניהרשות 
 האמור.

 

א 10זוכים במכרז, לפי הענין, המבקשים להתאחד כאמור בסעיף  אות נויכיוז ילעב (א) .ב11
עצה בקשה בכתב, שלה יצורפו כל מסמך או מידע הנוגעים למלוא ההסכמות ביניהם, יגישו למו

 וכן פרטים מלאים על בעלי אמצעי השליטה בתאגיד החדש, הכל כפי שתורה המועצה.

הגשתה לפי החוק, אם ראתה  ועדממם ר את הבקשה בתוך שלושים ימישאתועצה מה (ב) 
ז, התאגיד החדש לא היה נפסל מהשתתפות במכרא וכי 10נאים האמורים בסעיף תו האכי התמל

(, המועצה תסרב 1א)א()10, ובלבד שלענין התאגדות כאמור בסעיף 11לו נערך לפי סעיף אי
נות, כיוזיה ום לפגיעה מהותית במי מבעליכדי לגר יש בהתאגדות כאמורש הלבקשה אם סבר

 ור.בבתחרות ביניהם, או בטובת הצי

שיינתן יון אישורה בתנאים, לרבות לענין תנאי הזיכ רשאית להתנות את הצעומה (ג) 
 לתאגיד החדש.

ם ילבחוק ההג -)להלן  0900-, כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"חהנוממה (ד) 
בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז י ממ שלה, כאמור בסעיף זה, לאיחוד שקבל דגהעסקיים(, לא יתנ

טעמים מים , אלא אם כן השתכנע כי קיי1נות בערוץ השלישי, או של מי בעלי הזיכיו רוץעב
מיוחדים להתנגד לה, לאחר ששקל גם את מטרותיו של חוק זה; הממונה ייתן את החלטותיו בתוך 

ם העסקיים לא יחולו ליגבההלחוק  00שות, והוראות סעיף ל את הבקים ימים מיום שקיבשולש
 לענין זה.

 

 ו': הגבלות בתקופת דחיית מחויבויות ןמיס
 

 

בעל זיכיון שמועד תשלום חוב שהיה חייב לשלם לפי חוק זה לפני יום תחילתו של תיקון  ג.11
, או מועד ההוצאה שהיה עליו להוציא לפי חוק זה לפני המועד האמור, נדחו בהתאם 01מס' 

, ולא יחזיר 0999-ות, התשנ"ט, לא יבצע חלוקה כהגדרתה בחוק החבר01להוראות תיקון מס' 
 הלוואה שניתנה לו מאת בעל עניין, כל עוד לא שילם את מלוא החוב או הוציא את מלוא ההוצאה.

 

 רישואו השקב
( 11' סמ)תיקון 

 2222-ב"סשת
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

הגבלות בתקופת 
 דחיית מחויבויות

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

47 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

 ז': הוראות מעבר מזיכיונות לשידורי טלוויזיה לרישיונות לשידורי טלוויזיה ןמיס
 

 –בסעיף זה  )א( ד.11

 ;1בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  –בעל זיכיון" " 

ההפרש שבין סכום ההכנסה החזויה של בעל זיכיון, בשנה מסוימת,  –"הפרש ההכנסה"  
, לבין סכום ההכנסה 21או  99)א(, 11שנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיפים 

 בפועל של בעל הזיכיון באותה שנה;

כפי שבוצעה על ידי הרשות  1ת שווי של חברת החדשות של ערוץ הערכ –"הערכת שווי"  
 בהתאם להוראות סעיף קטן )יד(;

ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון,  –"ההתחייבויות בתחום התוכן"  
שעניינם היקף שעות השידור של תכניות שהיה על בעל זיכיון לשדר, או ההוצאה שהיה עליו 

מון הפקה ורכישה של תכניות או לשם הפקת סרטים ישראליים, למעט ההוצאה להוציא לשם מי
 ;0א20של חברת החדשות או הוצאה לרכישת שידורי חדשות שאושרה לפי סעיף לתפעול השוטף 

 כל אחד מאלה: –"כשיר לבקשת רישיון"  

 בעל רישיון לשידורי טלוויזיה; (0)

ורי טלוויזיה ולדעת המועצה מי שהגיש למועצה בקשה לקבלת רישיון לשיד (1)
( ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 0)-( ו0א)א()00מתקיים בו האמור בסעיף 

א)ג(, ככל שקבעה כללים כאמור, ולא מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 00
 א)ב( או המגבלות שקבעה המועצה בכללים האמורים;00

 ח(.מי שנמסרה לו הודעת המועצה כאמור בסעיף קטן ) (0)

בעל זיכיון רשאי להגיש למועצה, עד למועד שקבעה ושלא יהיה מאוחר משנה לפני  )ב( 
מועד המעבר, בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה; תחילת תוקפו של רישיון שניתן על פי 

 בקשה כאמור תהא במועד המעבר.

ור בסעיף קטן לא הגיש בעל זיכיון בקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה עד למועד האמ )ג( 
)ב(, רשאי הוא להגיש למועצה בקשה כאמור במהלך תקופה שתקבע, ובלבד שתקופה כאמור 
תסתיים לא יאוחר משנה לפני תום תקופת זיכיונו; תחילת תוקפו של רישיון שניתן על פי בקשה 

 (.1( או )ב0)ב01כאמור תהיה עם תום תקופת הזיכיון לפי סעיף 

ן )ה( או )ו(, המועצה רשאית להעניק רישיון לשידורי בכפוף להוראות סעיף קט )ד( 
טלוויזיה למי שהגיש בקשה לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג(, אם מתקיימים בו התנאים האמורים 

א)ג(, ככל שקבעה כללים כאמור, ולא 00א)א( ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 00בסעיף 
מגבלות שקבעה המועצה בכללים א)ב( או ה00מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיפים 

( 9( לא יראו את המבקש כבעל זיכיון אחר כהגדרתו בפסקה )1)ב10האמורים; ואולם לעניין סעיף 
( לא יראו את המבקש כבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, רק 0)א()92של הסעיף האמור, ולעניין סעיף 

 בשל כך שהוא בעל זיכיון.

, מצאה המועצה כי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (0א)ב()00על אף האמור בסעיף  )ה( 
)ב( לא קיים בתקופת הזיכיון את ההתחייבויות בתחום התוכן, רשאית היא להעניק לו רישיון 

 לשידורי טלוויזיה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

לעניין ההתחייבויות בתחום התוכן שלא קיים בתקופת הזיכיון ועד יום תחילתו  (0)
בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת הכוללת  – 00של תיקון מס' 

( של 1109באוקטובר  00שלבי פעולה להשלמה עד ליום י"ח בחשוון התשע"ו )
ההתחייבויות כאמור, שיהיה עליו לקיים, כבעל רישיון, נוסף על כלל ההתחייבויות 

 והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון;

לעניין ההתחייבויות בתחום התוכן שלא קיים בתקופת הזיכיון והנובעות  (1)
בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת הכוללת  –מהפרש ההכנסה 

חודשים ממועד תחילת תוקפו של הרישיון, של  02שלבי פעולה להשלמה בתוך 
כלל ההתחייבויות  ההתחייבויות כאמור, שיהיה עליו לקיים, כבעל רישיון, נוסף על
 והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון;

( 33)תיקון מס' 
רישיון לשידורי  2211-תשע"א

טלוויזיה לבעלי 
ידורי זיכיונות לש

 2טלוויזיה בערוץ 
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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 (;1)-( ו0המועצה אישרה את התכניות לפי פסקאות ) (0)

בעל הזיכיון המציא לרשות ערבות בנקאית אוטונומית בסכומים הנדרשים  (1)
בויות (, להבטחת ביצוען, נוסף על הער1)-( ו0לביצוע התכניות לפי פסקאות )

(; המנהל יורה לבעל הזיכיון על נוסח הערבות 1א)א()00שהמציא לרשות לפי סעיף 
 הבנקאית האוטונומית.

(, מצאה המועצה כי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן 0א)ב()00על אף האמור בסעיף  )ו( 
)ג( לא קיים בתקופת הזיכיון את ההתחייבויות בתחום התוכן הנובעות מהפרש ההכנסה, רשאית 
היא להעניק לו רישיון לשידורי טלוויזיה, ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המנויים בסעיף קטן 

 (, בשינויים המחויבים.1( עד )1)ה()

מצאה המועצה כי בעל זיכיון שהגיש בקשה לפי סעיף קטן )ב( או )ג( הפר הפרה  (0) )ז( 
מור בסעיף כללי המועצה או תנאי הזיכיון, כאזניחה של הוראה לפי חוק זה, 

( סיפה, וההפרה ניתנת לתיקון, תורה לו על תיקון ההפרה במהלך תקופה 0א)ב()00
התקופה  –שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה כאמור )בסעיף קטן זה 

 לתיקון ההפרה(;

(, ימציא בעל הזיכיון ערבות 0הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור בפסקה ) (1)
גובה ההפרה, להבטחת תיקונה, בהתאם לתנאים שעליהם יורה בנקאית אוטונומית ב

 המנהל;

לא תוקנה ההפרה במהלך התקופה לתיקון ההפרה וטרם ניתן לבעל הזיכיון  (0)
 רישיון לשידורי טלוויזיה, לא יינתן לו רישיון כאמור.

הגיש בעל זיכיון בקשה לפי סעיף קטן )ב( או )ג(, תודיע המועצה בתוך שלושה  )ח( 
שים ממועד הגשת הבקשה, אם הוא עומד בהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן )ד(, חוד

(; הודיעה המועצה לבעל הזיכיון כי הוא עומד בהוראות כאמור, 1א)א()00למעט בהוראות סעיף 
 ד, ויחולו הוראות אלה:01יראו אותו ככשיר לבקשת אפיק לעניין הוראות סעיף 

ד)ב( יהיה, לעניין מי שהגיש בקשה לפי 01עיף פרסום ההודעה לציבור לפי ס (0)
תשעה חודשים לפני מועד המעבר, ולעניין מי שהגיש בקשה לפי  –סעיף קטן )ב( 
 תשעה חודשים לפני תום תקופת הזיכיון; –סעיף קטן )ג( 

( יינתנו, לעניין מי שהגיש 0ד)ב()01החלטת המועצה או קביעתה לפי סעיף  (1)
לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד המעבר, ולעניין מי  –בקשה לפי סעיף קטן )ב( 

לא יאוחר משישה חודשים לפני תום תקופת  –שהגיש בקשה לפי סעיף קטן )ג( 
 הזיכיון.

נמסרה הודעת המועצה כאמור בסעיף קטן )ח(, לבעל זיכיון שהגיש בקשה לפי סעיף  )ט( 
 קטן )ב(, יפקע זיכיונו במועד המעבר.

וטל זיכיון של אחד מבעלי הזיכיונות, במועד המעבר או לאחר מכן פקע או ב (0) )י( 
בעל הזיכיון הקודם(, רשאי בעל הזיכיון הנותר, לשדר גם ביחידת  –)בסעיף קטן זה 

השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם, ובלבד שהתחייב לקיים את אחד מהמפורטים 
ויזיה לפי הוראות חוק זה, להלן, נוסף על התחייבויותיו כבעל זיכיון לשידורי טלו

 –התחייבויותיו הקיימות(  –כללי המועצה ותנאי הזיכיון )בסעיף קטן זה 

כל התחייבויותיו של בעל הזיכיון הקודם לפי הוראות חוק זה, כללי  )א(
 המועצה, ותנאי הזיכיון בהתאמות שתורה המועצה;

חס שבין התחייבויות שסכומן שווה למכפלת ההתחייבויות הקיימות בי )ב(
יחידת השידור שהוקצתה לבעל הזיכיון הקודם לבין יחידת השידור שהוקצתה 

 לבעל הזיכיון הנותר עד למועד המעבר;

( שלא לשדר ביחידת השידור שבה 0בחר בעל הזיכיון הנותר כאמור בפסקה ) (1)
, מכרז 00-)א( ו00שידר בעל הזיכיון הקודם, תפרסם הרשות, על אף הוראות סעיפים 

י למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה ביחידת השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם, פומב
(; על מכרז כאמור יחולו 1)ב01ותקופת תוקפו של הזיכיון כאמור תהיה כקבוע בסעיף 
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 ההוראות לפי סימן ב' בפרק ג'.

לא הודיעו בעלי הזיכיונות למועצה על כוונתם להחזיק במשותף בחברת החדשות של  )יא( 
בהתאם להוראות סעיף קטן )יג(, ולא נותרו עוד בעלי זיכיונות במועד המעבר או לאחר  1רוץ ע

מכן, תבצע הרשות הערכת שווי ותפרסם הודעה לציבור על כוונתה לאפשר לבעל רישיון לשידורי 
 טלוויזיה לרכוש את חברת החדשות האמורה, וכן על גובה הערכת השווי, ויחולו הוראות אלה:

מי שהיה בעל זיכיון עד למועד שבו לא נותרו עוד בעלי זיכיונות כאמור  ביקש (0)
בעל זיכיון קודם(, שהוא כשיר לבקשת רישיון, אחד בלבד, לרכוש  –)בסעיף קטן זה 

, עד למועד שהורתה הרשות, ישלם לרשות בעד 1את חברת החדשות של ערוץ 
יון הקודם האחר, בעד הרכישה כאמור את סכום הערכת השווי, וכן ישלם לבעל הזיכ

, את סכום שווי מניות הרכוש 1רכישת מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של ערוץ 
 האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להוראות סעיף קטן )יד(;

ביקשו שני בעלי זיכיונות קודמים שהם כשירים לבקשת רישיון, לרכוש את  (1)
ות, תפרסם הרשות מכרז ביניהם , עד למועד שהורתה הרש1חברת החדשות של ערוץ 

לגבי רכישת חברת החדשות, אשר ההצעה המזערית שיהיה ניתן להציע בו תהיה 
יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים  11הוראות סעיף בגובה הערכת השווי; 

המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות 
ל ההצעות והטיפול בהן; הזוכה במכרז ישלם לרשות בעד לעניין דרכי הגשתן ש

הרכישה כאמור את סכום הצעתו, ולבעל הזיכיון הקודם שלא זכה במכרז, בעד רכישת 
את סכום שווי מניות הרכוש  – 1מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של ערוץ 

 האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להוראות סעיף קטן )יד(;

( או 0לפי פסקאות ) 1קשה לרכוש את חברת החדשות של ערוץ לא הוגשה ב (0)
(, תפרסם הרשות הודעה לציבור על כוונתה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה 1)

, ויחולו הוראות 1שאינו בעל זיכיון קודם, לרכוש את חברת החדשות של ערוץ 
 הפסקאות האמורות בשינויים אלה:

יון קודם שהוא כשיר לבקשת רישיון" יקראו (, במקום "בעל זיכ0בפסקה ) )א(
"כשיר לבקשת רישיון שאינו בעל זיכיון קודם" ובמקום "לבעל הזיכיון הקודם 

 האחר" יבוא "לבעלי הזיכיונות הקודמים";

(, במקום "שני בעלי זיכיונות קודמים שהם כשירים לבקשת 1בפסקה ) )ב(
עלי זיכיונות קודמים או רישיון" יקראו "שני כשירים לבקשת רישיון שאינם ב

יותר" ובמקום "ולבעל הזיכיון הקודם שלא זכה במכרז בעד רכישת מניות 
הרכוש שלו" יבוא "לבעלי הזיכיונות הקודמים, בעד רכישת מניות הרכוש 

 שלהם".

על אף הוראות סעיף קטן )יא(, ראתה הרשות, בין השאר בעקבות הגשת בקשה לפי  )יב( 
י במועד המעבר או לאחר מכן, לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי סעיף קטן )ב( או )ג(, כ

, ולא הודיעו בעלי הזיכיונות למועצה על כוונתם להחזיק במשותף בחברת 1טלוויזיה בערוץ 
בהתאם להוראות סעיף קטן )יג(, תפרסם הודעה לציבור לפי הוראות סעיף  1החדשות של ערוץ 

סעיף קטן באופן מיידי, כך שהחלטת המועצה בדבר בחירת  קטן )יא( ותחל בהליכים לפי אותו
()ב(, ככל שייערך מכרז כאמור, תינתן לא יאוחר 0( או )1הזוכה במכרז לפי סעיף קטן )יא()
 משלושה חודשים לפני אותו מועד.

)יב(, הגישו שני בעלי הזיכיונות בקשות לקבלת -על אף הוראות סעיפים קטנים )יא( ו )יג( 
או הגישו שניהם בקשות כאמור לפי ורי טלוויזיה בהתאם להוראות סעיף קטן )ב(, רישיון לשיד

סעיף קטן )ג(, והמועצה הודיעה לשניהם כי הם עומדים בהוראות כאמור בסעיף קטן )ח(, יהיו 
רשאים בעלי הזיכיונות להודיע למועצה בתוך שבעה ימים ממועד הודעת המועצה, בכתב, על 

חברת  –ולהחזיק בה במשותף )בסעיף זה  1חברת החדשות של ערוץ  כוונתם לרכוש במשותף את
החדשות המשותפת(, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילת תוקפם של הרישיונות 

 לשידורי טלוויזיה, ויחולו הוראות אלה:

, וכל אחד מבעלי 1הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של ערוץ  (0)
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 –ועצה על רכישה והחזקה משותפת כאמור )בסעיף זה הזיכיונות שהודיע למ
המחזיקים במשותף( ישלם לרשות בעד רכישה כאמור, בטרם תחילת תוקפם של 

 הרישיונות, מחצית מסכום הערכת השווי;

חברת החדשות המשותפת תשדר בהיקף השעות ובמתכונת שידורי  )א( (1)
ההוצאה לשידורי  ; סכום00החדשות כפי שהיו ערב תחילתו של תיקון מס' 

חדשות כאמור לא יפחת מסכום ההוצאה לשידורי חדשות בחברת החדשות של 
 ;00שהוציאו בעלי הזיכיונות ערב תחילתו של תיקון מס'  1ערוץ 

המועצה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית, לבקשת בעל רישיון,  )ב(
 פת;לשנות את היקף שעות שידורי החדשות של חברת החדשות המשות

המחזיקים במשותף יודיע לרשות, לא יאוחר משישה חודשים לפני תום תקופת  (0)
ההחזקה המשותפת, אם הגיעו להסכמה מי מהם ירכוש את חלקו של האחר בחברת 
החדשות המשותפת ובדבר סכום התמורה שישלם בעד הרכישה כאמור, לרבות בעד 

 רכישת מניות הרכוש של האחר בחברת החדשות המשותפת;

( עד תום 0לא נמסרה לרשות הודעת המחזיקים במשותף כאמור בפסקה ) (1)
התקופה האמורה בה, או נמסרה לרשות הודעה על ידי המחזיקים במשותף ולפיה הם 
אינם מעוניינים עוד להחזיק במשותף בחברת החדשות המשותפת, תפרסם הרשות, 

יו רשאים להשתתף ימים, מכרז לגבי רכישת חברת החדשות המשותפת שיה 01בתוך 
בו כשירים לבקשת רישיון; הרשות תודיע על החלטתה בדבר הזוכה במכרז בתוך 

יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים  11שלושה חודשים מיום פרסומו; הוראות סעיף 
המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות 

צעות והטיפול בהן; הזוכה במכרז יעביר לרשות את סכום לעניין דרכי הגשתן של הה
התמורה שהציע במכרז בעד הרכישה כאמור, לרבות בעד רכישת מניות הרכוש של 
המחזיקים במשותף בחברת החדשות המשותפת, והרשות תעביר מחצית מהתמורה 

 לכל אחד מהמחזיקים במשותף;

שותפת, יחולו הוראות לעניין שידורי החדשות באמצעות חברת החדשות המ (9)
(, הוראות התוספת השנייה הנוגעות לשידורי 1סימן ד' וכן, בכפוף להוראות פסקה )

 חדשות של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

 ד)יג(";10)א(, במקום "בלבד" יקראו "ולהוראות סעיף 20בסעיף  )א(

ותפעל לפי הוראות סימן זה" יקראו  א)ג(, במקום "שתוקם20בסעיף  )ב(
 ד)יג(";10"שתפעל לפי הוראות סימן זה והוראות סעיף 

 , אחרי סעיף קטן )ב( יקראו:22בסעיף  )ג(

( חלקו היחסי של כל מחזיק במשותף במניות הצבעה ובמניות רכוש 0")ב
 (, יהיה חמישים אחוזים.";1שהוקצו לפי סעיף קטן )א()

, בכל מקום, במקום "וכן בעל רישיון 1-ו 0פים בתוספת השנייה, בסעי )ד(
ד)יג(, 10לשידורי טלוויזיה" יקראו "וכן המחזיקים במשותף כמשמעותם בסעיף 

 בחלוקה שווה ביניהם".

, לפי שיטת חישוב שתחליט 1הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של ערוץ  )יד( 
החובות, ההתקשרויות וטובות ההנאה מכל עליה, בהתבסס, בין השאר על ערך הנכסים, הזכויות, 

 1, בניכוי שווי מניות הרכוש בחברת החדשות של ערוץ 1סוג שהוא של חברת החדשות של ערוץ 
, כאמור 1וערך סימני המסחר הרשומים או שאינם רשומים ששימשו את חברת החדשות של ערוץ 

 א)ד(.20בסעיף 
 

 –בסעיף זה  )א( ה.11

 ערוץ השלישי;בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ב –"בעל הזיכיון"  

 ד;10כהגדרתם בסעיף  –"ההתחייבויות בתחום התוכן" ו"הפרש ההכנסה"  

 כל אחד מאלה: –"כשיר לבקשת רישיון"  

רישיון לבעל זיכיון 
לשידורי טלוויזיה 

 בערוץ השלישי
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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 בעל רישיון לשידורי טלוויזיה; (0)

מי שהגיש למועצה בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה ולדעת המועצה  (1)
ים שקבעה המועצה לפי סעיף ( ובכלל0)-( ו0א)א()00מתקיים בו האמור בסעיף 

א)ג(, ככל שקבעה כללים כאמור, ולא מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 00
 א)ב( או המגבלות שקבעה המועצה בכללים האמורים;00

 מי שנמסרה לו הודעת המועצה כאמור בסעיף קטן )ו(. (0)

ר משנה לפני בעל הזיכיון רשאי להגיש למועצה, עד למועד שקבעה ושלא יהיה מאוח )ב( 
מועד המעבר, בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה; תחילת תוקפו של רישיון שניתן על פי 

 בקשה כאמור תהיה במועד המעבר.

בכפוף להוראות סעיף קטן )ד(, המועצה רשאית להעניק רישיון לשידורי טלוויזיה למי  )ג( 
א)א( ובכללים 00מורים בסעיף שהגיש בקשה לפי סעיף קטן )ב( אם מתקיימים בו התנאים הא

א)ג(, ככל שקבעה כללים כאמור, ולא מתקיימים בו התנאים 00שקבעה המועצה לפי סעיף 
א)ב( או המגבלות שקבעה המועצה בכללים האמורים; ואולם לעניין סעיף 00האמורים בסעיף 

ולעניין ( של הסעיף האמור, 9( לא יראו את המבקש כבעל זיכיון אחר כהגדרתו בפסקה )1)ב10
( לא יראו את המבקש כבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, רק בשל כך שהוא בעל 0)א()92סעיף 

 הזיכיון.

(, מצאה המועצה כי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן 0א)ב()00על אף האמור בסעיף  )ד( 
)ב( לא קיים בתקופת הזיכיון את ההתחייבויות בתחום התוכן, רשאית היא להעניק לו רישיון 

 שידורי טלוויזיה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:ל

לעניין ההתחייבויות בתחום התוכן שלא קיים בתקופת הזיכיון ועד יום תחילתו  (0)
בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת הכוללת  – 00של תיקון מס' 

(, של 1101בינואר  11שלבי פעולה להשלמה עד ליום כ"ו בשבט התשע"ד )
ות כאמור, שיהיה עליו לקיים, כבעל רישיון, נוסף על כלל ההתחייבויות ההתחייבוי

 והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון;

לעניין ההתחייבויות בתחום התוכן שלא קיים בתקופת הזיכיון והנובעות  (1)
לת בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת הכול –מהפרש ההכנסה 

חודשים ממועד תחילת תוקפו של הרישיון, של  02שלבי פעולה להשלמה בתוך 
ההתחייבויות כאמור, שיהיה עליו לקיים, כבעל רישיון, נוסף על כלל ההתחייבויות 

 והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון;

 (;1)-( ו0המועצה אישרה את התכניות לפי פסקאות ) (0)

בעל הזיכיון המציא לרשות ערבות בנקאית אוטונומית בסכומים הנדרשים  (1)
(, להבטחת ביצוען, נוסף על הערבויות 1)-( ו0לביצוע התכניות לפי פסקאות )

(; המנהל יורה לבעל הזיכיון על נוסח הערבות 1א)א()00שהמציא לרשות לפי סעיף 
 הבנקאית האוטונומית.

יון שהגיש בקשה לפי סעיף קטן )ב( הפר הפרה מצאה המועצה כי בעל הזיכ (0) )ה( 
זניחה של הוראה לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, כאמור בסעיף 

( סיפה, וההפרה ניתנת לתיקון, תורה לו על תיקון ההפרה במהלך תקופה 0א)ב()00
התקופה  –שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה כאמור )בסעיף קטן זה 

 ההפרה(; לתיקון

(, ימציא בעל הזיכיון ערבות 0הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור בפסקה ) (1)
בנקאית אוטונומית בגובה ההפרה, להבטחת תיקונה, בהתאם לתנאים שעליהם יורה 

 המנהל;

לא תוקנה ההפרה, במהלך התקופה לתיקון ההפרה וטרם ניתן לבעל הזיכיון  (0)
 ינתן לו רישיון כאמור.רישיון לשידורי טלוויזיה, לא י

הגיש בעל הזיכיון בקשה לפי סעיף קטן )ב(, תודיע המועצה בתוך שלושה חודשים  )ו( 
ממועד הגשת הבקשה, אם הוא עומד בהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן )ג(, למעט 
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 (; הודיעה המועצה כאמור לבעל הזיכיון כי הוא עומד בהוראות כאמור,1א)א()00בהוראות סעיף 
 ד, ויחולו הוראות אלה:01יראו אותו ככשיר לבקשת אפיק לעניין הוראות סעיף 

ד)ב( יהיה תשעה חודשים לפני מועד 01פרסום ההודעה לציבור לפי סעיף  (0)
 המעבר;

( יינתנו לא יאוחר משישה 0ד)ב()01החלטת המועצה או קביעתה לפי סעיף  (1)
 חודשים לפני מועד המעבר.

כיון הודעת המועצה כאמור בסעיף קטן )ו(, יפקע זיכיונו במועד נמסרה לבעל הזי )ז( 
 המעבר.

שהיו בעלי  1נותרו במועד המעבר שני בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  )ח( 
א)ד( 20, רשאי השר, על אף הוראות סעיף 00הזיכיונות כאמור ערב תחילתו של תיקון מס' 

להתיר למי שהיה בעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ )ו( לחוק התקשורת, 0כא2והוראות סעיף 
בעל הזיכיון הקודם(, והמועצה מצאה כי הוא כשיר  –השלישי ערב מועד המעבר )בסעיף זה 

לבקשת רישיון, להמשיך לעשות שימוש, כבעל רישיון, באפיק שבו שידר עד מועד המעבר, 
או שאינם רשומים ששימשו את בנכסים הלא מוחשיים של הרשות ובסימני המסחר הרשומים 

חברת החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שבו לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי 
; בעל הזיכיון הקודם שהשר התיר לו לעשות שימוש כאמור, ישלם בעד 1טלוויזיה בערוץ 

מועצה, פעמי שתקבע ה-השימוש, טרם תחילתן תוקפו של הרישיון לשידורי טלוויזיה, סכום חד
 באישור השר ושר האוצר.

בהתאם להוראות הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של הערוץ השלישי,  )ט( 
הערכת השווי(, ותפרסם, לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד  –סעיף קטן )י( )בסעיף זה 

חברת המעבר, הודעה לציבור על כוונתה לאפשר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לרכוש את 
 החדשות של הערוץ השלישי, ועל גובה הערכת השווי, ויחולו הוראות אלה:

ביקש בעל הזיכיון הקודם שהוא כשיר לבקשת רישיון, לרכוש את חברת  (0)
החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שהורתה הרשות, ישלם לרשות בעד הרכישה 

 כאמור את סכום הערכת השווי;

(, 0ת חברת החדשות של הערוץ השלישי לפי פסקה )לא הוגשה בקשה לרכוש א (1)
תפרסם הרשות הודעה לציבור על כוונתה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה 
שאינו בעל הזיכיון הקודם, לרכוש את חברת החדשות של הערוץ השלישי, ויחולו 

 הוראות אלה:

, לרכוש ביקש כשיר לבקשת רישיון שאינו בעל הזיכיון הקודם, אחד בלבד )א(
את חברת החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שהורתה הרשות, ישלם 
לרשות בעד הרכישה כאמור את סכום הערכת השווי, וכן ישלם לבעל הזיכיון 
הקודם, בעד רכישת מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של הערוץ השלישי, את 

ראות סעיף סכום שווי מניות הרכוש האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להו
 קטן )י(;

ביקשו שני כשירים לבקשת רישיון או יותר, שאינם בעל הזיכיון הקודם,  )ב(
לרכוש את חברת החדשות של הערוץ השלישי, עד למועד שהורתה הרשות, 
תפרסם הרשות מכרז ביניהם לגבי רכישת חברת החדשות, אשר ההצעה 

 11; הוראות סעיף המזערית שיהיה ניתן להציע בו תהיה בגובה הערכת השווי
יחולו לעניין מכרז כאמור, בשינויים המחויבים, ורשאית המועצה לקבוע כללים 
לעניין הליכי המכרז לפי פסקה זו, לרבות לעניין דרכי הגשתן של ההצעות 
והטיפול בהן; החלטת המועצה בדבר בחירת הזוכה במכרז תינתן לא יאוחר 

כרז ישלם לבעל הזיכיון הקודם, משלושה חודשים לפני מועד המעבר; הזוכה במ
בעד רכישת מניות הרכוש שלו בחברת החדשות של הערוץ השלישי, את סכום 
שווי מניות הרכוש האמורות כפי שחישבה הרשות בהתאם להוראות סעיף קטן 

 )י(.

הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של הערוץ השלישי, לפי שיטת חישוב  )י( 
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, בין השאר על ערך הנכסים, הזכויות, החובות, ההתקשרויות וטובות שתחליט עליה, בהתבסס
ההנאה מכל סוג שהוא של חברת החדשות של הערוץ השלישי, בניכוי שווי מניות הרכוש בחברת 
החדשות של הערוץ השלישי וערך סימני המסחר הרשומים או שאינם רשומים ששימשו את חברת 

 א)ד(.20החדשות של הערוץ השלישי כאמור בסעיף 
 

 רדיוידורי ש': ה קרפ

 תחנות, זכיונות ורישיונות': א ןמיס
 

תעניק זכיונות להפעלת תחנות אזוריות לשידורי רדיו אזוריים ותקבע  הצעומה (א) .12
בכללים, את חלוקת הארץ לאחד עשר אזורים לפחות, שבהם יינתנו חמישה עשר לפחות, אך לא 

האזורים  תעיבקבהמועצה מזמן לזמן; יותר מעשרים זכיונות לשידורי רדיו, הכל כפי שתקבע 
רחבי הארץ, בהתחשב,  לבכ םה במגמה לקיים שידורי רדיו אזורייועצהמל ובמתן הזכיונות תפע

לים, בשיקולים כלכליים, במיגוון סוגי ת הגבין היתר, באפשרות להקצות תדרים, בתנאי התפשטו
 השידורים ואופיים.

יו בכיסוי ארצי, בהתאם לכללים שתקבע לפי המועצה תעניק רישיונות לשידורי רד (0)א 
ב, ובכפוף לאישור השר לענין אפשרות הקצאת התדרים לפי הוראות פקודת הטלגרף 11סעיף 

 האלחוטי וכמות התדרים שניתן להקצות לשידורים כאמור.

שידורי בעל רישיון לשידורי רדיו יופצו באמצעות תחנת שידור של בעל זכיון  (1)א 
ידור או באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רישיון להפעלת תחנת הזנה להפעלת תחנת ש

 לוויינית.

 01השר יורה, לאחר התייעצות עם המועצה ולא יאוחר מיום ב' באייר התשס"ו ) (0)א 
(, אם רישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות בעל זכיון להפעלת תחנת שידור, 1112באפריל 

בדרך של מכרז או בלא מכרז; הוראה כאמור תינתן בהתחשב, בין השאר,  יינתנו על ידי המועצה
באמדן בדבר מספר הבקשות שיוגשו למתן רישיונות כאמור, ביחס למספר התדרים שיוקצו לצורך 
זה, ובשיקולים של קידום התחרות ושל טובת הציבור; רישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות 

 רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית, יינתנו בלא מכרז.תחנת הזנה לוויינית של בעל 

 .יטוחלאאות פקודת הטלגרף הרוהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהב ןיא (ב) 

הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )תיקון  קחו לום ארבע שנים מיום תחילתו שת רחאל (ג) 
יתן, מזמן לזמן, זכיונות , על אף האמור בסעיף קטן )א(, לועצה, רשאית המ0991-(, תשנ"ד2מס' 

 כפי שתקבע. לכה, םיפנוספים לשידורי רדיו, לרבות בדרך של חלוקת הארץ לאזורים נוס

במתן הזכיונות והרישיונות לפי סעיף זה, תפעל המועצה במגמה לקיים תחנות רדיו  (ד) 
 ראשר מטרתן לקדם את היצירה הישראלית ואת השירים בשפה העברית; בסעיף קטן זה, "שי

 מילותיו הן בשפה העברית. תיברמששיר  -שפה העברית" ב

במתן זכיונות ורישיונות וקביעת תנאיהם לפי סעיף זה, וכן בקביעת כללים לפי סעיף  )ה( 
 ב, תפעל המועצה לשם קידום התחרות, ובהתחשב, בין השאר, בכל אלה:11

 אפשרות הקצאת התדרים וכמותם; (0)

 תנאי התפשטות הגלים; (1)

 שיקולים כלכליים; (0)

מגוון סוגי השידורים ואפיונם, לרבות אפיונים יחודיים כגון תרבות, שפה או  (1)
 מורשת;

 התאמתו של מבקש הזכיון או הרישיון לשדר שידורי רדיו; (9)

 שיקולים שבטובת הציבור. (2)
 

 –תן זכיון נוסף לשידורי רדיו ניי אל )א( .א12

 יון לשידורי רדיו באותו אזור או לתאגיד שלוב שלו;ל זכבר קיבכש ימל (0)

 יעצמאבליטה בו, מחזיק גם ש ישמי שמחזיק בשיעור כלשהו של אמצע דיגאתל (1)

 רישוי שידורי רדיו
 (6' סמ)תיקון 

 1992-ד"נשת
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

 (6' סמ)תיקון 
 1992-ד"נשת

( 11' סמ)תיקון 
 1991-"טשנת

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

ל זכיונות ע תולבגה
 ועל רישיונות נוספים

 (6' סמ)תיקון 
 1992-נ"דשת

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

 2226-צו תשס"ו

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה
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יון לשידורי רדיו באותו אזור, והכל בין זכל בעשליטה בשיעור כלשהו בתאגיד 
 במישרין ובין בעקיפין;

ק באמצעי שליטה בו בשיעור מחזיצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שותכ םא (0)
נות יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר הזככלשהו או תאגיד שלוב אחד או יו

טה בתאגיד אחד או שליי צערז לגביהם באותה עת, או באמכמ םסרפשהוענקו או שהת
 יונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין;כר זפיותר המחזיק במס

צאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור ותכ םא (1)
ל עשרים וארבעה אחוזים, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, העולה ע

במישרין או בעקיפין, בזכיון נוסף על זכיון שמי מהם כבר זכה בו, לאזור שתחומו 
 .הפיאביב או ח -לים, תלשורכולל את אחד הערים י

 –לא יינתן רישיון נוסף לשידורי רדיו  )ב( 

או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד,  (0)
כלשהו, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר 
הרישיונות שניתנו לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת שידור או שהתפרסם מכרז 
לגביהם באותה עת, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר 

 כל בין במישרין ובין בעקיפין;רישיונות כאמור, וה

אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור  (1)
כלשהו, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר 
הרישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לוויינית, או באמצעי שליטה 

ר המחזיק במספר רישיונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בתאגיד אחד או יות
 בעקיפין.

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור  )ג( 
הוועדה, לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף הקטן האמור ולקבוע תנאים או הגבלות 

 שידורי רדיו.אחרים או נוספים לענין מתן רישיון נוסף ל
 

המועצה תקבע כללים למתן רישיון לשידורי רדיו, בין אם הורה השר לפי הוראות  )א( ב.12
ך של מכרז ובין אם הורה על ( על מתן רישיונות לשידורי רדיו כאמור באותו סעיף בדר0)א11סעיף 

 מתן רישיונות כאמור בלא מכרז, ובין השאר כללים בענינים אלה:

התנאים למתן הרישיון, לרבות דרכי הגשת בקשה למתן רישיון והטיפול בה,  (0)
 מידע שעל מבקש הרישיון לגלות ומסמכים שעליו להמציא;

מבקש הרישיון לצורך הידע והניסיון המקצועיים והיכולת הכספית הנדרשים מ (1)
 קבלת הרישיון;

תקופת תוקפו של הרישיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופה  (0)
 נוספת, אחת או יותר;

 השידורים שיינתנו בידי בעל הרישיון. (1)

 (.1112ביוני  01כללים לפי סעיף זה ייקבעו לא יאוחר מיום ד' בתמוז התשס"ו ) )ב( 

 )ב(.00ף זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לפי סעיף אין בהוראות סעי )ג( 
 

 ( 1)א( ובפסקאות )10( של סעיף 1( עד )0התנאים וההגבלות הקבועים בפסקאות ) )א( ג.12
)ג(, יחולו, בשינויים המחויבים, על מבקש רישיון לשידורי רדיו, והסמכויות 10( של סעיף 9)-ו

סעיפים והחובות המוטלות עליה לפי ה 19עד  11הנתונות למועצה כוועדת מכרזים לפי סעיפים 
האמורים, יהיו נתונות לה לענין מבקש כאמור, בין אם מתן הרישיון לשידורי רדיו יהיה בדרך של 

 מכרז ובין שלא בדרך של מכרז.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, לא יינתן רישיון לשידורי רדיו למי שמתקיים בו  )ב( 
 אחד מאלה:

ו לחלק ממנו, או שהוא תאגיד שגוף הוא גוף המשרד לפי דין שידורים לציבור א (0)
כאמור הוא בעל ענין בו או שהוא בעל ענין בגוף כאמור, או שהוא עיתון; הוראות 

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

כללים לענין מתן 
 ון לשידורי רדיורישי

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

תנאים והגבלות לענין 
מתן רישיון לשידורי 

 רדיו
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

 2226-צו תשס"ו

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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או שבעל רישיון לשידורי  פסקה זו לא יחולו על תאגיד שבעל זכיון לשידורי טלוויזיה
, לפי חוק זה או בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת הם בעלי ענין בו טלוויזיה

או שהוא בעל ענין במי מהם; לענין פסקה זו, לא יראו בעל זכיון לשידורי רדיו או 
בעל רישיון לשידורי רדיו לפי חוק זה, או בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לפי חוק 

 התקשורת, כגוף המשדר לפי דין שידורים לציבור;

או בבעל רישיון  הוא תאגיד שהוא בעל שליטה בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה (1)
לפי חוק זה או בעל שליטה בבעל רישיון לשידורים לפי חוק  לשידורי טלוויזיה

התקשורת, למעט רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל שליטה בבעל רישיון 
 לשידורי רדיו;

הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג  (0)
שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל שליטה בבעל זכיון לשידורי כלשהו של אמצעי 

לפי חוק זה, או בעל שליטה בבעל רישיון  או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה טלוויזיה
לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל 

 שליטה בבעל רישיון לשידורי רדיו;

מחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג הוא תאגיד שמי ש (1)
או בעל  כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל זכיון לשידורי טלוויזיה

לפי חוק זה, או בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת,  רישיון לשידורי טלוויזיה
על רישיון לשידורי למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל שליטה בב

 רדיו;

הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג  (9)
כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל רישיון לשידורי רדיו וגם בעל 

לפי חוק זה,  או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שליטה בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה
ליטה בבעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט בעל רישיון מיוחד או בעל ש

 לשידורי כבלים;

הוא תאגיד שהוא עיתון, או שהוא בעל שליטה בעיתון או תאגיד שאדם המחזיק  (2)
או שולט בו, הוא גם בעל  1%בו, באמצעי שליטה מסוג מסוים בשיעור העולה על 

 ון.שליטה בעיתון או בתאגיד שלוב של עית

על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה,  )ג( 
(, ולקבוע תנאים או 9)-( ו1)ג()10לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף קטן )ב( ובסעיף 

 הגבלות אחרים או נוספים שיחולו לגבי מבקש רישיון לשידורי רדיו.

 )ג( לחוק התקשורת.1ח2דרתו בסעיף כהג –בסעיף זה, "עיתון"  )ד( 

(, מי שהיה בעל אמצעי שליטה בתאגיד שהוא בעל 2על אף הוראות סעיף קטן )ב() )ה( 
(, ואותו תאגיד מבקש רישיון לשידורי 1119בינואר  0זכיון לשידורי רדיו ביום כ' בטבת התשס"ה )

ון לשידורי רדיו על ידי רדיו, יהיה רשאי להחזיק באמצעי שליטה באותו תאגיד לשם קבלת רישי
אותו תאגיד, וזאת כל עוד אותו התאגיד שהוא בעל הזכיון ממשיך לקיים את שידוריו מכוח זכיון 

 לשידורי רדיו.
 

זכיון להפעלת תחנת שידור יינתן על פי מכרז, שתפרסם ועדת מכרזים שימנה  (0) )א( ד.12
 ועדת המכרזים(, ואלה חבריה: –השר )בסעיף זה 

 שלושה עובדי משרד התקשורת, שימנה השר; )א(

 שלושה עובדי משרד האוצר, שימנה שר האוצר. )ב(

 ות שמינה המנהל יוזמן לישיבות ועדת המכרזים.עובד הרש (1)

ועדת המכרזים תורה על תנאי המכרז לפי סעיף זה, ובין השאר על תנאים בענינים  )ב( 
 אלה:

 אופן בחירת הזוכה במכרז; (0)

 מספר הזוכים במכרז; (1)

זכיון להפעלת תחנת 
 שידור

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 הזכות להשתתף במכרז, וכן מגבלות וסייגים לענין הזכות כאמור; (0)

 נדרשים לצורך השתתפות במכרז;תנאי הכשירות ה (1)

תקופת תוקפו של הזכיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופה נוספת,  (9)
 אחת או יותר;

תנאים והגבלות בדבר החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש  (2)
 הזכיון;

הבעלות בתחנת השידור שלהפעלתה מתבקש הזכיון, במהלך תקופת הזכיון  (1)
 חריה;ולא

הידע והניסיון המקצועיים הנדרשים ממבקש הזכיון, לרבות הטכנולוגיה  (0)
שתשמש לצורך הפעלת תחנת השידור ודרכי הקליטה והגישה לשידורים המופצים 

 באמצעות תחנת השידור;

ערבויות שעל בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור להמציא לשם קבלת הזכיון  (9)
 והדרכים למימושן.ולהבטחת מילוי תנאי הזכיון, 

 (.1112בנובמבר  01מכרז לפי סעיף זה יפורסם לא יאוחר מיום ט' בכסלו התשס"ז ) )ג( 

השר יעניק זכיון להפעלת תחנת שידור למי שוועדת המכרזים בחרה בו, ויקבע את  )ד( 
תנאי הזכיון בהתאם לתנאי המכרז; השר רשאי, במהלך תקופת הזכיון, לשנות תנאים בזכיון, 

 סיף עליהם או לגרוע מהם.להו

יחולו לענין זכיון  019-ו 11עד  11(, 1)א()10, 01)א(, 02)ד(, 00הוראות סעיפים  )ה( 
להפעלת תחנת שידור או לענין בעל זכיון כאמור, בשינויים המחויבים לפי הענין, ובשינוי זה: 

 , בכל מקום, במקום "המועצה" יבוא "השר".01בסעיף 
 

וויינית, אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת לא יתקין, לא יפעיל ולא יקיים אדם תחנת הזנה ל ה.12
 לחוק התקשורת, ובהתאם לתנאי הרישיון.  1השר לפי הוראות סעיף 

 

בעל זכיון להפעלת תחנת שידור יפיץ, אם הורה לו השר לעשות כן ובהתאם להוראות  )א( ו.12
(, שביקשו זאת, 0( עד )0השר, שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין והמפורטים בפסקאות )

מאפיקי תחנת השידור כמפורט באותן פסקאות, וזאת באופן מלא, בזמן אמיתי באמצעות אפיקים 
 ובלא כל קטיעה או עריכה:

 אפיקים; 1עד  –רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור  (0)

 אפיקים; 1עד  –שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל  –גלי צה"ל  (1)

בינואר  0ם כ' בטבת התשס"ה )מי שהיה בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים ביו (0)
 אפיק אחד, ובלבד שמתקיימים לגבי בעל הזכיון כאמור שניים אלה: –( 1119

 הוא עומד בכל תנאי זכיונו; )א(

 הוא בעל רישיון לשידורי רדיו. )ב(

בעד הפצת שידורי רדיו כאמור בסעיף קטן )א( רשאי בעל זכיון להפעלת תחנת שידור,  )ב( 
ים המשדרים האמורים באותו סעיף קטן תשלום סביר, ובאין הסכמה לדרוש מכל אחד מהגופ

תשלום בסכום שיורה השר, לאחר התייעצות עם המועצה, לפי  –ביניהם לענין גובה התשלום 
תשלום  –התשלום המשולם על ידי בעלי רישיונות אחרים לשידורי רדיו, ובהעדר תשלום כאמור 

 וש לפי שיטת חישוב כפי שיורה, בתוספת רווח סביר.בסכום שיורה השר כאמור על פי עלות השימ
 

העניקה המועצה רישיון לשידורי רדיו, יפיץ בעל זכיון להפעלת תחנת שידור את  )א( ז.12
שידוריו של בעל הרישיון כאמור, באמצעות תחנת השידור שלו; העניק השר מספר זכיונות 

שידורי להפעלת תחנת שידור, יורה השר בדבר בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור אשר יפיץ את 
 הרדיו של כל בעל רישיון לשידורי רדיו.

בעד הפצת שידורי רדיו כאמור בסעיף קטן )א(, ישלם בעל הרישיון לשידורי רדיו  )ב( 
 לבעל הזכיון להפעלת תחנת שידור, תשלום כמפורט להלן:

רישיון להפעלת תחנת 
 הזנה לוויינית

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

הפצת שידורי רדיו 
ים של גופים המשדר

 לפי דין
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

הפצת שידורי רדיו 
של בעל רישיון 

 לשידורי רדיו
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

 2226-צו תשס"ו
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ד)ב(, סכום 11נקבע בתנאי המכרז לבחירת בעל הזכיון כאמור לפי הוראות סעיף  (0)
 תשלום בסכום שנקבע כאמור; –הפצת שידורי הרדיו באמצעותו לתשלום בעד 

(, רשאי בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור 0לא נקבע תשלום כאמור בפסקה ) (1)
לדרוש מבעל רישיון לשידורי רדיו תשלום סביר, ובאין הסכמה ביניהם לענין גובה 

פי עלות תשלום בסכום שיורה השר, לאחר התייעצות עם המועצה, על  –התשלום 
 השימוש לפי שיטת חישוב כפי שיורה, בתוספת רווח סביר.

 

ד, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של 11על אף הוראות סעיף  ח.12
הכנסת, להורות כי הרשות תתכנן ותקים בעצמה או באמצעות אחר, תחנת שידור להפצת שידורי 

 רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו ותפעיל אותה במשך תקופה שיקבע.
 

חוק ההגבלים  –)בפרק זה  0900-חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חבלי לגרוע מהוראות  ט.12
העסקיים(, רשאים בעלי זכיון לשידורי רדיו אזוריים להפיק ולשדר שידורים משותפים, בהתאם 

 לכללים שתקבע המועצה לענין זה, לרבות לענין זמן השידורים כאמור.
 

 בלי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים ומהוראות חוק זה למעט הוראות סעיף  י.12
 –(, בהסכמת השר ובאישור המועצה 1א)א()11

רשאי בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים להתאגד עם בעל זכיון אחר לשידורי רדיו  (0)
אזוריים שאינו בעל זכיון באותו אזור, לתאגיד אחד שיבוא במקומם ויהיה בעל זכיון 

 ו;לשידורי רדיו בעל אזור מאזורי השידור של כל אחד מבעלי הזכיון שהתאחד

רשאי בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו, לרכוש  (1)
 אמצעי שליטה בבעל זכיון אחר, שאינו בעל זכיון באותו אזור.

 

שוכנעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות במועצה, כי מי שהיה בעל זכיון לשידורי רדיו  יא.12
ון שניתנה לו בהתאם (, ייפגע, במהלך תקופת הזכי1119בינואר  0ביום כ' בטבת התשס"ה )

)א(, בשל שידורי רדיו בשיטה הספרתית מכוח רישיון לשידורי רדיו 09או  01להוראות סעיפים 
ובשל מתן זכיון להפעלת תחנת שידור, וכי יש לפצותו בשל כך, רשאים הם לקבוע את הפיצוי 

מור; קביעה המתאים בנסיבות הענין, ובכלל זה הארכת זכיון של בעל הזכיון לשידורי הרדיו הא
בדבר הארכת זכיון, לרבות תקופת ההארכה, טעונה את אישור המועצה וועדת הכלכלה של 

 הכנסת.
 

ד)ג(, רשאי השר, באישור הוועדה, לדחות, 11-ב)ב( ו11(, 0)א11על אף הוראות סעיפים  יב.12
בצו, את המועדים הקבועים בסעיפים האמורים, לתקופה שלא תעלה על שנה, אם נוכח כי דחיה 

 לים של טובת הציבור או הבטחת התחרות בתחום שידורי הרדיו.כאמור נדרשת בשל שיקו
 

ידור ואת האולפן על שת הנרי רדיו יקים, יקיים ויפעיל את תחידולשן ויכז לעב )א( .13
 חשבונו.

 בעל זכיון להפעלת תחנת שידור יקים, יקיים ויפעיל את תחנת השידור על חשבונו. )ב( 

 ן על חשבונו.בעל רישיון לשידורי רדיו יקים, יקיים ויפעיל את האולפ )ג( 
 

יו באמצעות תשלומים שיגבה ממנוייו, בעל רישיון לשידורי רדיו רשאי לממן את שידור א.13
באמצעות תשדירי פרסומת שיכלול במסגרת שידוריו תמורת תשלום בשיעור שיקבע, או באמצעות 

 שניהם.
 

ון לשידורי רדיו יפעיל את תחנת השידור ויקיים את שידורי הרדיו וכל פעילות יכז לעב )א( .12
 ע לשידוריו.בקנש רואחרת הכרוכה בכך, באתר שיהיה ממוקם בתוך תחום האז

על אף הוראות סעיף קטן )א(, נדרשה, בשל גורמים שאינם בשליטתו של בעל הזיכיון,  )ב( 
התחנה( מחוץ לתחום האזור  –לרבות גורמים טכנולוגיים, הקמתה של תחנת שידור )בסעיף זה 

שנקבע לשידוריו של בעל זיכיון, רשאי השר, בהתייעצות עם המועצה, ובהתחשב, בין השאר, 
 , לאשר הקמתה של תחנה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:בתנאי התפשטות הגלים

ניתנה לבעל הזיכיון לשידורי רדיו שבאזור זיכיונו מוצע להקים את התחנה  (0)

 תותחנה ןומימ
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

 רוזאבידורים שה םויק
( 23)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

( 23)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

הקמת תחנת שידור 
 על ידי הרשות

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

שידורים משותפים 
של בעלי זכיונות 

 לשידורי רדיו אזוריים
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

זכיונות איחוד בעלי 
לשידורי רדיו אזוריים 

או החזקת אמצעי 
 שליטה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

הסכמת השרים 
לשקול קיום פגיעה 

ומתן פיצוי לבעל 
 זכיון לשידורי רדיו

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

 דחיית מועדים
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

מימון שידוריו של 
בעל רישיון לשידורי 

 רדיו
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה
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 בעל הזיכיון האחר( הזדמנות להשמיע את טענותיו; –)בסעיף זה 

השר נוכח כי אין בהקמת התחנה כדי לפגוע בקליטת שידוריו של בעל הזיכיון  (1)
 האחר;

 מטרתה של התחנה היא לשרת את אזור הזיכיון של בעל הזיכיון בלבד; (0)

קילומטרים מקצה גבול תחום אזור הזיכיון  09מיקומה של התחנה אינו עולה על  (1)
(, או במרחק גדול מזה, אם נוכח השר כי לא ניתן לאתר מיקום 0האמור בפסקה )

 לתחנה במרחק האמור.
 

 השידורים': ב ןמיס

ר האזוון לשידורי רדיו יתן בשידוריו ביטוי נאות לנושאים יחודיים לתושבי יכז לעב .12
 ולצרכיהם המיוחדים.

 –בעל זכיון לשידורי רדיו ובעל רישיון לשידורי רדיו  .16

המשודרים לציבור בישראל לפי כל דין, אם תורה להם  יעבירו שידורי חדשות (0)
 המועצה ובאופן שתורה;

רשאים להפיק ולשדר שידורי חדשות ותכניות בעניני היום, בהתאם לכללים שתקבע  (1)
המועצה; המועצה רשאית להתנות שידורים כאמור בהקמת תאגיד נפרד, לשם הפקתם 

ר שידורי חדשות ותכניות בעניני בהתאם לכללים שתקבע, ובלבד שיובטח המשך שידו
 היום הנוגעים לכל אחד מהאזורים של בעלי הזכיון לשידורי רדיו.

 

 רדיו ירודישלועדות אזוריות ': ג מןיס

 )בוטל(
 

 )בוטל(. (א) .א16

 
 
  

בעלי זכיונות לשידורי רדיו או בעלי רישיונות לשידורי רדיו, כולם או  ושקיב (0) (ב) 
שות ותכניות בעניני היום, יחולו על ההתאגדות לפי הפקת חד םשל דגאחלקם, להת

סעיף קטן זה הוראות סימן ד' לפרק ד', בשינויים שתקבע המועצה בכללים, באישור 
 .הדהוע

פקת שידורי לה וןכי( ז0להתאגדות כאמור בפסקה ) קינעהלרשאית  הצעומה (1)
אמצעות בעלי (, ולהעברתם לשידור ב0כאמור בפסקה ) יוםהחדשות ותכניות בעניני 

 ל בהתאם לכללים שתקבע., הכאו בעלי רישיון לשידורי רדיו וזכיון לשידורי רדי

תתיר לבעל זכיון לשידורי רדיו או לבעל רישיון לשידורי רדיו,  הצעומה (0)
שידורים ה תא רד(, לש1התאם לפסקה )ב ןשהתאגד בהתאגדות שקיבלה זכיו

 ת.דואגהמופקים על ידי ההת

גד בהתאגדות ומא ולשידורי רדיו או בעל רישיון לשידורי רדיו, שאינ יוןכז לעב (1)
בעניני היום שהפיקה  ניות(, יהיה רשאי לשדר חדשות ותכ1שקיבלה זכיון לפי פסקה )

ההתאגדות אם התקשר לשם כך עם ההתאגדות תמורת תשלום שיוסכם בין הצדדים; 
 פסקה זו. ןינעל רשאית לקבוע כללים הצעהמו

עלי הזכיונות בפר סן זה ייקבעו, בין היתר, בשים לב למקטף עילענין ס םיללכ (9)
לשידורי רדיו או בעלי הרישיונות לשידורי רדיו המאוגדים בהתאם להוראות סעיף זה 

 ותה המיוחדת של התאגדות כאמור.למה ובהתאם

לענין הפקה  םיללכ ע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לקבוהצעומה (0ב) 
ל ידי מספר בעלי זיכיון לשידורי רדיו או בעלי רישיון לשידורי עות, שדור משותפים של חדושי

רדיו, אף שלא בדרך האמורה בסעיף קטן )ב(, וכן רשאית היא לקבוע, באישור הועדה, כללים 
יני היום לא ניות בענדור משותפים של תכישוכאמור בנוגע לתכניות בעניני היום, ובלבד שהפקה 

 םיידוחיור ידש יאשונ
 לאזור

 שידורי חדשות
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה

( 16' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

ת שוחדידורי ש רושיא
 משותפים

 ( 9' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 16' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה
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 ון לשידורי רדיו או בעלי רישיון לשידורי רדיו הפועלים באותו אזור.יכיז ליידי בעיהיו על 

ו או לבעל רדי , רשאית המועצה להתיר לבעל זכיון לשידורי12הוראות סעיף  ףא לע (ג) 
 ( או 0רישיון לשידורי רדיו המשדר חדשות ותכניות בעניני היום, בהתאם להוראות סעיף קטן )ב()

  (.0)12ות לפי סעיף שדחיר שידורי (, שלא להעב1)

המועצה רשאית לקבוע כללים לביצוע סעיף זה, לרבות כללים בדבר שידור תשדירי  (ד) 
פרסומת, איסור שידור של תשדירי פרסומת, דרכי מימון השידורים, ולגבי בעל זכיון לשידורי רדיו 

 ושביו.גם בדבר מתן ביטוי נאות לנושאים הקשורים לאזור ולת –אזוריים 
 

תמנה ועדה אזורית לשידורי רדיו, לכל אזור שקיימת בו תחנה לשידורי רדיו  הצעומה (א) .11
 ועדה אזורית(. -)להלן 

 זורית תהא של שבעה חברים והם:א הדעו (ב) 

 ראש הועדה; -רשות שישמש יושבה גיצנ (0)

 האזור; םוחתבש  ומיותמקה ותיגים שהמליצו עליהם הרשויצנ ינש (1)

נציגי ציבור מקרב תושבי האזור, ובהם נציגי מוסדות חינוך ותרבות  העברא (0)
 .אזורהפועלים ב

( תהא שנתיים מיום 1כהונתו של חבר ועדה אזורית כאמור בסעיף קטן )ב() תפוקת (ג) 
 ינויו.מ םוימ שלוש שנים -ר אחר בח נויו, של כלמי

 ל חבר ועדה אזורית.עים, ביחולו, בשינויים המחויי 00עד ( 9) -)ג( ו0סעיפים  תוארוה (ד) 

תקבע כללים בדבר סדרי עבודתה, מועדי התכנסותה ונהלי דיוניה של ועדה  הצעומה (א) .11
 אזורית.

 וייבים, על חבר ועדה אזורית.חמה םיייחולו, בשינו 01סעיף  תוארוה (ב) 

ון לשידורי רדיו באזור ישא בהוצאותיה של ועדה אזורית הקשורות למילוי יכז לעב .19
 תקבע לענין זה המועצה.ים שתפקידיה, בהתאם לכלל

 ה של ועדה אזורית הם:ידיקפת (א) .12

וגע הנל בכנוגע לקיום השידורים, לרבות ב וידר לבעל זכיון לשידורי ץעייל (0)
 לשידורים בעניני האזור ותושביו;

למועצה על פעילותו של בעל זכיון לשידורי רדיו בכל הנוגע לקיום  חוודל (1)
 השידורים;

 יד אחר שתטיל עליה המועצה.קפת לכ (0)

 ףופכותיה של המועצה וביחנתפקידיה תפעל ועדה אזורית בהתאם לה יולימב (ב) 
 חלטותיה.הל

 רסומתפ': ו קרפ

רשאי לכלול במסגרת שידוריו, תשדירי פרסומת תמורת תשלום  מורשה לשידורים (א) .11
 בשיעור שהוא יקבע.

לקבוע לוח מחירים  מורשה לשידוריםרשאית לקבוע כללים בדבר חובת  הצעומה (ב) 
 ל הלוח ואופן הבאתו לידיעת הציבור.ולכיש םלתשדירי פרסומת, פרטי

 

רסומת בשידורי טלויזיה ישודר בתחילתה של תכנית או בסופה, ובנפרד פ רשדית (א) .12
 מנה.מ

האמור בסעיף קטן )א(, יכול שישודר תשדיר פרסומת גם באתנחתאות  ףא לע (ב) 
 .הצעלכללים שקבעה המו םאתשבמהלכה של תכנית, בה

לא יכלול במישדריו דבר שהוא בגדר פרסומת, גלויה או מוסווית  מורשה לשידורים (א) .13
 ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית.

 עדה אזוריתו יונימ
 כהונתה תפוקתו

 הדעוודת בע ירדס
 ילויג תבוחוורית זא

 תואצוה

 הדעושל  הידיקפת
 וריתזא

 ומתספר ירידשת
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

שדיר ת תדרפה
 תמוסרפ

 תרסומפ רוסיא
 םירדשימב

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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לא יקבל תמורה אחרת בגין שידור כאמור בסעיף קטן )א(, אלא  מורשה לשידורים (ב) 
 לים שקבעה המועצה.כלבהתאם ל

 

עדיפות לתשדיר הפרסומת רק  מורשה לשידוריםסומת לשידור, לא יתן פר רידישת תלבקב .12
 מו.מטע או מי המורשה לשידוריםבשל כך שאותו תשדיר הופק בידי 

 

 תעלהקצות בכל ש מורשה לשידוריםדור מרבי לתשדירי פרסומת שרשאי יש ןמז (א) .12
 – שידור, לא יעלה על

 בשידורי טלויזיה; -ת וקד שש (0)

 בשידורי רדיו. -ות קד עשת (1)

הקצאה  למורשה לשידוריםת המועצה להתיר ור בסעיף קטן )א(, רשאימהאאף  לע (ב) 
מורשה  שונה של זמן תשדירי פרסומת, ובלבד שמכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשותו של

  - לע בי לתשדירי פרסומתרמה, לא יעלה זמן השידור לשידורים

 ;בשידורי טלויזיה -חוזים א הרשע (0)

 .דיורבשידורי  -עשר אחוזים  השימח (1)

 שידור החדשות. זמן סעיף זה, זמן השידורים ביממה בשידורי טלויזיה כולל את ןינעל (ג) 
 

, יותר מעשרה אחוזים מורשה לשידוריםלא ימכור ולא יקצה  09אמור בסעיף ה ףא לע (א) .א12
או בזמן השידורים שלו, כהגדרתו בסעיף  מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו

לאדם אחד, במישרין או בעקיפין; ואולם לא יראו בשיווק משותף של זמן  )א(, לפי העניין,10
זיכיון  ליבעם או על ידי גוף אחר, הפועל מטע, דיגאת ה על ידית, הנעשמוסשידור של תשדירי פר

תף בלבד, משום מכירה או הקצאה לאדם אחד, אם השיווק והמש לשידורי רדיו לצורך השיווק
האמור נעשה בהתאם לכללים שקבעה המועצה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שיבטיחו את 

 קיום התחרות.

למכור לאדם אחד זמן שידור  ול ריתה, לשה לשידוריםמורשת קבלרשאית,  הצעומה (ב) 
 המורשה לשידוריםן )א(, אם שוכנעה כי טף קיסומת בשיעור גבוה יותר מהאמור בסעפר רידילתש

 ידור לתשדירי פרסומת המותר לו.ן השלא יכול למכור בדרך אחרת את כל זמ

 .19ת הוראות סעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיף רפה לע (ג) 
 

 –לא ישדר תשדיר פרסומת  מורשה לשידורים .16

 )א(;12ם האסורים לשידור לפי סעיף יאשובנ (0)

ר כאמווף או ארגון שמטרותיו, כולן או מקצתן, קשורות בנושאים ג םעטמ (1)
 ( או בסכסוכי עבודה.0בפסקה )

 

וג אחר שקבעה המועצה קדימון או שידור מסלא ישדר תשדיר פרסומת,  מורשה לשידורים .א16
בכללים, בשידורי הרדיו או בשידורי הטלוויזיה, בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול 
המקובל במישדר שאינו תשדיר פרסומת, קדימון או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה 

 כל אחד מאלה: –המועצה בכללים; בסעיף זה, "קדימון" 

 

ים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד תשדיר המודיע על לוח שידור (0)
, המורשה לשידוריםלאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר, בשידורי 

 גם בשידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ; –ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה 

לשידורי  המורשה לשידוריםתשדיר שנועד לקדם את שידורי בעל הזיכיון, ולעניין  (1)
 גם שידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ. –טלוויזיה 

 

 

בכלכלת  שממ לשרשאית המועצה, מטעמים של חשש לפגיעה  ת הממשלה,שקב יפל .11
ציבור, לאסור או להגביל תשדירי פרסומת למוצרים, לשירותים, ה בתטוהמדינה או מטעמים של 

 םסרפמעדפת ה רוסיא
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 תמוסרפדיר שת ףקיה
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 ןמזכירת מ תלבגה
 ורדיש

 (2' סמ)תיקון 
 1992-ב"נשת

( 16' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 תמורספרי ידשת
 םירוסא

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

שדירי ת תלבגה
 תמוסרפ

עוצמת הקול 
בתשדירי פרסומת, 

בקדימונים ובשידורים 
 אחרים

( 32)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 או לסוגים מסויימים מהם, לתקופה ובתנאים שתקבע בכללים.

ושאים נב, רתקבע כללים בכל הקשור לשידורם של תשדירי פרסומת, בין הית הצעומה .11
 אלה:

 ;תםשל תשדירי פרסומת ודרך הצג תנוכתמ (0)

סומת, דרך כלל, בנסיבות מסויימות רי פרפרסום האסורים לשידור כתשדי יאשנו (1)
 שות הציבור;ברג או בשל היותם פוגעים בטעם הטוב או

ם של תשדירי הפרסומת במסגרת השידורים, משך הזמן המרבי לכל ייותיע (0)
רי דיתשת פרסומת שונים, תוך מגמה לשדר א ירידשתח הזמן בין וורמותשדיר כאמור, 

 הפרסומת במרוכז;

 תכניות שניתן להפסיק את מהלך שידורן לצורך תשדיר פרסומת;ה יגוס (1)

 ב, פרסומת מוסווית או בלתי מודעת;גא תמוסבדבר שידור פר םיגייס (9)

 ומת;שות בתשדיר פרסרת בובדבר השתתפותם של בעלי משר םיגיסי (2)

בדבר פרסום מוצרים ושירותים, בין לפי נושאים ובין דרך כלל, מחיריהם  םיגייס (1)
 השוואה ביניהם, תוך מגמה להבטיח שידור מידע מהימן ותחרות הוגנת;ה ןפואו

 בדבר פרסומת המכוונת לילדים, לרבות דרך הצגתה ושעות שידורה; םיגייס (0)

 פרסומת; בדבר השתתפות ילדים בתשדירי םיגייס (9)

 90יף עסבבדבר תשדיר פרסומת שלא מהפקה מקומית כמשמעותה  םיגייס (01)
 יבים;יוחמה םבשינויי

 האדם. ףגוב עהלרבדבר שימוש  םיגייס (00)

להגיש לאישורה המוקדם העתקי תמלילים  למרשה לשידוריםשאית להורות ר תושרה .19
א שלא לאשר שידור תשדיר פרסומת או וסרטים של תשדירי פרסומת, כולם או מקצתם, ורשאית הי

 אם לכללים שקבעה לפי חוק זה.תהב לכהאמור בתנאים, כ להתנות את אישורה לשידור
 

 בירותע': ז קרפ

שקלים  1,101,111שלוש שנים או קנס  רסאמ –)א(, דינו 01 סעיףעל הוראות  רבועה (א) .92
 חדשים.

 

ות המנויות בסעיף ארוה לעחשד שאדם עבר ל רת המשפט שיש יסוד סבייב האר (ב) 
מכשירים והציוד השל  ו רישיון לפי חוק זה, יצווה על תפיסתם)א( בלא שקיבל לכך זכיון א01

שבהם, או שבאמצעותם נעברה העבירה; על תפיסה כאמור יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות 
 .0929-כ"טשת[, לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש 11עד  00סעיפים 

 עת תפיסה לפי כל דין אחר ולא לגרוווימכס עלסעיף קטן )ב( באות להוסיף  תוארוה (ג) 
 .ןמה

 

 )א(:91מאסר שנה או מחצית הקנס האמור בסעיף  –העושה אחד מאלה, דינו  (א) .א92

 

זיכיון או רישיון  מספק תשדיר פרסומת, לשידור בתחנת שידור שלא ניתן בשלה (0)
לשידורי רדיו והיא טעונה זיכיון או רישיון לשידורי רדיו לפי הוראות חוק זה )בסעיף 

 תחנה שלא ניתן בשלה זיכיון או רישיון לשידורי רדיו(; –זה 

נותן תמורה בעד שידור תשדיר פרסומת בתחנה שלא ניתן בשלה זיכיון או  (1)
 רישיון לשידורי רדיו.

יף זה, חזקה היא כי מי שתוכן התשדיר עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את לענין סע )ב( 
 מטרותיו, סיפק את התשדיר או נתן תמורה בעד שידורו, אלא אם כן הוכח אחרת.

 

 וקדםמ רושיא
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

ותחנות דורים יש םויק
ון או ללא זכי שידור
 רישיון

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

 2212-צו תש"ע

תשדירי ל םיללכ
 תמוסרפ

פרסום בתחנת שידור 
 ניתן בשלה זיכיון שלא

 ( 21)תיקון מס' 
 2222-תשס"ד

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה
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 חמש שנים: רסאמ –חת מאלה במזיד ושלא כדין, דינו א השועה .91

, גורם לה נזק ממשי מורשה לשידוריםנת שידור של הרשות או של תח תיחשמ (0)
 אותה ממקומה; לקאו מס

 ך שהיא.רפריע או מעכב ביצוע שידורים בכל דמ, ענומ (1)
 

אחרים, בהקמתה, או לשלוחיהם, בעצמו או על ידי  למורשה לשידוריםלרשות,  עירפמה .92
אמור כ סנק –בהפעלתה, בקיומה, בבדיקתה או בתיקונה של תחנת שידור, הנעשית כדין, דינו 

)ג( לחוק 20וסף בשיעור הקבוע בסעיף נ סנק –( לחוק העונשין, ובהפרעה נמשכת 1)א()20בסעיף 
 , לכל יום שבו היא נמשכת.ןישנועה

 

ת תהיה סגורה, לא מייוסמ וועדותיה, לפי הענין, שישיבהמדה עמועצה או וה העבק (א) .93
סודיות(, כל פרט מדיוניה או  בייח –שימה המפורטת בסעיף קטן )ב( )להלן ה בריגלה מי שנמנ

מראש מאת יושב ראש המועצה או יושב  רושיא ךאם כן קיבל לכ לאאמדיוני ועדה מוועדותיה, 
 .ראש הוועדה, לפי הענין

 ייבי הסודיות:ח הלאו (ב) 

 ועצה;מה רבח (0)

 (;1)א()00דה מייעצת לפי סעיף עו רבח (1)

 ;להנמה (0)

 רשות;ה דבוע (1)

 ברת החדשות;ח להנמ (9)

 אחר המשתתף בישיבה, שנקבע שתהיה סגורה. םדא לכ (2)

ים מר שהוגש בהקשר למכרזחול וכיגלו פרט כלשהו אודות מכרזים,  אל תויסוד יבייח (ג) 
 ולתכנם, כל עוד לא קבעה הרשות זוכה במכרז.

 שנה. רסאמ –דינו ו )ג(, על הוראות סעיפים קטנים )א( א רבועה (ד) 

וסמך מש יוראת סעיף זה כדי למנוע גילוי לפי דרישתו של בית משפט או של מהב ןיא (ה) 
 ביצוע עבירות. לע הרילערוך חק

 שנה. רסאמ –דינו , 01עצה העובר על הוראות סעיף ומה רבח .92

שקיים, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, שידורים בנושאים  מורשה לשידורים (א) .92
 ( לחוק העונשין.1)א()20קנס הקבוע בסעיף ה לפכ –)א(, דינו 12שידור לפי סעיף ל םירוסהא

 

 שנה. רסאמ –)ג(, דינו 010או נציגו שפעל בניגוד להוראות סעיף  מורשה לשידורים (ב) 
 

או בעל זכיון להפעלת תחנת שידור שהפר, בין בעצמו ובין על ידי  מורשה לשידורים (א) .96
או בזכיון להפעלת תחנת שידור שהשר קבע  לשידוריםיון לשידורים, ברישיון כזבאחר, תנאים 

לא  שנקבע בתקנות כאמור, ובלבד שהקנס וריעשב נסק –כי הפרתם היא עבירה, דינו  תונקתב
 ( לחוק העונשין.1)א()20על כפל הקנס הקבוע בסעיף  עלהי

 

על מורשה לשידורים או על בעל זיכיון להפעלת תחנת י סעיף קטן )א( ל לפוטהש סנק (ב) 
לבעל  למורשה לשידורים או ישולם לרשות, ורשאית הרשות לקזזו מכל סכום שהיא חבה שידור

 אזרחית. הנעבותן בדרך של כיוזה למבע מהמורשה לשידורים או הזכיון או לגבותו
 

, 91, או 90, 91לפי סעיפים  ורהאשה בדרך ובנסיבות שיש בהן משום עבירה לכעמ השענ .91
בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית המשפט לצוות על 

פסיק הל, וינלשלוחיו או קב לעוהנאשם או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה 
 צו כאמור יהיה עד שבית המשפט יבטל או ישנה אותו. שלו קפותבירה, את המעשה המהווה ע

 רודישתחנת ב העיגפ
 בשידוריםו

 ואת ושרעה לרפה
 למורשה לשידורים

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 תוידוס תבחות רפה

 יוליגבת וח תרפה

ל מורשה ירות שבע
 לשידורים

( 33)תיקון מס' 
 2211-שע"את

או  ןויכם בזיאנת
 םתרפהשברישיון 

 עבירה
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 הקספה וצ

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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, ייאשם בעבירה גם כל נושא משרה בו אלא אם כן אגידבירה לפי פרק זה בידי תע הרבענ .91
בסעיף זה, ; התעינמהוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים ל

 ברות.ת החדתו בפקורדגהכ –"נושא משרה" 
 ספיםכ': ח קרפ

 ותקציב הרשות מילוות ,זכיון, דמי רישיון, דמי הפצה, תמלוגים דמי': א ןמיס
 

 

 

עור בשי , לפי העניין,ישלם לרשות דמי זכיון או דמי רישיון שנתיים מורשה לשידורים )א( .99
כיונות או הרישיונות זה ףקיהשיקבע השר בתקנות, ויכול שייקבעו בתקנות שיעורים שונים לפי 

-ף זה הם נוסף על דמי הזיכיון או דמי הרישיון החדעיס פיוסוגיהם. דמי הזיכיון או דמי הרישיון ל
 , אם הוצעו במכרז.המורשה לשידוריםפעמיים ששילם 

 

 

דמי הרישיון  פעמיים, תעביר הרשות את-ו דמי רישיון חדהוצעו במכרז דמי זיכיון א ב() 
 , לאוצר המדינה.המורשה לשידוריםאו דמי הזיכיון כאמור ששילם 

 

תמלוגים על הכנסותיו מביצוע שידורים  לאוצר המדינהישלם  מורשה לשידורים (א) .122
 כאמור בחוק זה. םיתוריוממתן ש

 

 

, יקבע בתקנות, מעת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת סכמת שר האוצרהב, רשה (ב) 
 ר התמלוגים מהכנסות כאמור בסעיף קטן )א(.לעת, את שיעו

 של שיעור תמלוגים ששונה, יהיה ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות. ותליחת (ג) 

הרשות תמסור לשר האוצר את הנתונים הדרושים לצורך חישוב סכומי התמלוגים  )ד( 
 המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף זה.

בו שימוש  טן )ד(, לא ימסור אותו לאחר ולא יעשהמי שהגיע אליו מידע לפי סעיף ק )ה( 
אלא לצורך חישוב סכומי התמלוגים כאמור באותו סעיף קטן או לשם ביצוע הוראות לפי כל דין 

 או לפי צו של בית משפט.
 

לרשות בעד הפצת  ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישלמובעל זיכיון לשידורי טלוויזיה  .א122
, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר (, לפי העניין0או )א ב)א(90ור בסעיף שידורי טלוויזיה, כאמ

לאחר התייעצות עם הרשות; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים 
בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת 

, כשהוא מחולק במספר הכולל של הערוצים אשר השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה
ב; בסעיף זה, "תחנת שידור 90שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף 

 א)יב(.90כהגדרתן בסעיף  –ספרתית" ו"עלות ההקמה" 
 

יון, דמי הרישיון ודמי ההפצה שישולמו לרשות ישמשו לה לכיסוי ההוצאות כזה ימד .121
 )ב(.11ה, לרבות התפעול השוטף של חברת החדשות, כאמור בסעיף הכרוכות במילוי תפקידי

 

 

 

 

ן, דמי הרישיון, ויכזה יועדים לתשלום דמהמכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את סהב, רשה .122
עניין תשלום הפרשי הצמדה ובכלל זה הוראות ל א011עד  99דמי ההפצה והתמלוגים לפי סעיפים 

 דיגאתידי ב הריבע

ון או דמי יכז ימד
 רישיון

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 21)תיקון מס' 
 2226-תשס"ו

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 םיגולמת
 ( 9' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

ן, ויכזה יבדמ שומישה
ובדמי  בדמי הרישיון

 ההפצה
 ( 9ס' מ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

 םידעומ
 ( 9 'סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 21)תיקון מס' 
 2226-תשס"ו

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 21)תיקון מס' 
 2226-תשס"ו

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 21)תיקון מס' 
 2226-תשס"ו

 דמי הפצה
( 29)תיקון מס' 

 2221-תשס"ח
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 וריבית וריבית פיגורים בשל תקלום לאחר המועדים שנקבעו כאמור, וכן את המועדים להעברת
 התמלוגים מהרשות לאוצר המדינה.

 

, רשאית הרשות לשם כיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי 010הוראות סעיף  ףא לע)א(  א.122
 ר המדינה, כלהלן:צואל םימלוגים המועברתה תפקידיה, להשתמש בסכומים מתוך

 ים;שמיליון שקלים חד 02שלא יעלה על  םוכסב – 0990 תנשב (0)

דשים, מיליון שקלים ח 02שלא יעלה על  םוכסב – 0999כספים ה תנשב (1)
ובתוספת סכום ההוצאות הכרוכות בהפעלת תחנות שידור ראשיות שייתוספו בשנה זו 

 ים של הכנסת.פסכה תדכפי שתקבע וע, רןוובתשלום אגרות תדרים עב

בינואר  0, רשאית הרשות לדחות, עד יום ו' בטבת התשע"ב )010על אף הוראות סעיף  )ב( 
רת תמלוגים לאוצר המדינה בשל שנות הכספים מועד הדחייה(, העב –( )בסעיף קטן זה 1101
מיליון שקלים חדשים, לצורך שימוש בסכום  11, בסכום כולל שלא יעלה על 1100עד  1110

האמור לשם כיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיה, ובלבד שלפני הדחייה כאמור אישר שר 
ת תקציב הרשות לשנת , את הצע0909-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 11האוצר לפי סעיף 

הכספים שבשלה מבוקשת הדחייה; סכומי התמלוגים שהעברתם לאוצר המדינה נדחתה לפי סעיף 
קטן זה יועברו לאוצר המדינה עד מועד הדחייה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, מהמועד שבו היה 

 על הרשות להעביר את התמלוגים לאוצר המדינה ועד למועד העברתם בפועל.
 

 –. )א( בסעיף זה 0א122

 בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה; –"בעל זיכיון"  

 ההפרש שבין שני אלה: –"ההפרש הצפוי"  

סכום השווה לסך החובות בשל דמי זיכיון שהיו חייבים בעלי הזיכיונות לשלם  (0)
, בהפחתת חובותיהם בשל דמי זיכיון 01לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 

ובות שאינם ניתנים לפריסה, חובות כאמור בסעיף קטן )ד( או חובות שקוזזו שהם ח
 )ד(;-)ב( ו1א011לפי סעיף 

סכום השווה לסך ההוצאות שהרשות צפויה להוציא עד למועד התשלום הדחוי  (1)
 א)ב(;011בתוספת סך התמלוגים שהעברתם לאוצר המדינה נדחתה לפי סעיף 

כיון או בשל תמלוגים, שהיה חייב בעל זיכיון לשלם לפי חוב בשל דמי זי –"החוב הכולל"  
 ;01סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 

סך החובות של בעל הזיכיון כמפורט להלן, לרבות הפרשי  –"חוב שאינו ניתן לפריסה"  
 הצמדה וריבית:

חוב בשל דמי זיכיון בעד תקציב התפעול השוטף של חברת החדשות כפי  (0)
, שהיה חייב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה עד יום י' 99-)ב( ו11י סעיפים שנקבע לפ

 (;1119ביולי  00באב התשס"ט )

חוב בשל דמי זיכיון שהיה חייב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה מיום י"א באב  (1)
 ;01( עד יום תחילתו של תיקון מס' 1119באוגוסט  0התשס"ט )

ב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה המחושבים חוב בשל תמלוגים שהיה חיי (0)
 ;1119עד חודש דצמבר  1119בעבור הכנסותיו מחודש אוגוסט 

חוב בשל דמי זיכיון  –לגבי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי  (1)
, 01ותמלוגים שהיה חייב לשלם לפי הוראות סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 

 ון שקלים חדשים;מילי 01בסכום של 

 סכום ההפרש שבין החוב הכולל לבין החוב שאינו ניתן לפריסה; –"יתרת החוב הכולל"  

 (;1100בדצמבר  00ה' בטבת התשע"ב ) –"מועד התשלום הדחוי"  

רווח שנרשם בדוח כספי שנתי מבוקר של בעל הזיכיון, ולגבי שנת כספים שטרם  –"רווח"  
שהוצג בדוח אחר בשל אותה שנת כספים, כולה או חלקה, שאושר רווח  –הוגש לגביה דוח כאמור 

 בידי רואה חשבון והוגש למנהל;

שימוש בסכומים מתוך 
הוראות  –התמלוגים 

 מיוחדות
 ( 9' סמ)תיקון 
 1991-תשנ"ח

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

הסדר חובות דמי 
 –מלוגים זיכיון ות

 הוראות מיוחדות
 ( 32)תיקון מס' 

 2212-תש"ע
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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ריבית בשל איחור בהעברת כספים במערכת הבנקאית, כפי שנקבעה  –"ריבית איחורים"  
 בהודעת החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן.

 .01חילתו של תיקון מס' בעל זיכיון שיש לו חוב כולל, ישלמו עד יום ת )ב( 

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, בעל זיכיון ששילם את החוב שאינו ניתן לפריסה ביום  )ג( 
, רשאי לשלם את יתרת החוב הכולל בהתאם להוראות המפורטות להלן, 01תחילתו של תיקון מס' 

בינואר  11לפי בחירתו, ובלבד שהודיע למנהל על בחירתו כאמור עד יום ט' בשבט התש"ע )
1101:) 

חוב בשל דמי זיכיון בסכום שאינו עולה על סכום שקבעו לגביו השר ושר האוצר  (0)
רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד מועד התשלום הדחוי, ובלבד שהסכום הכולל  –

שיקבעו השרים לפי פסקה זו לכל בעלי הזיכיון לא יעלה על סכום ההפרש הצפוי, 
 והכל בכפוף להוראות אלה:

וב האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד הח )א(
 ;01היום הקודם ליום תחילתו של תיקון מס' 

 01החוב האמור יישא הפרשי הצמדה למדד מיום תחילתו של תיקון מס'  )ב(
 עד למועד התשלום בפועל או עד למועד התשלום הדחוי, לפי המוקדם;

תשלום הדחוי, תיווסף עליו ריבית לא שולם החוב האמור עד למועד ה )ג(
 פיגורים מהמועד האמור ועד למועד תשלומו בפועל;

מיליון שקלים  09חוב בשל דמי זיכיון ובשל תמלוגים, בסכום שאינו עולה על  (1)
מיליון שקלים  09.9חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי או על 

, למעט בשל שנים שבהן היה לבעל 1בערוץ חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה 
רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד למועד התשלום הדחוי, בתשלומים  –הזיכיון רווח 

ובמועדים כפי שיורה המנהל, ובלבד שלא יורה על מועד הקודם ליום כ"ה בטבת 
 (, והכל בכפוף להוראות אלה:1100בינואר  0התשע"א )

וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד החוב האמור יישר הפרשי הצמדה  )א(
 ;01היום הקודם ליום תחילתו של תיקון מס' 

עד  01החוב האמור יישא ריבית איחורים מיום תחילתו של תיקון מס'  )ב(
 למועד תשלומו בפועל;

השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים על  )ג(
יכיון כל עוד לא שילם את החוב ג, שיחולו על בעל הז10ההגבלות לפי סעיף 

 האמור.

(, ישלם בעל 1)-( ו0עלתה יתרת החוב הכולל על סכום החובות לפי סעיף קטן )ג() )ד( 
 ימים מיום שהמנהל הודיע לו על כך, בכפוף להוראות אלה: 01הזיכיון את ההפרש ביניהם, בתוך 

ו ועד למועד החוב האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומ (0)
 ימים מיום הודעת המנהל, לפי המוקדם; 01התשלום בפועל או עד תום 

ימים מיום הודעת המנהל, תיווסף עליו ריבית  01לא שולם החוב האמור עד תום  (1)
 פיגורים מהמועד האמור ועד למועד תשלומו בפועל.

ם הדרושים לצורך בעל זיכיון ימסור למנהל, באופן ובמועד שיורה המנהל, את הנתוני )ה( 
חישוב סכום החוב הכולל של בעל הזיכיון; המנהל ימסור לשר האוצר את הנתונים שנמסרו לו 

 כאמור ואת חישוב סכום החוב הכולל של בעל הזיכיון.

הגיש בעל זיכיון למנהל דוח כספי שנתי מבוקר לגבי שנת כספים שבשלה נדחה חוב  )ו( 
מור רווח, ישלם בעל הזיכיון את החוב שנדחה כאמור בשל (, ונרשם בדוח הא1לפי סעיף קטן )ג()
ימים מיום הגשת הדוח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וריבית איחורים,  01אותה שנה, בתוך 

 )ב(.-()א( ו1בשל התקופות כאמור בסעיף קטן )ג()

י (, תנאי מהתנאים לפ1הפר בעל זיכיון שמועד תשלום חובו נדחה לפי סעיף קטן )ג() )ז( 
המועד לתשלום(, או פקע או בוטל זיכיונו,  –()ג( )בסעיף קטן זה 1ג או לפי סעיף קטן )ג()10סעיף 
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ימים מיום שהתגלתה ההפרה, מהמועד לתשלום או מהמועד שבו פקע או בוטל  01ישלם בתוך 
זיכיונו, לפי העניין, את יתרת חובו הנדחה כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וריבית 

 )ב(.-()א( ו1ים, בשל התקופות כאמור בסעיף קטן )ג()איחור
 

 –בסעיף זה . )א( 1א122

 ההפרש שבין שני אלה: –"ההפרש בפועל"  

סכום השווה לסך דמי הזיכיון ששילמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה לפי  (0)
( בתוספת דמי הזיכיון ששילמו כל בעלי הזיכיונות בעבור 1)-( ו0)ג()0א011ף סעי

 ;1100-ו 1101שנות הכספים 

( 0סכום השווה לסך ההוצאות שהוציאה הרשות בעד השנים האמורות בפסקה ) (1)
 א)ב(;011בתוספת סך התמלוגים שהועברו לאוצר המדינה לפי סעיף 

 )א(;0א011כהגדרתו בסעיף  –"ההפרש הצפוי"  

היחס שבין דמי הזיכיון שהיה חייב בעל זיכיון לשלם בשל שנת כספים  –"החלק היחסי"  
לבין סך דמי הזיכיון שהיו חייבים בעלי הזיכיונות  01לפי סימןזה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 

בשל אותה שנה, כשהוא מוכפל בהפרש  01לשלם לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 
 הצפוי בשל אותה שנת כספים.

, 1119עד  1112הרשות תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או יותר משנות הכספים  )ב( 
 סכום שיקבעו השר ושר האוצר, במועדים שיקבעו, בעד השנים כאמור שבהן היה בעל זיכיון.

 השר ושר האוצר רשאים לקבוע כי הרשות תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או )ג( 
, סכום שיקבעו, במועדים שיקבעו, בעד השנים כאמור שבהן 1112עד  1110יותר משנות הכספים 

היה בעל זיכיון, ובלבד שהסכום הכולל שיקבעו השרים לפי סעיף קטן זה לכל בעלי הזיכיון לא 
 יעלה על סכום ההפרש בפועל, ויתקיים האמור בסעיף קטן )ה(.

יון לפי סעיף זה תהיה בדרך של קיזוז חובות של העברת הסכומים מהרשות לבעל זיכ )ד( 
בעל הזיכיון לרשות; לא היה לבעל הזיכיון, במועד העברת הסכום, חוב כאמור, או שסכום החוב 
נמוך מהסכום שיש להעבירו, יועברו הסכום או יתרתו שלא קוזזה, לפי העניין, באופן שיקבעו השר 

 ושר האוצר.

(, בסכום שלא יעלה על החלק היחסי, יועברו תחילה סכומים כאמור בסעיף קטן )ג )ה( 
אין לו  01למי שהיה בעל זיכיון בשנת כספים שבשלה מחולק הסכום וביום תחילתו של תיקון מס' 

 חוב בשל דמי זיכיון ותמלוגים.

נוצר הפרש בפועל, יותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף קטן )ג( לא יאוחר מיום ח' בניסן  )ו( 
(, ובלבד שהמועד שייקבע בהן להחזרת סכומים בעד השנים האמורות 1101רס במ 00התשע"ב )

 ימים ממועד כניסת התקנות לתוקף. 01באותו סעיף קטן, יהיה בתוך 
 

ב. על דמי הזכיון, דמי הרישיון, דמי ההפצה, למעט דמי הפצה שהכנסת חייבת לשלמם לפי 122
ת המסים )גביה(, כאילו היו מס כמשמעותו ב)ו( והתמלוגים לפי חוק זה תחול פקוד90סעיף 

דמי זכיון,  –באותה פקודה; לענין זה, "דמי זכיון", "דמי רישיון", "דמי הפצה" או "תמלוגים" 
דמי רישיון, דמי הפצה או תמלוגים לפי חוק זה, שנשלחה לחייב הודעה בכתב על חיובו בהם 

 וניתנה לו אפשרות לטעון את טענותיו כנגד החיוב.
 

שאית, בכפוף לאמור בכל חוק, לקבל מילוות לשם מימון ביניים של תחילת ר תושרה .123
 ר שר האוצר.ושיאב –יים כאמור בינ פעולותיה ומילוות שאינם למטרת מימון

 תקציב הרשות יפורסם באתר האינטרנט של הרשות. .א123
 

 מענק פיצויים': ב ןמיס
 

 –זה  ןמיסב (א) .122

המוציא לאור עתון יומי בישראל והחבר באיגוד העיתונים היומיים  דיגאת –ומי" י ןותע" 
 בישראל;

 תוולימ

 מענקל תואכז

החלת פקודת המסים 
 )גביה(

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 29)תיקון מס' 
 2221-תשס"ח

החזר בעד השנים 
 2229עד  2223

 ( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 פרסום תקציב הרשות
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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, 0920-ל עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"חש קסע –לנוע" וק תיב" 
 ות קולנוע.גצה וקוק ברשיון כדין שעיסיזחמה

לעתון יומי ולבית קולנוע שהכנסותיהם (, קנעמ –לן הי )לתתשלם מענק שנ תושרה (ב) 
 (.םיאכז –)להלן  1מפרסומת קטנו בשל שידורי פרסומת בטלויזיה בערוץ 

י ובית מויה ןון, יקבע מיהו העתוילו אדם אחר שימנה נשיא בית המשפט העא טפוש (ג) 
בין הזכאים  קמענההקולנוע הזכאי בכל שנה, את התקופה בה ישולם המענק ואת החלוקה של 

 ל סימן זה.פו שובלבד שתקופת המענק לא תעלה על תקופה שלאחר תום תק

ומי או בעל בית קולנוע שהוא בעל זכיון לשידורי טלויזיה או בעל זכיון י ןותע (ד) 
ובין בעקיפין,  ןשרימיב יןהתקשורת או בעל ענין בתאגיד כאמור, ב קולח 0ם לפי פרק ב'ירולשיד

 .קלמענלא יהא זכאי 
 

 ישולם מתוך יתרת התמלוגים שתיוותר לרשות לאחר כיסוי הוצאותיה. קנעמה (א) .122

 תקבע אחת לשנה, את סכום המענק. הצעומה (ב) 

תחילת השידורים בידי בעלי הזיכיון  וםמים של סימן זה, עד תום שלוש שני ותלוחת .126
 .1הראשונים בערוץ 

 

 ונותש': ט קרפ

 זכויות, חסינויות וסמכויות מיוחדות': א ןמיס

ין רוחני נק האמור בכל דין, לא תישא הרשות באחריות על הפרתה של זכות ףא לע (א) .121
 או שלוחו. מורשה לשידוריםות יוצרים, בידי כז תוברכלשהי, ל

שא הרשות באחריות על ית אל, 0929-חוק איסור לשון הרע, תשכ"ההאמור ב ףא לע (ב) 
או בידי שלוחו, זולת אם אישרה הרשות  מורשה לשידוריםהפרת הוראותיו של החוק האמור בידי 

 שבה הופרו הוראות החוק האמור. תינכתהמראש את 
 

ותנאי הזיכיון פיקוח על ביצוען של הוראות חוק זה, התקנות והכללים שלפיו  ךרוצל (א) .121
 –, רשאי נציג שהרשות הסמיכה אותו לכך )בסעיף זה לשידורים או תנאי הרישיון לשידורים

 יכרצל מורשה לשידורים( להיכנס לכל מיתקן, משרד, אולפן או תחנת שידור המשמשים גיצנה
 הולם, לפי הענין.עלת שידורים או ניפה

מה, ספר חשבונות, פנקס, מאגר מידע י, רשךרשאי לעיין ולבדוק כל מסמ גיצנה (ב) 
דרך שתיראה לו, ובלבד שהעתקה כאמור תהא מותרת לצרכי  בכל ממוחשב או הקלטה ולהעתיקם

 פיקוח ובקרה בלבד.

וראותיו של לקיים את ה גיצנל רנין זה, חייב לאפשעל או נציגו המורשה לשידורים (ג) 
ר חשבונות, פנקס, מאגר מידע פה, סמלנציג ולהציג לפניו כל מסמך, רשי יאמצלהה, סעיף ז

ממוחשב או הקלטה שנדרש להמציאם או להציגם וכן למסור לו מידע שברשותו או שבשליטתו, 
 הדרוש לנציג לשם פיקוח כאמור בסעיף קטן )א(.

 

נאי חירום המחייבים הפקעת תדרי רדיו לצרכים צבאיים, ת שלב רשאית, הלשממה (א) .129
זיכיונות לשידורים או רישיונות החליט על התלייה או הגבלה של סמכויות הרשות ושל ל

, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים; הממשלה רשאית, באישור ועדת החוץ והבטחון לשידורים
 תקבע.ש הפוקתשל החלטה כאמור ל הפקשל הכנסת, להאריך ת

 

עקיף  ור איצוי מהממשלה בעד נזק ישזכאים לפי היוי לא מורשה לשידוריםאו  תושרה (ב) 
יהא זכאי להחזרת  מורשה לשידוריםשנגרם להם עקב הכרזה כאמור בסעיף קטן )א(, אולם 

 הוצאות קבועות שהוציא לצורך התפעול השוטף של התחנה בתקופה בה היתה ההחלטה בתוקף;
אה לשם ייצור כהוצ ומההשד קית והוצאות שמכיר בהן פואיצי –" תועובעיף זה, "הוצאות קסב

 הכנסה.
 

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

 מענקה םולשת

 הלוחת
 ( 12)תיקון מס' 

 2222-תש"ס

 תושרהת ויוניסח
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 ןויעוניסה כ תוכמס
( 22)תיקון מס' 

 2222-תשס"ה
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

ת ויוכמס תיילתה
 םוריח תעשת בונויכזו

( 22)תיקון מס' 
 2222-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 ( 11ן מס' )תיקו
 2222-"בתשס

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33 )תיקון מס'
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א



 0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן
 נוסח מלא ומעודכן

 

68 

 גר המשפטי הישראליהמא   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\21-Second-Authority-for-Television-and-Radio-Law-

1990.doc 

 

א לחוק 11ם לאמור בסעיף בהתאה לפי סמכויותיו בפקודת הטלגרף האלחוטי וצקי רשה .112
 ה.רשות השידור, תדרי רדיו לשם ביצוע שידורים לפי חוק ז

 שידורים םואועדה לתי': ב ןמיס

יה הלימודית זיולטה עדה לתיאום פעילותן של הרשות, רשות השידור,ו םקות (א) .111
 התיאום(. תדעו –ב לחוק התקשורת )בסימן זה 2והמועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי סעיף 

 תיאום תהיה של חמישה חברים:ה תדעו (ב) 

 ת;רושקתלפי המלצת שר ה ה,שלממראש שמינתה ה בשויה (0)

 מינה השר כלהלן:שים גיצנ ינש (1)

 טעם הרשות, לפי המלצת המועצה;מ גיצנ (א)

 טעם המועצה לשידורי כבלים;מ גיצנ )ב(

 טעם רשות השידור שמינה השר הממונה על רשות השידור;מ גיצנ (0)

 שמינה שר החינוך והתרבות. תידומיטעם הטלויזיה הלמ גיצנ (1)

 יג ימונה ממלא מקום בידי השר שמינה את הנציג.צנ לכל (ג) 

, לא יאוחר מיום י"ד 001ע תפקידיה, בהתאם לסעיף ביצותיאום תתחיל בה תדעו (ד) 
 01"ב )סשת ירשיה עד ליום י"ג בתרבח( ולצורך כך ימונו 1110באוקטובר  00בחשון תשס"ב )

 (. 1110בספטמבר 
 

 ועדת התיאום הם: ידיקפת .112

נויים , בשי21ברכישת תכניות מספקים מחוץ לישראל, כאמור בסעיף  הלבגה (0)
 המחוייבים;

שידורן של תכניות דומות או זהות שהופקו או שהוחל בהפקתן בידי  תעינמ (1)
זה ק חוי לפ המורשים לשידוריםדית או בידי ומילה ההרשות, רשות השידור, הטלויזי

 או לפי חוק התקשורת;

 חרת שתטיל עליה הממשלה.אום אלת תיועפ לכ (0)
 

ום רשאי לערור לפני הממשלה, באמצעות השר שמינהו, על החלטה של ת התיאדעו רבח .113
לטה יעוכב עד להכרעת הממשלה חהה עוצות ממועד קבלתה; בישעהועדה, תוך שבעים ושתיים 

 בערר.

 נציב תלונות': ג ןמיס

נה נציב תלונות שתפקידו לברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור בנוגע מי רשה (א) .112
 שנים. שמחהתלונות(; מינויו של נציב התלונות יהיה ל ביצנ –לן לשידורים )לה

תשלם לנציב התלונות את משכורתו ואת התשלומים האחרים המגיעים לו  תושרה (ב) 
 .רשה עלגבי תקופת כהונתו, בשיעור שיקב

 על מינויו של נציב התלונות ועל מען משרדו תפורסם ברשומות. העדוה (ג) 

 מאלה: באחתהתלונות יפקע לפני תום כהונתו של נציב  ויונימ .112

 ותו;רטפתהב (0)

 יט השר, לאחר התייעצות עם המועצה, להעבירו מכהונתו.לחה םא (1)

יצויינו בה שם המתלונן ונן לומתה רין לנציב התלונות, תיחתם בידשימב בתוגש בכת הנולת .116
ועד בו ארע וכל פרט אחר הנוגע פורט של הענין שעליו נסבה התלונה, לרבות הממור אומענו, תי

 לענין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

חברת החדשות וכן על  לע, מורשה לשידוריםל הרשות, על ע ניתנת להגשה הנולת (א) .111

 הונהכ תעיקפ

 ונהלת תשגה

 המ לעול מי ע הנולת
( 33מס'  )תיקון

 2211-תשע"א

 וידררי תד תאצקה

 םואיתה תדעו תמקה
 והרכבה

 (11)תיקון מס' 
 2222-תשס"ב

( 12' סמ)תיקון 
 2221-א"סשת

( 12' סמ)תיקון 
 2221-תשס"א

ועדת  ידיקפת
 םואיתה

ל ש הטלחהל ע ררע
 יאוםתה תדעו

 תונולתציב נ יונימ
 יונימהותקופת 

 (11)תיקון מס' 
 2222-תשס"ב

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 או של חברת החדשות. מורשה לשידוריםה או ממלא תפקיד של הרשות, של שרמ שאעובד, נו

 –תלונה יכול שיהיה ה אשונ (ב) 

של השידורים ששידורם  םנכת –על בעל זכיון או על חברת החדשות נה לותהשכ (0)
ול אחר על פי ספ םהב נקבעו לפיו או שישש םנוגד הוראות חוק זה, או תקנות או כללי

 דין;

או מחדל הנוגע לפיקוח על שידוריו של בעל  השעמ –נה על הרשות ולתהשכ (1)
 (.0) בפסקה רומאכ –זכיון, ולענין שידורי הרשות 

 

 ה בירור בתלונות אלה:יהי אל (א) .111

 חברת החדשות;ל על הרשות או ע מורשה לשידוריםשל  הנולת (0)

 אחר; מורשה לשידוריםעל  דוריםמורשה לשי לתלונה ש (1)

, מורשה לשידוריםאצל  ות, אושל מי שמועסק בחברת החדשות, ברש הנולת (0)
 בענין הנוגע להעסקתו;

עומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין וי ובענין התל הנולת (1)
 הכריע בו לגופו;

או חבר בית  יןד יתשל בית של בית משפט או שופט, טופיש העל פעול הנולת (9)
 דין ושל ועדה שהוקמה על פי חוק או של חבר מחבריה;

בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש השגה,  הנולת (2)
 ( דנות בהם;9( עד )0ערר או ערעור והוא אינו מסוג הענינים שפסקאות )

 אהי יועלש עניןשלושה חודשים מיום שארע ה ורבעש שהוגשה לאחר הנולת (1)
 נסבה;

 כי היא קנטרנית או טרדנית; בורסשנציב התלונות  הנולת (0)

 הוגשה כבר תלונה לרשות; גביובענין של מורשה לשידוריםעל  הנולת (9)

 תונבענין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלו הנולת (01)
 .של חוק מבקר המדינה יעיבשההציבור לפי הפרק 

ע נציב התלונות למתלונן ייוד לפי סעיף קטן )א( אין לברר אותה,שנה לותה גשוה (ב) 
 ם לכך.מוקיבכתב שלא יטפל בתלונה ויציין את הני

 

תלונות רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור ה ביצנ (א) .119
 יני ראיות.דב וא ןלהוראה שבסדר די

תלונות יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו, ואם היה עובד, נושא ה ביצנ (ב) 
ויתן ה(, נוממה –דיעת הממונה עליו )להלן יל םג –)א( 001משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

 ךוישיבו על התלונה ת יכלהם הזדמנות נאותה להשיב עליה; נציב התלונות רשאי לדרוש מהם 
 ה שיקבע בדרישתו.פוקת

רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר, אם  ותונהתל ביצנ (ג) 
 ראה בכך תועלת.

צב לפניו ולתת לו, תוך הבירור רשאי נציב התלונות לדרוש מכל אדם להתיי ךרוצל (ד) 
התלונות לעזור  ביצנ תתקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדע

, חייב למלא אחר הדרישה ראמוכלהתייצב או למסור ידיעה או מסמך  דרששני מ בבירור התלונה;
ים, על סירוב , בשינויים המחוייבולוחי, 0920-טתשכ"לחוק ועדות חקירה,  00והוראות סעיף 

 למלא אחר הדרישה.

הראיות ]נוסח חדש[  תדוקפל וע מהוראות פרק ג'רגלבסעיף קטן )ד( אינו בא  רומאה (ה) 
 ראיות(.ת הודפק –)להלן 

לונות יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי תה ביצנ .122
 לין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטהוראות סימן זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שענ

 ררבל ןיאת שונולת
 תןוא

 רירובה יכרד

 בירורה תקספה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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ונן ולמי שהתלונה עליו, שהפסיק את הבירור, ויציין תללמב ונתו; נציב התלונות יודיע בכתלת תא
 את הנימוקים לכך.

תלונות שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ימסור על כך הודעה ציב הנ אצמ (א) .121
מו של ליקוי, רשאי נציב ויק הנוו; העלה בירור התלילעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונ

 הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. ןיקותלפני מי שהתלונה עליו על הצורך ב התלונות להצביע

 של נציב התלונות כאמור בסעיף קטן )א( תימסר גם לאלה: העדוה (ב) 

 ;תושרל – חברת החדשותאו על  מורשה לשידוריםנה על ולתהשכ (0)

 ;רשל –ת ושרנה על הולתהשכ (1)

 –)א( 001מור בסעיף כאד קיעובד, נושא משרה, או ממלא תפ לע התלונהשכ (0)
 ה.נוממל

 שהיו נושא לתלונה, ומורשה לשידוריםנין שידורי רשות, חברת החדשות על שותרה (ג) 
רו לפי דרישת נציב התלונות, הודעה בדבר תוצאות בירורה של תלונה כאמור שנמצאה ישד

 .ותשירדבע נציב התלונות בקש מוצדקת, במועד ובנוסח

קטן  ףסעיבלנציב התלונות, תוך המועד האמור  דיעיוה ונלונה עליו או הממתהש ימ (ד) 
דעתו של נציב התלונות או שלא את  )א(, על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי; לא הניחה ההודעה

 ר.ניתנה כנדרש, רשאי הוא להביא את הענין לידיעת הש

 נהלוהת, יודיע על כך למתלונן, למי שתקדצומ ות שהתלונה לא היתהוניב התלצנ אצמ (ה) 
 )ב(, ורשאי הוא לפרש בהודעתו את תמצית ממצאיו.009ו ולממונה שקיבל הודעה לפי סעיף יעל

לונה חשד שנעברה עבירה פלילית יודיע על כך נציב התלונות ליועץ ר התירוב הלעה (ו) 
 המשפטי לממשלה.

 

 –ונות בענין תלונה לתה ביציו של נתוטלחה (א) .122

ר זכות או סעד בבית משפט או בבית ן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחהב ןיא (0)
 דין, שלא היו לו לפני כן;

ן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד הב ןיא (1)
שימוש בזכות או לבקשת סעד ל דעומ ולם אם נקבע בחיקוקא; םשהוא זכאי לה
 ה.רך המועד בשל הגשת התלונה או בירורכאמור לא יוא

יו של נציב ממצאמשפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו ו קק ביתזיי אל (ב) 
 התלונות.

דין עובד כ וידיקב התלונות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע נציב התלונות את תפיצנ ןיד .123
 .יןנשציבור לענין חוק העו

תלונות יגיש לשר, לפחות אחת לשנה, דו"ח על פעולותיו שיכיל סקירה כללית ה ביצנ (א) .122
 ותיאור הטיפול במבחר של תלונות; משהוגש דו"ח רשאי נציב התלונות לפרסמו.

תפקידו וכן הודעה  יולימבהכין נציב התלונות  וא ו מסמך אחר שפרסםא ח"וד (ב) 
 שמעתי.מאו  פקידו לא ישמשו ראיה בהליך משפטיתוי ילמ גבשנמסרה לו א

 על פי סימן זה, זולת מרותו של הדין. נציב התלונות מרות בעניני מילוי תפקידו לע ןיא .122

 לאומי-ןיבהחובות והתקשרויות במישור ': ד ןמיס

או מי שהשר יקבע לכך יקיים את החובות המוטלות על מדינת  מורשה לשידורים, תושרה .126
 לאומיות בענין שידורים לפי חוק זה.-ישראל מכוח אמנות בין

 

 רושלאומיים, אלא באי-א תתקשר בהסכם עם ממשלה ולא תצטרף לארגונים ביןל תושרה .121
 שלה.ממה

 הבירור תואצות

 וסעדים תויוכז

 דבוע –לונות תה ביצנ
 בוריצ

 בוןשחו ןיד

 ביצנ לשו תולת יא
 התלונות

  טפשמהכוח מ תובוח
 ומילא-הבין

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 רושימב תויורשקתה
 ומיאל-ןיבה

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 החלת דינים': ה ןמיס

, עד בדרך צו מניעה, דין הרשות כדין המדינה בכל הקשור, במישרין או בעקיפיןס ןינעל .121
 בשידורי הרשות או החברה או בהכנתם.

בדיה ועו הרבמועצת המנהלים של הח יררי המועצה ועובדי הרשות ודין חבבח ןיד (א) .129
 המפורטים להלן: כדין עובדי המדינה לענין החיקוקים

 ;0929-]נוסח משולב[, תשכ"ט תכנסלחירות בה קוח (0)

 ;0999-גבית כספים(, תשי"טרות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומיש קוח (1)

 ;0919-רות הציבור )מתנות(, תש"םיש קוח (0)

 ות הנוגעות לעובדי הציבור;ארוהה – ןישנהעו קוח (1)

 הראיות; תדוקפ (9)

 הנזיקין ]נוסח חדש[; תדוקפ (2)

 .0929-רות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, תשכ"טיש קוח (1)

עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים, לענין בדי הרשות ועובדי החברה כדין וע ןיד (ב) 
 .0920-ה )משמעת(, תשכ"גנידחוק שירות המ

 תיקוני חוקים': ו ןמיס

בחירות ודרכי תעמולה(, ה קוח – ןללה) 0999-חירות )דרכי תעמולה(, תשי"טבה קוחב .132
 ב יבוא:02אחרי סעיף 

 "תחולה על רשות השניה לטלויזיה ורדיו

המחייבים, גם על  םייוניב יחולו, בש02-א ו02, 02ב, 09א, 09, 09ות סעיפים ארוה. ג02
שינויים כאמור יראו,  ןעניל; 0991-שניה לטלויזיה ורדיו, תש"ןהשידורים לפי חוק הרשות 

השניה( כאילו היה  תושרה –ורדיו )להלן זיה לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלוי
כאילו היו רשות  תונניה ובעלי הזכיוהמנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות הש

 שידור."ה

א, במקום 01ת "שירות ציבורי" שבסעיף רדגהב, 0991-שוב סכסוכי עבודה, תשי"זיי קוחב .131
 ( בסופה יבוא:01פסקה )

 ."0991-ן שירותי שידור לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ןתמ ןכו( 01")

 א יבוא:11ף ר, במקום סעיודישה תושר קוחב .132

 "השימוש בתדרי רדיו

-פיקים ותדרי הרדיו העומדים לרשותה של מדינת ישראל, על פי הסדרים ביןאה( א. )א11
 –לאומיים, לצורך שידורי טלויזיה ורדיו, ישמשו 

 י הרשות;רודישל (0)

 י הטלויזיה הלימודית לבתי הספר;רודישל (1)

 גנה לישראל;ה אצבל ש יוי רדרודיש –י גלי צה"ל רודישל (0)

 .0991-הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן קחו יים לפרודישל (1)

חלוקה והשימוש באפיקים ובתדרי הרדיו האמורים בסעיף קטן )א( ה ירדס (ב) 
 ןיב תועייקבעו בידי השר יחד עם שר החינוך והתרבות ועם שר התקשורת; היו חילוקי ד

 השרים לענין קביעה כאמור, תכריע הממשלה."

ת, אחרי "פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, פוסבת, 0909-בירות המינהליות, תשמ"ועה קוחב .133
 ".0991-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן" אובי" 0900-תשמ"א

 ם בתקופת הבינייםריידוש': י קרפ
 

 הניעמ ויוצ

 הצעומי רבח ןיד
 עובדיםו

 תוריחבהוק ח ןוקית
 (הלומעת)דרכי 

 בושיי קוח ןוקית
 עבודה יכוסכס

 תושרוק ח ןוקית
 ידורשה

 וק העבירותח ןוקית
 ותילהנימה

( 32' סמ)תיקון 
 2211-תשע"א
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 – הז קרפב .132
 00ק זה עד יום ט"ז בחשון תשנ"ד )ה שמיום תחילתו של חופוקתה –ביניים"  תפוקת" 

 יפל –( או עד למועד שתקבע הרשות להפעלת השידורים בידי בעלי הזכיונות 0990באוקטובר 
 ניהם;יבשמוקדם ה

יזיה ורדיו במשרד לולטה מינהלת ההקמה של הרשות השני להנמ –" םישידורה להנמ" 
 התקשורת.

 

ים שידורי טלויזיה בתקופת , רשאי מנהל השידורים לקי2האמור בסעיף  ףא לע (א) .132
 )ב(.9הביניים על פי המגמות שבסעיף 

ורי ספורט, ולא ישודרו דיש טעמהביניים לא ישודרו שידורי חדשות, ל תפוקתב (ב) 
שידורי תעמולת בחירות לפי חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, וכן לא ישודרו שידורים בנושאים 

אישים פוליטיים ישראליים, ואולם ניתן לשדר בעלי אופי פוליטי ישראלי לרבות ראיונות עם 
 שידורים מדיוני מליאת הכנסת.

י ורידם אך ניתן לשדר תשדירי שירות ושייניבה שדירי פרסומת בתקופתת ודרושי אל (ג) 
מש למימון השידורים בתקופה זו; ראה השר כי שר, תות; התמורה שתתקבל מתשדירים כאמוחס

מתשדירים כאמור עולות על ההוצאות, רשאי הוא להורות, על  הביניים קופתהכנסות השידורים בת
קמה של תחנות שידור מימון ההנסות כאמור ישמשו לכהה, כי עודפי 90אף האמור בסעיף 

 ראשיות.

בכל הנוגע לשידורים בתקופת הביניים לרבות לענין הזמנת הפקות  םלליכבע קי רשה (ד) 
כאמור יהיו באישור ועדת החינוך והתרבות של ן תשדירי שירות ושידורי חסות; כללים לעניו

 הכנסת.

סעיפים  תאוור, הניים יחולו, בשינויים המחוייביםיבה תפוביצוע השידורים בתקענין ל (ה) 
, 002, 009(, א)001, 000, 001, 000, 001, 019, 011, 91, 90, 91)ג(, -ו)א( 90, 11, 12, 0אלה: 
001 ,000 ,000 ,001 ,000. 

 –סעיף זה  ןינעל (ו) 

ן בדרך של מתן מידע יב, רובישעיקרו ומגמתו מתן שירות לצ רידשת –שירות"  רידשת" 
תים ציבוריים או לשם קידומם של ענפים במשק, לרבות תוך ציון סוגי מוצרים, רושיי והדרכה לגב

ובין בדרך של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים שבטובת הציבור, והכל ללא ציון שמו של יצרן 
 וים.מס

(, בדרך ןמממה – ןלהל) רם חוץ במימון מישדרוג השתתפותו של ןויצ –חסות"  רודיש" 
שמות מוצרו של המממן,  ווינצת האמור בה, ויכול שבשיקופית יאשל הקרנת שיקופית או קרי

-המממן או מוצריו, אך למעט תיאור איכותישל  תיאור מאפייניהם העיקריים וסימנו המסחרי
 רים.השוואתי של המוצ

 

ם לצורך ביצוע ייינהבשר, רשאי להעסיק עובדים בתקופת ה רושיאשידורים, בה להנמ (א) .136
ובדים יועסקו באמצעות חוזה מיוחד, לפי הוראות חוק שירות המדינה עשה דהוראות פרק זה ובלב

 .0999-)מינויים(, תשי"ט

 חוק –זה  קרפב) 0990-שידורים רשאי, בכפוף לחוק נכסי המדינה, תשי"אה להנמ (ב) 
 .זהק פרת ולבצע עסקות למטרת ביצוע הוראו םיסכנ שכסי המדינה( לרכונ

 

 ין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא;עקרקמ –ה, "נכס" ז קרפב (0) (א) .131

האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות חוק נכסי המדינה מותר,  ףא לע (1)
בהסכם, להקנות לרשות את זכויות המדינה בנכסים שיעמדו לרשותו של משרד 
התקשורת בתקופת הביניים, לצרכי שידורי טלויזיה ואת זכויותיה וסמכויותיה של 

בי שידורי טלויזיה תוקף לג והעסקאות שהיו בני תוימדינה לפי ההסכמים, ההתקשרוה
להלן בפרק זה  קראיילתו של ההסכם; להסכם כאמור יחת רבע יםבתקופת הביני

 "הסכם להעברת נכסים".

הרשות מתשלום אגרות, מס בולים, מסים וכל  ר אתצר רשאי בצו לפטוואה רש (ב) 

 ותדרגה
( 32' סמ)תיקון 
 ( 2' סמ)תיקון  2211-תשע"א
 1992-תשנ"ב
 ( 2' סמ)תיקון 
 1993-תשנ"ג

ם ישידור םויק
 הביניים תפוקתב

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 ( 1)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

ובדים ע תקסעה
 נכסים תשיכרו

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

כויות, ז תרבעה
, חובות תויוכמס
 ותויבייחתהו

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 כולם או מקצתם.ם, ם בביצוע ההסכם להעברת נכסיתשלומי חובה אחרים הכרוכי

אמור בכל דין או הסכם, לקבוע ה אףל הסכם להעברת נכסים רשאי השר, ע םתחנשמ (ג) 
קום ת במבצו כי לגבי הנכסים, ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות האמורים בו תבוא הרשו

וההתחייבויות שהיו מוטלות המדינה, הן לגבי הזכויות והסמכויות של המדינה והן לגבי החובות 
 ת נכסים.כם להעברערב תחילתו של ההס הילע

ועומדות מטעם  יותוסוגים מסויימים של תביעות תלבי גל – צואי לקבוע בשר רשה (ד) 
ר לנכסים, הסכמים, התקשרויות בקש המדינה או נגדה ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים,

קיימות אותו זמן,  ויהלגבי עילות לתביעות כאמור ש(, וכן 1ועסקאות כאמור בסעיף קטן )א()
ום קשות תבוא במרה יכ –די המדינה בעום ותהיעות של עובדי המדינה בשל תקופת יבת טעמל
 מדינה.ה

 

)א(, עובדים שביום תחילתו של חוק זה הועסקו לצורך קיום 01האמור בסעיף  ףא לע (א) .131
ך רוצל םתהיותר, שתחילת העסק לכלהשידורים בתקופת הביניים, וכן חמישה עובדים נוספים, 

דינה לשירות מת הוהביניים, יהיו זכאים לעבור משיר פתקות אחר תחילתה שלהשידורים היתה ל
ההולמת את כישוריו ונסיונו  הרשמל –הרשות, למשרה מקבילה לפי הענין, ובאין משרה כאמור 

 בקיום השידורים בתקופת הביניים.

 ן מנהל הרשות לביןיב םאותסק בתקופת הביניים, יועעברתו של כל עובד שהה דעומ (ב) 
 ם.מנהל השידורי

 יחולו הוראות אלה:( ן )אטד שעבר לרשות לפי סעיף קבוע על (ג) 

 ת הביניים;תקופעסקתו לא יפלו מאלה שהועסק בהם בה יאנת (0)

 האמור בכל דין, לא יהיה זכאי להטבות כל שהן בשל העברה כאמור; ףא לע (1)

לענין גימלה,  עבר כאמור בסעיף קטן )א( ימשיך להיות עובד מדינהש דבוע (0)
מחלה, חופשה, פיצויים, וכל זכות אחרת שצבר בשל היותו עובד מדינה, הכל לפי 
הענין, וזאת עד להסכם להעברת זכויות העובד שייחתם בין הרשות לבין המדינה 

יותר של עובדים שעברו הגדול ב המייצג את המספר ןוגולבין העובדים באמצעות האר
 כאמור;

דינה את כל ההוצאות מת לו(, תעביר הרש0פסקה ) מת הסכם לפייתח דע (1)
 (.0בפסקה )מור שהוציאה המדינה לשם שמירת זכויות של עובד כא

 

 : ביצוע ותחילהא"י קרפ

 לביצועו. עגונה ןנה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניוממ רשה .139

 קבלתו בכנסת.ביום  זהק חול ש ותליחת .122

יהיה בתחום ענייניה של הועדה המיוחדת לענין חוק הרשות השניה לטלויזיה  הז קוח (א) .121
ועדת החינוך והתרבות של  לש תוייהיו נתונות הסמכו הלורדיו שהקימה הכנסת השלוש עשרה, ו

 ש עשרה.והשל הכנסת לפי חוק זה, עד תום תקופת כהונתה של הכנסת

עשרה, הסמכויות של ועדת הכספים של הכנסת -החמשנסת ה של הככהונת תפוקתב (ב) 
קימה הכנסת הש תרושי חקיקה בתחום התקנוקלפי חוק זה יהיו נתונות לועדה המיוחדת לענין תי

 (. 1111בינואר  10ב )"עשרה ביום ט"ו בשבט תשס -החמש
 

 יפורסם תוך חמישה עשר ימים מיום קבלתו בכנסת. הז קוח .122

 
 ראשונה תפסות

 (99-ו 11 םיפיעס)
 

 

 –זו  תפסותב .0

הנדסי שנטל חלק -תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני -קומית" מ הקפה" 

 ובדיםע תרבעה
( 32)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

 תקנותו עוציב

 הליחת

 –עבר מ תארוה
 הועדה המיוחדת

 ( 2' סמ)תיקון 
 1993-תשנ"ג

( 11' סמ)תיקון 
 2222-תשס"ב

 םוסרפ

 ( 12)תיקון מס' 
 2222-תש"ס

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 תורדגה

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג
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ל הק רובעפקה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, והיא הופקה בבהפקתה ורוב צוות הה
למעט , ראשמסית או בשפה אחרת שאישר המנהל ויעד ראשוני ישראלי בעברית, בערבית, בר

 לפחות; 19% –שידורי חדשות, תכניות ספורט ותכניות בעניני היום; בהגדרה זו, "רוב" 
 

 או בערוץ השלישי; 1ת הכוללת של שידורי הטלוויזיה בערוץ המסגר -שידור" ה ץורע" 

דרה בו קודם לכן, או של ושש תינבערוץ השידור של תכש שידור מחוד -חוזר"  רודיש" 
דם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל, לרבות תכנית שנערכה מחדש, שהיא זהה קוה דרתכנית ששו

 במהותה, לדעת הרשות, לתכנית ששודרה בעבר;

 דקות תכנית לפחות; 10 -כסת תכניות הקבועה בשעות מב ",העש" 

 ת לפחות;ינכת תודק 11 -חצאי שעות ב הה", במכסת תכניות הקבועעש יצח" 

במתכונת הערוכה , ריםדת בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגיסיבסם יחידת שידורי -" תינכת" 
 לשידור בטלוויזיה, הכוללת רצף של תמונות וקול;

 הפקות מקומיות מהסוגים האלה: -'נר( עילית" סוגה )ז תינכת" 

ות או יתוברת ל תופעות חברתיות,ש דתכנית העוסקת בתיעו -תעודה"  תינכת" (0)
בעניני  ניתכליות בטבע או במדע, והיא אינה תתגו א פוליטיות, או בתיעוד תופעות

 היום;

טי, קומי, דרמ אופיתכנית המגוללת סיפור עלילה בעל  -דרמה"  תינכת" (1)
 מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה, בין השאר מסוגים אלה:

במהלך  האולמב ל פרק אחד המשודרתש ףדרמה בהיק -ודדת ב המרד (א)
י מרה ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילוצשידור אחד, או מהווה חלק מסדרה ק

 דקות לפחות; 91לפן עם צילומים מחוץ לאולפן, ואורכה וא

דרמה העוסקת בדמויות או באירועים  -( )דוקודרמה ודיתיעת המרד )ב(
 תויונאמנות מרבית לעד ךותאמיתיים והחותרת לשחזר דמויות ואירועים אלה, מ

 מסמכים המתארים אותם;לו

דקות  11 םמה דה שבה כמה פרקים, שאורך כל אחרמד - מהרד תרדס )ג(
 לפחות;

נת, תכנית במתכונת הדומה לדרמה בודדת אך מתאפיי -וויזיה לט טרס (ד)
מים מחוץ וליצ בילפחות ובתסריט המחית דקו 01בדרך כלל, באורך של 

 לאולפן;

ד, אשר הוכח חמיו ית במתכונת מקורית ובעלת ערךכנת -" דתמיוח תינכת" (0)
תסריטית, משחק  תיבהלהנחת דעתה של הרשות כי היא באיכות יוצאת דופן של כ

 ובימוי, מסוגים אלה:

 הערמת הפקה גבוהה באורך של רבע שמערכונים המופקת ב תינכת (א)
 לפחות;

 ;חותלפה מקורית וחדשנית, באורך של רבע שע תנוכתמב תינכת )ב(

כל אלה באורך של חצי  -ודדת, דרמה תיעודית וסדרה דרמטית ב המרד )ג(
 שעה לפחות.

לל ההפקות המקומיות ישדר בעל זיכיון בכל שנה תכניות סוגה עילית בהיקף שלא כ ךותמ .1
שעות בערוץ השלישי, ולענין זה לא יבואו במנין שידורים  000-ומ 1שעות בערוץ  11-מ תחפי

 חוזרים.

בימי חול, ואולם רשאי  11.11 -ל 09.11כיון ישדר תכניות סוגה עילית בין השעות יז לעב .0
חגים ובמועדים מיוחדים; אישר המנהל ב, תותבשגם בשעות אחרות, ב םיהמנהל לאשר שידור

יון את התכנית בשידור חוזר ביום חול, במידת כהזי שעות אחרות כאמור, ישדר בעלר בושיד
 האפשר.

רות בודה, ןהת בסוגיהן ובנושאיונוובערוץ השלישי ישדר תכניות מגו 1כיון בערוץ יז לעב .1

 סוגה עילית תוינכת

 דוריש תועש

ת בערבי תוינכת
 רוסיתוב
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כתוביות תרגום  עותצות לערבית או לרוסית רהוטה, באמגמורמתבשפה הערבית או הרוסית, או ה
ומחמישה אחוזים בשפה הרוסית, בית בהיקף שלא יפחת מחמישה אחוזים בשפה העראו דיבוב, 

 מכלל זמן השידור השבועי שלו.

 

 תוספת שניה
 (0א20-ג ו21)סעיפים 

 

 –בתוספת זו  )א( .0

 ;011הכנסות מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בסעיף  –"הכנסות"  

ידורי בעל רישיון ערוץ שבו משודרים שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או ש –"ערוץ"  
 לשידורי טלוויזיה;

שידור מחודש בערוץ, של תכנית ששודרה בו קודם לכן או של תכנית  –"שידור חוזר"  
ששודרה קודם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל, לרבות תכנית שנערכה מחדש, שהיא זהה במהותה, 

 לדעת הרשות, לתכנית ששודרה בעבר.

בתוספת הראשונה, תהא הגדרתם כאמור בתוספת מונחים בתוספת זו המוגדרים  )ב( 
; לשאר המונחים תהיה המשמעות הנודעת להם , אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זוהראשונה
 בחוק זה.

 

וכן בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ל ערוץ, כההוצאה השנתית שיוציאו בעלי הזיכיונות, ב .1
הוצאה שנתית(,  –למימון הפקה ורכישה של תכניות המשודרות בערוץ באותה שנה )בתוספת זו 

מיליון שקלים חדשים, לפי  111-לא תפחת מסכום השווה לשישים אחוזים מכלל הכנסותיהם או מ
ההוצאה השנתית המזערית(; בהוצאה השנתית תיכלל גם הוצאה  –הגבוה מביניהם )בתוספת זו 

 ,0א20לתפעול השוטף של חברת החדשות, או הוצאה לרכישת שידורי חדשות שאושרה לפי סעיף 
בשיעורים הקבועים בתוספת זו; ההוצאה השנתית המזערית תוצא על ידי בעלי הזיכיונות, בכל 

 ערוץ, באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ.
 

וכן בעל ההוצאה שיוציאו, בכל שנה, בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, בחלוקה שווה ביניהם,  .0
מיליון שקלים  99-חדשות לא תפחת מלתפעול השוטף של חברת הרישיון לשידורי טלוויזיה 

חדשים, ואולם הוצאה כאמור העולה על עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית המזערית לא תובא 
 בחשבון כחלק מההוצאה השנתית המזערית.

 

, לא תפחת 0א20אישרה המועצה לחברת החדשות לרכוש שידורי חדשות בהתאם לסעיף  .1
וכן בעל רישיון  בחלוקה שווה ביניהם,ההוצאה שיוציאו, בכל שנה, בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, 

מיליון שקלים חדשים בשנה, ואולם  11-לרכישת שידורי החדשות כאמור, מ לשידורי טלוויזיה
הצאה כאמור העולה על עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית המזערית לא תובא בחשבון כחלק 

 מההוצאה השנתית המזערית.
 

הזיכיונות בכל ערוץ, לשם הפקת  ימתוך סך הכל של ההוצאה השנתית יוציאו בעל )א( .9
תכניות סוגה עילית בהיקף האמור בסעיף קטן )ב(, סכום שלא יפחת משבעה עשר אחוזים 

מיליון שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; סכום  91או סכום של מההוצאה השנתית המזערית 
ההוצאה כאמור יוצא על ידי בעלי הזיכיונות, בכל ערוץ, באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו 

 להם בערוץ.

מתוך סך הכל של ההוצאה השנתית יוציא בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לשם הפקת  (0א) 
 האמור בסעיף קטן )ב(, סכומים כמפורט להלן: תכניות סוגה עילית בהיקף

סכום שלא יפחת  –מיליון שקלים חדשים  211לא עלו הכנסותיו באותה שנה על  (0)
מיליון שקלים חדשים,  91אחוזים מההוצאה השנתית המזערית או סכום של  01-מ

 לפי הגבוה;

 291ל מיליון שקלים חדשים ולא עלו ע 211עלו הכנסותיו באותה שנה על  (1)
 אחוזים מההוצאה השנתית המזערית; 11-סכום שלא יפחת מ –שקלים חדשים 

 הגדרות ופרשנות

( 19)תיקון מס' 
 2223-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

הוצאה שנתית 
למימון הפקה 

 ורכישה של תכניות
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

הוצאה לתפעול 
השוטף של חברת 

 החדשות
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

רכישת שידורי 
 חדשות

( 33' )תיקון מס
 2211-תשע"א

תכניות סוגה 
 עילית

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 111מיליון שקלים חדשים ולא עלו על  291עלו הכנסותיו באותה שנה על  (0)
 אחוזים מההוצאה השנתית המזערית; 11-סכום שלא יפחת מ –מיליון שקלים חדשים 

 191חדשים ולא עלו על מיליון שקלים  111עלו הכנסותיו באותה שנה על  (1)
 אחוזים מההוצאה השנתית המזערית; 19-סכום שלא יפחת מ –מיליון שקלים חדשים 

-סכום שלא יפחת מ –מיליון שקלים חדשים  191עלו הכנסותיו באותה שנה על  (9)
 אחוזים מההוצאה השנתית המזערית. 10

לי הזיכיונות ובעל מתוך כלל ההפקות המקומיות ישדרו, בכל שנה, בכל ערוץ, בע )ב( 
שעות, ולעניין בעלי הזיכיונות,  001רישיון לשידורי טלוויזיה תכניות סוגה עילית בהיקף של 

; השעות כאמור ישודרו על ידיהם בכל ערוץ באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ
שים, יגדל מיליון שקלים חד 91עלתה ההוצאה השנתית המזערית להפקת תכניות סוגה עילית על 

 היקף השעות האמור באופן יחסי לגידול בהיקף ההוצאה, כפי שתקבע המועצה.

)ב(, בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית של בעל -על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
 זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי יחולו לגביו הוראות אלה:

תכניות סוגה עילית שישודרו בשנות  הסכום שבעל הזיכיון יוציא לשם הפקת (0)
מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון  09.1-הזיכיון השמינית והתשיעית, לא יפחת מ

 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון התשיעית; 10.0-השמינית ו

(, יוציא בעל הזיכיון לשם הפקת תכניות 0נוסף על הסכומים האמורים בפסקה ) (1)
להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף  סוגה עילית לפי התכנית

מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון השמינית  01.0( לחוק, סכום של 9)-( ו0()0ג)א01
 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון התשיעית. 11-ו

בשנת הזיכיון העשירית יוציא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, נוסף על  )ד( 
מיליון שקלים חדשים לשם הפקת תכניות  02.0אה השנתי לפי סעיף קטן )א(, סכום של סכום ההוצ

( 9)-( ו0()0ג)א01סוגה עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 
 לחוק.

ההוצאות שיוציא בעל הזיכיון, בשנות הזיכיון השמינית, התשיעית והעשירית, בעבור  )ה( 
ורכי הפקת תכניות סוגה עילית שהן הפקות מקומיות קנויות העומדות בכללי מחקר ופיתוח לצ

מיליון שקלים חדשים לשנה, יוכרו כחלק  1לחוק, עד סכום של  21המועצה שנקבעו לפי סעיף 
 –מההוצאה לפי התכנית להשלמת סוגה עילית בשנים האמורות; לעניין זה, "מחקר ופיתוח" 

 לרבות לתכניות שלא הגיעו לשלב הפקה ושידור.פיתוח תכניות וכתיבת תסריטים, 

היקף השעות האמור בסעיף קטן )ב( יגדל, בכל שנה משנות הזיכיון השמינית,  )ו( 
התשיעית והעשירית, בהתאם ליחס שבין הגידול בהיקף ההוצאה בכל שנה לפי סעיף זה, לבין 

 סכום ההוצאה השנתית לפי סעיף קטן )א(, כפי שתקבע המועצה.
 

היחס שבין מספר יחידות  – 1בסעיף זה, "חלק יחסי", לעניין בעל זיכיון בערוץ  )א( א.9
 השידור שהוקצו לבעל הזיכיון לבין כלל יחידות השידור שהוקצו לבעלי הזיכיונות באותו ערוץ.

 

יכיון השמינית של בעל זיכיון בערוץ השלישי ושנת בכל שנת זיכיון, החל בשנת הז )ב( 
ובכל שנת רישיון של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, , 1הזיכיון הרביעית של בעל זיכיון בערוץ 

, לשם הפקת סרטים יוציאו בעלי הזיכיונות או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין
 ישראליים, סכומים כמפורט להלן:

, אם קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ 1ל אחד מבעלי הזיכיונות בערוץ לעניין כ (0)
 מיליון שקלים חדשים; 1 –האמור 

, אם קיים בעל 1לעניין בעל זיכיון בערוץ השלישי, וכן לעניין בעל זיכיון בערוץ  (1)
מיליון שקלים  1 – , ולעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיהזיכיון אחד בערוץ האמור

 ם.חדשי

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בעלי הזיכיונות יוציאו את ההוצאה שעליהם להוציא  )ג( 
לשם הפקת סרטים ישראליים בשנת הזיכיון השמינית של בעל זיכיון בערוץ השלישי ובשנת 

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

הוצאה להפקת 
 סרטים ישראליים

( 32)תיקון מס' 
 2212-תש"ע

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א
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 (.1101באפריל  01, עד יום ט"ז באייר התש"ע )1הזיכיון הרביעית של בעל זיכיון בערוץ 

לפי סעיף קטן )ב(, תוכר  או בעל רישיון הסכום שהוציא בעל זיכיוןמחצית מתוך  )ד( 
או שנת  כחלק מן ההוצאה שעליו להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת זיכיון

 .רישיון, לפי העניין

ועלה הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים  1קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ  )ה( 
מיליון  92.1ל בעל זיכיון בערוץ האמור על חלקו היחסי בסכום של מההוצאה השנתית המזערית ש

מיליון  1שקלים חדשים בשנת זיכיון מסוימת, יוציא בעל הזיכיון, באותה שנת זיכיון, סכום של 
שקלים חדשים להפקת סרטים ישראליים, נוסף על הסכום שהוא חייב להוציא לפי סעיף קטן 

 (.0)ב()

בעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית של בעל זיכיון עלה הסכום השווה לש )ו( 
או של  אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ האמור, – 1בערוץ השלישי, או של בעל הזיכיון בערוץ 

או  מיליון שקלים חדשים בשנת זיכיון מסוימת 92.1על סכום של  בעל רישיון לשידורי טלוויזיה
או בעל הרישיון לשידורי  יא בעל הזיכיון באותה שנת זיכיון, יוצבשנת רישיון מסוימת, לפי העניין

מיליון שקלים חדשים להפקת סרטים  1סכום של  טלוויזיה באותה שנת רישיון, לפי העניין,
 (.1ישראליים, נוסף על הסכום שהוא חייב להוציא לפי סעיף קטן )ב()

לפי הוראות סעיף קטן )ה( סכום  או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה הוציא בעל זיכיון )ז( 
או  או )ו(, יוכר הסכום הנמוך מבין הסכומים המפורטים להלן כחלק מן ההוצאה שעל בעל הזיכיון

להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת  בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין,
 :או שנת רישיון, לפי העניין זיכיון

 הוראות סעיף קטן )ה( או )ו(; מחצית הסכום שהוציא לפי (0)

ההפרש שבין סכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית  (1)
, לבין חלקו היחסי או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין של בעל הזיכיון

לעניין בעל זיכיון בערוץ  –מיליון שקלים חדשים, באותה שנת זיכיון  92.1בסכום של 
מיליון שקלים  92.1יימים שני בעלי זיכיונות בערוץ האמור, או לבין סכום של , אם ק1

לעניין בעל זיכיון בערוץ השלישי ולעניין בעל זיכיון  –חדשים באותה שנת זיכיון 
מיליון  92.1, או לבין סכום של , אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ האמור1בערוץ 

 .בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לעניין –שקלים חדשים באותה שנת רישיון 

וכן על ידי בעל  סכומי ההוצאה לפי סעיף זה יוצאו על ידי בעלי הזיכיונות בכל ערוץ )ח( 
 , בהתאם לכללים שקבעה המועצה.רישיון לשידורי טלוויזיה

)ב( יקטן באופן יחסי בהתאם לסכום ההשקעה בסרטים 9היקף השעות האמור בסעיף  )ט( 
או בעל הרישיון  לפי סעיף קטן )ד(, כחלק מן ההוצאה שעל בעל הזיכיון ישראליים, המוכר

או שנת  להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת זיכיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין,
 , כפי שתקבע המועצה.רישיון, לפי העניין

 

-ל 09:11תכניות סוגה עילית בין השעות  ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרובעל זיכיון  .2
י המנהל לאשר שידורים גם בשעות אחרות, בשבתות, בחגים בימי חול, ואולם רשא 11:11

או בעל  ובמועדים מיוחדים; אישר המנהל שידור בשעות אחרות כאמור, ישדר בעל הזיכיון
 את התכנית בשידור חוזר ביום חול, במידת האפשר. הרישיון

 

תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן,  שידורי טלוויזיה ישדרוובעל רישיון לבעל זיכיון  .1
הדוברות בשפה הערבית או הרוסית, או המתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה, באמצעות 
כתוביות תרגום או דיבוב, בהיקף שלא יפחת מחמישה אחוזים בשפה הערבית ומחמישה אחוזים 

 בשפה הרוסית, מכלל זמן השידור השבועי שלו.
 

( לעניין סכומי 0)א9 , למעט הסכומים הנקובים בסעיפיםהסכומים הנקובים בתוספת זו )א( .0
, המדדבינואר של כל שנה לפי שיעור עליית  0-יעודכנו ב א,9-)ג( עד )ה( ו9 ההכנסה הנקובים בו,

 דכון.עד למדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הע 1110מן המדד שפורסם לחודש יוני 

בינואר של כל שנה לפי שיעור  0-( יעודכנו ב0)א9סכומי ההכנסה הנקובים בסעיף  (0א) 
שינוי המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לחודש ספטמבר 

 שעות שידור
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א

תכניות בערבית 
 וברוסית

( 33)תיקון מס' 
 2211-תשע"א

 הצמדה
( 32)תיקון מס' 

 2212-תש"ע
( 33)תיקון מס' 

 2211-תשע"א
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 2211-תשע"א
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 2211-תשע"א

( 33)תיקון מס' 
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1101. 

)ה(, לעניין שנת הזיכיון התשיעית, יעודכנו ביום ט"ו -)ג( ו9הסכומים הנקובים בסעיף  )ב( 
 (, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.1101בינואר  0טבת התש"ע )ב

)ה(, לעניין שנת הזיכיון העשירית, יעודכנו ביום כ"ה -)ד( ו9הסכומים הנקובים בסעיף  )ג( 
 (, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.1100בינואר  0בטבת התשע"א )

בינואר של כל שנה, לפי שיעור שינוי  0-א, יעודכנו ב9יף הסכומים הנקובים בסע )ד( 
 המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 –בסעיף זה  )ה( 

 המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני יום העדכון; –"המדד החדש"  

 .1119המדד שפורסם לחודש ספטמבר  –"המדד היסודי"  
 

 

 

 ביקעי דג מירש קחצי  
 שורתקתה רש משלהמה שאר  

 רצוגה םייח 
 מדינהשיא הנ 

 

 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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