
 רשומות

 קובץ התקנות
 ב׳ באדר התשג״ד 5580 13 בפברואר 1994

 עמוד

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים(הוראת שעה), התשנ״ד-1994 630

630 . . .  כללי השפיטה(סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1994 .

 תקנות לעידוד המגזר העסקי(קליטת עובדים)(הוראת שעה), התשנ״ד-994 ו 630

 תקנות המכס(תיקון - הוראת שעה), התשנ״ד-1994 631

 צו הכניסה לישראל(פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ר-994 ו 632

 תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא

 וטרינר - חיסון עופות), התשנ״ד-994ז 632

 תקנות מחלות בעלי חיים(יבוא בשר)(הוראת שעה), התשנ״ד-1994 633

 תקנות הנמלים(פטור מאגרות החסנה)(הוראת שעה), התשנ״ד-994 ו 634

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים)(תיקון),

 התשנ״ד-1994 635

 כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ״ד-1994 636

640 . . . .  כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(אתיקה בפרסומת בטלויזיה וברדיו), התשנ׳׳ד-1994 .

650 . . .  כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(אישור מוקדם של תשדירי פרסומת), התשנ׳׳ד-1994 .

v65 1994-מדעת החברות(שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים, התשנ״ר( 



 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הוראת שעה), התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 12 ו־26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,

, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:  התשמ״א-1981י

 הוראת שעה 1. בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד יום כ״ו בתשרי התשנ״ה (ו באוקטובר 1994),

 לא תחול חובת תשלום אגרה לפי תקנה 5(ד) לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים,

, על המבקש לעיין במידע הנוגע לו שבמרשם הפלילי, אם הציג בתחנת המשטרה  התשמ״ו-21986

 הזמנה לעיין כאמור, ששלחה לו משטרת ישראל במסגרת היערכותה לעדכון פרטי הרישום

 שבמרשם הפלילי.

 ט׳׳ו בשבט התשנ״ד (27 בינואר 1994)

י ב א י ד ל ו ל ד ח ה ש ש  (חמ 3-1664) מ

 שר המשטרה שר המשפטים

 י סייח התשמ״א, עמי 322.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 498; הרנשנ״ב, עמי 990.

 כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ׳׳ד-994ו

 בהתאם לסעיף 24(2) לחוק־יםוד: השפיטה1 ובתוקף סמכותה לפי סעיף ד(ד) לחוק בתי

, קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן - ועדת 2  המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 הבחירה), כלל מנחה זה:

 החלפת כלל 4 1. במקום כלל 4 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים),

, יבוא: נ  התשמ״ד-984ו

 ״בחירת ועדת 4. ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר שחבריה

ון שישמש ה שלושה או יותר, ובה לפחות אחד מאלה: שופט בית המשפט העלי נ ש  מ

 יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת עורכי הדין: נבלל יותר משופט

ניהם כיושב ראש הועדה.״  אחד בועדה יכהן הבכיר בי

 כ״ה בשבט התשנ״ד (6 בפברואר 1994)

ד ל י ב א י ו  >חמ 3-1803) ד

 שר המשפטים
 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 78.

 ם״ח התשמ״ד, עמי 78.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 2370; התשנ״ד, עמי 218.

 תקנות לעידוד המגזר העסקי(קליטת עובדים)(הוראת שעה),
 התשנ״ד-994ו

(הוראת ם) בדי 8 לחוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עו ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו

(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות י  שעה), התשנ״א-991ו

 אלה:

 סייח התשנ״א, עמי 201; התשנ״ג, עמי 182.
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 תיקון תקנה 3

 הוראת שעה

 תחילה ותחולה

 1. בתקנה 3(א) לתקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה),

(להלן - התקנות העיקריות), במקום ״ששה חודשים״ יבוא ״תשעה חודשים״. 2  התשנ״ב- 991ו

 2. על אף האמור בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות -

 (1) בקשה לתמריץ של מעסיק שהתקופה הקודמת לגביו היא התקופה שלאחר יום

 ל׳ בםיון התשנ״ב (1 ביולי 1992), המתייחסת לרבעון שחל בתקופה שמיום ח׳ בטבת

 התשנ״ג (1 בינואר 1993) ועד יום ט״ו בתשרי התשנ״ד (30 בספטמבר 199.3), תוגש תוך

 תשעה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה:

 (2) בקשה לתמריץ של מזמין כמשמעותו בחוק, שהוראות פסקה (ו) אינן חלות לגביו,

 בעד עובדי קבלן שהעסיק ברבעון שחל בתקופה שמיום ל׳ בםיון התשנ״ב (ו ביולי 1992)

 ועד יום ד׳ בתמוז התשנ״ג(30 ביוני 1993), תוגש תוך שלושה חודשים מיום תחילתן של

 תקנות אלה.

 3. תקנה 1 תחול על בקשות לתמריץ המתייחסות לרבעון שחל בתקופה שמיום ט״ז בתשרי

 התשנ״ר (ו באוקטובר 1993) ואילך.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 ב׳ בשבט התשנ״ד (ו בפברואר 1994)

 (חמ 3-2320)

 קן״ת התשנ״ב, עמי 452.

 תקנות המכס (תיקון - הוראת שעה), התשנ״ד-994 ו
, ובאישור 2 נה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס', וסעיף 1 לחוק־יסוד: משק המרי

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, בסופה יבוא: תיקון תקנה 11א 3  1. בתקנה ו1א לתקנות המכס, התשב״ו-965ו

 ״(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד במחשב של רשימון יבוא לגבי טובין, למעט רכב

 מנועי, שיובאו בידי עולה יהיה פטור מתשלום האגרה; לענין תקנה זו, ״עולה״ - כהגדרתו

 בפרט 7 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומם קניה על טובין,

.״ 4  התשנ״ד-993ו

 2. תוקפה של תקנה 1 מיום י״ח בטבת התשנ״ד (ו בינואר 1994) עד יום כ״ח בטבת התשנ״ד תוקף

 (31 .:דצמבר 1994).

 י׳׳ח בשבט התשנ״ד (30 בינואר 1994)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  גחמ ־3-2) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 ס ״ח התשל״ה, עמי 206.

 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשנ״ג, עמי 458.
 ק״ת - שיעורי מק״ח, התשנ״ד, עמי 45.
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 צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הכניסה לישראל, התשיי׳ב-1952י, אני מעווה

 לאמור:

, בטורים א׳  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ״ח-21988

 ו־ב׳:

 (ו) אחרי ״בהאמם״ יבוא ״בולגריה״;

 (2) אחרי ״סיירה לאונה״ יבוא ״ספרד״.

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 כ״ה בשבט התשנ״ר (6 בינואר 1994)

 (חמ 5-1084)

 סייח התשי״ב, עמי 354; התשמ״ה, עמי 213.
 ק״ת התשמ״ח, עמי ו44; הרנשנ״ג, עמי 1154.

 תיקון התוספת

 תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק בךפואה וטרינרית בידי מי
 שאינו רופא וטרינר - חיסון עופות), התשנ״ד-994ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א- 1991י, ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״היתר״ - היתר מאת המנהל לבצע חיסון עופות:

 ״חיסון עופות״ - ביצוע חיסון עופות בכל שיטות החיסון לרבות בהזרקה, במי שתיה, בריסוס

 ובערפול.

 2. מי שאינו רופא וטרינר רשאי לעסוק בחיסון עופות אם קיבל לכך היתר מאת המנהל,

 בכפוף להוראות תקנות אלה.

 3. המבקש היתר יגיש על בך בקשה למנהל לפי הטופס שבתוספת ויצרף אליה את

 האישורים והתעודות המפורשים בו.

 היתר לעסוק
 בחיסון עופות

 בקשה להיתר

 לא יתן המנהל היתר למבקש אלא אם כן התקיימו בו כשירויות אלה:

 (1) הוא בעל השכלה תיכונית:

 (2) הוא סיים קורם לביצוע חיסון עופות שהכיר בו המנהל;

 (3) הוא עמד בהצלחה בבחינה שקבע המנהל או שהמנהל אישר.

 לא יבצע מחסן עופות חיסון עופות אלא בפיקוחו האישי ובנוכחותו של רופא וטרינר.

 תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

 כשירויות לקבלת 4.
 היתר

.5 

.6 

 7. (א) על אף האמור בתקנה 4 רשאי המנהל לתת היתר זמני במחסן עופות לתקופה של

 שנה אחת למי שהגיש בקשה על כך לפי הטופס שבתוספת, אם ראה בי עד לתחילת תקנות אלה

 עסק המבקש שלוש שנים רצופות לפחות בחיסון עופות.

 פיקוח רופא
 וטרינר

 תחילה

 הוראת מעבר

 סייח התשני׳א, עמי 76.
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 (ב) בעל היתר זמני רשאי לפנות למנהל בבקשה לקבלת היתר כמחסן עופות, והמנהל

 יתן לו היתר כאמור אם יעמוד בבחינה הקבועה בתקנה 4(3).

 תוספת

 (תקנה 3)

 בקשה להיתר/היתר זמני* במחסן עופות

 אל: מנהל השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות

 שם המבקש:

 משפחה פרטי

 מספר תעודת זהות תאריך לידה

 מען

 עיר/ישוב שכונה/רחוב מם׳ הבית מיקוד

 השכלה

 סיום קורס מוכר לחיסון עופות*

 בתאריך במקום

 עסק ברציפות בחיסון עופות החל ביום עד יום *

 שמות המשקים בהם עסק בחיסון עופות*
 אני מבקש בזה היתר/היתר זמני* כמחסן עופות

 תאריך חתימת המבקש

 מצורפים:

 העתק/צילום* מאומת של תעודה המעירה על השכלה

 העתק/צילום* מאומת של תעודת סיום קורם לביצוע חיסון עופות

 העתק/צילום* מאומת של ההודעה על הציון שלו בבחינה לביצוע חיסון עופות

 העתק/צילום* מאומת של רשיון עסק או תעודת עוסק מורשה מתאריך תחילת העיסוק בחיסון

 עופו ז.

 •מחק את המיותר

 י׳ בשבט התשנ״ד (18 בינואר 1994)
ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2420) י
 שר החקלאות

 !מקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר)(הוראת שעה), התשנ״ד-994 ו

־23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו

(להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: י  התשמ״ה-1985

 י ס ״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.
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, בקשה יבוא בשר), התשל״ד-21974 ים(  הוראת שעה 1, על אף האמור בתקנה 2(א) לתקנות מחלות בעלי חי

 לאישור בית מטבחיים לשנת 1994 ניתן להגיש עד יום י״ט בניסן התשנ״ד (31 במרס 1994),

 י״ט בשבט התשנ״ד (31 בינואר 1994)

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-857) י

 שר החקלאות

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 1244; התשנ״ג, עמי 745; התשנ״ד, עמי 339.

 תקנות הנמלים (ניטור מאגרות החסנה)(הוראת שעה), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א- 1971 י,

, על פי הצעת רשות 2  וסעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשב״א- 961 ו

 הנמלים והרכבות באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

(להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת נ  תיקון תקנה 243 ו. בתקנה 243 לתקנות הנמלים, התשל״א-1971

 משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) עולה יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת החסנה לפי תקנות 241 ו־242 עבור חפצים

 אישיים, משנתקיימו התנאים הבאים:

 (1) נבצר היה מן העולה לשחרר את החפצים האישיים מסיבות אלה:

 (א) העדר דיור המאפשר אחסון חפצים אישיים של העולה!

 (ב) היעדרות של העולה מן הארץ, שלא מרצונו;

 (2) העולה הגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה תוך שלושים ימים מיום שפסקו

 הנסיבות שמנעו מן העולה את שחרור החפצים האישיים.

 בתקנת משנה זו, ״חפצים אישיים״ - חפצים אישיים של העולה שהוא פטור מתשלום

 מכם בעדם, לרבות חפצים ביתיים שהיה פטור מתשלום מכס בעדם אילולא האמור בכלל

 17 של פרט 7 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,

.״  התשנ״ד-41993

 תיקון תקנה 254 2. בתקנה 254 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ץד) עולה יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת החסנה לפי סימן זה, עבור חפצים אישיים,

 משנתקיימו התנאים הבאים:

 (1) נבצר היה מן העולה לשחרר את החפצים האישיים מסיבות אלה:

 (א) העדר דיור המאפשר אחסון חפצים אישיים של העולה:

 (ב) היעדרות של העולה מן הארץ, שלא מרצונו.

 (2) העולה הגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה תוך שלושים ימים מיום שפסקו

 הנסיבות שמנעו מן העולה את שחרור החפצים האישיים.

 בתקנה זו, ״חפצים אישיים״ - כהגדרתם בתקנה 243(ה).״

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי ג44.
 2 סייח התשב״א, עמי 145; התשמ״ח, עמי 156.

 s ק״ת התשל״א, עמי 306; התשנ״ג, עמי 942.

 4 ק״ת - שיעורי מק״ח, התשנ״ד, עמ׳ 45.
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 3. תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן. תחולה

ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

 ו׳ בשבט התשנ״ד (18 בינואר 1994)

 (חמ 3-137)

 עו הפיקוח על מערבים ושירותים (העגת מחיר של סוג מערבים מסוימים)
 (תיקון), התשנ״ד--994 ו

47 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(הץ1) ו

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  ההשי״ח-1957י

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים), תיקון התוספת

 התשנ״א- 21991 -

 (1) בפרט (11), אחרי ״מכלים״ יבוא ״שאינם מוצבים על מדף בבית העסק״;

 (2) אחרי פרט (11) יבוא:

 תחילה

ית המדף ית בחז ו  הצמדת תו

 שעליו מוצב המכל, או בחזית

 המכל.״

 הצגת מחיר מעל או ליד המצרך

וית או שלט בחזית  הצמדת תו

נחים הבקבוקים  המדף שעליו מו

 הצבת שלט סמוך למצרך במקום

ו יצויין  בולט בתחנת הדלק שעלי

 המחיר; המחיר יהיה לכל יחידת

 משקל.״

ש י ר ה ח כ י  מ

 שר התעשיה והמסחר

 ״(1וא.) מצרכים ארוזים הנמכרים מתוך

 מכלים המוצבים על מדף בבית העסק,

 ובלבד שהמכל מכיל מצרך מסוג אחד

 בלבד, ושנפחו של המצרך אינו חורג

 מתיבה שצלעותיה 4 ס״מ על 5 ם״מ על 6

 ס״מ.

 (3) אחרי פרט (14) יבוא:

ים יומיים המודפסים בחוץ נ  ״(15) עתו

 לארץ

 (16) משקאות קלים בבקבוקים המכילים

 1 ליטר ומעלה, המוצבים בבית העסק

 במעמד מיוחד למשקאות קלים

 (17) שמני סיכה לרכב באריזה עד 4 ליטר

 2. תחילתו של צו זה חודשיים מיום פרסומו.

 י״ב בשבט התשנ״ד (24 בינואר 1994)

 (וזו* 3-1837)

 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ט, עמי 40; התשנ״א, עמ׳ 203.
 ק״ת התשנ״א, עמי 1237.
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 כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו־47(ב) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התשץ-1990י

וך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה נ  (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החי

 לטלויזיה ורדיו, כללים אלה:

 &רק אי: {*דשנות

 הגדרות 1. (א) בכללים אלה -

יזיה הלימודית, או בעל ך - בעל זכיון לשידורי טלויזיה, לרבות חברת החדשות והטלו ו כי  ״בעל ז

 זכיון לשידורי רדיו:

 ״המנהל״ - לרבות מי שהוא ימנה מזמן לזמן לענין כללים אלה, בין באופן כללי ובין לענין

 מסוים:

 ״הקלטה״ - בין בדרך של צילום ובין בדרך של רישום קול:

 ״משדר״ - כל אחד מאלה: תכנית, תשדיר פרסומת, הודעה, תשדיר קידום לתכנית, קטעי מוסיקה,

 לרבות חלק של כל אחד מהם;

 ״עורך ראשי״ - כל אחד מאלה:

 בחברת החדשות - מנהל חברת החדשות שמונה לפי סעיף 68 לחוק;

 בבעל זכיון אחר - מנהלו הכללי של בעל הזביון או מי שהוא ימנה לעורך ראשי בהודעה

 בכתב שתימסר למנהל;

 ״ענין ציבורי״ -- לרבות גילוי של עבירה פלילית, חשיפה של התנהגות אנטי חברתית, הגנה על

 בריאות הציבור, שלומו ורווחתו ומניעת הטעיית הציבור;

 ״קרוב״ - הורה, בן זוג או צאצא.

 (ב) מונחים אחרים בכללים אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש

 להם בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו המתאימים לענין, אלא אם בן מהקשר הדברים

 משתמע אחרת.

 פרק בי: חופש הביטוי וזבות העיבוד לדעת

זכות י ו  חופש הביטוי 2. בעל זכיון ישרת בכל משדריו, בנאמנות ובאחריות, את עקרונות חופש הביטו

 העיבור לדעת, לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות.

 חשיפת מידע 3. לא יימנע בעל זכיון מלשדר מידע שקיים ענין עיבורי בשידורו.
 בעל ענין ציבורי

 חסיון 4. לא ימסור בעל זכיון פרטים על זהותו של אדם שמסר לו מידע או את המידע שנמסר לו,

 במקרה שבו מוסר המידע מסרו על סמך הבטחה שזהותו לא תיחשף או שמידע מסוים לא ישודר,

 או כל הבנה דומה, אלא אם כן מחוייב בעל הזכיון למסור זאת לפי דין.

 ם״ח התש״ן, עמי 58.
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 פרק גי: אי משוא פנים, אוביקטיביות, איזון ודיוק בשידורים

 5. (א) לא יעשה בעל זכיון שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע אי משוא פנימ

 מלשדר.

 (ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יקפיד בעל זכיון שלא יהיה בשידוריו כדי

 לקדם, במישרין או בעקיפין, את ענינם האישי, הכלכלי או הציבורי, שלו או של מנהל או בעל

 ענין בו, למעט אם קידום ענין כאמור הינו תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודר שלא מתוך

 מטרה לגרום לקידום כאמור.

 (ג) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו על תשדירי פרסומת המשודרים בהתאם להוראות

 כל דין.

ה ברורה בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או אוביקטיביות  6. בעל זכיון יבחין בשידוריו הבחנ

י י י י ש  ניתוח של מידע. ב

נות  7. בנושא בעל משמעות ציבורית, יתן בעל זכיון בשידוריו ביטוי נאות ומאוזן לדעות השו

 הרווחות בציבור ולא יעדיף דעה מסויימת על פני דעה אחרת.

 8. (א) לא ישדר בעל זכיון ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדוייק, או

 מטעה.

נות המידע שהוא משדר במקורות המהימנים ביותר  (ב) בעל זכיון יבדוק את נכו

 בנסיבות הענין.

 איזון בשידור

 דיוק בשידור
 ואימות המידע

 זכות התגובה

 פרק די: זבות התגובה

 9. בפרק זה -

 ״ננוגע״ - אדם אשר בעל זכיון שידר משדר הפוגע בו, ובמקרה של אדם שנפטר - קרובו;

 ״פגיעה״ - נזק ממשי, לרבות חשש רציני לנזק ממשי, לגופו של אדם, לרכושו, לשמו הטוב,

 לכבודו או לפרטיותו;

 ״תגובה״ - הכחשה, תיקון או הבהרה של פרט לא נכון, מטעה או לא מדוייק, או של דברים

 שהוצאו מהקשרם.

 10. (א) בעל זכיון העומד לשדר משדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה באדם, ינקוט

 צעדים סבירים כדי לברר ולקבל את תגובתו של האדם לפני השידור ולשדר את התגובה ביחד

 עם המשדר הפוגע בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.

 (ב) נפגע רשאי לפנות אל בעל הזכיון תוך זמן סביר ממועד השידור כדי למסור לו את

 תגובתו ובעל הזכיון ישדר את התגובה בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.

 (ג) התגובה תנוסח בקצרה, בתמציתיות ובאופן עניני; תגובה אשר לא תנוסח באופן

 האמור, רשאי בעל הזכיון להחזירה לנפגע כדי שינסחה באופן האמור או לשדרה באופן מקוצר

 ומתומצת ובלבד שלא יהיה בקיצור או בתימצות כדי לשנות את תוכנה.

 (ד) בעל הזכיון ישדר את התגובה במשדר המתאים הקרוב ביותר האפשרי בנסיבות

 העניין, במועד ובהבלטה דומים בכל האפשר לאלו שבהם שודר המשדר הפוגע.

 (ה) בעל זכיון העומד לשדר משדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה חמורה באדם,

־אדם, ינקוט צעדים סבירים כדי י  ובנ;יוחד משדר הכולל תחקיר לגבי אדם מסויים או מספר בנ
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 לתת לנפגע הודעה על קיום המשדר ובזמן סביר מראש, ויקצה במסגרת המשדר זמן סביר,

 בנסיבות הענין, להופעת הנפגע ולהצגת עמדתו בנושא הפגיעה.

 (ו) נפגע הסבור כי משדר פגע בו פגיעה חמורה, או כי יש טעם מיוחד אחר לבך, רשאי

 לבקש מבעל הזכיון ששידר את המשדר בי יקצה זמן שידור סביר בהתאם לנסיבות הענין, במועד

 ובהבלטה דומים ככל האפשר לאלו שבהם שודר המשדר הפוגע, להופעת הנפגע ולהצגת עמדתו

 באשר לנושאו של המשדר הפוגע; בעל זכיון ישקול כל בקשה למתן תגובה כאמור, בהתחשב

 בחומרת הפגיעה בנפגע וייענה לה במידת הצורך והאפשר.

 (ז) נדרש בעל זכיון לשדר תגובה מטעמו של נפגע, יודיע לנפגע את החלטתו המנומקת

 בהקדם האפשרי בנסיבות הענין. היתה הדרישה בכתב - תינתן החלטת בעל הזכיון בכתב.

 (ח) בעל זכיון רשאי להימנע מלשדר תגובה במקרה מן המקרים המפורטים לעיל לאחר

ן ובלבד שראה נימוקים כבדי משקל שלא לשדר את התגובה למרות י  ששקל את בל נסיבות הענ

 הפגיעה.

 (ט) בעל זביון רשאי להביא במסגרת שיקוליו. בהחלטתו לפי סעיף קטן זה בין השאר,

 שיקולים הנוגעים לשידורי טלויזיה ורדיו כגון, חשש לקטיעת רצף המשדרים עקב ריבוי תגובות

ות המידע הפוגע נכון בעיקרו.  וכן שיקולים הנוגעים לעניין הספציפי, כגון הי

 פרק הי: פרטיות, השם הטוב והטעמ הטוב

 11. לא ישדר בעל זכיון משדר באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב או בפרטיותו של אדם

 ללא הסכמתו אלא אם כן קיים ענין ציבורי בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.

ות או  12. לא ישתמש בעל זכיון לשם השגת מידע באמצעים כגון הקלטה נסתרת, התחז

 תחבולה, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק במידע, בהעדר דרך סבירה אחרת להשיגו, לאחר

 החלטה של העורך הראשי ובכפוף להוראות כל דין.

 פגיעה בשם
 הטוב או
 בפרטיות

 הקלטה נסתרת
 והתחזות

 13. לא ישדר בעל זביון הקלטה או פרט מזהה של חולים או קורבנות עבירות אלימות או מין,

 לרבות מפגרים, אלכוהוליסטים או מכורים לסמים, באופן העלול לזהותם, אלא בהסכמתו של מי

 שמוסמך לתתה על פי הוראות כל דין, אם קיים ענין ציבורי בכך ובמידה המתחייבת; בהעדר

 הסכמה לשידור כאמיר, לא ישדר בעל •זכיין הקלטות או פרטים מזהים כאמור, אלא אם כן קיים

 ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.

 14. (א) לא יקליט ולא ישדר בעל זכיון אסירים בבית הסוהר או עצורים בבית המעצר, ללא

 הסכמתם אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך ובמידה המתחייבת.

 (ב) לא יפרסם בעל זכיון שמות חשודים או עצורים או פרטיהם המזהים, ובעל זכיון

 לשידורי טלויזיה לא ישדר צילומיהם, ללא הסכמתם בטרם הובאו בפני בית המשפט לשם

 הארכת מעצרם או לשם שחרורם בערבות, אלא אם בן קבע העורך הראשי שיש ענין ציבורי

 בפרסים או בשידור כאמור.

 (ג) שידרה ידיעה על מעצרי של אדם אי החשדתי ילאחר מכן שיחרר איתי אדם אי

 הוסר ממנו החשד, ישדר בעל זכיון ידיעה על שחרירי אי על הסרת החשד ממני, בכל האפשר

דיעה על מעצרו או החשדתו.  באותה מידה של הבלטה שבה שודרה הי

 (ד) שודרה ידיעה על אישומו של אדם ולאחר מכן זוכה אותו אדם בדין, ישדר בעל זכיון

דיעה על האישום.  ידיעה על הזיכוי ככל האפשר באותה מידה של הבלטה שבה שודרה הי

 שידור פרטי
 פגיעים

 אסירים, עצורים,
 חשודים ונאשמים
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 אלימות וסבל
 אנושי

 נפגעים באסון

 (ה) לא יציין בעל זביון במשדר את דבר מעצרו, החשדתו או אישומו של אדם מבלי

 להבהיר את דבר שחרורו, הסרת החשד ממנו או זיכויו, הכל לפי המקרה!

 15. בעל זכיון לא יציין במשדר מוצאו של אדם, עדתו, דתו, גזעו, לאומיותו, מינו, מעמדו ציון השתייכות

 החברתי או מגבלותיו, השקפתו הפוליטית, השתייכותו הארגונית, קרבתו המשפחתית לאדם או

ניות כאשר ציון כאמור עלול לפגוע באדם, אלא אם כן יש בפרטים אלו משום  העדפותיו המי

נית לנושא המשדר ולתוכנו ובכפוף להוראות בל דין. י  נגיעה ענ

 16. לא ישדר בעל זכיון אלימות או סבל אנושי קשים במיוחד אלא אם בן הם חלק בלתי נפרד

 מנושא המשדר ובתנאי שאין הם עוברים בעליל את גבול הנסבל על ידי צופה או מאזין סביר

 בנסיבות הענין.

 17. (א) ידיעות בדבר מצבם הבריאותי של נפגעים באסון, ישודרו בידי בעל זכיון רק

 בהסתמך על מקור רפואי מהימן ותוך איזבור זהותו.

 (ב) לא יפרסם בעל זכיון שמות, קולות, תמונות או כל פרט מזהה אחר של נפגעים באסון,

 קודם שבירר כי הודעות בנדון נמסרו כבר למשפחות הנפגעים.

 (ג) לא ישדר בעל זכיון לשידורי טלויזיה צילום מזהה של נפגע באסון ללא הסכמתו

 או - במקרה שהנפגע נפטר או שלא ניתן לקבל את הסכמתו - ללא הסכמת בגי משפחתו, אלא

 אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך.

 18. בעל זכיון יימנע מהקלטה או שידור של לוויה שאיננה לוויה ממלכתית אלא אם כן קרובי סיקור לוויות

 הנפטר הסכימו לכך מראש; ביקשו קרובי הנפטר כי ההקלטה או הסיקור ייעשו באופן מםויים,

 ישתדל בעל הזכיון, בגבולות הסביר, להיענות לבקשתם.

יה ולא יקליטם מקרוב אלא ידידיו בשעת הלו  בעל זכיון לא יראיין את משפחת הנפטר ו

 בהסכמתם.

 פרק וי: תיקון טעויות

ון ויתקן את הטעות ככל תיקון טעויות  19. נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר יתנצל בעל הזכי

 האפשר בתוך אותו המשדר: במשרדים אחרים, ישדר בעל זכיון התנצלות ותיקון בהזדמנות

 המתאימה הראשונה אחרי גילוי הטעות.

 פרק זי: שונות

וגעת התייעצות ובירור  20. (א) בכל מקרה של ספק בפרשנותם או ביישומם של כללים אלו או בהחלטה הנ

נים הקשורים אליהם, יוועץ בעל זכיון במנהל ויפעל לפי הנחיותיו. י  בענ

 (ב) הופרה הוראה מהוראות כללים אלה או היה חשש להפרתו, רשאי המנהל, מבלי

ן י  לגרוע משאר סמכויותיו, לזמן את בעל הזכיון, נציגו או מי מהפועלים מטעמו לבירור הענ

ות כלליות או מיוחדות בעקבות הבירור, כדי להבטיח את•  ורשא־ הוא לתת לבעל הזכיון הנחי

 מילוים של כללים אלה.

 21. בעל זביון יעביר למנהל העתק של כל פניה אליו הקשורה בכללים אלה וכן העתק של העברת העתקי
 , פניות

 תשובותיו והחלטותיו בפניות כאמור.
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 22. (א) מבלי לגרוע מאחריותו של כל אדם לפי כל דין, הופרה הוראה מהוראות כללים

 אלה, יראו אותה כהפרה של בעל הזכיון שבשידוריו הופרה ההוראה, וזאת בין אם ידע או היה

 עליו לדעת על ההפרה ובין אם לאו.

 (ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן(א), חובת שמירתם של כללים אלה מוטלת על כל

 אחד מעובדי בעל הזכיון ומהפועלים עבורו, וחובתו של בעל הזכיון להבטיח את שמירתם של

 כללים אלה בידיהם.

 כ״ג בכסלו התשנ״ד (7 בדצמבר 1993)

 (חמ 3-2460) י ו ם ף פ ל ד

 יושב ראש מועצת הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו

 כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה וברדיו),
 התשנ״ד-1994

־88 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התשץ-1990'  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו

נוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה  (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החי

 לטלויזיה ורדיו כללים אלה:

 פרק אי: פרשנות

 הגדרות 1. (א) בכללים אלו -

ך - כהגדרתו בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי ו בי  ״בעל ז

(להלן - כללי השיבוץ), לרבות בעל זכיון לשידורי רדיו! 2 ו ״ב-992  טלויזיה), התשנ

ים להיות קביעה עובדתית;  ״טענה״ - אמרה או מצג הנחז

 ״ענין ציבורי״ - לרבות גילוי של עבירה פלילית, חשיפה של התנהגות אנטי חברתית, הגנה על

 בריאות הציבור, שלומו ורווחתו ומניעת הטעיית הציבור.

 (ב) מונחים אחרים בכללים אלה, כבל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש

 להם בכללי השיבוץ, אלא אם כן מהקשר הדברים משתמע אחרת.

 פרק ב׳: עקרונות כלליים

 2. (א) בעל הזכיון אחראי לכך שלא יהיה בתשדיר פרסומת המשודר במסגרת שידוריו, דבר

וגד הוראות בל דין, ובפרט כללים אלה.  הנ

ו(אישור מוקדם  (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7 לכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדי

(להלן - כללי האישור המוקדם), לא יהיה בבל אישור נ  של תשדירי פרסומת), התשנ״ד-1994

 שנתן גורם כלשהו או מצג שלו כדי לפטור את בעל הזכיון מאחריותו לפי סעיף זה.

 3. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם

 או ברגשות הציבור.

 אחריות להפרת
 הכללים

 התאמה להוראות
 כל דין

 פגיעה בטעם
 הטוב

 ס״ח התש״ן, עמי 58.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 1235.

 5 ק״ת התשנ״ד, עמי 650.
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 4. לא ישדר בעל זכיון, ביודעין או ברשלנות, תשדיר פרסומת המכיל, במפורש או במשתמע, פרסומת אמת

ננה אמת או שיש בו הפרזה החורגת מדברי שבח סתמיים או תשדיר פרסומת שיש בו  טענה שאי

 או שחסר בו דבר באופן העלול להטעות צופה סביר.

 5. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה באדם או אפליה פסולה

 בקבוצת בני אדם,

 6. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו כדי לפגוע פגיעה בפרטיות

 בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו.

 7. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו פניה אל רגש הפחד, אלא אם כן קיים ענין

 ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות בל דין.

 8. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שאיננו בעברית או בערבית ובלשון תקנית

נית לתוכן הפרסומת. י י  ורהוטה, אלא אם כן מדובר בשימוש בעגה והשימוש קשור ענ

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי המנהל, במקרה שימצא לנכון, להתיר שידורו

 של תשדיר פרסומת בשפה אחרת.

 (ג) בעל זכיון לשידורי טלויזיה רשאי לשדר תשדיר פרסומת מיובא, במסגרת המותרת

ות בעברית או מדובבת בלשון כמפורט בסעיף  לו, בשפתם המקורית ובלבד שתהיה מלווה ככתובי

 קט! (א).

 (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לאסור ליוויו של תשדיר פרסומת בטלויזיה בכיתוב

 בשפה נוספת.

 9. (א) לענין סעיף זה - פרסומת מוסווית
 ופרסומת אגב

 ״פרסומת אגב״ - פרסומת המופיעה, לכאורה, כבדרך אגב;

 ״פרסומת מוסווית״ - פרסומת המשודרת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום

 למוצר או שירות;

 ״פרסומת בלתי מודעת״ - פרסומת המשודרת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם

נות חטופות או בצורה אחרת.  מודעים לכך באופן מלא, בתמו

 (ב) לא ישדר בעל זכיון דבר שהוא בגדר פרסומת אלא בדרך של תשדיר פרסומת שאושר

 בהתאם לכללי האישור המוקדם.

 (ג) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן(ב) לא ישדר בעל זכיון דבר שהוא בגדר פרסומת

 מוסווית, פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה לעיל, רשאי בעל זכיון לשדר משדר הכולל למעשה,

 פרסומת אגב למוצר או שירות, כגון תחרות ספורט שמוצבים בה שלטי פרסומת וכיוצא בכך,

 ובלבד שהתקיימו כל אלה;

 (1) בעל הזכיון לא קיבל כל תמורה, ישירה או עקיפה, בשל שידור כאמור;

 (2) החלטת בעל הזכיון לשדר משדר באמור לא הושפעה בכל דרך שהיא

 מהפרסום הכלול בו:

 (3) הפרסום הוא תוצאת אגב של המשדר עצמו ואיננו עובר את גבול הסביר

 מבחינת מרכזיותו במשדר:

 פניה לרגש
 הפחד

 שפת הפרסומת
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 (4) המשדר איננו כשלעצמו תשדיר פרסומת.

 (3) הפרסומת עצמה אינה מנוגדת לכל דין, לרבות כללים אלה.

 פרק גי: הגבלות על הפרסומת

ון לתכלית  10. (א) לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת שיש בו הטפת מסר דתי או המכו

 הנושאת אופי דתי.

ינם מוצרים או  (ב) אין באמור בסעיף קטן(א) כדי למנוע שידור תשדירי פרסומת שענ

 שירותים הכרוכים בדת.

 11. לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי

 או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור.

 פרסומת דתית

.12 
 להלן־

 לא יפרסם בעל זכיון, במישרין או בעקיפין, מוצרים ושירותים בנושאים המפורטים

 (ו) מוצרי טבק ועישון;

 (2) מוצר המיועד לסייע להתחמק מבדיקה חוקית או להפריע לביצועה בכל דרך

 אחרת:

 (3) מיסטיקה, תורת הנסתר, העל טבעי וכיוצא באלה, אולם רשאי המנהל להתיר

 פרסומם של דברי דפוס, בנושאים האמורים, אם שוכנע כי יש בתכנם ענין לציבור;

 (4) סוכנויות פרטיות לחקירות;

נים לנשק: ני ירי או מועדו  (5) נשק, תחמושת ומועדו

 (6) חומר תועכה-, שירותי ליווי; שירותי מין.

 13. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3, לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו

 שימוש לרעה בגוף האדם, בין היתר באופן שיש בו אחד מאלה:

וות מבזה של דמות אדם לרבות שילוב או עיוות מבזה בין דמות אדם לקול;  (1) עי

 (2) הצגה או תיאור של מגם גופני או נכות או מום אחר בדרך שעלולה לפגוע בצופה או

 במאזין סביר בעל פגם גופני, נכות או מום כאמור, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק

 בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.

 14. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3, לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת הכולל הצגה של

נית אלא אם  יחסים מיניים, רמיזות מיניות, אדם בקורבן של אלימות מינית או כיוזם אלימות מי

 כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת להוראות כל דין.

 15. לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת המעודד התנהגות העלולה להזיק לבריאות, לפגוע

 בבטיחות, באיכות הסביבה או בבעלי חיים, לרבות עידוד לצריכה מוגזמת של מוצר או שירות

 באופן העלול לפגוע בבריאות או בבטיחות או לפעולה בניגוד להוראות כל דין.

 16. לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת שיש בו תקיפה של מוצרים או גופים אחרים או

 ממעיט בערכם, בדרך שאינה הוגנת או על ידי הטעיה. אין באיסור זה כדי למנוע שבח למוצר או

 לגוף המתפרסם או עריכת השוואה המותרת לפי כללים אלה.

 פרסומת בנושאים

 מוצרים ושירותים
 האסורים בפרסום

 שימוש לרעה
 בגוף האדם

 מין בפרסומת

 התנהגות העלולה
 להזיק

 המעטת ערך
 אחרים
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 17. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המזמין את הציבור להשתתף בהגרלות, בתחרויות או הגרלות תחרויות
ם י ס ר פ  מבצעי פרסים כלשהם אלא בכפוף להוראות בל דין, ולאחר שנקט אמצעים סבירים בדי לוודא בי ו

 משתתפים צפויים יוכלו לקבל פרטים מודפסים בדבר תנאי התחרות, הכרזת התוצאות וחלוקת

 הפרסים, ואם קיימים תנאים מיוחדים לצורך השתתפות והתחרות - אף מידע בדבר התנאים

 האמורים.

 18. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת הכולל דרישה לתשלום או לפקדון לצורך קבלת מידע דרישת תשלום
1 י י ק ו פ  על הצעה הכלולה בתשדיר. א

 פרסומת ללימודים
 והשתלמויות

 שיווק ישיר

 שירותי טלפון
 בתשלום

 היכרויות של
 בני זוג

 משקאות
 אלכוהוליים

ים ו  19. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המציע קורסי לימוד והשתלמות המהו

 הכנה לקראת מבחנים מקצועיים או טכניים, אם משתמעת ממנו הבטחה לתעסוקה וודאית.

 20. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בדבר הצעות לרכישה באמצעות הדואר או באופן

 אחר של קשר ישיר כגון טלפון, כרטיס אשראי וכיוצא באלה, אלא בתנאים הבאים:

 (1) נעשו סידורים לכך שכל דורש יזכה למידע מבעל הזכיון בדבר שמו ומענו המלאים

 והברורים של המפרסם, אם פרטים אלה לא הובאו בתשדיר הפרסומת:

 (2) קיימים סידורים הולמים, במען האמור, לטיפול בפונים בידי אדם אחראי שיהיה

 נוכח במקום בשעות העבודה המקובלות;

 (3) קיימים סידורים הולמים המאפשרים לכל דורש לבדוק דוגמאות של המוצרים

 שפורסמו;

 (4) המפרסם מסוגל לעמוד בכל דרישה סבירה שנוצרה עקב הפרסום:

ן ו  (5) המפרסם מסוגל לספק הזמנות בתוך 28 ימים מיום הדרישה אלא אם כן בעל הזכי

 שוכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות שלפיהן יהא זה סביר שהמפרסם יציין בפרסומת

 אספקה בתוך תקופה העולה על 28 ימים,

ונת לקטינים. ננה מכו  (6) הפרסומת אי

 21. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת לשירות הניתן באמצעות הטלפון אלא אם כן

 התקיימו בו כל אלה:

 (1) התשדיר כולל פירוט מחירי השיחה לדקה בשעות רגילות ובשעות שיא;

 (2) אם השירות כרוך בהתקשרות של חמש דקות לפחות, מובהר בתשדיר הפרסומת כי

ות כרוך בהתקשרות ארוכה:  השימוש בשירות עלול להי

 (3) היתה הפרדה בין תשלום עבור השירות הניתן ובין תשלום עבור השימוש בטלפון,

 הדבר צויין בתשדיר הפרסומת בבירור.

 22. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שענינו הצעת שירותי היכרות אלא אם כן הגוף

נו גוף המסוגל להעניק את השירות הנטען בתשדיר ותוכן  המע1יק את שירותי ההיכרות הי

 התשדיר איננו פוגע ברגשותיהם של אנשים חסרי בני זוג.

ן לקטינים או שמופיע ו  23. (א) בעל זכיון לא ישדר תשדיר פרסומת למשקה אלכוהולי המכו

ו אלכוהול בנפח  בו קטין, למעט אם המדובר בפרסומת למשקה אלכוהולי שיש בו למטה מ־2%.

 וכן לא ישדר תשדיר פרסומת שנטען או נרמז בו באופן מטעה כי שתיית משקה אלכוהולי תורמת

 לאיכות חיים, לבריאות, להצלחה, לתפקוד משופר שכלית או גופנית, להצלחה מינית, או תשדיר

 המציע תחרות או מבצעי פרסים בהקשר לשתיה, או המציג שתיה בלתי מבוקרת.
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי בעל זכיון לשדר תשדיר פרסומת שמתקיים בו

יבת ובכפוף  דבר מן המפורט בסעיף קטן(א) אם קיים עניין עיבורי מובהק בכך, במידה המתחי

 להוראות כל דין.

 הגבלת השתתפות 24. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שבו משתתף או נוטל חלק בדרך אחרת מי שהוא
 אנשי תקשורת ז

יות תעודה או  1 עובד הרשות, או עובד של בעל זביון או אדם שהינו מגיש או קריין בתוכנ

 אקטואליה בכל כלי תקשורת בישראל, לרבות עיתונאי שעיסוקו בנושא כאמור, או מי שחדל

 לשמש בכל תפקיד כאמור בתוך תקופה של שישה חודשים קודם לשידור תשדיר הפרסומת.

 (ב) האמור בסעיף קטן(א) לא יחול על תשדירי פרסומת שבהם המפרסם הוא הרשות או

 כלי תקשורת אחר.

וחדים  (ג) מנהל הרשות רשאי להתיר חריגה מהוראת סעיף קטן (א) מנימוקים מי

 שירשום.

 פרק די: הטעיה

נים אלא אם בן הדבר נעשה  25. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת הכולל שימוש בנתו

 באופן המובן לעופה ממועע ובדרך שאין בה הטעיה.

 (ב) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שנטען או נרמז בו, בדרך כלשהי, כי במוער או

 בשירות המתפרסם יש תכונה או איכות אשר אינם ניתנים לביסוס.

 26. (א) בתשדיר פרסומת הכולל השוואה בין מועדים ינהג בעל הזכיון כך:

 (ו) לא ישדר תשדיר פרסומת המשווה בין מועדים אלא אם בן מדובר במועדים

 ךומים ובסיס ההשוואה הוא אחיד:

יחסו לעבודות הניתנות לביסוס וההשוואה תועג באופן  (2) נקודות ההשוואה ״תי

 הוגן;

 (3) המוער המושווה לא יועג בדרך שתיעור יתרון מלאכותי כלשהו למוער

 המתפרסם;

נות כללית של מוער על בסים ו  (4) לא ישדר תשדיר פרסומת שנטען בו לעלי

 השוואה מוגבלת.

 (ב) השוואה בפרסומת בין שירותים טעונה אישור של המנהל. המנהל יתן אישור

 כאמור, לאחר ששוכנע כי קיים בסים נאות להשוואה ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף זה,

 לענין פרסומת למוצרים, בשינויים המחויבים.

ן כי ו  27. בכל הנוגע לעיון מחירי מוצרים או שירותים בתשדירי פרסומת יוודא בעל הזכי

 מתקיימים בתשדיר תנאים אלה:

 שימוש בנתונים
 והוכחת טענות

 (ו) העגת המחיר מדוייקת ומעניינת בקול ובטלויזיה גם בתמונה;

 (2) אין בהעגת המחיר דגש על פרט לא עניני;

 (3) המחיר המועג היגו המחיר המלא לערכן! בתשדיר פרסומת למוער או שירות שיש

 בהם רכיב הדרוש להפעלה ואשר ניתן תמורת תוספת למחיר, מודגשת עובדת תוספת

 המחיר וכן שיעורה:

 (4) לגבי מבעעי מכירות וכיוצא באלה, מוגדרת התקופה שבה תקף המחיר המוצג:
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 הופעה במדים
 רשמיים

 דעות הדומות

 פרסומת הכוללת
 קטעים מתוכניות

 פרסומת למוצר
 או שירות

 המופיעים בתבנית

 שימוש בשם
 מטעה וחיקוי

 שימוש במונח
 ״חדש״

 שימוש בשיטות
 שחזור וחיקוי

 אחריות למוצר
 או השירות
 המפורסמים

ינים טווחי המחירים, ובטלויזיה גם באופן י  (5) בתשדיר פרסומת למוצר או שירות, מצו

 חזותי;

 (6) בתשדיר פרסומת המציע קניה בתשלומים של מוצר או שירות מצויין שיעור הריבית

 הגלומה בתשלומים או הנוספת עליהם;

 (7) בתשדיר פרסומת בטלויזיה למוצרים המופיעים ביחידות ארוזות מוצג גם המחיר

 היחסי ליחידת משקל בדרך של הצגת סימן חזותי קבוע אשר תקבע הרשות.

 28. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת כאשר מוצגת בו דמות הלבושה במדים של רשות

 מרשויות המדינה, אלא אם כן ניתן מראש אישור אותה הרשות שמדיה מופיעים בתשדיר.

 29. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו ניצול לרעה של דעה קדומה, תפיסה עממית

 שגויה, טעות רווחת, אמונה שיסודה בטעות, תווית חברתית פסולה, בורות או תמימות אפשריים

 בקרב הצופים.

 30. (א) מבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת הכולל קטעים

 מתכניית ששודרה במהלך ששת החודשים שקדמו לשידורו למעט פרסומת למוצרים או שירותים

ית האמורה.  הנוגעים לתכנ

 (ב) האמור בסעיף קטן(א) לא יחול על תשדיר פרסומת הכולל קטע חדשות או קטע חטוף

 מראיון ובלבד שלא ניתן לזהות בהם בבירור את המראיין או את התכנית.

 (ג) לא ישודר תשדיר פרסומת הכולל קטע של שידור מן הכנסת למעט במסגרת תשדיר

 שמטרתו קידום תכנית.

 31. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המתייחס למוצר או לשירות המופיע או שנעשה בו

 שימושו בתכנית.

 32. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שיש בו -

 (ו) שם מטעה או תוכן מטעה או כל דבר אחר שיש בו כדי להטעות צופה סביר כאילו

 אין מדובר בתשדיר פרסומת;

ית או בערכה,  (2) חיקוי לתכנית (פרודיה) אלא אם אין בתשדיר כדי לפגוע בתכנ

יות המופיעות בתשדיר אינן אלה שהופיעו בתוכנית ובכפוף להוראות כל דין.  הדמו

 33. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שנעשה בו שימוש במונח ״חדש״ ״חדיש״ או מלים

 אחרות דומות לגבי מוצר או שירות אלא אם כן התקיימו התנאים הבאים:

 (1) טרם חלפו 6 חודשים מיום שיוצר המוצר או שניתן השירות לראשונה;

 (2) טרם חלפו 3 חודשים מיום פרסום המוצר או השירות, לראשונה, בעיתון, ברדיו או

 בטלויזיה.

 •34. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שנעשה, במהלכו, שימוש לרעה בשיטות שחזור או

 חיקוי של המציאות באופן שיש בו כדי להטעות צופה סביר.

ון ראיות  35. (א) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 57, רשאי מנהל הרשות לדרוש מבעל הזכי

 להנחת דעתו, כי המפרסם מסוגל להעניק את תנאי האחריות או הערבות המובטחים על ידו

 בתשדיר הפרסומת, וכי אלו אכן מוענקים על ידו.
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 (ב) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שנעשה בו שימוש בביטויים כגון: ״אחריות/

 ״באחריות״, ״מובטח ״, ״בערבות״ וביוצא באלה, בדרך שיש בה כדי להטעות.

 (ג) תנאי האחריות יופיעו בתשדירי הפרסומת באופן ברור או יובאו על ידי המפרסם

 לידיעת רוכש המוצר או השירות בדרך של העמדת התנאים לעיונו בנקודת מבירת המוצר או

 השירות או בדרך יעילה אחרת.

יות והמלצות בתשדירי פרסומת רשאי מנהל הרשות, מבלי לגרוע  עדות והמלצה 36. (א) בנוגע לעדו

 מהאמור בסעיף 57, לדרוש מבעל זכיון כי יציג בפניו, להנחת דעתו, מסמכים חתומים על ידי

 המעיד או הממליץ התומכים בכל טענה שהושמעה או נרמזה בעדות או בהמלצה, כאמור.

 (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן(א), המסמכים יאמתו את שנאמר או הוצג

 בתשדיר הפרסומת ויכללו את פרטי המעיד, חתימתו, ציון עובדת מתן העדות מרצונו החופשי

 והתמורה שקיבל, אם קיבל.

 37. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המתאר מוצר או שירות, לרבות דוגמה של מוצר

 או שירות, כמוענקים חינם, אלא אם כן הם מסופקים למקבל ללא תשלום, להוציא דמי משלוח

 והובלה.

 (ב) מוצר שניתן למקבל בידי המפרסם לשם נסיון בלבד וללא צורך בתשלום תמורתו

 מאת המקבל, ניתן להציגו בתשדיר פרסומת כמוענק חינם אף אם הלקוח מחוייב לשלם את מחיר

 החזרתו, ובלבד שהתשדיר מבהיר את מחויבותו של המקבל לשלם את דמי ההחזרה והס אינם

 גבוהים בשיעור בלתי סביר.

 מתנה בפרסומת 38. בתשדיר פרסומת הכולל הענקת מוצר או שירות חינם ינהג בעל הזכיון בהתאם להוראות

 הבאות:

 (1) מוצר או שירות המוענקים לרוכש מוצר או שירות אחר, יתואר ככזה בבהירות;

 (2) אין להשתמש בביטוי ״שי חינם״ או ״מתנה חינם״ וכיוצא באלה לגבי מוצר או

 שירות המוענקים כאמור בפסקה (1).

 שמירת הוראות 39. הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות סעיף 4.

 מוצר או
 שירות חינם

 פרק הי: פרסומת וקטינים

נת לקטינים), ו  פרסומת המכוונת 40. מבלי לגרוע מהוראות בל דין, ובפרט תקנות הגנת הצרכן(פרסומת המכו

דוד , לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המכוון לקטינים אשר יש בו משום עי 4  לקטינים התשנ״א- 991 ו

 קטינים למעשים לא ראויים או שיש בו ניצול לרעה, בכל דרך שהיא, את עובדת היותם של

 קטינים נוחים לשכנוע יותר ממבוגרים.

 השתתפות קטינים 41. מבלי לגרוע מהוראות בל דין, לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת שבו מופיעים קטינים

 בפרסומת בהופעה שאיננה ראויה לקטינים או תשדיר כאמור שיש בו משום פגיעה בכבודם של קטינים או

 ניצולם לרעה בכל דרך שהיא, אף אם אין בו כדי להטעות את הצופים בתשדיר.

 4 ק״ת התשנ״א, עמי 707.
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 פרק וי: פרסומת בעניני בריאות, תרופות וטיפולים

 סימן א׳ - כללי

 42, (א) לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת בעניני בריאות, תרופות או,טיפולים רפואיים חוות דעת

ת ואישור מוי ו א ן 3 ת ר ע ות ד ני בריאות), אלא אם כן קיבל מהמפרסם חו י  (להלן - תשדיר פרסומת בענ

 מתאימה בדבר מהימנות התשדיר.

 (ב) תשדיר פרסומת בעניני בריאות שהערכה הולמת שלו דורשת מומחיות ברפואה,

 טעון אישור מוקדם של ועדת המומחים הרפואיים שחבריה ימונו בידי המועצה (להלן - ועדת

 המיימחים).

 (ג) בשאלה אם הערכת תשדיר פרסומת דורשת מומחיות ברפואה, יכריע המנהל.

 סימן ב׳ - הגבלות על הפרסום

 43, (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בעניני בריאות המפרסם או כולל: איסור פרסום

ים לפי מירשם רופא בלבד; יתנ  (1) מוצרים תרופתיים או טיפולים רפואיים הנ

 (2) מוצרים תרופתיים שלא אושרו בידי משרד הבריאות;

 (3) מוצרים לטיפול באלכוהוליזם;

 (4) תכשירים לטיפול בנשירת שיער;

 (5) אמצעים לבדיקת הריון, להוציא ערכות לבדיקת הריון שאושרו בידי המנהל

וועצות בועדת המומחים;  לאחר הי

 (6) טיפול רפואי באמצעות היפנוזה, היפנותרפיה, פסיכואנליזה, פסיכיאטרית

ועצות ו נים אלו שאישר המנהל לאחר הי י  וכיוצא באלה, למעט דברי דפוס בענ

 בועדת המומחים;

 (7) טיפולים שהשפעתם טרם נבחנה באופן מדעי - למעט אם אושרו בידי המנהל

יעצות בועדת המומחים.  לאחר התי

 (8) מוצר או טיפול הנוגעים למצב הטעון התערבות רפואית מקצועית:

ים בהתכתבות; יתנ  (9) הצעה לאבחנה רפואית, עצה, מירשם או טיפול, הנ

 (10) הצעה להחזרת תמורה למשתמש או מטופל לא מרוצים;

 (11) תחרות פרסים, מתן פרסים וכיוצא באלה;

יתנת מפי אנשים  י (12) הצהרות היוצרות רושם של עצה או המלצה מקצועית הנ
 המוצגים, באופן ישיר או עקיף, כמוכשרים לתת עצה או המלצה כאמור: מבלי

ו יועץ נ נ  לגרוע מכלליות האמור בפסקה זו, יש לציין בגוף הפרסומת כי המציג אי

 מקצועי;

 (13) שימוש במלים, ביטויים או המחשות הטוענים או רומזים לריפוי מחלה או

 התמכרות למעט טענה או רמז בדבר הקלת הסימפטומים של מחלה או

 התמכרות.

 (ב) כל תשדיר פרסומת למוצרים תרופתיים או לטיפולים רפואיים יכלול את הערות

 משרד הבריאות הרלוונטיות למוצר או לטיפול.
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 סימן ג׳ - מזון ותוספי מזון

 44. לא ישדר בעל זביון תשדיר פרסומת למזון שנטען שהוא בריא, אלא אם בן קיבל ביסוס

 רפואי לנטען.

יים בדבר טיב או  45. לא ישדר בעל הזכיון תשדיר פרסומת למזון שיש בו טיעונים כוללנ

 שלמות של מוצר מזון או מרכיביו העלולים לרמוז שלמוצר מזון או מרכיביו יש יתרון מבחינה

נות מרכיבים מםויימים במוצר  דיאטטית או בריאותית, באופן מטעה, או שיש בו הפנייה לתכו

נות המוצר בכללותו.  מזון העלולה ליצור רושם מוטעה באשר לתכו

ין או רומז שתוספות דיאטטיות הכוללות  46. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת המצי

ניות לשמירת דיאטה או בריאות טובה. ו  ויטמינים או מינרלים, הן חי

 (ב) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת לויטמינים או מינרלים אלא באישור המנהל.

 מזון בריאותי

 טעונים כוללניים
 וטיעונים חלקיים

 חיוניות הצגת
 תוספות דיאטטיות

 סימן ד׳ - הרזיה וחיטוב הגוף

ון להשיג משקל מופחת או  47. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת להצעת טיפול המכו

 שליטה בעיצוב הגוף, אלא בהתמלא התנאים הבאים:

 (ו) בעל הזכיון קיבל מהמפרסם חוות דעת רפואית המניחה את הדעת, לפיה הטיפול

 הוא יעיל ואיננו גורם נזק, וכל טיעון שהועלה בתשדיר הפרסומת מבוסס:

 (2) בעל הזכיון קיבל מהמפרסם ראיה המניחה את הדעת, כי הצרכן יכול לקבל

זיים, קודם  מהמפרסם בכתב, מיפרט מלא של תכנית הטיפול ותנאיה הכספיים והחו

 להתחייבותו:

 (3) התשדיר איננו מכוון לקטינים.

 הגבלות על
 פרסומת לחיטוב

 הגוף

 פרק זי: פרסומת בענייני צדקה

 48. בפרק זה - ״מוסד ציבורי״ ו־״מטרה ציבורית״ - כהגדרתם בסעיף 9(2) לפקודת

. 5  מם הכנסה

ני צדקה אלא מטעם מוסד ציבורי י  49. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בענ

 שהתאגד למטרה ציבורית.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל להתיר לבעל זכיון לשדר תשדיר

 פרסומת בעניני צדקה מטעם מפרסם שאיננו עומד בתנאי סעיף קטן(א) ובלבד שראה טעמים

 מוצדקים לכך והתשדיר ממלא אחר יתר התנאים הנזכרים בפרק זה.

 50. (א) לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בעניני צדקה אלא אם כן קיבל מהמפרסם את

 כל המידע הנוגע לזהותו, מטרותיו, פעילותו, מנהליו וחברי הגוף המנהל של המוסד המתפרסם

ועדה למטרה ציבורית וכן מסמכים  וכל מידע אחר המבטיח שהפרסומת איננה מטעה והיא אכן נ

 המלמדים על השימוש שנעשה בתרומות שתתקבלנה.

ון ממפרסם פרסומת  (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן(א) ידרוש בעל הזכי

ני צדקה, ערבות בנקאית או ערבות צד ג׳ בסכום המניח את הדעת והמבטיחה כי: י י  בענ

 אופי המפרסם

 דרישת מידע

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 (ו) התרומות המתקבלות על ידי המפרסם משמשות אך ורק למטרות שצויינו

 בפרסומת או השתמעו ממנה:

 (2) לא ייעשה כל שימוש בשמות התורמים ושמותיהם לא ייחשפו ללא

 הסכמתם;

 (3) מנהלי הגוף המפרסם ועובדיו התחייבו בפניו כי אין להם עניין אישי בתרומות

 או כל תועלת אישית, ישירה או עקיפה, מהתרומות עקב מעמדם.

 51. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת לעניני צדקה אלא אם כן התשדיר: סגנון הפרסומת

ני ומאופק ונמנע מהגזמה ומהצגת מקרים קיצוניים ולא  (1) מוצג באופן זהיר, עני

 מאפיינים;

 (2) איננו עורך השוואה עם גופי צדקה אחרים או פעילויות התרמה אחרות;

 (3) איננו מופנה באופן מיוחד לילדים;

 (4) איננו רומז כי מי שלא ייענה לפרסומת ייפגע בדרך כלשהי גשמית או רוחנית;

 (5) נזהר בכבודם של אלה אשר למענם הוא משודר.

 52. במקרה של התרחשות אסונות בלתי צפויים, רשאית המועצה להשעות שידורם של צדקה במקרה

ת של אסון ו נ ן ם א וגעים ל  תשדירי פרסומת כדי לפנות מקום לפרסומות מרוכזות לעניני צדקה הנ

ים. ־  האמו

 פרק חי: פרסומת בנושאים כספיים

 53. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בעניני כספים, לרבות בעניני בנקאות, ביטוח, פרסומת בנושאים

א כספיים ו ם ה ס ר פ מ ף ה ו ג ל ה  השקעות כספים וכיוצא באלה אלא אם כן הוכיח למנהל, להנחת דעתן, כ

 גוף אמין, כי התשדיר איננו עלול לגרום לתנודה משמעותית במשק או במגזר מסוים שלו וכי אין

 בו דבי־ הנוגד את טובת הציבור.

 פרק טי: צורת הפרסומת

 54. בעל זכיון לשידורי טלויזיה יוודא בי כותרות נעות, נחות או מוקרנות הכלולות בתשדיר כותרות

 פרסומת, יהיו ברורות וקריאות ויוקרנו במשך הזמן הדרוש לצופה ממוצע כדי לקוראן.

 55. לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת בעוצמת קול העולה על העוצמה המקובלת במשדר עוצמת קול

 שאיננו תשדיר פרסומת אלא אם כן הדבר דרוש לשם העברת המסר הכלול בתשדיר ובמידה

 סבירה.

 פרק יי: שונות

וגעת התייעצות ובירור  56. (א) בכל מקרה של ספק בפרשנותם או ביישומם של כללים אלו או בהחלטה הנ

נים הקשורים אליהם, יוועץ בעל זכיון במנהל ויפעל לפי הנחיותיו. י  בענ

 (ב) הופרה הוראה מהוראות כללים אלה או היה חשש להפרתה, רשאי המנהל, מבלי

ן י  לגרוע משאר סמכויותיו, לזמן את בעל הזכיון, נציגו או מי מהפועלים מטעמו לבירור הענ

 ורשאי הוא לתת לבעל הזכיון הנחיות כלליות או מיוחדות בעקבות הבירור, על מנת להבטיח את

 מילויב׳ של כללים אלה.
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 סמכויות המנהל 57. מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לו לפי כל דין, רשאי המנהל לדרוש מבעל זכיון ראיות כי

 תשדיר מסוים עומד בדרישות בל דין, ובפרט כללים אלו ולהתנות את שידורו בהמצאת ראיות

 כאמור להנחת דעתו. הוראת סעיף זה תחול גם על תשדיר פרסומת שאושר לשידור לפי כללי

 האישור המוקדם.

 כ״ג בכסלו התשנ״ד (ד בדצמבר 993 ו) י ן ס ף פ ל ך

 >חמ 3-2460) יושב ראש מועצת הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו

 כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת)
 התשנ״ד-994ו

י  מכוח סמכותה לפי סעיפים 24 ו־89 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התשץ-1990

 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו כללים אלה:

 הגדרות 1. (א) בכללים אלה -

ך - בעל זכיון לשידורי טלויזיה או רדיו: ו כי  ״בעל ז

 ״תסריט״ - תסריט מפורט (Story Board) של תשדיר המיועד לטלויזיה או תמליל של תשדיר

 המיועד לרדיו:

 ״תשדיר״ - תשדיר פרסומת המיועד לשידור בטלויזיה או ברדיו.

יות טלויזיה ו(שידורי תכנ  ״רצועת שידור״ - כמשמעותה בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדי

:  בידי בעליזכיון), התשנ״ב-1992י

 (ב) למונחים שלא הוגדרו בכללים אלה תהיה המשמעות שניתנה להם בכללי הרשות

(להלן - כללי  השניה לטלויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ״ב-1992נ

 השיבוץ).

ונתו לשדר  אישור מוקדם 2. (א) בעל זכיון יגיש למנהל בקשה בכתב לאישור תסריט של בל תשדיר שבכו

 של תשדירים ביחידת השידור שלו, לא יאוחר מ־סג ימים לפני מועד שידורו המתוכנן.

 (ב) בעל הזכיון יצרף לבקשתו את התסריט או את התשדיר שבכוונתו לשדר וכן יפרט

 בבקשה מהי רצועת השידור שבה מתוכנן שידורו של התשדיר.

 נוהל האישור 3. (א) המנהל רשאי לפסול תסריט או תשדיר שהוגש לבדיקתו, או לאשרו, וכן רשאי הוא

 להתנות את אישורו בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו או הגבלות על שידורו, והכל כדי

 להבטיח את מילוים של הכללים וההנחיות שקבעה המועצה. התנה המנהל תנאי כאמור, רשאי

 הוא לקבוע כי התסריט או התשדיר יוגש שוב לאישורו לאחר מילוי התנאי.

 (ב) המנהל יודיע לבעל הזכיון את החלטתו בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה. לא מסר

 המנהל את החלטתו עד למועד זה, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר שהוא או תםריטו הוגשו

 לאישור, אלא אם כן הודיע המנהל לבעל הזכיון על הארכת המועד להחלטה. הוארך המועד

 למתן ההחלטה, יתן המנהל את החלטתו עד למועד שקבע בהודעה. לא ניתנה ההחלטה גם

 במועד זה, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר.

 י סייח התש״ן, עמי 58.
 ־ ק״ת התשנ״ב, עמי 243ז.

 3 ק״ת התשנ״ב, עמי 235ו.
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 תסריט שלא
 אושר

 מקרים מיוחדים

 אחריות בעל
 הזביון

 (ג) החלטת המנהל תימסר לבעל הזכיון בכתב.

 (ד) בעל זכיון הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור למועצה תוך 3 ימימ

 מיום קבלת ההחלטה. המועצה תתן החלטתה בערר בהקדם האפשרי בנסיבות הענין.

 4. (א) בעל זכיון לא ישדר תשדיר פרסומת שהוא או תסריטו לא אושרו על ידי המנהל, או

 שלא על פי התנאים שנקבעו בהחלטת המנהל כאמור בסעיף 3.

נויים לאחר אישורם, טעונים אישור מחדש.  (ב) תסריט או תשדיר שנערכו בהם שי

 5. המנהל והמועצה ישמרו את תוכן התסריטים והתשדירים בסודיות המתחייבת

 מתוכנם.

 6. (א) בעל זכיון שנבצר ממנו להגיש תסריט או תשדיר מסוים במועד הנדרש, רשאי

 להגיש בקשה מנומקת, לקיצור פרק הזמן שבין הגשת התסריט או התשדיר לאישור לבין שידורו,

 והמנהל רשאי לקצר פרק זמן זה על פי שיקול דעתו.

 (ב) המנהל רשאי, מזמן לזמן, לקבוע תשדירים או סוגי תשדירים הפטורים מהצורך

 באישור.

 (ג) בעל זכיון שהוצג בפניו אישורו של המנהל לתסריט או תשדיר מסוים, פטור מהגשת

 התסריט או התשדיר לאישור.

 (ד) הותנה אישור המנהל בתנאים, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר בכפוף לתנאים

 שנקבעו.

 7. (א) בעל הזכיון אחראי לתוכן התשדירים ששולבו ביחידת השידור שלו ועליו החובה

 לבדוק כל תשדיר שהוא מקבל לשידור ולוודא כי הוא עומד בדרישות הזכיון, החוק, כללים

 והנחיות שקבעה המועצה וכל דין.

ון או  (ב) בדיקת המנהל ואישורו אינם מהווים תחליף לבדיקת התשדיר בידי בעל הזכי

 מתן תכשר או הסכמה לתוכנם, ואין בהם כדי לגרוע מאחריות בעל הזכיון על פי כל דין לתוכן

 התשדירים שהוא משדר או כדי להכשיר שידורו של תשדיר בניגוד לכללי השיבוץ.

 (ג) בעל הזכיון יכלול בכל התקשרות שהוא מבצע לשם הפקת שידור או תשדיר,

 הצהרה ברבר היותו של התשדיר טעון אישור הרשות ותנאי הפוטר את הרשות מאחריות לכל נזק

 העלול להיגרם בשל אי אישור התשדיר על ידה.

 תחילה

ד ל ף פ ס ו  י

 יושב ראש מועצת הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו

 8, תחילתם של כללים אלה מיום פרסומם.

 כ״ג בכסלו התשנ״ד (6 בדצמבר 1994)

 (חמ 0<24-ג)

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ׳׳ד-994ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנות החברות(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים

, (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  ושכרם), התשמ״א-981ו

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות ד(א), 8(א) ו-9(א) לתקנות, החל העלאת סכומי

 ביום כ׳ בשבט התשנ״ד (ו בפברואר 1994), כדלקמן: בסים לחישוב

 קי׳ ת התשמ״א, עמי 646; התשמ״ב, עמי 527; התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמי 2376; התשמ״ז, עמי ד4וו: התשג״ג, עמי
^63 
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 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא

 נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 178,297 השקלים החדשים הראשונים - 5%

 (2) לגבי 445,743 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (3) לגבי 534,891 שקלים חדשים נוספים - 3%

2% -  (4) לגבי 1,782,970 שקלים חדשים נוספים

1% -  (5) לגבי 1,782,970 שקלים חדשים נוספים

0.5% -  (6) לגבי 1,782,970 שקלים חדשים נוספים

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.250/0״

 ״שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט

 להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת

 עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד

 מכונס נכסים או מפרק אחר:

 (ו) לגבי 5ו8,9 השקלים החרשים או חלק מהם - 892 שקלים

 חדשים

 (2) לגבי 5ו8,9 שקלים חדשים נוספים - 10%

 (3) לגבי 17,830 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 71,320 שקלים חדשים נוספים - 0/«5

 (5) לגבי 178,297 שקלים חדשים נוספים - 40/0

 (6) לגבי 534,891 שקלים חדשים נוספים - 30/0

2"/0 -  (7) לגבי 1,069,782 שקלים חדשים נוספים

ו % -  (8) לגבי 1,782,970 שקלים חרשים נוספים

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.50/0״

ד לנושי דנ בי  ״שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיר ייקבע שבר באחוזים מהסכום שחולק כדי

 החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 71,320 השקלים החדשים הראשונים - 40/0

 (2) לגבי 89,148 שקלים חדשים נוספים - 30/0

 (3) לגבי 89,148 שקלים חדשים נוספים - 20/0

 (4) לגבי 782,970,ו שקלים חדשים נוספים - 10/0

 (5) לגבי 1,782,970 שקלים חרשים נוספים - 0.50/0

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.250/0״

 י״ח בשבט התשנ״ד (30 בינואר 1994)

ם ו ל ם ב ר מ  >חמ 3-1496) ע

 הכונס הרשמי
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