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 חוק העבירות המינהליות (תיקון מם׳ 4}, התשם״ג-2002*

 בחוק העבירות המינהליות, התשבדו-985ו' (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 1

 ת 1א. בחוק זה -

 ״בית המשפט״ - בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית
 דין אזורי לעבודה, לפי הענין:

 ״חוק העונשין״ - חוק העונשין, התשל״ז-21977:
 ״חוק סדר הדין הפלילי״ - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

 התשנדב-1982ג;

 ״תובע״ ־ במשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי.״

 בסעיף 2 לחוק העיקרי -
 (ו) בסעיף קטן(ג), במקום ההגדרה ״עבירה מינהלית חוזרת״ יבוא:

 ״״עבירה מינהלית חוזרת״ - עבירה מיגהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים
 מיום שעבר לפני בן אותה עבירה(בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים

 לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:
 (1) הוא שילם בשלה קנם מינהלי או הורשע בשלה:

 (2) חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה
 להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול

 ההודעה על הטלת הקנס.״
 (2) אחרי סעיף'קטן(ג) יבוא:

 ״(גז) שר המשפטים רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של חוק
 ובאישור הועדה, מועד שונה מהאמור בהגדרה ״עבירה מינהלית חוזרת׳
 שבסעיף קטן(ג) לגבי עבירה שנקבעה לפי אותו החוק או לגבי סוגי עבירות

 כאמור.

 (ג2) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא בשל תקופה
 המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1).״

 (5) במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 מה) קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או על
 הקנס המרבי שניתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.״

 בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, המילים ״התשל״ז-977ו״ - יימחקו.

 האמור בסעיף 4 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:
 ״(ב) קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת היא
 עבירה מינהלית, יציין בתוספת, בטור בי, את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה
 המינהלית, לצד שם החוק האמור: בוטלו התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית

- ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.״

 ו.
 יבוא:

.3 

.4 

 התקבל בכנסת ביום ו־ בכסלו התשס״ג (1ו בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק ג06ג, מיום י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר ו200), עמי 190.

 ם״ח התשמ״ו, עמי 1ג: התשנ״ו, עמי 222.
 סייח התשל״ז, עמי 226.
 ס״ח התשמ״ב, עמי ג4.

 הוספת סעיף וא

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף ג

 תיקון סעיף 4
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 5. בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5
 (1) בסעיף קטן(א), אחרי ״חוק שבתוספת״ יבוא ״(בסעיף זה - שר ממונה)״ ובמקום
 ״תאגיד שהוקם בחוק״ יבוא ״תאגיד שהוקם לפי חוק״ ובסופו יבוא ״ויקבל הכשרה

 למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו״.

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת״ יבוא ״שר
 ממונה״ ואחרי ״עובד של אותה רשות מקומית״ יבוא ״שיקבל הכשרה למילוי תפקידו

 לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו״.

 6. האמור בסעיף 7 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: תיקון סעיף 7

 ״(ב) מפקח יישא עמו את כתב המינוי בכל עת שהוא ממלא את תפקידיו לפי חוק
 זה, ויראה אותו לכל אדם, לפי דרישתו.״

 7. בסעיף 8 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 8
 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״יסוד להניח״ יבוא ״יסוד סביר להניח״:

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(בו) נקבע לעבירה מינהלית קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס בשל
 העבירה הנמשכת, אלא אם כן צורפה להודעה על הקנס בשל העבירה כאמור
 בסעיף קטן(ב), התראה שלפיה אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה,
 יוטל על הנקנס קנם בשל עבירה נמשכת: בהתראה יצוין גובה הקנס המינהלי

 הצפוי בשל העבירה הנמשכת.״

 8. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 8*
-ביטול קנס 8א. (א) הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף 8 רשאי הוא להגיש לתובע,
 מינהלי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין סעיף זה (להלן - התובע
 המוסמך) בקשה לביטול ההודעה בתוך 50 ימים מיום שהומצאה לו: נוכח
 התובע המוסמך כי התקיימה אחת מהעילות המפורטות להלן, רשאי הוא

 לבטל את ההודעה:

 (ו) העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס:
 (2) בנסיבות המקרה אין ענין לציבור בהמשך ההליכים.

 (ב) התובע המוסמך ייתן החלטה מנומקת בתוך זמן סביר בנסיבות
 הענין וימציא את החלטתו כאמור לפונה.

 (ג) התובע המוסמך יערוך רישום של הודעות שביטל לפי סעיף זה
 ושל העילות לביטול ההודעות.

 (ד) הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד לתשלום
 הקנס.

 (ה) מי שהגיש בקשה לביטול הודעה, כאמור בסעיף זה, אינו רשאי
 להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו;
 דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה
 להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 50 ימים ממועד המצאת

 ההחלטה.

 (ו) התובע המוסמך רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד
 האמור בסעיף קטן(א) אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות
 שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד

 לאחר שהוסרה המניעה.״
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 תיקון סעיף 9 9. בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, במקום ׳׳יסוד להניח׳׳ יבוא "יסוד סביר להניח׳׳.

 ביטול סעיף 12 10. סעיף 2 ו לחוק העיקרי - בטל.

 תיקון סעיף גו 11. בסעיף 13 לחוק העיקרי -

 (ו) בכותרת, אחרי ״כתב אישום״ יבוא ׳׳ומשפט בעבירה מינהלית״;

 (2) האמור בו יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) בית המשפט דשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם
 הודעת מקבל ההודעה לפי סעיפים 8 או 9 כי ברצונו להישפט ניתנה

 באיחור.״

 החלפת סעיף 14 12. במקום סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הקנס שיוטל 14. ביקש אדם להישפט לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב) והורשע, לא
 במשפט יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מהאמור להלן:

 (ו) לענין קנס מינהלי קצוב - מסכום הקנס או משיעורו:

 (2) לענין קנס מינהלי שאינו קצוב ואשר קבוע לו סכום או שיעור
 מזערי - מהסכום או מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה, ואולם בית
 המשפט רשאי מנימוקים שיירשמו להפחית את הקנס אם ראה

 נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו.״

 תיקון סעיף 15 13. בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום ״ובלבד שטרם שולם קנס מינהלי בשל אותה עבירה״
 יבוא ״ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס: סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע

 להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה״.

 תיקון סעיף 16 14. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום ״שלושים״ יבוא ״שישים״ ובמקום הםיפה החל
 במילים ״זולת אם הנקנס הודיע במועד שנקבע לכך״ יבוא ״זולת אם היה הקנס קנס מינהלי
 קצוב כמשמעותו בסעיף 2 והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצונו להישפט על

 העבירה״.

 החלפת סעיף 17 15. במקום סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:

 ״קנם שלא שולם 17. (א) לא שילם אדם קנס מינהלי במועד, לא הודיע כי ברצונו
 להישפט ולא השיב תשובה כאמור בסעיף 9(ב^, תיווסף על הקנס תוספת

 פיגור בשיעור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין.

 (ב) התובע המוסמך רשאי לפטור אדם מתשלום תוספת פיגור
 כאמור בסעיף קטן(א), כולה או מקצתה, אם נוכח שהעילה לאי תשלום

 במועד היא אחת מאלה:

 (ו) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה
 תלויה בו:

 (2) הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות
 המדינה.

 (ג) סכום ששולם או שנגבה על חשבון קנס מינהלי שניתוספה עליו
 תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשבון תוספת הפיגור או ייזקף בדרך

 שנקבעה בתקנות.״
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 16. בסעיף 17א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 17א

 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״החזר תשלום ששולם בטעות״ יבוא ״החזר תשלום
 של קנם שבוטל״-,

 (2) במקום ״שהוטל בטעות״ יבוא ״שבוטל״.

 17. בסעיף 9ו(ב), המילים ״התשל״ז-1977״ - יימחקו. תיקון סעיף 19

 18. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי ״קנס מינהלי שהטיל מפקח שהוא עובד של רשות תיקון סעיף 22
 מקומית או של תאגיד שהוקם בחוק״ יבוא ״או שהוטל בבית משפט לענינים מקומיים או

 בבית משפט אחר, עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית או התאגיד״.

 19. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 22א

 ־סיווג עבירה 22א. (א) אין בקביעת עבירה כעבירה מיגהלית כדי לשנות את סיווג
 והתיישנות העבירה כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין.

 (ב) לענין התיישנות עבירה כאמור בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי
 או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עבירה, לפי הענין, יראו את
 מועד הטלת הקנס כמועד ההעמדה לדין, ואולם אין במועד הקבוע בסעיף
 9 לחוק סדר הדין הפלילי או בחיקוק כאמור, לפי הענין, כדי למנוע הגשת
 כתב אישום נגד מי שביקש להישפט לפי חוק זה או להמיר כתב אישום

 בקנס מינהלי, אף אם עבר אותו מועד.

 (ג) (ו) לענין התיישנות עונש כאמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין
 הפלילי או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עונש, לפי
 הענין, יראו את המועד הקבוע לתשלום הקנס המינהלי במועד

 שבו פסק הדין נעשה חלוט.

 (2) על אף האמור בפסקה (ו), לא יחלו בגביית קנס מינהלי
 שהוטל בשל עבירה מסוג עוון, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו,
 אם מיום שהוטל הקנס או מיום הפסקת הביצוע, לפי המאוחר,

 עברו חמש שנים.״

 20. בסעיף 55(ב) לחוק העיקרי, במקום ״או בהנחה במשרדו״ יבוא ״או במסירה לעובד תיקון סעיף 5*
 במשרדו״.

 21. במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיפים 1 ו־4)

 טור בי
 התקנות שבהן נקבעה עבירה

 מינהלית לפי החיק אי הפקודה
 טור א׳

 שם החוק או הפקודה

 פקודת האגודות השיתופיות

 פקודת בריאות העם, 1940

 חוקי א׳יי, כרך אי, עמי(ע) 356, (א) 60ב.

 ע־ר 1940, תוס׳ 1, עמי(ע) 191, (א) 9ג2.
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 טור ב•
 טור א־ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה

 פקודת תאונות ומחלות משלח יד תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- בסיחות בעבודה), התשנ״ו-995ול  (הודעות), 1945*

 פקודת המשקלות והמידות, 1947* תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- חיקוקי צרכנות), התשמ״ח-988ו'

' °  חוק איסור אפיית לילה, התשי׳׳א-951 ו

 חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-ו95ו" תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- שעות עבודה ומנוחה), התשנ״ח-

2 י  998 ו

ג י  חוק חופשה שנתית, התשי׳׳א-951 ו

 חוק מס קניה (טובין ושירותים), תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- חיקוקי מסים), התשמ״ז-987ו5'  התשי׳׳ב-1952"'

 חוק החניכות, התשי״ג-1953"

 חוק עבודת הנוער, התשי״ג-1953די תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- עבודת נוער), התשנ׳׳ד-81994'

 חוק עבודת נשים, התשי״ד-954ו"

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- בטיחות בעבודה), התשנ״ו-995ו  התשי״ד-954ו20

2 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  פקודת המכס,
- חיקוקי מסים), התשמ״ז-1987

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- חיקוקי צרכנות), התשמ״ח-1988  התשי״ח-957ו22

 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- איכות מזון), התשמ״ח-988ו"

 * עייר 945ו. תוס׳ 1, עמ׳ (ע) 62, >א< 80.
 י ק״ת התשנ״ו, עמי 62.

 8 ע״ר 1947, תום• 1, ענל (ע) 2, (א) 2.

 * ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 4»ג.
̂ח התשי״א, עמי 61.  °' םי

ח התשי״א, עמי 204.  ״ ס;
י ק״ת התשנ״ח, עמי 1352. 2 

' ס״ח התשי״א, עמ׳ 4ב2.  ג

י ס״ח התשי׳׳ב, עמ׳ 44ג. 4 

1 ק״ת התשמ״ז, עמי 906. 5 

 *' ס״ח התשי״ג, עמי 108.

 ״ ם־ח התשי״ג, עמי 115.
י ק״ת התשנ״ד, עמי 686. 8 

 ״ ס״ח התשי״ד, עמי 154.

2 ם״ח התשי״ד, עמי 202. 0 

 י2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ג, התשי״ז, עמי 9ג.
2 ם״ח התשי״ח, עמי 24. 2 

 ״ ק״ת התשמ״ח, עמי 718.

 ספר חוקים 1875, ט״ז בכסלו התשם״ג, 21.11.2002



 טור ב׳
 טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה
 חוק שירות התעסוקה, התשי־ט-241959 תקנות העבירות המינהליות (קנם מעהלי
- הוראות שירות התעסוקה), התשמ״ח-

2 5  988 ו

 חוק המים, התשי״ט-959ו" תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- עבירות לפי חוק המים/ התשס״ג-

"2002 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של
 ירקות, התשי״ט-959ו*2

 פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]*2 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- חיקוקי מסים), התשמ״ז-987ו

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ־׳א- °1961* תקנות העבירות המינהליות (קנס מיגהלי
- חיקוקי מסים), התשנדז-987ו

 חוp מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- חיקוקי מסים), התשמ״ז-987ו ג  ורכישה), התשכ״ג-1963י

 חוק המועצה לענף הלול (ייצור וייצוא),
 התשכ״ד-1965"

"  פקודת העיריות [נוסח חדש]

 חוק רשות השידור, התשכ״ה-41965ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה),

 התשס״ב-52002ג

 חוק שירות עבודה בשעת חירום,
 התשכ״ז-967ו34

 חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968" תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית

 באג 2000), התש־ס-999ו"

 ס״ח התשי״ט, עמי 2ג.
 ק־ת התשמ־ח, עמי 718.

 דיני מדינת ישדאל, נוסח חדש 6, עמי 20ו.
 ק״ת התשם־ג, עמי 54.

 סייח התשי־ט, עמי 222.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6. עמי 120.

 ם־ח התשכ״א, עמי 100.
 ס״ח התשכ״ג, עמי *15.
 ס־ח התשכ־ד, עמי 12.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ם־ח התשכיה, עמי 100.
 ק״ת התשס־ב, עמי 927.

 סיח התשכ״ז, עמ׳ 86.
 ס־ח התשכ־ח, עמי 254.

 ק״ת התש־ס, עמי 154.

 ספר הוקים 1875, ט־׳ז בכסלו התשם־ג, 21.11.2002



 טור ב׳
 טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה
 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי

- בטיחות בעבודה), התשנ״ו-995ו  התש״ל-1970'ג

4 תקנות העבירות המינהליות (עבירות 0  פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל׳׳א- 971 ו
 בטיחות השיט ומשיטים), התשס׳׳ג-

4,2002 

 חוק המועצות למוצרי פירות וירקות
 (ייצור ויצוא), התשל״ג-גד4219

 חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק),
 התשל״ג-973וג4

 חוק הספנות (ימאים), התשל״ג-441973 תקנות העבירות המינהליות (עבירות
 בטיחות השיט ומשיטים), התשס״ג-2002

 חוק למניעת הונאה בתפילין וכמזוזות,
4!  התשל״ה-974ו!

 חוק מם ערך מוסף, התשל״ו-441975 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- חיקוקי מסים), התשמ״ז-1987

(ייצוא ושיווק), י  חוק המועצה לצמחי נו
 התשל״ו-976ו'4

 פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-976ו

 חוק שירותי תיירות, התשל״ו-976ו48

 חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978ו*4 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- עבירות פיקוח על המטבע), התש״ס-

5 0  999 ו

 פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],
 התשל״ט-979וי5

 פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א- 1981"

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6ו, עמי 357.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 ק״ת החשס״ג. עמ• 78ו.
 ס־ח התשל״ג, עמי 292.
 ס״ח התשל״ג, עמי 310.
 ם״ח התשל״ג, עמי 329.
 סייח התשל״ה, עמי 5 ו.
 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 ם״ח התשל״ו. עמי 277.

 ם״ח התשל״ו, עמי 228.
 ס״ח התשל־ח. עמי 108.

 ק״ת התש־ס, עמי 2.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 ספר חוקים 1875, ט־ז בכסלו התשס״ג, 21.11.2002



 טור ב׳
 טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה
 חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי

- פיקוח על עסקי ביטוח/ התשס־א-  התשמ״א-1981"
542001 

5 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי 5  חוק הגנת הצרכן, התשנדא- 981 ו
- חיקוקי צרכנות), התשמ׳׳ח-1988

 פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חרש],
 התשנדג-983ו*5

 חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק
 לעישון, התשמ״ג-1983'5

 חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ״ג-581983 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- איסור הונאה בכשרות), התשנ״ב-

"1992 

 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים,
 התשמ״ג-983ו°*

 חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי
- חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים  צוננים), התשמ״ז-1986'*

 צוננים), התשמ״ח-988ו2*

 חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ״ו-986ו" תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
4 4 - איסור הצגת חמץ/ התשמ״ח-988 ו

6 תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי  חוק שכר מינימום, התשבדז-987ו5
- אי תשלום שכר מינימום), התשנ׳׳ב-

**1992 

 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת  התשמ׳ח-988וד*

 עבודה), התשם״ב־482002

 ״ ס־ח התשמ״א, עמ׳ 208.
5 ק״ת התשס״א, עמי 1061. 4 

5 ס־ח התשמ״א, עמי 248. 5 

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 54, עמי 750. 8 

5 ם־ח התשמ־ג, עמ׳ 38.  י
5 ם״ח התשמ־ג, עמי 128. 8 

5 ק־ת התשנ״ב, עמ־ 990.  י
8 ם־ח התשמ־ג, עמ׳ 148. 0 

 י" םיח התשמ־ז, עמי 16.
8 ק־ת התשמ״ח, עמי 364. 2 

 י* ם־ח התשמ״ו, עמ׳ 220.
8 ק״ת התשמ־ח, עמ׳ 366. 4 

8 ם־ח התשמ״ז, עמי 68. 5 

8 ק־ת התשנ־ב, עמי 1306. 8 

8 ס״ח התשמ״ח, עמי 38. 7 

8 ק־ת התשס״ב, עמ׳ 779. 8 
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 טור ב׳
 טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה

 חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,
 התשץ-1990'*

 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין/ תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- העסקת עובדים זרים שלא כדין),  התשנ׳׳א- 701991

 התשנ״ב-1992"

 חוק השקעות משותפות בנאמנות, תקנות העבירות המיגהליות (קנם מינהלי
- אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית  התשנ״ד-994ו2ד

 באג 2000), התש״ס-1999

 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית  ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995"

 באג 2000/ התש״ס-999ו

 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות),

 התשס״ב- ו4200ד

 חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996־ד

 חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- עבירת נהיגת רכב בחוף הים),  התשנ״ז-ד99ו*ד

 התשס׳׳א- 2001"

 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- אישור לעובד על תקופת עבודתו),  התשס״א- 82001ד

 התשם״ב-2002*ד

 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
- מסירת הודעה אודות תנאי עבודה),  התשס״ב-902002

 התשס״ב-2002 י8׳׳

 תחילה 22. תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4, שישה חודשים מיום פרסומו.

 69 ס״ח התש״ן, עמי 58.

 70 ם״ח התשנ״א, עמי 112.

 71 ק״ת התשנ״ב, עמ־ »116.

 72 ם״ח התשנ״ד, עמי 508.

 75 ם׳׳ח התשנ״ה, עמי 416.

 74 ק״ת התשס״ב, עמי 148.

 75 ס״ח התשנ״ו, עמי 208.

 76 סייח התשנ״ז, עמי 84.

 דד ק־ת התשס״א, עמי 1060.

 76 ס״ח התשס״א, עמי 78ג.

ד ק״ת התשס״ב, עמי 428.  י

 0« ם״ח התשס־ב, עמי 210.

 81 ק״ת התשם״ב, עמי 926.

 62 ספר תוקים 1875, ט״ז בכסלו התשם״ג, 21.11.2002



 23. (א) ההגדרה ״עבירה מינהלית חוזרת״ שבסעיף 2(ג) לחוק העיקרי בנוסחה הוראת מעבר
ל עבירות שנעברו אחרי יום התחילה של חוק זה(להלן - יום  בסעיף 2(1) לחוק זה תחול רק ע
 התחילה) ובלבד שביום התחילה טרם עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה הקודמת

 במשמעותה בהגדרה האמורה.

 (ב) סעיף דו לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה יחול גם על קנס שמועד
 תשלומו חל לפני יום התחילה, לענין תקופה שלאחר תחילתו׳, התוספת שתיווסף על הקנס
 תהיה בהתאם לסיפה של סעיף 67(ב) לחוק העונשין, והמועד הקבוע לענין זה יהיה יום

 התחילה.

ג^ לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 19 לחוק זה יחול גם על גביית קנס  (ג) סעיף 22א(
 שהוטל בשל עבירות שנעברו לפגי יום התחילה.

ת י ר ט ר ש י א ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ר ו ם ב ה ר ב ב א צ ה ק ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מס׳ 42), התשס״ג-2002*

, בסעיף 79א, אחרי תיקון סעיף •דא  1. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-970וי
 סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) סעיף זה יחול גם על מי שפרש מהשירות לפני יום א׳ בניסן התשל״ו(1 באפריל
 1976): ואולם לא יינתן מכוח סעיף קטן זה תשלום כלשהו בעד התקופה שקדמה

 ל־1 בחודש שלאחר פרסומו.״

ם ו ל ן ש ב ל י ן ס ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר האוצר

ג ר ו ם ב ה ר ב ב א צ ק ש ה  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • התקבל בכנסת ביום ח־ בכסלו התשס־ג(ג1 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 154ג, מיום ב־ב בתמוז התשםי־ב (2 ביולי 2002), עמי 760.

 י ס״ח התש״ל, עמי 65; התשס״ב, עמי 152.

 חוק חובת המברזינז(תיקון מס׳ 15), התש0״ג-2002*

 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992י, אחרי סעיף 2א יבוא: הוספת סעיף 2ב

 ״עידוד נשים 2ב. (א) בסעיף זה -
 בעסקים

 ״אישור״ - אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה
 בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

 • התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשם״ג(גו בנובמבר 2002), הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 88וג, מיום ט־ו באב התשס״ב (24 ביולי 2002), עמי 959.

 י ס״ח התשנ־ב, עמי 114; התשס־ג, עמי 59.
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 (1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של
 המחזיקה בשליטה:

 (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של
 המחזיקה בשליטה:

 ״אמצעי שליטה״ - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-ו98ו2;

 ״מחזיקה בשליטה״ - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם
 נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ־50% מכל סוג של

 אמצעי השליטה בעסק:

 ״נושא משרה״ - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל
 עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה:

 ״עסק״ - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה
 ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 ״עסק בשליטת אישה״ - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש
 לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד

 שהתקיימו הוראות פסקאות(ו) ו־(2) של ההגדרה אישור:

 ״קרוב״ - בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא:

 ״תצהיר־ - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

 (ב) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות,
 קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה
 הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר
 ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור

 ותצהיר.״

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ז בטבת התשם״ג (1 בינואר 2003), והוא יחול על מכרז
 שפורסם לאחר תחילתו.

ם ו ל ן ש ב ל י ן ס ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר האוצר

ג ר ו ם ב ה ר ב ב א צ ה ק ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ס־ח התשמ״א, עמי 2ג2.

 חוק הרשות השניה (תיקון מס׳ 18), התשס״ג-2002*

 תיקון סעיף ו ו. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן-990וי (להלן - החוק העיקרי),
 בסעיף 1, בהגדרה ״הועדה״, במקום ״ועדת הכספים״ יבוא ״ועדה משותפת של ועדת

 הכלכלה וועדת החינוך והתרבות״.

 התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשם״ג(ג! בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק - הכנסת 16, מיום ו׳ בכסלו התשס־ג(11 בנובמבר 2002), עמ׳ 54.

 ם־ח התש־ן, עמי 58; התשם־ב, עמי 201.
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 2. בפרק ג׳ לחוק העיקרי, אחרי סעיף 37 יבוא: הןםפת סימן א׳ ו
 בפרק ג׳

 ״סימן א׳1: הארכת תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ 2
 הארכת זיכיון 37א. (א)(1) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאי לבקש
 לשי^יי טלוויזיה מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו, לתקופה שמיום ו׳ בחשון
 התשס״ד (ו בנובמבר 2003) עד ליום כ׳׳ח בתשרי התשס״ו

 (31 באוקטובר 2005) (בחוק זה - תקופת ההארכה).
 (2) האריכה המועצה את הזיכיונות לכל בעלי הזיכיונות,
 יוארך גם הזיכיון שניתן לטלוויזיה הלימודית בהתאם להוראות
 סעיף 55(א1/ ובלבד ששר החינוך, באישור הממשלה והועדה,
 רשאי להודיע, כי הוא אינו מעוניין בהארכת הזיכיון של
 הטלוויזיה הלימודית, או כי הוא מעוניין בביטול זיכיונה
 שהוארך כאמור החל במועד שפורט בהודעה: ניתנה הודעה
 כאמור, יקבעו שר החינוך, שר התקשורת ושר האוצר, באישור
 הועדה, תנאים לענין התמורה שישלם מי שישדר ביחידת
 השידור, כולה או חלקה, שעמדה לרשות הטלוויזיה הלימודית,
 לטלוויזיה הלימודית, בשל אי ההארכה או ביטול הזיכיון, וזאת

 על אף הוראות סעיף 37(ד).

 (ב) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה, המועצה
 תקבע תנאים להארכת הזיכיון, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיוארך
 הזיכיון, וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע

 מהוראות חוק זה, ובלבד שיחולו הוראות אלה:
 (1) ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק,
 כללי המועצה או תנאי הזיכיון בשנת הזיכיון העשירית, יחולו
 עליו גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן קבעה המועצה, כי
 תנאים או התחייבויות שתקבע לא יחולו עליו, או שיחולו

 בשינויים שקבעה:

 (2) על אף הוראות סעיף 00ו(ב), התמלוגים שישלם בעל זיכיון
 לרשות, יהיו בתקופת ההארכה, בשיעור של 4%; השר רשאי,
 בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם השר הממונה על חוק
 הקולנוע, התשנ״ט-999ו1, ובאישור הועדה, לקבוע שיעור גבוה

 יותר, ובלבד שלא יעלה על 6%:

 (3) בעל הזיכיון ישלם למדינה תמורה בעד הארכת זיכיונו,
 שתיקבע על ידי שר האוצר, בהסכמת שר התקשורת ובאישור

 הוועדה.
 (ג) לא תאשר המועצה הארכת זיכיון אם מצאה כי בבעל הזיכיון
 חדלו להתקיים אחד או יותר מן התנאים המנויים בחוק זה, שהיו
 מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ 2, או כי
 התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל

 זיכיון כאמור לפי הוראות חוק זה.
 (ד< לא הוארכו כל הזיכיונות בערוץ 2, או פקע או בוטל זיכיון
 שתוקפו הוארך(בסעיף זה - זיכיון לשעבר), תקבע המועצה הוראות בדבר

.so2 ם־ח התשנ־ט, עמי : 53התש״ס, עמי 
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 יחידת השידור של בעל הזיכיון לשעכר, בין בדרך של פרסום מכרז
 להפעלת יחידת השידור, ובין בדרך אחרת, לרבות חלוקת יחידת השידור
 האמורה בין בעלי הזיכיונות שנותרו, כולם או חלקם, ובכלל זה תקבע את
 התשלומים שישלם בעל זיכיון שקיבל זמן שידור נוסף, את סוגי השידורים
 ונושאיהם ואת החובות בנוגע להפקות המקומיות הנוספות שיחולו עליו,
 ורשאית המועצה לקבוע בכללים את ההתאמות והשינויים הנדרשים

 בתוספת ובכללים לפי חוק זה.

 (ה) הוראות סעיפים 54א, ודא ו־ ולב יחולו לענין בעלי הזיכיונות
 בערוץ 2 גם בתקופת ההארכה.

 37ב. (א) החליטה המועצה להאריך זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
 בהתאם להוראות סעיף 37א, וביקש בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה לפי
 חוק זה להשתמש לשידוריו בתדר הקרקעי ובמשדרים ששימשו את בעלי
 הזיכיון בערוץ 2 לפני תקופת ההארכה, רשאית היא, על אף ההארכה,
 לאחר ששקלה את טובת הציבור, לערוך מכרז סגור בין כל בעלי הזיכיון
 לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה למתן זכות השימוש בתדר ובמשדרים

 האמורים בתקופת ההארכה.

 (ב) במכרז כאמור בסעיף קטן(א) תקבע המועצה -

 (1) הוראות ותנאים לענין זכות השימוש בתדר הקרקעי
 ובמשרדים, לרבות המועד שהחל בו תינתן זכות השימוש לזוכה

 במכרז, ושלא יקדם למועד תחילת תקופת ההארכה:

 (2) ההתחייבויות שעל הזוכה במכרז יהיה לעמוד בהן כדי
 להבטיח תשלום שוויו של התדר הקרקעי, בהתחשב, בין השאר,

 בעלויות הכספיות הכרוכות בשימוש בו.

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

 (ד) על אף הוראות סעיפים קטנים(א) ו־(ב), רשאי השר, בהסכמת
 המועצה ובאישור הועדה, לקבוע הוראות בדבר ביטול השידור הקרקעי,
 בולו או חלקו, או לקבוע הסדרים אחרים שיחולו לענין שיטות השידור לפי

 חוק זה.״

 תיקון סעיף 1» 3. בסעיף 41 -

 (1) סעיפים קטנים >ב) ו־(ב1) - בטלים-,

 (2) אחרי סעיף קטן(בו) יבוא:

 ״(ב2) לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה, מי שמתקיים
 בו אחד מאלה:

 (1) הוא בעל זיכיון אחר, או שבעל זיכיון אחר מחזיק בו בשיעור כלשהו
 של אמצעי שליטה:

 (2) הוא מחזיק גם בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון
 אחר:

 (3) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ - הוא תאגיד אשר מי שמחזיק בחמישה
 עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו,

 שימוש בתדר
 הקרקעי

 ובמשרדים
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 מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה
 בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו.; היו שני מחזיקים או יותר בתאגיד
 כאמור - הם מחזיקים במצטבר בעשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג
 כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו•, קיימים שגי בעלי זיכיון
 בערוץ - הוא תאגיד אשר מי שמחזיק בעשרים וארבעה אחוזים או יותר
 מסוג כלשהו של אמצעי 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 בתאגיד כאמור - הם
 מחזיקים במצטבר בשלושים אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי
 שליטה בו או בשליטה בו•, קיימים שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא
 תאגיד 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 בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו: היו שני
 מחזיקים או יותר בתאגיד כאמור - הם מחזיקים במצטבר בשלושים

 אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו:

 (4) הוא תאגיד אשר אדם אחד מחזיק בו ביותר מחמישים ואחד אחוזים
 מסוג כלשהו של אמצעי שליטה:

 (5) (א) הוא תאגיד שהוא עיתון;
 (ב) הוא אדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון:
 (ג) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ ־ הוא תאגיד שעיתון מחזיק בו
 ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה
 בו: קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד
 שעיתון מחזיק בו בשישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של

 אמצעי שליטה, או בשליטה בו:
 (ד) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ - הוא תאגיד שאדם המחזיק
 בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או בשליטה בעיתון,
 מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או
 בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא
 תאגיד שאדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או
 בשליטה בעיתון, מחזיק בו בשישה עשר אחוזים או יותר מסוג

 כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו:

 (6) הוא תאגיד, אשר עיתון קשור מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי
 שליטה:

 (7) הוא תאגיד ששניים או יותר מהמחזיקים באמצעי שליטה בו,
 בשיעור העולה על השיעור המותר למתזיק אחד לפי פסקה (5ץג) או(ד),
 הם עיתונים, או שהם מחזיקים במצטבר בעשרה אחוזים או יותר מסוג

 כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה, בעיתון או בעיתונים;
 (8) נוסף על האמור בפסקאות (3) ו־(7) - קיים בעל זיכיון אחד בערוץ -
 הוא תאגיד ששניים או יותר ממי שהחזקתם בו מוגבלת כאמור בפסקאות
 (3) ו־(5) מחזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג כלשהו, בשיעור מצטבר של
 עשרים וארבעה אחוזים או יותר, או בשליטה בו: קיימים שניים או שלושה
 בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד ששניים או יותר ממי שהחזקתם בו
 מוגבלת כאמור בפסקאות (3) ו־(5) מתזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג

 כלשהו, בשיעור מצטבר העולה על שלושים אחוזים, או בשליטה בו:
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 קיום התחייבויות
 בערוץ השלישי

 (9) בסעיף קטן זה -
 ״בעל זיכיון אחר״ - בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה למעט
 חברת החדשות, וכן בעל רישיון כללי לשידורי בבלים או בעל רישיון

 לשידורי לוויין, לפי חוק התקשורת;
 ״עיתון״ - כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת:

 ״עיתון קשור״ - תאגיד שהוא עיתון, אדם שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא
 עיתון או בעל שליטה בעיתון והוא גם בעל ענין בבעל זיכיון אחר.״

 הוספת סעיף י5א 4. אחרי סעיף 59 לחוק העיקרי יבוא:
 •הוראות לענין 59א. (א) בעל זיכיון בערוץ השלישי שקיים, בשנת הזיכיון השניה
 שתחילתה ביום כ״ה בשבט התשס״ג (28 בינואר 2003), את כל התנאים
 והמחויבויות שקבעה לו המועצה לפי הוראות סעיף 59 לפני תחילתו של
 חוק זה, יראו אותו כאילו קיים גם את התחייבויותיו בשנת הזיכיון
 הראשונה: נוכחה המועצה במהלך שנת הזיכיון השניה כי בעל הזיכיון
 הפר תנאים ומחויבויות כאמור - תבטל המועצה את זיכיונו לא יאוחר
 מתום 30 הימים מיום שנוכחה כאמור, ובלבד שנתנה לבעל הזיכיון

 הזדמנות להשמיע לפניה את טענותיו.
 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על הפרה זניחה של תנאי או

 מחויבות.״

 5. (א) תקנות לפי פסקה (2) םיפה לסעיף 37א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק
 זה, או קביעת השר לפי פסקה(3) לסעיף האמור יובאו לאישור הועדה ולידיעת המועצה עד

 תום 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
 (ב) הועדה תיתן את החלטתה בדבר אישור או דחיה של התקנות או של הקביעה,
 לפי הענין, עד תום 5ו ימים מהיום שהובאו לפניה: לא נתנה הועדה החלטה בתוך המועד

 כאמור, יראו את התקנות או את הקביעה כאילו אושרו.
 (ג) המועצה תקבע את התנאים להארכת הזיכיון לפי סעיף 37א(ב) האמור
 ותמציאם לבעלי הזיכיון בערוץ 2, עד תום 15 ימים מהיום שהתקנות או הקביעה, שאושרו

 כאמור בסעיף קטן(ב), הובאו לידיעתה.
 (ד) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאי להגיש למועצה בקשה להארכת
 תוקף זיכיונו לפי סעיף 37א(א) האמור עד תום 30 ימים מהמועד שהומצאו לו תנאי המועצה

 להארכת הזיכיונות (להלן - הבקשה).
 (ה< המועצה תיתן את החלטתה בדבר הבקשה, לרבות כל התנאים להארכת

 הזיכיון, עד תום 30 ימים ממועד קבלתה.

 6. הוראות סעיף 41 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה (להלן - יום
 התחילה), ימשיכו לחול, עד יום כ״ח בתשרי התשס״ו(31 באוקטובר 2005), על מי שהוא בעל
 זיכיון בערוץ 2 ביום התחילה, וזיכיונו הוארך בהתאם להוראות סעיף 37א לחוק העיקרי

 כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ועל מי שביום התחילה מחזיק בו באמצעי שליטה.

 קביעת מועדים
 כהליך הארכת

 הזיכיונות

 הוראת מעבר
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