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ה העעות חוק מטעם הממשלה:  מתפרסמות בז

 הצעת חוק איסור שידורינו שלא בדין(תיקוני חקיקה), התשם״ד-2004 •יי

י - ו 9 7 2 - ב ״ טי [נוסח חדש], התשל  תיקון פקודת 1. בפקודת הטלגרף האלחו
 הטלגרף האלחוטי

 (ו) בסעיף ו, בסופו יבוא:

 ״־מכשיר עזר לתעופה״ - בהגדרתו בחוק הטיס (ביטחון בתעופה אזרחית),

.״;  התשל״ז-21977

ה לישראל״ יבוא ״כוחות הביטחון״, במקום נ הג  (2) בסעיף 4, במקום ״צבא־

ם והקצאתם עדת תדרי ן הו י א ״בפיקוחם״ ובסופו יבוא ״ואולם לענ בו  ״בפיקוחו״ י

ת סעיף 5ד(ב)״; ראו לו הו חו  י

ר ג ס  ה

 לפסקה (2)

 סעיף 4 לפקודת הטלגרף קובע כדלקמן:

 ״סייג לתחולה

 4. הוראות פקודה זו לא יחולו על מכשיר המופעל בידי
 צבא ההגנה לישראל או הנמצא בפיקוחו או על מכשיר

 אחר שציינה הממשלה בצו.״

 סעיף 5ד לפקודת הטלגרף קובע בסעיפים קטנים(א)
 ו־(ב) שבו כדלקמן:

 ״הועדת תדדים והקצאתס

 5ד. (א) לא ישתמש אדם בתדר רדיו אלא בהתאם
 לועדת החדר ול3י הקצאת שקיבל מאת הגוף
 שהממשלה הסמיכה כאמור בסעיף קטן (ג), ובהתאם
 לדרכי ניצול התדר ואופן השימוש בו, בפי שנקבעו

 בתנאי ההקצאה.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם על המדינה
 ומוסדותיה, אך לא יחולו על בוחות הבטחון, והועדה
 תדרים והקצאתם לכוחות דבטחון ייעשו לפי הדין
 והוראות המינהל שהיו קיימים וחלו עליהם ביום ט־ז

 בתשרי התשנ״ד (1 באוקטובר 1993).

 ״כוחות הביטחון״ כוללים, בהתאם להגדרה
 שבסעיף ו לפקודת הטלגרף את צבא הגנה לישראל,
 שירותי הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים

 מיוחדים ומשטרת ישראל.

 מוצע ליצור אחידות בין הסעיפים האמורים
 ולהבהיר כי ההסדר החל על צבא הגנה לישראל חל גס
 על שאר הגופים הנמנים עם כוחות הביטחון. בהתאם
 לכך מוצע התיקון לסעיף 4 לפקודת הטלגרף, בך שבנוסף
 לצבא הגנה לישראל יוצאו מתחולת פקודת הטלגרף גם
 שירותי הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים
 מיוחדים ומשטרת ישראל, תוך הבהרה כי לענין הועדת
 תדרים והקצאתם יחולו על כוחות הביטחון הוראות

 סעיף 5ד לפקודה.

 ד ב דיי

 כללי

 הצעת חוק זו מבוססת בעיקרה על המלצות צוות
 עבודה בין־משרדי שמונה על ידי שר התחבורה ביום
 31.5.1999 לבחינת נושא הפרעות שידורי הרדיו הבלתי
 מורשים לתעופה, תוך בדיקת הצורך בשינויי חקיקה
 וענישה, שימנעו תופעה זו, שיש בה סיכון לחיי אדם.

 כיום קיימת תשתית חוקית להעמדה לדין של
 גורמים המשדרים שידורי רדיו בלא רישיון, הן בפקודת
 הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל־ב-1972 (להלן -
 פקודת הטלגרף) - המתייחסת לכלל השידורים בתדרי
 הרדיו, והן בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,
 התשץ-1990 (להלן - חוק הרשות השניה) - המתייחם

 לשידורים לציבור בלבד.

 הצוות הביךמשרדי המליץ על הגברת האכיפה של
 הוראות החקיקה הקיימות, ואולם בשל ריבוי תחנות
 הרדיו הבלתי חוקיות המשדרות שידורים לציבור
 והסיכונים המיוחדים הכרובים בשידורי רדיו בלא
 רישיון, הוצע במקביל לתקן את פקודת הטלגרף האלחוטי
 ואת חוק הרשות השניה וקבוע בהן אמצעים משלימים

 שיסייעו במיגור התופעה האמורה.

 סעיף ו לפסקה (1)

 מוצע להוסיף לסעיף ההגדרות בפקודת
 הטלגרף את ההגדרה ״מכשיר עזר לתעופה״ לשם שימוש
 בה בסעיף 1(4) ו־(6) המוצע, הקובע, בין השאר, עבירה
 פלילית של הפרעה למכשיר עזר לתעופה וסמכות חיפוש

 בשל תלונה על עבירה באמור.

 מכשיר עזר לתעופה מוגדר בסעיף ו לחוק הטיס
 (ביטחון בתעופה אזרחית), התשל״ז-1977, כ־מכשיר או
 מיתקן, אף שאינו מצוי בכלי טיס, בשדה תעופה או
 במנחת, והוא משמש כעזר לניווט כלי טיס בטיסה,

 לגישה שלו או לקשר אתו״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש s2-התשל״ב, עמ׳ , 506,-

 ם״ח התשנ״ד, עמי 47.
 2 סייח התשל״א, עמי 60.
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ו״; בוא ״או שלא בהתאם לתנאי  (3) בסעיף 7(א), בכל מקום, אחרי ״בלי רשיון״ י

 * (4) אחרי סעיף 7 יבוא:

ן או שלא ו , בלא רישי ל מכשיר לטלגרף אלחוטי  7א. המפעי

ו - מאסר חמש שנים-, עשה כן נ י , ד , כמפורט להלן ו  בהתאם לתנאי

ו - מאסר שלוש שנים: נ י  ברשלנות, ד

לת ם כלי טיס או לפעו עד לקשר ע ו ם המי ם תדרי  (ו) בתחו

ר עזר לתעופה:  מכשי

בוש או להפרעה י לגרום לשי ד ת אחרות שיש בהן כ בו סי  (2) בנ

ר עזר לתעופה.״; לת מכשי י טיס או לפעו ם כל  לקשר ע

 בטל;

 (6) במקום סעיף 12 יבוא:

ו שופט, ך בו חיפוש, בלא ע לערו ס למקום ו כנ  ״חיפוש 12. שוטר רשאי להי

תו ה מטעם גוף פיקוח, שבאו נ ו ח, על סמך תל י ד להנ סו ו י  אם יש ל

 ״הפעלת מכשיר
 לטלגרף אלחוטי

 בלא רישיון,
 תוך סיכון טיס

 (5) סעיף 11

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יצוין כי לענין חילוט של מכשיר הטלגרף שהופעל
 תוך ביצוע עבירה כאמור יחולו פקודת סדר הדין הפלילי

 (מעצר וחיפוש) מנוסח חדש)], התשכ״ט-1969.

 לפסקה (5)

 סעיף 11 לפקודת הטלגרף קובע לאמור:

 ״הליכיפ טעוניס צו היועץ המשפטי

 11. לא יינקטו הליכיס לפי מקידה זו נגד אדם, פרט
 לאישום בשל הקמת מקלט רדיו או בשל קיומו, אלא לפי

 צו מאת היועץ המשפטי לממשלה.״

 מוצע לבטל את הוראת הסעיף האמור, שהיא
 גלגולה של הוראת סעיף 6 לפקודת הטלגרף האלחוטי,
 1924 (חוקי א־י, ברך ב׳ פרק קנ״ב, עמי 1̂519 מכיוון
 שהמדובר בהוראה מיושנת שאין לה כיום הצדקה

 עניינית.

 לפסקה (6) "י

 סעיף 12 לפקודת הטלגרף קובע לאמור:

 ״חיפוש ותפיסה

 12. ראה שופט בית משפט שלום, לפי הודעה בשבועה,
 כי יש יסוד סביר לחשוד שהוקמה או שקוימה תחנת
 טלגרף אלחוטי בלא רשיץ לכך, או שהותקן, שהופעל או
 שקויים מכשיר לטלגרף אלחוטי בכל מקום שבתחום
 שיפוטו, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס, בלא רשיון, או
 בניגוד להוראות שהותקנו לפי פקודה זו, רשאי הוא -
 על אף האמור בסעיף 11 ליתן צו חיפוש שישמש
 אסמכתה לשוטר או לאדם אחר הנקובים בשמם להיכנס
 ולבדוק את התחנה או את המקום ולתפוס כל מכשיר
 הנחזה להם כמשמש או כנוער לשמש לטלגרף אלחוטי

 שם״.

 לפסקה (ב)

 סעיף 7 לפקודת הטלגרף, שענינו ״העדר רשיון״
 קובע בסעיף קטן(א) לאמור:

 ־(א) המקים או מקיים תחנת טלגרף אלחוטי בלי
 רשיון, או מתקין, מפעיל או מקיים מכשיר לטלגרף
 אלחוטי בלי רשיון, דינו - מאסר שנה או קנס 92,800
 שקלים חדשים, ובשני המקרים רשאי בית המשפט גם
 לצוות על חילוט כל מכשיר לטלגרף אלחוטי שהותקן,

 שהופעל או שקויימ בלי רשיון״.

 מוצע לתקן את ההוראה האמורה כדי להבהיר כי
 האיסור הפלילי הקבוע בה חל גם כאשר פועלים בניגוד
 לתנאי מתנאי הרישיון שניתן לפי הוראות פקודת

 הטלגרף.

 לפסקה (4)

 מוצע לקבוע בפקודת הטלגרף עבירה פלילית
 נוספת שענינה הפעלת מכשיר טלגרף שלא כדין בנסיבות

 היוצרות םיבץ לכלי טיס.

 על פי המוצע, הפעלת מכשיר טלגרף בלא רישיון
 או שלא בהתאם לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 5(אג
 הנעשית בתחום תדרים המיועד לקשר עם בלי טיס או
 לפעולת מכשיר עזר לתעופה, או בנסיבות אחרות שיש
 בהן כדי לגרום לשיבוש או להפרעה לקשר עם כלי טיס
 או להפעלת מכשיר עזר לתעופה תהווה עבירה פלילית
 (שעונשה חמור מהעונש שנקבע בסעיף 7 לפקודת

 הטלגרף על הפעלת מכשיר טלגרף בלא רישיון).

 בשל הסיכון לחיי אדם הכרוך במעשה כאמור,
 מוצע להעמיד את העונש המרבי בשל עבירה זו על 5
 שנות מאסר אם נעשתה במחשבה פלילית, ועל 3 שנות

 מאסר אם נעשתה מתוך רשלנות.

ב ג  הצעות חוק - הממשלה 79, י״ח בטבת התשס״ד, 12.1.2004 ו



 מקום מופעל, או הופעל זה מקרוב, מכשיר לטלגרף אלחוטי שיש

עד ו ם המי ם תדרי  בהפעלתו בדי לגרום לשיבוש או להפרעה בתחו

י י לסכן חי פה או כד ם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעו  לקשר ע

ן זה, ״גוף פיקוח״ - הגוף האחראי במשרד התקשורת על י  אדם; לענ

 פיקוח אלחוטי.״;

א בו ם ״משטרת ישראל״ י לי  (7) בסעיף 3 ו, בפסקה (1), במקום הטיפה החל במי

 ״כוחות הביטחון״.

, אחרי סעיף 90 יבוא: ג ו 990 - ן יה ורדיו, התש״ ז י ו ה לטלו י  תיקון חיק 2. בחוק הרשות השנ
 הרשות השניה

ת הקנס ה או מחצי ו - מאסר שנ נ  לטלוויזיה ורדיו ־פרסום בתחנת 90א. (א) העושה אחד מאלה, די

ז האמור בסעיף 1090) - ״ י י ^  ״

ת שידור שלא ניתן דור בתחנ ר פרסומת, לשי  (1) מספק תשדי

ת חוק זה (בסעיף זה ראו ן לפי הו ו יכי נה ז א טעו הי ן ו ו יכי  בשלה ז

יתן בשלה זיכיון); - תחנה שלא נ

יתן ה שלא נ ותן תמורה בעד שידור תשדיר פרסומת בתחנ  (2) נ

 בשלה זיכיון.

י לפרסם ר עשו כן התשדי א כי מי שתו ן סעיף זה, חזקה הי י  (ב) לענ

ר או נתן תמורה בעד ו או לקדם את מטרותיו, סיפק את התשדי  את עסקי

כח אחרת.״ , אלא אם כן הו  שידורו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעין6 2 סעיף 52 לחוק הרשות השניה, שענינו
 זיכיון ורישוי, קובע בסעיף קטן (א)

 לאמור:

 ־(א) לא יקים אדם, לא יפעיל תחנת שידור, ולא
 יקיים שידורים, אלא אם בן קיבל לכך זיכיון מאת

 המועצה.״

 סעיף 90 לחוק הרשות השניה קובע עבירה שענינה
 קיום שידורים ותחנות שידור בלא זיכיון, בניגוד

 להוראות סעיף 52(א) האמור.

 מוצע לקבוע בצדה של עבירה זו, עבירה נוספת
 שענינה פרסום תשדירי פרסומת בתחנות הפועלות בלא
 זיכיון כדין, ובכך לייעל את אכיפת החוק באמצעות

 פגיעה בתשתית הכלכלית של תחנות אלה.

 איסור דומה קיים בסעיף 6לז לחוק התקשורת (בזק
 ושידורים), התשמ־ב-1982. ואולם הענישה המוצעת
 בחוק הרשות השניה חמורה יותר בין השאר נוכח
 הסיכונים הגלומים באופן הפצתם של השידורים לפי

 החוק האמור.

 סעיף זה אינו מוסיף מהבחינה העניינית על סמכות
 שופט ליתן צו חיפוש, בקבוע בסעיף 23 לפקודת סדר
 הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) ננוםח חדש] התשכ־ט-969ו

 (להלן - פקודת סדר הדין הפלילי), ומוצע לבטלו.

 לעומת זאת, מאחר שסמכות שוטר לבצע חיפוש
 כלא צו מוגבלת לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי
 לעבירות מסוג פשע, ולאור החשיבות בביצוע חיפוש
 מיידי בעת שעולה חשד להפרעה לכלי טיס, מוצע לקבוע
 בפקודת הטלגרף מפורשות כי שוטר רשאי, בלא צו
 חיפוש, להיכנס ולחפש בכל מקום, אם החיפוש נעשה
 בעקבות תלונה מטעם יחידת הפיקוח האלחוטי של
 משרד התקשורת ולפיה באותו מקום מופעל או הופעלה
 זה מקרוב מכשיר לטלגרף אלחוטי, שיש בו כרי לגרום
 לשיבוש או להפרעה בתחום תדרים המיועד לקשר עם
 כלי טיס, לפעולת מכשיר עזר לתעופה, או לסיבון חיי

 אדם.

 5 ס״ח התש־ן, עמ׳ 58.
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 העעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(תיקון מס׳ 20) (שידורי רדיו
 ארעיים ייעודיים), התשם״ד-2004

• 
ן - החוק העיקרי), בסעיף תיקון סעיף 40 להל ) י 1990 - ן ה ורדיו, התש״ י ז י ו ה לטלו י ת השנ  ו. בחוק הרשו

ה) יבוא: )  40, אחרי סעיף קטן

כה במכרז ו רת ז ם לצורך בחי י ז עדת המכר ת סעיף קטן(א), ו ראו  ״(ו) (ו) על אף הו

חד עם שלושה עצה י ה המו ר בסעיף 72ב, תהי ת כאמו די עו י ת י ה ארצי  לתחנ

א עדת שרים שהממשלה שהי ן זה הממשלה או ו י ה לענ בור שתמנ גי צי  נצי

רי דו ם שי י ער ו ם שלו מי ם העוסקים בתחו י רי בו ם גופים צי י צג י כה לכך, המי  הסמי

ר בו י הצי ג י נצי ו נ רים; מי דו ם השי עדי ו ה שלה מי סי כלו ם באו י ל ו או שפעי  הרדי

ר בפסקה זו. ים כאמו רי בו ם גופים צי ת ע עצו י י ה לאחר הת הי  י

ל אחד עשר מחברי ה רוב ש נ ר בפסקה (ו) טעו כה במכרז כאמו ו ז רת ה  (2) בחי

תה ר באו נה באמו ג ציבור אחד, לפחות, שמו בהם נצי ם, ו י עדת המכרז  ו

 פסקה.״

 2. אחרי סעיף 2דא לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 2דב

-תחנות לשידורי 72ב. (א) בסעיף זה -
 רדיו ארציים . .

הם אחד מאלה בי ם לג י רים שמתקי דו ם״ - שי י די עו י  ייעודיים ״שידורים י

 לפחות:

ת או ם, כגון שפה, תרבו י די חו י ים י נ י ם מאפי רי דו  (ו) לשי

 מורשת:

ם בציבור; י ם בעיקרם למגזר מסו עדי ו ם מי רי דו  (2) השי

ם ושאי ם מוקדשים לנושא אחד או לכמה נ רי ו ד  (3) השי

 מוגדרים:

ר ב ס  ה

 םעין) ו מוצע לתקן את סעיף 40 לחוק, שענינו
 ועדת מברזים לשידורי טלוויזיה ושידורי
 רדיו ולקבוע כי ועדת המכרזים לצורך בחירת זוכה
 במכרז להפעלת תחנה ארצית ייעודית תהיה מועצת
 הרשות השניה במליאתה ויחד עמה שלושה נציגי ציבור
 שימונו בידי הממשלה אר ועדת שרים שהיא הסמיכה
 לכך. נציגי הציבור יהיו נציגי: גופים העוסקים בתחום
 שלו. מיועדים שידורי הרדיו או הפעילים באוכלוםיה
 שלה מיועדים השידורים, ובכך יינתן ביטוי הולם לייעוד

 התחנה. .

 עוד מוצע לקבוע בי בחירת הזוכה תחיה טעונה
 רוב של אחד עשר מחברי ועדת המכרזים וביניהם. נציג

 ציבור אחד לפחות.

 סעיפים מוצע, בסעיף 72ב החדש, לקבוע הסדר
3 .להענקת זיכיונות לתחנות רדיו ייעודיות; ־  2 ו
 ״תחנה ארצית ייעודית״ מוגדרת בסעיף
 קטן (א) המוצע כתחנה ששידוריה נקלטים בחלק ניכר
 מהמדינה ושהם שידורים ייעודיים דהיינו - שידורים
 בעלי מאפיינים ייחודיים, בגון שפה, תרבות או מורשת,
 שידורים המיוערים בעיקרם למגזר מסוים בציבור או
 שידורים המוקדשים לנושא אחד או לבמה נושאים

 מוגדרים.

י ר ב  ד

 בללי

 הצעת חוק זו באה לקבוע בחוק הרשות השניה
 לטלוויזיה ורדיו, ד,תשץ-1990 (להלן - החוק), הסדר
 שעל פיו תתאפשר הענקה של זיכיונות להפעלת תחנות

 לשידורי רדיו ארציים ייעודיים.

 ההסדר המוצע דומה בעיקרו להסדר שהוצע
 בהצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון
 מס׳ 13) (שידורי רדיו אזוריים ושידורי רדיו ארציים
 ייעודיים), התשם״א-2001 (ה״ח התשם״א, עמ׳ 136),

 והוא מוצע בעת בבמה שינויים.

 השינוי העיקרי הוא השמטת ההוראה שהוצעה
 בהצעת החוק הקודמת להקמת ועדה ייעודית שתשמש
 גם כגוף מייעץ בקביעת בללים בענינים הקשורים
 לפעילותו של בעל זיכיון להפעלת תחנה ארצית
 ייעודית, מתוך כוונה כי כללים כאמור ייקבעו על ידי

 המועצה, בדומה לכללים אחרים הנקבעים לפי החוק.

 עם זאת מוצע להשאיר את צירופם של שלושה
 נציגי ציבור כחברים בועדת המכרזים לענין בחירת

 הזוכה במכרז לתחנה ארצית ייעודית בלבד.

 ס״ח התש״ן, עמי 58; התשס״ג, עמי 528.
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רים דו ו המשדרת שי רי רדי דו ה לשי יעודית״ - תחנ  ״תחנה ארצית י

ה. נ כר מהמדי י ם הנקלטים בחלק נ י י ד עו י  י

^ ם ש י נ ם שו די עו י דעה ברשומות, סוגי י ו  (ב) הממשלה תקבע, בה

ן ו ות, בהתחשב, בין השאר, במגו די יעו ת י ו ת ארצי ו רים שישודרו בתחנ דו  שי

ה, לרבות העדר סי כלו רכי האו ים, ובצו רים הקיימים, באופי דו  סוגי השי

ו הקיימים-, כן רי הרדי דו ימים בשי ה מסו סי כלו ת לסוגי או מו  חלופות מתאי

ות לשם נ ו כי י ת למתן ז פו ר את סדר העדי דעה כאמו  תקבע הממשלה בהו

ם כאמור, י י ד עו י ם י רי דו ת המשדרות שי ו י ד עו י ות י ת ארצי ו נ  הפעלת תח

ם ובכמותם. י ר ן השאר, באפשרות הקצאת התד  בהתחשב, בי

ת ו ת סעיף זה, להפעלת תחנ ראו ות, לפי הו נ ו כי י יק ז  (ג) המועצה תענ

ת פו י ם שקבעה הממשלה ולפי סרר העד י ד עו י י ות, בהתאם ל די יעו ות י  ארעי

ר צסעיף קטן(ב).  שקבעה, כאמו

ת - די עו י ת י ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י נתן ז י  (ד) לא י

ו לפי סעיף 72; רי רדי דו ן לשי ו כי י  (1) לבעל ז

ן בעקיפין, בבעל ן ובי ן במישרי  (2) למי שהוא בעל שליטה, בי

ו לפי סעיף 72; ן לשידורי רדי ו יכי  ז

רית ן בעקיפין, ביותר מעשי ן ובי ן במישרי  (3) למי שמחזיק, בי

קו לפי סעיף 72; ענ ות שהו נ ו י כ י  מסך הז

ת לפי סעיף זה, די עו י ת י ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י  (4) לבעל ז

ן בעקיפין, בשיעור כלשהו של ן ובי ן במישרי  אז למי שמחזיק, בי

ן כאמור-, ו כי י  אמצעי שליטה בבעל ז

תו תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי נ תי צאה מנ  (5) אם כתו

ותר של מי ב אחד או י ד שלו י , או תאג  שליטה בו בשיעור כלשהו

ה גם הי ן לפי סעיף 72, י ו יכי  מהם, שהוא בעל שליטה בבעל ז

ת לפי די עו י ה ארצית י ן להפעלת תחנ ו יכי  בעל שליטה בבעל ז

 סעיף זה:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לאחר שהממשלה תקבע סדרי עדיפות, יפורסמו
 מכרזים שעל פיהם תעניק מועצת הרשות השניה
 זיכיונות להפעלת אותן תחנות ארציות ייעודיות,

 בהתאם להוראת סעיף 72ב המוצע.

 בסעיף 72ב(ד) עד (ו) מוצעים הסדרים אשר יחולו
 על המבקש להיות בעל זיכיון לתחנה ארצית ייעודית -
 בהתאמה להסדרים הקיימים לגבי בעלי זיכיונות אחרים
 לשידורים - במטרה להגביל את הבעלות הצולבת בין
 המחזיקים בכלי התקשורת השונים, לרבות המחזיקים
 בבעלי זיכיון לשידורי רדיו אזוריים. וכן בין תחנות רדיו

 ארציות ייעודיות לבין עצמן.

 עם זאת, מוצע בי בעל זיכיון לשידורי רדיו אזוריים
 יהיה רשאי להשתתף במכרז לקבלת זיכיון לשידורי רדיו
 ארציים ייעודיים על אף היותו בעל זיכיון באמור, ואולם
 אם יזכה - יהיה עליו להודיע בתוך 30 ימים למועצה על
 רצונו לבטל את זיכיונו לשידורי רדיו אזוריים ולעמוד,
 בעת קבלת הזיכיון להפעלת תחנה ארצית ייעודית

 בדרישות הסעיף 72ב המוצע לגבי בעלות צולבת.

 בסעיף קטן(ב) מוצע כי הממשלה תקבע בהודעה
 ברשומות ייעודים שונים של שידורים שישודרו.בתחנות
 ארציות ייעודיות, בהתחשב, בין השאר, בצורכי

 האובלוםיה, במגוון סוגי השידורים ובאופיים.

 עוד מוצע בי הממשלה תקבע, בהודעה האמורה,
 סדרי עדיפות למתן הזיביונות לתחנות ארציות ייעודיות
 המשדרות שידורים ייעודיים כפי שקבעה, בהתחשב, בין
 השאר, באפשרות הקצאת התדרים לתחנות רדיו
 ארציות, ובכמותם. הערכות הנדסיות שבוצעו במשרד
 התקשורת בדבר אפשרות הקצאת התדרים, מעלות בי
 בטכנולוגיית שידור 1̂1? הקיימת, ובבפוף להפסקת
 שידוריהן של תחנות הרדיו הפועלות שלא כדין, ניתן
 להקצות תדרים ללא יותר מאשר שלוש רשתות רדיו
 ארציות נוספות, ואף זאת במגבלות שונות בנוגע להספק,

 איכות קליטה, היקף כיסוי ועוד.
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י יק באמצע תו תאגיד, או מי שמחז נ תי צאה מנ  (6) אם כתו

ותר של מי ד שלוב אחד או י י , או תאג טה בו בשיעור כלשהו  שלי

ת ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י א בעל שליטה בבעל ז  מהם, שהו

ן אחר ו כי י ם בעל שליטה בבעל ז ה ג הי ת לפי םעיף זה, י י ד ו ע י  י

ת לפי סעיף זה. די עו י ת י ה ארצי  להפעלת תחנ

ו לפי סעיף 72 רשאי להשתתף במכרז רי רדי דו ן לשי ו כי י  (ה) בעל ז

תו ו ת לפי סעיף זה, על אף הי די עו י ת י ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י  למתן ז

ן לפי סעיף זה ו י כ י תן לו הז נ י כה במכרז לא י לם אם ז או ר, ו ן כאמו ו כי י  בעל ז

תן לו לפי סעיף 72, י ן שנ ו י כ י ל הז עצה בקשה לביטו  אלא אם כן הגיש למו

ן ו כי י ל ז ע ת ב ו י ה ל ל חד ה, ו כי ע לו על הז ד ו ום שה ם מי מי ך 30 י  בתו

 כאמור.

ה לא ן לפי סעיף ז ו כי י על מתן ז ת ו כ מ ת ב ת ההשתתפו כו ל ז  (ו) ע

. א 7 2 ם 41(x5ו־) 2 פי ת סעי ראו לו הו חו  י

ת ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י לו על בעל ז חו ת סעיף 47(א) י ראו  (ז) הו

ה, רי התחנ דו ד שנקבע לשי עו י ם מן הי י ב י י ם המתח י י ו נ ת, בשי די עו י  י

ן סעיף קטן זה. י עצה לענ ם שקבעה המו י ל ל כ בהתאם ל  ו

ת ן להפעל ו כי י ל בעל ז לו ע חו א י 76א ל ־ פים 76,74 ו ת סעי ראו  (ח) הו

ת. די עו י ת י ה ארצי  תחנ

רי דו ת רשאי לשדר שי י ד ו ע י ת י ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י ל ז ע  (ט) ב

רי דו עצה; שי ם שתקבע המו י ם בהתאם לכלל ו י י ה נ י ת בענ ו י נ תכ ת ו  חדשו

ם. י מנ ם ומהי קי י ו מדו הי ם י ו י י ה נ י ת בענ ו י נ התכ ת ו  החדשו

ת פקודת הטלגרף ראו ו בכפוף להו נתנ י ת לפי סעיף זה י ו נ ו י כ י  (י) ז

 האלחוטי.״

קרי _ תיקון סעיף 75  3. בסעיף 75 לחוק העי

לה ״לאזור״ - תימחק•, ם, המי י י ל תרת השו  (1) בכו

א ״לפי סעיף 72«; בו ר בו יסומן ״(א)״, ואחרי ״לשידורי רדיו״ י  (2) האמו

(א) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

ו רי דו תן בשי י ת לפי סעיף 72ב י י ד עו י ת י ה ארצי ן להפעלת תחנ ו כי י  ״(ב) בעל ז

ם או ושאי נ ה, ל םי כלו ם לב לאו ה, בשי רי התחנ דו ד שנקבע לשי עו י י ת ל או י נ  ביטו

ם מיועדים.״. ם ה ה ל ם ש י נ י  למאפי

ר ב ס י ה ר ב  ד

- יחויב בחובת איזון בשידורים בעניני היום,
 בשינויים המתחייבים מן הייעוד שנקבע לשידורי

 התחנה (סעיף 72ב(ז) המוצע);

- יהיה רשאי לשדר.שידורי חדשות ותכניות בעניני
 היום, שלא לפי הקבוע לגבי בעל זיכיון לשידורי רדיו

 אזוריים (סעיף 72ב(ח) ומט).המוצע);

- יידרש לתת ביטוי נאות לייעוד שנקבע לשידורי
 התחנה, על פי צורכי האובלוםיה, שלה מיועדים
 השידורים או הנושא שלו הם מיועדים (התיקון לסעיף

 75 לחוק המוצע בסעיף 3 להצעת החוק).

 5ג5

 עוד מוצע, בסעיפים קטנים(ז) עד(ט) של סעיף 72ב
 החדש ובתיקון לסעיף 75 לחוק העיקרי, כמוצע בסעיפים
ג לחוק המוצע, לקבוע את ההתאמות הנדרשות ־  2 ו
 בהוראות החוק לגבי פעילותו של בעל זיכיון לשידורי
 רדיו ארציים ייעודים, בשונה מבעל זיכיון לשידורי רדיו
 אזוריים, ובכלל זה בעל זיכיון לשידורי רדיו ארציים

 ייעודים -

 2 ם־ח התשמ־ב, עמ׳ 218; התשם״ג, עמ׳ 407.
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, בסעיף 3, פסקה (ד) - תימחק. 2  תיקון חוק 4. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982
 התקשורת (בזק

 ושידורים)

ר ב ס  ה

 סעיף 5(א) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח

 חדש], התשל״ב-1972, ובמי שקיבל זיכיון

 לפי סעיף 32(א) לחוק הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו, התש״ן-1990.״

 ביטול הפסקה האמורה בפי שמוצע, מממש, הלכה
 למעשה, את החלטת בית המשפט העליון בבג״צ 1030/99
 ח״כ חיים אורון ואח׳ נ׳ יו״ר הכנסת ואח׳(ותיקים נוטפים
 שאוחדו)(ר׳ פ״ד נו(3), 640), במסגרתו נקבעה בטלותו של

 סעיף 3(7) לחוק התקשורת.

י ר ב  ד

 סעיף 4 פסקה (7) שבסעיף 3 לחוק התקשורת (בזק

 ושידורים), התשמ״ב-982ו (להלן - חוק

 התקשורת) קובעת לאמור:

 ״(7) מי שקיים או הפעיל במשך. חמש שנים
 רצופות לפני י״ג בטבת התשנ׳יט (1 בינואר
 1999), תחנת שידור לשידורי רדיו המיועדים
 בעיקרם לעיבור בישראל, באופן ששידורים
 אלה נקלטו במרבית שטחי ישראל, והמשיך
 לעשות כן גם לאחר התאריך האמור, יראו
 אותו כמי שקיבל רשיון לפי חוק זה, לפי
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