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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס' 5(, התשע"ו-2016

בחוקהשידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-12014)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף0ע-1 תיקוןסעיף0ע

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקאות)1(ו–)2(יבוא: )1(

בשנתע625-201מיליוןשקליםחדשים; )1("

בשנתע6-201 626מיליוןשקליםחדשים; )2(

משנת2019ואילך-650מיליוןשקליםחדשים "; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביוםכ"ובטבתהתשע"ו)1בינואר2016("יבוא"ביוםג' )2(
בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(" 

בסעיף92לחוקהעיקרי-2 תיקוןסעיף92

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים2ו–3"יבוא"סעיפים3,2ו–0ע"ובמקוםהסיפה )1(
החלבמילים"וביטולושלסעיף5לחוקרשותהשידור,התשכ"ה-1965"יבוא"ביטולו
שלסעיף5לחוקרשותהשידור,התשכ"ה-1965,בסעיף123לחוקזה,וסעיף126,ביוםד'
באיירהתשע"ז)30באפרילע201()בסעיףזה-יוםהתחילה(;תאגידהשידורהישראלי

יחלבשידוריוביוםהתחילה";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )2(

תחילתושלסעיף0עביוםכ"חבאלולהתשע"ו)1באוקטובר2016( "; ")א2(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

תחילתושלסעיף126ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(  ")ב1(

)2014 באוגוסט 11( התשע"ד באב ט"ו ביום  כללי
הישראלי, הציבורי השידור חוק פורסם 
התשע"ד-2014)להלן-החוק( עניינושלהחוקבהקמת
תאגידשידורציבוריישראלי)להלן-התאגידאותאגיד
הישראלי(שיחליףאתרשותהשידורהפועלת השידור

מכוחחוקרשותהשידור,התשכ"ה-1965 

ביום החוק של תחילתו כי קבע לחוק 92 סעיף
המועד 2016(,שהוא )30בספטמבר כ"זבאלולהתשע"ו
שבואמוריםלהתחילשידוריתאגידהשידורהישראלי

ולהסתייםשידורירשותהשידור 

התאגיד הקמת הליכי מהתמשכות החשש לנוכח
זו חוק בהצעת מוצע השידורים, לתחילת והיערכותו
לדחותאתיוםתחילתושלהחוקוהכולכפישיפורטלהלן 

יצויןכיבהתאםלהחלטתהממשלהמיוםכ"הבתמוז
התשע"ו)31ביולי2016(בענייןאישורהצעתחוקזו,ייווספו
להצעתהחוקבדיוניועדתהכלכלהשלהכנסתההוראות

בנושאיםהאלה:

מירושלים, התאגיד שידורי של עיקרם תחילת  1
שתהיהלאיאוחרמיוםי"חבסיוןהתשע"ח)1ביוניע201( 

פינוימתחםרשותהשידורבירושלים)מתחםרוממה(,  2
שיתבצעעדיוםד'באיירהתשע"ז)30באפרילע201( 

מחודש החל השידור רשות מימון לעניין הוראות  3
ינוארע201 

תקציב לעניין הוראות קובע לחוק 0ע סעיף  סעיף 1
תאגידהשידורהישראלי לפיהוראותהסעיף, 
הסכומיםשלתקציבהתאגידמבטאיםאתתקציבובשתי
הטלוויזיה פעילות הפסקת שלפני התקופה תקופות:
הלימודית,והתקופהשלאחרהפסקתפעילותה,אזיקיים
סעיף לפי ולנוער  לילדים בערוץ שידורים גם התאגיד
120לחוק,תפסיקהטלוויזיההלימודיתאתשידוריהשנה
ושלושהחודשיםלאחריוםהתחילה מוצעלערוךכמה
יום דחיית לנוכח לחוק 0ע בסעיף הדרושות התאמות
יוצא, החוק,וכפועל להצעת 2 כמוצעבסעיף התחילה

דחייתסגירתהשלהטלוויזיההלימודית 

כמוצע התחילה יום לדחיית בהתאם בנוסף,
בסעיף2להצעתהחוק,מוצעלתקןאתסעיף0ע)ה(הקובע
מנגנוןלעדכוןהסכוםהכולל,כךשהעדכוןהראשוןשל

הסכומיםיהיהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201( 

ס"חהתשע"ד,עמ'עעע;התשע"ועמ'654  1
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב2(

עם התייעצות לאחר השרים(, - זה )בסעיף האוצר ושר השר )1(
המועצה,רשאים,בצו,להקדיםאתיוםהתחילהלמועדשלאיקדםליום

ג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(;

הודיעההמועצהלשרים,בהודעהמנומקתבכתב,כיתאגידהשידור )2(
הישראליערוךלהתחילבשידוריםבמועדהקודםליוםהתחילה,אךלא
לפנייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(,רשאיםהשריםלהקדים,בצו,
בתוך14ימיםמהיוםשבוהודיעהלהםהמועצהכאמור,אתיוםהתחילה
למועדשעליוהודיעההמועצה;בהודעהלפיפסקהזותשקולהמועצה
את לקיים והנדסית טכנית מבחינה להיערך התאגיד של יכולתו את

השידוריםואתקיומושללוחשידורים 

הקדימוהשריםאתיוםהתחילהלפיהוראותסעיףקטן)ב2(יחולוההוראות )ב3(
האלה:

השריםימסרועלכךדיווחלוועדתהכלכלה; )1(

יקראואתסעיף0ע)א(כךשבהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקה )2(
)2(יקראו:

בשנתע6-201 626מיליוןשקליםחדשים,בתוספתהסכום )2("
המתקבלמהמכפלהשלשניאלה:

סכוםההוצאההשנתיתלרכישהשלהפקותמקומיות )א(
כאמור ולנוער לילדים בערוץ לשידור המיועדות קנויות

בסעיף4לתוספת,כשהואמחולקב–12;

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב2(

עם התייעצות לאחר השרים(, - זה )בסעיף האוצר ושר השר )1(
המועצה,רשאים,בצו,להקדיםאתיוםהתחילהלמועדשלאיקדםליום

ג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(;

הודיעההמועצהלשרים,בהודעהמנומקתבכתב,כיתאגידהשידור )2(
הישראליערוךלהתחילבשידוריםבמועדהקודםליוםהתחילה,אךלא
לפנייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(,רשאיםהשריםלהקדים,בצו,
בתוך14ימיםמהיוםשבוהודיעהלהםהמועצהכאמור,אתיוםהתחילה
למועדשעליוהודיעההמועצה;בהודעהלפיפסקהזותשקולהמועצה
את לקיים והנדסית טכנית מבחינה להיערך התאגיד של יכולתו את

השידוריםואתקיומושללוחשידורים 

הקדימוהשריםאתיוםהתחילהלפיהוראותסעיףקטן)ב2(יחולוההוראות )ב3(
האלה:

השריםימסרועלכךדיווחלוועדתהכלכלה; )1(

יקראואתסעיף0ע)א(כךשבהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקה )2(
)2(יקראו:

בשנתע6-201 626מיליוןשקליםחדשים,בתוספתהסכום )2("
המתקבלמהמכפלהשלשניאלה:

סכוםההוצאההשנתיתלרכישהשלהפקותמקומיות )א(
כאמור ולנוער לילדים בערוץ לשידור המיועדות קנויות

בסעיף4לתוספת,כשהואמחולקב–12;

כאמור,לנוכחהחששמהתמשכותהליכיהקמת  סעיף 2
תאגידהשידורהישראליוהיערכותולתחילת 
השידורים,מוצעלדחותאתמועדתחילתהחוקליוםד'
באיירהתשע"ז)30באפרילע201( עםזאת,מוצעלהסמיך
אתשרהתקשורתואתשרהאוצריחד)להלן-השרים(,
ג' ליום יקדם שלא למועד האמור המועד את להקדים
בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(,לפישיקולדעתםאולאחר
הודעתמועצתהתאגידשמונתהלפיסעיף9לחוק)להלן
-המועצה(כיהתאגידערוךלהתחילבשידוריםבמועד

מוקדםליוםהתחילה 

ובמתן בכתב, מנומקת, תהיה המועצה הודעת
התאגיד של היערכותו את המועצה תשקול ההודעה
השידורים את לקיים והנדסית טכנית יכולת מבחינת
הנדרשיםלקיוםשידורי האמצעים אתכלל זה )ובכלל
טלוויזיהורדיו(וקיומושללוחשידוריםבר–ביצוע השרים
יקבעוצולפיהודעתהמועצהבתוך14ימיםמיוםהודעתה 

אםהשריםהקדימואתיוםהתחילהלפיסעיף92)ב2(
המוצע,ידווחועלכךלוועדתהכלכלהשלהכנסת כמו
כן,בשלהאפשרותלהקדמתיוםהתחילהכאמור,הקדמת
לחוק, 120 סעיף לפי הלימודית הטלוויזיה של סגירתה
כפועליוצאמכך,ותחילתשידוריערוץילדיםונוערבידי
התאגיד,ישצורךבהתאמתתקציבהתאגידבשנתע201,
כךשלתקציבהתאגידיתווסףסכוםשמביאבחשבוןאת
תוספתהחודשיםשבהםישדרהתאגידבשלושהערוצים

בשנתע201בשלהקדמתיוםהתחילהכאמור לפיכך,מוצע
לקבועכיאםהשריםהקדימואתיוםהתחילה,יקראואת
סעיף0עכךשההגדרה"הסכוםהכולל",תיקראכךשבשנת
ע201,יתווסףלסכוםהקבועשם,סכוםהמתקבלמהמכפלה

שלשניאלה:

סכוםההוצאההשנתיתלרכישהשלהפקותמקומיות )א(
קנויותהמיועדותלשידורבערוץלילדיםולנוערכאמור

בסעיף4לתוספת,כשהואמחולקב–12;

ההפרשביןמספרהחודשיםשבהםתאגידהשידור )ב(
הישראלישידרבשנתע201בשלושהערוציםבשלהקדמת
החודשיםשהיהמשדר כאמורלביןכמה יוםהתחילה

אלמלאהקדמתיוםהתחילהכאמור 

,3 כמוכן,כפישיפורטלהלןבדבריההסברלסעיף
מוצעלקבועהוראותמעברלענייןתקציבתאגידהשידור
0ע בסעיף לקבוע בהתאם ההקמה, בתקופת הישראלי
לחוק לשםהחלתמנגנוןהתקציבהקבועבסעיף0ע,מוצע
0עתהיהביוםכ"חבאלול לקבועכיתחילתושלסעיף

התשע"ו)1באוקטובר2016(,והואיחולבשינוייםהמוצעים
בסעיף3להצעתהחוק 

התקציב מרכיבי חלק 0ע, לסעיף בהתאם בנוסף,
נוגעיםל"סכוםהנוסף"כמשמעותובסעיף4ע)א(לפקודת
התעבורה]נוסחחדש[)להלן-פקודתהתעבורה( סעיף126
לחוקבנוסחוכיום,עוסקבתיקוןעקיףלפקודתהתעבורה
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"מספר זו, משנה בפסקת העודף; החודשים מספר )ב(
שבהם החודשים מספר בין ההפרש - העודף" החודשים
תאגידהשידורהישראלישידרבשנתע201בשלושהערוצים
בשלהקדמתיוםהתחילהכאמורבסעיף92)ב2(לביןמספר
החודשיםשהיהמשדראלמלאהקדמתיוםהתחילהכאמור "

אחריסעיף93לחוקהעיקרייבוא:3 הוספתסעיף93א

"הוראותמעבר
-תקציבלהקמת

תאגידהשידור
הישראלי

בתקופהשמיוםכ"חבאלולהתשע"ו)1באוקטובר2016(עד93א 
0ע ע201(יקראואתסעיף )1בינואר ג'בטבתהתשע"ז יום

בשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(,ההגדרה"הסכוםהנוסף"-לא )1(
תיקרא;

במקוםההגדרה"הסכוםהכולל"יקראו: )2(

""הסכוםהכולל"-5 ע6מיליוןשקליםחדשים;";

סעיףקטן)ד(-לאייקרא  )3(

אחריסעיףע10לחוקהעיקרייבוא:4 הוספתסעיףע10א

"פינוימתחםרשות
השידורבתלאביב

רשותהשידורתפנהאתמתחםרשותהשידורבתלאביבע10א 
עדיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201( "

בתוספתלחוקהעיקרי,בסעיף6,במקום"ב–1בינואר2016"יבוא"ביוםג'בטבתהתשע"ז5 תיקוןהתוספת
)1בינוארע201(" 

כךשהחלמיוםתחילתושלחוקהשידורהציבוריהישראלי,
הסכוםהנוסףיועבראלתאגידהשידורהישראליבמקום

אלרשותהשידור 

בשלהוספתהוראותהמעברלענייןתקציבהתאגיד
בתקופתההקמה,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ב1(ולקבוע
בוכיתחילתושלהתיקוןהעקיףלפקודתהתעבורהבסעיף
126לחוק,תהיהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארע201(כך
שהחלממועדזה,הסכוםהנוסףיועברלתאגידהשידור

הישראליולאלרשותהשידור 

שעניינו 93א סעיף את לחוק להוסיף מוצע  סעיף 3
"הוראותמעבר-תקציבלהקמתתאגידהשידור 
הישראלי",וזאתכדילהבטיחאתתקציבהתאגידבתקופת
ההקמה,עלידימנגנוןתקצובסדור,לפיהמנגנוןהקבוע

בסעיף0עלחוק 

מוצעלקבועכיבתקופהשמיוםכ"חבאלולהתשע"ו
)1בינואר )1באוקטובר2016(ועדיוםג'בטבתהתשע"ז
"הסכום ההגדרה בלא לחוק 0ע סעיף את יקראו ע201(

הנוסף"ובלאסעיףקטן)ד(,שעוסקבהעברתהסכוםהנוסף
ממשרדהתחבורהאלהתאגיד מאחרשבתקופההאמורה
רשותהשידורתמשיךבפעילותה,בהתאםלמוצע,הסכום
הנוסף,שכיוםמועברלרשותומשמשכחלקמרכיביהמימון
0עכך שלה,לאיועברלתאגיד בנוסף,יקראואתסעיף
שההגדרה"הסכוםהכולל"תתייחסלסכוםשל5 ע6מיליון

שקליםחדשים 

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיףע10אשעניינופינוי  סעיף 4
מתחםרשותהשידורבתלאביב)מתחםשרונה(, 
ולקבועכיהרשותתפנהאתמתחםשרונהעדיוםג'בטבת

התשע"ז)1בינוארע201( 

מוצע,בהתאםלדחייתיוםהתחילהבסעיף2  סעיף 5
לתוספת 6 סעיף את לתקן החוק, להצעת 
השנתית ההוצאה סכומי לעדכון מנגנון הקובע לחוק,
שיוציאהתאגידלמימוןתכניותושידוריםלפיהתוספת,
כךשהעדכוןהראשוןשלהסכומיםיהיהביוםג'בטבת

התשע"ז)1בינוארע201( 
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