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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס' 8( )תאגיד החדשות(, 
התשע"ז-2017

בחוקהשידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-12014)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1צתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"יוםהתחילה"יבוא: )1(

""הכונסהרשמי"-כהגדרתובפקודתהחברות;";

ביוםט"ובאבהתשע"ד)11באוגוסט2014(פורסם  כללי
חוקהשידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-2014 
)להלן-החוק(צעניינושלהחוקהואבהקמתמשדרציבורי
חדש,יעילועצמאי,שיחליףאתפעולתהשלרשותהשידור

הפועלתמכוחחוקרשותהשידור,התשכ"ה-ע196צ

החוקמקיםאתתאגידהשידורהישראליוקובעאת
אופןפעולתווכןקובעהוראותלגביהאורגניםשלוואופן
ונושאים השידור תוכני התאגיד, של תקציבו בחירתם,
נוספיםהנוגעיםלפעילותהתאגידצלצדזאת,החוקמסדיר
של מינויו ואת השידור, רשות של סגירתה אופן את
מיד השידור רשות של כמפרקה הרשמי הנכסים כונס
עםפרסומושלהחוק,תוךשמירהעלהמשכיותבשידור
הציבוריבמעברביןרשותהשידורלשידוריםעלפיהחוקצ

תחילתו יום לחוק, 92 בסעיף לקבוע בהתאם
באפריל 30( התשע"ז באייר ד' ליום נקבע החוק של
)תיקון הישראלי הציבורי השידור בחוק והוארך )2017

מס'7(,התשע"ז-2017,ליוםי"טבאיירהתשע"ז)ע1במאי
2017()להלן-יוםהתחילה(,והואהמועדשבואמורתאגיד
השידורהישראלילהתחילבשידוריו,לצדסיוםשידורי

רשותהשידורצ

מתכונתהשידורהציבורישבהועלתהלדיוןלאחרונה
בין הנדרש האיזון לעניין בפרט בממשלה, שרים בין
עצמאותושלהתאגידמצדאחדלביןהגורםשיפקחעל
פעילותושלהתאגידהממומןמכספיציבורמהצדשניצ
מטרתושלהמתווהשסוכםלבסוף,כמוצעבהצעתחוק
זו,היאלהקיםתאגידשידורנפרדועצמאילענייןחדשות
הישראלי, השידור לתאגיד דומה במבנה היום, וענייני
בפיקוחהשלמועצהייעודיתנפרדת,שייוחדכולולשידורי
תאגיד החדשות(צ תאגיד - )להלן היום וענייני חדשות
החדשותיפעלבמקוםחטיבתהחדשותבתאגידהשידור
הישראליצתאגידהחדשותיפעלבממשלתאגידידומה
לזההקבועבחוקביחסלתאגידהשידורהישראליובכלל
וועדת כללי מנהל ציבור, נציגי של מועצה לעניין זה
את משקף החדשות תאגיד מועצת של ההרכב איתורצ
ההתמקדותוההתמקצעותבתכניםשהתאגידיהיהאמון
עליהםובתפקידיולפיהחוקהמוצע,ולכלהפחותארבעה
מתחומי וניסיון מומחיות מביןעשרתחבריהיהיובעלי
השידוריםוהעיתונותצזאת,נוסףעלהנהלהייעודיתאשר

תתמקדאףהיארקבתכניםהאמוריםצ

יתרהמזאת,המתווההמוצעמאפשרלקלוטעובדים
ועיתונאיםבהיקףגדוליותר,מרשותהשידורלתוךתאגיד
החדשות,אשריביאועמםלתאגידהחדשאתההכשרה
והניסיוןהדרושיםלשםהפקהויצירהשלתוכניהחדשותצ

להלןעיקריהחוקהמוצע-

בחוקייווסףפרקחדששעניינותאגידציבוריייעודי •
מתכונת לעניין ייקבעוהוראות בפרק חדשותצ לשידורי
הפעילותשלהתאגידומבנהו,ובכללכךלענייןמועצה
שלנציגיציבור,מנהלכללי,ועדתאיתור,עובדיהתאגיד
וכדומהשהןדומותלאלההקבועותבחוקביחסלתאגיד

השידורהישראליצ

השידור תאגיד מתפקידי יימחק החדשות תחום •
השידור בתאגיד החדשות חטיבת ותבוטל הישראלי,

הישראליצ

תפקידיושלתאגידהחדשותייקבעובחוקוהםישקפו •
אתהתפקידיםשנגרעומתפקידיתאגידהשידורהישראליצ

תאגידהחדשותיפיקאתהחדשותשישודרובמסגרת •
של האינטרנט באתר ויופצו והרדיו, הטלוויזיה שידורי
תהיה הרדיו משידורי כחלק הישראליצ השידור תאגיד
רשתרדיוייעודיתלענייןחדשותותכניותבענייניהיוםצ
השידוריםיבוצעוויופצובפועלעלידיתאגידהשידור
הישראלי,ובמסגרתהשידוריםשהואמקייםייכללותוכני
החדשותשיעבירלותאגידהחדשותצבחוקייקבעכיתוכני
החדשותוהתכניםבענייניהיוםבטלוויזיהישובצובזמני
שידורשיאפשרולתתלהםמשקלהולם,ולאיפחתומזמני

שידורמינימלייםהנדרשיםלשםכך,כפישהוגדרובחוקצ

הממשלהתאגידישלתאגידהחדשותשייקבעבחוק •
זההבשינוייםמחויביםלזהשלתאגידהשידורהישראלי
הקבועבחוקובכללזהמנהלכלליומועצהשלנציגיציבורצ
עלגופיםאלהומנגנוניהמינוישלהםיחולוהוראותדומות
לאלההקבועותבחוקביחסלתאגידהשידורהישראלי,
הרכב פעולתה, ודרך מינויה איתור, ועדת זה ובכלל
כהונתה,תפקידיה ודרךפעולתה,זמן המועצה,מינויה
וסמכויותיה,נושאימשרהובעליתפקידיםבתאגיד,וכן
עובדיהתאגיד-בהתאמההנדרשתלאופיפעולתתאגיד

החדשותוהתכניםשעליהםיהיהאמוןצ

נוסףעלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,מוצע •
התוכן את לערוך יהיה שתפקידו ראשי עורך למנות
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אחריההגדרה"המועצה"יבוא: )2(

""מועצתתאגידהחדשות"-מועצתתאגידהחדשותשמונתהלפיסעיף82ג;";

אחריההגדרה"המנהלהכללי"יבוא: )3(

""המנהלהכללישלתאגידהחדשות"-המנהלהכללישלתאגידהחדשות
שמונהלפיסעיף82ז;";

במקוםההגדרה"נושאמשרה"יבוא: )4(

""נושאמשרה"-מנהלכללי,משנהאוסגןלמנהלכללי,וכןמנהלאחרהכפוף
במישריןלמנהלכללי,וחברמועצה;";

אחריההגדרה"עלותשכר"יבוא: )ע(

""פקודתהחברות"-פקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-21983;";

אחריההגדרה"שידוריחדשות"יבוא: )6(

""תאגידהחדשות"-תאגידהחדשותשהוקםלפיסעיף82א;"צ

בסעיף7לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ג(,אחרי"בענייניהיום"יבוא"שהעבירלותאגיד2צתיקוןסעיף7
החדשותלפיסעיף82ב;כמוכןיספקתאגידהשידורהישראליתוכןחדשותיותוכן

בענייניהיוםבשפההערבית"צ

אחריההגדרה"המועצה"יבוא: )2(

""מועצתתאגידהחדשות"-מועצתתאגידהחדשותשמונתהלפיסעיף82ג;";

אחריההגדרה"המנהלהכללי"יבוא: )3(

""המנהלהכללישלתאגידהחדשות"-המנהלהכללישלתאגידהחדשות
שמונהלפיסעיף82ז;";

במקוםההגדרה"נושאמשרה"יבוא: )4(

""נושאמשרה"-מנהלכללי,משנהאוסגןלמנהלכללי,וכןמנהלאחרהכפוף
במישריןלמנהלכללי,וחברמועצה;";

אחריההגדרה"עלותשכר"יבוא: )ע(

""פקודתהחברות"-פקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-21983;";

אחריההגדרה"שידוריחדשות"יבוא: )6(

""תאגידהחדשות"-תאגידהחדשותשהוקםלפיסעיף82א;"צ

בסעיף7לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ג(,אחרי"בענייניהיום"יבוא"שהעבירלותאגיד2צ
החדשותלפיסעיף82ב;כמוכןיספקתאגידהשידורהישראליתוכןחדשותיותוכן

בענייניהיוםבשפההערבית"צ

תיקוןסעיף7

החדשותיואתהתוכןבענייניהיוםשמפיקתאגידהחדשותצ
העורךהראשייהיהעצמאיבתפקידוזהצ

לחוק 149 בסעיף היום הקיימת השעה הוראת •
חדשותותכניותבענייני שידורי המאפשרתרכישהשל
היוםבמיקורחוץתתבטל,ותאגידהחדשותיפיקאתכל

תוכניהחדשותבעצמוצ

הצעתהחוקכוללתפרקובוהוראותמעברלתקופה •
שלשלושהחודשיםמיוםתחילתפעילותתאגידהחדשות,
שהואהמועדשבויחלוהשידוריםהציבורייםלפיהחוק,
במאי )ע1 התשע"ז באייר י"ט יום שבין הזמן לפרק קרי
2017(עדיוםכ"גבאבהתשע"ז)ע1באוגוסט2017(צבתקופת
המעברימנההכונסהרשמילתאגידהחדשותמנהלכללי
זמניצהחלמיוםהתחילהישובץמנהלחטיבתהחדשות
של הראשי העורך לתפקיד הישראלי השידור בתאגיד
למינוי עד להסכמתוצ  בכפוף החדשות, תאגיד שידורי
מועצהישמשהכונסהרשמיכמפקחעלפעולותהמנהל
הכלליהזמנילמעטבכלהנוגעלהיבטיםשלתוכןועריכהצ
זאת,בדומהלפיקוחושלהכונסהרשמיהיוםעלרשות
המעברימונו תקופת תום עד פירוקצ שבהליכי השידור
ההוראות לפי כללי, ומנהל מועצה החדשות לתאגיד
המוצעות,שזהותבמהותןלהוראותהקיימותבחוקלעניין

מינוימועצהומנהלכללילתאגידהשידורהישראליצ

בתאגיד החדשות חטיבת עובדי למוצע, בהתאם •
לתאגיד להסכמתם, בכפוף יעברו, הישראלי, השידור
החדשותשיוקם,באותםתנאישכרוחוזיהעסקהובאותם
בתנאים שינוי כל יבצע לא הזמני והמנהל תפקידים,
בלתי תקנים שיהיו ככל אלהצ עובדים של ובתפקידים
מאוישים,בתקופתהמעבר,יציעםהמנהלהכלליהזמני

לעובדיחטיבתהחדשותברדיוובטלוויזיהברשותהשידור
שיהיומעונייניםבכך,בכפוףלמגבלתהתקניםהמרביתשל

תאגידהחדשותשאושרהבהתאםלקבועבחוקצ

סעיף שהוא לחוק 1 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 1
"תאגיד ההגדרה את לו ולהוסיף ההגדרות 
החדשות"אשרמוקםמכוחסעיף82אהמוצעואתההגדרות
תאגיד של הכללי ו"המנהל החדשות" תאגיד "מועצת
החדשות"שנעשהבהםשימושבחוקצכמוכןמוצעלהעביר
לסעיףאתההגדרות"הכונסהרשמי"ו"פקודתהחברות"
שקיימותכיוםבפרקט"זלחוק,וכעתמוצעלעשותבהן
שימושגםבפרקיםאחריםבחוקצמוצעגםלהרחיבאת
ההגדרה"נושאמשרה"כךשיהיהניתןלעשותבהשימוש
גםלגביתאגידהשידורהישראליוגםלגביתאגידהחדשותצ

מוצעלתקןאתסעיף7לחוקשעניינותפקידי  סעיף 2
תאגידהשידורהציבוריכדילהתאימולתפקידי 
כי קובע 7)ג( סעיף כיום המוצעצ המתווה לפי התאגיד
תאגידהשידורהישראלייספקתוכןחדשותיותוכןבענייני
היום,וקובעאתהאופןשבותוכןכאמוריסופקצכאמור
החדשות תאגיד ההסבר, דברי של הכללי בחלק לעיל
היום, בענייני ותכנים חדשות תוכני ויערוך יפיק ייצור,
בטלוויזיה, יספקתכניםאלה ותאגידהשידורהישראלי
ברדיוועלגבירשתהאינטרנט,למעטתכניםכאמורבשפה
הערבית,שאותםימשיךלהפיקתאגידהשידורהישראליצ
תאגיד כי ולקבוע )ג( קטן סעיף את לתקן מוצע לפיכך,
והתוכן החדשותי התוכן את יספק הישראלי השידור
בענייניהיוםשהעבירלותאגידהחדשותוכןכיתאגיד
השידורהישראלייפיקויספקתוכןחדשותיותוכןבענייני
היוםבשפההערבית,באופןמקצועי,הגון,אחראי,עצמאי,
ביקורתי,נטולפניותואמין,בשקיפותומתוךהפעלתשיקול

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761 2
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התכנים3צתיקוןסעיף11 לעניין "למעט יבוא השידורים" "לוחות אחרי העיקרי, לחוק )3(11 בסעיף
שמעבירתאגידהחדשותלתאגידהשידורהישראלי"צ

בסעיף26)ב(לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"אותאגיד4צתיקוןסעיף26
החדשות"צ

בסעיף43)2(לחוקהעיקרי,אחרי"שלהשידורים"יבוא"למעטלענייןהתכניםשמעבירעצתיקוןסעיף43
תאגידהחדשותלתאגידהשידורהישראלי"צ

פרקו'לחוקהעיקרי-בטלצ6צביטולפרקו'

בסעיף2ע)ב(לחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף2ע

פסקה)2(-תימחק; )1(

בפסקה)3(,המילים"נוסףעלהאמורבפסקה)2("-יימחקוצ )2(

דעתעיתונאיונאמנותלאמתהעובדתיתולחובתהדיווח
לציבורצמוצעלקבועהוראהדומהביחסלתאגידהחדשות

הציבוריבסעיף82ב)ב(המוצעצ

מוצעלתקןאתסעיף11לחוקשעניינותפקידי  סעיף 3
ולקבוע הישראלי השידור תאגיד מועצת 
הקבוע השידורים לוחות לאישור המועצה תפקיד כי

החדשות לתוכני ביחס יחול לא זה, לסעיף )3( בפסקה
ולתכניםבענייניהיוםשהעבירתאגידהחדשותלתאגיד
אישור סמכות בהמשך, שיפורט כפי הישראליצ השידור
לוחותהשידוריםביחסלתוכניהחדשותולתכניםבענייני

היוםתינתןלמועצתתאגידהחדשותצ

מוצעלתקןאתסעיף26)ב(לחוק,שעניינוניגוד  סעיף 4
השידור תאגיד מועצת חברי של עניינים 
חברי על בו המוטלות המגבלות כי ולקבוע הישראלי,
תאגיד עם בעסקה התקשרות לעניין כאמור המועצה
העסקהבידיתאגידהשידור הישראליולעניין השידור
הישראלי,יחולוגםלענייןהתקשרותבעסקהעםתאגיד

החדשותולענייןהעסקהבידיתאגידהחדשותצ

מוצעלתקןאתסעיף43לחוקשעניינותפקידי  סעיף 5
המנהלהכללישלתאגידהשידורהישראליולקבוע 
כיתפקידהמנהללשמשהעורךהראשישלהשידוריםהקבוע
בפסקה)2(לאיחולביחסלתוכניהחדשותולתכניםבענייני
היוםשהעבירתאגידהחדשותלתאגידהשידורהישראליצכפי
שיפורטבהמשך,תפקידהעורךהראשישלתכניםאלהיינתן

למנהלהכללישלתאגידהחדשותצ

בהתאםלמתווההמוצעשלפיותאגידהחדשות  סעיף 6
יפיקתוכניחדשותותכניםבענייניהיום,מוצע 
החדשות חטיבת מנהל שעניינו לחוק ו' פרק את לבטל
חטיבת מנהל שתפקיד כך הישראלי, השידור בתאגיד

החדשותבתאגידהשידורהישראלייבוטלצ

וזהנוסחושלפרקו'שמוצעלבטלהוא:

"פרק ו': מנהל חטיבת החדשות

מנהל חטיבת החדשות

לתאגידהשידורהישראלייהיהמנהלחטיבת )א( 47צ
חדשות;למנהלחטיבתהחדשותימונהאדםבעלניסיון

בתחוםהעיתונות,לתקופתכהונהשלארבעשנים,ואפשר
להאריךאתכהונתולתקופתכהונהאחתנוספתצ

הוראותסעיף2ע)ב()1(יחולולענייןמנהלחטיבת )ב(
החדשות,ואולםמינויווהעברתומכהונהטעוניםאישור

שלרובחבריהמועצההמכהניםצ

עלאףהאמורבסעיף43)2(,לענייןשידוריהחדשות )ג(
ותכניותבענייניהיוםבמסגרתתקציבחטיבתהחדשות,יהיה
מנהלחטיבתהחדשותהעורךהראשי;בביצועתפקידוזה

יפעלמנהלחטיבתהחדשותבאופןעצמאיצ

איסור זיקה - מנהל חטיבת החדשות

לו שיש חדשות מנהלחטיבת יכהן לאימונהולא 48צ
זיקהאישיתאועסקיתלשרמשריהממשלה,מישעוסק
שעסק מי או מפלגתית, פוליטיתאובפעילות בפעילות
פוליטיתאובפעילותמפלגתיתבחמשהשנים בפעילות
או בהפגנה השתתפות יראו לא זה, לעניין האחרונות;
בכינוסבעלאופיפוליטי,אוהבעתעמדהפומביתבעניינים

פוליטיים,כשלעצמן,כפעילותפוליטיתצ"

שעניינוקבלת 2עלחוק סעיף מוצעלתקןאת  סעיף 7
עובדיםלתאגידהשידורהישראליכדלקמן: 

מוצעלמחוקאתפסקה)2(בסעיף2ע)ב(מאחרשלפי
המתווההמוצעתבוטלחטיבתהחדשותבתאגידהשידור
הישראלי,ולאתהיהעודהעסקהשלעיתונאים,עורכי
חדשותומגישיתכניותבחטיבתהחדשותשלתאגידהשידור

הישראליצכןמוצעלהתאיםאתפסקה)3(לתיקוןהאמורצ

נוסחהשלפסקה)2(לסעיף2ע)ב(שמוצעלמחוקהוא:

עיתונאי, משרות על תחול לא המכרז חובת )2("
עורךחדשותאומגישתכניותבחטיבתהחדשות;המועצה
תקבע,בהחלטהמנומקת,כלליםלענייןהמשרותהאמורות
ומספרהעובדיםהמרבישעליהןלאתחול,בתנאיםשתקבע,
בידי תיעשה כאמור למשרה אדם קבלת המכרז; חובת
מנהלחטיבתהחדשותבאישורהמנהלהכללי,בהתבססעל
שיקוליםמקצועייםובמסגרתהתקציבשהוקצהלשםכך
לחטיבתהחדשות;עלותהשכרלעובדבמשרהכאמורלא
תעלהעלסכוםשעליוהחליטההמועצה,אלאאםכןאישרה

זאתועדתהמשנהלהתקשרויותשמונתהלפיסעיף21צ"
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בסעיף63לחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיף63

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ובכללזהתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמעביר )1(
לותאגידהחדשותלפיסעיף82ב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייני")ב1( )1(
בערוץ בטלוויזיה, שידורם לשם החדשות תאגיד לו שמעביר היום

השידוריםהמרכזי,בזמניםכמפורטבתוספתהראשונהצ

את לשנות רשאית החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )2(
התוספתהראשונה;החלטהלענייןזהבכלאחתמהמועצותתתקבלברוב

חבריההמכהניםצ";

)ג()1(,אחרי"ותכניותבענייניהיום"יבוא"כאמורבסעיפיםקטנים בסעיףקטן )3(
)ג1(ו–)ג2(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בענייני והתוכן החדשותי התוכן את ישדר הישראלי השידור תאגיד ")ג1(
היוםשמעבירלותאגידהחדשותלשםשידורםברדיו,ברשתנפרדתבמסגרת
שידורי"קולישראל"המיועדתלשידורתכניםכאמור,ורשאיהואלשדרתכנים

המועבריםלוכאמורברשתותנוספותבמסגרתשידורי"קולישראל"צ

הטלוויזיהבערוץבשפההערביתושידורי"קולישראל"בשפה שידורי )ג2(
הערביתיכללותוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמפיקתאגידהשידורהישראליצ"

בסעיף64לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף64

תיקוןסעיף63בסעיף63לחוקהעיקרי-8צ

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ובכללזהתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמעביר )1(
לותאגידהחדשותלפיסעיף82ב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייני")ב1( )1(
בערוץ בטלוויזיה, שידורם לשם החדשות תאגיד לו שמעביר היום

השידוריםהמרכזי,בזמניםכמפורטבתוספתהראשונהצ

את לשנות רשאית החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )2(
התוספתהראשונה;החלטהלענייןזהבכלאחתמהמועצותתתקבלברוב

חבריההמכהניםצ";

)ג()1(,אחרי"ותכניותבענייניהיום"יבוא"כאמורבסעיפיםקטנים בסעיףקטן )3(
)ג1(ו–)ג2(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בענייני והתוכן החדשותי התוכן את ישדר הישראלי השידור תאגיד ")ג1(
היוםשמעבירלותאגידהחדשותלשםשידורםברדיו,ברשתנפרדתבמסגרת
שידורי"קולישראל"המיועדתלשידורתכניםכאמור,ורשאיהואלשדרתכנים

המועבריםלוכאמורברשתותנוספותבמסגרתשידורי"קולישראל"צ

הטלוויזיהבערוץבשפההערביתושידורי"קולישראל"בשפה שידורי )ג2(
הערביתיכללותוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמפיקתאגידהשידורהישראליצ"

תיקוןסעיף64בסעיף64לחוקהעיקרי-9צ

מוצעלתקןאתסעיף63שעניינותוכןהשידור  סעיף 8
הציבוריולהתאימולמתווההמוצעכדלקמן: 

חובת כי בו ולקבוע )א( קטן סעיף את לתקן מוצע
ברדיו בטלוויזיה תוכן לספק הישראלי השידור תאגיד
ועלגבירשתהאינטרנט,כוללתגםאתהחובהלספקאת
התוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיוםשהעבירלותאגיד

החדשותצ

כמוכןמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ב1(ולקבועבו
תאגיד שהעביר החדשות תוכני שידור לעניין הוראה
החדשותלתאגידהשידורהישראליבטלוויזיה,כדלקמן:
החדשותי התוכן את ישדר הישראלי השידור תאגיד
והתוכןבענייניהיוםשהעבירלותאגידהחדשותלשם
בזמנים המרכזי, השידורים בערוץ בטלוויזיה, שידורם
המפורטיםבתוספתהראשונההמוצעתלחוקצמוצע,כדי
לתתמענהלצורכיהתאגידיםולאפשרגמישותניהולית,
לקבועכיהמועצהשלתאגידהשידורהישראליבהסכמת
מועצתתאגידהחדשותתהיהרשאיתלשנותאתהתוספת
הראשונהלחוקצכמוכןמוצעלקבועכיכלאחתמהמועצות
המכהניםצ חבריה ברוב זה לעניין החלטתה את תקבל
יובהרכיניתן,בהסכמה,לשדרבפרקיזמןארוכיםיותר

וכיהמגבלההקבועהמתייחסתלרףמינימליצ

כי בו שיובהר כך )ג()1( קטן סעיף את לתקן מוצע
שידוריחדשותותכניותבענייניהיוםברדיוייעשולפי

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ג2(שאותםמוצעלהוסיףצ

)ג1(ולקבועבוהוראה מוצעלהוסיףאתסעיףקטן
לענייןשידורתוכניהחדשותשהעבירתאגידהחדשות
לתאגידהשידורהישראליברדיו,כדלקמן:תאגידהשידור
הישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום
שהעבירלותאגידהחדשותלשםשידורםברדיו,ברשת
נפרדתבמסגרתשידורי"קולישראל"המיועדתלשידור
תכניםכאמורצתאגידהשידורהישראלירשאילשדרתכנים
המועבריםלובידיתאגידהחדשותלשםשידורםברדיו,גם
ברשתותנוספותבמסגרתשידוריהרדיושל"קולישראל"צ

בהתאםלמתווההמוצע,הפקתתוכניחדשותותכנים
בידי להיעשות תמשיך הערבית בשפה היום בענייני
החטיבההערביתבתאגידהשידורהישראליצלפיכךמוצע
להוסיףאתסעיףקטן)ג2(ולהבהירבוכישידוריהטלוויזיה
בשפההערביתושידורי"קולישראל"בשפההערביתיכללו
תוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשיפיקתאגידהשידור
הישראליצכלומר,בהתאםלמוצע,תוכןכאמורלאיופקבידי
תאגידהחדשות,אלאבידיתאגידהשידורהישראליצכמו
כן,בהתאםלמוצע,תקציבושלתאגידהשידורהישראלי

יכלולאתההוצאההנדרשתלהפקתתכניםאלהצ

מוצעלתקןאתסעיף64שעניינוהפקהורכישה  סעיף 9
שלתכניותולהתאיםאתנוסחולתיקוןהמוצע 
השנייה כתוספת תסומן לחוק הקיימת התוספת שלפיו

לחוקצ
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בסעיףקטן)א(,במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהשנייה"; )1(

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ו(,במקום"התוספת"יבוא"התוספתהשנייה"צ )2(

7"יבוא"ולתפקידיתאגידהחדשות10צתיקוןסעיףע7 ע7לחוקהעיקרי,אחרי"כאמורבסעיף בסעיף
כאמורבסעיף82ב"צ

בסעיף79לחוקהעיקרי,בסופויבוא:11צתיקוןסעיף79

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף82יזצ" ")ג(

בסעיף80)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקאות)1(עד)3(יבוא:12צתיקוןסעיף80

בשנת462-2017מיליוןשקליםחדשים; )1("

)2(בשנת490-2018מיליוןשקליםחדשים;

)3(בשנת2019ואילך-ע1עמיליוןשקליםחדשיםצ"

אחריסעיף82לחוקהעיקרייבוא:13צהוספתפרקי"ג1

"פרק י"ג1: תאגיד החדשות

מוקםבזהתאגידהחדשותצ82אצתאגידהחדשות )א(

תאגידהחדשותהואאישיותמשפטית,הכשרהלכל )ב(
חובה,זכותופעולההמתיישבתעםאופיווטבעוכגוףמאוגדצ

תאגיד מועצת הם החדשות תאגיד של האורגנים )ג(
החדשותוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותצ

תאגידהחדשותהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקר )ד(
המדינה,התשי"ח-8ע19]נוסחמשולב[3צ

שידור לעניין כללים שעניינו לחוק, ע7 סעיף  סעיף 10
תאגיד מועצת כי קובע והודעות, פרסומות 
השידורהישראליתקבעכלליםבדבראיסוריםומגבלות
והודעות פרסומת תשדירי חסות, הודעות שידור על
ותשדיריםלשירותהציבור,ביןהשאר,בשיםלבלתפקידי
מאחר לחוקצ 7 בסעיף כאמור הישראלי השידור תאגיד
שחלקמתשדיריהפרסומתוההודעות,התשדיריםלשירות
הציבורוהודעותהחסותעשוייםלהיותמשובציםביןתוכני
החדשותוהתכניםבענייניהיוםשמעבירתאגידהחדשות
לתאגידהשידורהישראלי,מוצעלתקןאתהסעיףכךשבעת
קביעתהכללים,המועצההאמורהתתחשבגםבתפקידים

שלתאגידהחדשותהקבועיםבסעיף82בהמוצעצ

מוצעלתקןאתסעיף79לחוק,שעניינואיסור  סעיף 11
גורע הוא שאין בו ולקבוע נכסים, העברת 
מהוראותסעיף82יזהמוצע,אשרהוראותיומסדירותבין
לעניין התאגידים שני בין שייחתם ההסכם את השאר

אספקתטובין,מקרקעיןושירותיםצ

מוצעלתקןאתסעיף80לחוק,שעניינותקציב  סעיף 12
תאגידהשידורהישראלי,ולהתאיםאתתקציבו 
שלהתאגידלתפקידיועלפיהחוקלפיהמתווההמוצעצ
בהתאםלמוצע,מתקציבושלתאגידהשידורהישראלי
יופחתוסכומיהמינימוםהנדרשיםלצורךיצירהוהפקה

שלשידוריחדשות,וסכומיםאלהיועברולתאגידהחדשות
בהתאםלתפקידשיוטלעליולפיהמתווההמוצעצלפיכך,
מוצעלתקןאתההגדרה"הסכוםהכולל"ולהתאיםאת

הסכומיםהקבועיםבהלאמורלעילצ

שעניינו י"ג1, פרק את לחוק להוסיף מוצע  סעיף 13
תאגידהחדשות,ולקבועבו,ביןהשאר,הוראות 
לענייןהקמתהתאגידותפקידיו,מינוימועצהציבוריתלתאגיד,
תפקידיהוסמכויותיה,ועדתאיתור,המנהלהכללי,דרכימינויו,
תפקידיווסמכויותיו,נושאימשרהובעליתפקידיםמיוחדים
של מושבו מקום התאגיד, עובדי בדבר הוראות בתאגיד,
התאגיד,הוראותבדברהתקשרותעםעיתונאיםלתקופות
מוגבלותאומשימותמיוחדות,איסורבדברפרסומותוהודעות,
הוראותבדברשיאכוחאדםבתאגיד,שימושבתקציב,הוראות
המסדירותאתהיחסיםביןשניהתאגידים,ותכניםשהתאגיד

אחראילהם,כפישיפורטלהלן:

לסעיף 82א המוצע

מוצעלהקיםתאגידחדשותולקבועהוראותלעניין
האורגניםשלוהם כי לקבוע המשפטיתשלו, האישיות
המועצההציבוריתוהמנהלהכללישלו,ולקבועכיהוא
גוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-8ע19צ
הוראותדומותקבועותביחסלתאגידהשידורהישראלי

בסעיפים2עד4ו־6לחוקצ
ס"חהתשי"ח,עמ'92צ 3
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תפקידיתאגיד
החדשות

בענייני82בצ ותוכן חדשותי תוכן יפיק החדשות תאגיד )א(
היוםבאמצעיםחזותיים,קולייםוכתובים,ויעבירםלתאגיד
השידורהישראלילשםאספקתהתכניםלציבורבטלוויזיה,
ברדיוועלגבירשתהאינטרנט,בידיתאגידהשידורהישראלי,

לפיסעיף63צ

בסעיף האמורים התכנים את יפיק החדשות תאגיד )ב(
קטן)א(,כשירותציבורי,באופןמקצועי,הגון,אחראי,עצמאי,
ותוךהפעלת ביקורתי,מאוזן,נטולפניותואמין,בשקיפות
ולחובת העובדתית לאמת ונאמנות עיתונאי דעת שיקול
הדיווחלציבור;התכניםשיפיקתאגידהחדשותיפנהלמגוון

האוכלוסיותוהזרמיםבחברההישראליתצ
מועצתתאגיד

החדשות
חברים82גצ 10 בת מועצה החדשות לתאגיד ימנה השר )א(

כמפורטלהלן,ובהםחמשנשיםלפחותוכןחבראחדלפחות
הנמנהעםהאוכלוסייההערבית,לרבותהאוכלוסייההדרוזית
מועמדים לאיתור הוועדה המלצת לפי הכול והצ'רקסית,

כאמורבסעיף82ו:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,שהואבעל )1(
שלחמששניםלפחות תואראקדמיוכןבעלניסיון
באחדמאלה,אובעלניסיוןמצטברשלחמששנים

לפחותבשנייםאלה:

של העסקי הניהול בתחום בכיר תפקיד )א(
תאגידבעלהיקףעסקיםמשמעותי;

תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעל )ב(
מעמדבתחוםהתקשורת;

שנים חמש של ניסיון בעלי ציבור נציגי שני )2(
לפחותבתפקידניהוליבגוףהעוסקבשידורים,בעיתון

אובאתראינטרנטחדשותי;

תפקידיתאגיד
החדשות

בענייני82בצ ותוכן חדשותי תוכן יפיק החדשות תאגיד )א(
היוםבאמצעיםחזותיים,קולייםוכתובים,ויעבירםלתאגיד
השידורהישראלילשםאספקתהתכניםלציבורבטלוויזיה,
ברדיוועלגבירשתהאינטרנט,בידיתאגידהשידורהישראלי,

לפיסעיף63צ

בסעיף האמורים התכנים את יפיק החדשות תאגיד )ב(
קטן)א(,כשירותציבורי,באופןמקצועי,הגון,אחראי,עצמאי,
ותוךהפעלת ביקורתי,מאוזן,נטולפניותואמין,בשקיפות
ולחובת העובדתית לאמת ונאמנות עיתונאי דעת שיקול
הדיווחלציבור;התכניםשיפיקתאגידהחדשותיפנהלמגוון

האוכלוסיותוהזרמיםבחברההישראליתצ
מועצתתאגיד

החדשות
חברים82גצ 10 בת מועצה החדשות לתאגיד ימנה השר )א(

כמפורטלהלן,ובהםחמשנשיםלפחותוכןחבראחדלפחות
הנמנהעםהאוכלוסייההערבית,לרבותהאוכלוסייההדרוזית
מועמדים לאיתור הוועדה המלצת לפי הכול והצ'רקסית,

כאמורבסעיף82ו:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,שהואבעל )1(
שלחמששניםלפחות תואראקדמיוכןבעלניסיון
באחדמאלה,אובעלניסיוןמצטברשלחמששנים

לפחותבשנייםאלה:

של העסקי הניהול בתחום בכיר תפקיד )א(
תאגידבעלהיקףעסקיםמשמעותי;

תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעל )ב(
מעמדבתחוםהתקשורת;

שנים חמש של ניסיון בעלי ציבור נציגי שני )2(
לפחותבתפקידניהוליבגוףהעוסקבשידורים,בעיתון

אובאתראינטרנטחדשותי;

לסעיף 82ב המוצע

החדשות תאגיד במסגרתתפקידי כי לקבוע מוצע
הואיפיקתוכןחדשותיותכניםבענייניהיום,באמצעים
השידור לתאגיד ויעבירו וכתובים, קוליים חזותיים,
הישראלילשםאספקתהתוכןלציבורבטלוויזיה,ברדיו
ועלגבירשתהאינטרנט,בידיתאגידהשידורהישראלי,
לפיסעיף63לחוקצכאמורלעילבסעיף63לחוקקבועות
הוראותלענייןהתוכןשלהשידורהציבורישמספקתאגיד

השידורהישראליצ

יסופקו האמורים התכנים כי לקבוע מוצע כן כמו
עצמאי, אחראי, הגון, מקצועי, באופן ציבורי, כשירות
ביקורתי,מאוזן,נטולפניותואמין,בשקיפותותוךהפעלת
שיקולדעתעיתונאיונאמנותלאמתהעובדתיתולחובת
שיפיק התוכן כי לקבוע מוצע כן כמו לציבורצ הדיווח
תאגידהחדשותיפנהלמגווןהאוכלוסיותוהזרמיםבחברה
הישראליתצהוראותדומותקבועותהיוםביחסלתאגיד

השידורהישראליבסעיפים7)ג(ו־8לחוקצ

לסעיף 82ג המוצע

מוצעלקבועכילתאגידהחדשותתהיהמועצהבת
עשרהנציגיציבורצהמועצהתמונהבידישרהתקשורת,
לפיהמלצהשלהוועדהלאיתורמועמדיםלפיסעיף82ו

המוצעצ

מוצעלקבועאתהרכבהשלהמועצהואתהכשירות
הנדרשתמחבריהצ

ההוראותבחוקלענייןהרכבהמועצהודרכימינויה
דומותבמהותןלהוראותשחלותעלמועצתתאגידהשידור
סעיף לפי במועצה ואולם לחוק, 9 סעיף לפי הישראלי
תאגיד כבמועצת 12 ולא חברים 10 יכהנו המוצע 82ג
הבדלים חבריה בהרכב יש כן כמו הישראליצ השידור
נוספיםשנובעיםמההבדלבפעילותםשלשניהתאגידים,
שעיקרםאלה:לאנדרשכיבמועצתתאגידהחדשותיהיה
ונציגים ישראל, מורשת בתחום מעמד בעל ציבור נציג
בעליניסיוןמשמעותיבתחוםהחינוךאוהשידוריםלנוער

ולילדיםצ
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שנינציגיציבורבעליניסיוןמשמעותיבתחום )3(
העיתונותהכתובהאוהמשודרתאובאתריאינטרנט

חדשותיים,ובכללזהבעריכתתוכן;

נציגציבורבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהיצירה )4(
הטלוויזיונית,הקולנועיתאוהמוסיקלית;

נציגציבורבעלניסיוןטכנולוגימשמעותיבתחום )ע(
הקשורלפעילותתאגידהחדשות;

נציגציבורבעלניסיוןמשמעותיבניהולכספים )6(
בגופיםבעליהיקףעסקיםמשמעותי;

נציגציבורבעלמומחיותחשבונאיתופיננסית )7(
כמשמעותהלפיסעיף240לחוקהחברות;

נציגציבורשהואמשפטןבעלניסיוןמשמעותי )8(
בתחוםהאסדרהצ

עלחברמועצתתאגידהחדשות,מינויווכהונתויחולו )ב(
ו־27, ע2 עד 23 ,17 עד 14 ,10 ו–)ג(, 9)ב( סעיפים הוראות
בשינוייםהמחויביםובכללזהבשינוייםכמפורטלהלן)בפרק

זה-השינוייםהמחויבים(:

השידורהישראלי" במקום"תאגיד בכלמקום, )1(
יבוא"תאגידהחדשות";

"מועצת יבוא "המועצה" במקום מקום, בכל )2(
תאגידהחדשות";

בכלמקום,במקום"המנהלהכללי"יבוא"המנהל )3(
הכללישלתאגידהחדשות";

בכלמקום,במקום"ועדתהאיתור"יבוא"הוועדה )4(
לאיתורמועמדיםשמונתהלפיסעיף82ו"צ

הוראותניגודהענייניםהחלותעלחברהמועצהלפי )ג(
סעיף26יחולוגםעלחברמועצתתאגידהחדשותצ

תפקידימועצת
תאגידהחדשות

תפקידימועצתתאגידהחדשותהם:82דצ

לקבועאתמדיניותתאגידהחדשותלשםמילויתפקידיו )1(
כאמורבסעיף82בובהתאםלתקציבוהמאושר;

לפקחעלביצועהמדיניותשקבעהלפיפסקה)1(; )2(

עודמוצעלקבועכיעלחבריהמועצהשלתאגיד
החדשותיחולובשינוייםהמחויביםההוראותהקבועות
השידור תאגיד של המועצה לחברי ביחס בחוק כיום
הישראלי,ובכללזהלענייןכשירותלמינויחברימועצה,
החלהשלדיניםמסוימיםשחליםעלעובדימדינה,איסור
זיקה,לרבותפעילותפוליטיתאומפלגתית,תקופתכהונה,
הפסקתכהונהוהשעיהמכהונה,מינויממלאמקום,פרסום
בדברמינויוהפסקתכהונה,גמולוהחזרהוצאות,עצמאות
שיקולדעת,זכותלקבלמידעמהתאגידהאמור,ואיסור
השתתפותחברמועצהבשידוריםשלכלאחדמהתאגידיםצ

כמוכןמוצעלקבועכיהמגבלותעלניגודענייניםהחלות
עלחברימועצתתאגידהשידורהישראלייחולוגםעל
חברימועצתתאגידהחדשותצבכללזה,יחולועלחברי
מועצתתאגידהחדשותמגבלותלענייןהתקשרותבעסקה
עםכלאחדמהתאגידיםולענייןהעסקהבידיכלאחד

מהתאגידיםצ

לסעיף 82ד המוצע

מוצעלקבועאתתפקידימועצתתאגידהחדשות,
בדומהלהוראותהקבועותביחסלמועצתתאגידהשידור
הישראליבסעיף11לחוק,ובשינוייםהמחויביםהנובעים
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לאשראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשמפיקתאגיד )3(
החדשות;

לפי החדשות תאגיד של הכללי המנהל את למנות )4(
הוראותסעיף82זולפקחעלפעולותיו;

הארגונישלתאגידהחדשות,את לאשראתהמבנה )ע(
האדם כוח שיא את וכן העובדים, של ההעסקה מדיניות
בתאגידלאחרשניתןהאישורהנדרשלפיהוראותסעיף81

כפישהוחלבסעיף82טו;

החדשות תאגיד של השנתי התקציב בהצעת לדון )6(
שהכיןהמנהלהכללילפיסעיף82ז)ה()3(,ולאשרה,לאיאוחר
מ־30ימיםלפניתוםשנתהכספים,לאחרשנוכחהכיהתקציב

המוצעמאוזן;

המנהל לה שהגיש השנתית העבודה בתכנית לדון )7(
הכללילפיסעיף82ז)ה()4(,ובכללזהביעדיוהשנתייםשל
התקציב להצעת התאמתה את לבדוק החדשות, תאגיד
התכנית את ולאשר )6( פסקה לפי לה שהוגשה השנתי

האמורה;

לפקחעלעמידתושלתאגידהחדשותביעדיהתקציב )8(
השנתיהמאושרוביצועו;

להיותאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםולאישורם, )9(
ובכללזהלדוןבהערותרואההחשבוןהמבקרשמונהלפי
סעיף82ח)1(,לגביהדוחותהכספיים,וכןלדוןלאחראישור
הדוחותהכספייםבכלפרטשרואההחשבוןהמבקרהסתייג,

העירהערהאונמנעמלחוותאתדעתולגביו;

לקבועעסקאותמסוגמסויםאושישלהןהיקףתקציבי )10(
מסויםשהמנהלהכללישלתאגידהחדשותאומימטעמו
רשאילהתקשרבהןבשםתאגידהחדשות,יחדעםמישתקבע
מועצתתאגידהחדשותלענייןזה,וכןלקבועעסקאותמסוג
שתקבע, לסכום מעל תקציבי היקף להן שיש או מסוים

הטעונותאתאישורה,ולדוןבאישורןשלעסקאותכאמור;

לאשראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשמפיקתאגיד )3(
החדשות;

לפי החדשות תאגיד של הכללי המנהל את למנות )4(
הוראותסעיף82זולפקחעלפעולותיו;

הארגונישלתאגידהחדשות,את לאשראתהמבנה )ע(
האדם כוח שיא את וכן העובדים, של ההעסקה מדיניות
בתאגידלאחרשניתןהאישורהנדרשלפיהוראותסעיף81

כפישהוחלבסעיף82טו;

החדשות תאגיד של השנתי התקציב בהצעת לדון )6(
שהכיןהמנהלהכללילפיסעיף82ז)ה()3(,ולאשרה,לאיאוחר
מ־30ימיםלפניתוםשנתהכספים,לאחרשנוכחהכיהתקציב

המוצעמאוזן;

המנהל לה שהגיש השנתית העבודה בתכנית לדון )7(
הכללילפיסעיף82ז)ה()4(,ובכללזהביעדיוהשנתייםשל
התקציב להצעת התאמתה את לבדוק החדשות, תאגיד
התכנית את ולאשר )6( פסקה לפי לה שהוגשה השנתי

האמורה;

לפקחעלעמידתושלתאגידהחדשותביעדיהתקציב )8(
השנתיהמאושרוביצועו;

להיותאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםולאישורם, )9(
ובכללזהלדוןבהערותרואההחשבוןהמבקרשמונהלפי
סעיף82ח)1(,לגביהדוחותהכספיים,וכןלדוןלאחראישור
הדוחותהכספייםבכלפרטשרואההחשבוןהמבקרהסתייג,

העירהערהאונמנעמלחוותאתדעתולגביו;

לקבועעסקאותמסוגמסויםאושישלהןהיקףתקציבי )10(
מסויםשהמנהלהכללישלתאגידהחדשותאומימטעמו
רשאילהתקשרבהןבשםתאגידהחדשות,יחדעםמישתקבע
מועצתתאגידהחדשותלענייןזה,וכןלקבועעסקאותמסוג
שתקבע, לסכום מעל תקציבי היקף להן שיש או מסוים

הטעונותאתאישורה,ולדוןבאישורןשלעסקאותכאמור;

מכךשתאגידהחדשותיפעלרקבתחוםהתוכןהחדשותי
את לקבוע המועצה: תפקידי בין היוםצ בענייני ותכנים
ובהתאם תפקידיו מילוי מדיניותתאגידהחדשותלשם
לתקציבוהמאושר;לפקחעלביצועהמדיניותהאמורה,
לאשראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשמפיקתאגיד
החדשותומעבירלתאגידהשידורהישראלי;למנותאת
המנהלהכללישלתאגידהחדשותולפקחעלפעולותיו;
את החדשות, תאגיד של הארגוני המבנה את לאשר
מדיניותההעסקהשלהעובדים,וכןאתשיאכוחהאדם
בתאגיד;לדוןבהצעתהתקציבהשנתישלתאגידהחדשות
העבודה בתכנית לדון ולאשרה; הכללי המנהל שהכין
ביעדיו זה ובכלל הכללי המנהל לה שהגיש השנתית
התאמתה את לבדוק החדשות, תאגיד של השנתיים

האמורה; התכנית את ולאשר השנתי התקציב להצעת
התקציב ביעדי החדשות תאגיד של עמידתו על לפקח
השנתיהמאושרוביצועו;להיותאחראיתלעריכתהדוחות
הכספייםולאישורם,ובכללזהלדוןבהערותרואההחשבון
המבקרלגביהדוחותהכספיים,וכןלדוןבכלפרטשרואה
מלחוות נמנע או הערה העיר הסתייג, המבקר החשבון
אתדעתולגביו;לקבועעסקאותמסוגמסויםאושישלהן
היקףתקציבימסויםשהמנהלהכללישלתאגידהחדשות
אומימטעמורשאילהתקשרבהןבשםתאגידהחדשות,
יחדעםמישתקבעהמועצהלענייןזה,וכןלקבועעסקאות
מסוגמסויםאושישלהןהיקףתקציבימעללסכוםשתקבע,
הטעונותאתאישורה,ולדוןבאישורןשלעסקאותכאמור;
ובדין הכללי המנהל לה שהגיש הפעילות בדוח לדון
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לדוןבדוחהפעילותשהגישלההמנהלהכללילפיסעיף )11(
82ז)ה()ע(ובדיןוחשבוןהשנתישהגישלההמבקרהפנימילפי
סעיף1ע)ב()2(כפישהוחלבסעיף82ח)3(,ולאשראתתכנית
העבודהשהעבירהלהועדתהביקורתלפיסעיף22)ב()3(כפי
שהוחלבסעיף82ה,בצירוףהצעותיהוהמלצותיה,בשינויים

הנראיםלה;

תאגיד שמפיק לתכנים בנוגע אתיקה כללי לקבוע )12(
החדשות;

עובדי של לבחינתביצועיהם מדידים יעדים לקבוע )13(
תאגידהחדשותהממלאיםתפקידניהולי,כפישתחליט;

לבצעכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהצ )14(

החלתהוראות
עלמועצתתאגיד

החדשות

עלמועצתתאגידהחדשותיחולוסעיפים18,13,12עד8222הצ
ו־28בשינוייםהמחויביםצ

ועדהלאיתור
מועמדיםלמועצת

תאגידהחדשות

תמונהועדהשתפקידהלאתרולהציעלשרמועמדים82וצ )א(
ראוייםלמועצתתאגידהחדשות;הוועדהתהיהבתשלושה

חבריםבעליכשירותכאמורבסעיף29)ב()1(עד)3(צ

עלהוועדהלאיתורמועמדיםוחבריה,מינוים,עבודתם )ב(
וכהונתם,יחולוהוראותפרקד'בשינוייםהמחויביםובשינוי
זה:בסעיף31)א(,במקום"12מועמדים"יבוא"10מועמדים"צ

המנהלהכללישל
תאגידהחדשות

לתאגיד82זצ כללי מנהל תמנה החדשות תאגיד מועצת )א(
החדשותשהואבעלתואראקדמי,וכןבעלניסיוןשלחמש
שניםלפחותבאחדמאלהאובעלניסיוןמצטברשלחמש

שניםלפחותבשנייםאלה:

תפקידבכירבתחוםהניהולהעסקישלתאגיד )1(
בעלהיקףעסקיםמשמעותי;

את ולאשר הפנימי, המבקר לה שהגיש השנתי וחשבון
בצירוף הביקורת, ועדת לה שהעבירה העבודה תכנית
הצעותיהוהמלצותיה,בשינוייםהנראיםלה;לקבועכללי
לקבוע החדשות; תאגיד שמפיק לתכנים בנוגע אתיקה
תאגיד עובדי של ביצועיהם לבחינת מדידים יעדים
החדשותהממלאיםתפקידניהולי,כפישתחליט;ולבצע
כלתפקידאחרשהוטלעליהלפיהחוקצמובהר,כיהחלטות
מועצתתאגידהחדשות,בדומהלהחלטותמועצתתאגיד
השידורהישראליבענייןמדיניותההעסקהשלהעובדים,
כמוכלהחלטהאחרתבעניינישכרלפיחוקזה,כפופה

להוראותסעיף29לחוקיסודותהתקציבצ

לסעיף 82ה המוצע

מוצעלקבועכיעלמועצתתאגידהחדשותיחולו
המחויביםההוראותשקבועותכיוםבסעיפים בשינויים
18,13,12עד22ו־28לחוקביחסלמועצתתאגידהשידור
הישראלי,ובכללזהלענייןסמכותשיוריתשלהמועצה,
דוחותכספייםודוחותעלפעילותהתאגידהאמור,תוקף
פעולותהמועצה,ישיבותהמועצה,סדריעבודתהמועצה,

ועדותמשנה,ועדתהביקורת,ופיזורהמועצהצ

לסעיף 82ו המוצע

שתפקידה איתור ועדת תמונה כי לקבוע מוצע
לאתרולהציעלשרהתקשורתמועמדיםראוייםלמועצת
תאגידהחדשותצמוצעלקבועכיועדתהאיתורתהיהבת
שלושהחבריםבעליכשירותכאמורבסעיף29)ב()1(עד)3(,
כלומרתנאיכשירותהזהיםלאלהשלחבריועדתהאיתור
למועצתתאגידהשידורהישראליצכמוכןמוצעלהחיל
וכהונתם, עבודתם מינויים, וחבריה, האיתור ועדת על
בשינוייםהמחויבים,אתהוראותפרקד'לחוקשעניינו
ועדתהאיתורלמועצתתאגידהשידורהישראלי,בשינוי

אחדוהואשלוועדהימונו10מועמדיםבמקום12צ

לסעיף 82ז המוצע

מוצעלקבועכימועצתתאגידהחדשותתמנהמנהל
זהים כשירות בתנאי שיעמוד החדשות, לתאגיד כללי
לתנאיםהקבועיםבסעיף38)א(לחוקביחסלמנהלהכללי
המועמדים כי השידורהישראליצעודמוצע תאגיד של
בידיועדהשחבריההם ייבחרו המנהלהכללי לתפקיד
יושבראשהמועצהושניחברימועצהשהיאתבחר,וכי
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תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעלמעמד )2(
בתחוםהתקשורתצ

המועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ב(
ייבחרובידיועדהשחבריההםכמפורטלהלן:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,והואיהיה )1(
יושבראשהוועדה;

שתבחר החדשות תאגיד במועצת חברים שני )2(
המועצההאמורהצ

הוועדהלבחירתהמנהלהכלליכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
תאתרמועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,
לרבותבדרךשלפרסוםהודעהלציבור;המנהלהכלליימונה
לפיהוראותסעיףקטן)א(מתוךהמועמדיםשהציעההוועדה

האמורהצ

עלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,מינויווכהונתו, )ד(
בשינויים ו־46, ע4 ,42 עד 39 38)ד(, סעיף הוראות יחולו

המחויביםצ

תפקידיהמנהלהכלליהם: )ה(

להיותאחראילניהולהשוטףשלתאגידהחדשות )1(
בהתאםלהחלטותמועצתתאגידהחדשותולהנחיותיה;

להעבירלאישורהמועצהאתלוחותהשידורים )2(
שלהתוכןהחדשותיושלהתוכןבענייניהיוםשמפיק
זויפעל תאגידהחדשות;בביצועתפקידולפיפסקה

המנהלהכלליבאופןעצמאי;

להכיןהצעתתקציבמאוזןשלתאגידהחדשות, )3(
לכלשנתכספים,להביאהלפנימועצתתאגידהחדשות
60ימיםלפחותלפניתוםהשנה,ולהיותאחראילביצוע

התקציבכאמור,לאחראישורו;

תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעלמעמד )2(
בתחוםהתקשורתצ

המועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ב(
ייבחרובידיועדהשחבריההםכמפורטלהלן:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,והואיהיה )1(
יושבראשהוועדה;

שתבחר החדשות תאגיד במועצת חברים שני )2(
המועצההאמורהצ

הוועדהלבחירתהמנהלהכלליכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
תאתרמועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,
לרבותבדרךשלפרסוםהודעהלציבור;המנהלהכלליימונה
לפיהוראותסעיףקטן)א(מתוךהמועמדיםשהציעההוועדה

האמורהצ

עלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,מינויווכהונתו, )ד(
בשינויים ו־46, ע4 ,42 עד 39 38)ד(, סעיף הוראות יחולו

המחויביםצ

תפקידיהמנהלהכלליהם: )ה(

להיותאחראילניהולהשוטףשלתאגידהחדשות )1(
בהתאםלהחלטותמועצתתאגידהחדשותולהנחיותיה;

להעבירלאישורהמועצהאתלוחותהשידורים )2(
שלהתוכןהחדשותיושלהתוכןבענייניהיוםשמפיק
זויפעל תאגידהחדשות;בביצועתפקידולפיפסקה

המנהלהכלליבאופןעצמאי;

להכיןהצעתתקציבמאוזןשלתאגידהחדשות, )3(
לכלשנתכספים,להביאהלפנימועצתתאגידהחדשות
60ימיםלפחותלפניתוםהשנה,ולהיותאחראילביצוע

התקציבכאמור,לאחראישורו;

ועדהזותאתרמועמדיםלתפקידהמנהלהכללי,לרבות
בדרךשלפרסוםהודעהלציבור,וכימביןמועמדיםאלה
בשינויים להחיל מוצע כן כמו הכלליצ המנהל ייבחר
הוראות וכהונתו, מינויו הכללי, המנהל על המחויבים
שונותשקבועותכיוםבפרקה'לחוקביחסלמנהלהכללי
60א סעיף תחולת וביניהם ישראלי, תאגידהשידור של
לחוקהחברותהממשלתיותבשינוייםהנקוביםבסעיף38)ד(
לחוק,איסורזיקהלרבותפעילותפוליטיתאומפלגתית,
תקופתהכהונהוהעברהמכהונה,השעיהמכהונה,מינוי
ממלאמקוםלמנהלהכללי,חובתדיווח,ואיסורהשתתפות

בשידוריםשלשניהתאגידיםצ

בנוסףמוצעלקבועבסעיףקטן)ה(המוצעאתתפקידיו
שלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,שדומיםבעיקרם
לתפקידיושלהמנהלהכללישלתאגידהשידורהישראלי

לפיסעיף43לחוק,שהםאלה:

לניהולהשוטףשלתאגידהחדשות להיותאחראי
בהתאםלהחלטותמועצתתאגידהחדשותולהנחיותיה;
להעביראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשיפיקתאגיד
החדשותלאישורהמועצה-וזאתבאופןעצמאי;להכין
הצעתתקציבמאוזןשלתאגידהחדשות,לכלשנתכספים,
להביאהלפניהמועצה60ימיםלפחותלפניתוםהשנה,
אישורו; לאחר כאמור, התקציב לביצוע אחראי ולהיות
להגישלאישורהמועצהתכניתעבודהשנתיתשתכלול,
ביןהשאר,אתיעדיתאגידהחדשותלשנההקרובה,את
החדשות תאגיד בידי להיעשות המתוכננות הפעולות
להשגתהיעדיםהאמוריםואתהתאמתםלהצעתהתקציב;
להגישלמועצה,אחתלשישהחודשיםלפחות,דוחובו
שאליה בתקופה החדשות תאגיד פעילות של פירוט
היעדים למימוש התייחסות כך ובכלל הדוח, מתייחס

שהוגדרובתכניתהעבודההשנתיתצ
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בכל החדשות, תאגיד מועצת לאישור להגיש )4(
שנה,יחדעםהצעתהתקציבכאמורבפסקה)3(,תכנית
עבודהשנתיתשתכלול,ביןהשאר,אתיעדיתאגיד
המתוכננות הפעולות את הקרובה, לשנה החדשות
היעדים להשגת החדשות תאגיד בידי להיעשות

האמוריםואתהתאמתםלהצעתהתקציב;

להגישלמועצתתאגידהחדשות,אחתלשישה )ע(
תאגיד פעילות של פירוט ובו דוח לפחות, חודשים
החדשותבתקופהשאליהמתייחסהדוח,והתייחסות
למימושהיעדיםשהוגדרובתכניתהעבודההשנתית,

בתקופההאמורהצ

למנהלהכללישלתאגידהחדשותיהיוכלהסמכויות )ו(
הדרושותלניהולהשוטףשלתאגידהחדשותשאינןנתונות
לאחרלפיחוקזהובכללזההסמכויותכאמורבפסקאות)1(

ו–)2(שלסעיף44,בשינוייםהמחויביםצ

בעליתפקידים
מיוחדים

לתאגידהחדשותיהיובעליתפקידיםכמפורטלהלן:82חצ

,49 סעיף הוראות לגביו ויחולו מבקר, חשבון רואה )1(
בשינויםהמחויבים;

יועץמשפטי,ויחולולגביוהוראותסעיף0ע,בשינויים )2(
המחויבים;

מבקרפנימי,ויחולולגביוהוראותסעיף1ע,בשינויים )3(
המחויבים;

ממונהעלקבילותהציבור,ויחולולגביוהוראותסעיף62, )4(
בשינוייםהמחויביםצ

הסמכויות למנהלהכללייהיוכל כי לקבוע מוצע
הדרושותלניהולהשוטףשלתאגידהחדשותשאינןנתונות
לאחרלפיחוקזהובכללזההסמכויותכאמורבפסקאות
44,בשינוייםהמחויבים,כלומרייצוג ו–)2(שלסעיף )1(
תאגידהחדשותבכלתפקידמתפקידיווחתימהבשמועל
מסמכיםועסקאות,וקבלתעובדיםלתאגידבכפוףלשיא

כוחהאדםהמאושרצ

לסעיף 82ח המוצע

בעלי יהיו החדשות בתאגיד כי לקבוע מוצע
התפקידיםהאלה:רואהחשבוןמבקר,יועץמשפטי,מבקר
לקבוע כןמוצע עלקבילותהציבורצכמו וממונה פנימי
המחויבים, עלבעליתפקידיםאלהיחולו,בשינויים כי
לחוק, 62 וסעיף 1ע עד 49 סעיפים הוראות ובהתאמה,
שעניינםבעליתפקידיםזהיםבתאגידהשידורהישראלי,
אלה, תפקידים בעלי מינוי לעניין ההוראות זה ובכלל

וסמכויותיהםצ

בנוסףמוצעלקבועכילתאגידהחדשותיהיהעורך
ראשישתפקידולערוךאתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייני
היוםשמפיקהתאגידצעודמוצעכילעורךראשיימונהאדם

בעלניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונות,וכיתקופתהכהונה
שלותהיהארבעשנים,וכיניתןיהיהלהאריךאתכהונתו
לתקופתכהונהאחתנוספתצעודמוצעכיהוראותסעיף
82ט)ב()1(יחולולענייןהעורךהראשי,דהיינו,העורךהראשי
ייבחרבהליךשלועדהלאיתורמועמדים,באישורמועצת
תאגידהחדשות,אשרחבריההםהמנהלהכללישלתאגיד
החדשותושנינושאימשרהשאינםחברימועצתתאגיד
החדשות,שיבחרהמנהלהכלליהאמורצואולםמוצעכי
מינויושלהעורךהראשיוהעברתומכהונהטעוניםאישור

שלרובחבריההמכהניםשלמועצתתאגידהחדשותצ

מוצעלקבועכיבביצועתפקידויפעלהעורךהראשי
באופןעצמאיצ

בתאגיד ראשי לעורך ימונה לא כי מוצע כן כמו
החדשותולאיכהןמישישלוזיקהאישיתאועסקיתלשר
משריהממשלה,מישעוסקבפעילותפוליטיתאובפעילות
מפלגתית,אומישעסקבפעילותמפלגתיתבחמששנים
קודםלכן,אךלאיראובהשתתפותבהפגנהאובכינוסבעל
אופיפוליטי,אוהבעתעמדהפומביתבענייניםפוליטיים,

כשלעצמן,כפעילותפוליטיתצ
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עורךראשישלהתוכןהחדשותיושלהתוכןבענייני )ע(
היוםשמפיקתאגידהחדשות)להלן-העורךהראשיבתאגיד

החדשות(,ויחולולגביוהוראותאלה:

לעורךהראשיימונהאדםבעלניסיוןמשמעותי )א(
בתחוםהעיתונות;

תקופתהכהונהשלהעורךהראשיתהיהארבע )ב(
שנים,ואפשרלהאריךאתכהונתולתקופתכהונהאחת

נוספת;

העורך לעניין יחולו 82ט)ב()1( סעיף הוראות )ג(
הראשי,ואולםמינויווהעברתומכהונהטעוניםאישור
שלרובחבריההמכהניםשלמועצתתאגידהחדשות;

באופן הראשי העורך יפעל תפקידו בביצוע )ד(
עצמאי;

בתפקיד יכהן ולא הראשי לעורך ימונה לא )ה(
כאמורמישישלוזיקהאישיתאועסקיתלשרמשרי
הממשלה,מישעוסקבפעילותפוליטיתאובפעילות
מפלגתית,אומישעסקבפעילותפוליטיתאובפעילות
מפלגתיתבחמשהשניםהאחרונות;לענייןזה,לאיראו
השתתפותבהפגנהאובכינוסבעלאופיפוליטי,או
הבעתעמדהפומביתבענייניםפוליטיים,כשלעצמן,

כפעילותפוליטיתצ
עובדיתאגיד

החדשות
תיעשה82טצ החדשות בתאגיד לעבודה אדם של קבלה )א(

במכרזצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לאיתור ועדה של בהליך ייבחר משרה נושא )1(
חברי החדשות; תאגיד מועצת באישור מועמדים,
הוועדהיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותושני
נושאימשרהשאינםחברימועצתתאגידהחדשות,

שיבחרהמנהלהכלליהאמור;

עורךראשישלהתוכןהחדשותיושלהתוכןבענייני )ע(
היוםשמפיקתאגידהחדשות)להלן-העורךהראשיבתאגיד

החדשות(,ויחולולגביוהוראותאלה:

לעורךהראשיימונהאדםבעלניסיוןמשמעותי )א(
בתחוםהעיתונות;

תקופתהכהונהשלהעורךהראשיתהיהארבע )ב(
שנים,ואפשרלהאריךאתכהונתולתקופתכהונהאחת

נוספת;

העורך לעניין יחולו 82ט)ב()1( סעיף הוראות )ג(
הראשי,ואולםמינויווהעברתומכהונהטעוניםאישור
שלרובחבריההמכהניםשלמועצתתאגידהחדשות;

באופן הראשי העורך יפעל תפקידו בביצוע )ד(
עצמאי;

בתפקיד יכהן ולא הראשי לעורך ימונה לא )ה(
כאמורמישישלוזיקהאישיתאועסקיתלשרמשרי
הממשלה,מישעוסקבפעילותפוליטיתאובפעילות
מפלגתית,אומישעסקבפעילותפוליטיתאובפעילות
מפלגתיתבחמשהשניםהאחרונות;לענייןזה,לאיראו
השתתפותבהפגנהאובכינוסבעלאופיפוליטי,או
הבעתעמדהפומביתבענייניםפוליטיים,כשלעצמן,

כפעילותפוליטיתצ
עובדיתאגיד

החדשות
תיעשה82טצ החדשות בתאגיד לעבודה אדם של קבלה )א(

במכרזצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לאיתור ועדה של בהליך ייבחר משרה נושא )1(
חברי החדשות; תאגיד מועצת באישור מועמדים,
הוועדהיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותושני
נושאימשרהשאינםחברימועצתתאגידהחדשות,

שיבחרהמנהלהכלליהאמור;

הסדריםדומיםקבועיםכיוםבסעיפים47ו–48לחוק
השידור בתאגיד החדשות חטיבת מנהל לתפקיד ביחס
והם המוצע, למתווה בהתאם יתבטלו אשר הישראלי,
משקפיםאתההסדרהקייםבתאגידהשידורהישראלי,
אשרנועדלהבטיח,ביןהשאר,עצמאותואיתלותבכלהנוגע

להפקהולעריכהשלתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםצ

לסעיף 82ט המוצע

בתאגיד לעבודה אדם של קבלה כי לקבוע מוצע
החדשותתיעשהבמכרזצכמוכןמוצעלקבועכינושאי
משרהייבחרובהליךשלועדהלאיתורמועמדים,באישור

מועצתתאגידהחדשותצ

על תחול לא המכרז חובת כי לקבוע מוצע בנוסף
חדשות תכניות של מגיש או עורך עיתונאי, משרות

ותכניותבענייניהיוםשמפיקתאגידהחדשות,וכימועצת
תאגידהחדשותתקבע,בהחלטהמנומקת,כלליםלעניין
המשרותהאמורותומספרהעובדיםהמרבי,שעליהםלא
תחולחובתהמכרזצכמוכןמוצעלקבועכיקבלתאדם
באישור הראשי, העורך בידי תיעשה כאמור למשרה
המנהלהכללישלתאגידהחדשות,בהתבססעלשיקולים
מקצועייםובמסגרתהתקציבשהוקצהלתאגידהחדשות
שםכך,וכיעלותהשכרלעובדבמשרהכאמורלאתעלה
עלסכוםשעליוהחליטהמועצתתאגידהחדשות,אלאאם
כןאישרהזאתועדתהמשנהלהתקשרויותשלהמועצה
שמונתהלפיסעיף21כפישהוחלבסיף82ההמוצעצעוד
מוצעלקבועכיהודעהבדבראיתורמועמדיםלמשרות
שלאחלהעליהןחובתמכרזתפורסםבאתרהאינטרנטשל

תאגידהחדשותזמןסבירמראשצ
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חובתהמכרזלאתחולעלמשרתעיתונאיוכןעל )2(
משרתעורךאומגיששלתכניותשמפיקתאגידהחדשות;
מנומקת, בהחלטה תקבע, החדשות תאגיד מועצת
כלליםלענייןהמשרותהאמורותומספרהעובדיםהמרבי
שעליהןלאתחול,בתנאיםשתקבע,חובתהמכרז;קבלת
אדםלמשרהכאמורתיעשהבידיהעורךהראשיבתאגיד
החדשותבאישורהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,
התקציב ובמסגרת מקצועיים שיקולים על בהתבסס
שהוקצהלשםכך;עלותהשכרלעובדבמשרהכאמורלא
תעלהעלסכוםשעליוהחליטהמועצתתאגידהחדשות,
אלאאםכןאישרהזאתועדתהמשנהלהתקשרויות

שמונתהלפיסעיף21כפישהוחלבסעיף82ה;

הודעהבדבראיתורמועמדיםלמשרותשלאחלה )3(
עליהןחובתמכרזתפורסםבאתרהאינטרנטשלתאגיד

החדשותזמןסבירמראשצ

עלתאגידהחדשותועובדיויחולוהוראותסעיפים4ע )ג(
עד6עבשינוייםהמחויביםצ

התקשרותעם
עיתונאיםלתקופות

מוגבלותאו
למשימותמיוחדות

לתקופות82יצ במכרז, שלא להתקשר רשאי החדשות תאגיד
אםקיימת, עיתונאי, עם למשימותמסוימות, או מוגבלות
לב ובשים להתקשרות מיוחדת הצדקה העניין, בנסיבות
תאגיד מועצת עיתונאי; אותו של המיוחדים לכישוריו
החדשותתקבעכלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהלענייןסוגי

התקשרותוהדרכיםלאיתורמועמדיםצ

נושאימשרה
בתאגידהחדשות

ט',82יאצ פרק הוראות החדשותיחולו בתאגיד משרה נושא על
בשינוייםהמחויביםצ

איסורעלפרסומות
והודעות

תאגידהחדשותלאישלבבתכניםשהואמפיקומעביר82יבצ )א(
לתאגידהשידורהישראלי,מסרפרסומי,תשדיריפרסומות
והודעות,תשדיריםלשירותהציבורוהודעותחסות,והכול
ביןבתמורה,במישריןאובעקיפין,וביןשלאבתמורה;לעניין

מסרפרסומייחולוהכלליםשנקבעולפיסעיף69צ

הוראותדומותקבועותבסעיף2עבחוקביחסלקבלת
עובדיםלתאגידהשידורהישראליצ

כמוכןמוצעלקבועכיעלתאגידהחדשותועובדיו
יחולובשינוייםהמחויביםהוראותסעיפים4עו־עעלחוק
על וממונה התאגיד, עובדי בקרב הולם ייצוג שעניינם
מעמדהאישה,וכןיוחלועליהםדיניםמסוימיםהחלים
עלעובדימדינה,כפישנעשהביחסלעובדיתאגידהשידור

הישראלילפיסעיף6עלחוקצ

לסעיף 82י המוצע

להתקשר רשאי החדשות תאגיד כי לקבוע מוצע
שלאבמכרז,לתקופותמוגבלותאולמשימותמסוימות,
עםעיתונאי,אםקיימת,בנסיבותהעניין,הצדקהמיוחדת
אותו של המיוחדים לכישוריו לב ובשים להתקשרות

תקבע החדשות תאגיד מועצת כי מוצע עוד עיתונאיצ
כלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהלענייןסוגיהתקשרות

והדרכיםלאיתורמועמדיםצ

לסעיף 82יא המוצע

מוצעלקבועכיעלנושאימשרהבתאגידהחדשות
יחולובשינוייםהמחויביםהוראותפרקט'לחוק,שעניינו
בתאגיד משרה נושא של אמונים וחובת זהירות חובת

השידורהישראליצ

לסעיף 82יב המוצע

מוצעלקבועכיתאגידהחדשותלאישלבבתכנים
מסר הישראלי השידור לתאגיד ומעביר מפיק שהוא
לשירות תשדירים והודעות, פרסומות תשדירי פרסומי,
הציבורוהודעותחסות,ביןבתמורה,במישריןאובעקיפין,
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איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמההוראותהחלות )ב(
עלתאגידהשידורהישראליומסמכויותיולפיפרקי"בגם

ביחסלתכניםשמעבירלותאגידהחדשותצ

בסעיףזה- )ג(

"הודעתחסות","מסרפרסומי"ו"תשדירלשירותהציבור"-
כהגדרתםבסעיף68;

"תשדיריפרסומתוהודעות"-כמשמעותםבסעיף70)א(צ

איסורהעברת
נכסים

בשינויים82יגצ החדשות, תאגיד על יחולו 79 סעיף הוראות
המחויביםצ

תקציבתאגיד
החדשות

התקציבהשנתישלתאגידהחדשותיהיהבסכוםשל82ידצ )א(
התחבורה ממשרד לו שיועבר חדשים שקלים מיליון ע13

והבטיחותבדרכיםלפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

סך מתוך ינכה בדרכים והבטיחות התחבורה משרד )ב(
סכומיאגרתהרישיוןשהואגובה,בכלחודש,סכוםבסךשל
ויעבירואלתאגידהחדשות; חדשים ע2צ11מיליוןשקלים
הסכוםהמועברכאמורלאייחשבלהכנסותהמדינהוהעברתו
לתאגידהחדשותלאתימנהבחוקתקציבשנתיכהגדרתו

בחוקיסודותהתקציבצ

הסכומיםלפיסעיףזהיתעדכנוב־1בינוארבכלשנה )ג(
בהתאםלשיעורהשינויבמדדהידועביוםהאמורלעומת

המדדשהיהידועב־1בינוארבשנהשקדמהלהצ

בסעיףזה,"אגרתרישיון"ו"מדד"-כהגדרתםבסעיף80)א(צ )ד(

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמההוראותהחלות )ב(
עלתאגידהשידורהישראליומסמכויותיולפיפרקי"בגם

ביחסלתכניםשמעבירלותאגידהחדשותצ

בסעיףזה- )ג(

"הודעתחסות","מסרפרסומי"ו"תשדירלשירותהציבור"-
כהגדרתםבסעיף68;

"תשדיריפרסומתוהודעות"-כמשמעותםבסעיף70)א(צ

איסורהעברת
נכסים

בשינויים82יגצ החדשות, תאגיד על יחולו 79 סעיף הוראות
המחויביםצ

תקציבתאגיד
החדשות

התקציבהשנתישלתאגידהחדשותיהיהבסכוםשל82ידצ )א(
התחבורה ממשרד לו שיועבר חדשים שקלים מיליון ע13

והבטיחותבדרכיםלפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

סך מתוך ינכה בדרכים והבטיחות התחבורה משרד )ב(
סכומיאגרתהרישיוןשהואגובה,בכלחודש,סכוםבסךשל
החדשות; ויעבירואלתאגיד חדשים ע2צ11מיליוןשקלים
הסכוםהמועברכאמורלאייחשבלהכנסותהמדינהוהעברתו
לתאגידהחדשותלאתימנהבחוקתקציבשנתיכהגדרתו

בחוקיסודותהתקציבצ

הסכומיםלפיסעיףזהיתעדכנוב־1בינוארבכלשנה )ג(
בהתאםלשיעורהשינויבמדדהידועביוםהאמורלעומת

המדדשהיהידועב־1בינוארבשנהשקדמהלהצ

בסעיףזה,"אגרתרישיון"ו"מדד"-כהגדרתםבסעיף80)א(צ )ד(

מסר לעניין כי לקבוע מוצע כן כמו בתמורהצ בלא ובין
השידור תאגיד מועצת שקבעה הכללים יחולו פרסומי
הישראלילפיסעיף69לחוקצסעיף69שעניינומסרפרסומי
אסורקובעביןהשארכימועצתתאגידהשידורהישראלי
תקבעכלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהתקבעמהייחשב

פרסומתסמויה,פרסומתבלתימודעתאופרסומתאגבצ

)א( קטן סעיף בהוראות אין כי לקבוע מוצע עוד
כדילגרועמסמכויותתאגידהשידורהישראלילפיפרק
שעניינופרסומותוהודעותגםביחסלתכנים י"בלחוק,

שמעבירלותאגידהחדשותצ

לסעיף 82יג המוצע

מוצעלקבועכיסעיף79לחוק,שעניינואיסורהעברת
בשינויים יחול הישראלי השידור תאגיד של נכסים

המחויביםגםעלתאגידהחדשותצ

לסעיף 82יד המוצע 

מוצעלקבועכיהתקציבהשנתישלתאגידהחדשות
יעמודעלסכוםשלע13מיליוןשקליםחדשים,שיועברלו
ממשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםצסכוםזהמשקףאת
ההתאמהשלהתקציבשהוקצהבתאגידהשידורהישראלי
בעבורשידוריהחדשותהמשודריםבמסגרתפעילותושל

תאגידהחדשות,כדלקמן:

לפיהתוספתלחוקכיום,תאגידהשידורהישראלי
160מיליוןשקלים מחויבלהשקיעסכוםשנתיבסךשל
חדשיםלפחות,למימוןהפקהשלשידוריחדשותותכניות

בענייניהיוםצ

מאחרשלפיהמתווההמוצעתאגידהשידורהישראלי
ימשיךלהפיקולשדרתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום
בשפההערביתבערוץבשפההערביתובשידוריהרדיושל
זו,מוצעכיתקציבו קולישראלבמסגרתשידוריובשפה
ע13 של הסכום על יעמוד החדשות תאגיד של השנתי

מיליוןשקליםחדשיםצ

עלויות זהישמשלמימוןהפקתתוכן,מימון סכום
רכש,תשלומישכרועודצ

תאגיד של התקציב סכומי סך למוצע, בהתאם
השידורהישראליושלתאגידהחדשותיעמודעלסכום
בגובהשלתקציבתאגידהשידורהישראליעלפיהחוק
מסגרתהתקציב הקיים,וזאתכדילהבטיחשלאתיפרץ

המוקצהלשידורהציבוריתוךשמירהעלקופתהציבורצ

בתאגיד הקיים התקצוב למנגנון בדומה בנוסף,
השידורהישראלי,וכדילשמורעלעצמאותוהתקציבית
שלתאגידהחדשות,משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים
מדי גובה, שהוא הרישיון אגרת סכומי סך מתוך ינכה
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עלתאגידהחדשותיחולסעיף81בשינוייםהמחויביםצ82טוצשיאכוחאדם

מקוםמושבושל
תאגידהחדשות

מקוםמושבםשלתאגידהחדשות,מועצתווהנהלתויהיה82טזצ
במיתקניתאגידהשידורהישראליצ

אספקתטובין,
מקרקעיןושירותים

לתאגידהחדשות
עלידיתאגיד

השידורהישראלי

תאגידהשידורהישראלייספקלתאגידהחדשותאת82יזצ )א(
כלהטובין,המקרקעיןוהשירותיםהדרושים,לדעתתאגיד
החדשות,לצורךביצועתפקידיו,ובכללזהיספקאתהמקום
משרדים לרבות החדשות תאגיד של לפעילותו הנדרש
ואולפנים;תאגידהשידורהישראלילאיעבירלפיסעיףזה

לתאגידהחדשותזכותבעלותבמקרקעיןצ

תאגידהחדשותישלםלתאגידהשידורהישראליאת )ב(
התמורהבעדהאספקהכאמורבסעיףקטן)א(צ

תאגידהשידורהישראלייתקשרבהסכםעםתאגיד )ג(
והשירותים המקרקעין הטובין, אספקת לעניין החדשות
כאמורבסעיףקטן)א(והתשלוםבעדםכאמורבסעיףקטן)ב(;
בהתקשרותלפיסעיףקטןזה,לאיחולועלתאגידהחדשות

ההוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-41992צ

יתקשרו החדשות ותאגיד הישראלי השידור תאגיד )ד(
)ג(,כלאחדבאמצעותהמנהל בהסכםכאמורבסעיףקטן
הכללישלויחדעםנושאמשרהנוסףשהמועצהאומועצת

תאגידהחדשות,לפיהעניין,הסמיכהלשםכךצ

חדשים שקלים מיליון ע2צ11 של סכום בחודשו, חודש
ויעבירואלתאגידהחדשותצכמוכןמוצעלקבועכיהסכום
המועברלאייחשבלהכנסותהמדינהוהעברתולתאגיד
החדשותלאתימנהבחוקתקציבשנתיכהגדרתובחוק
יסודותהתקציבצלבסוף,מוצעלקבועהוראתעדכוןסכומים

שנתית,בהתאםלשיעורהשינויבמדדצ

לסעיף 82טו המוצע

מוצעלקבועכיהוראותסעיף81לחוק,שעניינושיא
בשינויים יחולו הישראלי השידור בתאגיד האדם כוח
כלומר, המחויביםגםעלכוחהאדםבתאגידהחדשותצ
את תאשר החדשות תאגיד מועצת למוצע, בהתאם
אישור החדשות,לאחרקבלת בתאגיד האדם כוח שיא
הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,ועלהליךהאישור
האמוריחולוהוראותסעיף81לחוק,וכןשארההוראות
הקבועותבוהאמורלענייןזה,לרבותלענייןהודעתהמנהל
הכללישלתאגידהחדשותבדברהתקיימותמגבלתשיא
כוחהאדםשנקבעהבשנתהכספיםשחלפה,וההוראות
הקבועותבסעיףקטן)ה(שבולגביאי–התקיימותמגבלת

שיאכוחהאדםצ

לסעיף 82טז המוצע

מוצעלקבועכימקוםמושבושלתאגידהחדשות,
מועצתווהנהלתויהיהבמיתקניתאגידהשידורהישראליצ

לסעיף 82יז המוצע

יספק הישראלי השידור תאגיד כי לקבוע מוצע
לתאגידהחדשותאתכלהטובין,המקרקעיןוהשירותים,
הנדרשיםלדעתתאגידהחדשותלצורךביצועתפקידיו,
הנדרש המקום את החדשות לתאגיד יקצה זה ובכלל
לפעילותושלתאגידהחדשותלרבותמשרדיםואולפנים
את הישראלי השידור לתאגיד ישלם החדשות ותאגיד
התמורהבעדהאספקהשלהטובין,המקרקעיןוהשירותים
כאמורצמוצעלקבועכיתאגידהשידורהישראלילאיעביר

לתאגידהחדשותזכותבעלותבמקרקעיןלפיסעיףזהצ

עודמוצעלקבועכילצורךהסדרתמערכתהיחסים
לעניין החדשות, לתאגיד הישראלי השידור תאגיד בין
אספקתהטובין,המקרקעיןוהשירותיםהאמורים,והתמורה
עם בהסכם הישראלי השידור תאגיד יתקשר בעבורם,
כל פעילותהרכש,לרבות מאחרשכל החדשותצ תאגיד
נעשית שכר, תשלום מלבד לבצע, שעליו אחר תשלום
כי להבהיר מוצע הישראלי, השידור תאגיד באמצעות
בהתקשרותועלתאגידהשידורהישראלי,לאיחולועליו
הוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1992,והתקנות
יתקשר התאגידים משני אחד כל כי מוצע עוד לפיוצ
משרה ונושא הכללי המנהל באמצעות כאמור בהסכם

נוסףשמועצתהתאגידהסמיכהלשםכךצ

מטרתהסעיףלהבטיחכילתאגידהחדשותיעמדו
כלהמשאביםשלהםהואנזקקלשםביצועתפקידיו,וזאת

ס"חהתשנ"ב,עמ'114צ 4
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התעוררהמחלוקתביןתאגידהשידורהישראלילתאגיד )ה(
החדשותבגיבושההסכםהאמורבסעיףקטן)ג(אוביישום
הוראותיו,בענייןהנוגעלתקציבאולתפעול,יכריעבעניין

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרצ

תאגידהחדשותיעשהשימושבתקציבולמטרותאלהבלבד:82יחצשימושבתקציב

תשלוםלתאגידהשידורהישראליבעדאספקתטובין, )1(
מקרקעיןאושירותים,כאמורבסעיף82יז;

תשלוםעלותשכרלעובדיתאגידהחדשותוכןתשלום )2(
קבלת לצורך עמם התקשר החדשות שתאגיד לעיתונאים
שירותיהםבתחוםהתוכןהחדשותיאותוכןבענייניהיום,

שלאבמסגרתיחסיעבודה;

תשלוםבעדשירותיםשתאגידהחדשותמחויבלקבלם )3(
במישריןמנותןהשירותים;

תשלוםשהוטלעלתאגידהחדשותלפידיןאובהתאם )4(
פשרה, הליך במסגרת להחלטה או משפט בית להחלטת

בוררותאוגישורצ"

בסעיף89לחוקהעיקרי,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"ותאגידהחדשות"צ14צתיקוןסעיף89

בסעיף90לחוקהעיקרי-ע1צתיקוןסעיף90

בכותרתהשוליים,אחרי"המועצה"יבוא"ומועצתתאגידהחדשות"; )1(

התעוררהמחלוקתביןתאגידהשידורהישראלילתאגיד )ה(
החדשותבגיבושההסכםהאמורבסעיףקטן)ג(אוביישום
הוראותיו,בענייןהנוגעלתקציבאולתפעול,יכריעבעניין

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרצ

תאגידהחדשותיעשהשימושבתקציבולמטרותאלהבלבד:82יחצשימושבתקציב

תשלוםלתאגידהשידורהישראליבעדאספקתטובין, )1(
מקרקעיןאושירותים,כאמורבסעיף82יז;

תשלוםעלותשכרלעובדיתאגידהחדשותוכןתשלום )2(
קבלת לצורך עמם התקשר החדשות שתאגיד לעיתונאים
שירותיהםבתחוםהתוכןהחדשותיאותוכןבענייניהיום,

שלאבמסגרתיחסיעבודה;

תשלוםבעדשירותיםשתאגידהחדשותמחויבלקבלם )3(
במישריןמנותןהשירותים;

תשלוםשהוטלעלתאגידהחדשותלפידיןאובהתאם )4(
פשרה, הליך במסגרת להחלטה או משפט בית להחלטת

בוררותאוגישורצ"

תיקוןסעיף89בסעיף89לחוקהעיקרי,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"ותאגידהחדשות"צ14צ

תיקוןסעיף90בסעיף90לחוקהעיקרי-ע1צ

בכותרתהשוליים,אחרי"המועצה"יבוא"ומועצתתאגידהחדשות"; )1(

בסעיף לגביו שנקבעו בתקציב השימוש מגבלות לנוכח
82יחהמוצעצלפיכךהטובין,המקרקעיןוהשירותיםשלהם
מתאגיד דרישתו לולפי יסופקו נדרשתאגידהחדשות
השידורהישראליצמאחרשייתכנומחלוקותביןהתאגידים
לענייןגיבושההסכםויישוםהוראותיו,בהיבטיםהנוגעים
הממונה כי לקבוע מוצע ותיפעול, תקציב של לסוגיות
המקצועי הגורם שהוא האוצר, במשרד התקציבים על

הממשלתיהרלוונטי,יכריעבענייןצ

לסעיף 82יח המוצע

שימוש יעשה החדשות תאגיד כי לקבוע מוצע
לתאגיד תשלום אצ בלבד: האלה למטרת בתקציבו
השידורהישראליבעדאספקתטובין,מקרקעיןושירותים,
שכר עלות תשלום בצ המוצע; 82יז סעיף הוראות לפי
התקשר שהתאגיד ולעיתונאים התאגיד של לעובדיו
עמםלצורךמתןשירותים,בתחוםהחדשות,האקטואליה
וענייניהיום,שלאבמסגרתיחסיעבודה;גצתשלוםבעד
במישרין לקבלם מחויב החדשות שתאגיד שירותים
שבהם ביותר חריגים במקרים מדובר השירותיםצ מנותן
במישרין כלשהו שירות לקבל החדשות תאגיד מחויב
רשאי אינו הישראלי השידור ותאגיד שירותים, מנותן
החדשות תאגיד רשאי אלה במקרים אותםצ לו לספק
אותו בעבור לשלם כדי בתקציבו שימוש לעשות
בעבור לבנק עמלות תשלום למשל הוא כזה שירותצ
לכך; נדרש החדשות שתאגיד ככל בנק, חשבון ניהול

דצתשלוםשהוטלעלתאגידהחדשותלפידין)כגוןקנסות

אועיצומיםכספיים,שעלתאגידהחדשותלשלםבעצמו(
בית להחלטת בהתאם לשלמו עליו שהוטל תשלום או
משפטאולהחלטהבמסגרתהליךפשרה,בוררותאוגישורצ

השידור של התקציבית המסגרת על לשמור כדי
הציבורי,כפישנקבעהבחוק,ישלפעוללצמצוםמרבישל
המנגנוניםהנלוויםליצירתהתוכןהמשודר,תוךהבטחת
התיאוםהמיטביביןשניהתאגידיםצזאתכדילמנוע,ככל
האפשר,כפילותבפעילויותהתאגידים,בדגשעלפעילות
המטהצעלכןמוצעלקבועכי,מלבדתשלוםשהוטלעל
תאגידהחדשותלפידיןאובהתאםלהחלטתביתמשפט
אולהחלטהבמסגרתהליךפשרה,בוררותאוגישור,ומלבד
שעיסוקם לעיתונאים לעובדיווכןתשלום תשלוםשכר
ביצירתתוכןשלאבמסגרתיחסיעבודה,ובמקריםחריגים,
תשלוםבעדשירותיםשתאגידהחדשותמחויבלקבלם
במישריןמנותןהשירותיםצכלתשלוםאחרייעשהבעבור

תאגידהשידורהישראליאועלידיובלבדצ

מוצעלתקןאתסעיף89לחוקולקבועכילעניין  סעיף 14
תשלוםמסים,אגרות,ארנונותותשלומיחובה 
אחרים,המגיעיםלמדינהאולרשותמקומית,דיןתאגיד

החדשותכדיןהמדינהצ

מוצעלתקןאתסעיף90לחוק,שעניינוסמכות  סעיף 15
לקבוע הישראלי השידור תאגיד מועצת 
החדשות תאגיד למועצת זהה ולהקנותסמכות כללים,
ביחסלתאגידהחדשותצכלליםלפיסעיףזההםלעניין
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מועצתתאגידהחדשותרשאית,באישורהשר,לקבועכלליםלניהולושל ")א1(
תאגידהחדשותולפיקוחעלביצועםהיעילשלתפקידיולפיחוקזהצ";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"המועצה"יבוא"ומועצתתאגידהחדשות"ובסופויבוא"או )3(
תאגידהחדשות,לפיהעניין"צ

הוספתכותרת
סימןא'לפרקט"ו

בפרקט"ולחוקהעיקרי,תחתכותרתהפרקיבוא:16צ

"סימן א': תחילה".

בסעיף92לחוקהעיקרי-17צתיקוןסעיף92

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים3,2ו־80"יבוא"סעיפים80,3,2ו־82א)א(ו–)ב(", )1(
אחרי"יחלבשידוריו"יבוא"ובכללזהבשידוריהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום
שמעבירלותאגידהחדשות"ובסופויבוא"והחלבמועדהאמוריעבירתאגידהחדשות

תכניםאלהלתאגידהשידורהישראלי";

בסעיףקטן)א1(,בפסקה)12(,במקום"לתוספת"יבוא"לתוספתהשנייה"; )2(

אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )3(

השידורהציבורי שלחוק ביוםפרסומו ו–)ב( 82א)א( תחילתושלסעיף ")א3(
הישראלי)תיקוןמס'8(,התשע"ז-2017)בפרקזה-תיקוןמס'8(צ";

בסעיףקטן)ד()1(,בסופויבוא"ומועצתתאגידהחדשותתקבעכלליםראשונים )4(
לפיסעיפים82ט)ב(ו־82י"צ

הוספתכותרת
סימןב'לפרקט"ו

אחריסעיף92לחוקהעיקרייבוא:18צ

"סימן ב': הוראות מעבר להקמת תאגיד השידור הישראלי".

היעיל ולביצועם השידורים, על ופיקוח התאגיד ניהול
שלתפקידיהתאגידצבדומהלכללימועצתתאגידהשידור
הישראלי,כללימועצתתאגידהחדשותיפורסמוברשומות

ובאתרהאינטרנטשלתאגידהחדשותצ

"תחילה שעניינו ט"ו, פרק את לחלק מוצע  סעיף 16
והוראותמעבר"לכמהסימנים,כלהלן:"סימן 
א':תחילה"בסימןזהייכללוההוראותשעניינןבתחילת
השידור מעברלהקמתתאגיד ב':הוראות "סימן החוק;
בהקמת שעניינן ההוראות ייכללו זה בפרק הישראלי",
תאגידהשידורהישראלי,ו"סימןג':הוראותמעברלהקמת
שעניינן ההוראות ייכללו זה בפרק החדשות", תאגיד
א' לסימן לתת מוצע לפיכך החדשותצ תאגיד בהקמת

כותרתכמוצעלעילצ

מוצעלתקןאתסעיף92לחוק,שעניינותחילהצ  סעיף 17
וכן החוק תחילת יום קבוע )א( קטן בסעיף 
קבועבוכיביוםהתחילהיחלתאגידהשידורהישראלי
בשידוריוצמוצעלהוסיףולהבהירכייוםתחילתהשידורים
חלגםביחסלשידורהתכניםהחדשותייםוהתכניםבענייני
היוםשמעבירתאגידהחדשותלתאגידהשידורהישראלי,
וכןלהבהירכיהחלבמועדהאמוריעבירתאגידהחדשות

תכניםאלהלתאגידהשידורהישראליצ

מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)א3(ולקבועבוכיתחילתו
תאגיד בהקמת שעניינו המוצע, ו–)ב( 82א)א( סעיף של
החדשותובקביעהשלפיהתאגידהחדשותהואאישיות
המתיישבת ופעולה חובה,זכות לכל הכשרה משפטית,
של פרסומו ביום תהיה מאוגד, כגוף וטבעו אופיו עם
,)8 מס' )תיקון הישראלי הציבורי השידור )חוק זה חוק

התשע"ז-2017)להלן-תיקוןמס'8((צ

מועצת על החלה החובה כי לקבוע מוצע עוד
תאגידהשידורהישראלילקבועבתוךשנהמיוםהתחילה
שעניינם לחוק ו־3ע 2ע)ב( סעיפים לפי ראשונים כללים
קבלתעובדיםוהתקשרותלתקופותמוגבלותאולמשימות
לעניין החדשות תאגיד מועצת על גם תחול מיוחדות,

הסעיפיםהמוצעיםהמקבילים-82ט)ב(ו־82יצ

כאמורלעיל,מוצעלחלקאתפרקט"ושעניינו  סעיף 18
סימניםצ לשלושה מעבר" והוראות "תחילה 
מוצעלקבועכיסעיפים93עד98לחוקיהיוחלקמסימן
ב',אשרבויוסדרוהוראותמעברלהקמתתאגידהשידור

הישראליצ

ר ב ס ה י  ר ב ד



1099 הצעותחוקהממשלה-1132,ז'באיירהתשע"ז,2017צעצ3

בסעיףע9)ז(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"כמשמעותובפרקו'כנוסחוערבביטולובתיקון19צתיקוןסעיףע9
מס'8)בפרקזה-מנהלחטיבתהחדשות("צ

בסעיף96לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ז(יבוא:20צתיקוןסעיף96

בהצעהלפיסעיףזהלעובדירשותהשידורלהתקבללעבודהבתאגידהשידור ")ח(
הישראלי,הניתנתאחרייוםהתחילה,ייתןהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידור
הישראליעדיפותלעובדותיקשלרשותהשידור,כהגדרתובסעיף98י,העומדבתנאי

המשרה,באופןשיקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקוליםמקצועייםצ"

הוספתסימןג'
לפרקט"ו

אחריסעיף98לחוקהעיקרייבוא:21צ

"סימן ג': הוראות מעבר להקמת תאגיד החדשות

מינוימנהלכללי
זמנילתאגיד

החדשות

עלאףהאמורבסעיף82ז)א(עד)ג(,לתאגידהחדשות98אצ )א(
ימונהמנהלכלליזמני,בידיהכונסהרשמיצ

יחולו החדשות תאגיד של הזמני הכללי עלהמנהל )ב(
הוראותסעיף82ז)א(,לענייןתנאיהכשירות,בשינויזה:בנוסף
לתנאיהכשירותהאמוריםבאותוסעיףעלהמנהלהכללי
הזמנישימונהלהיותבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונות;
בנוסףיחולועלמינויהמנהלהכלליהזמניהוראותסעיף39

כפישהוחלבסעיף82ז)ד(צ

בסעיףע9)ז(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"כמשמעותובפרקו'כנוסחוערבביטולובתיקון19צ
מס'8)בפרקזה-מנהלחטיבתהחדשות("צ

תיקוןסעיףע9

תיקוןסעיף96בסעיף96לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ז(יבוא:20צ

בהצעהלפיסעיףזהלעובדירשותהשידורלהתקבללעבודהבתאגידהשידור ")ח(
הישראלי,הניתנתאחרייוםהתחילה,ייתןהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידור
הישראליעדיפותלעובדותיקשלרשותהשידור,כהגדרתובסעיף98י,העומדבתנאי

המשרה,באופןשיקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקוליםמקצועייםצ"

הוספתסימןג'אחריסעיף98לחוקהעיקרייבוא:21צ
לפרקט"ו

"סימן ג': הוראות מעבר להקמת תאגיד החדשות

מינוימנהלכללי
זמנילתאגיד

החדשות

עלאףהאמורבסעיף82ז)א(עד)ג(,לתאגידהחדשות98אצ )א(
ימונהמנהלכלליזמני,בידיהכונסהרשמיצ

יחולו החדשות תאגיד של הזמני הכללי עלהמנהל )ב(
הוראותסעיף82ז)א(,לענייןתנאיהכשירות,בשינויזה:בנוסף
לתנאיהכשירותהאמוריםבאותוסעיףעלהמנהלהכללי
הזמנישימונהלהיותבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונות;
בנוסףיחולועלמינויהמנהלהכלליהזמניהוראותסעיף39

כפישהוחלבסעיף82ז)ד(צ

החדשות חטיבת מנהל תפקיד ביטול בשל  סעיף 19
בתאגידהשידורהישראלי,כפישמוצעבחוק 
זה,מוצעלהוסיףבסופושלסעיףע9)ז(לחוקהבהרהכי
זה סעיף לפי החדשות חטיבת מנהל לעניין ההוראות
ו' מתייחסותלמנהלחטיבתהחדשותכמשמעותובפרק

כנוסחוערבביטולובתיקוןמס'8צ

מוצעלתקןאתסעיף96לחוק,שעניינו"קבלת  סעיף 20
הלימודית והטלוויזיה השידור רשות עובדי 
לתאגידהשידורהישראלי",להוסיףבואתסעיףקטן)ח(
רשות לעובדי 96 סעיף לפי משרות בהצעת כי שיקבע
השידוראחרייוםהתחילה,ייתןהמנהלהכלליהזמנישל
תאגידהשידורהישראלילעובדותיקשלרשותהשידור,
המשרה, בתנאי העומד המוצע, 98י בסעיף כהגדרתו

עדיפות,באופןשיקבעובכפוףלשיקוליםמקצועייםצ

שיעסוק ג' סימן את ט"ו לפרק להוסיף מוצע  סעיף 21
החדשות, תאגיד להקמת מעבר בהוראות 

ולקבועבוכדלקמן:

לסעיף 98א המוצע

מוצעלקבועכיעלאףהאמורבהוראותסעיף82ז)א(
עד)ג(המוצע,ימונהמנהלכלליזמנילתאגידהחדשותצ
המינויייעשהבידיהכונסהרשמי,ואולםלאימונהכמנהל
כלליזמנימועמדשהוועדהלבדיקתמינוייםכהגדרתה
בחוקהחברותהממשלתיותקבעהכיאינומתאיםלתפקידצ
בדומהלמינויהמנהלהכלליהקבועשלתאגידהחדשותצ
לחוק 60א סעיף יחול הזמני הכללי המנהל מינוי על
38)ד( בסעיף בשינוייםהקבועים הממשלתיות, החברות

כפישהוחלבסעיף82ז)ד(,וכןבשינויהנזכרלענייןקביעת
התאמתהמועמדבידיהוועדהלבדיקתמינוייםצ

כמוכןמוצעלקבועכיעלהמנהלהכלליהזמנייחולו
הוראותשבסעיף82ז)א(,לענייןתנאיהכשירותשלהמנהל
הכללישלתאגידהחדשות,וכינוסףעלתנאיהכשירות
האמוריםבסעיףזה,המנהלהכלליהזמנייהיהבעלניסיון
משמעותיבתחוםהעיתונותצזאתמהטעםשעלפיהוראות
עשוילשמש הזמני המנהלהכללי המוצע, 98ד)ו( סעיף
בתפקידהעורךהראשישלתאגידהחדשותצכמוכן,על
איסור ובהם זיקה, איסורי יחולו הזמני הכללי המנהל
39לחוקלעניין זיקהפוליטיתומפלגתית,כקבועבסעיף
המנהלהכללישלתאגידהשידורהישראלי,כפישהוחלו
בסעיף82ז)ד(המוצעעלהמנהלהכלליהקבועשלתאגיד

החדשותצ

הזמני המנהלהכללי כהונתושל תקופת כי מוצע
בתאגידהחדשותתהיהעדתוםשלושהחודשיםמיום
זותוגדרבחוקכ"תקופת התחילהשלהחוק,וכיתקופה
המעבר"צעודמוצעכילאיהיהבכךכדילמנועאתמינויו
לתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,לפיהוראות

סעיף82זצ

כמוכןמוצעכיבתקופתכהונתוימלאהמנהלהכללי
הזמנישלתאגידהחדשותאתכלהתפקידיםהמוטלים
82ז סעיף לפי החדשות תאגיד של הכללי המנהל על
המוצעויחולולגביוכלהוראותהחוקהחלותעלהמנהל
הכלליצעםזאת,כפישיפורטלהלן,מאחרשמדוברבתקופת
מעבר,המנהלהכלליהזמנילאיהיהרשאילבצעשינויים
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הוראותסעיף60אלחוקהחברותהממשלתיות,יחולו )ג(
עלמינויהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשות,בשינויים
הקבועיםבסעיף38)ד(כפישהוחלבסעיף82ז)ד(ובשינויזה:
לאימונהלמנהלהכלליהזמנימועמדשהוועדהלבדיקת
החברות לחוק 18ב)ג()3( סעיף לפי לגביו קבעה מינויים

הממשלתיותכיאינומתאיםלתפקידצ

עד יכהן החדשות תאגיד של הזמני הכללי המנהל )ד(
תוםתקופהשלשלושהחודשיםמיוםהתחילה)בסימןזה
-תקופתהמעבר(;איןבאמורכדילמנועאתמינויולתפקיד

המנהלהכללישלתאגידהחדשות,לפיהוראותסעיף82זצ

בתקופתכהונתוימלאהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ה(
החדשותאתכלהתפקידיםהמוטליםעלהמנהלהכללישל
תאגידהחדשותלפיחוקזהויחולועליוכלהוראותהחוק

החלותעלהמנהלהכלליכאמורצ

פיקוחעלפעולות
המנהלהכללי

הזמנישלתאגיד
החדשות

עדלמינוימועצתתאגידהחדשותלפיסעיף82ג,יפקחהכונס98בצ
הרשמיעלפעולותהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשות;

למעטבכלהנוגעלהיבטיםשלתוכןועריכהצ

הוראותמעבר
לענייןשיאכוח

אדם

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידורהישראלייקבע,98גצ )א(
ערביוםהתחילה,מהוהחלקמשיאכוחהאדםהקבועבאותו
מועדלתאגידהשידורהישראלי,המיועדלחטיבתהחדשות
)בסעיףזה-החלקהמיועדלחדשות(;קביעהכאמורתיעשה
התקציבים על הממונה זה לעניין שנתן לאישור בהתאם

במשרדהאוצרצ

החלקהמיועדלחדשותיהיהשיאכוחהאדםהראשון )ב(
בתאגידהחדשותהחלביוםהתחילהצ

ביוםהתחילהיופחתשיאכוחהאדםבתאגידהשידור )ג(
הישראליבחלקהמיועדלחדשותצ

במבנההארגונישלתאגידהחדשות,בשיבוץהעובדיםבו,
בתפקידיהםובתנאיהעסקתם,אלאבהסכמתםצ

לסעיף 98ב המוצע

מוצעלקבועכיעדלמינוימועצתתאגידהחדשות
פעולות על הרשמי הכונס יפקח המוצע, 82ג סעיף לפי
המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותלמעטבכלהנוגע
להיבטיםשלתוכןועריכה,בדומהלתפקידהפיקוחשל
מועצתתאגידהחדשותעלפעולותהמנהלהכלליהקבוע
82ד)4(סיפהצבכללזהבמסגרתפעילותהפיקוח, בסעיף
של הראשי העורך פעולות יפקחעל לא הרשמי הכונס
תאגידהחדשות,ביןאםהעורךהראשיהואמיששימש
כמנהלחטיבתהחדשותבתאגידהשידורהישראליובין
אםהעורךהראשיהואהמנהלהכלליהזמני,לפיהוראות

סעיף98ד)ו(סיפההמוצעצ

לסעיף 98ג המוצע

החדשות תאגיד הקמת המוצע, המתווה לנוכח
הישראלי,יש וביטולחטיבתהחדשותבתאגידהשידור
לתקןבהתאםאתשיאכוחהאדםשאושרלתאגידהשידור
הישראליוכןלקבועשיאכוחאדםלתאגידהחדשותביום
הזמני הכללי המנהל כי לקבוע מוצע לפיכך התחילהצ
התחילה, יום ערב יקבע, הישראלי השידור תאגיד של
מהוהחלקמשיאכוחהאדםהקבועבאותומועדלתאגיד
קביעה החדשותצ לחטיבת המיועד הישראלי, השידור
כאמורתיעשהבהתאםלאישורשנתןלענייןזההממונה
לחדשות המיועד החלק האוצרצ במשרד התקציבים על
יהיהשיאכוחהאדםהראשוןשלתאגידהחדשותהחל
שנקבע האדם כוח משיא יופחת והוא התחילה, ביום

לתאגידהשידורהישראליצ
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מעברעובדי
תאגידהשידור

הישראלילתאגיד
החדשות

תאגיד98דצ עובדי של העסקתם תסתיים התחילה ביום )א(
השידורהישראלישהמנהלהכלליהזמנישלהתאגידהאמור
בחטיבת עובדים שהם התחילה, יום ערב לגביהם, קבע

החדשות)בסעיףזה-עובדיחטיבתהחדשות(,ואולם-

לאתיפסקהעסקתושלעובדחטיבתהחדשות )1(
שפיטוריואסוריםעלפידין,אלאבהסכמתו;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילמנועמתאגיד )2(
חטיבת עובד להעסיק להמשיך הישראלי השידור
החדשות,בהסכמתו,בתפקידאחר,בכפוףלשיאכוח

האדםבתאגידהשידורהישראליצ

השידור בתאגיד שהעסקתו החדשות חטיבת עובד )ב(
הישראליהסתיימהלפיסעיףקטן)א(,יהיה,בכפוףלהסכמתו,
לעובדתאגידהחדשותהחלביוםהתחילה)בסימןזה-עובד

עובר(צ

תפקיד באותו החדשות בתאגיד ישובץ עובר עובד )ג(
שהיהמשובץאליובתאגידהשידורהישראלי,למעטמנהל

חטיבתהחדשותצ

תנאיהעבודהוהשכרבתאגידהשידורהישראלישחלו )ד(
כדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודותהתקציב,על
עובדעובר,ערביוםהתחילה,יישמרולוויראואותםכזכויות
אףהאמורבכל בתאגידהחדשות;על הנובעותמעבודתו
דין,עובדעוברלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהןבשל

המעברצ

מעברעובדי
תאגידהשידור

הישראלילתאגיד
החדשות

תאגיד98דצ עובדי של העסקתם תסתיים התחילה ביום )א(
השידורהישראלישהמנהלהכלליהזמנישלהתאגידהאמור
בחטיבת עובדים שהם התחילה, יום ערב לגביהם, קבע

החדשות)בסעיףזה-עובדיחטיבתהחדשות(,ואולם-

לאתיפסקהעסקתושלעובדחטיבתהחדשות )1(
שפיטוריואסוריםעלפידין,אלאבהסכמתו;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילמנועמתאגיד )2(
חטיבת עובד להעסיק להמשיך הישראלי השידור
החדשות,בהסכמתו,בתפקידאחר,בכפוףלשיאכוח

האדםבתאגידהשידורהישראליצ

השידור בתאגיד שהעסקתו החדשות חטיבת עובד )ב(
הישראליהסתיימהלפיסעיףקטן)א(,יהיה,בכפוףלהסכמתו,
לעובדתאגידהחדשותהחלביוםהתחילה)בסימןזה-עובד

עובר(צ

תפקיד באותו החדשות בתאגיד ישובץ עובר עובד )ג(
שהיהמשובץאליובתאגידהשידורהישראלי,למעטמנהל

חטיבתהחדשותצ

תנאיהעבודהוהשכרבתאגידהשידורהישראלישחלו )ד(
כדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודותהתקציב,על
עובדעובר,ערביוםהתחילה,יישמרולוויראואותםכזכויות
אףהאמורבכל בתאגידהחדשות;על הנובעותמעבודתו
דין,עובדעוברלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהןבשל

המעברצ

לסעיף 98ד המוצע

לנוכחהמתווההמוצע,ישלקבועהוראותהמסדירות
ותוכן החדשות תוכן את שיפיקו העובדים מעבר את
בענייניהיוםמתאגידהשידורהישראלילתאגידהחדשות

ביוםהתחילה,כדלקמן:

של העסקתם תסתיים התחילה ביום כי מוצע
עובדיתאגידהשידורהישראלישהמנהלהכלליהזמני
שלהתאגידהאמורקבעלגביהםשהםעובדיםבחטיבת
החדשותצמובהר,כיסיוםהעסקתםשלעובדיםכאמורנובע
מכךשלאורהקמתתאגידהחדשות,תאגידהחדשותיהיה
מופקדעלשידורהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום,
וזאתבמסגרתההסדרהכוללשמוצעצהחוקהמוצעמבטיח
כיעובדיםאלהיוכלולעבורלעבודבתאגידהחדשותתוך
שמירהעלהתפקידיםשבהםשובצוועלתנאיהעסקתם
של העסקתו תיפסק לא כי מוצע עוד בחוקזהצ כמוצע
עובדחטיבתהחדשותשפיטוריואסוריםעלפידין,אלא
בהסכמתוצכךלמשלהמגבלותעלפיטוריעובדתבהיריון
עלפיחוקעבודתנשים,התשי"ד-4ע19,יחולוגםבענייןזהצ

עודמוצעלקבועכיתאגידהשידורהישראלייהיה
רשאילהמשיךלהעסיקעובדחטיבתהחדשות,בהסכמתו,
בתפקידאחר,בכפוףלשיאכוחהאדםשלתאגידהשידור

הישראליצ

החדשות חטיבת עובד שהיה מי כי מוצע עוד
החל החדשות תאגיד לעובד להסכמתו, בכפוף יהיה,
ביוםהתחילהצמוצעכיכלעובדשעוברכאמורלתאגיד
החדשותישובץבאותותפקידשהיהמשובץאליובתאגיד
השידורהישראליצכמוכןמוצעכילתאגידהחדשותימונה

מנהלכלליזמניכמוצעבסעיף98אצ

בתאגיד והשכר העבודה תנאי כי מוצע בנוסף
השידורהישראלישחלוכדיןובהתאםלהוראותסעיף29
לחוקיסודותהתקציב,יישמרולעובדיםהעובריםויראו
אותםכזכויותהנובעותמעבודתםבתאגידהחדשות,וכי
עובדעוברכאמורלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהן

בשלהמעברצ

98א)ה( בסעיף אףהאמור כיעל לקבוע מוצע עוד
המוצע,המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותלאיערוך
שינוייםבמבנההארגונישלתאגידהחדשות,ובכללזה
בשיבוץהעובדיםהעובריםובתנאיהעסקתםלפיסעיףזה,
אלאבהסכמתהעובדהעוברצהטעםלהגבלתסמכותושל
המנהלהכלליהזמנילביצועשינוייםכאמור,הואכימדובר
בתקופתמעברשבההמנהלהכללישלתאגידהחדשות
הואמנהלכלליזמנישמונהבהליךשונהמהקבועבחוק
לענייןמינויהמנהלהכללישלתאגידהחדשותצלפיכך
המנהלהכלליהזמנימופקדאךעלההפעלההשוטפתשל
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עלאףהאמורבסעיף98א)ה(,המנהלהכלליהזמנישל )ה(
תאגידהחדשותלאיערוךשינוייםבמבנההארגונישלתאגיד
החדשות,ובכללזהבשיבוץשלעובדעוברובתנאיהעסקתו
בהוראות העובר;אין העובד בהסכמת סעיףזה,אלא לפי
של הכללי המנהל של מסמכותו לגרוע כדי זה קטן סעיף
תאגידהחדשותשימונהלפיסעיף82זלערוךשינוייםכאמור,
בהתאםלשיקולדעתוהמקצועיובכפוףלהוראותחוקזה

ולכלדיןאחרצ

הישראלי השידור בתאגיד החדשות חטיבת מנהל )ו(
)ב(ו–)ג(לתפקידהעורך ישובץלפיהוראותסעיפיםקטנים
בנוסףלהוראותסעיפים ויחולו, הראשיבתאגידהחדשות

קטנים)ד(ו–)ה(,הוראותאלה:

במנייןתקופתכהונתוכעורךראשיכאמורבסעיף )1(
82ח)ע()ב(תבואבחשבוןהתקופהשבהכיהןכמנהל

חטיבתהחדשות;

לאהסכיםמנהלחטיבתהחדשות,בתקופתהמעבר, )2(
למלאאתתפקידהעורךהראשיבתאגידהחדשות,ימלא
המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותאתתפקיד
העורךהראשיעדלמינויעורךראשיבמקומובהתאם
להוראותסעיף82ח)ע(אועדתוםתקופתהמעבר,לפי
המוקדם;במילויתפקידהעורךהראשילפיפסקהזו

יפעלהמנהלהכלליהזמניבאופןעצמאיצ

קבלתעובדירשות
השידורלתאגיד

החדשות

בתקופתהמעבריציעהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד98הצ )א(
החדשותלעובדירשותהשידורלהתקבלכעובדיםבתאגיד
העובדים קבלת לאחר שנותר המשרות בהיקף החדשות,

תאגידהחדשותבלישהוארשאילערוךשינוייםמהותיים
בתאגידהחדשותצאתההחלטותהמהותיותלרבותלעניין
העובדים שיבוץ החדשות, תאגיד של הארגוני המבנה
ותנאיהעסקתםישלהותירבידיהמנהלהכלליהקבועצ
לפיכךמוצעלהוסיףלסעיףזההוראההמבהירהכיאין
זוכדילגרועמסמכותושלהמנהלהכללישל בהוראה
לערוך המוצע, 82ז סעיף לפי שימונה החדשות תאגיד
שינוייםכאמור,בהתאםלשיקולדעתוהמקצועיובכפוף

להוראותחוקזה,להליכיםהקבועיםבוולכלדיןאחרצ

החדשות חטיבת מנהל כי לקבוע מוצע כן כמו
סעיפים הוראות לפי ישובץ הישראלי בתאגידהשידור
החדשות בתאגיד הראשי העורך לתפקיד ו–)ג( 98ד)ב(
כאמורבסעיף82ח)ע(המוצע,ויחולועליוהוראותסעיפים
98ד)ד(ו–)ה(,שעניינןשמירתזכויותומגבלותהחלותעל
בנוסף, העובריםצ לעובדים ביחס הזמני הכללי המנהל
יחולוההוראותהאלה:במנייןתקופתכהונתוכעורךראשי
כאמורבסעיף82ח)ע()ב(תבואבחשבוןהתקופהשבהכיהן
כמנהלחטיבתהחדשותשלתאגידהשידורהישראלי;אם
מנהלחטיבתהחדשותלאיסכיםביוםהתחילהאובמהלך
תקופתהמעברלמלאאתתפקידהעורךהראשיבתאגיד

החדשות,ימלאהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשות
אתתפקידהעורךהראשיעדלמינויעורךראשיבמקומו
בהתאםלהוראותסעיף82ח)ע(המוצע,אועדלמינויושל
המנהלהכללילפיסעיף82ז,לפיהמוקדםצמוצעכיבמילוי
זויפעלהמנהלהכללי תפקידהעורךהראשילפיפסקה
הראשי כיעלהעורך מאליו, עצמאיצמובן באופן הזמני
הראשוןלפיסעיף98דיחולוכלהוראותהחוקהחלותעל
העורךהראשישלתאגידהחדשות,בכפוףלהוראותסעיף
זהצכךלמשל,בתקופתהמעברלאניתןלהעביראתהעורך
הראשימתפקידואולשבצובתפקידאחר,אלאבהסכמתוצ

 לסעיף 98ה המוצע

מוצעלקבועכיבתקופתהמעברהמנהלהכלליהזמני
שלתאגידהחדשותיציעלעובדירשותהשידורלהתקבל
כעובדיםבתאגידהחדשות,בהיקףהמשרותשנותרלאחר
כוח לשיא עד התחילה ביום העוברים העובדים קבלת
האדםהראשוןשלתאגידהחדשותכאמורבסעיף98ג)ב(
קטן סעיף לפי עובדים קבלת על תחול לא וכי המוצע,
זהחובתהמכרזצכמוכןמוצעכיקבלתעובדלפיסעיף
שוויוניושקוף בהליך מקצועיים, משיקולים תיעשה זה

ר ב ס ה י  ר ב ד



1103 הצעותחוקהממשלה-1132,ז'באיירהתשע"ז,2017צעצ3

העובריםביוםהתחילה,עדלשיאכוחהאדםהראשוןבתאגיד
החדשותכאמורבסעיף98ג)ב(,ולאתחולעלקבלתעובדים
לפיסעיףקטןזהחובתהמכרז;קבלתעובדלפיסעיףקטןזה
תיעשהמשיקוליםמקצועיים,בהליךשוויוניושקוףבהתאם

לכלליםשנקבעולפיסעיףע9)ח1()1(צ

עובדרשותהשידורשהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ב(
החדשותהציעלולהתקבללעבודהבתאגידהחדשותלפי
מיום ימים 21 בתוך להצעה ישיב )א(, קטן סעיף הוראות
קבלתה;לאהשיבהעובדלהצעהבתוךהזמןהאמור,יראו

אותוכמישסירבלהצ

לענייןסעיףזהיראוכעובדרשותהשידורמישהועסק )ג(
יום ערב לפחות רצופות שנתיים במשך השידור ברשות

הפרסוםויחולולענייןזההוראותסעיף96)ז(צ

בהצעהלפיסעיףזהלעובדירשותהשידורלהתקבל )ד(
ייתן בתקופתהמעבר, הניתנת לעבודהבתאגידהחדשות,
לעובד עדיפות החדשות חברת של הזמני הכללי המנהל
ותיקשלרשותהשידורכהגדרתובסעיף98י,העומדבתנאי
המשרה,באופןשיקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקולים

מקצועייםולהוראותסעיףקטן)א(סיפהצ

העובריםביוםהתחילה,עדלשיאכוחהאדםהראשוןבתאגיד
החדשותכאמורבסעיף98ג)ב(,ולאתחולעלקבלתעובדים
לפיסעיףקטןזהחובתהמכרז;קבלתעובדלפיסעיףקטןזה
תיעשהמשיקוליםמקצועיים,בהליךשוויוניושקוףבהתאם

לכלליםשנקבעולפיסעיףע9)ח1()1(צ

עובדרשותהשידורשהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ב(
החדשותהציעלולהתקבללעבודהבתאגידהחדשותלפי
מיום ימים 21 בתוך להצעה ישיב )א(, קטן סעיף הוראות
קבלתה;לאהשיבהעובדלהצעהבתוךהזמןהאמור,יראו

אותוכמישסירבלהצ

לענייןסעיףזהיראוכעובדרשותהשידורמישהועסק )ג(
יום ערב לפחות רצופות שנתיים במשך השידור ברשות

הפרסוםויחולולענייןזההוראותסעיף96)ז(צ

בהצעהלפיסעיףזהלעובדירשותהשידורלהתקבל )ד(
ייתן בתקופתהמעבר, הניתנת בתאגידהחדשות, לעבודה
לעובד עדיפות החדשות חברת של הזמני הכללי המנהל
ותיקשלרשותהשידורכהגדרתובסעיף98י,העומדבתנאי
המשרה,באופןשיקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקולים

מקצועייםולהוראותסעיףקטן)א(סיפהצ

בהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיףע9)ח1()1(,דהיינולפי
הכלליםשקבעהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידור
לעניין המדינה שירות נציב עם בהתייעצות הישראלי
קליטתעובדיםהנדרשיםלשםהיערכותתאגידהשידור
הישראלילקיוםהשידוריםביוםהתחילה,בלאחובתמכרזצ
הוראהזונועדהלהבטיחכיבתקופתהמעבריוצעלעובדים
נוספיםמרשותהשידורבלבדלהיקלטבתאגידהחדשותצ
זאת,נוסףעלהעובדיםשעובריםאליומחטיבתהחדשות
המשרות בסיס על זאת, כל השידורהישראליצ בתאגיד
הפנויותבתאגידהחדשותכמפורטלעילובכפוףלשיאכוח
האדםשלוצלמעןהסרספקיובהרכיסמכויותיושלהמנהל
הכלליהזמניכוללותאתהסמכותלשבץ,בהתאםלשיקול
דעתוהמקצועי,אתעובדירשותהשידורשייקלטובתאגיד
החדשותבתקופתהמעברבהתאםלסעיףזה,ולקבועאת
תנאיהעסקתם,והכולבכפוףלאישורתנאיההעסקהלפי

סעיף29לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ע198צ

עודמוצעלקבועכיעובדרשותהשידורשהוצעלו
להתקבללעבודהבתאגידהחדשותלפיהוראותסעיףזה
ישיבלהצעהבתוך21ימיםמיוםקבלתה,וכיאםלאהשיב
העובדלהצעהבתוךהזמןהאמור,יראואותוכמישסירב
96)ד(לחוקלענייןגיוס להצהוראהדומהקבועהבסעיף
עובדירשותהשידורלתאגידהשידורהישראליעלידי

המנהלהכלליהזמניצ

יראוכעובדרשות מוצעכילענייןסעיףזה בנוסף
שנתיים במשך השידור ברשות שהועסק מי השידור
רצופותלפחותערביוםהפרסוםויחולולענייןזההוראות

זה סעיף ש"לעניין קובע 96)ז( סעיף לחוקצ 96)ז( סעיף
יראוכעובדשלרשותהשידוראוכעובדשלהטלוויזיה
יוםהפרסום ערב כאמור עובד שהיה מי גם הלימודית
והעסקתוברשותהשידוראובטלוויזיההלימודית,לפי
העניין,הסתיימהאחרייוםהפרסוםצ"יובהרכייוםהפרסום
1לחוק,קרי לענייןזההואיוםהפרסוםשמוגדרבסעיף
המועדשבוהתפרסםהחוקכאשרחוקקלראשונה-ט"ו

באבהתשע"ד)11באוגוסט2014(צ

החדשות, לתאגיד עובדים קבלת כי לקבוע מוצע
בתקופתהמעבר,שאינםעובדיםעוברים,תיעשהבהתאם
להוראותסעיףזהבלבדצכלומרבתקופתהמעבר,עובדי
בתאגיד החדשות חטיבת עובדי יהיו החדשות תאגיד
השידורהישראלישעברולתאגידהחדשות,וכןעובדים
לעיל כהגדרתם השידור רשות עובדי מקרב נוספים
שהוצעלהםלהתקבללעבודהבתאגידהחדשותבהתאם

להוראותיוהמוצעותשלסעיףזהצ

עודמוצעכיבתקופתהמעבר,בעתהצעתמשרות
של ותיק לעובד עדיפות תינתן השידור, רשות לעובדי
רשותהשידור,כהגדרתובסעיף98יהמוצע,עלפניעובד
רשותהשידורשאינועובדותיק,אםהעובדהוותיקעומד
בתנאיהמשרהצמוצעכיהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד
החדשותיקבעאתהאופןשבותינתןהעדיפות,וכיהיא
סעיף ולהוראות מקצועיים לשיקולים בכפוף תיעשה
בהתאם ושקוף שוויוני בהליך דהיינו המוצע, )א( קטן

לכלליםשנקבעומכוחסעיףע9)ח1()1(לחוקצ
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עובדירשותהשידורשהוצעלהםלהתקבללעבודה )ה(
בתאגידהחדשות,לפיסעיףזה,יובאובמנייןהעובדיםשיש
סעיף לפי הישראלי השידור בתאגיד להציעלהםמשרות

96)א(ו–)ב(צ

בתאגיד עוברלעבודה עובד שאינו עובד יתקבל לא )ו(
רשות עובד הוא כן אם אלא המעבר, בתקופת החדשות,

השידורובהתאםלהוראותסעיףזהצ

ביוםהתחילהיומחולתאגידהחדשותכלהזכויותוהחבויות98וצהמחאתחוזים
הנובעותמחוזהשבוהתקשרתאגידהשידורהישראליעם
עיתונאילצורךקבלתשירותיובתחוםהתוכןהחדשותיאו
תוכןבענייניהיום,שלאבמסגרתיחסיעבודה,ושהיהבתוקף

ערביוםהתחילה,ובלבדשאותועיתונאיהסכיםלכךצ

הוועדההראשונהלאיתורמועמדיםלמועצתתאגיד98זצמינוייםראשונים )א(
החדשותתמונהבהתאםלהוראותסעיף82ו,בתוך21ימים
לאיתור הראשונה הוועדה - זה )בסעיף התחילה מיום

מועמדים(צ

הוועדההראשונהלאיתורמועמדיםתגישאתהמלצתה )ב(
ימים ע4 בתוך 82ו, בסעיף שהוחל כפי 31 סעיף לפי לשר,

ממועדמינויהצ

השרימנהאתהמועצההראשונהשלתאגידהחדשות, )ג(
לפיסעיף82ג,בתוך14ימיםממועדקבלתהמלצתהוועדה
הראשונהלאיתורמועמדים)בסעיףזה-המועצההראשונה(צ

בתקופתהמעברהמנהלהכלליהזמנילאיהיהרשאי
לעבודהבתאגידהחדשותאתמישאינםעובדי לקלוט
רשותהשידורצרקלאחרמינוימנהלכללילפיסעיף82ז
המוצעיהיהניתןלקלוטעובדיםמקרבמישאינםמעובדי

רשותהשידור,ככלשייוותרומשרותבלתימאוישותצ

96)א(ו–)ב(לחוקעניינןקבלתעובדי הוראותסעיף
רשותהשידורלתאגידהשידורהישראלי,והןקובעות,בין
השאר,מההיקףהמשרותשעלהמנהלהכלליהזמנישל
תאגידהשידורהישראלילהציעלעובדירשותהשידורצ
מוצעלקבועכיעובדירשותהשידורשהוצעהלהםעבודה
בתאגידהחדשותבתקופתהמעברלפיהוראותסעיף98)ה(
ו–)ב(צ 96)א( המוצע,יובאובחשבוןלענייןהוראותסעיף
דהיינוכלהצעהלעובדרשותהשידורלהתקבללעבודה
של מחובתו תיגרע המעבר, בתקופת החדשות בתאגיד
המנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידורהישראליכאשר
הואפועללפיהוראותהסעיףהאמור,והואיציעלעובדים
הישראלי השידור בתאגיד עבודה השידור רשות של
בהיקףמשרותנמוךיותר,בהתאםלהיקףהמשרותשהוצעו

לעובדירשותהשידורבתאגידהחדשותצ

 לסעיף 98ו המוצע

מוצעלקבועכיביוםהתחילהיומחולתאגידהחדשות
כלהזכויותוהחבויותהנובעותמחוזהשבוהתקשרתאגיד
השידורהישראליעםעיתונאיםלצורךקבלתשירותיהם

בתחוםהתוכןהחדשותיאובענייניהיום,שלאבמסגרת
יחסיעבודהושהיהבתוקףערביוםהתחילה,ובלבדשאותו
עיתונאיהסכיםלךצבדומהלהוראההמוצעתבסעיף98ד)ב(
המוצע,מוצעכילאיומחהחוזהאלאבהסכמתהעיתונאי

שהתקשרבועםתאגידהשידורהישראליצ

לסעיף 98ז המוצע

לתאגיד המועצה של פעילותה חשיבות לנוכח
החדשות,חשיבותפעילותושלמנהלכלליקבועוחשיבות
ימונו כי להבטיח וכדי בחוק, הקבועה המינויים דרך
לתאגידהחדשותמועצהומנהלכלליקבועעדתוםתקופת
לאיתור ראשונה ועדה תמונה כי לקבוע מוצע המעבר,
להוראות בהתאם החדשות, תאגיד למועצת מועמדים
סעיף82והמוצע,בתוך21ימיםמיוםהתחילהצעודמוצע
לקבועכיועדתהאיתורהראשונהתגישאתהמלצתהלשר
התקשורת,לפיסעיף31כפישהוחלבסעיף82והמוצע,בתוך
ע4ימיםממועדמינויהצשרהתקשורתימנהאתמועצת
תאגידהחדשותלפיהמלצתועדתהאיתורהראשונהבתוך
14ימיםמיוםקבלתההמלצההאמורה,והמועצהשתמונה
כאמורתמנהאתהמנהלהכללישלתאגידהחדשותלפי
סעיף82זהמוצע,עדתוםתקופתהמעברצמוצעגםלקבועכי
עלאףהוראותסעיף82ט)ב()1(המוצע,חבריהוועדהלאיתור
הראשונים המשרה נושאי שני את שיבחרו מועמדים
בתאגידהחדשות,יהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשות
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המועצההראשונהתמנהאתהמנהלהכלליהראשון )ד(
שלתאגידהחדשותלפיסעיף82ז,עדתוםתקופתהמעברצ

עלאףהוראותסעיף82ט)ב()1(,חבריהוועדהלאיתור )ה(
מועמדיםשיבחרואתשנינושאיהמשרההראשוניםבתאגיד
החדשותיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותשמונהלפי
82זושניחברימועצתתאגידהחדשותשיבחריושב סעיף

ראשמועצתתאגידהחדשותצ

הוראותמעבר
לענייןתקציב

עלאףהוראותסעיפים80ו־82יד,עדלכריתתהסכם98חצ )א(
לפיסעיף82יז,יעבירמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםאת

הסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(בהתאםלהוראותאלה:

לתאגידהחדשות-יעבירסכוםהדרושלתשלום )1(
עלותשכרלעובדיהתאגידוכןלתשלוםלעיתונאים

שהתקשרעמם,כאמורבסעיף82יח)2(;

לתאגידהשידורהישראלי-יעבירסכוםהשווה )2(
להפרששביןהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(לביןהסכום

שהעבירלתאגידהחדשותלפיפסקה)1(צ

יעבירלמשרדהתחבורהוהבטיחות תאגידהחדשות )ב(
בדרכים,אחתלחודש,הודעהבדברהסכוםהדרושלתשלומים
פירוט את תכלול כאמור הודעה )א()1(; קטן סעיף לפי

התשלומיםהאמוריםלאחרשאושרובידיהכונסהרשמיצ

המועצההראשונהתמנהאתהמנהלהכלליהראשון )ד(
שלתאגידהחדשותלפיסעיף82ז,עדתוםתקופתהמעברצ

עלאףהוראותסעיף82ט)ב()1(,חבריהוועדהלאיתור )ה(
מועמדיםשיבחרואתשנינושאיהמשרההראשוניםבתאגיד
החדשותיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותשמונהלפי
82זושניחברימועצתתאגידהחדשותשיבחריושב סעיף

ראשמועצתתאגידהחדשותצ

הוראותמעבר
לענייןתקציב

עלאףהוראותסעיפים80ו־82יד,עדלכריתתהסכם98חצ )א(
לפיסעיף82יז,יעבירמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםאת

הסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(בהתאםלהוראותאלה:

לתאגידהחדשות-יעבירסכוםהדרושלתשלום )1(
עלותשכרלעובדיהתאגידוכןלתשלוםלעיתונאים

שהתקשרעמם,כאמורבסעיף82יח)2(;

לתאגידהשידורהישראלי-יעבירסכוםהשווה )2(
להפרששביןהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(לביןהסכום

שהעבירלתאגידהחדשותלפיפסקה)1(צ

יעבירלמשרדהתחבורהוהבטיחות תאגידהחדשות )ב(
בדרכים,אחתלחודש,הודעהבדברהסכוםהדרושלתשלומים
פירוט את תכלול כאמור הודעה )א()1(; קטן סעיף לפי

התשלומיםהאמוריםלאחרשאושרובידיהכונסהרשמיצ

תאגיד מועצת חברי ושני 82זהמוצע סעיף לפי שמונה
החדשותשיבחריושבראשמועצתתאגידהחדשותציובהר,
תיעשה הראשונים המשרה נושאי שני של הבחירה כי
בהליךשלועדהלאיתורמועמדיםשהרכבהכאמורלעיל,
באישורמועצתתאגידהחדשותצשארנושאיהמשרהימונו

לפיהוראותסעיף82ט)ב()1(במלואוצ

הוראהזונועדהלאפשרמינוישלשנינושאימשרה
את לאייש ניתן שיהיה בתאגידהחדשות,כך ראשונים
הוועדהלאיתורמועמדיםלתפקידנושאימשרהלפיסעיף
משרה 82ט)ב()1(קובעכי"נושא כאמורצסעיף 82ט)ב()1(
ייבחרבהליךשלועדהלאיתורמועמדים,באישורמועצת
תאגידהחדשות;חבריהוועדהיהיוהמנהלהכללישל
תאגידהחדשותושנינושאימשרהשאינםחברימועצת

תאגידהחדשות,שיבחרהמנהלהכלליהאמור"צ

לסעיף 98ח המוצע

82יז בהסכםשייכרתביןשניהתאגידיםלפיסעיף
המוצעיוסדרוהתשלומיםוהתנאיםבעדאספקתהטובין,
הישראלי השידור תאגיד שעל והשירותים המקרקעין
תאגיד שעל מאחר החוקצ לפי החדשות לתאגיד לספק
החדשותלפעולגםבתקופהשטרםכריתתהסכםכאמור,
מוצעלקבועהסדרולפיובתקופהשעדלכריתתההסכם,
המימוןשלאספקתהטובין,המקרקעיןוהשירותיםלתאגיד
משרד שמעביר הסכומים במסגרת ייכלל החדשות

התחבורהוהבטיחותבדרכיםלתאגידהשידורהישראלי,
ולאייכללבסכומיםשהמשרדמעבירלתאגידהחדשות,
וזאתכדילהבטיחאתרציפותהשידוריםותחילתפעילותו
התקינהשלתאגידהחדשותצבתקופהזותאגידהחדשות
יקבלממשרדהתחבורהאתהסכוםהנדרשלולשםתשלום
עלותשכרלעובדיהתאגידותשלוםלעיתונאיםשהתקשר
עמםשלאבמסגרתיחסיעבודה,בלבדציובהרכימדובר
בעיתונאיםשתאגידהשידורהישראליהתקשרעמםלצורך

מתןשירותיםבעבורחטיבתהחדשותצ

עודמוצעלקבועכיתאגידהחדשותיעבירלמשרד
התחבורהוהבטיחותבדרכים,אחתלחודש,הודעהבדבר
קרי )א()1(, קטן סעיף לפי לתשלומים הדרוש הסכום
הסכוםהנדרשלצורךתשלוםעלותשכרלעובדיהתאגיד
ותשלוםלעיתונאיםשהתקשרעמםשלאבמסגרתיחסי
עבודהבלבד;הודעהכאמורתכלולאתפירוטהתשלומים
זו האמוריםלאחרשאושרובידיהכונסהרשמיצהוראה
נועדהלאפשרלמשרדהתחבורהלדעתמהםהסכומים

המדויקיםשישלהעבירלשניהתאגידיםלפיסעיףזהצ

כאמור,מטרתסעיףזההיאלקבועאתגובההסכומים
החדשות ולתאגיד הישראלי השידור לתאגיד שיועברו
את להבטיח כדי התאגידים בין ההסכם כריתת טרם
תחילתהשידוריםבאופןתקיןעדלכריתתהסכםביןשני

התאגידיםכאמורבסעיף82יזצ
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הוראותמעבר
לענייןאספקת

טובין,מקרקעין
ושירותים

הסעיף98טצ לפי הסכם לכריתת עד 82יז סעיף הוראות אף על
האמוריספקתאגידהשידורהישראלילתאגידהחדשות,את
כלהטובין,המקרקעיןוהשירותיםהדרושיםלולצורךביצוע
תפקידיו,עדלסכוםהאמורבסעיף98ח)א()2(,ובכללזהאת
המקוםהנדרשלפעילותולרבותמשרדיםואולפנים,הכול
כאמורבסעיף82יז)א(,ולאיחולולענייןזההוראותסעיף82יז)ב(צ

הוראותמעבר
לענייןקבלתעובדי

רשותהשידור
לשירותהמדינה

נציבשירותהמדינהיציעלעובדיםותיקיםשלרשות98יצ )א(
השידור,בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםשישהחודשים
מהיוםהאמור,להתמנותלעובדיהמדינה,למשרותקיימות,
בהתאםלצרכיםהמקצועייםשלהמדינה;קליטתעובדים
לפיסעיףזהתהיהפטורהממכרזלפיחוקשירותהמדינה
שירות ועדת שתקבע בתנאים התשי"ט-9ע19ע, )מינויים(,

המדינהכמשמעותהבחוקהאמורצ

בסעיףזה- )ב(

"עובדותיקשלרשותהשידור"-עובדרשותהשידורכאמור
ו–)ז(,שמלאולוביוםהתחילה40שנים בסעיף96)ה(
והואאינוזכאיעםפרישתומרשותהשידורלקצבה

לפיחוקהגמלאותאולתשלוםקצבתגישור;

הגיעהעובד חודשיעד זכאותלתשלום - גישור" "קצבת
פרישה, גיל בחוק כמשמעותו חובה פרישת לגיל
התשס"ד-62004,אועדקרותאירועמזכהכמשמעותו
במסמכיעקרונותמוסכמיםבענייןרשותהשידורמיום
ב'באבהתשע"ד)29ביולי2014(,שהסתדרותהעובדים
בירושלים העיתונאים אגודת או החדשה הכללית

ותלאביבצדלהם,לפיהענייןצ"

לסעיף 98ט המוצע

מוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיף82יזהמוצע,עד
לכריתתהסכםלפיהסעיףהאמוריספקתאגידהשידור
המקרקעין הטובין, כל את החדשות, לתאגיד הישראלי
והשירותיםהדרושיםלולצורךביצועתפקידיוובכללזה
אתהמקוםהנדרשלפעילותולרבותמשרדיםואולפנים,
בסעיף האמור לסכום עד וזאת 82יז)א(, בסעיף כאמור
98ח)א()2(המוצע,ולאיחולוהוראותסעיף82יז)ב(צהוראה
יעמיד הישראלי השידור תאגיד כי להבטיח נועדה זו
לרשותתאגידהחדשותאתהטובין,המקרקעיןוהשירותים
הנדרשיםלולשםמילויתפקידיועודלפנישייכרתהסכם
ביןשניהתאגידיםכדילהבטיחאתרציפותהשידורים
ותחילתפעילותוהתקינהשלתאגידהחדשות,וכןכדי
להבטיחכילאתהיהחריגהממגבלתהתקציבהמיועד
לפעילותושלתאגידהחדשות,עדלכריתתההסכםבין
אספקת בעד התשלום זו שבתקופה מאחר התאגידיםצ

השירותיםכאמוריועברישירותלתאגידהשידורהישראלי
לתאגיד שנותר התקציב במסגרת התחבורה ממשרד
יתוקצבו התאגידים שני שכר, תשלום לאחר החדשות

בהתאםלמפורטבסעיף98חהמוצעצ

לסעיף 98י המוצע

נוספת קליטה לעניין האמורות ההוראות על נוסף
השידור בתאגיד השידור רשות עובדי של אפשרית
הישראליובתאגידהחדשות,מוצעלקבועכינציבשירות
כפי השידור, רשות של ותיקים לעובדים יציע המדינה
שהםמוגדריםבסעיף,להתמנותלעובדימדינהלמשרות
קיימותובכפוףלצרכיםהמקצועייםשלהמדינהצקליטת
בתנאיםשתקבע ממכרז פטורה תהיה כאמור העובדים
ועדתשירותהמדינהכמשמעותהבחוקשירותהמדינה
)מינויים(,התשי"ט-9ע19צסעיףזהיעמודבתוקפולמשך

חצישנהמיוםתחילתוצ

ס"חהתשי"ט,עמ'89 ע

ס"חהתשס"ד,עמ'46צ 6
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בסעיף99לחוקהעיקרי,ההגדרות"הכונסהרשמי"ו"פקודתהחברות"-יימחקוצ22צתיקוןסעיף99

בסעיףע12לחוקהעיקרי-23צתיקוןסעיףע12

בפסקה)1(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )1(
ושלתאגידהחדשות"";

בפסקה)3(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )2(
ושלתאגידהחדשות""צ

בסעיף127לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור24צתיקוןסעיף127
הישראליאושלתאגידהחדשות""צ

בסעיף128לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורע2צתיקוןסעיף128
הישראליותאגידהחדשות""צ

בסעיףע13לחוקהעיקרי-26צתיקוןסעיףע13

בחוקהשידור הישראלי"-כהגדרתו במקום""תאגידהשידור )1()ג(, בפסקה )1(
בחוק כהגדרתם - "תאגידהשידורהישראלי" החדשות", ""תאגיד יבוא הציבורי"

השידורהציבורי";

השידור ""תאגיד יבוא הישראלי"" השידור ""תאגיד במקום )8()א(, בפסקה )2(
הישראלי,תאגידהחדשות""צ

בסעיף139לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור27צתיקוןסעיף139
הישראליותאגידהחדשות""צ

בסעיף140לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור28צתיקוןסעיף140
הישראלי,תאגידהחדשות""צ

בסעיף143)1()א(לחוקהעיקרי,אחרי"כהגדרתו"יבוא"אותאגידהחדשותכהגדרתו29צתיקוןסעיף143
בחוקהאמורבכלהנוגעלתוכןחדשותיאותוכןבענייניהיום"צ

סעיף149לחוקהעיקרי-בטלצ30צביטולסעיף149

תיקוןסעיף99בסעיף99לחוקהעיקרי,ההגדרות"הכונסהרשמי"ו"פקודתהחברות"-יימחקוצ22צ

תיקוןסעיףע12בסעיףע12לחוקהעיקרי-23צ

בפסקה)1(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )1(
ושלתאגידהחדשות"";

בפסקה)3(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )2(
ושלתאגידהחדשות""צ

בסעיף127לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור24צ
הישראליאושלתאגידהחדשות""צ

תיקוןסעיף127

בסעיף128לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורע2צ
הישראליותאגידהחדשות""צ

תיקוןסעיף128

תיקוןסעיףע13בסעיףע13לחוקהעיקרי-26צ

בחוקהשידור הישראלי"-כהגדרתו במקום""תאגידהשידור )1()ג(, בפסקה )1(
כהגדרתםבחוק - "תאגידהשידורהישראלי" החדשות", ""תאגיד יבוא הציבורי"

השידורהציבורי";

השידור ""תאגיד יבוא הישראלי"" השידור ""תאגיד במקום )8()א(, בפסקה )2(
הישראלי,תאגידהחדשות""צ

בסעיף139לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור27צ
הישראליותאגידהחדשות""צ

תיקוןסעיף139

בסעיף140לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור28צ
הישראלי,תאגידהחדשות""צ

תיקוןסעיף140

בסעיף143)1()א(לחוקהעיקרי,אחרי"כהגדרתו"יבוא"אותאגידהחדשותכהגדרתו29צ
בחוקהאמורבכלהנוגעלתוכןחדשותיאותוכןבענייניהיום"צ

תיקוןסעיף143

ביטולסעיף149סעיף149לחוקהעיקרי-בטלצ30צ

מוצעלתקןאתסעיף99לחוקולמחוקממנואת  סעיף 22
ההגדרותאשרמוצעלקבועכעתבסעיף1לחוקצ 

שלהלן בחוקים עקיפים תיקונים לבצע מוצע  סעיפים
הקבועיםבסעיפיםע12עד128,ע139,13,ו־143  23 עד 29
התחילה, ביום לתוקף ייכנסו אשר לחוק, 

ולהתאיםאותםבאופןהנדרשלמתווההממוצעבחוקזה:

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-9ע19;חוק
הרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-ע196;חוקשירות
הציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-1969;חוקשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998;חוקהרשות
הלאומיתלתרבותהיידיש,התשנ"ו-1996;חוקלהסדרת
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998;חוקסיווג,סימון

ואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-2001צ

האמורים בחוקים הנדרשים התיקונים כי יובהר
השידור החלותעלתאגיד הםבמקוםשבוישהוראות
תאגידהחדשות באופןזההעל הישראליונכוןלהחילן
אושאיןמקוםליצורבידולביןשניהתאגידיםלענייןזהצ
לאנדרשיםתיקוניםעקיפיםבחוקיםשבהםישהוראות
הציבורי השידור חוק לפי השידורים את המסדירות
ובאחריותו עליהם, חלות או התשע"ד-2014, הישראלי,

שלתאגידהשידורהישראלילפעוללפיחוקיםאלה,גם
בנוגעלתכניםשמעבירלותאגידהחדשותוהואמשדר,או
מקוםשבוישהתייחסותלשידוריםלפיהחוקהאמור,בלי

להתייחסלזהותהגורםשמפיקאתהתכניםאומשדרםצ

מוצעלבטלאתסעיף149,שעניינוהוראתשעה  סעיף 30
לנוכח היום, בענייני תכניות רכישת לעניין 
אחראי יהיה החדשות תאגיד שלפיו המוצע המתווה
ליצירה,עריכהוהפקהשלהתוכןהחדשותיושלהתכנים

בענייניהיוםצ

נוסחושלסעיף149שמוצעלבטלהוא:

"הוראת שעה לעניין רכישת תכניות בענייני היום

עלאףהאמורבסעיף3לתוספת,בתקופה )1( 149צ)א(
חטיבת רשאית התחילה מיום שנתיים של
החדשותלהקצותסכומיםלרכישהשלתכניות
בענייניהיום,באופןובתנאיםשעליהםיחליט

מנהלחטיבתהחדשות;

בידי היום בענייני תכניות רכישת על )2(
סעיףקטן להוראות בהתאם החדשות חטיבת

זהיחולוהוראותסעיף47)ג(;
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הוספתתוספת
ראשונה

לפניהתוספתלחוקהעיקרייבוא:31צ

"תוספת ראשונה

)סעיף63)ב1((

בתוספתזו,"שעותצפייתשיא"-השעותשבין00צ18ל־00צ23,בכליוםצ 1צ

תאגידהשידורהישראליישדרתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמעבירלו 2צ
תאגידהחדשותבזמניםכמפורטלהלן:

בשעותצפייתשיא-180דקותלפחות; )1(

בשעותשאינןשעותצפייתשיא-90דקותלפחותצ" )2(

בתוספתלחוקהעיקרי-32צתיקוןהתוספת

בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתשנייה"; )1(

בסעיף2)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"הפקותמקומיות"יבוא"הפקותמקומיות )2(
אותכניותספורט";

סעיף3-בטלצ )3(

היום בענייני התקשרותלרכישתתכניות )3(
טעונהאישורהמועצהצ

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלרכישהשל )ב(
זה ובכלל ובאינטרנט, ברדיו בטלוויזיה, חדשות שידורי

מהדורתהחדשותהמרכזיתבטלוויזיהומבזקיחדשותצ

תכניותבענייניהיוםכאמורבסעיףקטן)א(לא )ג(
לשידורים, לשידורים,בעלרישיון יירכשומאתמורשה
מפיקחדשותעצמאיאועיתון,וכןמאתמישהואבעל
שליטהאובעלענייןבאחדמהם,מאתמישאחדמהםהוא
בעלשליטהאובעלענייןבואומאתמישאדםמסויםהוא
בעלשליטהאובעלענייןבאחדמהם,וכןבעלשליטהאו

בעלענייןבו;לענייןזה-

"מורשהלשידורים"-כהגדרתובחוקהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990;

חדשות ו"מפיק "עיתון" לשידורים", רישיון "בעל
עצמאי"-כהגדרתםבסעיפים6,1ח4ו־6כ2לחוקהתקשורת

)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,בהתאמהצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאית )ד(
חטיבתהחדשותלהפיקתכניותבענייני להורותלמנהל
התקופה תום לפני עצמאי, באופן חלקן, או כולן היום,
האמורהבאותוסעיףקטן,אםנוכחהשחטיבתהחדשות

ערוכהלכךצ"

התוספת שתהיה תוספת לחוק להוסיף מוצע  סעיף 31
לקבועאת זומוצע בתוספת הראשונהלחוקצ 
תאגיד ישדר שבהם המינימליים והזמנים המועדים
השידורהישראליבשידוריהטלוויזיהאתהתוכןשיעביר

לותאגידהחדשותצ

מוצעלקבועבתוספתהראשונהכיתאגידהשידור
הישראליישדרבשעותצפייתשיא,במשך180דקותלכל

הפחות,תוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשיעבירלותאגיד
שאינן בשעות הפחות, לכל דקות 90 ובמשך החדשות,

שעותצפייתשיאצ

שידורי במסגרת כי להבטיח נועדו אלה הוראות
לתוכןהחדשותיולתוכן הנדרש הטלוויזיהיוקצההזמן

בענייניהיוםשלתאגידהחדשותצ

כאמורלעיל,לענייןתיקוןסעיף63לחוק,מוצעלקבוע
מועצת בהסכמת הישראלי, השידור תאגיד מועצת כי
התוספת את לשנות רשאית תהיה החדשות, תאגיד

הראשונהלחוקצ

מוצעלתקןאתכותרתהתוספתהקיימתלחוק  סעיף 32
ולקבועבהכיהיאתהיההתוספתהשנייהלחוקצ 

שעניינו לתוספת, )2(2 סעיף את לתקן מוצע עוד
מימוןתכניותהמיועדותלשידורבערוץהשידוריםהמרכזי
הישראלי, השידור תאגיד כך לשם שיוציא וההוצאה
או חדשות ל"שידורי ההתייחסות את ממנו ולמחוק
תכניותבענייניהיום",שבהתאםלמתווההמוצע,האחריות

להפקתםעוברתלתאגידהחדשותצ

שעניינו לתוספת, 3 סעיף את לבטל מוצע כן כמו
מימוןשידוריהחדשותותכניותבענייניהיוםבידיתאגיד

השידורהישראלי,בהתאםלמתווההמוצעלעילצ

נוסחושלסעיף3לתוספתשמוצעלבטלהוא:

"מימון שידורי חדשות ותכניות בענייני היום

3צההוצאההשנתיתשיוציאתאגידהשידורהישראלילמימון
ברדיו, היום, בענייני ותכניות חדשות שידורי של הפקה
בטלוויזיהועלגבירשתהאינטרנט,תהיה160מיליונישקלים
חדשים,לפחותבכלשנה;חטיבתהחדשותלאתקצהסכומים

לרכישהשלשידוריחדשותאותכניותבענייניהיוםצ"
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