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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס' 8( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בחוקהשידורהציבוריהישראלי)תיקוןמס'8(,התשע"ז-ע1201)להלן-החוקהעיקרי(,1צביטולסעיף1
סעיף1-בטלצ

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"שהעבירלותאגידהחדשותלפיסעיף82ב;כמוכןיספק2צתיקוןסעיף2
תאגידהשידורהישראליתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום"יבוא"ובכללזה"צ

ביטולסעיפים
עעדע

סעיפיםעעדעלחוקהעיקרי-בטליםצעצ

חוקהשידורהציבוריהישראלי)תיקוןמס'8(,  כללי
התשע"ז-ע201)להלן-תיקוןמס'8(,שפורסם 
ביוםי"חבאיירהתשע"ז)14במאיע201(באלתקןאתחוק
השידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-2014)להלן-חוק
השידורהציבוריהישראלי(,ונועדבעיקרולהקיםתאגיד
חדשותציבוריייעודיונפרדלהפקהשלשידוריחדשות
ותכניותבענייניהיום,אשריפעללצדושלתאגידהשידור
8נקבעליוםי"ט הציבוריצמועדתחילתושלתיקוןמס'

באיירהתשע"ז)15במאיע201()להלן-יוםהתחילה(צ

8הוגשוכמהעתירותלבית בעניינושלתיקוןמס'
ע2996/1 )בג"צ אוחד בהן הדיון אשר העליון, המשפט
ארגוןהעיתונאיםבישראל-הסתדרותהעובדיםהכללית
תאגיד ע908/1ע בג"צ ואח'; הממשלה ראש נ' החדשה
השידורהישראליואח'נ'כנסתישראלואח';בג"צע4115/1
רדיוקולחימשדריםבאמונהבע"מנ'כנסתישראלואח';
בג"צע0/1עע4קולברמהבע"מנ'הכנסתואח'(צהעתירות

עודןתלויותועומדותצ

ביוםי"חבאיירהתשע"ז)14במאיע201(הוציאבית
המשפטהעליון)בעתירותבבג"צע2996/1ובבג"צע908/1ע(
8 מס' תיקון של לתוקף כניסתם את המשהה ארעי צו
ושלכלפעולהבקשראליועדלהחלטהנוספתשתתקבל
ביום המבוקשיםצ בעתירותובצוויהביניים לאחרהדיון
המשפט בית נתן ע201( במאי 15( התשע"ז באייר י"ט
וקבע האמורות העתירות במסגרת על–תנאי צו העליון
כיהצוהארעימוארךעדלמתןפסקדיןבהתנגדותלצו

על–תנאי,ואולםהיקפוצומצםבנוגעלשניסעיפיםהנוגעים
לקליטתעובדיםמרשותהשידורבתאגידהשידורהישראלי
ובשירותהמדינה-סעיףע2לתיקוןמס'8שעניינוסעיף96
לחוקהשידורהציבוריהישראלי,וסעיף98יאשהוסףלחוק
השידורהציבוריהישראליבמסגרתסעיף24לתיקוןמס'8צ

ביוםהתחילההחלתאגידהשידורהציבורילשדר
הציבורי השידור בחוק שנקבע כפי מלאה במתכונת

הישראלי,לפניתיקוןמס'8צ

האירופי השידור איגוד מאת התקבלו לאחרונה
)EBU(מכתביםבענייןההשלכותהאפשריותשלהקמת

תאגידחדשותייעודיונפרדעלפיהוראותתיקוןמס'8,
עלחברותושלתאגידהשידורהישראליבאיגודועלקיום
2019צכדילהסיראת תחרותהאירוויזיוןבישראלבשנת
החששמהשלכותאפשריותכאמורובכללזהלהבטיחאת
קיומהשלתחרותהאירוויזיוןבישראל,מוצעלבטלאת
בתיקון נפרד חדשות תאגיד להקמת הסעיפיםהנוגעים
מס'8צעםזאת,בהמשךלהחלטתביתהמשפטמיוםי"ט
כנם על להותיר מוצע ע201(, במאי 15( התשע"ז באייר
אתהסעיפיםהנוגעיםלקליטתעובדיםמרשותהשידור

בתאגידהשידורהישראליובשירותהמדינהצ

כמוכן,בתיקוןמס'8ישכמהסעיפיםשאינםנוגעים
כן ועל הנפרד, החדשות תאגיד של להקמתוולפעולתו

מוצעלהותירסעיפיםאלה,בהתאמותהנדרשותצ

סעיפים 1, 3, 4)1(, 4)2()א()2(, 5, 6 )לעניין ביטול סימן ג'(, ו–7

סעיפיםאלהבתיקוןמס'8נוגעיםלהקמתוולפעולתושל
תאגידחדשותייעודיונפרד,ומהטעמיםהמפורטיםלעיל

בחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלבטלםצ

סעיפים 2, 4)2()א()1( ו–)ב( ו־6 )לעניין הותרת סעיף 98יא(

מוצעלתקןאתסעיפים2ו־8לתיקוןמס'8,שעניינםתוכן
נפרדות ברשתות להפיצו והאפשרות הציבורי השידור
המיועדותלשידורתכניםבשפותהרווחותבישראלובכלל
זהבשפותהרוסית,האמהריתוהפרסית,וכןלאוכלסייה
נוגעים אינם ואשר ישראל מורשת ובנושא החרדית
נוסחםכך ולהתאיםאת להקמתושלתאגידהחדשות,

שההתייחסותלתאגידהחדשותבסעיפיםאלהתימחקצ

עודמוצעלהותירעלכנםאתסעיףע2לתיקוןמס'8
המתקןאתסעיף96לחוקהשידורהציבוריהישראליוכן
אתסעיף98יאשהוסףלחוקהשידורהציבוריהישראלי
במסגרתסעיף24לתיקוןמס'8,וזאתבהתאםלהחלטתבית
המשפטמיוםי"טבאיירהתשע"ז)15במאיע201(,שלפיה
בחלק לעיל כאמור לתוקפםצ נכנסו האמורים הסעיפים
הכללילדברההסברסעיפיםאלהנוגעיםלקליטתעובדים
ובשירות הישראלי השידור בתאגיד השידור מרשות

המדינהצ

ס"חהתשע"ז,עמ'0ע9צ 1
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בסעיף8לחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף8

פסקאות)1(עד)ע(-יימחקו; )1(

בפסקה)4(- )2(

בסעיףקטן)ג1(המובאבה- )א(

)ג()1(,תאגיד במקוםהרישהיבוא"בלילגרועמהוראותסעיףקטן )1(
השידורהישראליישדרתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםבמסגרתשידורי

"קולישראל"ברשתותשידורנפרדותביןהשארבמקריםאלה:";

פסקה)1(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ג2(המובאבה,הרישהעדהמילים"שהפיקתאגידהשידור )ב(
הישראלי"-תימחקצ

ביטולסעיפים
9עד22

סעיפים9עד22לחוקהעיקרי-בטליםצ5צ

בסעיף24לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף24

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוספתסעיף98א"; )1(

סימןג'המובאבו-בטל,למעטסעיף98יא,והסעיףהאמוריסומן"98א"צ )2(

ביטולסעיפים
25עדעע

סעיפים25עדעעלחוקהעיקרי-בטליםצעצ

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-4צ

פסקאות)1(עד)ע(-יימחקו; )1(

בפסקה)4(- )2(

בסעיףקטן)ג1(המובאבה- )א(

)ג()1(,תאגיד במקוםהרישהיבוא"בלילגרועמהוראותסעיףקטן )1(
השידורהישראליישדרתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםבמסגרתשידורי

"קולישראל"ברשתותשידורנפרדותביןהשארבמקריםאלה:";

פסקה)1(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ג2(המובאבה,הרישהעדהמילים"שהפיקתאגידהשידור )ב(
הישראלי"-תימחקצ

ביטולסעיפיםסעיפים9עד22לחוקהעיקרי-בטליםצ5צ
9עד22

תיקוןסעיף24בסעיף24לחוקהעיקרי-6צ

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוספתסעיף98א"; )1(

סימןג'המובאבו-בטל,למעטסעיף98יא,והסעיףהאמוריסומן"98א"צ )2(

ביטולסעיפיםסעיפים25עדעעלחוקהעיקרי-בטליםצעצ
25עדעע
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