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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הקולנוע )תיקון מס' 5(, התשע"ח-2018

בחוקהקולנוע,התשנ"ט-11999)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1צתיקוןסעיף1

במקוםההגדרה"חוקהבזק"יבוא: )1(

""חוקהבזק"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-21982;";

אחריההגדרה"מועצתהרשותהשנייה"יבוא: )2(

""המשרד"-משרדהתרבותוהספורט;";

בהגדרה"השר",המילה"חינוך"-תימחקצ )3(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף3

בפסקה)2()א(,במקום"דרמות"יבוא"סרטיםעלילתייםבאורךמלאובאורךקצר"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

התרבות שרת מינתה 2016 דצמבר בחודש  כללי
שהן הקולנוע קרנות לבחינת ועדה והספורט 
להפקותשלסרטיקולנוע,בתמיכת עמותותהמסייעות
המדינהצהוועדהסיימהאתדיוניהבחודשדצמברע201
ממצאיה ובו הדוח את ערכה מכן שלאחר ובחודשים

והמלצותיהצ

הקולנוע מועצת לפני לדיון הובא הוועדה דוח
כמה משקפת זו חוק והצעת ,2018 ויוני מאי בחודשים
מההמלצותהמובאותבוצמטרתםשלהתיקוניםהמוצעים
בחוקהקולנוע,התשנ"ט-1998)להלן-החוק(,היאלהגביר
אתהשקיפותבעבודתןשלקרנותהקולנוע,להבטיחייצוג
הולםבקולנועלמגווןהקולותבחברההישראליתולשפר
תוך והכול - הקרנות על והפיקוח הבקרה מנגנוני את
יודגש זה בהקשר והביטויצ היצירה חופש על שמירה
כיעיקרהשלהרפורמהיבואלידיביטויבתיקוןמבחני

התמיכהבתחוםהקולנועצ

כמוכן,מוצעלתקןכמהסעיפיםהנוגעיםלמועצת
הקולנועולהתאימםלתבניותהחקיקההמקובלותכיוםצ
במסגרתזו,מוצעלתקן,ביןהשאר,אתהסעיפיםהנוגעים
לתקופתהכהונהשלחברהמועצה,הפסקתכהונה,מניעת
ניגודענייניםוסדריעבודתהמועצהצוהכולכפישיפורט

להלןצ

בחוק, המופיעות הגדרות כמה לתקן מוצע  סעיף 1
וכן אלה, שחלובמונחים לשינויים בהתאמה 

להוסיףהגדרהשל"המשרד"צ

מוצעלתקןאתסעיף3לחוק,שעניינותפקידי  סעיף 2
המועצה,ולהסמיךבמסגרתואתהמועצהלברר 
באופןעצמאיקבילותשהוגשובידימישרואהאתעצמו
נפגעמדרכיהעבודהוההתנהלותשלקרנותהקולנועאו
מאי–עמידתןשלהקרנותבהוראותמבחניהתמיכה,ובלבד
דיוניים לנושאים הנוגעות בקבילות תעסוק שהמועצה
בלבדולאתהיהמוסמכתלחייבאתהקרנותלסייעלסרט
מסויםצבמקרהשבומצאההמועצהכיקבילהשהוגשה
כאמורמוצדקת,תעבירהמועצהאתהמלצתהלוועדת
התמיכות,שהיאהגוףהאחראיבמשרדעלחלוקתכספי
התמיכהלקרנותהקולנוע,לפינוהלשרהאוצרלהגשת
בקשותלתמיכהמתקציבהמדינהולדיוןבהןצבהמשךלכך,
ועדתהתמיכותתוכללפעולבהתאםלסמכותהבמבחני
שניתן מהניקוד ולהפחית הקולנוע בתחום התמיכה
לבקשהלתמיכהשלקרןשנמצאולחובתההפרותכאמור,

באמתהמידההנוגעתלאופןניהולהקרןצ

באתר שנה, מדי תפרסם המועצה כי מוצע עוד
הקבילות אודות על כללי דוח המשרד, של האינטרנט
הקרנות לפי בחלוקה לדוח, שקדמה בשנה שהתקבלו
השקיפות להגברת יתרום כאמור דוח פרסום השונותצ
בידםשליוצריםהשוקליםלפנותבבקשת ויוכללסייע

סיועלקרנותצ

כמוכן,באשרלתפקידהמועצהלייעץלשרלעניין
מוצע האמור(, לסעיף )2( )פסקה תמיכה מבחני קביעת
להחליףאתהמונח"דרמות"שלאנעשהבועודשימוש
במונחהעדכני הקולנוע, בתחום לתמיכה בהקשר כיום

"סרטיםעלילתייםבאורךמלאאובאורךקצר"צ

ס"חהתשנ"ט,עמ'53;התשע"ה,עמ'עעצ 1

ס"חהתשמ"ב,עמ'218צ 2
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לבררבאופןעצמאיקבילותשהגישמישרואהאתעצמונפגעבשלדרכי ")ע(
העבודהוההתנהלותשלמוסדותציבורהנתמכיםלפיחוקזהאובשלאי–

עמידתםשלהמוסדותכאמורבהוראותמבחניהתמיכה,בנושאיםדיונייםבלבד;
מצאההמועצהכיהקבילהמוצדקתתעבירלוועדתהתמיכותאתהמלצתה
תפרסם, המועצה כלשהו; לסרט סיוע מתן על תמליץ שלא ובלבד בעניין
מדישנהבשנה,באתרהאינטרנטשלהמשרד,דוחכלליעלמספרהקבילות
שהתקבלובשנהשקדמהלדוחועלמספרהקבילותמתוכןשנמצאומוצדקות,
זו,"ועדתהתמיכות" בחלוקהלפימוסדותהציבורהנתמכיםכאמור;בפסקה
שמונתהבמשרדלשםדיוןבבקשותלתמיכהמתקציבהמדינהלפי -ועדה

סעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציבצ"

בסעיףעלחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיףע

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"משרדהחינוךהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"; )1(

במקוםסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

לאימונהלחברהמועצהמישהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת ")ו(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,
אושהוגשנגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופי

בעניינוצ"

החלפתסעיפים
5ו־6

במקוםסעיפים5ו־6לחוקהעיקרייבוא:עצ

תקופתכהונתושלחברהמועצהשמונהלפיסעיףעתהיה5צ"תקופתכהונה
ארבעשנים,ורשאיהשרלהאריךאתתקופתכהונתולתקופת
כהונהנוספת,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותצ

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

כהונתו,6צ תקופת תום לפני לכהן יחדל המועצה חבר )א(
בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאוהגוף )2(
שאותוהואמייצגבמועצה,ואםהואנציגציבור-הוא

התמנהלעובדהמדינהצ

לבררבאופןעצמאיקבילותשהגישמישרואהאתעצמונפגעבשלדרכי ")ע(
העבודהוההתנהלותשלמוסדותציבורהנתמכיםלפיחוקזהאובשלאי–

עמידתםשלהמוסדותכאמורבהוראותמבחניהתמיכה,בנושאיםדיונייםבלבד;
מצאההמועצהכיהקבילהמוצדקתתעבירלוועדתהתמיכותאתהמלצתה
תפרסם, המועצה כלשהו; לסרט סיוע מתן על תמליץ שלא ובלבד בעניין
מדישנהבשנה,באתרהאינטרנטשלהמשרד,דוחכלליעלמספרהקבילות
שהתקבלובשנהשקדמהלדוחועלמספרהקבילותמתוכןשנמצאומוצדקות,
זו,"ועדתהתמיכות" בחלוקהלפימוסדותהציבורהנתמכיםכאמור;בפסקה
שמונתהבמשרדלשםדיוןבבקשותלתמיכהמתקציבהמדינהלפי -ועדה

סעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציבצ"

תיקוןסעיףעבסעיףעלחוקהעיקרי-3צ

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"משרדהחינוךהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"; )1(

במקוםסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

לאימונהלחברהמועצהמישהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת ")ו(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,
אושהוגשנגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופי

בעניינוצ"

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים5ו־6לחוקהעיקרייבוא:עצ
5ו־6

תקופתכהונתושלחברהמועצהשמונהלפיסעיףעתהיה5צ"תקופתכהונה
ארבעשנים,ורשאיהשרלהאריךאתתקופתכהונתולתקופת
כהונהנוספת,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותצ

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

כהונתו,6צ תקופת תום לפני לכהן יחדל המועצה חבר )א(
בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאוהגוף )2(
שאותוהואמייצגבמועצה,ואםהואנציגציבור-הוא

התמנהלעובדהמדינהצ

מוצעלתקןאתסעיפיםעעד10לחוק,הנוגעים  סעיפים 
למועצתהקולנוע,ולהתאימםלתבניותהחקיקה  3 עד 7
המקובלותכיוםצסעיפיםאלהעוסקיםבתקופת 
הכהונהשלחברהמועצה,הפסקתכהונהלפניתוםתקופת
הכהונהשלחברכאמור,תוקףפעולות,מניעתניגודעניינים

וסדריעבודתהמועצהצ

בהתאםלסעיףע)ו(המוצע,לאיכהןכחברהמועצה
משמעתאשר בעבירת פליליתאו בעבירה שהורשע מי
מפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהן
כחברהמועצהצתכליתושלהסעיףהקטןהאמורלהבטיח
כיבתפקידזה,שהואתפקידציבוריבעלחשיבות,יכהן
הערכי- בהיבט לרבות וזאת זו, לכהונה הראוי אדם

הציבור אמון את להבטיח כדי השאר בין נורמטיבי,
במערכתהשלטוניתצ

בו ולקבוע לחוק, 5 סעיף את להחליף מוצע עוד
כיחברהמועצהימונהלתקופהשלעשנים,ויהיהניתן
להאריךאתכהונתולתקופהאחתנוספתצמגבלתתקופת
ולהבטיח שורות ריענון לאפשר נועדה כמוצע הכהונה
החלפהביןחבריהמועצהצהדברחיוניהןכדילאפשרגיוון
דעותועמדותוהןבשלהעובדהשחברותבמועצהציבורית
מהווהמשאבציבורישאיןמקוםלהקנותולגורםבלעדי

למשךתקופהממושכתמדיצ

תסתיים שבהן הנסיבות את מסדיר לחוק 6 סעיף
כהונתושלחברהמועצהבטרםהגיעמועדסיומהצסיום
כהונהכאמוריעשהכאשרחברהמועצההתפטרבאמצעות
הגשתכתבהתפטרותלשר,אואםהואחדללהיותעובד
המשרדהממשלתיאוהגוףשאותוהואמייצגבמועצה,
ואםהואנציגציבור-הואהתמנהלעובדהמדינהצנוסף
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חבר לגבי כמפורטלהלן מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
המועצה,יעבירוהשרמכהונתולפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא
ראוילכהןכחברהמועצה,אוהוגשנגדוכתבאישום

אוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויוצ

השר,בהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעביר )ג(
אתחברהמועצהמכהונתולפניתוםתקופתהכהונהאםחבר
המועצהנעדרבלאסיבהמוצדקתמארבעישיבותרצופותשל
המועצהאומיותרמשלישמהישיבותשקיימהבמהלךשנה

אחתצ

השרלאיפסיקכהונתושלחברמועצהלפיסעיפים )ד(
את לטעון הזדמנות לו שנתן לאחר אלא ו–)ג( )ב( קטנים

טענותיולענייןזהצ

הפסיקחברהמועצהלכהןלפיהוראותסעיףזה,יפעל )ה(
ע,למינויחבראחרבמקומו, השרבהתאםלהוראותסעיף

בהקדםהאפשריצ"

עלכך,כהונתושלחברהמועצהתובאאלסיומהבדרך
שלהעברתומכהונתועלידיהגורםהממנהמקוםשבו
חברהמועצההורשעבעבירהפליליתאומשמעתיתאשר
מחמתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
בתפקיד לשמש ממנו נבצר כאשר המועצה, חבר עוד
דרךקבעוכןכאשרחדללהתקייםבחברהמועצהתנאי

מהתנאיםהדרושיםלמינויוצ

להעביר השר רשאי המוצע הסעיף לפי ועוד, זאת
חברמועצהמכהונתוכאשרהואנעדרבלאסיבהמוצדקת
מארבעישיבותרצופותשלהמועצהאומיותרמשליש
מהישיבותשקיימההמועצהבמהלךשנהאחתצהוספת
הסעיףנובעתמהרצוןלתתבידיהגורםהממנהסמכות
להעבירמכהונתוחברמועצהשאינוממלאאתתפקידו
העדר היא לכך אפשרית אינדיקציה כאשר כנדרש,
סעיף חברצ הוא שבה המועצה בישיבות השתתפותו
קטן)ה(קובעכימקוםשבוהפסיקחברהמועצהלכהןלפי
הוראותסעיףהפסקתהכהונה,יפעלהשרבהקדםהאפשרי
ותנאי המינוי לסעיף בהתאם במקומו אחר חבר למנות
הכשירות,וזאתכדישלאלהותיראתהמועצהבלאאיוש

ובאופןשיפגעבתפקודהצ

מוצע אשר לחוק, ו–6 5 סעיפים של נוסחם להלן
להחליפם:

"תקופת הכהונה

חבריהמועצהיתמנולתקופהשלארבעשניםצ )א( 5צ

השר רשאי )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
להאריךאתתקופתכהונתםשלשניםעשרמחבריהמועצה
שהתמנתהלראשונה,בשנתייםנוספות,ובלבדשמכלאחת
מקבוצותהחבריםהמנוייםבסעיףע)ב()1(עד)3(,לאיאריך
אתתקופתכהונתםשליותרממחציתהחבריםהמשתייכים

לאותהקבוצהצ

פקיעת כהונה

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו, 6צ
בהתקייםאחדמאלה:

התפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

חדללהתקייםבוהתנאישבסעיףע)ב(שמכוחו )2(
מונה;

הורשעבעבירהכאמורבסעיףע)ו(צ" )3(

6 בסעיף לכלול שמוצע המפורטים ההסדרים לאור
לחוק, ע בסעיף הצורך מתייתר לעיל, כאמור המוצע,
להלן למחקו; מוצע כן ועל מכהונה, העברה שכותרתו

נוסחסעיףעלחוק:
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סעיףעלחוקהעיקרי-בטלצ5צביטולסעיףע

בסעיף8לחוקהעיקרי,במקום"מחמתשנתפנהמקומושלחברבה"יבוא"בשלהפסקת6צתיקוןסעיף8
כהונתושלחברימחבריהמועצה"ובסופויבוא"ובלבדשמכהןבההרכבהחברים

הדרושלצורךהמנייןהחוקיבישיבותיהלפיסעיף10)א("צ

החלפתסעיפים
9ו־10

במקוםסעיפים9ו–10לחוקהעיקרייבוא:עצ

לאימונהלחברהמועצהולאיכהןכחברכאמורמי9צ"ניגודעניינים )א(
שעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצב
שלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןעניין

אישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוצ

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלול )ב(
ניגוד של במצב אובעקיפין, במישרין להימצא, לו לגרום
ענייניםביןמילויתפקידובמועצהלביןענייןאישיאותפקיד

אחר,שלואושלקרובוצ

נודעלחברהמועצהכיהואעלוללהימצאבמצבשל )ג(
ניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יודיעעלכך
בהקדםהאפשריליושבראשהמועצה;היהחברהמועצה

האמורהיושבראש-יודיעעלכךלשרצ

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

ביטולסעיףעסעיףעלחוקהעיקרי-בטלצ5צ

בסעיף8לחוקהעיקרי,במקום"מחמתשנתפנהמקומושלחברבה"יבוא"בשלהפסקת6צ
כהונתושלחברימחבריהמועצה"ובסופויבוא"ובלבדשמכהןבההרכבהחברים

הדרושלצורךהמנייןהחוקיבישיבותיהלפיסעיף10)א("צ

תיקוןסעיף8

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים9ו–10לחוקהעיקרייבוא:עצ
9ו־10

לאימונהלחברהמועצהולאיכהןכחברכאמורמי9צ"ניגודעניינים )א(
שעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצב
שלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןעניין

אישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוצ

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלול )ב(
ניגוד של במצב אובעקיפין, במישרין להימצא, לו לגרום
ענייניםביןמילויתפקידובמועצהלביןענייןאישיאותפקיד

אחר,שלואושלקרובוצ

נודעלחברהמועצהכיהואעלוללהימצאבמצבשל )ג(
ניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יודיעעלכך
בהקדםהאפשריליושבראשהמועצה;היהחברהמועצה

האמורהיושבראש-יודיעעלכךלשרצ

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"העברה מכהונה

השררשאילהעבירחברמועצהמכהונתולפניתום עצ
תקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו;

רצופות ישיבות מארבע מוצדקת סיבה ללא נעדר
שקיימה הישיבות משליש מיותר או המועצה של

המועצהבשנהאחתצ"

מוצעלתקןאתסעיף8לחוק,שעניינותוקףפעולות
המועצה,ולקבועבותנאישלפיוקיוםהמועצה,סמכויותיה
ותוקףהחלטותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחבר
מחבריהמועצה,אםמכהןבמועצההרכבהחבריםהדרוש

לצורךהמנייןהחוקי)קוורום(צ

מוצעלקבועבסעיף9המוצעהסדרשעניינומניעת
ניגודענייניםכמקובלבחקיקהעדכניתלענייןסדרימינוי
וכהונהברשויותממשלתיותוביחידותממשלתיותצהסעיף
על האוסר העיקרון את המועצה חבר על להחיל נועד
עובדיציבורלהימצאבמצבשלניגודענייניםצהאיסורעל
ניגודענייניםמתייחסלמצבשבוישחששסבירשעובד
הציבוריימצאבניגודעניינים-הןכאשרמדוברבעניין
אישישלואושלקרובווהןכאשרמדוברבתפקידאחר
שלאותואדםצהוראותהסעיףהמוצעמעגנותומפרטותהן
אתהעיקרוןהאוסרעלהימצאותבמצבשלניגודעניינים,

והןאתקשתהזיקותהרחבהשביחסאליהישלבחוןאם
מתקייםניגודענייניםצ

סעיף10המוצעעוסקבסדריעבודתהשלהמועצה
בישיבות )הקוורום( המנייןהחוקי כי השאר, בין וקובע,
המועצההוארובחבריה,ובהםיושבראשהמועצהצבסעיף
קטן)ב(שלהסעיףהאמורמוצעלקבועכיהחלטותהמועצה
והמצביעים המשתתפים החברים דעות ברוב יתקבלו
בישיבה,ואםהיוהדעותשקולות,תכריעדעתושליושב
ראשהמועצהצלפיסעיףקטן)ג(המוצע,המועצהתקבעאת
דרכיעבודתהוסדרידיוניה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהצ
לצורךייעולעבודתהשלהמועצה,מוצעלקבועעודכי
המועצהתהיהרשאיתלמנותועדותמשנהמקרבחבריה,

דרךכללאולענייןמסויםצ

מוצע אשר לחוק, ו־10 9 סעיפים של נוסחם להלן
להחליפם:

"ניגוד עניינים

לאיכהןכחברבמועצהמישעלוללהימצא,במישרין 9צ
אובעקיפין,במצבשלניגודעניינים,ביןתפקידוכחבר

המועצהלביןעניןאישיאותפקידאחרמשלוצ

דרכי פעולה

המועצהתקבעאתסדריהדיוןבישיבותיהובישיבות 10צ
הועדותשמינתה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהצ"
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"קרוב",שלחברהמועצה-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

עניין להיות עשוי המועצה שלחבר אדם כל )2(
במצבוהכלכליאוהאישי;

אדם או משפחתו בן המועצה, שחבר תאגיד )3(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברהמועצה,בןמשפחתואואדםכאמור )ע(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבו;

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-31968צ

סדריעבודתה
שלהמועצה

המנייןהחוקיבישיבותהמועצההוארובחבריה,ובהם10צ )א(
יושבראשהמועצהצ

החברים דעות ברוב יתקבלו המועצה החלטות )ב(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה;היוהדעותשקולות,תכריע

דעתושליושבראשהמועצהצ

המועצהתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה,ככל )ג(
שלאנקבעולפיחוקזה,והיארשאיתלמנותועדותמשנה
מקרבחבריה,דרךכללאולענייןמסוים;דרכיעבודתהמועצה

וסדרידיוניהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדצ"

הוספתסעיפים
10או־10ב

אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:8צ

"גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאו10אצ
עובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלום,מתקציבהקולנוע,בעבור
השתתפותבישיבותהמועצה,בהתאםלהוראותשקבעהחשב
הכלליבמשרדהאוצרלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיף
זה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"

-כהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציבצ

החלתדיניםעל
חבריהמועצה

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתםכחברי10בצ
המועצה,כדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969ע; )1(

לשם המועצה מחברי הנדרש המאמץ בשל  סעיף 8
ביצועתפקידםכיאות,מוצעלעגןבסעיף10א 
המוצעאתזכאותושלחברהמועצהלקבלתשלוםבעד
השתתפותבישיבותהמועצהלפיהוראותשקבעהחשב

הכלליבמשרדהאוצרלענייןחבריועדותציבוריותצ

כמוכן,מוצעלהחילעלחבריהמועצהשאינםעובדי
המדינהחוקיםשוניםהחליםעלעובדיהמדינה,כמפורט
שמירה לשם נועדו אלה הוראות המוצעצ 10ב בסעיף
את בשירותהציבוריונועדולהבטיח טוהרהמידות על
השמירהעלעצמאותםהמקצועיתשלחבריהמועצהואת

אמוןהציבורבמערכתצ

ס"חהתשכ"ח,עמ'ע23צ 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'103צ ע
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ומגבית מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
כספים(,התשי"ט-51959-ההוראותהנוגעותלכללעובדי

המדינה;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )3(
;61969

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-9ע19ע; )ע(

הנוגעות ההוראות - התשל"ז-עע819 העונשין, חוק )5(
לעובדיהציבורצ"

בסעיף11לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)א(,במקום"משרדהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"והמילים")להלן )1(
-תחוםתרבות("-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

בסעיף12לחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף12

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ומאגרלקטורים"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

ומגבית מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
כספים(,התשי"ט-51959-ההוראותהנוגעותלכללעובדי

המדינה;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )3(
;61969

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-9ע19ע; )ע(

הנוגעות ההוראות - התשל"ז-עע819 העונשין, חוק )5(
לעובדיהציבורצ"

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי-9צ

בסעיףקטן)א(,במקום"משרדהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"והמילים")להלן )1(
-תחוםתרבות("-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-10צ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ומאגרלקטורים"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

מוצע 11לחוקצ בסעיף תקציבהקולנועמעוגן  סעיף 9
למחוקאתסעיףקטן)ב(שבו,ושלפיומקורותיו 
שלתקציבהקולנועיהיוהתמלוגיםשמשולמיםלמדינהלפי
הוראותחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990
וחוקהתקשורת)בזקושירותים(,התשמ"ב-1982צההסדר,
שכאמורמוצעלמחקו,אינומשקףאתהמצבהנוהגבפועל
מזהשנים,ולפיותקציבהקולנועממומןמאוצרהמדינה,
לפיהסכםחמששנתיעםמשרדהאוצרוהוראתשעהאשר
מתלהאתתחילתושלסעיףקטן)ב(כפישהוארכהמזמן
לזמןולאחרונהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר
2018()חוקהקולנוע)הוראתשעה(,התשס"ה-ע200,פורסם
שעה( )הוראת הקולנוע חוק ע2; עמ' התשס"ה, בס"ח

)תיקון(,התשס"ט-2009,פורסםבס"חהתשס"ט,עמ'ע30;
חוקהקולנוע)הוראתשעה()תיקוןמס'2(,התשע"ד-ע201,

פורסםבס"חהתשע"ד,עמ'262(צ

מוצעלתקןאתסעיף12לחוקולהוסיףבוהסדר  סעיף 10
לענייןמאגרלקטוריםשינהלהמשרדצהלקטורים 
)קוראים־מעריכים(מועסקיםבידיקרנותהקולנועותפקידם
הקולנוע לקרנות המוגשים תסריטים ולהעריך לבחון

לקרנותצ שמגישיםיוצרים במסגרתבקשותלסיועכספי
ההמלצההמקצועיתשלהלקטוריםמשמשתאתהקרנות
לצורךקבלתהחלטהבבקשותלסיועכאמורצלפיהמוצע,
השריהיהרשאילקבועבמבחניהתמיכהכיקרנותהקולנוע
המשרד, שינהל לקטורים מאגר מתוך לקטורים יעסיקו
בשיעורשיקבעושלאיעלהעל0%עמכללהלקטוריםשהן

מעסיקותצ

יודגשכיהמאגרלאיוגבלבהיקפווכיהזכאותלהיכלל
במאגרתהיהבידיכלמישעומדבתנאיםהקבועיםבחוק:
השכלהאוניסיוןמקצועיבתחוםהקולנועאובתחומים
בעליזיקהוכןהעדרניגודענייניםצאדםהמבקשלהירשם
בטופס להצהיר בחירתו, לפי יוכל, הלקטורים במאגר
בסעיף כהגדרתה לפריפריה, משתייך הוא כי הבקשה
במבחני להורות השר של סמכותו לאור זאת, המוצע;
ייצוג מתן זה ובכלל הלקטורים, הרכב בדבר התמיכה
הולםללקטוריםמקרבהפריפריההגאוגרפיתוהחברתיתצ
לקבוע השר של סמכותו את בחוק להבהיר מוצע עוד
במבחניהתמיכההוראותנוספותלענייןהלקטורים,ובכלל

זההוראותלענייןתקופתהעסקתםושקיפותבעבודתםצ

ס"חהתשי"ט,עמ'190צ 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'עע1צ 6

ס"חהתש"ם,עמ'2צ ע

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 8

ר ב ס ה י  ר ב ד
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השררשאילקבועבמבחניםלתמיכהלפיסעיף12,כימוסדציבורהמקבל ")ב(
תמיכהבעדסיועלהפקתסרטים)בסעיףזה-המוסד(,יעסיקלקטוריםהנכללים
הלקטורים(, במאגרשינהלהמשרדלפיהוראותסעיףזה)בסעיףזה-מאגר

בשיעורשיקבעושלאיעלהעל0%עמכללהלקטוריםשמעסיקהמוסדצ

)ג(במאגרהלקטוריםזכאילהיכללמישמתקיימיםבוכלאלה:

הואבעלתואר,תעודהאוניסיוןמקצועילפיאחדאויותרמאלה: )1(

תואראקדמיממוסדמוכרלהשכלהגבוההבתחוםהקולנוע, )א(
התאטרוןאוהספרות;

תעודתבוגרבתחוםהקולנוע,תסריטאותאוכתיבהיוצרת, )ב(
מביתספרעל־תיכונילהוראתאמנויותהמקבלתמיכהבידיהמשרד;

ניסיוןמקצועישלשנתייםאויותרביצירה,ניהולאמנותיאו )ג(
מחקר,בתחוםהקולנוע,הטלוויזיה,התאטרוןאוהספרות;

איןהואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשל )2(
ניגודענייניםביןמילויתפקידוכלקטורלביןענייןאישיאותפקידאחר,

שלואושלקרובוצ

אדםהמעונייןלהיכללבמאגרהלקטוריםיגישלמשרדבקשהשבהיפרט )ד(
אתאופןעמידתובתנאיםשלפיסעיףקטן)ג()בסעיףקטןזה-תנאיהזכאות(;
המשרדיפרסםבאתרהאינטרנטשלוטופסלהגשתבקשהמקוונתלהיכללבמאגר
הלקטוריםלפיסעיףקטןזהורשאיהואלכלולבטופסאפשרותשלהמבקש
להצהירכיהואמשתייךלפריפריה;המנהלהכללישלהמשרדאומישהוא
הסמיכולענייןזה,לאחרהתייעצותעםהמועצה,יקבלהחלטהבבקשהבתוך
60ימיםמיוםשהוגשה,והוארשאילהורותלמבקשלהגישלומידעומסמכים
נוספיםכפישיורה;החלטהשלאלכלולמבקשכאמורבמאגרהלקטוריםתישלח

למבקשותפרטאתתנאיהזכאותשאינומתקייםלגביוצ

המשרדיעבירלמוסדותרשימהשלשמותהלקטוריםשבמאגרהלקטורים, )ה(
תוךציוןתחוםהעיסוקשלהם,המועדשבונרשמובמאגרואםהםמשתייכים
לפריפריה,עליסודהצהרתםבלבד;מידעשיועברלפיתקנתמשנהזולאיכלול

מידעאונתוניםאישייםנוספיםעלאודותהלקטוריםהכלוליםבוצ

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףזהבתוקףתפקידו,אלאלשם )ו(
מילויתפקידוובהתאםלהוראותכלדיןצ

לקטורשמועסקבידימוסדלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרום )ז(
לולהימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידו

כלקטורלביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוצ

איןבהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ז(כדילגרועמסמכותושלהשרלקבוע )ח(
במבחניהתמיכהלפיסעיףקטן)א(תנאיםנוספיםלענייןהעסקתלקטוריםבידי
מוסדציבור,ובכללזההוראותלענייןהרכבהלקטורים,תקופתההעסקהשל

הלקטורים,מניעתניגודענייניםושקיפותבעבודתהלקטוריםצ

בסעיףזה- )ט(

"לקטור"-בעלתפקידבמוסד,שבתוקףתפקידוהואשותףלהערכה,בחינהאו
ברירהשלבקשותהמוגשותלמוסדלסיועבהפקתסרטים,ולמעטהמנהל
הכללישלהמוסד,המנהלהאמנותיבווחברהוועדהמנהלשלהמוסד

אוגוףמקביללו;
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"מוסדמוכרלהשכלהגבוהה"-אחדמאלה:

להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף לפי הכרה שקיבל מוסד )1(
גבוהה,התשי"ח-91958)בסעיףזה-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(;

לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד )2(
המועצהלהשכלהגבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצה )3(
להשכלהגבוהה;

"פריפריה"-כלאחדמאלה,כפישייקבעבמבחניהתמיכה:

יישובבמיקוםגאוגרפימרוחקממרכזהארץ; )1(

יישובבסיווגסוציו-אקונומינמוך; )2(

שכונהבסיווגסוציו-אקונומינמוך; )3(

מגזרמקרבהפריפריההחברתית; )ע(

"קרוב","בןמשפחה"ו"בעלעניין"-כהגדרתםבסעיף9)ד(צ"

אחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:11צהוספתסעיף13א

"מסלולסיוענוסף
לסרט

עלאףהוראותחוקזה,השררשאילקבוע,לאחרהתייעצות13אצ )א(
עםהמועצה,כיסכום,בשיעורשלאיפחתמ–15%מתקציב
הקולנוע,ושלאיעלהעל20%מהתקציבהאמור,יוקצה,בדרך
שיקבע,לסרטיםישראליים,בהתאםלמידתהצלחתםהמסחרית
בבתיהקולנועבישראל,אםמתקיימיםלגביהםתנאיםאלה,

ורשאיהואלקבועתנאיםנוספיםלענייןזה:

הפקתושלהסרטהסתיימה; )1(

הסרטהופקבלאסיועשלמוסדציבורהמקבל )2(
תמיכהלפימבחניםכאמורבסעיף3)2(צ

סכומיםלפיסעיףזהשלאנוצלובאותהשנתכספים, )ב(
יחולקולמוסדותציבור,בהתאםלמבחניםלתמיכהלפיסעיף12צ

בסעיףזה,"הצלחהמסחרית"-כרטיסיםלסרטשנמכרו )ג(
לציבורהרחב,בכמות,בתקופהובתנאיםשיקבעהשרצ"

"מוסדמוכרלהשכלהגבוהה"-אחדמאלה:

להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף לפי הכרה שקיבל מוסד )1(
גבוהה,התשי"ח-91958)בסעיףזה-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(;

לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד )2(
המועצהלהשכלהגבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצה )3(
להשכלהגבוהה;

"פריפריה"-כלאחדמאלה,כפישייקבעבמבחניהתמיכה:

יישובבמיקוםגאוגרפימרוחקממרכזהארץ; )1(

יישובבסיווגסוציו-אקונומינמוך; )2(

שכונהבסיווגסוציו-אקונומינמוך; )3(

מגזרמקרבהפריפריההחברתית; )ע(

"קרוב","בןמשפחה"ו"בעלעניין"-כהגדרתםבסעיף9)ד(צ"

הוספתסעיף13אאחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:11צ

"מסלולסיוענוסף
לסרט

עלאףהוראותחוקזה,השררשאילקבוע,לאחרהתייעצות13אצ )א(
עםהמועצה,כיסכום,בשיעורשלאיפחתמ–15%מתקציב
הקולנוע,ושלאיעלהעל20%מהתקציבהאמור,יוקצה,בדרך
שיקבע,לסרטיםישראליים,בהתאםלמידתהצלחתםהמסחרית
בבתיהקולנועבישראל,אםמתקיימיםלגביהםתנאיםאלה,

ורשאיהואלקבועתנאיםנוספיםלענייןזה:

הפקתושלהסרטהסתיימה; )1(

הסרטהופקבלאסיועשלמוסדציבורהמקבל )2(
תמיכהלפימבחניםכאמורבסעיף3)2(צ

סכומיםלפיסעיףזהשלאנוצלובאותהשנתכספים, )ב(
יחולקולמוסדותציבור,בהתאםלמבחניםלתמיכהלפיסעיף12צ

בסעיףזה,"הצלחהמסחרית"-כרטיסיםלסרטשנמכרו )ג(
לציבורהרחב,בכמות,בתקופהובתנאיםשיקבעהשרצ"

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף13אולאפשרבו  סעיף 11
מסלולסיוענוסףלסרטיקולנועשלאבאמצעות 
מנגנוןהתמיכהשלקרנותהקולנועצלפיהסעיףהמוצע,
השררשאילקבועבתקנות,לאחרהתייעצותעםהמועצה,
כיסכוםמתוךתקציבהקולנוע,בשיעורשלאיפחתמ–15%
ישראליים סרטים לטובת יוקצה ,20% על יעלה ושלא
בהתאםלמידתההצלחההמסחריתשלהםבבתיהקולנועצ
שהפקתם סרטים לתקצב תוכל המדינה המוצע, פי על
הסתיימהושזכולהצלחהמסחריתבבתיהקולנוע,ובלבד

שהופקובלאסיועשלקרנותהקולנועצההצלחההמסחרית
שנמכרו כמותהכרטיסים תימדדלפי שלאותםסרטים
בתקנות השר שיקבע ובתנאים בתקופה הרחב, לציבור

כאמורצ

עודמוצעכיכספיםשלאנוצלובמסלולהסיועהנוסף
יחולקובאותהשנהלמוסדותציבורהנתמכיםלפימבחני

התמיכהבתחוםהקולנועשנקבעולפיסעיף12לחוקצ

ס"חהתשי"ח,עמ'191צ 9
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