
רשומות

הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

8 ביולי 2009  443 ט"ז בתמוז התשס"ט 

עמוד

הצעת חוק הקולנוע )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשס"ט-2009                                                            752



מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הקולנוע )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשס"ט-2009

בחוק הקולנוע )הוראת שעה(, התשס"ה-2004 1, בסעיף 1, במקום "ד' בטבת התשס"ט 1 תיקון סעיף 1
)31 בדצמבר 2008(" יבוא "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" 

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(  2 תחילה

סעיף 11 לחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 )להלן -  סעיף 1 
החוק(, שעניינו תקציב הקולנוע, קובע בסעיף   

קטן )ב( כדלקמן:

")ב(  במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע 
סכום השווה לצירוף שניים אלה:

לאוצר  המועברים  התמלוגים  מסכום   50%  )1(
המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה; 

6לו)כ(  סעיפים  לפי  התמלוגים  מסכום   50%  )2
ו–6נו)א( לחוק הבזק"  

נוכח הירידה המתמדת בהכנסות הגופים המשדרים 
ובשיעור התמלוגים שהם מחויבים בהם, הושגה בשנת 
2004 הסכמה בין משרד האוצר לבין משרד המדע התרבות 
לחוק,  11)ב(  סעיף  של  תחולתו  תוקפא  ולפיה  והספורט, 
למשך 5 שנים, ותקציב הקולנוע בתקופה זו יעמוד על סך 

של 58 מיליון ש"ח לשנה  

הסכמה זו מצאה את ביטויה בחוק הקולנוע )הוראת 
שעה(, התשס"ה-2004 )להלן - הוראת השעה(, הקובעת 
בסעיף 1)ב( שבה כי בתקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף 1)א( 
לא יחול סעיף קטן )ב( של סעיף 11 לחוק  תוקפה של הוראת 

השעה פג ביום ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(  

לאחרונה הגיעו משרד האוצר ומשרד המדע התרבות 
והספורט, בהסכמתה של מועצת הקולנוע ובתמיכת נציגי 
הארגונים השונים אשר נתמכים במסגרת תקציב הקולנוע, 
לחוק  11)ב(  סעיף  של  הקפאתו  תוארך  ולפיה  להסכמה 
בחמש שנים נוספות, ובתקופה זו התקציב השנתי יעמוד 
על סך של 67 מיליון ש"ח לשנה  בהתאם להסכמה כאמור, 
מוצע לתקן את ההגדרה "התקופה הקובעת" שבסעיף 1)א( 
להוראת השעה ולהאריך את תוקפה של הוראת השעה 
ב–5 שנים נוספות, כך שסעיף 11)ב( לחוק לא יחול גם בין 

השנים 2009 עד 2013 

התיקון  של  תחילתו  מועד  את  לקבוע  מוצע   סעיף 2 
המוצע ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(,   
כהגדרתה  הקובעת  התקופה  תמה  שבו  המועד  שהוא 
בהוראת השעה הקיימת  זאת, כדי ליצור רציפות בין תום 
שנת התקציב הקודמת שבה חלה הוראת השעה הקיימת 
לבין תחילתה של שנת התקציב הנוכחית שלגביה תורחב 

התקופה הקובעת לפי המוצע 

הצעת חוק זו פורסמה בהצעות חוק הממשלה - 440, 
מיום ז' בתמוז התשס"ט )2009 6 29(, והיא מתפרסמת כעת 

בשנית 

ס"ח התשס"ה, עמ' 27   1
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