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הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס' 66( )תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא בית המשפט 
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת: 

 הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס' 66( )תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת
נשיא בית המשפט העליון(, התשע"ב–2011 *

 
בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד–1984 1, בסעיף 8, סעיף קטן )ג( – בטל 1 תיקון סעיף 8

תיקון חוק בית 
הדין לעבודה

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 2 , בסעיף 5, סעיף קטן )ד( – בטל 2 

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  חוק  תוקן   2007 בשנת 
התשמ"ד–1984, והוספו לו הוראות לעניין קציבת תקופת 
כן,  כמו  משפט   בתי  של  נשיא  וסגני  נשיאים  של  כהונה 
הוספה הוראה הקובעת כי שופט לא יתמנה לנשיא בית 
לו  נותרו  לא  אם  העניין,  לפי  לסגנו,  או  למשנהו  משפט, 
שלוש שנות כהונה לפחות בטרם יציאתו לקצבה )תיקון 

מס' 45, ס"ח התשס"ז, עמ' 382( 

ההוראה, שנקבעה לגבי מערכת בתי המשפט כולה, 
ובכלל זה בתי המשפט לתעבורה, בתי המשפט לעניינים 
בתי  לגבי  ואף  משפחה,  לענייני  המשפט  ובתי  מינהליים 
המשפט  בית  נשיא  בחירת  על  הוחלה  לעבודה,  הדין 

העליון והמשנה לנשיא בית המשפט העליון 

ההכרה  עומדת  בזה  המוצעת  החוק  הצעת  בבסיס 
העליון  המשפט  בית  נשיא  תפקידי  בין  הבדל  יש  כי 
ומשנהו לבין תפקידים של נשיא וסגן נשיא של בית משפט 
בעניין  המגבלה  ביטול  את  המצדיק  האחרות,  בערכאות 
הדעת  שיקול  יורחב  זה,  באופן  לכהונה   מזערית  תקופה 
סייג  ויבוטל  המינוי,  בעת  שופטים  לבחירת  הוועדה  של 
העליון  המשפט  בבית  התפקידים  למילוי  הכרחי  שאינו 

באופן נאות 

על  גם  התיקון  את  להחיל  מוצע  דומים  משיקולים 
בחירת נשיא בית הדין הארצי לעבודה וסגנו 

הצעת חוק מס' פ/3191/18; הועברה לוועדה ביום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(   *

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 1169   1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשס"ט, עמ' 242   2

יוזם: חבר הכנסת יעקב כץ
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( 
)תיקון מס' 4(, התשע"ב–2011 *

 
בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה(, 1 תיקון סעיף 3

התשס"ח–2007 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 3, המתקן את חוק התקשורת )בזק ושידורים( 
)תיקון מס' 35(, התשס"ז–2006 2, במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "י"ח 

בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012("  
בטבת 2 תיקון סעיף 4 "י"ח  יבוא   ")2011 בדצמבר   31( התשע"ב  בטבת  "ה'  במקום  העיקרי,  לחוק   4 בסעיף 

התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" 

חדשות מקומיות ותכניות מקומיות בענייני היום אינן 
זוכות, ככלל, לסיקור ולטיפול מקיף במהדורות החדשות 

הראשיות ואף לא בתכניות טלוויזיה ארציות 

ושידורים(, )בזק  התקשורת  לחוק  6כ   בסעיף 
התשמ"ב–1982 )להלן – חוק התקשורת(, כפי שתוקן בחוק 
 הבזק )תיקון מס' 13(, התשנ"ו–1996 )ס"ח התשנ"ו, עמ' 302(

"בעל  כי  השאר  בין  נקבע   ,)13 מס'  תיקון   – )להלן 
 ,)25 מס'  )תיקון  הבזק  לחוק   31 בסעיף  )שהפך,   זיכיון" 
כבלים"(  לשידורי  כללי  רישיון  ל"בעל  התשס"א–2001, 
ישדר חדשות ותכניות בענייני היום הנוגעים לאזור בלבד  
בסעיף 7 לתיקון מס' 13 נקבע כי הסדר זה יעמוד בתוקפו 

עד יום י' בטבת התשס"ז )31 בדצמבר 2006( 

 ,)35 מס'  )תיקון  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בחוק 
תוקף  הוארך   ,)35 מס'  תיקון   – )להלן  התשס"ז–2006 
התשס"ח  בטבת  כ"ב  יום  עד  בשנה,  האמור  ההסדר 
)ו1( קטן  בסעיף  במסגרתו,  ונקבע   ,)2007 בדצמבר   31( 

לסעיף 6כ לחוק התקשורת, כי בעל רישיון כללי לשידורי 
כבלים רשאי לנכות מהתמלוגים שהוא משלם לפי הוראות 
ההפקה  מימון  לצורך  שהוציא  סכומים  התקשורת  חוק 
שהסכומים  ובלבד  האמורים,  המשדרים  של  והשידור 
שרשאים לנכות כל בעלי הרישיונות כאמור לא יעלו על 

סכום כולל של 5 25 מיליון שקלים חדשים בשנה 

מקומיות  חדשות  שידורי  )המשך  התקשורת  בחוק 
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה(, התשס"ח–2007 
)ס"ח התשס"ח, עמ' 70(, הוארך תוקפו של ההסדר בשנה 
נוספת, עד יום ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(  בחוק 
בטלוויזיה(  מקומיות  חדשות  שידורי  )המשך  התקשורת 
תוקף  )הארכת  )תיקון(  שעה(  )הוראות  חקיקה(  )תיקוני 
 ,)84 עמ'  התשס"ט,  )ס"ח  התשס"ט–2008  שעה(,  הוראות 
הוארך תוקף ההסדר האמור עד יום ח' בתמוז התשס"ט 
2009(  בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות  )30 ביוני 
מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( )תיקון 
הוארך   ,)153 עמ'  התשס"ט,  )ס"ח  התשס"ט–2009   ,)2 מס' 
תוקף ההסדר עד יום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(  
)ו2(  קטן  סעיף  האמור  ההסדר  במסגרת  היתוסף  כן  כמו 
הפחתת  בשל  כי  נקבע  שבו  התקשורת,  לחוק  6כ  לסעיף 
כלליים  רישיונות  בעלי  שמשלמים  התמלוגים  שיעור 
של  והשידור  ההפקה  את  לממן  ניתן  יהיה  לשידורים, 
המשולמים  התמלוגים  מכספי  גם  המקומיות  החדשות 
מאלה  רק  )ולא  לוויין  לשידורי  כללי  רישיון  בעל  בידי 
כבלים  לשידורי  כללי  רישיון  בעל  בידי  המשולמים 
בסכומי  די  שאין  בתנאי  וזאת  )ו1((,  קטן  בסעיף  כאמור 
משלם  כבלים  לשידורי  כללי  רישיון  שבעל  התמלוגים 
כדי לממן את ההפקה והשידור של המשדרים האמורים 
שישמשו  התמלוגים  כספי  מתוך  שהסכומים  ובתנאי 
למימון ההפקה והשידור כאמור לא יעלו על סכום כולל 

הצעת חוק מס' פ/3333/18; הועברה לוועדה ביום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(   *

ס"ח התשס"ח, עמ' 70; התש"ע, עמ' 554   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 26   2

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( 
)תיקון מס' 4(, התשע"ב–2011 *

 
בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה(, 1 

התשס"ח–2007 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 3, המתקן את חוק התקשורת )בזק ושידורים( 
)תיקון מס' 35(, התשס"ז–2006 2, במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "י"ח 

בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012("  

תיקון סעיף 3

בטבת 2  "י"ח  יבוא   ")2011 בדצמבר   31( התשע"ב  בטבת  "ה'  במקום  העיקרי,  לחוק   4 בסעיף 
התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" 

תיקון סעיף 4
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תיקון חוק 
התקשורת 

)המשך שידורי 
חדשות מקומיות 

 בטלוויזיה(
)תיקוני חקיקה( 
)הוראות שעה( 

)תיקון מס' 2( 

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( 3 
)תיקון מס' 2(, התשס"ט–2009 3, בסעיף 4)ב(, במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

יבוא "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" 

התקשורת  בחוק  בשנה   חדשים  שקלים  מיליון   25 5 של 
)המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( 
 )הוראות שעה( )תיקון מס' 3(, התש"ע–2010 )ס"ח התש"ע,

ה'  יום  עד  האמורים  ההסדרים  תוקף  הוארך   ,)554 עמ' 
בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( 

בהעדר הסדר חלופי להסדר הקיים, ולנוכח קיומן של 
והתכניות  המקומיות  החדשות  בשידור  ציבוריות  מטרות 
של  תוקפו  את  להאריך  מוצע  היום,  בענייני  המקומיות 

ההסדר הקיים בשנה נוספת, עד יום י"ח בטבת התשע"ג 
)31 בדצמבר 2012( 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת את האפשרות 
הייעודי  בערוץ  לשידורים  הרישיון  בעל  כי  בחוק  לקבוע 
ואמור  רישיונו  את  לאחרונה  שקיבל  הערבית,  בשפה 
החדשות  את  יפיק   ,2012 בשנת  בשידוריו  להתחיל 

המקומיות בשפה הערבית 

ס"ח התשס"ט, עמ' 153; התש"ע, עמ' 554   3

יוזמים: חברי הכנסת כרמל שאמה, שלי יחימוביץ׳

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד




