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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק שידורי ערוץ הכנסת )תיקון מס' 8( )עדכוני חדשות(, התשע"ז–2017 *

בהגדרה 1.תיקון סעיף 2  ,2 בסעיף  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשס"ד–2003 1  הכנסת,  ערוץ  שידורי  בחוק 
"מישדרים מוספים", בסופה יבוא "או עדכונים כתובים בענייני היום בארץ ובעולם שישודרו 

בהתאם לתקנות לפי סעיף 4" 
בסעיף 4 לחוק העיקרי, בפסקה )6(, בסופה יבוא "ובכלל זה הוראות לעניין שידור עדכונים 2.תיקון סעיף 4 

כתובים בעניינים פרלמנטריים ובענייני היום בארץ ובעולם במהלך שידורי הגוף המשדר" 
תיקון חוק שידורי 
טלוויזיה מהכנסת 

)תיקון מס' 6(

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )תיקון מס' 6(, התשע"ו–2016 2, אחרי סעיף 14 יבוא:3.

הוראות חוק זה יחולו על הגוף המשדר שיקבל רישיון לשידורים 15."תחולה
בערוץ הכנסת לאחר יום תחילתו של חוק זה "

הוראות חוק זה יחולו על הגוף המשדר שיקבל רישיון לשידורים בערוץ הכנסת לאחר יום 4.תחולה
תחילתו של חוק זה 

ביום ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016( פורסם   סעיפים 
ברשומות חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )תיקון   1 ו־2  

מס' 6(, התשע"ו–2016 )להלן – החוק המתקן(    

החוק האמור, שנועד להביא ליישום המלצותיה של 
ערוץ  שידורי  של  ההסדרה  לבחינת  הציבורית  הוועדה 
הכנסת )להלן – הוועדה הציבורית(, תיקן את חוק שידורי 
בכמה  החוק(,   – )להלן  התשס"ד–2003  הכנסת,  ערוץ 
נושאים, ובכללם ההגדרה "מישדרים מוספים" שבסעיף 2 
לחוק  מישדרים מוספים הם התכניות המשודרות בערוץ 
מליאת  ישיבות  שהם  הכנסת  שידורי  על  נוסף  הכנסת 
ממלכתיים  ואירועים  הכנסת  ועדות  ישיבות  הכנסת, 

הנערכים על ידי הכנסת במשכן הכנסת או מחוץ לו  

צריך  המוספים  המישדרים  תוכן  המתקן,  החוק  לפי 
להיות בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי 

הכנסת או לפעילות פוליטית  

על  שאומצו  הציבורית  הוועדה  של  המלצותיה  בין 
מבזקי  בעניין  המלצה  גם  נכללה  הכנסת  ראש  יושב  ידי 
הכנסת,  ערוץ  בשידורי  ולפיה  הכנסת,  בערוץ  חדשות 
ובכלל זה בשידור ישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת, 
עדכוני  ובהן  המרקע,  בתחתית  רצות  כתוביות  ישולבו 

חדשות פרלמנטריות וכלליות כאחת  

לאחר שהתקבל החוק המתקן, ולאור תיקון ההגדרה 
"מישדרים מוספים" כאמור, התעורר ספק אם הגוף המשדר 
בערוץ הכנסת יהיה רשאי לשלב בשידוריו עדכוני חדשות 
עבודת  היבטי  למגוון  זיקה  להם  שאין  בנושאים  כתובים 

הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או לפעילות פוליטית  

כדי לאפשר לצופים בערוץ הכנסת להתעדכן בחדשות 
לעבודה  ישירה  זיקה  להן  אין  אם  גם  ומהעולם  מהארץ 
אחרים,  בערוצים  לצפייה  לעבור  בלי  הפרלמנטרית 
הציבורית,  הוועדה  של  האמורה  להמלצתה  ובהתאם 
מוצע לקבוע במפורש, בסעיף 2 לחוק, כי עדכוני חדשות 
כאמור ייכללו בהגדרה "מישדרים מוספים"  כמו כן, מוצע 
הכנסת  ועדת  את  המסמיך  לחוק,   )6(4 סעיף  את  לתקן 
המשדר  שהגוף  המישדרים  סוגי  לעניין  מדיניות  לקבוע 
רשאי לכלול במסגרת המישדרים המוספים, ולהבהיר בו, 
למען הסר ספק, כי ועדת הכנסת מוסמכת לקבוע הוראות 
גם לעניין שידור עדכונים כתובים בעניינים פרלמנטריים 

ובענייני היום בארץ ובעולם  

ולשידורי  כבלים  לשידורי  שהמועצה  מאחר   סעיפים 
לוויין צפויה לתת רישיון חדש לשידורים בערוץ   3 ו־4  
הכנסת בשנה זו )2017(, מוצע לקבוע כי הוראות   
החוק המוצע, וכן הוראות החוק המתקן, יחולו על הגוף 
לאחר  הכנסת  בערוץ  לשידורים  רישיון  שיקבל  המשדר 

כניסת החוק המתקן והתיקון המוצע עתה לתוקף  
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