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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 43( )זמן שידור מרבי לתשדירי פרסומת 
בשידורי רדיו(, התשע"ז–2017 *

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 1, בסעיף 85 – 1.תיקון סעיף 85

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

להקצות  רשאי  רדיו  לשידורי  זיכיון  בעל  )א()2(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")א1( 
הקצאה שונה של זמן תשדירי פרסומת, ובלבד שמכלל זמן השידורים בחודש העומד 
לרשותו, לא יעלה זמן השידור לתשדירי פרסומת על החישוב החודשי הכולל של 

זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שהוא רשאי להקצות לפי סעיף קטן )א()2( ";

רישיון  לבעל  "להתיר  יבוא  לשידורים"  למורשה  "להתיר  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
לשידורי טלוויזיה או לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה", במקום "של מורשה לשידורים" יבוא 
"של בעל הרישיון או בעל הזיכיון כאמור", ובמקום הסיפה החל במילים "פרסומת על" יבוא 

"פרסומת על עשרה אחוזים" 

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק   85 סעיף 
התש"ן–1990 )להלן – החוק(, קובע בסעיף קטן )א()2( שבו, 
בין היתר, כי זמן השידור המרבי שבעל זיכיון לשידורי רדיו 
לא  שידור  שעת  בכל  פרסומת  לתשדירי  להקצות  רשאי 
)ב(  קטן  סעיף  הוראות  לפי  ואולם,  דקות   תשע  על  יעלה 
שבו, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו רשאית, בין 
היתר, להתיר לבעל זיכיון לשידורי רדיו הקצאה שונה של 
זמן תשדירי פרסומת, ובלבד שזמן השידורים שהוא יקצה 
לתשדירי פרסומת כאמור לא יעלה על חמישה עשר אחוזים 

מכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשותו 

בפועל, בשל היעדר ביקוש לשידור פרסומות בשעות 
מסוימות, בעלי זיכיון לשידורי רדיו מתקשים לשדר תשדירי 
פרסומת במסגרת זמן השידור המרבי שהם רשאים להקצות 

לתשדירי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן )א()2( האמור  

כל  את  לנצל  רדיו  לשידורי  זיכיון  לבעל  לאפשר  כדי 
דקות השידור שהוא רשאי להקצות לתשדירי פרסומת, מוצע 
לקבוע כי הוא יהיה רשאי להקצות הקצאה שונה של זמן 
תשדירי פרסומת מההקצאה הקבועה בסעיף 85)א()2( לחוק, 
יותר  שידור  שעת  בכל  להקצות  רשאי  יהיה  הוא  כלומר 
מתשע דקות לתשדירי פרסומת, ובלבד שזמן השידור שיקצה 
לתשדירי פרסומת לא יעלה על זמן השידור הכולל המרבי 
בחודש שהוא רשאי להקצות לתשדירי פרסומת לפי הוראות 

סעיף קטן )א()2(  

כך  לחוק,  85)ב(  סעיף  את  לתקן  מוצע  בהתאמה, 
של  שונה  הקצאה  להקצות  המועצה  סמכות  שתבוטל 
זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו ביממה כאמור לעיל, 
תשדירי  זמן  לעניין  רק  האמורה  סמכותה  את  ולהותיר 

פרסומת בשידורי טלוויזיה 

הצעת חוק מס' פ/2609/20 )מספר פנימי: 574787(; הועברה לוועדה ביום כ"ג בסיוון התשע"ו )29 ביוני 2016(    *

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ז, עמ' 123.  1

  יוזמים: חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, יעקב מרגי, איציק שמולי, יואב בן צור,
 שרן השכל, נאוה בוקר, מרדכי יוגב, אברהם נגוסה 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 700, י"ז באדר התשע"ז, 15.3.2017



151

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 57( )זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג(, 
התשע"ז–2017 *

בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 1, בסעיף 7)ג(, אחרי פסקה )5( יבוא:1.תיקון סעיף 7

בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, ")6( )א( 
התשס"ח–2008 2 – שעה אחת ביום, החל מהיום הראשון לשירות המילואים, ובלבד 

שמתקיימים התנאים המפורטים להלן: 

תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;  )1(

לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;  )2(

העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;  )3(

העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה בפניו   )4(
אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה; השר רשאי לקבוע הוראות 

נוספות לעניין הודעה כאמור 

עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו בימים שבהם היא נעדרת  )ב( 
מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה )3( או לפי הנהוג במקום 

עבודתה בעניין שעת הורות כאמור 

מילואים,  בשירות  שוהה  זוגו  שבת  עובד  על  גם  יחולו  זו  פסקה  הוראות  )ג( 
בשינויים המחויבים 

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 57( )זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג(, 
התשע"ז–2017 *

תיקון סעיף 7בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 1, בסעיף 7)ג(, אחרי פסקה )5( יבוא:1.

בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, ")6( )א( 
התשס"ח–2008 2 – שעה אחת ביום, החל מהיום הראשון לשירות המילואים, ובלבד 

שמתקיימים התנאים המפורטים להלן: 

תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;  )1(

לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;  )2(

העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;  )3(

העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה בפניו   )4(
אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה; השר רשאי לקבוע הוראות 

נוספות לעניין הודעה כאמור 

עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו בימים שבהם היא נעדרת  )ב( 
מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה )3( או לפי הנהוג במקום 

עבודתה בעניין שעת הורות כאמור 

מילואים,  בשירות  שוהה  זוגו  שבת  עובד  על  גם  יחולו  זו  פסקה  הוראות  )ג( 
בשינויים המחויבים 

נשים שבני זוגן משרתים במילואים נאלצות לשאת 
לבדן בנטל הטיפול במשפחה בכל תקופת המילואים, נוסף 
על חובותיהן במקום עבודתן  לא אחת הן נאלצות להיעדר 
להגעתם  ולדאוג  בילדים  לטפל  הצורך  בשל  מהעבודה 

למסגרות שהם שוהים בהן ובחזרה 

משרתים  זוגן  שבני  בתקופה  לנשים  לסייע  כדי 
להיעדר  רשאית  עובדת  כי  לקבוע  מוצע  במילואים, 
מהיום  החל  ביום,  אחת  שעה  תקופה  באותה  מעבודתה 
הראשון לשירות המילואים, בהתקיים תנאים אלה: תקופת 
המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים; 
היא אם לילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה; היא 
מועסקת במשרה מלאה, לפי הנהוג במקום עבודתה; היא 
הודיעה למעסיקה על מימוש זכותה כאמור והציגה בפניו 
מוצע  זוגה   בן  של  המילואים  שירות  על  המעיד  אישור 
להסמיך את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

לקבוע הוראות נוספות לעניין הודעה כאמור  

יובהר כי הזכאות להיעדר מהעבודה כאמור תחול 
גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים 
להיעדרות  הזכאות  כי  לקבוע,  מוצע  עוד  המחויבים  
כאמור אינה ניתנת למימוש בימים שבהם העובדת נעדרת 
לשעת  זכותה  את  מממשת  שהיא  כך  בשל  מהעבודה 
נשים,  עבודת  לחוק  7)ג()3(  סעיף  הוראות  מכוח  הורות 
התשי"ד–1954, או מכוח הסדר אחר הנוגע לשעת הורות 
המדינה,  שירות  תקנון  דוגמת  עבודתה,  במקום  כאמור 

הקובע שעת הורות עד חלוף שנה אחת מיום הלידה  

כמו כן, מוצע לקבוע כי ההיעדרות המותרת בתקופה 
שבה בן הזוג שוהה בשירות מילואים כאמור, היא נוסף על 
הפסקות על־פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, 

ואין מנכים אותה משכר עבודה  

הצעת חוק מס' פ/3255/20 )מספר פנימי: 2005589( הועברה לוועדה ביום ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2016(; הצעות חוק מס'   *

פ/3288/20 )מספר פנימי: 2004312( ו־פ/3471/20 )מספר פנימי: 570971(; הועברו לוועדה ביום כ"ב בחשוון התשע"ז )23 בנובמבר 2016( 
ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ו, עמ' 1090.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  2
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ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות פסקה זו היא נוסף על הפסקות על־פי  )ד( 
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה "

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
 – )להלן  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תדון  השלישית 
הביטחון  ברשויות  עובדות  להחריג  באפשרות  הוועדה( 
בשירות  למשרת  גמול  לקבוע  באפשרות  וכן  ובמשטרה, 
בן  נעדר  כאמור  שירותו  שבשל  חירום  בשעת  מילואים 

זוגו מעבודתו  

של  התקציבית  העלות  את  להעריך  קושי  יש  זה  בשלב 
הצעת החוק 

ההשפעה על זכויות הילד

ההסדר המוצע צפוי להקל על נשים עובדות לטפל 
בו  ויש  במילואים,  משרת  זוגן  בן  שבה  בתקופה  בילדיהן 

כדי להיטיב עם ילדים 

 יוזמים: חברי הכנסת איתן כבל, רועי פולקמן, יואב קיש, דוד אמסלם, דוד ביטן, איציק שמולי,
 איל בן ראובן, נחמן שי, יוסי יונה, איילת נחמיאס ורבין, מיכל רוזין, רויטל סויד, יעקב פרי,
 יעקב אשר, עפר שלח, מאיר כהן, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, טלי פלוסקוב,
 יואל חסון, עמר בר־לב, מרדכי יוגב, מירב בן ארי, ענת ברקו, יהודה גליק,
נאוה בוקר, אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, נורית קורן, עמיר פרץ 
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