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חוק השידור הציבורי )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015*

בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014  1 )להלן - החוק העיקרי(, בשם החוק, בסופו 1 תיקון שם החוק
יבוא "הישראלי"  

בכל מקום בחוק -2 החלפת מונח

במקום "תאגיד השידור הציבורי" יבוא "תאגיד השידור הישראלי";  )1(

במקום "לתאגיד השידור הציבורי" יבוא "לתאגיד השידור הישראלי";  )2(

במקום "בתאגיד השידור הציבורי" יבוא "בתאגיד השידור הישראלי";  )3(

במקום "שתאגיד השידור הציבורי" יבוא "שתאגיד השידור הישראלי";  )4(

במקום "מתאגיד השידור הציבורי" יבוא "מתאגיד השידור הישראלי"   )5(

בסעיף 63)ג()1( לחוק העיקרי, במקום "שידורי הרדיו יכללו" יבוא "שידורי הרדיו ייקראו 3 תיקון סעיף 63
"קול ישראל" ויכללו" 

בסעיף 80)א( לחוק העיקרי, בהגדרה "הסכום הכולל" -4 תיקון סעיף 80

בפסקה )1(, במקום " 2015 ו–2016" יבוא "2016 ו–2017";  )1(

בפסקה )2(, במקום "2017" יבוא "2018"   )2(

בסעיף 92 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 92

בסעיף קטן )א(, במקום התאריך הנקוב בו יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס   )1(
;")2016

סעיף קטן )ג( - בטל    )2(

בסעיף 95 לחוק העיקרי -6 תיקון סעיף 95

בסעיף קטן )ד(, במקום "עד למינוי מנהל כללי קבוע בידי המועצה, לפי הוראות   )1(
סעיף 38" יבוא "עד תום שנה מיום התחילה" ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "סעיף 38, 
ואולם תקופת כהונתו בתפקיד המנהל הכללי הזמני תובא בחשבון בחישוב התקופה 

הקבועה בסעיף 40)א(";

בסעיף קטן )ה(, אחרי "יעסוק" יבוא "עד יום התחילה" ובמקום "בלבד" יבוא "ובכל   )2(
פעולה אחרת הנדרשת לשם היערכות התאגיד לקיום שידורים ביום התחילה; החל 
ביום התחילה ועד תום תקופת כהונתו ימלא המנהל הכללי הזמני את כל התפקידים 
המוטלים על המנהל הכללי לפי חוק זה ויחולו לגביו כל הוראות החוק החלות על 

המנהל הכללי";

סעיף קטן )ו( - בטל;  )3(

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )4(

האמור")ח1( אף  ועל  ו–)ח(,  )ז(  קטנים  סעיפים  מהוראות  לגרוע  בלי   )1( 
בסעיף 52, המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעבודה, לפני יום התחילה, 
עד 400 עובדים הנדרשים לשם היערכות תאגיד השידור הישראלי לקיום 
השידורים ביום התחילה גם אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח אדם; קבלת

2015( ]בישיבה שהחלה ביום י"ח באלול התשע"ה )3 בספטמבר  התקבל בכנסת ביום י"ט באלול התשע"ה   * 
)2 בספטמבר 2015([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 942, מיום ד' באב התשע"ה 

)20 ביולי 2015(, עמ' 894 
ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ה, עמ' 284    1
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העובדים לפי פסקה זו תיעשה בהליך שוויוני ושקוף לפי כללים שיקבע 
המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה; כללים כאמור 

יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד או של משרד התקשורת 

על אף האמור בפסקה )1(, לאחר מינויו של מנהל חטיבת החדשות   )2(
הראשון, קבלת עובדים למשרות מהסוגים המנויים בסעיף 52)ב()2( תיעשה 
ובהתאם  הזמני,  הכללי  המנהל  באישור  החדשות  חטיבת  מנהל  בידי 
לכללים שיקבע המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, 

ויפורסמו כאמור בפסקה )1( 

ושלא  זה  קטן  סעיף  לפי  עובדים  קבלת  המשך  המועצה,  מונתה   )3(
בהתאם להוראות סעיף 52 טעון את אישורה; המועצה רשאית להתנות 

את אישורה בתנאים שתקבע 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 96, ובכלל זה   )4(
מההוראות הקבועות בו לעניין הפטור מחובת המכרז בקבלת עובדי רשות 

השידור או עובדי הטלוויזיה הלימודית, לתאגיד השידור הישראלי " 

בסעיף 96 לחוק העיקרי - 7 תיקון סעיף 96

בסעיף קטן )א(, במקום "המנהל הכללי שמינתה המועצה" יבוא "המנהל הכללי   )1(
הזמני";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "המנהל הכללי" יבוא "הזמני";  )2(

בסעיף קטן )ד(, אחרי "שהמנהל הכללי" יבוא "הזמני";  )3(

בסעיף קטן )ה(, במקום "על מי שהיה עובד רשות השידור או עובד הטלוויזיה   )4(
הלימודית שנתיים רצופות ערב יום הפרסום" יבוא "על עובד של רשות השידור או 
עובד של הטלוויזיה הלימודית שהועסק ברשות השידור או בטלוויזיה הלימודית במשך 

שנתיים רצופות לפחות ערב יום הפרסום";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )5(

לעניין סעיף זה עובד של רשות השידור או עובד של הטלוויזיה הלימודית  ")ו( 
95)ח1(, יראו אותו  אשר התקבל כעובד בתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 
כמי שהוצע לו, לפי הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב(, להתקבל כעובד בתאגיד 

השידור הישראלי 

לעניין סעיף זה יראו כעובד של רשות השידור או כעובד של הטלוויזיה  )ז( 
הלימודית גם מי שהיה עובד כאמור ערב יום הפרסום והעסקתו ברשות השידור 

או בטלוויזיה הלימודית, לפי העניין, הסתיימה אחרי יום הפרסום "

במקום סעיף 97 לחוק העיקרי יבוא: 8 תיקון סעיף 97

"נושאי משרה 
ראשונים

על אף האמור בסעיפים 52)ב()1( ו–47)ב(, ועדת איתור 97  )א( 
המשרה  נושאי  את  תבחר  משרה  נושאי  לבחירת  מיוחדת 
הראשונים של התאגיד )בסעיף זה - ועדת האיתור המיוחדת(, 

ובכלל זה את מנהל חטיבת החדשות, ותמנה אותם 

חברי ועדת האיתור המיוחדת יהיו המנהל הכללי הזמני,  )ב( 
ונושא  האיתור  ועדת  ראש  יושב  ראש,  היושב  יהיה  והוא 
משרה נוסף שקבע המנהל הכללי הזמני; עד לבחירתו של 
נושא משרה נוסף כאמור יהיה סמנכ"ל הכספים הראשון חבר 

ועדת האיתור המיוחדת 

העובדים לפי פסקה זו תיעשה בהליך שוויוני ושקוף לפי כללים שיקבע 
המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה; כללים כאמור 

יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד או של משרד התקשורת 

על אף האמור בפסקה )1(, לאחר מינויו של מנהל חטיבת החדשות   )2(
הראשון, קבלת עובדים למשרות מהסוגים המנויים בסעיף 52)ב()2( תיעשה 
ובהתאם  הזמני,  הכללי  המנהל  באישור  החדשות  חטיבת  מנהל  בידי 
לכללים שיקבע המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, 

ויפורסמו כאמור בפסקה )1( 

ושלא  זה  קטן  סעיף  לפי  עובדים  קבלת  המשך  המועצה,  מונתה   )3(
בהתאם להוראות סעיף 52 טעון את אישורה; המועצה רשאית להתנות 

את אישורה בתנאים שתקבע 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 96, ובכלל זה   )4(
מההוראות הקבועות בו לעניין הפטור מחובת המכרז בקבלת עובדי רשות 

השידור או עובדי הטלוויזיה הלימודית, לתאגיד השידור הישראלי " 

תיקון סעיף 96בסעיף 96 לחוק העיקרי - 7 

בסעיף קטן )א(, במקום "המנהל הכללי שמינתה המועצה" יבוא "המנהל הכללי   )1(
הזמני";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "המנהל הכללי" יבוא "הזמני";  )2(

בסעיף קטן )ד(, אחרי "שהמנהל הכללי" יבוא "הזמני";  )3(

בסעיף קטן )ה(, במקום "על מי שהיה עובד רשות השידור או עובד הטלוויזיה   )4(
הלימודית שנתיים רצופות ערב יום הפרסום" יבוא "על עובד של רשות השידור או 
עובד של הטלוויזיה הלימודית שהועסק ברשות השידור או בטלוויזיה הלימודית במשך 

שנתיים רצופות לפחות ערב יום הפרסום";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )5(

לעניין סעיף זה עובד של רשות השידור או עובד של הטלוויזיה הלימודית  ")ו( 
95)ח1(, יראו אותו  אשר התקבל כעובד בתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 
כמי שהוצע לו, לפי הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב(, להתקבל כעובד בתאגיד 

השידור הישראלי 

לעניין סעיף זה יראו כעובד של רשות השידור או כעובד של הטלוויזיה  )ז( 
הלימודית גם מי שהיה עובד כאמור ערב יום הפרסום והעסקתו ברשות השידור 

או בטלוויזיה הלימודית, לפי העניין, הסתיימה אחרי יום הפרסום "

תיקון סעיף 97במקום סעיף 97 לחוק העיקרי יבוא: 8 

"נושאי משרה 
ראשונים

על אף האמור בסעיפים 52)ב()1( ו–47)ב(, ועדת איתור 97  )א( 
המשרה  נושאי  את  תבחר  משרה  נושאי  לבחירת  מיוחדת 
הראשונים של התאגיד )בסעיף זה - ועדת האיתור המיוחדת(, 

ובכלל זה את מנהל חטיבת החדשות, ותמנה אותם 

חברי ועדת האיתור המיוחדת יהיו המנהל הכללי הזמני,  )ב( 
ונושא  האיתור  ועדת  ראש  יושב  ראש,  היושב  יהיה  והוא 
משרה נוסף שקבע המנהל הכללי הזמני; עד לבחירתו של 
נושא משרה נוסף כאמור יהיה סמנכ"ל הכספים הראשון חבר 

ועדת האיתור המיוחדת 
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נושאי המשרה שימונו לפי סעיף קטן )א(, יועסקו בתאגיד  )ג( 
מיום  שנתיים  על  תעלה  שלא  לתקופה  הישראלי  השידור 
תחילת עבודתם, ואולם אין באמור כדי למנוע את קבלתם 

לעבודה בתאגיד השידור הישראלי לפי הוראות סעיף 52 

הוראות סעיף זה יחולו עד למינוי המועצה; ואולם החל  )ד( 
הליך איתור לפי סעיף זה תסיים ועדת האיתור המיוחדת את 
הליך האיתור כאמור בסעיף זה, ואם טרם מונה נושא המשרה, 

יהיה מינויו טעון את אישור המועצה "

בסעיף 101 לחוק העיקרי -9 תיקון סעיף 101

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה"   )1(
יבוא "בעד שנת 2015 ואילך לא תיגבה אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה";

בסעיף קטן )ב(, המילים "וחובות האגרה לפי הוראות סעיף קטן )א(" - יימחקו   )2(

בסעיף 103)ב( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "ומונה יושב ראש המועצה" 10 תיקון סעיף 103
יבוא "ומונה מנהל כללי זמני - אלא באישור המנהל הכללי הזמני" 

בסעיף 106)ב( לחוק העיקרי, הסיפה החל במילה "ובלבד" - תימחק  11 תיקון סעיף 106

בסעיף 113 לחוק העיקרי - 12 תיקון סעיף 113

בסעיף קטן )ב( -  )1(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "לעניין זה לא יראו את צמצום מספר העובדים  )א( 
כשלעצמו כפגיעה בשידורים"; 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לאפשר התערבות בתוכן שידוריה של   )4("
הרשות 

בשידורי הרשות יש להימנע מחד–צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת   )5(
דעה אישית, ממתן ציונים והדבקת תגים, מהעלמת עובדות או מהטעמתן 

באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, המדינה תעביר למפרק את הסכום 
 הנדרש למימון יתרת ההוצאות לתשלום, ובלבד שעד ליום י"ט בכסלו התשע"ו

2015(, נחתמו חוזים הנדרשים לפינוי מתחם רשות השידור בתל  )1 בדצמבר 
אביב " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר התקשורת

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה
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