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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' ( )7דחיית יום התחילה),
התשע"ז2017-
תיקון סעיף 80

	.1

תיקון סעיף 92

.2

בחוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד2014-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (80א),
בהגדרה "הסכום הכולל" ,במקום פסקאות ( )1ו–( )2יבוא:
"( )1בשנת  546.25 - 2017מיליון שקלים חדשים;
()2

בשנת  625 - 2018מיליון שקלים חדשים;".

בסעיף (92א) לחוק העיקרי ,במקום "ביום ד' באייר התשע"ז ( 30באפריל  ")2017יבוא
"ביום י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי .")2017

דברי הסבר
ביום ט"ו באב התשע"ד ( 11באוגוסט  )2014פורסם
כללי
חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד2014-
(להלן  -החוק) .עניינו של החוק בהקמת תאגיד שידור
ציבורי (להלן  -תאגיד השידור הישראלי) שיחליף את
פעולתה של רשות השידור הפועלת מכוח חוק רשות
השידור ,התשכ"ה .1965-
סעיף  92לחוק קובע כי יום תחילתו של החוק הוא  
ד' באייר התשע"ז ( 30באפריל  .)2017במועד זה אמורים
להתחיל שידורי תאגיד השידור הישראלי ,במקביל לסיום
שידורי רשות השידור והשלמת מהלך סגירתה .
מוצע לדחות את מועד תחילתו של החוק ב– 15ימים
וכן לערוך את ההתאמות הדרושות בתקציבו של התאגיד
כפי שיפורט להלן.
סעיף  1סעיף  80לחוק עניינו בתקציב תאגיד השידור
הישראלי .הסעיף בנוסחו כיום מתייחס לתקופה
שלפני הפסקת פעילות הטלוויזיה הלימודית ,ולתקופה

1

שלאחר הפסקתה  -אז יקיים תאגיד השידור הישראלי גם
שידורים בערוץ לילדים ולנוער .לנוכח דחיית יום התחילה
וכפועל יוצא מכך ,דחיית סגירתה של הטלוויזיה הלימודית,
מוצע להתאים את תקציב התאגיד בהתאם לכך.
סעיף  2ביום י"ד בניסן התשע"ז ( 10באפריל )2017
הופץ תזכיר חוק השידור הציבורי הישראלי
(תיקון מס'  ,)8התשע"ז .2017-בתזכיר האמור מוצע לשנות
את מתכונת ההפעלה של השידור הציבורי על פי החוק
ובכלל זה את מבנה תאגיד השידור הישראלי ,ולהקים
תאגיד ייעודי שיהיה אחראי לשידורי החדשות וענייני
היום במסגרת השידורים לפיו.
לפיכך מוצע לדחות את מועד תחילתו של החוק
ב־ 15ימים ,ליום י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי ,)2017
באופן שיאפשר את השלמת הליכי החקיקה האמורים,
תוך שמירה על רציפות שידורים במעבר משידורי רשות
השידור לשידורים לפי החוק ,לרבות שידורי החדשות .

ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;778התשע"ז ,עמ'  .328
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