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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' ( )8תיקון),
התשע"ח2018-
ביטול סעיף 1

	.1

בחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס'  ,)8התשע"ז2017-(  1להלן  -החוק העיקרי),
סעיף  - 1בטל.

תיקון סעיף 2

	.2

בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום "שהעביר לו תאגיד החדשות לפי סעיף 82ב; כמו כן יספק
תאגיד השידור הישראלי תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום" יבוא "ובכלל זה".

ביטול סעיפים
 3עד 7

	.3

סעיפים  3עד  7לחוק העיקרי  -בטלים.

דברי הסבר
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' ,)8
כללי
התשע"ז( 2017-להלן  -תיקון מס'  ,)8שפורסם
ביום י"ח באייר התשע"ז ( 14במאי  )2017בא לתקן את חוק
השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד( 2014-להלן  -חוק
השידור הציבורי הישראלי) ,ונועד בעיקרו להקים תאגיד
חדשות ציבורי ייעודי ונפרד להפקה של שידורי חדשות
ותכניות בענייני היום ,אשר יפעל לצדו של תאגיד השידור
הציבורי .מועד תחילתו של תיקון מס'  8נקבע ליום י"ט
באייר התשע"ז ( 15במאי ( )2017להלן  -יום התחילה) .
בעניינו של תיקון מס'  8הוגשו כמה עתירות לבית
המשפט העליון ,אשר הדיון בהן אוחד (בג"צ 2996/17
ארגון העיתונאים בישראל  -הסתדרות העובדים הכללית
החדשה נ' ראש הממשלה ואח'; בג"צ  3908/17תאגיד
השידור הישראלי ואח' נ' כנסת ישראל ואח'; בג"צ 4115/17
רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ נ' כנסת ישראל ואח';
בג"צ  4730/17קול ברמה בע"מ נ' הכנסת ואח') .העתירות
עודן תלויות ועומדות.
ביום י"ח באייר התשע"ז ( 14במאי  )2017הוציא בית
המשפט העליון (בעתירות בבג"צ  2996/17ובבג"צ )3908/17
צו ארעי המשהה את כניסתם לתוקף של תיקון מס' 8
ושל כל פעולה בקשר אליו עד להחלטה נוספת שתתקבל
לאחר הדיון בעתירות ובצווי הביניים המבוקשים .ביום
י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי  )2017נתן בית המשפט
העליון צו על–תנאי במסגרת העתירות האמורות וקבע
כי הצו הארעי מוארך עד למתן פסק דין בהתנגדות לצו
על–תנאי ,ואולם היקפו צומצם בנוגע לשני סעיפים הנוגעים
לקליטת עובדים מרשות השידור בתאגיד השידור הישראלי
ובשירות המדינה  -סעיף  23לתיקון מס'  8שעניינו סעיף 96
לחוק השידור הציבורי הישראלי ,וסעיף 98יא שהוסף לחוק
השידור הציבורי הישראלי במסגרת סעיף  24לתיקון מס'  .8
ביום התחילה החל תאגיד השידור הציבורי לשדר
במתכונת מלאה כפי שנקבע בחוק השידור הציבורי
הישראלי ,לפני תיקון מס'  .8
לאחרונה התקבלו מאת איגוד השידור האירופי
( )EBUמכתבים בעניין ההשלכות האפשריות של הקמת
1

תאגיד חדשות ייעודי ונפרד על פי הוראות תיקון מס' ,8
על חברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד ועל קיום
תחרות האירוויזיון בישראל בשנת  .2019כדי להסיר את
החשש מהשלכות אפשריות כאמור ובכלל זה להבטיח את
קיומה של תחרות האירוויזיון בישראל ,מוצע לבטל את
הסעיפים הנוגעים להקמת תאגיד חדשות נפרד בתיקון
מס'  .8עם זאת ,בהמשך להחלטת בית המשפט מיום י"ט
באייר התשע"ז ( 15במאי  ,)2017מוצע להותיר על כנם
את הסעיפים הנוגעים לקליטת עובדים מרשות השידור
בתאגיד השידור הישראלי ובשירות המדינה  .
כמו כן ,בתיקון מס'  8יש כמה סעיפים שאינם נוגעים
להקמתו ולפעולתו של תאגיד החדשות הנפרד ,ועל כן  
מוצע להותיר סעיפים אלה ,בהתאמות הנדרשות .
סעיפים ()2(4 ,)1(4 ,3 ,1א)(( 6 ,5 ,)2לעניין ביטול סימן ג') ,ו–7
סעיפים אלה בתיקון מס'  8נוגעים להקמתו ולפעולתו של
תאגיד חדשות ייעודי ונפרד ,ומהטעמים המפורטים לעיל
בחלק הכללי לדברי ההסבר ,מוצע לבטלם .
סעיפים ()2(4 ,2א)( )1ו–(ב) ו־( 6לעניין הותרת סעיף 98יא)
מוצע לתקן את סעיפים  2ו־ 8לתיקון מס'  ,8שעניינם תוכן
השידור הציבורי והאפשרות להפיצו ברשתות נפרדות
המיועדות לשידור תכנים בשפות הרווחות בישראל ובכלל
זה בשפות הרוסית ,האמהרית והפרסית ,וכן לאוכלסייה
החרדית ובנושא מורשת ישראל ואשר אינם נוגעים
להקמתו של תאגיד החדשות ,ולהתאים את נוסחם כך
שההתייחסות לתאגיד החדשות בסעיפים אלה תימחק  .
עוד מוצע להותיר על כנם את סעיף  23לתיקון מס' 8
המתקן את סעיף  96לחוק השידור הציבורי הישראלי וכן
את סעיף 98יא שהוסף לחוק השידור הציבורי הישראלי
במסגרת סעיף  24לתיקון מס'  ,8וזאת בהתאם להחלטת בית
המשפט מיום י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי  ,)2017שלפיה
הסעיפים האמורים נכנסו לתוקפם .כאמור לעיל בחלק
הכללי לדבר ההסבר סעיפים אלה נוגעים לקליטת עובדים
מרשות השידור בתאגיד השידור הישראלי ובשירות
המדינה.

ס"ח התשע"ז ,עמ' .930
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