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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' ( )33מעבר
מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה) ,התש"ע2010-
פרק א' :מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה עד יום י"ח בחשון
התשע"ו ( 31באוקטובר  - )2015תיקוני חקיקה
סימן א' :תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
תיקון סעיף 1

.1

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן 990-( 11להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1

דברי הסבר
תחום השידורים ניתן לחלוקה לשלושה
כללי
סוגי שידורים עיקריים :שידורים ציבוריים
הממומנים בעיקרם מאגרות רשות השידור ומכספי מיסים
(שידורי רשות השידור ,שידורי ערוץ הכנסת ושידורי
הטלוויזיה הלימודית) (להלן  -ערוצי שידורים ציבוריים),
שידורי טלוויזיה מסחריים הממומנים מפרסומות (ערוצים
 2ו–( )10להלן  -שידורים מסחריים) ושידורי טלוויזיה
רב–ערוצית בכבלים ובלוויין ,הממומנים מדמי מנוי (למעט
שידורי הערוצים הייעודיים הממומנים מפרסומת) (להלן
 שידורים רב–ערוציים).השידורים המסחריים מוסדרים בחוק הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן( 1990-להלן  -החוק ,או חוק הרשות
השנייה) .בהתאם לחוק ,מוסמכת מועצת הרשות השנייה
(להלן  -המועצה) להעניק זיכיונות לשידורי טלוויזיה.
בנוסף ,מוסמכת המועצה ליתן זיכיונות לשידורי רדיו אזורי
בשיטה האנלוגית ,ורישיונות לשידורי רדיו ארצי בשיטה
הספרתית (דיגיטלית) .עד כה ,לא הוקמה תשתית שידורים
בטכנולוגיה אחרונה זו ומשכך טרם התבקשו רישיונות
להפעלתה.
פעילותם של הגופים המשדרים שידורי טלוויזיה
רב–ערוצית מוסדרת בחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב( 1982-להלן  -חוק התקשורת) .שר התקשורת
הוסמך להעניק רישיונות לשידורי לוויין ,והמועצה לשידורי
כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת (להלן
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין) הוסמכהלהעניק רישיונות כלליים לשידורי כבלים ,רישיונות
מיוחדים לשידורי כבלים ,רישיונות מיוחדים למשדרי
ערוץ ייעודי ורישיונות לשידורים לפי דרישה.
החוק המוצע בא לשנות את שיטת ההסדרה בתחום
השידורים המסחריים ,כך שלא יוענקו עוד זיכיונות לשידורי
טלוויזיה מסחריים ובמקומם יוענקו רישיונות לשידורי
טלוויזיה מסחריים (להלן  -שינוי שיטת ההסדרה).
מכוח החלטת ממשלה מס'  ,3982מיום ד' באלול
התשס"ט ( 24באוגוסט  )2008הוקמה ועדה בין–משרדית,
לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ההסדרה
בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ,בראשות מר מרדכי
1

מרדכי ,מנכ"ל משרד התקשורת דאז (להלן  -הוועדה
לשינוי שיטת ההסדרה) .התיקונים המוצעים בהצעת חוק
זו ,מבוססים על דעת הרוב של הוועדה האמורה.
ההמלצה המרכזית של דעת הרוב בוועדה לשינוי
שיטת ההסדרה היא מעבר משיטת הסדרה ולפיה מוענקים
בהליכי מכרז מספר מוגבל של זיכיונות לשידורים מסחריים,
לשיטת הסדרה ולפיה יוענקו רישיונות לשידורים מסחריים
לכל דורש שיעמוד בתנאי סף המנויים להלן ,וכל זאת בלא
הליך מכרזי.
מועד המעבר בין השיטות מוצע שיהיה ביום י"ט
בטבת התשע"ג ( 1בינואר ( )2012להלן  -מועד המעבר) .עוד
ניתנו המלצות באשר לאופן המעבר של בעלי הזיכיונות
לשידורי טלוויזיה הפועלים כיום ,אם יבחרו בכך ,לשידורים
בהתאם לרישיונות לשידורי טלוויזיה ,וזאת ככל שעמדו
במחויבויותיהם כבעלי זיכיון ,והכל על פי הוראות חוק
הרשות השנייה ,הכללים מכוחו ותנאי הזיכיון.
שינוי שיטת ההסדרה נועד להסיר שתי מגבלות
המוטלות על פעילות הערוצים המסחריים :מגבלה ראשונה
 בהתאם לקבוע בחוק הרשות השנייה ,השידוריםהמסחריים משודרים כיום באמצעות שלושה בעלי
זיכיונות לשידורי טלוויזיה מסחרית (לבד מחברות החדשות
והטלוויזיה הלימודית) במסגרת שני ערוצים בלבד .יצוין,
כי קיים אינטרס ציבורי בריבוי של היצע תכנים ואפשר
כי הסרת המגבלה על מספר הזיכיונות הקיימים תרחיב
את מספר הגורמים המשדרים .מגבלה שנייה  -התקופה
שבה כל גורם כאמור מורשה לשדר בהתאם להוראות
חוק הרשות השנייה .כך למשל ,הזיכיון לשידורי טלוויזיה
שניתן בערוץ  2מוגבל ל– 10שנים (המסתיימות בשנת )2015
וזיכיון לשידורי טלוויזיה שניתן בערוץ  10הוגבל ל– 8שנים
שהוארכו לאחרונה בשנתיים נוספות (המסתיימות בחודש
ינואר  ,)2012אך קיימת אפשרות ,בתנאים המנויים בחוק
הרשות השנייה ,להארכת התקופה בשנתיים נוספות.
שינוי שיטת ההסדרה כאמור ,הוא צעד המתאפשר עם
המעבר לשידורי טלוויזיה בטכנולוגיה ספרתית (דיגיטלית),
אשר מאפשרת ניצול תדרים משופר לעומת הטכנולוגיה
האנלוגית .הפסקת השידור האנלוגי אשר צפויה להתבצע

ס"ח התש"ן ,עמ'  ;59התש"ע ,עמ' .312
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()1

"בעל זיכיון"  -תימחק;
תימחק;
ההגדרה
ההגדרה "בעל()1זיכיון" -

()2

ההגדרה "השר" יבוא:
יבוא:
אחרי
אחרי ההגדרה(")2השר"
שידוריזה לקיום שידורי
לפי חוק
לקיום
שניתן
זיכיון זה
לפי חוק
טלוויזיה" -
זיכיון שניתן
לשידורי
טלוויזיה" -
""זיכיון לשידורי ""זיכיון
טלוויזיה;";
טלוויזיה;";

()3

יבוא:לשידורי רדיו" יבוא:
"זיכיון
רדיו"
ההגדרה
לשידורי
אחרי
אחרי ההגדרה(")3זיכיון

דברי הסבר
במהלך שנת  ,2011בהתאם לאמור בסעיף  51לחוק הרשות
השנייה ,תביא לפינוי תדרים כך שמגבלת התדרים תחדל
מלהיות מגבלה אפקטיבית לגבי מספר הערוצים המשדרים
שידורים מסחריים ותתאפשר הגדלה של מספר הערוצים
המסחריים בישראל .ביטול מגבלת המשאבים כאמור,
מסייע בהסרת המגבלות על מספר הגורמים המשדרים
בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים.
במסגרת שינוי שיטת ההסדרה ,מוצע כי תקופת
תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה תהיה  15שנים ,וכי
למועצה תינתן סמכות להאריך את תוקפו של הרישיון
ב– 15שנים בכל פעם ,וזאת אם בעל הרישיון קיים בתקופת
הרישיון את הוראות חוק הרשות השנייה ,כללי המועצה
ותנאי רישיונו .בנוסף ,מוצע לקבוע הליכי בדיקה ,אחת
לארבע שנים ,במהלך תקופת תוקפו של הרישיון ,וכי אם
מצאה המועצה כי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא קיים
את הוראות החוק ,הכללים או תנאי הרישיון ,שעניינם
תוכן השידורים ולא תיקן את ההפרה בתוך תקופה שקבעה
המועצה ,אשר לא תעלה על שנה ,יפקע רישיונו.
עוד מוצע כי הכללים והחובות שיחולו על בעל רישיון
יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השנייה וכן בכללים
שהותקנו מכוחו ובכלל זה :מחויבויות בעניין הוצאה
שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות המשודרות
בערוץ באותה שנה ,הוצאה שנתית לתפעול השוטף של
חברת החדשות ,אפשרות רכישת שידורי חדשות ,הוצאה
שנתית לשם הפקת תכניות סוגה עילית והיקף שידורן,
שעות השידור של תכניות סוגה עילית ,הוצאה שנתית
להפקת סרטים ישראליים ,שידור תכניות בשפה הערבית
ובשפה הרוסית ,וכן חובות ביצוע הפקות מקומיות והפקות
מקומיות קנויות.
בפרק א' לחוק המוצע מוצע לקבוע תיקוני חקיקה
הנדרשים בשל המעבר משיטת הסדרה של זיכיונות לשיטת
הסדרה של רישיונות עד לסיום הליך המעבר בסוף חודש
אוקטובר  .2015בסימן א' לפרק א' האמור מוצעים תיקונים
לחוק הרשות השנייה .בסימן ב' של פרק א' כלולים תיקונים
לחוקים נוספים הנדרשים בשל שינוי שיטת ההסדרה,
וכן מוצעים כמה תיקונים לחוק התקשורת ,ובכלל כך,
הוספת סעיף 6כ 1לחוק התקשורת ,בעניין קביעת מגבלות
על החזקות בערוצים בטלוויזיה הרב–ערוצית ,תיקון סעיף
6כא 1לחוק התקשורת ,בעניין קביעת מיקומם של אפיקים
שבהם ישדרו בעלי רישיון כללי לשידורי כבלים את כל
אחד מהשידורים המפורטים בסעיף ,וכן תיקון סעיפים
6לד 3ו–6נה לחוק התקשורת ,באשר לפעולתו של משדר
ערוץ ייעודי בשפה הערבית.
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כמו כן ,מכיוון שלפי המוצע וכפי שיפורט להלן ,לכל
המאוחר ביום י"ח בחשוון התשע"ו ( 31באוקטובר )2015
יושלם שינוי שיטת ההסדרה ,ולא ייוותרו עוד בעלי זיכיון
לשידורי טלוויזיה ,מוצע ,במסגרת פרק ב' להצעת החוק,
לבצע החל ביום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר )2015
את כל ההתאמות בחקיקה הנדרשות לשם השלמת השינוי
האמור .פרק ב' להצעת החוק קובע תיקוני חקיקה בחוק
הרשות השנייה ,בחוק התקשורת ובכמה חוקים נוספים,
שייכנסו לתוקף ביום האמור ,ואשר במסגרתם ייוותרו
בחקיקה רק ההסדרים הנוגעים לבעלי רישיונות לשידורי
טלוויזיה ,שימשיכו לפעול ,ויבוטלו כל ההסדרים הנוגעים
לבעלי הזיכיונות.
הצעת החוק המוצעת בזה פורסמה בעבר במסגרת
פרק י"ב של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני
חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו–,)2010
התשס"ט( 2009-הצעות חוק  -הממשלה ,התשס"ט,
עמ'  ,)348עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ,ואף
התקיימו בה דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת לצורך
הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בכנסת.
הצעת החוק מתפרסמת כעת בשנית ,בשינויים -
חלקם שינויים שהוכנסו במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה
של הכנסת.
מוצע להוסיף כמה הגדרות לצורך התיקונים
סעיף 1
המוצעים בהצעת החוק .בין ההגדרות האמורות
מוצע לכלול את ההגדרה "מורשה שידורים" הכוללת
את כל בעלי הרישיונות והזיכיונות ,היינו :בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה ,בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,בעל
זיכיון לשידורי רדיו ובעל רישיון לשידורי רדיו .הגדרה
זו תחליף את ההגדרה "בעל זיכיון" שכללה :בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה ,בעל זיכיון לשידורי רדיו ובעל רישיון
לשידורי רדיו.
וזה נוסחה של ההגדרה "בעל זיכיון" ,שמוצע
לבטלה:
"בעל זיכיון"  -מי שקיבל לפי חוק זה ,זיכיון
לשידורים או רישיון לשידורי רדיו".
עוד מוצע להוסיף הגדרה למונח "זיכיון לשידורים"
הכוללת זיכיון לשידורי רדיו או זיכיון לשידורי טלוויזיה,
הגדרה למונח "רישיון לשידורים" הכוללת רישיון לשידורי
טלוויזיה ורישיון לשידורי רדיו וכן להגדיר את "תיקון
מס'  "33שעניינה הגדרת התיקון בהצעת חוק זו.
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""זיכיון לשידורים"  -זיכיון לשידורי רדיו או זיכיון לשידורי טלוויזיה;";
()4

אחרי ההגדרה "יחידת שידור" יבוא:
""מועד המעבר"  -יום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר ;)2012
"מורשה לשידורים"  -בעל רישיון לשידורים או בעל זיכיון לשידורים;";

()5

אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:
""רישיון לשידורי טלוויזיה"  -רישיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי
טלוויזיה;";

()6

אחרי ההגדרה "רישיון לשידורי רדיו" יבוא:
""רישיון לשידורים"  -רישיון לשידורי רדיו או רישיון לשידורי טלוויזיה;";

()7

אחרי ההגדרה "תיקון מס'  "32יבוא :
""תיקון מס'  - "33חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)33התש"ע-
.";2010

תיקון סעיף 5

.2
.3
.4

תיקון סעיף 14
תיקון סעיף 23

.5
.6

תיקון סעיף 24

.7

תיקון סעיף 6
תיקון סעיף 9

בסעיף (5ב)( )10לחוק העיקרי ,במקום "בעלי זיכיון" יבוא "מורשים לשידורים".
בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום "בעלי זיכיונות" יבוא "מורשים לשידורים".
בסעיף (9א) לחוק העיקרי -
()1

בפסקה ( ,)3בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

()2

בפסקה ( ,)7במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

בסעיף (14ב) לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף  23לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)2במקום "בעלי הזיכיונות" יבוא "מורשים לשידורים" ,ובמקום "בעלי
זיכיון" יבוא "מורשים לשידורים";
()2

בפסקה ( ,)5במקום "בעלי זיכיונות" יבוא "המורשים לשידורים".

בסעיף (24א) לחוק העיקרי -
()1

בפסקה ( ,)5במקום "שבעל זיכיון" יבוא "שמורשה לשידורים";

()2

בפסקה ( ,)7במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

( )3בפסקה (()8ד) ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה";

דברי הסבר
 2עד  )4( ,)2(–)1(16 ,15 ,10עד ( 18 ,)7עד  36 ,34 ,28עד
 53 ,39עד  ,)1(66ו– 67עד 77
  התיקונים המוצעים עניינם התאמת הוראות סעיפים
שונים בחוק הרשות השנייה כך שהם יחולו גם לגבי בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה.
כך למשל ,מוצע להתאים את תפקידי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו (להלן  -הרשות ,או הרשות השנייה),
המועצה ,המנהל הכללי של הרשות וסמכויותיהם כך
שיחולו גם על בעלי הרישיונות (סעיפים  7 ,6 ,2ו–8
המוצעים) ,להתאים את הסייגים למינוי חבר מועצה כך
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שיחולו גם על קרובים ,בעלי עניין או קשורים בחוזה או
עסקה ,גם לבעלי הרישיונות (סעיף  4המוצע) ,להתאים את
הוראות סעיף  36לחוק הרשות השנייה שעניינם הגבלות
בהעברת בעלות בזיכיון לשידורים וברישיון לשידורי רדיו
כך שההגבלות האמורות יחולו גם על בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה (סעיף  15המוצע) וכן להחיל על בעל רישיון את
הוראות סעיף  37לחוק הרשות השנייה לעניין סמכויות
המועצה לבטל ,להגביל או לצמצם זיכיון לשידורים או
רישיון לשידורי רדיו אם מצאה כי נתקיים אחד מהמקרים
המפורטים בסעיף ,כגון הפרת תנאי שבתנאי הזיכיון או
הרישיון שנקבע כי הוא תנאי מהותי (סעיף  16המוצע).
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()4

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
בפסקה (,)10
במקום "בעל
בפסקה ()4( ,)10

()5

טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
בעלי רישיון
לשידורי
יבוא "או
רישיון
בסופה
(,)11בעלי
בפסקה"או
בסופה יבוא
בפסקה ()5( ,)11

תיקון סעיף 28
(28א) לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף (28א) .8
.8

()1

תיקון סעיף 28

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
במקום "בעל
בפסקה (,)2
"מורשה
זיכיון" יבוא
במקום "בעל
בפסקה ()1( ,)2

לשידורים" ואחרי "לתנאי
"שהמורשים"לתנאי
לשידורים" ואחרי
הזיכיון" יבוא
"שהמורשים
"שבעלי
במקוםיבוא
הזיכיון"
"שבעלי(,)3
במקום בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)3
לשידורים";הרישיון לשידורים";
הרישיון או לתנאי
"לשידורים
לתנאי
הזיכיון"אויבוא
הזיכיון" יבוא "לשידורים
()3

בפסקה ()3( ,)5
"המורשים לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשים
יבוא"בעלי
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)5
במקום "בעלי

()4

"למורשים לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"למורשים
"לבעלי
יבוא
במקום
הזיכיון"
"לבעלי (,)6
במקום בפסקה
בפסקה ()4( ,)6

כותרת סימן
יבוא תיקון
תיקון כותרת
להפעלת
"הזיכיון
להפעלת
לשידורים"
"הזיכיון
"הזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,אחרי
"הזיכיון
אחרילחוק
לפרק ג'
העיקרי,
סימן א'
לחוק
בכותרת
סימןסימן	.9א' לפרק ג'
בכותרת
	.9
א' לפרק ג'
א' לפרק ג'
רדיו" יבוא "לשידורים".
"לשידורים".
"לשידורי
יבוא
ובמקום
שידור" ,רדיו"
"לשידורי
תחנת
תחנת שידור" ,ובמקום
32
לשידוריםסעיף
תיקון
תיקון סעיף 32
וכן".
"מורשה
לשידורים וכן".
זיכיון וכן" יבוא
"מורשה
"בעל
יבוא
במקום
זיכיון וכן"
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
העיקרי(32,ב)
לחוק בסעיף
בסעיף (32ב) .10
.10
תיקון סעיף 33
בסעיף 33 -לחוק העיקרי -
 .11העיקרי
בסעיף  33לחוק
.11

תיקון סעיף 33

"זיכיונות לשידורי רדיו"
לשידורי רדיו"
לשידורים" יבוא
"זיכיונות "זיכיונות
לשידורים" יבוא
(א) ,במקום
"זיכיונות
בסעיף קטן
(א) ,במקום
( )1בסעיף קטן ()1
גם זיכיונות לשידורי
לשידורי
המעבר -
זיכיונות
עדגםלמועד
המעבר -
למועדיבוא "וכן
עד רדיו"
לשידורי
יבוא "וכן
"ורישיונות
לשידורי רדיו"
ואחרי "ורישיונות ואחרי
טלוויזיה";
טלוויזיה";
()2

בסעיף
בסעיף קטן ()2
בעל הרישיון כאמור";
כאמור";
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
"בעלבעל
יבוא "או
הזיכיון"אחרי
קטן (ב)(,)3
"בעל
(ב)( ,)3אחרי

לשידורים או בעל רישיון
בעל רישיון
"בעלאוזיכיון
לשידורים
זיכיון" יבוא
"בעל זיכיון
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (ד),
"בעל
בסעיף
( )3בסעיף קטן (ד))3(,במקום
לשידורי רדיו".
לשידורי רדיו".
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 33
העיקרי
סעיפיםסעיף .1233לחוקאחרי
הוספת אחרי
.12
33א ו–33ב
"רישיון לשידורי
טלוויזיה ותנאיו

הוספת סעיפים
33א ו–33ב

לשידורי
טלוויזיהלשידורי טלוויזיה
להעניק רישיון
רשאיתלשידורי
המועצהרישיון
רשאית להעניק
33א( .א)
המועצה
"רישיון(א)
33א.
טלוויזיה ותנאיו
המבקש) בהתקיים כל
בהתקיים כל
(בסעיף זה -
המבקש)
כאמור
זה -
רישיון
(בסעיף
למבקש
למבקש רישיון כאמור
אלה:
אלה:

בסעיף המפורטים בסעיף
התנאים
המפורטים
התנאיםמתקיימים
מתקיימיםבמבקש
()1
( )1במבקש
(41א)( )2עד ((41 ;)4א)( )2עד (;)4

דברי הסבר
סעיף  11בהתאם לסעיף (33א) לחוק הרשות השנייה,
המועצה רשאית להעניק זיכיונות לשידורי רדיו
וטלוויזיה ורישיונות לשידורי רדיו ,לפי הוראות החוק.
מוצע לתקן את הסעיף כך שהחל במועד המעבר לא יוענקו
עוד זיכיונות לשידורי טלוויזיה ,וזאת למעט בהתקיים
האמור בהוראות המעבר כפי שיפורט להלן.
סעיף  12לסעיף 33א(א) המוצע
כאמור לעיל ,במסגרת שינוי שיטת ההסדרה
תוקנה סמכות למועצה ליתן רישיונות לשידורי טלוויזיה
לכל דורש העומד בתנאי סף ,בלא הליך מכרזי .אשר על כן,
מוצע להסמיך את המועצה להעניק רישיון כאמור למבקש
(להלן  -המבקש) ,וזאת בהתקיים בו התנאים המפורטים
בסעיף (41א)( )2עד ( )4לחוק הרשות השנייה ,אשר נקבעו
כתנאים מקדמיים להשתתפות במכרז לזיכיון לשידורי
טלוויזיה.
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בנוסף ,מוצע לקבוע כתנאי סף כי על המבקש להיות
תאגיד הרשום בישראל אשר היכולת לכוון את פעולתו
וחמישים ואחד אחוזים לפחות מכל אמצעי השליטה
בו ,הם בידי תושבי ישראל שהם אזרחים ישראליים
כמשמעותם בחוק האזרחות ,התשי"ב ,1952-או שהם
בעלי רישיון לישיבת קבע לפי סעיף (2א)( )4לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,1952-או בידי תאגידים רשומים בישראל
שמתקיימים בהם התנאים האמורים.
כמו כן ,בדומה לחובה החלה על בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה ,מוצע לדרוש מהמבקש להפקיד ערבות בנקאית
אוטונומית להבטחת מילוי הוראות חוק הרשות השנייה,
כללי המועצה ותנאי הרישיון .בנוסף ,כדי להבטיח את
עמידתם של בעלי הרישיונות בחובת ההשקעה בתוכן
השידורים כקבוע בחוק ,ובמיוחד בהפקת תכניות סוגה
עילית ,מוצע לחייב את מבקש הרישיון להפקיד ערבות
בנקאית אוטונומית נוספת או פיקדון לשם הבטחת עמידתו
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( )2המבקש הוא תאגיד הרשום בישראל אשר היכולת
לכוון את פעולתו וחמישים ואחד אחוזים לפחות מכל
אמצעי השליטה בו ,הם בידי תושבי ישראל שהם
אזרחים ישראליים כמשמעותם בחוק האזרחות,
התשי"ב1952- ,2או שהם בעלי רישיון לישיבת קבע לפי
סעיף (2א)( )4לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-,3
או בידי תאגידים רשומים בישראל שמתקיימים בהם
התנאים האמורים;
( )3המבקש הפקיד בידי הרשות בטוחות כמפורט
להלן ,בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף
33ב(א)(:)2
(א) ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת מילוי
ההוראות לפי חוק זה ,כללי המועצה ותנאי
הרישיון;
(ב) ערבות בנקאית אוטונומית או פיקדון
להבטחת ההוצאות שעל בעל הרישיון להוציא
לשם הפקת תכניות סוגה עילית וסרטים
ישראליים ,לפי הוראות התוספת השנייה;
( )4המבקש מקיים כל תנאי נוסף שהוא נדרש לקיים
ושנקבע לפי סעיף קטן (ג) ,ככל שנקבע תנאי כאמור.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,המועצה לא תיתן למבקש,
רישיון לשידורי טלוויזיה ,בהתקיים אחד מהמפורטים להלן
או בהתקיים האמור בסעיפים (41ב )2או :56
( )1המבקש היה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה ,במהלך שלוש השנים שקדמו
למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה ,כולן
או חלקן ,והמועצה מצאה כי המבקש לא קיים בתקופת
הזיכיון או הרישיון אחר ההוראות לפי חוק זה ,כללי
המועצה או תנאי הזיכיון או הרישיון ,לפי העניין;
לעניין זה לא תובא בחשבון הפרה שלדעת המועצה
היא הפרה זניחה;

דברי הסבר
בדרישות התוספת השנייה לחוק ,לעניין היקף ההוצאות
השנתיות שעליו להוציא כבעל רישיון לשם הפקת תכניות
סוגה עילית וסרטים ישראליים .כמו כן ,מוצעים כלים
נוספים כפי שיפורטו להלן במטרה ליצור מסגרת פיקוח
על פעולתם של בעלי רישיונות וביניהם :נקודות בדיקה
לעמידת בעל הרישיון בהוראות שעניינן תוכן השידורים,
מדי ארבע שנים (ר' סעיף  13להצעת החוק) ,וכן יצירת
מנגנון המעניק סמכות למועצה לקבוע כללים לעניין
השימוש בסכומים שיתקבלו בידי הרשות ממימוש הערבות
או הפיקדון האמורים ,למימון הפקות מקוריות קנויות שהן
תכניות סוגה עילית במטרה לקדם ולעודד יצירה ישראלית
2
3

בהתאם למבחנים שוויוניים שתקבע המועצה (ר' סעיף 42
להצעת החוק).
לסעיף 33א(ב) ו–(ג) המוצע
  מוצע לקבוע כי המועצה לא תעניק רישיון למבקש
אשר מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף (41ב )2או
בסעיף  56לחוק ,שעניינם סייגים להשתתפות במכרז לזיכיון
לשידורי טלוויזיה למבקש שהוא מפלגה ,נציג או שלוח של
מפלגה או של גוף אחר ,שלדעת המועצה עלול להשתמש
בשידורים לקידום המטרות המיוחדות של מפלגה או
הגוף האמור (תנאי לפסילת משתתף במכרז כאמור ,לפי

ס"ח התש"יב ,עמ' .146
ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
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כמפורטהיו יחסים כמפורט
משדר מפר
יחסים
היולבין
המבקש
משדר מפר
לבין בין
( )2בין המבקש ()2
שלוש וטרם חלפו שלוש
לאחריה,
חלפו
וטרם או
ההפרה
לאחריה,
או במועד
להלן,
להלן ,במועד ההפרה
סיום היחסים כאמור:
כאמור:
ממועד
היחסים
שנים ממועד סיום שנים
המפר;עניין במשדר המפר;
היה בעל
במשדר
המבקש
בעל עניין
(א) המבקש היה (א)
(ב)

במבקש; בעל עניין במבקש;
המפר היה
עניין
המשדר
המשדר המפר(ב)היה בעל

היה בעל עניין במשדר
במשדר
במבקש
ענייןעניין
בעל בעל
במבקש היה
(ג) בעל עניין (ג)
המפר;
המפר;
פקיעתו או ביטולו של
במועד של
גם ביטולו
יראו או
פקיעתו
פסקה זו,
לענייןבמועד
לעניין פסקה זו ,יראו גם
סיוםהמפר כמועד סיום
המשדר
כמועד
המפרשל
הרישיון
המשדר
הזיכיון או
הזיכיון או הרישיון של
היחסים בינו לבין המבקש;
היחסים בינו לבין המבקש;
בפסקה ( )3של סעיף
האמורסעיף
מתקיים( )3של
במבקשבפסקה
מתקיים האמור
()3
( )3במבקש
(42א);
(42א);
להיותלמבקש עלול להיות
הרישיון
עלול
למבקשמתן
המועצה
הרישיון
()4מתןלדעת
( )4לדעת המועצה
סיכון לביטחון המדינה;
המדינה;
לביטחוןלהוות
הציבור או
טובתסיכון
להוות
נוגדאואת
נוגד את טובת הציבור
שאסוראו הגבלה שאסור
הגבלה תנאי
מתקיימים
במבקש או
מתקיימים תנאי
()5
( )5במבקש
קטן (ג) ,ככל שנקבעו
שנקבעו
לפי סעיף
ושנקבעוככל
סעיף קטן (ג),
שיתקיימו בו
שיתקיימו בו ושנקבעו לפי
תנאי או הגבלה כאמור.
תנאי או הגבלה כאמור.
תנאים והגבלות למתן
למתן
בכללים,
והגבלות
לקבוע,
תנאים
רשאית
בכללים,
המועצה
רשאית לקבוע,
(ג)
(ג) המועצה
בסעיפים המנויים בסעיפים
בנוסף לאלה
המנויים
טלוויזיה,
לשידורילאלה
טלוויזיה ,בנוסף
רישיון לשידורי רישיון
המבקש יקיים את שידורי
כישידורי
להבטיחאת
המבקש יקיים
כי במטרה
ו–(ב),
להבטיח
קטנים (א)
קטנים (א) ו–(ב) ,במטרה
המועצהזה ,לכללי המועצה
לכללילפי חוק
להוראות
חוק זה,
בהתאם
להוראות לפי
הטלוויזיה בהתאםהטלוויזיה
ברישיון לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה
לקבוע
לשידורי
המועצה
ברישיון
רשאית
לקבוע
ולרישיון; כן
ולרישיון; כן רשאית המועצה
הנובע מהוראות חוק זה.
חוק זה.
עניין
מהוראות
והגבלות בכל
עניין הנובע
הוראות
תנאים,בכל
תנאים ,הוראות והגבלות
לשידורי הרישיון לשידורי
הרישיון כל תנאי
ימלא אחר
תנאי
רישיון
אחר כל
ימלאבעל
(ד) בעל רישיון (ד)
כפי שנקבעו ברישיונו.
ברישיונו.
טלוויזיה
טלוויזיה כפי שנקבעו
(ה) בסעיף זה ( -ה) בסעיף זה -
מבקש רישיון לשידורי
לשידורי
שאילו היה
תאגידרישיון
היה-מבקש
מפר"
שאילו
"משדר
"משדר מפר"  -תאגיד
כאמורמקבל רישיון כאמור
רישיוןלא היה
סעיף זה
מקבל
היהלפי
טלוויזיה
טלוויזיה לפי סעיף זה לא
האמור בסעיף קטן (ב)(;)1
מהטעם (ב)(;)1
מהטעם האמור בסעיף קטן

דברי הסבר
סעיף (42א)( )3לחוק הרשות השנייה); או במקרה שלדעת
המועצה מתן הרישיון עלול להיות נוגד את טובת הציבור
או להוות סיכון לביטחון המדינה.
בנוסף ,במטרה למנוע ממבקש רישיון לשידורי
טלוויזיה שהפר בעבר חובות שחלו עליו כגורם המשדר
שידורי טלוויזיה מלקבל רישיון ,מוצע לקבוע כי המועצה
לא תעניק רישיון למבקש אשר היה בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,במהלך שלוש
השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ,שהמועצה מצאה
לגביו כי לא קיים בתקופת הזיכיון או הרישיון אחר
ההוראות לפי חוק זה ,כללי המועצה או תנאי הזיכיון או
הרישיון (להלן  -משדר מפר) ,וזאת למעט הפרה ,שלדעת
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המועצה היא הפרה זניחה .כדי למנוע שיבוש של הוראה זו
על ידי מבקש בעקיפין ,מוצע לקבוע כי אם התקיימו זיקות
כמפורט בסעיף ,בין המבקש לבין בעל זיכיון או בעל רישיון
שאילו היה מגיש בקשה לקבלת רישיון היה נדחה מהטעם
האמור לעיל ,במועד שבו התבצעה ההפרה שבשלה היתה
בקשתו נדחית כאמור או לאחריה ,וטרם חלפו שלוש שנים
ממועד סיום הזיקה כאמור ,לא תעניק המועצה רישיון
למבקש כאמור .לעניין זה רואים גם פקיעתו או ביטולו של
זיכיון או רישיון כאמור כסיום יחסים.
עוד מוצע לקבוע כי המועצה תהיה רשאית לקבוע
נוסף על התנאים למתן רישיון לשידורי טלוויזיה המוצעים
לעיל ,תנאים נוספים או הגבלות נוספות ,וזאת במטרה
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"מועד ההפרה"  -המועד שבו המשדר המפר הפר
את ההוראות לפי חוק זה ,כללי המועצה או
תנאי הזיכיון או הרישיון ,לפי העניין ,כאמור
בסעיף קטן (ב)( ,)1ואם ביצע כמה הפרות כאמור
 המועד המוקדם מביניהם.כללים למתן רישיון 33ב( .א) המועצה תקבע בכללים הוראות בעניינים אלה:

לשידורי טלוויזיה

( )1המועד שממנו ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון
לשידורי טלוויזיה לפי הוראות סעיף 33א ,במטרה
לאפשר את תחילת השידורים בידי בעל הרישיון החל
במועד המעבר;
( )2הוראות לעניין הבטוחות שעל המבקש להפקיד
לפי סעיף 33א(א)( ,)2לרבות סכומיהן ,מועדי הפקדתן
ודרכי מימושן.
(ב) המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות נוספות לעניין
מתן רישיון לשידורי טלוויזיה ,בין השאר ,בעניינים אלה:
()1

דרכי הגשת בקשה למתן רישיון והטיפול בה;

( )2מידע שעל המבקש לגלות למועצה לרבות מידע
לגבי בעל עניין במבקש ולגבי כל גורם אחר שיש לו,
במישרין או בעקיפין ,אמצעי שליטה במבקש;
( )3מסמכים שעל המבקש להמציא למועצה לצורך
קבלת הרישיון".
תיקון סעיף 34

.13

בסעיף  34לחוק העיקרי -
( )1בכותרת השוליים ,במקום "ורישיון לשידורי רדיו" יבוא "ורישיון לשידורים והליך
בדיקה";
()2

אחרי סעיף קטן (ב )1יבוא:

דברי הסבר
להבטיח כי המבקש יקיים את שידורי הטלוויזיה בהתאם
להוראות לפי חוק זה ,לכללי המועצה ולרישיון ,וכן כי
היא רשאית לקבוע ברישיון לשידורי טלוויזיה תנאים,
הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מההוראות לפי חוק זה.
כמו כן מוצע לקבוע כי המועצה לא תעניק רישיון למבקש
שמתקיימים בו תנאים או הגבלות כאמור.
לסעיף 33ב המוצע
המעבר ממשטר של זיכיונות לשידורי טלוויזיה
שניתנו עד היום באמצעות הליך מכרזי ,למשטר של הענקת
רישיונות לשידורי טלוויזיה למגישי בקשות לקבלתם,
מצריך קביעת כללים ומתן הוראות בכל הנוגע להגשת
בקשות לקבלת רישיון כאמור .לפיכך ,מוצע לקבוע כי
המועצה תקבע כללים והוראות לעניין המועד שממנו יהיה
ניתן להגיש בקשה לרישיון כאמור .על פי המוצע ,קביעת
המועד האמור תיקבע באופן שיאפשר לבעלי הרישיון
להתחיל בשידוריהם במועד המעבר.
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כמו כן ,מוצע להסמיך את המועצה לקבוע הוראות
לעניין הבטוחות שעל המבקש להפקיד לרבות סכומיהן,
מועדי הפקדתן ודרכי מימושן ,וכן ליתן בידה סמכות לקבוע
הוראות נוספות לעניין מתן הרישיון ,ובכלל זה :לעניין דרכי
הגשת הבקשה ,לעניין מידע שעל המבקש לגלות לגבי בעל
עניין בו או כל גורם שיש לו אמצעי שליטה במבקש (סמכות
הנתונה למועצה כיום לגבי מציע במכרז לבחירת בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה) או לעניין מסמכים שעל המבקש
להמציא במסגרת הבקשה כאמור.
סעיפים  14 ,13ו–)3(16
לסעיף (34ב )2ו–(ד) המוצע
בהתאם לסעיף (34ב )1ו–(ג) לחוק הרשות השנייה,
תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2שניתן
לזוכה במכרז תהיה עשר שנים ותקופת תוקפו של זיכיון
לשידורי טלוויזיה שניתן בערוץ השלישי תהיה שמונה
שנים (בהתאם לסעיף 37ג לחוק הרשות השנייה ניתן
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זיכיון לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה
תוקפו של
לשידורי
תקופת
(ב,)1זיכיון
תוקפו של
סעיף קטן
תקופת
הוראות
אף(ב,)1
"(ב)2סעיףעלקטן
"(ב )2על אף הוראות
מועדמס'  33ולפני מועד
ולפניתיקון
תחילתו של
תיקון מס' 33
אחרי יום
תחילתו של
לזוכה במכרז
אחרי יום
במכרזשניתן
בערוץ 2
בערוץ  2שניתן לזוכה
 ;)2015על זיכיון כאמור
כאמור
באוקטובר
31(;)2015על זיכיון
התשע"ו
באוקטובר
(31בחשוון
התשע"וי"ח
בחשוון עד יום
י"חר ,תהיה
המעב
המעבר ,תהיה עד יום
סעיף קטן (ב )1סיפה;".
סיפה;".
הוראות
יחולו (ב)1
סעיף קטן
לא יחולו הוראות לא
()3

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
(()3ג) יבוא:
אחרי סעיף קטן
זיכיון לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה
לשידורי של
תקופת תוקפו
(ג)(,)1זיכיון
תוקפו של
תקופת
אף(ג)(,)1
סעיף קטן
הוראות
עלקטן
סעיף
"(ד) על אף הוראות"(ד)
ולפניתיקון מס'  33ולפני
תחילתו של
יום מס' 33
אחריתיקון
במכרז של
לזוכהתחילתו
אחרי יום
במכרזשניתן
השלישי
לזוכה
בערוץ
בערוץ השלישי שניתן
באוקטובר  ;)2015על זיכיון
31(;)2015על זיכיון
התשע"ו
באוקטובר
התשע"וי"ח(31בחשוון
בחשוון עד יום
י"חר ,תהיה
המעב
מועדיום
מועד המעבר ,תהיה עד
הוראות סעיף קטן (ג)(.)2
יחולו (ג)(.)2
סעיף קטן
כאמור לא
כאמור לא יחולו הוראות
(ה)

תהיה
טלוויזיה
רישיון
טלוויזיה
תוקפו של
לשידורי
תקופת
של רישיון
תוקפו ()1
 15שנים מהמועד שבו
שבו
מהמועד
לשידורישנים
תהיה 15
( )1תקופת (ה)
לאר.יקדם למועד המעבר.
המעב
האמור
למועד
שהמועד
לא יקדם
ובלבד
האמור
בשידוריו,
שהמועד
הרישיון
בעלובלבד
בשידוריו,
החל בעל הרישיון החל
אחת לארבע שנים החל
שנים החל
חוק זה,
לארבע
המועצה לפי
מסמכויותזה ,אחת
המועצה לפי חוק
בלי לגרוע
מסמכויות
( )2בלי לגרוע ()2
טלוויזיה ,תקיים המועצה
לשידוריהמועצה
טלוויזיה ,תקיים
של הרישיון
לשידורי
הרישיוןתוקפו
של תחילת
במועד
במועד תחילת תוקפו
בתקופה האמורה אחר
הרישיוןאחר
בעלהאמורה
בתקופה
הרישיוןמילא
תבחן כיצד
שבובעל
בדיקהמילא
הליך כיצד
הליך בדיקה שבו תבחן
הרישיון ,שעניינם תוכן
שעניינם תוכן
המועצה ותנאי
כלליהרישיון,
ותנאי
המועצהזה,
כללילפי חוק
ההוראות
ההוראות לפי חוק זה,
תכניות (בסעיף קטן זה
קטן זה
(בסעיףשל
ורכישה
תכניות
שלהפקה
מימון
ורכישה
ובכלל זה
השידוריםהפקה
השידורים ובכלל זה מימון
בתום כל ארבע שנים
שנים
ארבעיחל
פסקה זו
בתום כל
הבדיקה לפי
פסקה זו יחל
לפי הליך
הדין);
הבדיקה
הוראות
הליך
 הוראות הדין); -ארבע השנים האמורות.
האמורות.
השניםמתום
ארבע משנה
מתוםיאוחר
ויסתיים לא
יאוחר משנה
כאמור ויסתיים לאכאמור
כי בעל הרישיון הפר
הפר
הרישיון()2
לפי פסקה
בעל
הבדיקה
פסקה ( )2כי
לפיבהליך
המועצה
הבדיקה
מצאה
( )3בהליך
( )3מצאה המועצה
לדעת המועצה ,ביטול
ביטול
מצדיקה,
המועצה,
אינה
לדעת
ההפרה
מצדיקה,
אינהחומרת
הדין ,אך
ההפרה
הוראות
אתחומרת
את הוראות הדין ,אך
בתוך  45ימים ממועד
ממועד
תורה לו,
 ,37ימים
בתוך 45
לפי סעיף
תורה לו,
לסמכותה
סעיף ,37
בהתאם
לסמכותה לפי
הרישיון בהתאם הרישיון
כיצד את טענותיו ,כיצד
להשמיע
טענותיו,
הזדמנות
להשמיע את
הזדמנותשנתנה לו
הבדיקה ,ולאחר
סיוםשנתנה לו
סיום הבדיקה ,ולאחר
תעלה על שנה ממועד
ממועד
ושלא
שתקבעשנה
תעלה על
תקופה
ושלא
במהלך
שתקבע
ההפרה
תקופה
במהלךאת
לתקן את ההפרה לתקן
מתן ההוראה כאמור.
מתן ההוראה כאמור.
באתר האינטרנט של
הבדיקהשל
האינטרנט
הליך
באתר
ממצאי
הבדיקה
תפרסם את
ממצאי הליך
המועצה
תפרסם את
()4
( )4המועצה
עיתונים יומיים הנדפסים
בשניהנדפסים
יומיים
כאמור
עיתונים
הפרסום
עלבשני
כאמור
ותודיע
הפרסום
הרשות,
הרשות ,ותודיע על
ואת הליך הבדיקה ואת
ממצאי
הבדיקה
הוועדה את
ממצאי הליך
אתלידיעת
תעביר
הוועדה
המועצה
לידיעת
בישראל;
בישראל; המועצה תעביר
פסקה ( ,)3ככל שנתנה".
שנתנה".
ככל לפי
הרישיון
פסקה (,)3
לפי לבעל
שנתנה
הרישיון
ההוראות
ההוראות שנתנה לבעל

אחרי35א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 35
העיקרי
סעיף .1435לחוקאחרי
.14
"הארכת רישיון
לשידורי טלוויזיה

הוספת סעיף 35א

רישיון
לשידורישל רישיון לשידורי
את תוקפו
רישיון
להאריך
רשאית של
את תוקפו
המועצה
(א) להאריך
רשאית
35א.
המועצה
"הארכת(א)
35א.
לשידורי טלוויזיה
לתקופות נוספות של 15
הרישיון,של 15
לתקופות נוספות
בקשת בעל
הרישיון,
טלוויזיה ,לפי
טלוויזיה ,לפי בקשת בעל
בעל הרישיון לא קיים
לאכיקיים
מצאה
הרישיון
אם כן
אלאבעל
מצאה כי
כל אחת,
שנים כן
שנים כל אחת ,אלא אם
ההוראות לפי חוק זה ,כללי
אחר זה ,כללי
לפי חוק
הרישיון
ההוראות
תוקפו של
הרישיון אחר
בתקופת תוקפו של בתקופת
המועצה או תנאי הרישיון.
המועצה או תנאי הרישיון.

דברי הסבר
להאריך את תקופת הזיכיון הקיים בערוץ השלישי לשתי
תקופות נוספות של שנתיים כל אחת) .מוצע לקבוע כי
על אף האמור בהוראות אלה ,תוקפם של זיכיונות כאמור
שניתנו לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של התיקון המוצע,
ולפני מועד המעבר ,יהיה עד יום י"ח בחשוון התשע"ו (31
באוקטובר  ,)2015וזאת במטרה שכל הזיכיונות ,ובכלל זה
הזיכיונות שיינתנו לאחר כניסת התיקון המוצע לתוקף,
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יסתיימו לכל המאוחר במועד אחד והחל באותו מועד
יתקיים משטר של רישיונות בלבד.
לסעיפים (34ה)35 ,א ו–(37א )1המוצעים
הניסיון מלמד כי כניסתו של גורם חדש לתחום שידורי
הטלוויזיה מתפרשת על תקופה של כמה שנים ,וטעונה
השקעה כספית רבה .הדבר נובע ,בין השאר ,מהצורך
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(ב)

( )1לעניין סעיף קטן (א) ,לא תובא בחשבון הפרה
אשר לדעת המועצה היא הפרה זניחה ,ואולם אם
מצאה המועצה כי הפרה זניחה כאמור ניתנת לתיקון,
תורה לבעל הרישיון על תיקון ההפרה במהלך תקופה
שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה
כאמור.
( )2הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור
בפסקה ( ,)1ימציא בעל הרישיון ערבות בנקאית
אוטונומית בגובה ההפרה ,להבטחת תיקונה ,בהתאם
לתנאים שעליהם יורה המנהל.
( )3לא תיקן בעל הרישיון את ההפרה ,במהלך
התקופה כאמור בפסקה ( ,)1יפקע רישיונו; המועצה
תפרסם הודעה ברשומות על פקיעת הרישיון כאמור.

(ג) בקשה להארכת רישיון לפי סעיף קטן (א) תוגש עד
למועד שתקבע המועצה בכללים ,ובלבד שהמועד שייקבע
כאמור יהיה  18חודשים לפחות לפני תום תקופת הרישיון;
המועצה תקבל החלטה בבקשה כאמור ,שנה לפחות לפני תום
תקופת הרישיון".
תיקון סעיף 36

.15

בסעיף  36לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,במקום "לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";

()2

בסעיף קטן (א) ,במקום "לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";

()3

בסעיף קטן (ב) -
(א) ברישה ,במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

דברי הסבר
ליצור מערך התקשרויות חדש ,ליצור הרגלי צפייה חדשים
בקרב הצופים ,ולהקים הכנסות בדרך של התקשרויות עם
מפרסמים תוך מיסוד נתח שוק מינימלי לאורך זמן.

כאמור שמצאה המועצה כהפרה זניחה .מוצע לקבוע כי
ככל שהפרה זניחה כאמור ניתנת לתיקון והמועצה נתנה
הוראה לתקנה ,תתוקן ההפרה במהלך התקופה שתקבע
המועצה לכך ,שלא תעלה על שנה .כן מוצע לקבוע כי
בעל הרישיון ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בגובה
ההפרה להבטחת תיקונה ,בהתאם לתנאים שיורה עליהם
המנהל .בנוסף מוצע ,כי ככל שלא תתוקן ההפרה במהלך
התקופה כאמור יפקע הרישיון והמועצה תפרסם הודעה
על כך ברשומות.

ההחזר הכספי בגין ההשקעות שמשקיע הגורם החדש
הוא נמוך בשנים הראשונות לפעילותו בתחום ,ועולה
בהדרגה במהלך השנים .במטרה להתגבר על מגבלת הזמן
שהיתה נהוגה במשטר הזיכיונות ,מוצע לקבוע כי תקופת
תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה תהיה  15שנים (להלן
 תקופת הרישיון) ,וכן כי יהיה ניתן להאריך את תוקפושל הרישיון ,כמפורט להלן .תקופת הרישיון תחל במועד
תחילת שידוריו של בעל הרישיון .עם זאת ,מאחר שיהיה
אפשר לתת רישיון לפני מועד המעבר במטרה להיערך
לתחילת שידורים במועד המעבר ,מוצע לקבוע כי תחילת
תוקפו של הרישיון לא תהיה לפני מועד המעבר.

מוצע להסמיך את המועצה לקבוע בכללים את
המועד שבו יש להגיש בקשה להארכת הרישיון כאמור,
ובלבד שהמועד שתקבע המועצה יהיה  18חודשים לפחות
לפני תום תקופת הרישיון .המועצה תקבל החלטה בבקשה
כאמור לא יאוחר משנה לפני תום תקופת הרישיון.

כמו כן ,מוצע לתת למועצה סמכות להאריך את
תקופת הרישיון ,לפי בקשת בעל הרישיון ,לתקופות
נוספות של  15שנים כל אחת ,אלא אם כן היא מצאה
כי בעל הרישיון לא קיים בתקופת תוקפו של הרישיון
אחר ההוראות לפי חוק הרשות השנייה ,כללי המועצה
או תנאי הרישיון .זאת ,למעט הפרה של תנאי או הוראה

מאחר ששיטת המשטר החדשה עניינה בהענקת
רישיון לתקופה ארוכה מזו הנוהגת כיום ,מוצע לקבוע
כי המועצה תקיים ,אחת לארבע שנים ,החל במועד מתן
הרישיון ,הליך בדיקה שבמסגרתו תבחן את האופן שבו
מילא בעל הרישיון בתקופה האמורה אחר ההוראות לפי
חוק זה ,כללי המועצה ותנאי הרישיון ,שעניינם תוכן
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"בתאגיד שהוא מורשה
יבואמורשה
שהוא
זיכיון"
"בתאגיד
"בתאגיד בעל
זיכיון" יבוא
במקום
(,)3בעל
"בתאגיד
במקוםבפסקה
(ב) בפסקה (( ,)3ב)
יבוא בבעל זיכיון" יבוא
להתקיים
"יחדלזיכיון"
במיליםבבעל
להתקיים
"יחדלהחל
הסיפה
במילים
ובמקום
החל
לשידורים",
לשידורים" ,ובמקום הסיפה
המפורט-להלן ,לפי העניין -
לפי העניין
לשידורים
המפורט להלן,
לשידוריםבמורשה
"יחול במורשה "יחול
לשידורי רדיו  -יחדל
רישיוןיחדל
ובעלרדיו -
לשידורי
לשידורים
זיכיוןרישיון
בעלובעל
לשידורים
זיכיון לעניין
(א) לעניין בעל (א)
להשתתף במכרז כקבוע
אותוכקבוע
במכרז
מזכים
להשתתף
אותו שהיו
התנאים
מזכים
שהיואחד
להתקיים בו
להתקיים בו אחד התנאים
בסעיפים (41ב )2ו–(ג),
ו–(ג),
הקבועים
בסעיפים (41ב)2
אחד הסייגים
הקבועים
יתקיים בו
הסייגים
אחד או
בסעיףבו(41א),
בסעיף (41א) ,או יתקיים
העניין;או 72ג ,לפי העניין;
72 ,56א או 72ג ,לפי72 ,56א
אחד להתקיים בו אחד
להתקיים -בויחדל
לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה  -יחדל
בעל רישיון
לשידורי
רישיוןלעניין
(ב) לעניין בעל (ב)
ו–( )2או יתקיים בו אחד
33א(א)()1אחד
בסעיףיתקיים בו
ו–( )2או
הקבועים
33א(א)()1
רישיון
בסעיף
לקבלת
הקבועים
התנאים
התנאים לקבלת רישיון
בסעיפים (41ב )2ו–;".56
ו–;".56
הקבועים
בסעיפים (41ב)2
הסייגים הקבועים הסייגים
()4

"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
קטן (ג),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ג))4(,במקום

()5

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (ד),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ד))5(,במקום

"בתאגיד שהוא מורשה
יבואמורשה
שהוא
זיכיון"
"בתאגיד
יבוא בעל
"בתאגיד
זיכיון"
במקום
(ה) ,בעל
"בתאגיד
בסעיף קטן
(ה) ,במקום
( )6בסעיף קטן ()6
"יחול זיכיון" יבוא "יחול
יבוא בבעל
להתקיים
"יחדלזיכיון"
במיליםבבעל
להתקיים
"יחדלהחל
הסיפה
במילים
ובמקום
החל
לשידורים",
לשידורים" ,ובמקום הסיפה
המפורט-להלן ,לפי העניין -
לפי העניין
לשידורים
המפורט להלן,
במורשה לשידוריםבמורשה
רדיובו -יחדל להתקיים בו
להתקיים
לשידורי
יחדל
רישיון
רדיו -
ובעל
לשידורי
לשידורים
רישיון
זיכיון
ובעל
בעל
לשידורים
זיכיון לעניין
( )1לעניין בעל ()1
בסעיף (41א) ,או יתקיים
יתקיים
כקבוע
(41א) ,או
בסעיףבמכרז
להשתתף
כקבוע
אותו
במכרז
מזכים
להשתתף
התנאים שהיו
מזכים אותו
אחד התנאים שהיואחד
העניין;או 72ג ,לפי העניין;
לפי72 ,56א
ו–(ג),
(41ב72)2ג,
72א או
בסעיפים
ו–(ג),56 ,
הקבועים
בסעיפים (41ב)2
אחד הסייגים
הקבועים
בו אחד הסייגים בו
להתקיים בו אחד התנאים
יחדל התנאים
בו אחד
טלוויזיה -
לשידורילהתקיים
רישיון  -יחדל
טלוויזיה
בעל
לשידורי
רישיון לעניין
( )2לעניין בעל ()2
יתקיים בו אחד הסייגים
אחדאוהסייגים
33א(א)()1בוו–()2
או יתקיים
בסעיף
הקבועים ו–()2
רישיון33א(א)()1
לקבלתבסעיף
לקבלת רישיון הקבועים
בסעיפים (41ב )2ו–".56
ו–".56
הקבועים
הקבועים בסעיפים (41ב)2
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בסעיף 37 -לחוק העיקרי -
 .16העיקרי
בסעיף  37לחוק
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()1

רדיו" יבוא "לשידורים";
"לשידורים";
"לשידורי
יבוא
במקום
השוליים,רדיו"
בכותרת"לשידורי
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -
ובמקום "לבעל הזיכיון"
הזיכיון"
"לשידורים"
ובמקום "לבעל
רדיו" יבוא
"לשידורים"
"לשידורי
יבוא
במקום
ברישה,רדיו"
(א)"לשידורי
(א) ברישה ,במקום
"למורשה לשידורים";
לשידורים";
יבוא "למורשה יבוא
לשידורים" והמילים
והמילים
"המורשה
לשידורים"
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)1
במקום "בעל
(ב) בפסקה (( ,)1ב)
"לשידורי רדיו"  -יימחקו;
"לשידורי רדיו"  -יימחקו;
(ג) בפסקה (( ,)2ג)
לשידורים" ואחרי ""51
"המורשה ""51
לשידורים" ואחרי
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)2
במקום "בעל
יבוא "51א";
יבוא "51א";
לשידורים" ,אחרי "לוועדת
"המורשה"לוועדת
לשידורים" ,אחרי
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא "בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)3
במקום "בעל
(ד) בפסקה (( ,)3ד)
לגלותו" יבוא "לצורך
"לצורך
"שנדרש
ואחרייבוא
לגלותו"
העניין",
"שנדרש
ואחרילפי
למועצה,
העניין",
יבוא "או
המכרזים" לפי
המכרזים" יבוא "או למועצה,
הזיכיון או הרישיון";
הרישיון";
קבלת הזיכיון או קבלת
(ה) בפסקה (( ,)4ה)
"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)4
במקום "בעל

דברי הסבר
השידורים ובכלל זה :מימון הפקה ורכישה של תכניות
בהתאם לתוספת השנייה (להלן  -ההוראות) .בהתאם
למוצע ,הליך הבדיקה שתקיים המועצה יחל בתום כל
ארבע שנים כאמור ,ויסתיים לא יאוחר משנה מתום ארבע
השנים האמורות .למען הסר ספק ,מובהר כי אין במוצע
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

כדי לגרוע מסמכויות הבדיקה השוטפות הנתונות למועצה
לפי חוק הרשות השנייה ביחס לקיום ההוראות האמורות
ויתרת הוראות החוק ,כללי המועצה ותנאי הרישיון ,או כדי
לגרוע מסמכויותיה לנקוט אמצעי אכיפה ביחס להפרות
כאמור ,ובכלל זה ביטול רישיון .בהקשר זה ,מוצע לקבוע כי
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(ו) בפסקה ( ,)5במקום "בבעל הזיכיון" יבוא "במורשה לשידורים" ,ובכל מקום
במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(ז)
()3

בפסקאות ( )6ו–( ,)7במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מצאה המועצה כי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא תיקן הפרה כאמור
בסעיף (34ה)( )3עד תום התקופה שהורתה לו לפי אותו סעיף ,יפקע רישיונו;
המועצה תפרסם הודעה ברשומות על פקיעת הרישיון כאמור;".

()4

בסעיף קטן (ב) -
(א) ברישה ,במקום "לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";
(ב)

בפסקה ( ,)3במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

()5

בסעיף קטן (ג) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

()6

בסעיף קטן (ג- )1
(א) ברישה ,במקום "בעלת זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(ב)

()7
הוספת סימן א'3
לפרק ג'

.17

בפסקה ( ,)1במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

בסעיף קטן (ד) ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

אחרי סעיף 37ג לחוק העיקרי יבוא:
"סימן א' :3שימוש באפיק ובנכסים לא מוחשיים
של הרשות
שימוש באפיק
קיים ובנכסים לא
מוחשיים של הרשות
וקניית מניות חברת
החדשות

37ד( .א) בסעיף זה -
"אפיק קיים"  -אפיק שבו שידרו מי שבידו רישיון
כללי לשידורי כבלים ,כהגדרתו בסעיף 6א לחוק
התקשורת ,ובעל רישיון לשידורי לוויין ,כהגדרתו
בסעיף 6מג לחוק התקשורת ,את שידוריו של
בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,ושמיקומו נקבע
לפי הוראות סעיף 6כא )2(1לחוק התקשורת;

דברי הסבר
ככל שהמועצה מצאה כי בעל הרישיון הפר את ההוראות,
אך חומרת ההפרה אינה מצדיקה ,לדעת המועצה ,ביטול
הרישיון בהתאם לסמכותה לפי סעיף  37לחוק הרשות
השנייה ,תורה לו ,לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו ,בתוך  45ימים ממועד סיום הבדיקה ,כיצד לתקן
את ההפרה במהלך תקופה שתקבע ושלא תעלה על שנה
ממועד מתן ההוראה כאמור .כמו כן מוצע כי המועצה
תפרסם את ממצאי הליך הבדיקה באתר האינטרנט שלה
וכן תפרסם הודעה על פרסום הממצאים בשני עיתונים
יומיים הנדפסים בישראל ,ותעביר לידיעת ועדת הכלכלה
של הכנסת את ממצאי הליך הבדיקה ואת ההוראות
שנתנה לתיקון ההפרות שמצאה ,אם נתנה הוראות כאמור.
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עוד מוצע לקבוע ,כי אם מצאה המועצה כי בעל רישיון
לשידורי טלוויזיה לא תיקן את ההפרה כאמור עד תום
התקופה שהורתה לו כאמור ,יפקע רישיונו והודעה על כך
תפורסם ברשומות.
סעיף 17

סעיף 37ד המוצע

מוצע לקבוע הליך לבחירתו של בעל רישיון
מסוים לשידורי טלוויזיה שיעשה שימוש באפיק קיים,
שבו שודרו ,בשידורי הטלוויזיה הרב–ערוצית ,שידורי
הטלוויזיה של בעל רישיון שרישיונו לא הוארך ,פקע ,בוטל
או שבעל הרישיון לא הגיש בקשה להארכת תוקפו במועד
שנקבע לכך (להלן  -בעל הרישיון הקודם) .לעניין סעיף
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רישיון לשידורי טלוויזיה,
טלוויזיה,
לשידוריבעל
רישיוןאפיק" -
לבקשת
בעל
"כשיר
"כשיר לבקשת אפיק" -
בקשה לקבלת רישיון
רישיון
למועצה
שהגישלקבלת
מיבקשה
למועצה
וכן מי שהגיש וכן
לדעת המועצה מתקיים
מתקיים
ואשר
המועצה
טלוויזיה
לדעת
לשידורי
לשידורי טלוויזיה ואשר
33א(א)( )4( ,)2(,)1ו–(ב).
בסעיףו–(ב).
33א(א)()4( ,)2(,)1
בו האמור בסעיף בו האמור
טלוויזיה ,פקע או בוטל,
או בוטל,
לשידורי
טלוויזיה ,פקע
הוארך רישיון
לשידורי
רישיון לא
(ב) לא הוארך (ב)
שללהארכת תוקפו של
בקשה
כאמורתוקפו
להארכת
רישיון
בקשה
כאמורבעל
לא הגיש
רישיון
או לא הגיש בעל או
35א(ג) ,תפרסם הרשות
בסעיףהרשות
תפרסם
האמור
35א(ג),
למועד
בסעיף
האמור עד
רישיונו עד למועדרישיונו
לבעל רישיון לשידורי
לשידורי
להתיר
רישיון
כוונתה
לבעל
להתירעל
כוונתהלציבור,
הודעה לציבור ,עלהודעה
שימוש באפיק קיים
קיים
באפיק זה,
להוראות סעיף
זה ,שימוש
בהתאם
להוראות סעיף
טלוויזיה ,בהתאם טלוויזיה,
שרישיונו לא הוארך ,פקע או
הוארך ,פקע או
הרישיון
בעללא
שרישיונו
הרישיוןשידורי
שבו שודרו
שבו שודרו שידורי בעל
תוקפו (בסימן זה  -בעל
להארכת בעל
(בסימן זה -
בקשה
תוקפו
הוגשה
להארכת
בקשה שלא
בוטל או
בוטל או שלא הוגשה
בנכסים לא מוחשיים של
מוחשיים של
לא שימוש
לעשות
בנכסים
הקודם) ,וכן
לעשות שימוש
הרישיון הקודם) ,וכןהרישיון
שימוש ,ויחולו לעניין
לעניין
עשה בו
ויחולו
הקודם,
שימוש,
הרישיון
עשה בו
שבעל
הקודם,
הרשות
הרשות שבעל הרישיון
זה הוראות אלה :זה הוראות אלה:
אפיק או יותר ,לעשות
לעשות
לבקשת
יותר,
כשירים
אפיק או
לבקשתשני
כשירים ביקשו
( )1ביקשו שני ()1
הלא–מוחשיים (בסעיף זה
(בסעיף זה
ובנכסים
הלא–מוחשיים
באפיק קיים
ובנכסים
שימוש באפיק קייםשימוש
שהורתהעד למועד שהורתה
ובנכסים)
למועד
עד קיים
באפיק
ובנכסים)
קייםשימוש
 שימוש באפיק -לגבי השימוש באפיק
באפיק
מכרז
השימוש
לגביהרשות
תפרסם
הרשות,מכרז
הרשות ,תפרסם הרשות
הבקשה כאמור; הוראות
מגישיהוראות
כאמור;
הבקשהבין
מגישיובנכסים
הקיים ובנכסים ביןהקיים
המחויבים,בשינויים המחויבים,
מכרז כאמור,
בשינויים
יחולור ,לעניין
מכרז40כאמו
סעיף  40יחולו לענייןסעיף
לעניין הליכי המכרז
המכרז
כללים
הליכי
לקבוע
לעניין
המועצה
ורשאיתכללים
ורשאית המועצה לקבוע
ההצעותהגשתן של ההצעות
לעניין דרכי
הגשתן של
דרכי לרבות
פסקה זו,
לעניין
לפי פסקה זו ,לרבותלפי
והטיפול בהן;
והטיפול בהן;

דברי הסבר
זה ,מוצע כי בנוסף לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,גם מי
שהגיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה ונמצא
על ידי המועצה ככשיר לקבלת רישיון כאמור בהתאם
לסעיפים 33א(א)( ,)2( ,)1ו–( )4וסעיף 33א(ב) המוצעים ,יהיה
רשאי להשתתף בהליך האמור וייחשב כשיר לקבלת אפיק.
למען הסר ספק ,יובהר כי בכל מקרה ,רק מי שיקבל לידיו
רישיון לשידורי טלוויזיה ,יוכל לעשות שימוש באפיק
כאמור .המנגנון המוצע כולל פרסום הודעה לציבור על
ידי הרשות באשר לכוונתה להתיר לבעל רישיון לשידורי
טלוויזיה לעשות שימוש באפיק כלשהו ,ומוצע לקבוע
מספר אפשרויות חלופיות בהתאם למידת ההיענות של
בעלי הרישיונות האחרים להודעה כמפורט להלן:
 ככל ששני כשירים לבקשת אפיק או יותר ביקשו לעשותשימוש באפיק ובנכסים כאמור (להלן  -שימוש באפיק
ובנכסים) ,עד למועד שהורתה הרשות ,תפרסם הרשות
מכרז שיתקיים בין מגישי הבקשה האמורים .על המכרז
כאמור יחולו הוראות סעיף  40לחוק הרשות השנייה,
בשינויים המחויבים ,אשר עניינן סמכויות ועדת המכרזים
לעניין מכרזים לשידורים שתפרסם הרשות .כן מוצע כי
המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים לעניין הליכי מכרז
זה ,לרבות לעניין דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן.
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 ככל שכשיר לבקשת אפיק ,אחד בלבד ,יהיה מעונייןלעשות שימוש באפיק ובנכסים ,ועל כן לא ניתן לקיים
מכרז כאמור ,תקבע המועצה ,באישור השר ושר האוצר,
סכום חד–פעמי שישלם בעד השימוש כאמור.
 ככל שלא הוגשה בקשה לעשות שימוש באפיק ובנכסים,עד למועד שהורתה הרשות ,אך לאחר המועד האמור
ביקש כשיר לבקשת אפיק לעשות שימוש כאמור ,תפרסם
הרשות הודעה לציבור על כוונתה להתיר לעשות שימוש
באפיק ובנכסים אלא אם כן יפנה לרשות כשיר לקבלת
אפיק ,נוסף ,בתוך תקופה שתורה ,בבקשה לעשות שימוש
כאמור .ככל שיפנה כשיר לקבלת אפיק ,נוסף ,תקיים הרשות
מכרז באופן האמור לעיל לעניין מקרה שבו יש יותר מכשיר
לקבלת אפיק ,אחד ,המעוניין לעשות שימוש כאמור .ככל
שלא יפנה כשיר לקבלת אפיק ,נוסף ,המעוניין לעשות
שימוש כאמור ,תקבע המועצה ,באישור השר ושר האוצר,
סכום חד–פעמי שישלם בעל הרישיון בעבור השימוש
באפיק ובנכסים כאמור.
מאחר ששידורי חדשות מהווים אחד מהמרכיבים
המרכזיים בשידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה,
ולצורך הבטחת רציפות השידורים בערוץ מסוים ,מוצע
לקבוע כי בעל הרישיון הזוכה יקנה את מניותיו של בעל
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( )2ביקש כשיר לבקשת אפיק ,אחד בלבד ,לעשות
שימוש באפיק קיים ובנכסים ,עד למועד שהורתה
הרשות ,תקבע המועצה ,באישור השר ושר האוצר,
סכום חד–פעמי שישלם בעד השימוש כאמור;
( )3לא הוגשה בקשה לפי סעיף קטן זה לעשות שימוש
באפיק קיים ובנכסים ,עד למועד שהורתה הרשות,
ולאחר המועד האמור ביקש כשיר לבקשת אפיק,
לעשות שימוש כאמור ,תפרסם הרשות הודעה לציבור,
בדרך שנקבעה כאמור ברישה ,על כוונתה להתיר למי
שביקש זאת ,לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים ,אלא
אם כן יפנה לרשות כשיר לבקשת אפיק ,נוסף ,בתוך
תקופה שתורה ,בבקשה לעשות שימוש כאמור; פנה
כשיר נוסף כאמור ,יחולו הוראות פסקה ( ;)1לא פנה
כשיר נוסף כאמור יחולו הוראות פסקה (.)2
( )1בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שזכה במכרז לפי סעיף
קטן(ב)( )1או ששילם את הסכום האמור בסעיף קטן(ב)()2
(בסעיף קטן זה  -בעל הרישיון הזוכה) ,יקנה את מניותיו
של בעל הרישיון הקודם בחברת החדשות; באין הסכמה בין
בעלי הרישיונות כאמור בדבר תנאי המכירה יקבע המנהל
את התנאים האמורים ,בהתבסס על הערכת שוויין של
המניות לפי שיטת חישוב שתקבע המועצה בכללים.
( )2על אף הוראות פסקה ( ,)1רשאית המועצה להורות,
לבקשת בעל הרישיון הזוכה ,כי הוא לא יחויב בקניית
המניות בחברת החדשות כאמור באותה פסקה.
שימוש באפיק חדש 37ה( .א) בסעיף זה -
"כשיר לבקשת אפיק"  -כהגדרתו בסעיף 37ד(א);
"המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין" -
כמשמעותה בחוק התקשורת.

דברי הסבר
הרישיון הקודם בחברת החדשות שבאמצעותה שידר
בעל הרישיון הקודם שידורי חדשות .באין הסכמה בין
בעל הרישיון הקודם לבין בעל הרישיון הזוכה בדבר
תנאי המכירה כאמור ,יקבע המנהל ,כהגדרתו בסעיף 1
לחוק ,את התנאים האמורים ,בהתבסס על הערכת שוויין
של המניות לפי שיטת חישוב שתקבע המועצה .מאחר
שבמקרים מסוימים לא תהיה הצדקה לחייב בעל רישיון
זוכה לקנות את חברת החדשות (כגון :חלוף הזמן בין סיום
שידוריו של בעל רישיון קודם לבין תחילת שידוריו של
בעל רישיון חדש) ,מוצע לקבוע כי המועצה תהיה רשאית
לפטור מחובה זו ,אם ביקש זאת בעל הרישיון הזוכה.
לסעיף 37ה המוצע
באשר לשימוש באפיק חדש ,מוצע כי ככל שפנה
כשיר לבקשת אפיק למועצה ולמועצה לשידורי כבלים
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ולשידורי לוויין לצורך קביעת מיקומו של אפיק חדש שבו
ישודרו שידוריו ,לפי סעיף 6כא(1א)( )2לחוק התקשורת,
יפרסמו הרשות והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
הודעה לציבור על קביעת מיקומו של האפיק החדש כאמור,
ועל כוונתה של הרשות להתיר לבעל רישיון לשידורי
טלוויזיה לעשות שימוש באפיק ,ויפעלו בהתאם לחלופות
המפורטות להלן:
 ככל שביקש כשיר לבקשת אפיק ,נוסף ,אחד או יותר,לעשות שימוש באפיק כאמור עד למועד שהורתה הרשות,
תפרסם הרשות מכרז שיתקיים בין המבקשים לעשות
שימוש כאמור; על המכרז יחולו הוראות סעיף  40לחוק
הרשות השנייה ,בשינויים המחויבים ,אשר עניינן ,כאמור
לעיל ,סמכויות ועדת המכרזים לעניין מכרזים לשידורים
שתפרסם הרשות .כן מוצע כי המועצה תהיה רשאית
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לשידורי ולמועצה לשידורי
ולמועצה למועצה
לבקשת אפיק,
למועצה
כשיר
אפיק,
לבקשת פנה
(ב) פנה כשיר (ב)
מיקומו של אפיק שבו
קביעתשבו
של אפיק
לצורך
מיקומו
קביעתלוויין,
ולשידורי
לצורך
כבלים
כבלים ולשידורי לוויין,
לחוק התקשורת (בסעיף
6כא()2(1בסעיף
התקשורת
לחוקסעיף
6כא )2(1לפי
סעיף שידוריו,
ישודרו
ישודרו שידוריו ,לפי
והמועצה לשידורי כבלים
לשידורי כבלים
יפרסמו הרשות
והמועצה
חדש),
הרשות
יפרסמואפיק
זה  -אפיק חדש) ,זה -
קביעת מיקומו של האפיק
על האפיק
מיקומור,של
הודעה לציבו
לוויין ,קביעת
לציבור ,על
ולשידורי
ולשידורי לוויין ,הודעה
לבעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןלהתיר
הרשות
לבעל
להתיר של
הרשותכוונתה
החדש ועל
החדש ועל כוונתה של
שימוש באפיק החדש,
החדש,
סעיף זה,
להוראותבאפיק
זה ,שימוש
בהתאם
טלוויזיה ,סעיף
טלוויזיה ,בהתאם להוראות
לעניין זה הוראות אלה:
ויחולו אלה:
ויחולו לעניין זה הוראות
יותר,נוסף ,אחד או יותר,
אפיק,
לבקשת או
נוסף ,אחד
כשיר
אפיק,
ביקש
לבקשת
( )1ביקש כשיר ()1
עד למועד שהורתה
שהורתה
למועדהחדש,
עדבאפיק
שימוש
החדש,
לעשות
לעשות שימוש באפיק
לגבי השימוש באפיק
באפיק
מכרז
השימוש
לגביהרשות
תפרסם
הרשות,מכרז
הרשות ,תפרסם הרשות
שימוש כאמור; הוראות
הוראות
לעשות
כאמור;
המבקשים
לעשות שימוש
החדש בין
החדש בין המבקשים
המחויבים,בשינויים המחויבים,
מכרז כאמור,
בשינויים
יחולור ,לעניין
מכרז40כאמו
סעיף  40יחולו לענייןסעיף
לעניין הליכי המכרז
המכרז
כללים
הליכי
לקבוע
לעניין
המועצה
ורשאיתכללים
ורשאית המועצה לקבוע
ההצעותהגשתן של ההצעות
לעניין דרכי
הגשתן של
דרכי לרבות
פסקה זו,
לעניין
לפי פסקה זו ,לרבותלפי
והטיפול בהן;
והטיפול בהן;
אפיק ,נוסף ,לעשות
לעשות
לבקשת
נוסף,
כשיר
אפיק,
ביקש
לבקשת
כשיר לא
( )2לא ביקש ()2
המועצה ,באישור השר
תקבע השר
החדש,באישור
המועצה,
באפיק
תקבע
שימוש
שימוש באפיק החדש,
שישלם מי שפנה כאמור
חד–פעמי כאמור
סכום מי שפנה
שישלם
האוצר,
חד–פעמי
ושר האוצר ,סכום ושר
בעד השימוש כאמור".
כאמור".
ברישה,
ברישה ,בעד השימוש
תיקון
תיקון כותרת
כותרת למתן
והגבלות
לשידורים
והגבלות למתן
לשידורים "לזיכיון
בסופה יבוא
"לזיכיון
העיקרי,
יבוא
לחוק
בסופה
לפרק ג'
העיקרי,
סימן ב'
לחוק
בכותרת
ב' לפרק ג'
בכותרת סימן	.18
	.18
סימן ב' לפרק ג'
סימן ב' לפרק ג'
טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
רישיון לשידורי רישיון
סעיף 38
לשידוריתיקון
תיקון סעיף 38
למועד
רדיו ועד
"זיכיוןלמועד
רדיו ועד
לשידורייבוא
לשידורים"
"זיכיון
"זיכיון
במקוםיבוא
לשידורים"
העיקרי,
"זיכיון
לחוק
במקום
בסעיף 38
לחוק	.1העיקרי,
בסעיף 9 38
	.19
טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
לשידורי -גם זיכיון
המעבר  -גם זיכיוןהמעבר
תיקון סעיף 41
בסעיף 41 -לחוק העיקרי -
.20העיקרי
בסעיף  41לחוק
.20

תיקון סעיף 41

()1

טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
למתן רישיון
לשידורי
"והגבלות
רישיון
יבוא
למתן
בסופה
"והגבלות
השוליים,
בכותרתיבוא
השוליים ,בסופה
()1
בכותרת

()2

( -)2בסעיף קטן (ב- )2
בסעיף קטן (ב)2
יקבל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון"ולא
טלוויזיה" יבוא
"לשידורי"ולא יקבל
טלוויזיה" יבוא
ברישה ,אחרי
(א) ברישה ,אחרי(א)"לשידורי
טלוויזיה";
טלוויזיה";
בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)3ב)
רישיון"לעניין בעל רישיון
בערוץ" יבוא
"לעניין בעל
יבוא אחד
בערוץ"זיכיון
"קיים בעל
לפניאחד
בעל(,)3זיכיון
לפני "קיים
לשידורי טלוויזיה או אם";
לשידורי טלוויזיה או אם";
(ג) בפסקה (()5ג) (ג)
בערוץ" יבוא "לעניין בעל
"לעניין בעל
זיכיון אחד
בערוץ" יבוא
"קיים בעל
לפניאחד
זיכיון
ו–(ד),
(()5ג)בעל
בפסקה"קיים
ו–(ד) ,לפני
לשידורי טלוויזיה או אם";
רישיון או אם";
רישיון לשידורי טלוויזיה
(ד)

לשידורי טלוויזיה או אם";
או אם";
רישיון
טלוויזיה
"לעניין בעל
יבואלשידורי
רישיון
בעל" -
"לענייןו–()7
אחרי "()3
בפסקה "(,)8יבוא
(ד)"( )3ו–(- )7
בפסקה ( ,)8אחרי

לשידוריזיכיון אחר לשידורי
במקום "בעל
זיכיון אחר
"בעלאחר",
במקוםזיכיון
בהגדרה "בעל
זיכיון אחר",
בפסקה (,)9
בהגדרה "בעל
(ה) בפסקה (( ,)9ה)
טלוויזיה או בעל רישיון
לשידורירישיון
זיכיון או בעל
טלוויזיה
לשידורי"בעל
למעט" יבוא
זה זיכיון
"בעל
יבואחוק
למעט" לפי
טלוויזיה
טלוויזיה לפי חוק זה
לשידורי טלוויזיה ,למעט";
לשידורי טלוויזיה ,למעט";

דברי הסבר
לקבוע כללים לעניין הליכי מכרז זה ,לרבות לעניין דרכי
הגשתן של ההצעות והטיפול בהן.

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

 ככל שלא פנה כשיר לבקשת אפיק נוסף ,תקבעהמועצה ,באישור השר ושר האוצר ,סכום חד–פעמי שישלם
מי שפנה אליה בתחילה ,בעד השימוש כאמור.

1277

( )3בסעיף קטן (ג)( ,)1במקום "לפי חוק זה או הוא בעל זיכיון אחר לשידורים" יבוא
"או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה".
תיקון כותרת סימן ג'
לפרק ג'

.21

בכותרת סימן ג' לפרק ג' לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

תיקון סעיף 46

.22
.23
.24
.25

בסעיף  46לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

תיקון סעיף 47
תיקון סעיף 47א
תיקון סעיף 48

בסעיף (47א) לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף 47א לחוק העיקרי ,במקום "בעלי הזיכיון" יבוא "המורשים לשידורים".
בסעיף  48לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "בעל זיכיון" יבוא "לשידורי טלוויזיה או ליטול פרקי זמן
מזמן השידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל רישיון לשידורים" ,במקום
"יחידות השידור בשנה" יבוא "יחידות השידור או זמן השידורים ,בשנה" ,אחרי "בעלי
הזיכיונות" יבוא "לשידורי טלוויזיה ,בין בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה ,בין בעלי
הזיכיונות לשידורי רדיו או בין בעלי הרישיונות לשידורי רדיו ,לפי העניין" ,ובסופו יבוא
"לעניין סעיף קטן זה" ,זמן השידורים"  -כלל שעות השידורים של בעל זיכיון לשידורי
רדיו או של בעל רישיון לשידורים ,כפי שנקבע בזיכיון או ברישיון ,לפי העניין";

תיקון סעיף 49

.26

תיקון סעיף 50

.27
.28

תיקון כותרת סימן
א' לפרק ד'
תיקון סעיף 51א

.29

()2

בסעיף קטן (ב) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

()3

בסעיף קטן (ג) ,אחרי "זיכיון" יבוא "לשידורים או רישיון לשידורים";

()4

בסעיף קטן (ד) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".

בסעיף  49לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "מבעל זיכיון" יבוא "ממורשה לשידורים";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".

בסעיף  50לחוק העיקרי ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".
בכותרת סימן א' לפרק ד' ,במקום "תחנות וזיכיונות" יבוא "תחנות ,רישיונות
וזיכיונות".
בסעיף 51א לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א)
(ב)

בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה;";

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית ,אם ביקש לעשות כן לגבי
שידורי הטלוויזיה שהוא משדר ,בהתאם להוראות סעיף 51ב(ב;".)1

( )2בסעיף קטן (ד) ,במקום "יממנו את עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות" יבוא
"יממנו ,עד לערב מועד המעבר ,את עלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של
שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)( )2( ,)1ו–(;")3

דברי הסבר
סעיפים  )1(29עד ( 32 ,30 ,)3ו–68
בסעיף 51א לחוק הרשות השנייה נקבעו הוראות בנוגע
לתכנון ,הקמה ,הפעלה ומימון של תחנות שידור ספרתיות
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להפצתם וקליטתם בציבור של שידורי טלוויזיה של בעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ושל הערוצים הציבוריים
(להלן  -מערך שידור ספרתי) .בהתאם לכך הקימה הרשות

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

()3

יבוא :סעיף קטן (ד) יבוא:
(()3ד) אחרי
אחרי סעיף קטן
קטןהמנויים בסעיף קטן
הגופים
המנוייםוכןבסעיף
הגופים ו–(1א),
קטן (א)()1
בסעיףוכן
המנוייםו–(1א),
קטן (א)()1
הגופים
"(ד)1בסעיף
"(ד )1הגופים המנויים
טלוויזיהאו שידורי טלוויזיה
ערוץ הכנסת
שידורי
שידורי
הכנסת או
תפיץ את
הרשותערוץ
אתכישידורי
שביקשו
הרשות תפיץ
(א)( )2ו–()4
(א)( )2ו–( )4שביקשו כי
להוראות סעיף 51ב(ב) או
51ב(ב) או
בהתאם
הערבית ,סעיף
בשפה להוראות
הייעודיבהתאם
הערבית,
הערוץ
בשפה
משדר
הייעודי
של משדר הערוץ של
(ב ,)1יממנו -
(ב ,)1יממנו -
לצורך קליטתם והפצתם
והפצתם
ההקמה
קליטתם
לצורךעלות
ההקמה -את
עלותהמעבר
אתמועד
לערב
המעבר -
( )1עד לערב מועד( )1עד
(א)(1א)בסעיף קטן (א)(1א)
המנויים
הגופיםקטן
של בסעיף
המנויים
טלוויזיה
הגופים
שידורי
של של
טלוויזיה
בציבור של שידוריבציבור
ו–;)4
ו–;)4
לצורך קליטתם והפצתם
והפצתם
ההקמה
קליטתם
עלות
לצורך
 אתההקמה
עלותהמעבר
במועד
החלאת
המעבר -
( )2החל במועד ()2
המנויים בסעיף קטן (א).
קטן (א).
הגופים
המנוייםכלבסעיף
בציבור של
בציבור של כל הגופים
כל הגופים האמורים
האמורים
שווה בין
הגופים
בחלוקה
בין כל
שווהיהיה
בחלוקה (ד)1
יהיהסעיף קטן
(ד )1לפי
מימון
(ד )2קטן
(ד )2מימון לפי סעיף
התשלום ,מועדי התשלום
דרכיהתשלום
מועדי
התשלום,על
האוצר יורו
ושרדרכי
השרעל
קטן; יורו
האוצר
סעיף
באותוושר
באותו סעיף קטן; השר
וסכומי התשלום .וסכומי התשלום.
תשלוםעד ( ,)4לגבי תשלום
קטן (א)()1
בסעיףלגבי
עד (,)4
המנויים
קטן (א)()1
והגופים
הרשותבסעיף
המנויים
הסכימו
והגופים
הרשותלא
(ד )3לא הסכימו (ד)3
בעניין (ד ,)1יכריעו בעניין
קטן (ד) או
יכריעו
סעיף
(ד,)1
ימומןאולפי
קטן (ד)
האם
סעיף
הקמה,
ימומן לפי
האםבעלות
הנכלל
הקמה,
מסוים
מסוים הנכלל בעלות
השר ושר האוצר ;".השר ושר האוצר;".

()4

במקום סעיף קטן (י) יבוא:
קטן (י) יבוא:
במקום סעיף ()4
לשידורי טלוויזיה רשאים
זיכיונותרשאים
ובעליטלוויזיה
לשידורי
טלוויזיה
זיכיונות
לשידורי
רישיונותובעלי
בעליטלוויזיה
"(י)לשידורי
"(י) בעלי רישיונות
ורשאים הם להתקשר
להתקשר
ספרתיות,
שידורהם
ורשאים
לתחנות
ספרתיות,
שידוריהם
לתחנות שידור
לשם העברת
שידוריהם
להתאגד,
להתאגד ,לשם העברת
כובלייראו כהסדר כובל
כאמור לא
התקשרותכהסדר
או לא ייראו
כאמור
התאגדות
התקשרות
לצורך זה;
התאגדות או
זה; הרשות
עם הרשות לצורך עם
העסקיים ,התשמ"ח1988-;".4
התשמ"ח1988-;".4
העסקיים,ההגבלים
לעניין חוק
לעניין חוק ההגבלים

()5

בסעיף קטן (יב)( -)5בסעיף קטן (יב) -
"עלות ההקמה" יבוא:
יבוא:
ההגדרה
ההקמה"
לפני
"עלות
(א) לפני ההגדרה(א)
כמשמעותו בסעיף 6לד 3לחוק
 6לד 3לחוקבסעיף
הערבית"
כמשמעותו
הייעודי בשפה
הערבית" -
הערוץ
בשפה
""משדר
""משדר הערוץ הייעודי
התקשורת;";
התקשורת;";
(ב)

שידור ספרתית" יבוא:
יבוא:
"תחנת
ספרתית"
ההגדרה
שידור
במקום
(ב) "תחנת
במקום ההגדרה
מוקד לבקרה ,לתיאום,
לתיאום,
לרבות
לבקרה,
מוקדשידור,
תחנת
לרבות
ספרתית" -
תחנת שידור,
""תחנת -שידור
""תחנת שידור ספרתית"
בשיטה הספרתית ,לשם
הספרתית ,לשם
שידורי טלוויזיה
של בשיטה
טלוויזיה
ולהגברה
שידורי
לתקנון
לתקנון ולהגברה של
תחנות שידור נוספות
נוספות
באמצעות
תחנות שידור
במישרין או
באמצעות
לציבור
הפצתם או
הפצתם לציבור במישרין
כאמור".
כאמור".

דברי הסבר
השנייה לטלוויזיה ורדיו את מערך השידור הספרתי
(המכונה "עידן  )"+והיא מפעילה אותו ,בהתאם להוראות
חוק הרשות השנייה ,החל מחודש אוגוסט .2009
עם שינוי שיטת ההסדרה ,מוצע לקבוע כי מערך
השידור הספרתי יורחב כך שישמש גם להפצה וקליטה
של שידורי בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה.
כמו כן ,מאחר ששידוריו של משדר הערוץ הייעודי
בשפה הערבית (להלן  -ערוץ בשפה הערבית) ניתנים על
פי חוק לשידור באופן בלתי מוצפן באמצעות לוויין (סעיף
4

6לד 3לחוק התקשורת המאפשר למשדר הערוץ בשפה
הערבית האמור לשדר גם במתכונת של שידורי טלוויזיה
פתוחים באמצעות לוויין) וכן לאור החשיבות בקיומם של
שידורי טלוויזיה מסחרית לאוכלוסיית דוברי הערבית,
מוצע שמערך ההפצה כאמור יפיץ גם את שידוריו של
בעל רישיון כאמור ,אם ביקש לעשות כן .מוצע לקבוע כי
שידוריו של משדר הערוץ בשפה הערבית יופצו במסגרת
ערוץ טלוויזיה אחד ושתחילת ההפצה כאמור תהיה לא
יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד שבו הגיש המשדר
את בקשתו כאמור ,ואולם אם הוגשה בקשתו לאחר תום

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128
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תיקון סעיף 51ב
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תיקון סעיף 52
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בסעיף 51ב לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "של ערוץ  2והערוץ השלישי" יבוא "שמשדרים בעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה";
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה
של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד; תחילת הפצה כאמור
תהיה לא יאוחר מתום שנה מהמועד שבו ניתן הרישיון לבעל הרישיון האמור;".

()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1הרשות תפיץ ,לפי בקשה של משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית ,את
שידורי הטלוויזיה של משדר כאמור ,במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד; תחילת הפצה
כאמור תהיה לא יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד שבו הגיש המשדר את
בקשתו כאמור ,ואולם אם הוגשה בקשתו לאחר תום שנה מיום תחילתו של
תיקון מס'  33ולפני מועד המעבר ,תהיה תחילת ההפצה לא יאוחר מיום ט' באייר
התשע"ב ( 1במאי ;".)2012

( )4בסעיף קטן (ה) ,במקום "ושל רשות השידור" יבוא "של רשות השידור ושל משדר
הערוץ הייעודי בשפה הערבית" ,אחרי "בסעיף קטן (ב)" יבוא "או (ב ,")1אחרי "כאמור
בסעיף 51א(א)( ")1יבוא "ושל בעלי הרישיונות כאמור בסעיף 51א(א)(1א)" ואחרי "שבעלי
הזיכיונות" יבוא "או שבעלי הרישיונות";
( )5בסעיף קטן (ו) ,במקום "ורשות השידור" יבוא "רשות השידור ומשדר הערוץ
הייעודי בשפה הערבית".
בסעיף  52לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -

דברי הסבר
שנה מיום תחילתו של החוק המוצע ולפני מועד המעבר,
תהיה תחילת ההפצה לא יאוחר מיום ט' באייר התשע"ב
( 1במאי  ,)2012זאת נוכח הצורך בהערכות של הרשות
השנייה להפצת ערוץ זה באמצעות המערך.
בנוסף ,מוצע להתאים את המנגנון למימון הקמת
מערך השידור הספרתי למצב הדברים שייווצר לאחר
מועד המעבר ,בהתאם לשינויים המוצעים בחוק המוצע
ובהם שינוי שיטת ההסדרה .כיום ,העלות הכרוכה בהקמת
מערך השידור הספרתי ממומנת על ידי בעלי הזיכיונות
לשידורי טלוויזיה ,והתשלומים שמשולמים על ידם בעד
עלות הקמה כאמור ,מקוזזים מכספי התמלוגים שהם
חבים בהם .בחוק המוצע ,מוצע לקבוע כי מנגנון המימון
הקבוע בחוק הרשות השנייה יחול לגבי עלויות הקמת
מערך השידור הספרתי שהוצאו עד למועד המעבר ,לצורך
קליטתם והפצתם בציבור של שידורי הגופים המנויים כיום
בסעיף 51א (היינו ,בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ,וכן
הכנסת ורשות השידור  -ככל שביקשו ששידוריהם יופצו
באמצעות תחנות השידור).
אשר לעלויות הקמה נוספות ,ככל שיהיו ,שהוצאו עד
לערב מועד המעבר לצורך קליטתם והפצתם של שידורי
בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה או של משדר ערוץ בשפה
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הערבית ,וכן עלויות הקמה שהוצאו החל ממועד המעבר
לצורך קליטתם והפצתם של כלל השידורים במערך
השידור הספרתי ,הם ימומנו בחלוקה שווה בין כל הגופים
אשר שידוריהם יופצו באמצעות מערך השידור הספרתי,
למעט רשות השידור .ככל שהרשות השנייה וגופי השידור
כאמור לא יסכימו ביניהם האם על תשלום מסוים להיכלל
בעלות ההקמה שנושאים בה בעלי הזיכיון בלבד ,או בעלות
ההקמה אשר תחולק באופן שווה בין כל הגופים המשדרים
כאמור ,שר התקשורת ושר האוצר יכריעו בעניין.
עוד מוצע לקבוע ,בדומה לקבוע ביחס לגופי שידור
הערוצים הציבוריים ,כי גם איכות הפצת שידוריו של
ערוץ בשפה הערבית ,תהיה זהה לאיכות שידורי ההפצה
של שידורי בעלי הזיכיונות והרישיונות לשידורי טלוויזיה,
וכי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ומשדר הערוץ בשפה
הערבית ישלמו לרשות דמי הפצה זהים לסכומים
שמשלמים שאר הגופים ששידוריהם מופצים באמצעות
מערך השידור הספרתי.
עם שינוי אופן המימון של עלויות ההקמה
סעיף 31
של תחנות השידור הספרתיות כאמור בסעיף
 29להצעת החוק ,נדרשות התאמות לעניין הערבויות
והבטוחות שנדרש בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה להפקיד
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

51א(יב)" יבוא "לפי סעיף
"לפי סעיף
בסעיף
יבוא
"כאמור
51א(יב)"
במקום
בסעיף
"כאמורובו
יסומן "(")1
במקום
האמור בו
(א) "( ")1ובו
(א) האמור בו יסומן
51א(ד) או (ד51 ;")1א(ד) או (ד;")1
(ב)

אחרי פסקה ( )1יבוא:
(ב)יבוא:
אחרי פסקה ()1
הייעודי בשפה הערבית
הערבית
הערוץ
בשפה
ומשדר
הייעודי
טלוויזיה
הערוץ
לשידורי
רישיוןומשדר
טלוויזיה
לשידוריבעל
"( )2בעל רישיון "()2
להבטחת המימון של עלות
ערבויות של עלות
להבטחת המימון
של הרשות,
ערבויות
דרישתה
הרשות,
יפקידו ,לפי
יפקידו ,לפי דרישתה של
51א(ד;".)1לפי סעיף 51א(ד;".)1
ההקמה לפי סעיף ההקמה

רישיון לשידורי טלוויזיה,
טלוויזיה,
"מבעל
לשידורי
רישיון יבוא
השידור"
"מבעל
"ומרשות
במקום יבוא
השידור"
(א,)1
"ומרשות
בסעיף קטן
( )2במקום
( )2בסעיף קטן (א,)1
הייעודי בשפה הערבית".
הערבית".
הערוץ
בשפה
וממשדר
הייעודי
השידור
מרשותהערוץ
מרשות השידור וממשדר
51א(ד)"53.
תיקון סעיף
תיקון סעיף 53
51א(ד)"" .לפי סעיף
51א" יבוא
סעיף
בסעיף
"כאמור"לפי
51א" יבוא
במקום
בסעיף
העיקרי,
"כאמור
לחוק
במקום
העיקרי(53,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (53א) .32
.32
אחרי53א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי ,יבוא:
סעיף 53
העיקרי,
סעיף .3353לחוקאחרי
.33

הוספת סעיף 53א

בערוץ נפרד
בערוץ אחד שבו ישודרו
ישדרישודרו
טלוויזיהשבו
בערוץ אחד
לשידורי
רישיוןישדר
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון 53א.
"שידור בעל
"שידור בערוץ נפרד 53א.
החדשות ושידורי הרשות
ושידורי הרשות
הרישיון ,חברת
בעלהחדשות
חברת
שידורי
שידורי בעל הרישיון,
כמשמעותם בסעיף  ,48בלבד".
כמשמעותם בסעיף  ,48בלבד".
סעיף 54
תיקון סעיף 54
למועד
תיקון"עד
למועד יבוא
יתקיימו"
טלוויזיה"עד
יתקיימו" יבוא
טלוויזיה "שידורי
העיקרי ,אחרי
"שידורי
לחוק
אחרי
(54א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף (54א)	.34
	.34
המעבר".
המעבר".
תיקון סעיף 55
בסעיף 55 -לחוק העיקרי -
 .35העיקרי
בסעיף  55לחוק
.35

()1

תיקון סעיף 55

אחרי פסקה ( )1יבוא:
(א,)3
יבוא:
קטן()1
פסקה
בסעיף
( )1אחרי
בסעיף קטן (א,)3
בוטלו הזיכיונות של כל
הזיכיונותאושל כל
53א ,פקעו
בוטלו
וסעיף
()1או
פקעו
53א,
אף וסעיף
על ()1
פסקה
הוראות
"(1א)פסקה
"(1א) על אף הוראות
שתחילתהבתקופה שתחילתה
במועד החל
בתקופה
בערוץ ,2
טלוויזיההחל
לשידורי ,2במועד
טלוויזיה בערוץ
לשידוריהזיכיונות
בעלי הזיכיונות בעלי
באוקטובר  ,)2015לא
( 31לא
,)2015
התשע"ו
באוקטובר
בחשוון
י"ח (31
התשע"ו
וסיומה ביום
המעבר בחשוון
במועדביום י"ח
במועד המעבר וסיומה
והואלפי פסקה ( )1והוא
הלימודית
פסקה ()1
לטלוויזיה
הלימודית לפי
לטלוויזיה שהוענק
בלבד ,הזיכיון
שהוענק
בשל כך
הזיכיון
יפקע,
יפקע ,בשל כך בלבד,
שבעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןובלבד
האמורה,
שבעל
התקופה
תום ובלבד
האמורה,
בתוקפו עד
התקופה
לעמוד
עד תום
ימשיך
ימשיך לעמוד בתוקפו
71ד(ז); שידורי הטלוויזיה
הטלוויזיה
בסעיף
שידורי
כהגדרתו
קיים71ד(ז);
בסעיף
באפיק
כהגדרתו
קייםשימוש
עושה
באפיק
טלוויזיה
טלוויזיה עושה שימוש
ואולם יחידת השידור
השידור
האמור,
יחידת
הרישיון
ואולם
בעל
האמור,
הרישיוןמשדר
בערוץ שבו
ישודרובעל
שבו משדר
הלימודית
הלימודית ישודרו בערוץ
שמונה אחוזים וחצי מזמן
וחצי מזמן
בהיקף
אחוזים
תהיה
שמונה
הלימודית
הטלוויזיהבהיקף
הלימודית תהיה
הזיכיון של
הטלוויזיה
על פי הזיכיון של על פי
בעל הרישיון האמור;".
האמור;".
(48א) ,של
הרישיון
בסעיף
כהגדרתובעל
(48א) ,של
השידורים,
השידורים ,כהגדרתו בסעיף

דברי הסבר
לשם הבטחת שיטת המימון כאמור .בנוסף ,מוצע לקבוע
כי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ומשדר הערוץ בשפה
הערבית יפקידו ,לפי דרישתה של הרשות ,ערבויות
להבטחת החלק שעליהם לשאת בו כאמור במימון של
עלות ההקמה.

האמור ,שאמורה הייתה לפקוע ביום י"ח בחשוון התשע"ו
( 31באוקטובר  ,)2015וזאת בהיקף של שמונה אחוזים וחצי
מזמן השידורים בערוץ  ,2לנושאים לימודיים-חינוכיים
בלבד ובשעות צפייה של האוכלוסייה שלה מיועדים
שידורים אלה.

מוצע לקבוע כי עם המעבר למשטר של
סעיף 33
רישיונות כל בעל רישיון לשידורי טלוויזיה
ישדר בערוץ אחד שבו ישודרו שידורי בעל הרישיון ,חברת
החדשות ושידורי הרשות כמשמעותם בסעיף  48לחוק
הרשות השנייה  -שעניינם זמני שידור שהרשות נוטלת
לצורך מתן שידורים מטעמה בלבד.

מכיוון שלנוכח שינוי שיטת ההסדרה עשוי להיווצר
מצב שבו לא ייוותרו בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2לפני המועד האמור ,מוצע לקבוע כי בתקופה
שתחילתה במועד המעבר וסיומה במועד האמור ,לא יפקע,
בשל כך בלבד ,הזיכיון שהוענק לטלוויזיה הלימודית והוא
ימשיך לעמוד בתוקפו עד תום התקופה האמורה .שידורי
הטלוויזיה הלימודית ישודרו במסגרת שידוריו של בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה אשר עושה שימוש באפיק שבו
עשו שימוש בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
 ,2ככל שיהיה בעל רישיון אשר יעשה שימוש באפיק
האמור.

בסעיף (55א )3לחוק הרשות השנייה נקבע
סעיף 35
כי המועצה תעניק לטלוויזיה הלימודית ,בלא
מכרז ,זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2לתקופת תוקפם של
הזיכיונות של בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
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()2

בסעיף קטן (ב) ,אחרי " "70יבוא "71ד".

תיקון סעיף 56

.36

תיקון סעיף 58

.37

בסעיף  58לחוק העיקרי ,בהגדרה "הפקה עצמית" אחרי "לשידורי טלוויזיה" יבוא "בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי "שבעל זיכיון" יבוא "או שבעל רישיון";

תיקון סעיף 62א

.38

בסעיף 62א לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 62ב

.39

תיקון כותרת סימן
ג' 1לפרק ד'

.40

בכותרת סימן ג' 1לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "הוצאה למימון" יבוא "מימון";

תיקון סעיף 62ג

.41

בסעיף 62ג לחוק העיקרי -

בסעיף  56לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "או לרישיון";

()2

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה יבוא "לא יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה או רישיון לשידורי
טלוויזיה ;"-
(ב)

אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה;";

(ג) בפסקה ( ,)2במקום "בתאגיד בעל זיכיון" יבוא "בבעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";
(ד)

בפסקה ( ,)3במקום "( )1או ( ")2יבוא "(1( ,)1א) או (;")2

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בעל זיכיון לא יתקשר" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא יתקשר" ובמקום "עם בעל זיכיון אחר" יבוא "עם
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה אחר או עם בעל רישיון לשידורי טלוויזיה אחר";
()2

בסעיף קטן (ג) -
(א) ברישה ,אחרי "(51ג)" יבוא "51א(י)";
(ב) בהגדרה "בעל זיכיון" ,במקום ""בעל זיכיון"" יבוא ""בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה"" ובמקום "בעל זיכיון אחד" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ,אחד"
ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "כאמור";
(ג)

אחרי ההגדרה "בעל זיכיון" יבוא:
""בעל רישיון לשידורי טלוויזיה"  -לרבות בעל עניין בו ,ולרבות תאגיד
בשליטתו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,אחד או יותר ,או של
בעלי העניין בבעל רישיון כאמור ,יחד או לחוד;".

בסעיף 62ב לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,המילים "בבעל זיכיון"  -יימחקו;

( )2במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה" ואחרי "בעל הזיכיון" יבוא "או בעל הרישיון ,לפי העניין";

( )1בסעיף קטן (א) ,ברישה ,אחרי "ו' בחשון התשס"ד ( 1בנובמבר  ")2003יבוא "עד
יום ח' בחשון התשע"ו ( 31באוקטובר ;")2015

דברי הסבר
סעיפים
 40ו–41

1282

מוצע להחיל על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה
חובות הזהות לאלה החלות כיום על בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה ,שאינו נושא במחויבויות

מכרזיות ,בכל הנוגע להוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה
של תכניות המשודרות בערוץ שבו הוא משדר .בהתאם לכך,
בעל הרישיון יחויב להוציא ,בכל שנה ,הוצאה למימון הפקה
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

()2

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()2א) אחרי
אחרי סעיף קטן
הוצאה למימון הפקה
הפקה
שנה,
למימון
הוצאה בכל
טלוויזיה יוציא,
בכל שנה,
לשידורי
רישיון יוציא,
טלוויזיה
בעל
לשידורי
"(א )1בעל רישיון"(א)1
באותה שנה ,הכוללת
הכוללת
שנה,משדר,
באותההוא
בערוץ שבו
משדר,
המשודרות
התכניות שבו הוא
המשודרות בערוץ
ורכישה של
ורכישה של התכניות
החדשות ,או לרכישה
לרכישה
שלאוחברת
החדשות,
חברת השוטף
לתפעול
שנהשל
השוטף
באותה
לתפעול
ההוצאה
את שנה
את ההוצאה באותה
סרטיםלשם הפקת סרטים
הפקתהוצאה
63א 1וכן
סעיףלשם
הוצאה
וכןלפי
אושרה
אם63א1
סעיף
חדשות
אושרה לפי
אםשידורי
של שידורי חדשותשל
כמפורט בתוספת השנייה,
יהיוהשנייה,
בתוספת
בסעיף זה
כמפורט
כאמור
ההוצאהיהיו
מרכיביבסעיף זה
ישראליים;כאמור
ישראליים; מרכיבי ההוצאה
בה.מהסכום הקבוע בה.
יפחת
הקבוע
וסכומה לא
וסכומה לא יפחת מהסכום
במהלךיהיה רשאי ,במהלך
רישיון חדש
בעלרשאי,
(א,)1יהיה
קטןחדש
רישיון
בעלסעיף
הוראות
אף(א,)1
הוראות()1סעיףעלקטן
(א )1( )2על אף (א)2
הרישיון ,לשדר מחצית
מחצית
תוקפו של
הרישיון ,לשדר
במועד תחילת
תוקפו של
תחילתהחל
הראשונות
במועד
השנתיים
השנתיים הראשונות החל
ו–5א לתוספת השנייה.
השנייה.
לתוספת ו–(ב)
בסעיפים (5א)
ו–(ב) ו–5א
(5א)לגביו
הקבוע
בסעיפים
השידורים
מהיקףלגביו
מהיקף השידורים הקבוע
רישיוןלו לראשונה רישיון
לראשונהשניתן
חדש"  -מי
שניתן לו
מי רישיון
"בעל
חדש" -
קטן זה,
רישיון
בסעיף
( )2בסעיף קטן זה")2(,בעל
לשידורי טלוויזיה או בעל
זיכיוןאו בעל
טלוויזיה
לשידוריבעל
זיכיוןבינו לבין
ואם היו
טלוויזיה,בעל
לשידוריבינו לבין
לשידורי טלוויזיה ,ואם היו
יחסיםרישיון קודם) יחסים
זיכיון או
קודם)
רישיוןבעל
(בהגדרה זו -
טלוויזיה זיכיון או
לשידורי זו  -בעל
רישיון(בהגדרה
רישיון לשידורי טלוויזיה
סיום היחסים כאמור:
כאמור:
ממועד
היחסים
סיוםלפחות
ממועדשנה
לפחות חלפה
שנהלהלן -
כמפורט
כמפורט להלן  -חלפה
זיכיון או רישיון קודם;
קודם;
בבעל
רישיון
עניין
בעלאו
זיכיון
היה
בבעל
ענייןהוא
(א) הוא היה בעל(א)
(ב)

קודם היה בעל עניין בו;
עניין בו;
רישיון
אובעל
היה
זיכיון
קודם
בעל
רישיון
בעל זיכיון או(ב)

(ג)

זיכיון או רישיון קודם;
קודם;
בבעל
רישיון
עניין
בעלאו
זיכיון
היה
בבעל
עניין בו
בעלעניין
היה בעל
בעל עניין בו (ג)

הרישיון הזיכיון או הרישיון
ביטולו של
אואו
הזיכיון
פקיעתו
במועדשל
גםביטולו
יראו או
פקיעתו
הגדרה זו,
לענייןבמועד
לעניין הגדרה זו ,יראו גם
היחסים בינו לבין בעל
סיום בעל
בינו לבין
כמועד
היחסים
הקודם,
סיום
הרישיון
הקודם,אוכמועד
הרישיוןהזיכיון
של בעל הזיכיון אושל בעל
הרישיון החדש ;".הרישיון החדש;".

דברי הסבר
ורכישה של התכניות המשודרות בערוץ שבו הוא משדר,
באותה שנה ,הכוללת את ההוצאה באותה שנה לתפעול
השוטף של חברת החדשות ,או לרכישה של שידורי חדשות
אם אושר לו לעשות כן על פי חוק הרשות השנייה בהתאם
למפורט בתוספת השנייה לחוק האמור ,וסכום ההוצאה
כאמור לא יפחת מהסכום הקבוע בתוספת האמורה.
בתחום התקשורת על שווקיו השונים ,נקבעו במהלך
השנים הקלות לגורמים חדשים כדי שאלה יסייעו לו
להתגבר על החיסרון המובנה בכניסה לשוק קיים עם
שחקנים ותיקים.
שוק הטלוויזיה המסחרית מאופיין בקיומם של חסמי
כניסה גבוהים למתחרים חדשים .השנים הראשונות של
תחילת פעילותו של משדר חדש ,מתאפיינות בתהליך
חדירה לשוק הכולל בנייה של מערך שידורים ,בניית מוניטין
לגורם המשדר ,יצירת מערך התקשרויות בתחום הפרסום,
בניית הרגלי הצפייה ועוד .כל אלה כרוכים בהשקעות
כבדות ואילו ההכנסות בשנים אלה נמוכות יחסית .ועל
כן ,הקלות ינוקא נדרשות במיוחד בתחום זה ,ובפרט כאשר
הגורמים הקיימים משדרים זה תקופות ארוכות ,אשר
מעניקות להם יתרון ברור על פני כל גורם משדר חדש.
בלא קיומן של הקלות ינוקא ,קיים חשש כי בתחום שידורי
הטלוויזיה המסחרית לפי חוק הרשות השנייה ייוותרו
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הגורמים המשדרים כיום בלבד ,מצב דברים אשר משמעותו
הוא תחרות מצומצמת וכן השקעות פחותות ביצירה
ישראלית לעומת מצב הדברים הקיים כיום .היווספותם
של גורמים נוספים אשר ישדרו שידורי טלוויזיה מסחרית
עשוי להביא ,לאורך זמן ,להרחבת ההשקעות בהפקות
מקור לעומת מציאות שבה ישדרו שניים או שלושה בעלי
רישיונות בלבד.
אשר על כן ,כדי ליצור תנאים מסוימים שיהיה בהם
כדי להקל באופן כלשהו על כניסתם של גורמי שידור
חדשים ,מוצע לקבוע לגבי בעל רישיון חדש שהוא יהיה
רשאי ,במהלך השנתיים הראשונות מיום תחילת השידורים
על ידו ,לשדר מחצית מהיקף השידורים הקבוע לגביו
בתוספת השנייה בכל הנוגע לחובת ההוצאה השנתית
לשם הפקת תכניות סוגה עילית וכן לשם הפקת סרטים
ישראליים.
לעניין זה ,בעל רישיון חדש הוא מי שניתן לו לראשונה
רישיון לשידורי טלוויזיה .כדי שהקלה כאמור תוענק רק
לגורמי שידור חדשים מוצע לקבוע כי הקלה לא תוענק
למי שמתקיימים בינו לבין מי שהיה בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה זיקות כמפורט
בסעיף ,במהלך השנה שקדמה למועד תחילת שידוריו של
בעל הרישיון ,כולה או חלקה.
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הוספת סעיפים
62ה ו–62ו
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אחרי סעיף 62ד לחוק העיקרי יבוא:
""שימוש בסכומים
שהתקבלו בשל
מימוש בטוחות

62ה( .א) החל במועד המעבר ,סכומים שהתקבלו בידי הרשות
ממימוש ערבות או פיקדון כאמור בסעיף 33א(א)(()3ב) ,ישמשו
למימון הפקות מקומיות קנויות שהן תכניות סוגה עילית,
באופן האמור בסעיף קטן (ג) ,אשר ישודרו בשידוריהם של בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,המועצה רשאית לקבוע
כי סכומים שהתקבלו בידי הרשות כאמור באותו סעיף קטן
ישמשו בחלקם למימון הפקות מקומיות קנויות שאינן תכניות
סוגה עילית ,באופן האמור בסעיף קטן (ג) ובהתאם לכללים
שקבעה המועצה ,ובלבד שלדעת המועצה קיימים טעמים
המצדיקים זאת.
(ג) סכומים כאמור בסעיף קטן (א) יועברו לתמיכה במוסדות
ציבור שבין מטרותיהם קידום ועידוד יצירה והפקה של הפקות
מקומיות כהגדרתן בתוספת הראשונה ,בהתאם למבחנים
שוויוניים שתקבע המועצה; על הגשת בקשות לתמיכה
במוסדות כאמור והדיון בהן יחולו הוראות הנוהל כמשמעותו
בסעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב ,בשינויים המחויבים.
(ד) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו תכניות שיצירתן או שהפקתן מומנה לפי
הוראות סעיף קטן (ג) ,בהתאם לכללים שקבעה המועצה בדבר
שיבוץ תכניות כאמור.
(ה) המועצה תקבע כללים להכרה חלקית בסכומים ששימשו
למימון הפקות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ואשר שובצו
בשידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לצורך עמידתו של בעל הזיכיון או בעל הרישיון
האמור ,לפי העניין ,במחויבויותיו לפי הוראות סעיף 62ג.

דברי הסבר
במטרה להרחיב את שידורי תכניות הסוגה
סעיפים
 42ו–         )2(66העילית ,מוצע לקבוע בסעיף 62ה המוצע לחוק
הרשות השנייה ,מנגנון שלפיו סכומים
שהתקבלו ממימוש ערבות או פיקדון שהופקדו לשם
הבטחת עמידת בעל הרישיון בדרישות סעיף  5לתוספת
השנייה ,לעניין היקף ההוצאות השנתיות שעליו להוציא
לשם הפקת תכניות סוגה עילית ,ישמשו למימון הפקות
מקומיות קנויות שהן תכניות סוגה עילית .הפקות אלה
ישודרו במסגרת שידוריהם של בעלי זיכיונות לשידורי
טלוויזיה ושל בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה ,בהתאם
לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור.
מוצע כי המועצה תהיה רשאית לקבוע כי סכומים
שהתקבלו בידי הרשות כאמור ,ישמשו בחלקם גם למימון
הפקות מקומיות קנויות שאינן תכניות סוגה עילית ,ובלבד
שלדעת המועצה קיימים טעמים המצדיקים זאת ,ובהתאם
לכללים שהמועצה תקבע .חלופה זו מוצעת כדי לתת
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למועצה גמישות ביחס לרכישת הפקות מקומיות קנויות
אחרות אשר אינן מסווגות בהכרח כתכניות סוגה עילית.
בהתאם למנגנון המוצע ,הסכומים האמורים ישמשו
לתמיכה במוסדות ציבור שבין מטרותיהם קידום ועידוד
יצירה והפקה של הפקות מקומיות ,בהתאם למבחנים
שוויוניים שתקבע המועצה ,ומוסדות הציבור יעשו שימוש
בכספים לשם הפקה של תכניות כאמור .מוצע כי על הגשת
בקשות לתמיכה בגופים כאמור והדיון בהן יחולו הוראות
הנוהל ,כמשמעותו בסעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,1985-בהתאם למקובל ביחס למנגנוני התמיכה
שמקיימים משרדי ממשלה ,בשינויים המחויבים .הנוהל
האמור ,כולל ,בין השאר ,הוראות בדבר אופן הדיון בבקשות
כאמור באמצעות ועדת תמיכות ,וכן תנאי סף למוסד ציבור
לצורך דיון בבקשתו.
המועצה תקבע כללים להכרה חלקית בסכומים
ששימשו למימון הפקות מקומיות קנויות שהן תכניות
סוגה עילית והפקות מקומיות קנויות שאינן תכנית סוגה
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קנויה"  -הפקה מקומית
מקומיתמקומית
"הפקה -הפקה
מקומיתזה,קנויה"
"הפקה בסעיף
(ו) בסעיף זה( ,ו)
הפקה מקומית קנויה
קנויה
שהיא
מקומית
הראשונה
בתוספתהפקה
הראשונה שהיא
כהגדרתה בתוספתכהגדרתה
המועצה שנקבעו לפי
בכללי לפי
שנקבעו
העומדת
המועצה
בכללי,58
העומדתבסעיף
כהגדרתה
כהגדרתה בסעיף ,58
סעיף .60
סעיף .60
בסכומים
שימוש בסכומים
37ה ,סעיפים 37ד37 ,ה,
מתשלומים לפי
שהתקבלוסעיפים 37ד,
מתשלומים לפי
שהתקבלו סכומים
סכומים62ו( .א)
שימוש (א)
62ו.
שהתקבלו בשל
שהתקבלו בשל
הפקות מקומיות קנויות,
למימוןקנויות,
מקומיות
ישמשו
הפקות
71ה(ו),
למימון
ישמשו או
או 71ה(ו)71 ,ד(ז)
71ד(ז)
שימוש באפיק או
שימוש באפיק או
מוחשיים
בנכסים לא מוחשיים בנכסים לא
ישודרו בשידוריהם של
בשידוריהם של
קטן (ב) ,אשר
ישודרו
בסעיף
אשר
האמור
קטן (ב),
באופן
האמור בסעיף
באופן
בעללשידורי לוויין ,בעל
רישיון
לוויין,
לשידוריבעל
רישיוןכבלים,
לשידורי
בעל
רישיון
כבלים,
בעל רישיון לשידוריבעל
רישיון לשידורי טלוויזיה.
טלוויזיה.
ובעל
לשידורי
טלוויזיה
רישיון
לשידורי
זיכיון ובעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה
יתוקצבו בחוק תקציב
תקציב
קטן (א)
בסעיףבחוק
יתוקצבו
כאמור
הסכומים (א)
כאמור בסעיף קטן
(ב) הסכומים (ב)
במוסדות ציבור כאמור
לתמיכה כאמור
במוסדות ציבור
בתכנית נפרדת,
שנתי ,לתמיכה
שנתי ,בתכנית נפרדת,
יועברו למוסדות הציבור
האמוריםהציבור
הסכומיםלמוסדות
האמורים יועברו
בסעיף 62ה(ג);
בסעיף 62ה(ג); הסכומים
במוסדות הציבור שיקבע
לתמיכהשיקבע
במוסדות הציבור
לתמיכה שוויוניים
פי מבחנים
שוויוניים
על
על פי מבחנים
לאחר התייעצות עם
התייעצותר ,עם
לעניין האמו
לאחר
והספורט
התרבותהאמור,
והספורט לעניין
שר
שר התרבות
הקולנוע; לעניין מתן
בחוקמתן
לעניין
כמשמעותה
בחוק הקולנוע;
לקולנוע
כמשמעותה
המועצה לקולנוע המועצה
סעיף קטן זה תהיה
תהיה
זה לפי
שנקבעו
סעיף קטן
המבחנים
שנקבעו לפי
תמיכות לפי
תמיכות לפי המבחנים
הנתונה לה לפי סעיף
הסמכותסעיף
כאמור לה לפי
לקולנועהנתונה
למועצההסמכות
למועצה לקולנוע כאמור
שנתי"ו"חוק תקציב שנתי"
"תכנית"
תקציב
ו"חוק זה,
"תכנית"לעניין
לחוקזה,הקולנוע;
לעניין
 )3(3לחוק הקולנוע;)3(3
בחוק יסודות התקציב.
התקציב.
כמשמעותם
 כמשמעותם בחוק -יסודות(ג) בסעיף זה ( -ג) בסעיף זה -
רישיון מי שקיבל רישיון
כבלים" -
שקיבל
לשידורי
רישיון  -מי
"בעלכבלים"
"בעל רישיון לשידורי
כהגדרתו בסעיף 6א לחוק
6א לחוק
כבלים
לשידוריבסעיף
כהגדרתו
כללי
כללי לשידורי כבלים
התקשורת;
התקשורת;
כהגדרתו בסעיף 6מג
בסעיף6-מג
כהגדרתולוויין"
רישיון -לשידורי
"בעללוויין"
"בעל רישיון לשידורי
לחוק התקשורת; לחוק התקשורת;
כמפורט להלן ,לפי העניין:
לפי העניין:
קנויה" -
מקומיתלהלן,
"הפקהכמפורט
"הפקה מקומית קנויה" -
לשידורי טלוויזיה או
טלוויזיה או
בעל זיכיון
לשידורי
זיכיון לעניין
( )1לעניין בעל ()1
טלוויזיה  -הפקה מקומית
לשידורי מקומית
רישיון  -הפקה
טלוויזיה
בעל רישיון לשידוריבעל
62ה(ו) ,שהיא תכנית סוגה
תכנית סוגה
שהיאבסעיף
כהגדרתה
62ה(ו),
קנויה
קנויה כהגדרתה בסעיף
הראשונה ,למעט תכנית
תכנית
בתוספת
כהגדרתה למעט
עיליתהראשונה,
עילית כהגדרתה בתוספת
( )3להגדרה האמורה;
האמורה;
להגדרהבפסקה
מיוחדת כאמור
מיוחדת כאמור בפסקה ()3
לשידורי כבלים או בעל
או בעל
רישיון
כבלים
לשידוריבעל
רישיון לעניין
( )2לעניין בעל ()2
הפקה מקומית קנויה
קנויה
לוויין -
מקומית
לשידורי
רישיון הפקה
רישיון לשידורי לוויין -
שהיא התקשורת ,שהיא
6א לחוק
התקשורת,
כהגדרתה בסעיף
כהגדרתה בסעיף 6א לחוק
בכללים שנקבעו לפי
כמשמעותהלפי
בכללים שנקבעו
מורכבת
כמשמעותה
סוגה
סוגה מורכבת
6ה( )5לחוק התקשורת;
התקשורת;
סעיף 6ה( )5לחוק סעיף

דברי הסבר
עילית ,אשר שובצו בשידורי מי מבעלי הזיכיונות או מבעלי
הרישיונות ,לצורך עמידתו של בעל הזיכיון או בעל הרישיון
שבמסגרת שידוריו שובצו השידורים ,במחויבויותיו לפי
הוראות סעיף 62ג לחוק הרשות השנייה.
בנוסף ,במטרה לקיים את האינטרס הציבורי הגלום
בקיומם של שידורי תכניות איכות וכדי להעשיר את פני
המסך בשידורים כאמור תוך צמצום הירידה האפשרית
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בהשקעות ביצירה ישראלית הצפויה מהמעבר לשיטת
הרישיונות ,מוצע בסעיף 62ו המוצע לחוק הרשות השנייה,
כי תשלומים שיתקבלו בעד שימוש באפיק ובנכסים לא
מוחשיים ,בהתאם לאמור בסעיפים 37ד37 ,ה71 ,ד(ז) או
71ה(ו) המוצעים ,ישמשו למימון הפקות מקומיות קנויות
שישודרו בשידורי טלוויזיה של בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי החוק ,וכן של
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"חוק יסודות התקציב"  -חוק יסודות התקציב,
התשמ"ה1985-;5
"חוק הקולנוע"  -חוק הקולנוע ,התשנ"ט1999-".6
תיקון סעיף 63

	.43

בסעיף (63ד) לחוק העיקרי ,אחרי "חברת החדשות" יבוא "שמשדרת את שידורי החדשות
של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה".

תיקון סעיף 63א

.44

בסעיף 63א לחוק העיקרי -

תיקון 63א1

	.45

בסעיף 63א 1לחוק העיקרי ,במקום "בתקופה האמורה בסעיף 62ג(א) רישה" יבוא "כל
עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה או יותר" ואחרי "שאישרה
המועצה" יבוא "שמקום מושבו בירושלים".

תיקון סעיף 63ב

.46

בסעיף 63ב לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "בחברת החדשות" יבוא "בשתי
חברות חדשות או יותר ,בעת ובעונה אחת".

תיקון סעיף 66

.47

בסעיף  66לחוק העיקרי -

()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "בערוץ  "2יבוא "של בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ ;"2

( )2בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "בערוץ השלישי" יבוא "של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי ";
()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) שידורי החדשות של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישודרו באמצעות
חברת חדשות ,שתוקם ותפעל לפי הוראות סימן זה ,ובהתאם לרישיון שהעניקה
לה המועצה; דינה של חברת החדשות כאמור כדין כל בעל רישיון אחר לשידורי
טלוויזיה ,למעט לעניין סעיפים 35 ,34א51 ,37 ,א51 ,ב62 ,60 ,52 ,ה ו–62ו".

()1

בכותרת השוליים ,המילים "של ערוץ  - "2יימחקו;

()2

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,במקום "כלהלן ":יבוא "ובעלי המניות של חברת החדשות
שבאמצעותה משדר בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,שידורי חדשות ,יהיו הרשות
ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ,הכל כמפורט להלן;":

דברי הסבר
בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי
לוויין ,כמשמעותם בחוק התקשורת .הפקות מקומיות
קנויות לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון
לשידורי טלוויזיה הן הפקות מקומיות קנויות כהגדרתן
בסעיף 62ה(ו) ,שהן תכנית סוגה עילית כהגדרתה בתוספת
הראשונה לחוק הרשות השנייה ,למעט תכנית מיוחדת
כאמור בפסקה ( )3להגדרה האמורה ,ואילו לעניין בעל
רישיון לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין,
הפקה מקומית קנויה תהיה כהגדרתה בסעיף 6א לחוק
התקשורת ,שהיא סוגה מורכבת כמשמעותה לפי כלל 17
לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון שידורים),
התשמ"ח.1987-
עוד מוצע כי החלוקה של סכומים שהתקבלו כאמור
תיעשה באמצעות תקצוב הסכומים בתכנית נפרדת בחוק
תקציב שנתי ,לתמיכה במוסדות ציבור שבין מטרותיהם
קידום ועידוד יצירה והפקה של הפקות מקומיות קנויות;
5
6

זאת ,על פי מבחני תמיכה שיקבע שר התרבות והספורט
לאחר התייעצות עם מועצת הקולנוע ,כמשמעותה בחוק
הקולנוע ,התשי"ט.1999-
עם שינוי שיטת ההסדרה לשיטה של
סעיפים
רישיונות ,מוצע לקבוע ,לגבי שידורי
 43עד 51
חדשות שישדרו בעלי רישיון לשידורי
טלוויזיה ,הוראות דומות לאלה החלות היום על בעלי
זיכיונות לשידורי טלוויזיה .כך ,שידורי החדשות של בעל
הרישיון ישודרו באמצעות חברת חדשות ,שתוקם ותפעל
לפי הוראות סימן ד' שבפרק ד' לחוק הרשות השנייה,
ובהתאם לרישיון שהעניקה לה המועצה ,כאשר דינה של
חברת החדשות כאמור כדין כל בעל רישיון אחר לשידורי
טלוויזיה ,למעט לענין סעיפים 35 ,34א51 ,37 ,א51 ,ב,52 ,
62 ,60ה ו–62ו לחוק הרשות השנייה.
עוד מוצע לקבוע כי ככל שיהיו חמישה בעלי רישיון
לשידורי טלוויזיה או יותר ,המועצה תהיה רשאית לקבוע

ס"ח התשמ"ה ,עמ' 60
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .53
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לבעל הרישיון לשידורי
לשידורי
הרישיון"או
טלוויזיה" יבוא
"או לבעל
"לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"לשידורי( ,)2אחרי
אחרי בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
טלוויזיה ,לפי העניין".
טלוויזיה ,לפי העניין".
תיקון סעיף 67
בסעיף 67 -לחוק העיקרי -
.48העיקרי
בסעיף  67לחוק
.48

תיקון סעיף 67

יבוא "או בעל הרישיון
הרישיון
החדשות"
חברת"או בעל
שליבוא
החדשות"
"ההצבעה
חברת
אחרי
(א),של
"ההצבעה
בסעיף קטן
( )1אחרי
( )1בסעיף קטן (א),
הרישיון" ואחרי "בבעל
"בבעל
שבעל
ואחרי
הרישיון""או
הזיכיונות" יבוא
"שבעלי"או שבעל
הזיכיונות" יבוא
טלוויזיה" אחרי
"שבעלי
לשידורי
לשידורי טלוויזיה" אחרי
הרישיון ,לפי העניין";
העניין";
לפיבבעל
הרישיון",או
הזיכיון" יבוא
הזיכיון" יבוא "או בבעל
()2

בסעיף קטן ()2
(ג)( - )3בסעיף קטן (ג)(- )3
"שהוא בעל זיכיון" יבוא
במקוםיבוא
לשידורים",זיכיון"
"למורשה"שהוא בעל
לשידורים" ,במקום
"למורשהזיכיון" יבוא
במקום "לבעל
זיכיון" יבוא
(א) במקום "לבעל (א)
לשידורים";במורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא "
במורשה
ובמקום ""בבעל
זיכיון" יבוא
לשידורים",
ובמקום "בבעל
לשידורים" ,מורשה
"שהוא
"שהוא מורשה
(ב)

ההגדרה "בעל זיכיון" יבוא:
זיכיון" יבוא:
במקום
(ב) "בעל
במקום ההגדרה
התקשורת".לפי חוק התקשורת".
רישיון לשידורים
בעללפי חוק
לשידורים
רישיון -לרבות
לשידורים"
לרבות בעל
""מורשה
""מורשה לשידורים" -

68
תיקון סעיף
תיקון סעיף 68
הרישיון".
הרישיון"" .או בעל
הזיכיונות" יבוא
"או בעל
בעלי
"נציגייבוא
הזיכיונות"
העיקרי ,אחרי
"נציגי בעלי
אחרילחוק
העיקרי(68,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (68א) .49
.49
סעיף
תיקון
תיקון סעיף 70
"או 70בעל
יבוא
טלוויזיה"
"או בעל
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
לשידוריהזיכיונות
אחרי "בעלי
הזיכיונות
העיקרי,
"בעלי
אחרילחוק
העיקרי(70,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (70א) 	.5 0
	.5 0
טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
הרישיון לשידורי הרישיון
אחרי70א
הוספת סעיף
סעיף .5170יבוא:אחרי סעיף  70יבוא:
.51
"סמכות לקביעת
כללים אחרים

הוספת סעיף 70א

לקביעת
טלוויזיה או יותר ,רשאית
לשידורי רשאית
רישיון או יותר,
טלוויזיה
בעלי
לשידורי
חמישה
רישיון
בעלי היו
חמישה 70א.
"סמכותהיו
70א.
כללים אחרים
בסעיפים מהאמור בסעיפים
כללים שונים
מהאמור
שוניםיחולו
לקבוע כי
המועצהכללים
המועצה לקבוע כי יחולו
63א(ג) או 63א63 ".1א(ג) או 63א".1

הוספת סימן
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 71ג
העיקרי
אחרי
.52לחוק
אחריז'סעיף 71ג
.52
לפרק ד'

רישיון לשידורי
טלוויזיה לבעלי
זיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ 2

הוספת סימן ז'
לפרק ד'

מזיכיונות לשידורי טלוויזיה
לשידורי טלוויזיה
הוראות מעבר
מזיכיונות
"סימן ז':
"סימן ז' :הוראות מעבר
לרישיונות לשידורי טלוויזיה
לרישיונות לשידורי טלוויזיה
לשידורי
רשאי להגיש למועצה,
למועצה,
להגישבערוץ 2
טלוויזיה
רשאי
לשידורי
בערוץ 2
זיכיון
טלוויזיה
לשידורי בעל
71ד( .א)
בעל זיכיון
רישיון (א)
71ד.
טלוויזיה לבעלי
משנה לפני מועד המעבר,
המעבר,
מאוחר
יהיהמועד
ושלא לפני
שקבעהמשנה
יהיה מאוחר
ושלאלמועד
למועד שקבעה עד
עד
זיכיונות לשידורי
בערוץ 2
תחילת תוקפו של רישיון
רישיון
טלוויזיה;
תוקפו של
לשידורי
רישיוןתחילת
טלוויזיה;
לקבלת
לשידורי
לקבלת רישיוןבקשה
טלוויזיהבקשה
המעבר.תהיה במועד המעבר.
במועדכאמור
תהיהבקשה
כאמור על פי
שניתן על פי בקשה שניתן

דברי הסבר
כי יחולו כללים שונים מהאמור לעניין שידורי החדשות ,כך
ששידורי החדשות לא ישודרו באמצעות חברת החדשות
או ביחס לרכישת שידורי חדשות כאמור בסעיף 63א 1לחוק
הרשות השנייה.

בחברת החדשות של ערוץ  2ושל הערוץ השלישי ,הקבוע
בסעיפים 63א(ב)( )1ו– 66לחוק ,גם על בעלי המניות של
חברת החדשות שבאמצעותה משדר בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה שידורי חדשות.

מוצע להתאים את ההוראות הקיימות בחוק הרשות
השנייה כיום ,באופן שהמועצה תהיה רשאית לאשר לבעלי
רישיון ,בדומה לסמכותה כיום ביחס לבעלות הזיכיון,
לרכוש שידורי חדשות מגורם שאישרה המועצה ושעיסוקו
הבלעדי הוא הפקת חדשות ,או שהעיסוקים האחרים שלו
או של בעל עניין בו אינם פוגמים ,לדעת המועצה ,בתפקודו
העצמאי והבלתי תלוי בהפקת חדשות.

סעיף  52מוצע לקבוע הוראות מעבר ,במעבר
מזיכיונות לשידורי טלוויזיה לרישיונות לשידורי
כללי
טלוויזיה ,וביניהן הוראה ולפיה הסימן המסחרי
והאפיק המשמשים היום את בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוצים  2ו– ,10יינתנו רק לאחר קיום של הליך מכרזי,
הליך אשר מבטיח שוויוניות בין בעלי הזיכיון המשדרים
כיום לבין גורמים חדשים המבקשים להיכנס לתחום ,בכל
הנוגע לשימוש באפיק ובנכסים הלא–מוחשיים של הרשות.
בדומה מוצע הליך כאמור גם לאחר פקיעתו או ביטולו של
רישיון של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה.

בנוסף ,נדרש להתאים את ההוראות הקיימות בחוק
הרשות השנייה כיום לעניין חברת החדשות שמשדרת
את שידורי החדשות של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
(סעיפים  )1( 44 ,43ו–( ,)2ו– 45עד  )50לחברת החדשות
שמשדרת את שידורי החדשות של בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ,כגון :החלת ההוראות בנוגע להרכב בעלי המניות
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סעיף 71ד המוצע
מוצע לקבוע כי בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ ( 2להלן כל אחד מהם  -בעל זיכיון בערוץ ,)2
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(ב) לא הגיש בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2בקשה
לרישיון לשידורי טלוויזיה עד למועד האמור בסעיף קטן (א),
רשאי הוא להגיש למועצה בקשה כאמור במהלך תקופה
שתקבע המועצה ,ובלבד שמועד סיום התקופה כאמור לא
יהיה מאוחר משנה לפני תום תקופת זיכיונו; תחילת תוקפו של
רישיון שניתן על פי בקשה כאמור תהא ,על אף הוראות סעיף
(34ה)( ,)1עם תום תקופת הזיכיון לפי סעיף (34ב )1או (ב.)2
(ג) המועצה רשאית להעניק רישיון לשידורי טלוויזיה למי
שהגיש בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,אם מתקיימים
לגביו התנאים האמורים בסעיף 33א(א) ולא מתקיימים לגביו
התנאים האמורים בסעיפים 33א(ב)(41 ,ב )2או  ,56ואולם
לעניין סעיף (41ב )2לא יראו את המבקש כבעל זיכיון אחר
כהגדרתו בפסקה ( )9של הסעיף האמור ,ולענין סעיף (56א)()1
לא יראו את המבקש כבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ,רק בשל
כך שהוא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ .2
(ד)

( )1מצאה המועצה כי בעל זיכיון שהגיש בקשה לפי
סעיפים קטנים (א) או (ב) הפר הפרה זניחה של הוראה
לפי חוק זה ,כללי המועצה או תנאי הזיכיון ,כאמור
בסעיף 33א(ב)( )1סיפה ,וההפרה ניתנת לתיקון ,תורה לו
על תיקון ההפרה במהלך תקופה שתקבע ושלא תעלה
על שנה ממועד מתן ההוראה כאמור (בסעיף קטן זה
 התקופה לתיקון ההפרה);( )2הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור
בפסקה ( ,)1ימציא בעל הזיכיון ערבות בנקאית
אוטונומית בגובה ההפרה ,להבטחת תיקונה ,בהתאם
לתנאים שעליהם יורה המנהל.
( )3לא תוקנה ההפרה ,במהלך התקופה לתיקון
ההפרה ,יחולו הוראות אלה ,לפי העניין:
(א) ניתן לבעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה ,בטרם
חלפה התקופה לתיקון ההפרה ,רישיון לשידורי
טלוויזיה  -יפקע הרישיון והמועצה תפרסם
הודעה ברשומות על פקיעת הרישיון כאמור;
(ב) לא ניתן לבעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה,
בטרם חלפה התקופה לתיקון ההפרה ,רישיון
לשידורי טלוויזיה  -לא יינתן לבעל הזיכיון
רישיון כאמור.

דברי הסבר
אשר מועד סיום זיכיונם הוא ביום י"ח בחשוון התשע"ו
( 31באוקטובר  ,)2015רשאים לפנות בבקשה לקבלת רישיון
שתחילתו במועד המעבר .לשם כך על בעל הזיכיון להגיש
בקשה לקבלת רישיון עד למועד שהמועצה קבעה כי
החל ממנו ניתן להגיש בקשות לקבלת רישיון לשידורי
טלוויזיה ,ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר משנה

1288

לפני מועד המעבר .על בקשה כאמור יחולו התנאים למתן
רישיון לשידורי טלוויזיה; עם זאת ,מוצע כי המועצה תהיה
רשאית לתת לבעל זיכיון כאמור רישיון ,גם אם מצאה
שבעל הזיכיון הפר הפרה שנמצאה על ידה כהפרה זניחה,
ובלבד שההפרה האמורה תתוקן עד תום תקופת שנה
ממועד מתן הרישיון .אם לא תתוקן ההפרה עד המועד
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

טלוויזיה בערוץ  2רישיון
לשידורי 2רישיון
טלוויזיה בערוץ
לבעל זיכיון
לשידורי
זיכיון ניתן
(ה) ניתן לבעל (ה)
במועד המעבר ,יפקע
תוקפויפקע
המעבר,
שתחילת
טלוויזיהבמועד
שתחילת תוקפו
לשידורי טלוויזיה לשידורי
זיכיונו במועד המעבר.
זיכיונו במועד המעבר.
(ו)

אחד מבעלי הזיכיון
הזיכיון
זיכיון של
בוטלמבעלי
פקעשלאואחד
( )1פקע או(ו)בוטל()1זיכיון
במועד המעבר ואילך
המעבר ,2ואילך
טלוויזיה בערוץ
לשידורי ,2במועד
לשידורי טלוויזיה בערוץ
הקודם) ,רשאי בעל הזיכיון
הזיכיון הזיכיון
רשאי בעל
הקודם),בעל
הזיכיוןקטן זה -
(בסעיף קטן זה  -בעל(בסעיף
(בסעיף קטן זה  -בעל
בעל
בערוץ 2
קטן זה -
טלוויזיה
לשידורי(בסעיף
האחרבערוץ 2
האחר לשידורי טלוויזיה
לשדרזיכיון כאמור ,לשדר
הוא ,בעל
כאמור
זיכיוןעוד
האחר) ,כל
הוא בעל
הזיכיון
הזיכיון האחר) ,כל עוד
בעל הזיכיון הקודם,
הקודם,
הזיכיון שידר
השידור שבה
שידר בעל
ביחידת
גם ביחידת השידורגםשבה
מהמפורטים להלן ,נוסף
להלן ,נוסף
לקיים אחד
מהמפורטים
שהתחייב
ובלבדאחד
ובלבד שהתחייב לקיים
לשידורי טלוויזיה לפי
זיכיון לפי
טלוויזיה
כבעל
לשידורי
התחייבויותיו
כבעל זיכיון
על התחייבויותיו על
ותנאי הזיכיון (בסעיף
(בסעיף
המועצה
הזיכיון
כללי
ותנאי
המועצה זה,
הוראות חוק
הוראות חוק זה ,כללי
התחייבויותיו הקיימות):
הקיימות):
התחייבויותיוזה -
קטן
קטן זה -
הקודםבעל הזיכיון הקודם
התחייבויותיו של
כל בעל הזיכיון
התחייבויותיו של
(א)
(א) כל
כללי המועצה ,ותנאי
זה,ותנאי
המועצה,
הוראות חוק
לפי כללי
לפי הוראות חוק זה,
בהתאמות שתורה המועצה;
שתורה המועצה;
הזיכיון בהתאמות הזיכיון

דברי הסבר
האמור יפקע הרישיון והמועצה תפרסם על כך הודעה
ברשומות ,או שלא יינתן לבעל הזיכיון רישיון ,ככל שטרם
ניתן .בנוסף ,על מבקש הרישיון להפקיד ערבות בנקאית
אוטונומית להבטחת תיקון ההפרה .מאחר שלא ניתן להיות
בעת ובעונה אחת בעל זיכיון ובעל רישיון ,ונוכח הקביעה
כי ככל שניתן רישיון לשידורי טלוויזיה לבעל זיכיון בערוץ
 2שתחילת תוקפו במועד המעבר ,יפקע הזיכיון האמור
במועד המעבר ,נקבע כי אין בעצם היותו של המבקש בעל
זיכיון כדי למנוע ממנו לקבל רישיון.
ככל שבעל הזיכיון בערוץ  2לא ביקש להפוך לבעל
רישיון במועד המעבר והוא מעוניין בכך לאחר מועד
המעבר ,יהיה עליו להמתין עד לתום תקופת זיכיונו לצורך
קבלת רישיון לשידורי טלוויזיה .בקשה תוכל להיות מוגשת
על ידי בעל זיכיון כאמור במהלך תקופה שתקבע המועצה,
ובלבד שמועד סיום התקופה כאמור לא יהיה מאוחר משנה
לפני תום תקופת זיכיונו.
ככל שלאחר מועד המעבר רק אחד מבעלי הזיכיונות
בערוץ  2ביקש להיוותר כבעל זיכיון עד לתום תקופת
זיכיונו ,מוצע כי הוא יהיה רשאי ,עד לתום תקופת זיכיונו,
לשדר גם בשעות השידור שהוקצו לבעל הזיכיון הקודם
אשר זיכיונו פקע או בוטל (להלן  -בעל הזיכיון הקודם),
ובלבד שיקבל על עצמו נוסף על התחייבויותיו כבעל
זיכיון בערוץ  2לפי הוראות חוק הרשות השנייה ,כללי
המועצה ותנאי הזיכיון ,גם התחייבויות נוספות לפי אחת
מבין שתי חלופות :כל התחייבויותיו של בעל הזיכיון
הקודם לפי הוראות חוק הרשות השנייה ,כללי המועצה,
ותנאי הזיכיון ,בהתאמות שתורה המועצה ,או הגדלת
התחייבויותיו כאמור ביחס שבין יחידת השידור שהוקצתה
לבעל הזיכיון הקודם לבין יחידת השידור שהוקצתה לו עד
למועד המעבר.
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ככל שבעל הזיכיון האחר בחר שלא לשדר ביחידת
השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם כאמור ,יוקצו זמני
שידור אלה במכרז פומבי למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה
ביחידת השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם ,ואולם
תקופת תוקפו של הזיכיון כאמור תהיה ,עד ליום י"ח
בחשון התשע"ו ( 31באוקטובר  .)2015על מכרז כאמור יחולו
ההוראות לפי סימן ב' בפרק ג' לעניין מכרז לשידורי רדיו
וזיכיון לשידורי טלוויזיה.
עוד קובע סעיף 71ד המוצע כי כאשר לא ייוותרו
עוד בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  2לאחר מועד
המעבר (היינו  -ברגע שבו כל בעלי הזיכיון בערוץ  2ימירו
את זיכיונם ברישיון לאחר מועד המעבר או שזיכיונם יפקע
או יבוטל לפני תום תוקפו) יחולו הוראות סעיף 37ד לחוק
הרשות השנייה ,כנוסחו המוצע בסעיף  17להצעת החוק,
ויחלו ההליכים לפי הסעיף האמור שבסופם יתקיים מכרז
או ייקבע סכום חד–פעמי לשימוש באפיק שבו שידרו בעלי
הזיכיונות האמורים ולשימוש בנכסים הלא–מוחשיים של
הרשות שבעלי הזיכיונות האמורים עשו בהם שימוש .כמו
כן יירכשו המניות של חברת החדשות של ערוץ  ,2בכפוף
להוראות הסעיף האמור .עם זאת מוצע לקבוע כי ככל
שתצפה הרשות ,מראש ,בעקבות הגשת בקשה של בעלי
זיכיון לקבלת רישיונות לשידורי טלוויזיה ,כי במועד עתידי
מסוים ,לאחר מועד המעבר ,לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות
לשידורי טלוויזיה בערוץ  ,2תחל בהליכים לפי סעיף 37ד
האמור ,כך שהחלטת המועצה בדבר בחירת הזוכה במכרז
או בדבר הסכום החד–פעמי שיש לשלם ,לפי העניין ,תינתן
לא יאוחר משישה חודשים לפני המועד העתידי האמור.
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(ב) התחייבויות שסכומן שווה למכפלת
ההתחייבויות הקיימות ביחס שבין יחידת
השידור שהוקצתה לבעל הזיכיון הקודם לבין
יחידת השידור שהוקצתה לבעל הזיכיון האחר
עד למועד המעבר.
( )2בחר בעל הזיכיון האחר שלא לשדר ביחידת
השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם כאמור
בפסקה ( ,)1תפרסם הרשות ,על אף הוראות סעיפים (33א)
ו– ,38מכרז פומבי למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה ביחידת
השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם ,ואולם תקופת
תוקפו של הזיכיון כאמור תהיה ,על אף הוראות סעיף
(34ב )1עד יום י"ח בחשון התשע"ו ( 31באוקטובר  ;)2015על
מכרז כאמור יחולו ההוראות לפי סימן ב' בפרק ג'.
(ז) לא נותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  ,2במועד המעבר ואילך ,יחולו הוראות סעיף 37ד לגבי
האפיק הקיים שבו שידרו בעלי הזיכיונות האמורים ,הנכסים
הלא מוחשיים של הרשות שבעלי הזיכיונות האמורים עשו
בהם שימוש ,והמניות של חברת החדשות של ערוץ  ,2בשינויים
המחויבים ובשינוי זה :ההגדרה "אפיק קיים" תיקרא כך:
""אפיק קיים"  -אפיק שבו שידרו מי שבידו רישיון
כללי לשידורי כבלים ,כהגדרתו בסעיף 6א לחוק
התקשורת ,ובעל רישיון לשידורי לוויין ,כהגדרתו
בסעיף 6מג לחוק התקשורת ,את שידורי בעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ ;".2
(ח) על אף הוראות סעיף קטן (ז) ,ראתה הרשות ,בעקבות
הגשת בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,כי במועד עתידי
מסוים ,לאחר מועד המעבר (בסעיף קטן זה  -המועד הקובע),
לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
 ,2תפרסם הודעה לציבור לפי הוראות סעיף 37ד(ב) ותחל
בהליכים לפי אותו סעיף באופן מיידי ,כך שהחלטת המועצה
בדבר בחירת הזוכה במכרז לפי סעיף 37ד(ב)( )1או בדבר
הסכום החד–פעמי שיש לשלם לפי סעיף 37ד(ב)( ,)2תינתן לא
יאוחר משישה חודשים לפני המועד הקובע.
רישיון לבעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי

71ה( .א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאי
להגיש למועצה ,עד למועד שקבעה ושלא יהיה מאוחר משנה
לפני מועד המעבר ,בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה;
תחילת תוקפו של רישיון שניתן על פי בקשה כאמור תהיה
במועד המעבר.

דברי הסבר
לסעיף 71ה המוצע
מוצע לקבוע כי בעל הזיכיון בערוץ השלישי רשאי
להמיר את זיכיונו ברישיון במועד המעבר .לשם כך על בעל
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הזיכיון להגיש בקשה לקבלת רישיון עד למועד שהמועצה
קבעה כי ממנו ניתן להגיש בקשות לקבלת רישיון לשידורי
טלוויזיה ,ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר משנה
לפני מועד המעבר .על בקשה כאמור יחולו התנאים למתן
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טלוויזיה בערוץ השלישי
השלישי
לשידורי
זיכיוןבערוץ
טלוויזיה
לשידוריבעל
זיכיוןלא הגיש
(ב) לא הגיש בעל(ב)
למועד האמור בסעיף
בסעיף
האמור עד
למועדטלוויזיה
לשידורי
לרישיון עד
בקשהטלוויזיה
בקשה לרישיון לשידורי
השנייה ,ההארכה השנייה,
זיכיונו לתקופת
ההארכה
תקופת
לתקופת
והוארכה
(א)זיכיונו
תקופת
קטן (א) והוארכה קטן
כאמור במהלך תקופה
תקופה
בקשה
במהלך
למועצה
להגישכאמור
הואבקשה
למועצה
רשאי הוא להגיש רשאי
סיוםלאהתקופה כאמור לא
כאמור
שמועד
התקופה
סיוםובלבד
המועצה,
שתקבעשמועד
שתקבע המועצה ,ובלבד
השנייה;ההארכה השנייה;
תום תקופת
ההארכה
תקופת לפני
מאוחר משנה
לפני תום
יהיה
יהיה מאוחר משנה
תהא,בקשה כאמור תהא,
על פי
כאמור
בקשהשניתן
שלפירישיון
תוקפועל
תחילת שניתן
תחילת תוקפו של רישיון
תום תקופת ההארכה
ההארכה
(34ה)( ,)1עם
תום תקופת
עםסעיף
הוראות
(34ה)(,)1
סעיף אף
על אף הוראות על
השנייה.
השנייה.
לשידורי טלוויזיה למי
רישיוןלמי
טלוויזיה
להעניק
לשידורי
רשאית
רישיון
המועצה
רשאית להעניק
(ג)
(ג) המועצה
מתקיימים (ב) ,אם מתקיימים
קטנים (א) או
סעיפיםאם
לפי או (ב),
קטנים (א)
סעיפיםבקשה
שהגיש בקשה לפי שהגיש
ולא מתקיימים לגביו
לגביו
33א(א)
מתקיימים
האמורים בסעיף
התנאים33א(א) ולא
לגביו בסעיף
לגביו התנאים האמורים
(41ב )2או  ,56ואולם
ואולם
33א(ב),
או ,56
בסעיפים
האמורים (41ב)2
בסעיפים 33א(ב),
התנאים האמוריםהתנאים
המבקש כבעל זיכיון אחר
זיכיון אחר
כבעל את
לא יראו
המבקש
את(41ב)2
סעיף
לענייןיראו
לעניין סעיף (41ב )2לא
(56א)()1ולענין סעיף (56א)()1
סעיףהאמור
הסעיף
ולענין
( )9של
האמור
בפסקה
הסעיף
כהגדרתו
כהגדרתו בפסקה ( )9של
לשידורי טלוויזיה ,רק בשל
זיכיון רק בשל
טלוויזיה,
כבעל
לשידורי
זיכיוןהמבקש
יראו את
לאכבעל
לא יראו את המבקש
טלוויזיה בערוץ השלישי.
השלישי.
לשידורי
זיכיון בערוץ
טלוויזיה
לשידוריבעל
כך שהוא
כך שהוא בעל זיכיון
(ד)

זיכיון שהגיש בקשה לפי
בקשה לפי
כי בעל
שהגיש
המועצה
זיכיון
מצאה
( )1כי בעל
המועצה
( )1מצאה (ד)
הפרה זניחה של הוראה
הוראה
הפר
(ב)של
זניחה
(א) או
הפרה
קטנים
הפר
סעיפים
סעיפים קטנים (א) או (ב)
תנאי הזיכיון ,כאמור
כאמור
המועצה או
תנאי הזיכיון,
או כללי
המועצה זה,
לפי חוק זה ,כללי לפי חוק
ניתנת לתיקון ,תורה לו
תורה לו
וההפרה
לתיקון,
סיפה,
ניתנת
33א(ב)()1
וההפרה
בסעיף
בסעיף 33א(ב)( )1סיפה,
שתקבע ושלא תעלה
תעלה
תקופה
ושלא
במהלך
שתקבע
ההפרה
תקופה
תיקון
במהלך
על תיקון ההפרה על
כאמור (בסעיף קטן זה
קטן זה
ההוראה
מתן(בסעיף
כאמור
ממועד
ההוראה
על שנה
על שנה ממועד מתן
התקופה לתיקון ההפרה);
ההפרה);
 -התקופה לתיקון -

דברי הסבר
רישיון לשידורי טלוויזיה .עם זאת ,מוצע כי המועצה תהיה
רשאית לתת לבעל זיכיון כאמור רישיון ,גם אם מצאה
שבעל הזיכיון הפר הפרה שנמצאה על ידה כהפרה זניחה,
ובלבד שההפרה האמורה תתוקן עד תום תקופת שנה
ממועד מתן הרישיון .אם לא תתוקן ההפרה עד המועד
האמור יפקע הרישיון והמועצה תפרסם על כך הודעה
ברשומות ,או שלא יינתן לבעל הזיכיון רישיון ,אם טרם
ניתן .בנוסף ,על מבקש הרישיון להפקיד ערבות בנקאית
אוטונומית להבטחת תיקון ההפרה .מאחר שלא ניתן להיות
בעת ובעונה אחת בעל זיכיון ובעל רישיון ,ונוכח הקביעה
כי ככל שניתן רישיון לשידורי טלוויזיה לבעל זיכיון בערוץ
השלישי שתחילת תוקפו במועד המעבר ,יפקע הזיכיון
האמור במועד המעבר ,נקבע כי אין בעצם היותו של
המבקש בעל זיכיון כדי למנוע ממנו לקבל רישיון.
ככל שבעל הזיכיון בערוץ השלישי בחר שלא להגיש
בקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה עד המועד האמור
והוארכה תקופת זיכיונו לתקופת ההארכה השנייה
בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 37ג(ב) לחוק הרשות
השנייה (אשר מסתיימת ביום כ"ו בשבט התשע"ד (27
בינואר  ,))2014רשאי הוא להגיש למועצה בקשה כאמור
במהלך תקופה שתקבע המועצה ,ואולם תחילת תוקפו של
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רישיון שניתן על פי בקשה כאמור תהא עם תום תקופת
ההארכה השנייה .בקשה תוכל להיות מוגשת על ידי בעל
זיכיון כאמור במהלך תקופה שתקבע המועצה ,ובלבד
שמועד סיום התקופה כאמור לא יהיה מאוחר משנה לפני
תום ההארכה השנייה של זיכיונו ,כמשמעותה בסעיף 37ג
לחוק הרשות השנייה ,ככל שניתנה הארכה כאמור.
אם במועד המעבר ואילך לא נותר בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה בערוץ השלישי ,יחולו הוראות סעיף 37ד לחוק
הרשות השנייה ,כנוסחו בסעיף  17להצעת החוק ,לעניין
מכרז לשימוש באפיק שבו עשה שימוש בעל הזיכיון האמור
ובנכסים הלא–מוחשיים של הרשות שבעל הזיכיון האמור
עשה בו שימוש ,ולגבי רכישת המניות של חברת החדשות
של הערוץ השלישי ,בשינויים המחויבים .מוצע כי על אף
האמור ,ככל שתצפה הרשות ,מראש ,בעקבות הגשת בקשה
של בעל זיכיון לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה ,כי במועד
עתידי מסוים ,לאחר מועד המעבר ,לא ייוותר עוד בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי ,תפרסם הודעה
לציבור לעניין השימוש באפיק ובנכסים הלא–מוחשיים,
כך שהחלטת המועצה בדבר בחירת הזוכה במכרז או
בדבר הסכום החד–פעמי שיש לשלם ,לפי העניין ,תינתן
לא יאוחר משישה חודשים לפני אותו המועד.
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( )2הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור בפסקה
( ,)1ימציא בעל הזיכיון ערבות בנקאית אוטונומית
בגובה ההפרה ,להבטחת תיקונה ,בהתאם לתנאים
שעליהם יורה המנהל.
( )3לא תוקנה ההפרה ,במהלך התקופה לתיקון
ההפרה ,יחולו הוראות אלה ,לפי העניין:
(א) ניתן לבעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה ,בטרם
חלפה התקופה לתיקון ההפרה ,רישיון לשידורי
טלוויזיה  -יפקע הרישיון והמועצה תפרסם
הודעה ברשומות על פקיעת הרישיון כאמור;
(ב) לא ניתן לבעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה ,בטרם
חלפה התקופה לתיקון ההפרה ,רישיון לשידורי
טלוויזיה  -לא יינתן לבעל הזיכיון רישיון כאמור.
(ה) ניתן לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
רישיון לשידורי טלוויזיה שתחילתו במועד המעבר ,יפקע
זיכיונו במועד המעבר.
(ו) לא נותר בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי,
במועד המעבר ואילך ,יחולו הוראות סעיף 37ד לגבי האפיק
הקיים שבו שידר בעל הזיכיון האמור ,הנכסים הלא מוחשיים
של הרשות שבעל הזיכיון האמור עשה בהם שימוש ,והמניות
של חברת החדשות של הערוץ השלישי ,בשינויים המחויבים
ובשינוי זה :ההגדרה "אפיק קיים" תיקרא כך:
""אפיק קיים"  -אפיק שבו שידרו מי שבידו רישיון
כללי לשידורי כבלים ,כהגדרתו בסעיף 6א לחוק
התקשורת ,ובעל רישיון לשידורי לוויין ,כהגדרתו
בסעיף 6מג לחוק התקשורת ,את שידורי בעל
הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי".
(ז) על אף הוראות סעיף קטן (ו) ,ראתה הרשות ,בעקבות
הגשת בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,כי במועד עתידי
מסוים ,לאחר מועד המעבר (בסעיף קטן זה  -המועד הקובע),
לא ייוותר עוד בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי,
תפרסם הודעה לציבור לפי הוראות סעיף 37ד(ב) ותחל
בהליכים לפי אותו סעיף באופן מיידי ,כך שהחלטת המועצה
בדבר בחירת הזוכה במכרז לפי סעיף 37ד(ב)( )1או בדבר
הסכום החד–פעמי שיש לשלם לפי סעיף 37ד(ב)( ,)2תינתן לא
יאוחר משישה חודשים לפני המועד הקובע.
(ח) בסעיף זה" ,תקופת ההארכה השנייה"  -כמשמעותה
בסעיף 37ג(ב)".
תיקון סעיף 72ג

.53

בסעיף 72ג(ב) לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או שבעל רישיון לשידורי
טלוויזיה";
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יבוא "או בבעל רישיון
רישיון
טלוויזיה"
"או בבעל
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"בבעל זיכיון
לשידורי
זיכיון אחרי
( )2ו–(,)3
"בבעל
בפסקאות
ו–( ,)3אחרי
( )2בפסקאות ()2( )2
לשידורי טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
בפסקה
( )3בפסקה ()3( ,)4
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
יבוא "או
רישיון
טלוויזיה"
"או בעל
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"בעל זיכיון
לשידורי
( ,)4אחרי
זיכיון
אחרי "בעל
טלוויזיה";
טלוויזיה";
בבעל רישיון לשידורי
לשידורי
יבוא "או
רישיון
טלוויזיה"
"או בבעל
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"בבעל זיכיון
לשידורי
( ,)5אחרי
זיכיון
בפסקה
אחרי "בבעל
( )4בפסקה ()4( ,)5
טלוויזיה".
טלוויזיה".
"מורשהתיקון סעיף 81
תיקון סעיף 81
לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
במקום בכל
מקום,העיקרי,
בכל לחוק
בסעיף 81
.54העיקרי,
בסעיף  81לחוק
.54
"מורשהתיקון סעיף 83
תיקון סעיף 83
לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
במקום בכל
מקום,העיקרי,
בכל לחוק
בסעיף 83
 .55העיקרי,
בסעיף  83לחוק
.55
תיקון סעיף
תיקון סעיף 84
ובמקום"84בעל
לשידורים"
ובמקום "בעל
לשידורים""מורשה
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
בסעיף 84
לחוק 	.העיקרי,
בסעיף 56 84
	.56
"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
הזיכיון" יבוא "המורשה
תיקון סעיף 85
בסעיף 85 -לחוק העיקרי -
 .57העיקרי
בסעיף  85לחוק
.57

()1

תיקון סעיף 85

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
ברישה,
"בעל
במקום(א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,ברישה,

לשידורים" ובמקום "בעל
ובמקום "בעל
"למורשה
לשידורים"
זיכיון" יבוא
"למורשה
יבוא"לבעל
במקום
זיכיון"
"לבעל (ב),
בסעיף קטן
()2במקום
( )2בסעיף קטן (ב),
לשידורים"".מורשה לשידורים".
זיכיון" יבוא
זיכיון" יבוא "מורשה
תיקון סעיף
בסעיף 85-א לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
85א85א .58
.58

תיקון סעיף 85א

לשידורים" ובמקום "ביחידת
ובמקום "ביחידת
לשידורים""מורשה
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (א),
"בעל
בסעיף
()1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
כהגדרתו בסעיף (48א)";
(48א)";
שלו,
בסעיף
השידורים
כהגדרתו
"בזמן
יבואשלו,
השידורים
השידור שלו"
השידור שלו" יבוא "בזמן
לשידורים" ובמקום "בעל
ובמקום "בעל
"מורשה
לשידורים"
זיכיון" יבוא
"מורשה
יבוא "בעל
במקום
זיכיון"
קטן (ב),
בסעיף"בעל
( )2במקום
( )2בסעיף קטן (ב),
"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
הזיכיון" יבוא "המורשה
לשידורים"86 .
"מורשה תיקון סעיף
תיקון סעיף 86
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
ברישה,
"בעל
העיקרי,
במקום
לחוק
ברישה,
בסעיף 86
 .59העיקרי,
בסעיף  86לחוק
.59
תיקון סעיף
בסעיף 86-א לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
86א86א .60
.60

תיקון סעיף 86א

()1

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
ברישה,
(")1בעל
ברישה ,במקום

()2

"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
( )1ו–(,)2
"בעל
בפסקאות
ו–( ,)2במקום
בפסקאות ()2( )1

תיקון סעיף 89
תיקון סעיף 89
"למורשה לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"למורשה
יבוא "לבעל
במקום
זיכיון"
העיקרי,
"לבעל
לחוק
במקום
בסעיף 89
 .61העיקרי,
בסעיף  89לחוק
.61
תיקון סעיף 91
תיקון סעיף 91
לשידורים"".מורשה לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
העיקרי)1(91,
לחוק בסעיף
בסעיף .62 )1(91
.62
תיקון סעיף 92
תיקון סעיף 92
לשידורים".
"למורשה
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"למורשה
יבוא "לבעל
במקום
זיכיון"
מקום,
"לבעל
במקום בכל
מקום,העיקרי,
בכל לחוק
בסעיף 92
 .63העיקרי,
בסעיף  92לחוק
.63
"מורשהתיקון סעיף 95
תיקון סעיף 95
לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
העיקרי ,בכל
מקום ,במקום
בכל לחוק
בסעיף 95
 .64העיקרי,
בסעיף  95לחוק
.64
תיקון סעיף 96
בסעיף 96 -לחוק העיקרי -
.65העיקרי
בסעיף  96לחוק
.65

תיקון סעיף 96

לשידורים או" ובמקום
ובמקום
"מורשה
לשידורים או"
"מורשה או" יבוא
"בעל זיכיון
במקוםיבוא
זיכיון או"
קטן (א),
בסעיף"בעל
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
רדיו" יבוא "לשידורים";
"לשידורים";
"לשידורי
"לשידורי רדיו" יבוא
לשידורים או על בעל
מורשהבעל
"על או על
לשידורים
זיכיון" יבוא
בעלמורשה
"על"על
יבוא
במקום
(ב),זיכיון"
בעל
"עלקטן
בסעיף
( )2בסעיף קטן (ב))2(,במקום
לשידורים או" ואחרי
ואחרי
"למורשה
לשידורים או"
חבה" יבוא
"למורשה
אחרי "שהיא
חבה" יבוא
שידור",
"שהיא
אחריתחנת
להפעלת
שידור",
זיכיון
זיכיון להפעלת תחנת
"מהמורשה לשידורים או".
לשידורים או".
"לגבותו" יבוא
"לגבותו" יבוא "מהמורשה
תיקון סעיף 99
בסעיף 99 -לחוק העיקרי -
 .66העיקרי
בסעיף  99לחוק
.66

תיקון סעיף 99

לשידורים" ,אחרי "רישיון
אחרי "רישיון
"מורשה
לשידורים",
זיכיון" יבוא
"מורשה
יבוא "בעל
במקום
זיכיון"
קטן (א),
בסעיף"בעל
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
ובמקום
הזיכיון"
העניין"
"בעל
"לפי
ובמקום
שנתיים" יבוא
שנתיים" יבוא "לפי העניין"
()2

"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
קטן (ב),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ב))2(,במקום
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תיקון סעיף 100
תיקון סעיף 100א

.67
	.68

תיקון סעיף 108

.69
.70

תיקון סעיף 109

.71

תיקון סעיף 112

תיקון סעיף 118

.72
.73
.74

תיקון סעיף 121

.75

תיקון סעיף 126

.76
.77

תיקון סעיף 107

בסעיף (100א) לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף 100א לחוק העיקרי ,אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "ובעל רישיון
לשידורי טלוויזיה" ואחרי "בסעיף 51ב(א)" יבוא "או (א ,)1לפי העניין".
בסעיף  107לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף  108לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "ותנאי הזיכיון או תנאי הרישיון לשידורי רדיו" יבוא
"ותנאי הזיכיון לשידורים או תנאי הרישיון לשידורים" ובמקום "בעל זיכיון" יבוא
"מורשה לשידורים";
()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים".

בסעיף  109לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "זיכיונות או רישיונות לשידורי רדיו" יבוא "זיכיונות
לשידורים או רישיונות לשידורים";
()2

תיקון סעיף 117

בסעיף קטן (ב) ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

בסעיף  )2(112לחוק העיקרי ,במקום "בעלי הזיכיונות" יבוא "המורשים לשידורים".
בסעיף  117לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף (118א) לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה
לשידורים".
בסעיף  121לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "בעל זיכיון או על החברה" יבוא "מורשה לשידורים או
על חברת החדשות";
()2

תיקון התוספת
השנייה

בסעיף קטן (ג) ,במקום "ובעל זיכיון" יבוא "ומורשה לשידורים".

בסעיף  126לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בתוספת השנייה לחוק העיקרי -
()1

בסעיף - 1
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום ההגדרה "ערוץ" יבוא:
""ערוץ"  -ערוץ שבו משודרים שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או
שידורי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;
"שידור חוזר"  -שידור מחודש בערוץ ,של תכנית ששודרה בו קודם לכן
או של תכנית ששודרה קודם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל ,לרבות
תכנית שנערכה מחדש ,שהיא זהה במהותה ,לדעת הרשות ,לתכנית
ששודרה בעבר;".
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "בתוספת הראשונה;" יבוא "בתוספת הראשונה ,אלא
אם כן נקבע אחרת בתוספת זו;";

דברי הסבר
סעיף  77בתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה ,בנוסחה
כיום ,מוסדרת מסגרת המחויבויות של בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה ,בכל הנוגע להוצאה שנתית
למימון ,הפקה ורכישה של תכניות המשודרות בערוץ שבו
הוא משדר ,ובכלל כך ההוצאה השנתית לעניין תפעול

1294

שוטף של חברת החדשות ,וכן הוצאה לשם הפקה של
סרטים ישראליים .נוכח שינוי שיטת ההסדרה ,מוצע לערוך
בתוספת השנייה את ההתאמות הנדרשות כדי להחילה גם
על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה.
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בעל רישיון לשידורי
לשידורי
ערוץ ,וכן
"בכלרישיון
יבואבעל
ערוץ ,וכן
"בכלערוץ"
יבוא"בעל
במקום
ערוץ"
בסעיף ,2
במקום "בעל
( )2בסעיף )2( ,2
טלוויזיה";
טלוויזיה";
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון "וכן
ביניהם" יבוא
"וכן בעל
שווה
"בחלוקהיבוא
אחריביניהם"
"בחלוקה,3שווה
אחרי בסעיף
( )3בסעיף )3( ,3
טלוויזיה";
טלוויזיה";
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון "וכן
ביניהם" יבוא
"וכן בעל
שווה
"בחלוקהיבוא
אחריביניהם"
"בחלוקה,4שווה
אחרי בסעיף
( )4בסעיף )4( ,4
טלוויזיה";
טלוויזיה";
()5

בסעיף - 5

()5

בסעיף - 5

ערוץ ,וכן בעל רישיון
רישיון
בעל"בכל
לשם"וכןיבוא
ערוץ,ערוץ,
"בכל"בכל
במקוםיבוא
ערוץ ,לשם"
קטן (א),
"בכל
בסעיף
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
לשידורי טלוויזיה ,לשם";
לשידורי טלוויזיה ,לשם";
"בכל ערוץ ,וכן בעל
בעל
יבוא
שנה"וכן
בכלערוץ,
ערוץ",בכל
"בכליבוא
במקוםשנה"
ערוץ ,בכל
קטן (ב),
"בכל
בסעיף
(ב)במקום
(ב) בסעיף קטן (ב),
בכל ערוץ באופן יחסי
שעותיחסי
"180באופן
ערוץ
ובמקום
שעות בכל
"180שנה"
ובמקום בכל
שנה"טלוויזיה,
לשידורי
טלוויזיה ,בכל
רישיון לשידורי רישיון
השעותבכל ערוץ; השעות
" 180שעות
יבואערוץ;
בערוץ" בכל
" 180שעות
יבוא להם
שהוקצו
בערוץ"
השידור
ליחידות להם
ליחידות השידור שהוקצו
יחסי ליחידות השידור
השידור
באופן
ליחידות
בכל ערוץ
הזיכיונותיחסי
ערוץ באופן
בעלי
בכל
הזיכיונותידי
בעליישודרו על
כאמור
כאמור ישודרו על ידי
שהוקצו להם בערוץ";
שהוקצו להם בערוץ";
()6

בסעיף 5א )6( -

בסעיף 5א -

(א) בסעיף קטן (ב) -
(א) בסעיף קטן (ב) -
"ובכל שנת רישיון של
יבואשל
רישיון
הזיכיונות"
"ובכל שנת
בעלי
יבוא
"יוציאו
הזיכיונות"
במקום
בעלי
ברישה,
(")1יוציאו
( )1ברישה ,במקום
הזיכיונות או בעל הרישיון
בעל הרישיון
יוציאואובעלי
הזיכיונות
טלוויזיה,
לשידוריבעלי
טלוויזיה ,יוציאו
בעל רישיון
בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לפי העניין";
העניין";
לשידורי
לשידורי טלוויזיה ,לפי
לשידוריבעל רישיון לשידורי
רישיון"ולעניין
האמור" יבוא
"ולעניין בעל
"בערוץ
יבוא
אחרי
האמור"
בפסקה (,)2
אחרי "בערוץ
( )2בפסקה ()2( ,)2
טלוויזיה";
טלוויזיה";
רישיון" ובסופו יבוא "או
יבוא "או
ובסופובעל
יבוא "או
רישיון"
זיכיון"
בעל
"בעל
אחרי "או
זיכיון" יבוא
"בעלקטן (ד),
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ד)(,ב)אחרי
העניין";רישיון ,לפי העניין";
שנת רישיון ,לפי שנת
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון"או של
בעל יבוא
האמור"
"בערוץ של
אחרייבוא "או
האמור"
קטן (ו),
"בערוץ
בסעיף
(ג) בסעיף קטן (ו)(,ג)אחרי
רישיון מסוימת ,לפי
בשנתלפי
מסוימת,
יבוא "או
מסוימת"רישיון
"או בשנת
זיכיון
יבוא
"בשנת
מסוימת"
זיכיוןאחרי
טלוויזיה",
טלוויזיה" ,אחרי "בשנת
הרישיון לשידורי טלוויזיה
בעל טלוויזיה
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
זיכיון"
שנתבעל
"באותה "או
זיכיון" יבוא
ואחרי
שנת
העניין"
העניין" ואחרי "באותה
העניין";רישיון ,לפי העניין";
באותה שנת
באותה שנת רישיון ,לפי
(ד)

(ד)
בסעיף קטן (ז) -

בסעיף קטן (ז) -

טלוויזיה",לשידורי טלוויזיה",
לשידוריבעל רישיון
יבוא "או
רישיון
זיכיון"
בעל
"בעל
אחרי"או
ברישה ,יבוא
"בעל זיכיון"
( )1ברישה ,אחרי()1
לשידורי טלוויזיה ,לפי
טלוויזיה ,לפי
בעל הרישיון
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
בעל בעל
יבוא "או
הזיכיון""שעל
אחרי "שעל בעל אחרי
העניין";רישיון ,לפי העניין";
"או שנת
יבואלפי
רישיון,
זיכיון"
שנת
"שנת
ואחרי "או
זיכיון" יבוא
העניין"
העניין" ואחרי "שנת
בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)2
בעל הרישיון לשידורי
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
בעלבעל
"של "או
אחרייבוא
הזיכיון"
בעל (,)2
אחרי "של
שקלים  56.7מיליון שקלים
סכום של
מיליון
 56.7לבין
יבוא "או
סכום של
ובסופה
העניין"לבין
יבוא "או
ובסופהלפי
טלוויזיה,
טלוויזיה ,לפי העניין"
טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
לשידוריבעל רישיון
 לענייןרישיון
רישיון
בעל
שנת
לעניין
באותה
רישיון -
חדשים באותה שנתחדשים
רישיוןיבוא "ובעל רישיון
"ובעלערוץ"
הזיכיונות בכל
ערוץ" יבוא
"בעלי
אחרי בכל
הזיכיונות
קטן (ח),
"בעלי
בסעיף
(ה) אחרי
(ה) בסעיף קטן (ח),
לשידורי טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
הרישיון לשידורי טלוויזיה,
בעלטלוויזיה,
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
"בעלבעל
אחרי "או
הזיכיון" יבוא
בסעיף קטן (ט),
(ו) בסעיף קטן (ט)(,ו)אחרי "בעל
העניין";רישיון ,לפי העניין";
"או שנת
יבואלפי
רישיון,
זיכיון"
שנת
"שנת
ואחרי "או
זיכיון" יבוא
העניין",
"שנת
לפי העניין ",ואחרי לפי
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( )7בסעיף  ,6במקום "בעל זיכיון ישדר" יבוא "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו" ואחרי "בעל הזיכיון" יבוא "או בעל הרישיון";
( )8בסעיף  ,7במקום "בעל זיכיון ישדר" יבוא "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו".
סימן ב' :תיקונים עקיפים

תיקון חוק התקשורת .78

(בזק ושידורים)

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-- 7
()1

אחרי סעיף 6כ יבוא:

"אישור ערוצים
משותפים

6כ( .1א) בעלי רישיונות כלליים לשידורי כבלים ,כולם או מי
מהם ,המבקשים לשדר מישדרים בנושאים או בתחומים
המנויים בסעיף 6כ(ב) ,כולם או מקצתם ,במתכונת של ערוץ
משותף ,יפנו למועצה בבקשה לעשות כן ,באחת מהדרכים
האלה או בשתיהן:
( )1ערוץ שיופק בידי מפיק ערוץ ,שיהיה רשאי לשדרו
אל מוקדי השידור העומדים לרשות בעלי הרישיונות
האמורים ,או למסרו להם בדרך אחרת;
( )2ערוץ שיופק בידי בעלי הרישיונות האמורים,
כולם או מי מהם ,במישרין או בעקיפין ,בעצמם או
בשיתוף עם אחר ,ובלבד שמספר הערוצים כאמור לא
יעלה על שתי חמישיות ממספר הערוצים העצמיים
של כל בעל רישיון כאמור; החלטת המועצה לאשר
שיעור הנמוך משתי החמישיות כאמור תינתן מטעמים
מיוחדים ,הקשורים למדיניות המועצה בתחומים
שבסמכותה.
(ב) המועצה רשאית לאשר בקשה לפי סעיף קטן (א),
לדחותה או להתנות את אישורה בתנאים נוספים שתקבע,
לרבות לעניין סוגי הערוצים ומספר הערוצים שיופקו לפי סעיף
קטן (א); אין במתן אישור לפי סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובותיו
או מזכויותיו של בעל רישיון לשידורי כבלים לפי חוק זה או
לפי תנאי הרישיון; המועצה רשאית לשנות מהחלטותיה לפי
סעיף זה ,לצורך השגת המטרות האמורות בסעיף קטן (ג) ,לאחר
שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

דברי הסבר
סעיף  78לפסקה ()1
בסעיף 6כ 1לחוק התקשורת נקבעו כללים בדבר
אישור מישדרים אשר בעלי רישיונות לשידורים מבקשים
לשדר במתכונת של ערוץ משותף .במסגרת אותו סעיף
נקבעו מגבלות על גופים שונים בדבר החזקה בנתחי שוק
גדולים במיוחד בתחום ההפקות של ערוצים ישראליים.
ההוראה האמורה נקבעה כהוראת שעה במסגרת חוק הבזק
(תיקון מס'  ,)13התשנ"ו( 1996-פורסם בס"ח התשנ"ו ,עמ'
 ,)258ותוקפה פג ביום י' בטבת התשס"ז ( 31בדצמבר .)2006
7

הסעיף האמור תוקן במסגרת חוק הבזק (תיקון מס' ,)25
התשס"א( 2001-ס"ח התשס"א ,עמ' .)530
כדי ליתן כלים לפיתוח מגוון של במות וקולות בשוק
הפקת הערוצים בשידור הרב–ערוצי ,מוצע לקבוע הוראות
זהות להוראות שנקבעו בסעיף האמור ערב פקיעתו ,לפיהן
מוטלות מגבלות על מספר הערוצים המשותפים שרשאים
בעלי רישיון לשידורים להפיק בעצמם ,והמועצה ,במקביל
לסמכויותיה הכלליות ,תהיה מוסמכת להטיל מגבלות
נוספות על הפקת ערוצים משותפים.

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ט ,עמ' .198
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לעניין סעיף זה ובכלל זה
ובכלל זה
כללים
לקבוע זה
לעניין סעיף
רשאית
כללים
המועצה
רשאית לקבוע
(ג)
(ג) המועצה
המעורביםהגורמים המעורבים
להביא לריבוי
הגורמים
לריבוימגמה
להביאמתוך
רשאית היא,
רשאית היא ,מתוך מגמה
ולעידודהשידורים ולעידוד
ממנו ,לגיוון
השידורים
או לחלק
לגיוון
לציבור
בשידוריםממנו,
בשידורים לציבור או לחלק
החזקת אמצעי שליטה
שליטה
הגבלות על
החזקת אמצעי
המקומית ,לקבוע
ההפקההגבלות על
ההפקה המקומית ,לקבוע
שידורים לפי כל דין.
שמשדרדין.
מילפי כל
שידורים
אדם לרבות
שמשדר
בידי כל
בידי כל אדם לרבות מי
מספרהגבלות על מספר
בכללים
לקבוע על
רשאיתהגבלות
בכללים
המועצה
רשאית לקבוע
(ד)
(ד) המועצה
מפיק ערוץ ,לבדו או יחד
בידיאו יחד
לבדו
המופקים
מפיק ערוץ,
המשותפים
המופקים בידי
הערוצים
הערוצים המשותפים
מי שמחזיק באמצעי
באמצעי
כאמור על
שמחזיק
הגבלות
על מי
לרבות
כאמור
אחרים,
הגבלות
עם אחרים ,לרבות עם
שליטה במפיק ערוץ.
שליטה במפיק ערוץ.
(ה) בסעיף זה ( -ה) בסעיף זה -
מיוחדבעל רישיון מיוחד
רישיון למעט
לשידורים" -
למעט בעל
רישיון
לשידורים" -
"בעל
"בעל רישיון
רישיון לשידורים לפי
לשידורים לפי
כבלים ובעל
רישיון
לשידורי
לשידורי כבלים ובעל
דרישה;
דרישה;
ועריכה של מישדרים
מישדרים
של רכישה
הפקה,
ועריכה
לרבות
רכישה
"הפקה" -
"הפקה"  -לרבות הפקה,
הפעולותוכן ביצוע הפעולות
קטעי קישור,
הפקתביצוע
לערוץ,ר ,וכן
לערוץ ,הפקת קטעי קישו
בהבאתו של ערוץ לשידור;
הכרוכות לשידור;
הכרוכות בהבאתו של ערוץ
רישיוןעל ידי בעל רישיון
המשודר
ערוץ בעל
על ידי
עצמי" -
המשודר
"ערוץ
"ערוץ עצמי"  -ערוץ
בעבור הציבור בישראל
בישראל
בעיקר
הציבור
בעבורהמופק
לשידורים,
לשידורים ,המופק בעיקר
של בעל רישיון מיוחד
מיוחד
ערוץ
רישיון
בעללמעט
ממנו,
חלקשל
או חלק ממנו ,למעטאוערוץ
המשודר לפי הוראות סעיף
הוראות סעיף
כבלים ,ערוץ
המשודר לפי
לשידורי
לשידורי כבלים ,ערוץ
מקומי ,ערוץ שהפקתו
שהפקתו
קהילתי ,ערוץ
מקומי ,ערוץ
6כא(א) ,ערוץ
6כא(א) ,ערוץ קהילתי ,ערוץ
מתבטאת בהוספת תרגום,
בישראלתרגום,
הציבורבהוספת
מתבטאת
בעבור
בעבור הציבור בישראל
ערוץ מידע ,או ערוץ
ערוץ
בלבד,
מידע ,או
קדימונים
ערוץ
דיבובד,או
דיבוב או קדימונים בלב
זה; המועצה לעניין זה;
שקבעה
אחרלעניין
אחר שקבעה המועצה
המשודר על ידי יותר
עצמייותר
על ידי
ערוץ
המשודר
משותף" -
"ערוץעצמי
"ערוץ משותף"  -ערוץ
אחד או ערוץ עצמי
עצמי
לשידורים
רישיוןאו ערוץ
לשידורים אחד
מבעל
מבעל רישיון
שלמכלל המנויים של
יותר
המנויים
למחצית או
המשודר מכלל
המשודר למחצית או יותר
הרישיונות לשידורים;".
לשידורים;".
כלל בעלי
כלל בעלי הרישיונות
()2

אחרי סעיף 6כא יבוא:
( )2יבוא:
אחרי סעיף 6כא

שידור 6כא.1
"מיקום אפיק שידור 6כא.1
המועצה לפי חוק זה -
מסמכויותזה -
המועצה לפי חוק
בלי לגרוע
מסמכויות
אפיקלגרוע
"מיקום בלי

ישדרשל אפיק שבו ישדר
מיקומו
אפיקאתשבו
לקבוע
המועצהשל
את מיקומו
רשאית
המועצה לקבוע
()1
( )1רשאית
כל אחד מהשידורים
מהשידורים
אחדכבלים את
לשידורי
כלליאת כל
כבלים
רישיון
לשידורי
בעל רישיון כללי בעל
אפיק כאמור ,מטעמים
מטעמים
מיקום של
כאמור,
לשנות
היאאפיק
ורשאיתשל
לשנות מיקום
הבאים,
הבאים ,ורשאית היא
המצדיקים זאת :המצדיקים זאת:

דברי הסבר
לפסקאות ( )2ו–()5
מוצע לקבוע כי בלי לגרוע מסמכויותיה לפי חוק
התקשורת ,רשאית המועצה לשידורי כבלים ולשידורי
לוויין לקבוע את מיקום האפיק של שידורי הטלוויזיה
שמשדרים רשות השידור ,שידורי ערוץ הכנסת ,שידורי
בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  2ושידורי משדר
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ערוץ ייעודי ,וכן לשנות מיקום של אפיק כאמור ,מטעמים
המצדיקים זאת .לעניין שינוי במיקום האפיק שבו משודרים
שידורי הטלוויזיה של רשות השידור ,מוצע כי החלטת
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין תהיה טעונה
את אישור השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור,
התשכ"ה.1965-

1297

(א) שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור לפי
חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965- ;8ואולם שינוי
במיקום האפיק שבו משודרים שידורים כאמור טעון
אישור השר הממונה על ביצוע החוק האמור;
(ב) שידורי ערוץ הכנסת כהגדרתו בסעיף  2לחוק
שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד2003-;9
(ג) שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי זיכיונות
לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק הרשות השנייה;
(ד) שידוריו של משדר ערוץ ייעודי.
( )2המועצה ומועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
כמשמעותה בחוק הרשות השנייה יקבעו את מיקומו של אפיק
שבו ישדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים את שידוריו של בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתו בחוק הרשות השנייה ,ורשאיות
הן לשנות מיקום של אפיק כאמור ,מטעמים המצדיקים זאת;".
()3

בסעיף 6לד- 3

()4

(א) בסעיף קטן (ב) ,אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "או בתום שנתיים ממועד תחילת
הפצת השידורים של משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית בידי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב )1לחוק הרשות השנייה ,לפי המוקדם
מביניהם" ,במקום "זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו" יבוא "רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה" ,ובסופו יבוא
"הוראות סעיף 6לד(ב) לא יחולו על משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית
ששידוריו משודרים במתכונת האמורה בסעיף קטן (א) ,או המופצים בידי הרשות
השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב )1לחוק הרשות השנייה";
(ב) בסעיף קטן (ג) ,במקום "מרישיון לזיכיון" יבוא "מרישיון לפי חוק זה לרישיון
לפי חוק הרשות השנייה";
בסעיף 6נה ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

()5

"(ב )1הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על שימוש בערוץ מערוצי בעל רישיון
לשידורי לוויין בידי משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית כמשמעותו בסעיף 6לד3
ששידוריו משודרים במתכונת האמורה בסעיף 6לד(3א) ,או מופצים בידי הרשות
השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב )1לחוק הרשות השנייה;".
בסעיף 6נז ,אחרי "6יא "1יבוא "6כא."1

דברי הסבר
עוד מוצע לקבוע כי המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין ומועצת הרשות השנייה ,יקבעו את מיקומו
של אפיק שבו ישדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים את
שידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתו בחוק
הרשות השנייה ,וכן כי רשאיות הן לשנות מיקום של אפיק
כאמור ,מטעמים המצדיקים זאת.

לפסקאות ( )3ו–()4

סעיף 6נז לחוק התקשורת קובע כי הוראות שונות
החלות על בעל רישיון לשידורי כבלים יחולו גם על בעל
רישיון לשידורי לוויין ,על מפיק ערוץ ועל מפיק ערוץ
עצמאי .מוצע להחיל את הוראות סעיף 6כא 1המוצע לחוק

בשל החשיבות בקיומם של שידורי טלוויזיה מסחרית
לאוכלוסיית דוברי הערבית ,קובע סעיף 6לד 3לחוק
התקשורת ,בנוסחו הקיים ,הסדר ייחודי ולפיו משדר הערוץ
הייעודי בשפה הערבית יהיה רשאי לשדר את שידוריו גם

8
9

התקשורת בדבר סמכות מועצת הכבלים והלוויין לקבוע
את מיקום האפיק של שידורי טלוויזיה שונים ,וכן את
סמכות מועצת הכבלים והלוויין ומועצת הרשות השנייה,
לקבוע את האפיק שבו ישודרו שידוריו של בעל רישיון
לשידורי טלוויזיה ,על בעל רישיון לשידורי לוויין.

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
ס"ח התשס"ד ,עמ' .32
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התשי"ט1959-10
"ובעליחוק
במקום תיקון
תיקון חוק
הזיכיונות"
הזיכיונות"
"ובעלי 16ג,
במקום ,בסעיף
תעמולה),בסעיף 16ג,
התשי"ט1959-,10
הבחירות (דרכי
תעמולה),
בחוק
הבחירות(	.7דרכי
בחוק
הבחירות 9
	.79
הבחירות (דרכי
(דרכי תעמולה)
האמור".
בחוק
כהגדרתם
האמור".
לשידורים
בחוק
כהגדרתם
"והמורשים
לשידורים
יבוא
"והמורשים
יבוא
תעמולה)
סימנים) ,התשס"ה2005-11
שידורי
תיקון חוק
בהגדרה
בסעיף ,1
(כתוביות ושפת
טלוויזיה
בחוק שידורי
שידורי	.80
חוק שידורי
בהגדרה ,תיקון
התשס"ה2005- ,11בסעיף ,1
סימנים),
(כתוביות ושפת
טלוויזיה
בחוק
	.80
טלוויזיה (כתוביות
זיכיון (כתוביות
טלוויזיה
לשידורי
לשידורי"בעל
כהגדרתו" יבוא
זיכיון
"בעל
במקום
(,)2
בפסקה
טלוויזיה",
"משדר
זיכיון
"בעל
יבוא
כהגדרתו"
זיכיון
"בעל
במקום
(,)2
בפסקה
טלוויזיה",
"משדר
סימנים)
ושפת
ושפת סימנים)
טלוויזיה כהגדרתם".
רישיון לשידורי
ובעל
טלוויזיה
כהגדרתם".
טלוויזיה
לשידורי
טלוויזיה ובעל רישיון

שידורי
תיקון חוק
"לשידורי
אחרי2,12
התשס"ד003-
מהכנסת,
שידורי טלוויזיה
טלוויזיהבחוק
שידורי 	.81
אחריחוק שידורי
()2(8ה)(,)2תיקון
בסעיףטלוויזיה"
"לשידורי
בסעיף ()2(8ה)(,)2
התשס"ד2003-,12
מהכנסת,
בחוק
	.81
טלוויזיה מהכנסת
מהכנסת
טלוויזיה
רישיון"" .בבעל זיכיון" יבוא "או
טלוויזיה" ,ואחרי
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
יבוא "או בבעל
רישיוןזיכיון"
בעל "בבעל
"אוואחרי
טלוויזיה",
יבוא "או בעל רישיון לשידורי
בבעל רישיון".
 	.82בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א2001- ,13בסעיף (4א)( ,)2במקום תיקון חוק סיווג,
13
ואיסור
סימון
תיקון חוק סיווג,
בסעיף (4א)( ,)2במקום
 	.82בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א2001- ,
"בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי שידורים מזיקים
סימון ואיסור
"בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי
שידורים מזיקים
טלוויזיה כהגדרתם".
טלוויזיה כהגדרתם".

פרק ב' :סיום הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ביום י"ט בחשון התשע"ו
חקיקהטלוויזיה ביום י"ט בחשון התשע"ו
לשידורי
הזיכיונות
סיום
(1פרק ב':
תיקוני
- )2015
בנובמבר
( 1בנובמבר  - )2015תיקוני חקיקה

סימן א' :תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
סימן א' :תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
תיקון סעיף 1
 .83בסעיף  1לחוק העיקרי -
תיקון סעיף 1
 .83בסעיף  1לחוק העיקרי -
( )1אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה" יבוא:
( )1אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה" יבוא:
""בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -כמשמעותו בחוק זה בנוסחו ערב יום י"ט
 ;";)2015טלוויזיה"  -כמשמעותו בחוק זה בנוסחו ערב יום י"ט
בנובמברלשידורי
""בעל זיכיון
בחשון התשע"ו (1
בחשון התשע"ו ( 1בנובמבר ;";)2015

דברי הסבר
במתכונת של שידורי טלוויזיה פתוחים באמצעות לוויין,
וכי בתום שנתיים מיום תחילת שידוריו במתכונת האמורה,
יראו אותו כאילו קיבל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק
הרשות השנייה ,שתנאיו הם התנאים הכלולים ברישיונו,
וכל הסמכויות שהיו למועצה לפי חוק התקשורת כלפיו,
יהיו בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי חוק הרשות
השנייה .מוצע להחיל את ההסדר הייחודי האמור גם
במקרה שבו שידוריו של משדר הערוץ הערבי יופצו בידי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לפי הוראות סעיף 51ב(ב)1
לחוק הרשות השנייה ,לפי המועד המוקדם מבין מועדי
ההפצה .בנוסף ,נוכח המאפיינים המיוחדים כאמור ,מוצע
לקבוע כי גם בתקופה הקודמת למועד שבו יראו את משדר
הערוץ הייעודי כמי שקיבל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי
חוק הרשות השנייה ,לא תחול על משדר הערוץ הייעודי
בשפה הערבית ,החובה לשלם לבעל רישיון כללי לשידורי
כבלים ולבעל רישיון לשידורי לוויין תשלום בעד הפצת
שידוריו.
סעיפים   נוכח שינוי שיטת ההסדרה ,יש לערוך התאמה
 79עד  82ולהחיל על בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה
הוראות שנקבעו בחוקים אחרים לגבי בעלי
זיכיון לשידורי טלוויזיה ,כמפורט להלן:
( )1בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט,1959-
נקבעו הוראות המחייבות את הרשות לשדר במסגרת
10
11
12
13

שידורי בעל זיכיון מבלי לגבות על כך תשלום ,שידורי
תעמולת בחירות וכן לשדר הסברים נוספים בדבר
מערכת בחירות.
( )2בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים),
התשס"ה ,2005-נקבעו הוראות המחייבות בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה ללוות בכתוביות ובתרגום לשפת
סימנים שידורים שהוא משדר.
( )3בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד-
 ,2003נקבעה הוראה ולפיה בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה לא יוכל להשתתף במכרז לבחירת הגורם
אשר ישדר את שידורי הכנסת והמישדרים הנוספים
אשר ישודרו בערוץ הכנסת.
( )4בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים,
התשס"א ,2001-נקבע חובת סימון משדר שמשדר בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה אשר אינו ראוי לילדים אם
יש בו ביטויים לאלימות ,מין וכיו"ב ,וכן איסור שידור
קדימון או פרסומות שעלול לעודד את האמור.
סעיפים     מאחר שלכל המאוחר ביום י"ח בחשוון
 83עד    142התשע"ו ( 31באוקטובר  )2015יושלם שינוי
שיטת ההסדרה ,כך שמושאי ההסדרה
העיקריים בחוק הרשות השנייה יהיו בעלי הרישיונות
לשידורי טלוויזיה ולא ייוותרו עוד בעלי זיכיון לשידורי
טלוויזיה ,מוצע במסגרת פרק ב' המוצע לבצע החל ביום

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;138התשס"ח ,עמ' .593
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;956ס"ח התשס"ו ,עמ' .281
ס"ח התשס"ד ,עמ'  ;32ס"ח התשס"ח ,עמ' .621
ס"ח התשס"א ,עמ'  ,.129ס"ח התשס"ב ,עמ' .133
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( )2ההגדרות "זיכיון לשידורי טלוויזיה"" ,זיכיון לשידורים" ו–"יחידת שידור" -
יימחקו;
( )3בהגדרה "מורשה לשידורים" ,במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי
רדיו";
()4

ההגדרה "תקופת הזיכיון הראשונה"  -תימחק;

תיקון סעיף 24

.84

תיקון סעיף 28

.85

החלפת כותרת
פרק ג'

.86

תיקון כותרת סימן
א' לפרק ג'

	.87

בכותרת סימן א' לפרק ג' בחוק העיקרי ,במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון
לשידורי רדיו".

תיקון סעיף 33

.88

בסעיף  33לחוק העיקרי -

בסעיף (24א) לחוק העיקרי -
( )1ברישה ,במקום "בתוספת הראשונה ,או בתוספת השנייה כשהיא חלה לפי הוראות
סעיף 62ג" יבוא "בתוספת השנייה";
()2

בפסקה (()8ד) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

()3

בפסקה ( ,)11המילים "בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו.

בסעיף (28א) לחוק העיקרי -
()1

פסקה ( - )1תימחק;

()2

בפסקה ( ,)3במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ג' :זיכיון לשידורי רדיו ולהפעלת תחנת שידור ורישיון לשידורים".

()1

בכותרת השוליים ,במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו";

( )2בסעיף קטן (א) ,המילים "וכן עד למועד המעבר  -גם זיכיונות לשידורי טלוויזיה"
 יימחקו;()3

בסעיף קטן (ב) -
(א) ברישה ,במקום "בזיכיונות לשידורים" יבוא "בזיכיונות לשידורי רדיו";
(ב)

פסקה ( - )2תימחק;

( )4בסעיף קטן (ד) ,במקום "בעל זיכיון לשידורים" יבוא "בעל זיכיון לשידורי רדיו"
ובמקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

דברי הסבר
י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר  ,)2015שהוא מועד
תחילתו של הפרק ,את כל ההתאמות הנדרשות לשם כך
בחוק הרשות השנייה ,בחוק התקשורת ובחוקים הנוספים
שפורטו לעיל בפרק א' ,ובכלל זה למחוק מחוקים אלה את
כל ההסדרים הנוגעים לבעלי זיכיונות.
כן מוצע ,במסגרת פרק זה לבטל סעיפים אשר במועד
האמור לא יהיו עוד בתוקף .כך למשל ,מוצע לבטל את
סימנים א' 1ו–א' 2בפרק ג' לחוק הרשות השנייה ,שעניינם
הארכת תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ  2והארכת
תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי (סעיף  93המוצע);

1300

וכן את סעיף  51לחוק הרשות השנייה ,שבו נקבעו הוראות
בדבר הקמה ומימון של תחנות שידור בשיטה האנלוגית
(מאחר שהפסקת השידור האנלוגי צפויה להתבצע במהלך
שנת .)2011
נוסחן של ההוראות שמוצע לבטלן או להחליפן
במסגרת פרק ב' המוצע ,ביום י"ט בחשוון התשע"ו
( 1בנובמבר  ,)2015כנוסחן לאחר התיקונים המוצעים בפרק
א' להצעת חוק ,מובא בנספח להצעת החוק.
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תיקון סעיף 34
בסעיף 34 -לחוק העיקרי -
 .89העיקרי
בסעיף  34לחוק
.89

תיקון סעיף 34

()1

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
השוליים,
בכותרת"זיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בטלים(.ב) עד (ד)  -בטלים.
סעיפים -קטנים
סעיפים קטנים(()2ב) עד (ד)

סעיף34א
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף 34-א
 .90העיקרי
34א לחוק
.90

ביטול סעיף 34א

תיקון סעיף 36
בסעיף 36 -לחוק העיקרי -
 .91העיקרי
בסעיף  36לחוק
.91

תיקון סעיף 36

()1

"בזיכיון לשידורי רדיו";
יבוארדיו";
לשידורי
לשידורים"
"בזיכיון"בזיכיון
לשידורים" יבוא
השוליים ,במקום
בכותרת"בזיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
קטן (א)
"זיכיון
בסעיף
בסעיף קטן (א)()2במקום

"בעל זיכיון לשידורי
לשידורי
לשידורים" יבוא
זכיון"בעל זיכיון
"בעליבוא
לשידורים"
זכיון במקום
(ב)(()3א),
קטן"בעל
במקום
בסעיף
(ב)(()3א),
( )3בסעיף קטן ()3
72א" יבוא "(41ג)7 ,א";
7,56א";
"(41ג),
יבואו–(ג),
"(41ב)2
72א"
ובמקום
ו–(ג),56 ,
רדיו",
רדיו" ,ובמקום "(41ב)2
בסעיף קטן
( )4בסעיף קטן ()4
זיכיון לשידורי רדיו",
רדיו",
לשידורי"בעל
לשידורים" יבוא
"בעל זיכיון
זכיון
יבוא
"בעל
לשידורים"
(ה)( ,)1במקום
"בעל זכיון
(ה)( ,)1במקום
72א" יבוא "(41ג)72 ,א".
72,56א".
"(41ג),
יבואו–(ג),
"(41ב)2
72א"
ובמקום
ובמקום "(41ב )2ו–(ג),56 ,
תיקון סעיף 37
בסעיף 37 -לחוק העיקרי -
 .92העיקרי
בסעיף  37לחוק
.92

תיקון סעיף 37

()1

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
השוליים,
בכותרת"זיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -
"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
ברישה,
(א)"זיכיון
(א) ברישה ,במקום
(ב)

()3

"51 ,51א" יבוא "51א";
"51א";
במקום
(,)2יבוא
51א"
בפסקה
במקום ",51
בפסקה (( ,)2ב)

"זיכיון לשידורי רדיו".
רדיו".
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"הזיכיון"זיכיון
לשידורים" יבוא
ברישה במקום
"הזיכיון
במקום (ב),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב))3(,ברישה

ביטול סימנים
לחוק העיקרי  -בטלים.
בטלים.
בפרק ג'
העיקרי -
לחוקו–א'2
סימנים א'1
ו–א' 2בפרק ג'
סימניםא'1א'.93 1
.93
ו–א' 2לפרק ג'

ביטול סימנים א'1
ו–א' 2לפרק ג'

כותרת
תיקון
תיקון כותרת
"לזיכיון
יבוא
לשידורים"
"לזיכיון"לזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
לחוק"לזיכיון
במקום
לפרק ג'
העיקרי,
סימן ב'
בכותרתלחוק
סימן	.9ב' לפרק ג'
בכותרת
סימן ב' 4
	.94
סימן ב' לפרק ג'
לפרק ג'
לשידורי רדיו".
לשידורי רדיו".
לשידוריסעיף 38
טלוויזיה" תיקון
תיקון סעיף 38
טלוויזיה"
 גם זיכיוןלשידורי
זיכיוןהמעבר
למועד
"ועדגם
המעבר -
המילים
למועד
העיקרי,
לחוק"ועד
המילים
בסעיף 38
לחוק 	.העיקרי,
בסעיף 95 38
	.95
 יימחקו. יימחקו.תיקון סעיף 41
בסעיף 41 -לחוק העיקרי -
 .96העיקרי
בסעיף  41לחוק
.96

()1

תיקון סעיף 41

( -)1בסעיף קטן (ב- )2
בסעיף קטן (ב)2
לזיכיון לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה
במכרז
לשידורי
להשתתף
לזיכיון
רשאי
במכרז
יהיה
להשתתף
במקום "לא
ברישה,רשאי
(א)"לא יהיה
(א) ברישה ,במקום
ולא" יבוא "לא"; ולא" יבוא "לא";
(ב)

בפסקאות
בפסקאות (( )1ב)
אחר";יבוא "רישיון אחר";
"רישיון אחר"
במקום "זיכיון
אחר" יבוא
מקום,
"זיכיון
במקום בכל
מקום )1(,ו–(,)2
ו–( ,)2בכל

טלוויזיה או אם קיים בעל
קיים בעל
לשידורי
רישיוןאו אם
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון "לעניין
בעלהמילים
"לעניין(,)3
המיליםבפסקה
(ג) בפסקה (( ,)3ג)
רישיון יבוא "בבעל רישיון
אחד אחר"
"בבעל
זיכיון
יבוא
"בבעל
במקוםאחר"
זיכיון אחד
יימחקו,
"בבעל
בערוץ" -
אחדבמקום
יימחקו,
זיכיון
זיכיון אחד בערוץ" -
זיכיון בערוץ"  -תימחק;
תימחק;
בעלי
בערוץ" -
"קיימים שני
במילים זיכיון
החלשני בעלי
"קיימים
והסיפה
במילים
החלאחר",
אחד אחר" ,והסיפהאחד
(ד)

בפסקה (( - )5ד)

בפסקה (- )5

לשידורי טלוויזיה או
רישיוןאו
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון"לעניין
המילים
בעל
"לעניין(ג),
בפסקת משנה
( )1בפסקת משנה(()1ג) ,המילים
החל במילים "קיימים
"קיימים
והסיפה
במילים
יימחקו,
החל
בערוץ" -
אחדוהסיפה
יימחקו,
זיכיון
בערוץ" -
קיים בעל
אחד
אם קיים בעל זיכיוןאם
זיכיון בערוץ"  -תימחק;
תימחק;
בעלי
בערוץ" -
זיכיוןשלושה
שניים או
שניים או שלושה בעלי
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( )2בפסקת משנה (ד) ,המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או
אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ"  -יימחקו ,והסיפה החל במילים "קיימים
שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ"  -תימחק;
(ה) בפסקה ( ,)8המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל
זיכיון אחד בערוץ"  -יימחקו ,והסיפה החל במילים "קיימים שניים או שלושה
בעלי זיכיון בערוץ"  -תימחק;
(ו)

בפסקה (- )9
( )1בהגדרה "בעל זיכיון אחר" ,במקום ""בעל זיכיון אחר"" יבוא ""בעל
רישיון אחר"" ,והמילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;
( )2בהגדרה "עיתון קשור" ,במקום "בבעל זיכיון אחר" יבוא "בבעל רישיון
אחר";

( )2בסעיף קטן (ג)( ,)1המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,במקום
"של מי מהם" יבוא "של בעל רישיון כאמור" ,ובמקום "במי מהם" יבוא "בבעל רישיון
כאמור".
תיקון סעיף 45
תיקון סעיף 48

.97
.98

בסעיף  45לחוק העיקרי ,פסקאות (1א) ו–(4א)  -יימחקו.
בסעיף  48לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה עד המילה "לצורך" יבוא "המועצה רשאית ליטול פרקי זמן
מזמן השידורים של מורשה לשידורים ,לצורך" ,המילים "יחידות השידור או"
והמילים "בין בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה"  -יימחקו;
(ב) בהגדרה "זמן השידורים" ,במקום "של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל
רישיון לשידורים" יבוא "של מורשה לשידורים";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו".

תיקון כותרת סימן
א' לפרק ד'

	.99

ביטול סעיף 51

 .100סעיף  51לחוק העיקרי  -בטל.

תיקון סעיף 51א

 .101בסעיף 51א לחוק העיקרי -

בכותרת סימן א' לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "תחנות ,רישיונות וזיכיונות" יבוא
"תחנות ורישיונות".

()1

בסעיף קטן (א) ,פסקה ( - )1תימחק;

()2

סעיף קטן (ד)  -בטל;

()3

בסעיף קטן (ד- )1
(א) ברישה ,במקום "(א)( )1ו–(1א)" יבוא "(א)(1א)";

תיקון סעיף 51ב

(ג)

בפסקה ( ,)2המילים "החל במועד המעבר"  -יימחקו;

()4

סעיפים קטנים (ד( ,)3ז) ו–(ט)  -בטלים;

()5

בסעיף קטן (י) ,המילים "ובעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה"  -יימחקו.

 .102בסעיף 51ב לחוק העיקרי -
()1

1302

(ב)

פסקה ( - )1תימחק;

סעיף קטן (א)  -בטל;
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תימחק; בקשתו"  -תימחק;
אם הוגשה
בקשתו" -
הוגשה "ואולם
אםבמילים
החל
"ואולם
הסיפה
במילים
קטן (ב,)1
בסעיףהחל
( )2הסיפה
בסעיף קטן (ב,)1

51א(א)( )1ושל" ,יבוא
יבוא
כאמורושל",
51א(א)()1
בסעיף
הזיכיונות
בעליבסעיף
כאמור
"של
הזיכיונות
(ה) ,במקום
בעלי
"שלקטן
בסעיף
( )3בסעיף קטן (ה))3(,במקום
הזיכיונות או"  -יימחקו.
"שבעלייימחקו.
הזיכיונות או" -
"של" והמילים
"של" והמילים "שבעלי
תיקון סעיף 52
בסעיף 52 -לחוק העיקרי -
.103העיקרי
בסעיף  52לחוק
.103

תיקון סעיף 52

()1

תימחק;פסקה ( - )1תימחק;
בסעיף-קטן (א),
בסעיף קטן (א))1(,פסקה ()1

()2

51א(א)( - ")1יימחקו.
יימחקו.
כאמור-בסעיף
51א(א)(")1
בסעיףזיכיון
כאמור"מבעל
המילים
זיכיון
(א,)1
"מבעל
בסעיף קטן
( )2המילים
בסעיף קטן (א,)1

ביטול סעיפים
בטלים54.א ו– - 55בטלים.
סעיפים,54 ,53 -
54א ו–55
סעיפים,54 ,5353
.104
.104

ביטול סעיפים
 53עד 55

תיקון סעיף 56
בסעיף 56 -לחוק העיקרי -
.105העיקרי
בסעיף  56לחוק
.105

תיקון סעיף 56

עד 55

()1

"לזיכיון או"  -יימחקו;
יימחקו;
המילים
השוליים,או" -
בכותרת "לזיכיון
השוליים ,המילים
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -
טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
"זיכיון או" -
טלוויזיה
המילים
לשידורי
ברישה,
(א) "זיכיון
(א) ברישה ,המילים
(ב)

תימחק;פסקה ( - )1תימחק;
פסקה (( - )1ב)

(ג)

טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
זיכיון או" -
טלוויזיה
"בבעל
לשידורי
המילים
זיכיון
"בבעל (,)2
המיליםבפסקה
בפסקה (( ,)2ג)

(ד)

( ")2יבוא (1א) או (.")2
(1א)אואו(.")2
"(1(,)1א)
במקוםיבוא
(1א)(,)3או (")2
בפסקה
במקום "(,)1
בפסקה (( ,)3ד)

ביטול סימן
בחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
לפרק ד'
העיקרי -
סימן ב'
.106בחוק
סימןב'ב' לפרק ד'
.106
לפרק ד'

ביטול סימן ב'
לפרק ד'

סעיף 58
"בעלתיקון
תיקון סעיף 58
לשידורי
זיכיון
לשידורי
המילים
זיכיון
עצמית",
המילים "בעל
בהגדרה "הפקה
העיקרי,עצמית",
לחוק "הפקה
בהגדרה
העיקרי58 ,
לחוק 	.בסעיף
בסעיף 107 58
	.107
יימחקו.זיכיון או"  -יימחקו.
והמילים"-שבעל
טלוויזיה"זיכיון או"
טלוויזיה" והמילים "שבעל
תיקון סעיף 59
בסעיף 59 -לחוק העיקרי -
.108העיקרי
בסעיף  59לחוק
.108

תיקון סעיף 59

()1

הראשונה"  -יימחקו;
יימחקו;
הזיכיון
הראשונה" -
"לרבות בתקופת
המיליםהזיכיון
בתקופת
"לרבות(א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,המילים

()2

בטלים(.ב) עד (ד)  -בטלים.
סעיפים -קטנים
סעיפים קטנים(()2ב) עד (ד)

סעיף59א
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף 59-א
.109העיקרי
59א לחוק
.109

ביטול סעיף 59א

ו– "59יבוא "בסעיף  ."59תיקון סעיף 60
תיקון סעיף 60
"בסעיף ."59
"בסעיפים 55
ו– "59יבוא
במקום
העיקרי55,
"בסעיפים
לחוק
במקום
בסעיף 60
.110העיקרי,
בסעיף  60לחוק
.110
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף62 -
העיקרי
סעיף 6262לחוק.111
.111

ביטול סעיף 62

תיקון סעיף
בסעיף 62-א לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
62א62א .112
.112

תיקון סעיף 62א

והמילים "בעל זיכיון
זיכיון
"בעל או"
טלוויזיה
והמילים
לשידורי
זיכיון או"
טלוויזיה
"בעל
לשידורי
זיכיוןהמילים
קטן (א),
בסעיף"בעל
()1המילים
( )1בסעיף קטן (א),
יימחקו;אחר או"  -יימחקו;
לשידורי -טלוויזיה
לשידורי טלוויזיה אחר או"
()2
()3

()2בטל;סעיף קטן (ב)  -בטל;
סעיף קטן (ב) -
()3
בסעיף קטן (ג) -

בסעיף קטן (ג) -

51א(י)" יבוא "51א(י)";
"51א(י)";
יבוא" (51ג),
51א(י)"
(א)" (51ג),
במקום
ברישה,
(א) ברישה ,במקום
(ב)

תימחק.טלוויזיה"  -תימחק.
לשידורי
טלוויזיה" -
לשידורי"בעל זיכיון
ההגדרה
ההגדרה "בעל(ב)זיכיון

סעיף 62ב
או" -תיקון
תיקון סעיף
ובמקום
יימחקו,
ובמקום
טלוויזיה
יימחקו,
לשידורי
זיכיוןאו" -
טלוויזיה
לשידורי"בעל
זיכיוןהמילים
העיקרי,
"בעל
לחוק
המילים
בסעיף 62ב
לחוק 	.העיקרי,
בסעיף
62ב62ב 113
	.113

יבוא "בעל הרישיון".
הרישיון".
"בעל העניין"
הרישיון ,לפי
העניין" יבוא
או בעל
הזיכיוןלפי
הרישיון,
"בעל
"בעל הזיכיון או בעל
תיקון סעיף
בטל.סעיף קטן (א)  -בטל.
העיקרי,
לחוק (א) -
סעיף קטן
בסעיף 62ג
 .114העיקרי,
62ג 62ג לחוק
בסעיף
.114

תיקון סעיף 62ג

סעיף62ד
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף 62-ד
.115העיקרי
62ד לחוק
.115

ביטול סעיף 62ד

תיקון סעיף
בסעיף 62-ה לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
62ה62ה .116
.116

תיקון סעיף 62ה
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( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בשידוריהם של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל" יבוא
"בשידוריו של בעל";
()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת השנייה";

( )3בסעיף קטן (ד) ,במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל" יבוא "בעל" ובמקום
"ישדרו" יבוא "ישדר";
( )4בסעיף קטן (ה) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"" ,בעל הזיכיון או" ו"לפי
העניין"  -יימחקו;
( )5בסעיף קטן (ו) ,בהגדרה "הפקה מקומית קנויה" ,במקום "בתוספת הראשונה" יבוא
"בתוספת השנייה".
תיקון סעיף 62ו

 .117בסעיף 62ו לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -יימחקו;

( )2בסעיף קטן (ג) ,בהגדרה "הפקה מקומית קנויה" ,בפסקה ( ,)1המילים "בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,ובמקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת
השנייה".
תיקון סעיף 63

 .118בסעיף  63לחוק העיקרי ,סעיף קטן (ד)  -בטל.

תיקון סעיף 63א

 .119בסעיף 63א לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים (א) ו–(ב)  -בטלים.

תיקון סעיף 66

 .120בסעיף  66לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה עד המילים "בערוץ  2ובעלי" יבוא "בעלי";
(ב) בפסקה ( ,)2המילים "לבעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה או" והמילים "לפי
העניין"  -יימחקו;

()2

סעיפים קטנים (ב) ו–(ג)  -בטלים.

תיקון סעיף 67

 	.121בסעיף (67א) לחוק העיקרי ,במקום "ימנו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם
לחלקם היחסי במניות ההצבעה של חברת החדשות או" יבוא "ימנה" ,במקום "ובלבד
שבעלי הזיכיונות או שבעל הרישיון לא ימנו"" ,ובלבד שבעל הרישיון לא ימנה" ובמקום
"בבעל הזיכיון או בבעל הרישיון ,לפי העניין" יבוא "בבעל הרישיון".

תיקון סעיף 68

 .122בסעיף (68א) לחוק העיקרי ,המילים "בעלי הזיכיונות או"  -יימחקו.

תיקון סעיף 70

 	.123בסעיף (70א) לחוק העיקרי ,המילים "בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה"  -יימחקו ,ובכל
מקום ,במקום "יממנו" יבוא "יממן".

ביטול סימנים ה'
ו–ו' בפרק ד'

 .124סימנים ה' ו–ו' בפרק ד' לחוק העיקרי  -בטלים.

תיקון סעיף 72ג

 .125בסעיף 72ג(ב) לחוק העיקרי -
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()1

בפסקה ( ,)1המילים "שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

()2

בפסקאות ( )2ו–( ,)3המילים "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

()3

בפסקה ( ,)4המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

()4

בפסקה ( ,)5המילים "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו.
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"הטלוויזיההמילים
בסעיף קטן (א),
בסעיף קטן (א))1(,המילים

()2
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"ארבעה"
יבוא(- )4
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"ארבעה"
במקום
ברישה,יבוא
"חמישה"
במקום(ב),
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בסעיף קטן (ב))2(,ברישה,

הלימודית"  -יימחקו.תיקון סעיף 112
תיקון סעיף
יימחקו.
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"הטלוויזיההמילים
לחוק העיקרי,
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הראשונה לחוק
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בתוספת
 .137לחוק
בתוספת השנייה
.137

תיקון התוספת
השנייה

הראשונה
השנייה

()1

בסעיף - 1

()1

בסעיף - 1

 בסעיף קטן (א) -(א) בסעיף קטן (א)(א)
לשידורי טלוויזיה או"
זיכיון או"
טלוויזיה
לשידוריבעל
זיכיון"שידורי
המילים
"ערוץ",בעל
"שידורי
בהגדרה
"ערוץ" ,המילים
()1
( )1בהגדרה
 יימחקו; יימחקו;()2

ההגדרה "הכנסות" יבוא:
"הכנסות" יבוא:
אחרי ההגדרה( )2אחרי
הצוותמבצעיה ,רוב הצוות
יוצריה ,רוב
מבצעיה ,רוב
תכנית שרוב
יוצריה ,רוב
מקומית" -
תכנית שרוב
""הפקה מקומית" ""-הפקה
ורוב צוות ההפקה הם
ההפקה הם
צוותבהפקתה
ורובחלק
שנטל
בהפקתה
הטכני-הנדסי
הטכני-הנדסי שנטל חלק
בעבורוהיא הופקה בעבור
דרך קבע,
הופקה
והיא בה
המתגוררים
דרך קבע,
ישראל
המתגוררים בה
תושבי
תושבי ישראל
בערבית ,ברוסית או
בעברית ,או
בערבית ,ברוסית
בעברית ,ישראלי
יעד ראשוני
ישראלי
קהל יעד ראשוני קהל
למעט שידורי חדשות,
חדשות,
מראש,
שידורי
המנהל
למעט
שאישר
מראש,
אחרת
המנהל
בשפה
בשפה אחרת שאישר
בהגדרה זו" ,רוב" 75% -
היום;75% -
בעניני"רוב"
בהגדרה זו,
ותכניות
היום;
ספורט
בעניני
תכניות
תכניות ספורט ותכניות
לפחות;
לפחות;
דקות שעות  24 -דקות
הקבועה24בחצאי
תכניותשעות -
במכסתבחצאי
שעה",הקבועה
תכניות
"חצי
"חצי שעה" ,במכסת
תכנית לפחות;"; תכנית לפחות;";

()3

יבוא":שידור חוזר" יבוא:
ההגדרה
אחריחוזר"
אחרי ההגדרה(")3שידור
תכנית 48 -דקות תכנית
בשעות
דקות
הקבועה
תכניות 48 -
במכסת בשעות
""שעה",הקבועה
""שעה" ,במכסת תכניות
לפחות;
לפחות;
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"תכנית"  -יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים
ומוגדרים ,במתכונת הערוכה לשידור בטלוויזיה ,הכוללת
רצף של תמונות וקול;
"תכנית סוגה (ז'נר) עילית"  -הפקות מקומיות מהסוגים האלה:
(א) "תכנית תעודה"  -תכנית העוסקת בתיעוד של תופעות
חברתיות ,תרבותיות או פוליטיות ,או בתיעוד תופעות או
תגליות בטבע או במדע ,והיא אינה תכנית בענייני היום;
(ב) "תכנית דרמה"  -תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל
אופי קומי ,דרמטי ,מלודרמטי ,טרגי או כיוצא בזה ,בין השאר
מסוגים אלה:
( )1דרמה בודדת  -דרמה בהיקף של פרק אחד
המשודרת במלואה במהלך שידור אחד ,או מהווה חלק
מסדרה קצרה ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילומי אולפן
עם צילומים מחוץ לאולפן ,ואורכה  50דקות לפחות;
( )2דרמה תיעודית (דוקודרמה)  -דרמה העוסקת
בדמויות או באירועים אמיתיים והחותרת לשחזר
דמויות ואירועים אלה ,מתוך נאמנות מרבית לעדויות
ולמסמכים המתארים אותם;
( )3סדרת דרמה  -דרמה שבה כמה פרקים ,שאורך
כל אחד מהם  24דקות לפחות;
( )4סרט טלוויזיה  -תכנית במתכונת הדומה לדרמה
בודדת אך מתאפיינת ,בדרך כלל ,באורך של  80דקות
לפחות ובתסריט המחייב צילומים מחוץ לאולפן;
(ג) "תכנית מיוחדת"  -תכנית במתכונת מקורית ובעלת ערך
מיוחד ,אשר הוכח להנחת דעתה של הרשות כי היא באיכות
יוצאת דופן של כתיבה תסריטית ,משחק ובימוי ,מסוגים
אלה:
( )1תכנית מערכונים המופקת ברמת הפקה גבוהה
באורך של רבע שעה לפחות;
( )2תכנית במתכונת מקורית וחדשנית ,באורך של
רבע שעה לפחות;
( )3דרמה בודדת ,דרמה תיעודית וסדרה דרמטית
 כל אלה באורך של חצי שעה לפחות;".(ב) סעיף קטן (ב)  -בטל;
( )2בסעיף  ,2במקום "שיוציאו בעלי הזיכיונות ,בכל ערוץ ,וכן" יבוא "שיוציא" ,והסיפה
החל במילים "ההוצאה השנתית המזערית תוצא"  -תימחק;
( )3בסעיפים  3ו– ,4במקום "שיוציאו ,בכל שנה ,בעלי הזיכיונות בכל ערוץ ,בחלוקה
שווה ביניהם וכן" יבוא "שיוציא ,בכל שנה";
()4

1306

בסעיף - 5
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ערוץ וכן" יבוא "יוציא"
"יוציא"
יבואבכל
הזיכיונות
ערוץ וכן"
בכלבעל
"יוציאו
הזיכיונות
בעלבמקום
"יוציאו(א),
בסעיף קטן
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
ההוצאה כאמור"  -תימחק;
"סכום -תימחק;
כאמור"
במילים
ההוצאה
"סכוםהחל
והסיפה
והסיפה החל במילים
ערוץ ,וכן" יבוא "ישדר"
"ישדר"
בכל
יבוא
הזיכיון,
ערוץ ,וכן"
"ישדרו בעל
הזיכיון ,בכל
בעלבמקום
"ישדרו(ב),
בסעיף קטן
(ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום
הזיכיונות בכל ערוץ
ערוץ
בעלי
בכל
הזיכיונותידי
ישודרו על
בעלי
כאמור
השעות ידי
ישודרו על
ערוץ;
כאמור
השעות"בכל
והמילים
והמילים "בכל ערוץ;
להם בערוץ"  -יימחקו;
יימחקו;
שהוקצו
בערוץ" -
השידור
ליחידותלהם
יחסישהוקצו
השידור
באופן
באופן יחסי ליחידות
(ג)
()5

בטלים; (ג) עד (ו)  -בטלים;
סעיפים קטנים
סעיפים קטנים(ג)(ג) עד (ו) -

בסעיף 5א )5( -

בסעיף 5א -

סעיף קטן (א)  -בטל;
(א)בטל;
(א) סעיף קטן (א) -
(ב)

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
קטן (ב)במקום
במקום סעיף (ב)
הרישיון ,יוציא בעל הרישיון,
בעלטלוויזיה
לשידורי
רישיוןיוציא
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון של
רישיון
בעלשנת
"(ב)שלבכל
"(ב) בכל שנת רישיון
מיליון שקלים חדשים;".
חדשים;".
שקליםשל 4
ישראליים ,סכום
סרטיםשל  4מיליון
הפקת סכום
ישראליים,
לשם הפקת סרטים לשם

(ג)

סעיף קטן (ג) (-ג)בטל;סעיף קטן (ג)  -בטל;

ובמקום "באותה שנת
יימחקו,שנת
ובמקום "-באותה
זיכיון או"
יימחקו,
המילים "בעל
זיכיון או" -
קטן (ד),
בסעיף"בעל
(ד) בסעיף קטן (ד)(,ד)המילים
"באותה שנת רישיון";
רישיון";
שנת יבוא
העניין"
"באותה
רישיון ,לפי
העניין" יבוא
לפיאו שנת
זיכיון
זיכיון או שנת רישיון,
סעיף קטן (ה)  -בטל;
(ה)בטל;
(ה) סעיף קטן (ה) -
(ו)

במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
קטן (ו) יבוא:
במקום סעיף (ו)
מההוצאה השנתית
השנתית
מההוצאהאחוזים
לשבעה עשר
אחוזים
השווה
הסכוםעשר
עלהלשבעה
השווה
"(ו) עלה הסכום "(ו)
סכום של  56.7מיליון
מיליון
 56.7על
טלוויזיה,
סכום של
לשידורי
טלוויזיה ,על
בעל רישיון
לשידורי
המזערית של
המזערית של בעל רישיון
הרישיון באותה שנת
בעלשנת
באותה
הרישיוןיוציא
בעלמסוימת,
רישיון
יוציא
בשנת
מסוימת,
חדשים,
רישיון
שקלים
שקלים חדשים ,בשנת
סרטים ישראליים ,נוסף
להפקת נוסף
ישראליים,
חדשים
סרטים
שקלים
להפקת
מיליון
חדשים
שקליםשל 4
רישיון סכום
רישיון סכום של  4מיליון
להוציא לפי סעיף קטן (ב)".
חייב קטן (ב)".
שהואסעיף
להוציא לפי
חייבהסכום
על הסכום שהוא על

(ז)

בסעיף קטן (ז) (ז)

בסעיף קטן (ז) -

במקום "סעיף קטן (ה)
קטן (ה)
יימחקו,
"סעיף
או" -
במקום
זיכיון
יימחקו,
המילים" -בעל
זיכיון או"
ברישה,
המילים "בעל
()1
( )1ברישה,
בעל הרישיון לשידורי
לשידורי
הזיכיון או
הרישיון
"בעל
בעל
במקום
הזיכיון או
קטן (ו)",
"בעל
"סעיף
במקום
(ו)",יבוא
קטן(ו)"
או (ו)" יבוא "סעיף או
ובמקוםטלוויזיה" ,ובמקום
טלוויזיה",לשידורי
"בעל הרישיון
לשידורי
הרישיוןיבוא
"בעלהעניין"
טלוויזיה ,לפי
טלוויזיה ,לפי העניין" יבוא
שנתיבוא "באותה שנת
העניין"
"באותה
יבוא לפי
רישיון,
העניין"
או שנת
זיכיוןלפי
רישיון,
שנת
שנת
"באותה
"באותה שנת זיכיון או
רישיון";
רישיון";
()2

בפסקה ()2( ,)1
(ו)";יבוא "סעיף קטן (ו)";
קטן(ו)"
(ה) או
"סעיף
יבואקטן
"סעיף
במקום(ו)"
(( ,)1ה) או
בפסקהקטן
במקום "סעיף

לשידורי הרישיון לשידורי
הזיכיון או בעל
בעלהרישיון
"שלבעל
הזיכיון או
( ,)2במקום
בפסקהבעל
במקום "של
( )3בפסקה ()3( ,)2
לשידורי טלוויזיה" ובמקום
טלוויזיה" ובמקום
בעל הרישיון
לשידורי
יבוא "של
הרישיון
העניין"
לפיבעל
טלוויזיה",של
טלוויזיה ,לפי העניין" יבוא
בעל זיכיון בערוץ "2
לעניין "2
זיכיון -בערוץ
בעלזיכיון
לענייןשנת
"באותה
זיכיון -
במילים
החלשנת
"באותה
הסיפה
הסיפה החל במילים
"באותה שנת רישיון";
רישיון";
יבוא "באותה שנת יבוא
"בעל"; ובעל" יבוא "בעל";
בכל ערוץ
הזיכיונותיבוא
ערוץ ובעל"
"בעלי
במקוםבכל
הזיכיונות
קטן (ח),
"בעלי
בסעיף
(ח) בסעיף קטן (ח)(,ח)במקום
הרישיון לשידורי טלוויזיה,
בעלטלוויזיה,
לשידורי
הזיכיון או
הרישיון
בעלבעל
"שעל
במקוםאו
(ט),הזיכיון
בעל
קטן
"שעל
בסעיף
במקום
(ט) בסעיף קטן (ט)(,ט)
ובמקום "באותה שנת
טלוויזיה"שנת
לשידורי "באותה
טלוויזיה" ובמקום
בעל הרישיון
לשידורי
הרישיון"שעל
העניין" יבוא
"שעל בעל
לפי העניין" יבוא לפי
"באותה שנת רישיון";
רישיון";
שנת יבוא
העניין"
"באותה
רישיון ,לפי
העניין" יבוא
לפיאו שנת
זיכיון
זיכיון או שנת רישיון,
()6
"בעל ישדרו" יבוא "בעל
טלוויזיה
לשידורייבוא
רישיון ישדרו"
טלוויזיה
ובעל
לשידורי
רישיון זיכיון
במקום "בעל
זיכיון ובעל
בסעיף ,6
במקום "בעל
( )6בסעיף ,6
הזיכיון או"  -יימחקו;
יימחקו;
והמילים"-בעל
הזיכיון או"
ישדר"
"בעל
טלוויזיה
והמילים
לשידורי
רישיון ישדר"
רישיון לשידורי טלוויזיה
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( )7בסעיף  ,7במקום "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר".
()8

בסעיף - 8
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום "בסעיפים (5ג) עד (ה) ו–5א" יבוא "בסעיף 5א";
(ב)

סעיפים קטנים (ב) ו–(ג)  -בטלים.
סימן ב' :תיקונים עקיפים

תיקון חוק התקשורת  	.138בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982- ,14בסעיף 6כא ,)1(1פסקת משנה (ג)
(בזק ושידורים)
 תימחק.תיקון חוק שידורי
טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים)

 	.139בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,התשס"ה ,2005-בסעיף  ,1בהגדרה
"משדר טלוויזיה" ,בפסקה ( ,)2במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל " יבוא "בעל"
ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".

תיקון חוק שידורי
טלוויזיה מהכנסת

 	.140בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד2003- ,15בסעיף ()2(8ה)( ,)2המילים "בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או" ,והמילים "בבעל זיכיון או"  -יימחקו;

תיקון חוק סיווג,
סימון ואיסור
שידורים מזיקים

 	.141בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א2001- ,16בסעיף (4א) ( ,)2המילים
"בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".
סימן ג' :תחילה

תחילה

14
15
16

 .142תחילתו של פרק זה ביום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר .)2015

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218ס"ח התשס"ט ,עמ' .198
ס"ח התשס"ד ,עמ'  ;32ס"ח התשס"ח ,עמ' .621
ס"ח התשס"א ,עמ' .129
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נספח לדברי ההסבר
להלן נוסח ההוראות בחוק הרשות השניה לטלוויזיה
ורדיו ,התש"ן ,1990-כנוסחם לאחר התיקונים המוצעים
בסימן א' בפרק א' להצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה
ורדיו (תיקון מס' ( )33מעבר מזיכיונות לרישיונות
בשידורי טלוויזיה) ,התש"ע ,2010-המתפרסמת בזה,
אשר מוצע לבטלם או להחליפם ביום י"ט בחשון התשע"ו
( 1בנובמבר  )2015בהתאם להוראות פרק ב' להצעת החוק
האמורה  :
הגדרות
.... .1
"זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -זיכיון שניתן לפי חוק זה
לקיום שידורי טלוויזיה;
...
"זיכיון לשידורים"  -זיכיון לשידורי רדיו או זיכיון לשידורי
טלוויזיה;
...
"יחידת שידור"  -כמשמעותה בסעיף ;54
...
"ערוץ  "2ו"הערוץ השלישי"  -כמשמעותם בסעיף ;54
...
"תקופת הזיכיון הראשונה" -
לענין ערוץ  - 2התקופה המסתיימת ביום ה' בחשון
התשס"ד ( 31באוקטובר ;)2003
לענין הערוץ השלישי  -התקופה המסתיימת בתום שמונה
שנים מהיום שבו התחילו שידורים בו;
תפקיד המנהל וסמכויותיו
( 28א) המנהל אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות
ותפקידיו ,בין היתר ,יהיו:
( )1להכין הצעה לחלוקת יחידות השידור
בין בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה ולהגישה
לאישור המועצה;
(...  )2
זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו ותנאיהם
( .33א)  ...
(ב) המועצה רשאית לקבוע בזכיונות לשידורים
או ברישיונות לשידורי רדיו תנאים ,לרבות תנאים
שיש לקיימם לפני שיינתנו הזכיונות או הרישיונות
כאמור ,וכן לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע
מהוראות חוק זה ,לרבות בענינים אלה:
(;...  )1

תקופת תוקפם של זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו
( .34א)

...

(ב) תקופת תקפו של זכיון לשידורי טלויזיה שניתן
לראשונה לכל אחת מיחידות השידור בערוץ  ,2בהיקף
שנקבע לראשונה לכל יחידה  -תהיה שש שנים (להלן
 תקופת זכיון ראשונה).(ב )1תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2שניתן לזוכה במכרז לאחר תחילתו של
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' ,)19
התשס"ג ,2003-תהיה עשר שנים; הוראות פסקה
( )2של סעיף קטן (ג) יחולו לגבי זיכיון כאמור בסעיף
קטן זה ,ואולם הליך הבדיקה לפי אותה פסקה ייערך
בתום חמש השנים הראשונות של תקופת הזיכיון.
(ב )2על אף הוראות סעיף קטן (ב ,)1תקופת תוקפו
של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2שניתן לזוכה
במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס'  33ולפני
מועד המעבר ,תהיה עד יום י"ח בחשוון התשע"ו
( 31באוקטובר  ;)2015על זיכיון כאמור לא יחולו
הוראות סעיף קטן (ב )1סיפה.
(ג) ( )1תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה
שניתן לכל אחת מיחידות השידור בערוץ
השלישי תהיה שמונה שנים (בסעיף קטן זה
 תקופת הזיכיון);( )2בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי
חוק זה ,בתום ארבע השנים הראשונות של
תקופת הזיכיון תקיים המועצה הליך בדיקה,
שבו תבחן כיצד מילא בעל הזיכיון בתקופה
האמורה אחר ההוראות לפי חוק זה ,כללי
המועצה ותנאי הזיכיון (בסעיף קטן זה
 הוראות הדין); מצאה המועצה כי בעלהזיכיון הפר את הוראות הדין ,אך חומרת
ההפרה אינה מצדיקה ,לדעת המועצה ,ביטול
הזיכיון בהתאם לסמכותה לפי סעיף  ,37תורה
לו ,לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו ,כיצד לתקן את ההפרות ביתרת
תקופת הזיכיון.
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג)( ,)1תקופת תוקפו
של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי שניתן
לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס'
 33ולפני מועד המעבר ,תהיה עד יום י"ח בחשוון
התשע"ו ( 31באוקטובר  ;)2015על זיכיון כאמור לא
יחולו הוראות סעיף קטן (ג)(.)2
(ה)  ...

( )2יחידת השידור העומדת לרשות בעל
הזיכיון;
(...  )3
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

1309

הוראות לענין מכרז בשנת  2004לזיכיון לשידורי טלוויזיה
ומיזוג בעלי הזיכיון בערוץ 2
34א( .א) הרשות תפרסם בין יום כ"ט באלול התשס"ד
( 15בספטמבר  )2004ליום ט"ו בתשרי התשס"ה
( 30בספטמבר  )2004מכרז ,לפי הוראות חוק זה ,למתן
זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2לתקופה שתחל
ביום כ"ט בתשרי התשס"ו ( 1בנובמבר .)2005
(ב) הממונה כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח( 1988-בסעיף זה  -הממונה) ,יחליט עד
יום כ"ו בסיון התשס"ד ( 15ביוני  ,)2004אם מתקיימת
תחרות משמעותית בין ערוץ  2לערוץ השלישי.
(ג) לאחר קבלת החלטת הממונה ,כאמור בסעיף
קטן (ב) ,רשאית המועצה לקבוע ,לאחר שהתייעצה
עם הממונה ,כי על אף האמור בסעיף (54א) ,המכרז
שתפרסם הרשות לפי סעיף זה יהיה למתן שני
זיכיונות ולשתי יחידות שידור.
(ד) בעלי הזיכיונות בערוץ  ,2כולם או חלקם ,וכן
מי שמחזיק באמצעי שליטה בהם ,כולם או חלקם,
רשאים ,לבד או יחד עם אחרים ,לצורך השתתפות
במכרז לפי סעיף זה ,לעשות אחד מאלה:
( )1להתאחד בשני תאגידים נפרדים,
שמתקיימות לגבי כל אחד מהם הוראות חוק
זה לענין השתתפות במכרז;
( )2החליט הממונה כי מתקיימת תחרות
משמעותית ,כאמור בסעיף קטן (ב)  -להתאחד
בתאגיד נפרד שמתקיימות לגביו הוראות חוק
זה לענין השתתפות במכרז.
(ה)

( )1לאחר תחילת השידורים לפי הזיכיונות
שניתנו במכרז לפי סעיף קטן (ג) רשאית
המועצה לאשר ,בתנאים שתקבע ,לשני בעלי
הזיכיונות שזכו במכרז האמור ,להתמזג
לתאגיד אחד שמתקיימות בו הוראות חוק
זה המכשירות אותו להשתתף במכרז ולהיות
בעל זיכיון.
( )2תאגיד כאמור בפסקה ( )1יהיה בעל
הזיכיון ליחידת שידור אחת ,שתבוא במקום
שתי יחידות השידור של בעלי הזיכיונות
האמורים באותה פסקה.
( )3הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ג) של סעיף
71ב יחולו לענין מיזוג לפי סעיף קטן זה.
( )4אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע
מהוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח-
.1988

סימן א' :1הארכת תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ 2
הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
37א( .א)

( )1בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף
זיכיונו ,לתקופה שמיום ו' בחשון התשס"ד
( 1בנובמבר  )2003עד ליום כ"ח בתשרי
התשס"ו ( 31באוקטובר ( )2005בחוק זה -
תקופת ההארכה).
()2

(א) האריכה המועצה את הזיכיונות
לכל בעלי הזיכיונות ,יוארך גם הזיכיון
שניתן לטלוויזיה הלימודית בהתאם
להוראות סעיף (55א ,)1עד ליום כ"ח
בתשרי התשס"ו ( 31באוקטובר ;)2005
(ב)

(נמחקה).

(ב) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי
חוק זה ,המועצה תקבע תנאים להארכת הזיכיון,
לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיוארך הזיכיון,
וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין
הנובע מהוראות חוק זה ,ובלבד שיחולו הוראות
אלה:
( )1ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל
הזיכיון לפי חוק ,כללי המועצה או תנאי
הזיכיון בשנת הזיכיון העשירית ,יחולו עליו גם
בתקופת ההארכה ,אלא אם כן קבעה המועצה,
כי תנאים או התחייבויות שתקבע לא יחולו
עליו ,או שיחולו בשינויים שקבעה;
( )2על אף הוראות סעיף (100ב) ,התמלוגים
שישלם בעל זיכיון לרשות ,יהיו בתקופת
ההארכה ,בשיעור של  ;4%השר רשאי,
בהסכמת שר האוצר ,בהתייעצות עם השר
הממונה על חוק הקולנוע ,התשנ"ט,1999-
ובאישור הועדה ,לקבוע שיעור גבוה יותר,
ובלבד שלא יעלה על ;6%
( )3בעל הזיכיון ישלם למדינה תמורה בעד
הארכת זיכיונו ,שתיקבע על ידי שר האוצר,
בהסכמת שר התקשורת ובאישור הוועדה.
(ג) לא תאשר המועצה הארכת זיכיון אם מצאה
כי בבעל הזיכיון חדלו להתקיים אחד או יותר מן
התנאים המנויים בחוק זה ,שהיו מכשירים אותו
להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ  ,2או
כי התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף
במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות
חוק זה.

(ו) לענין מכרז לפי סעיף זה ,עתירות נגד החלטות
המועצה כועדת מכרזים ,יידונו בבית המשפט
העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלבד.
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(ד) לא הוארכו כל הזיכיונות בערוץ  ,2או פקע
או בוטל זיכיון שתוקפו הוארך (בסעיף זה  -זיכיון
לשעבר) ,תקבע המועצה הוראות בדבר יחידת
השידור של בעל הזיכיון לשעבר ,בין בדרך של
פרסום מכרז להפעלת יחידת השידור ,ובין בדרך
אחרת ,לרבות חלוקת יחידת השידור האמורה בין
בעלי הזיכיונות שנותרו ,כולם או חלקם ,ובכלל זה
תקבע את התשלומים שישלם בעל זיכיון שקיבל
זמן שידור נוסף ,את סוגי השידורים ונושאיהם
ואת החובות בנוגע להפקות המקומיות הנוספות
שיחולו עליו ,ורשאית המועצה לקבוע בכללים את
ההתאמות והשינויים הנדרשים בתוספת הראשונה
ובכללים לפי חוק זה.
(ה) הוראות סעיפים 54א71 ,א ו–71ב יחולו לענין
בעלי הזיכיונות בערוץ  2גם בתקופת ההארכה.
שימוש בתדר הקרקעי ובמשדרים
37ב( 	.א) החליטה המועצה להאריך זיכיון לשידורי
טלוויזיה בערוץ  2בהתאם להוראות סעיף 37א,
וביקש בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה לפי חוק
זה להשתמש לשידוריו בתדר הקרקעי ובמשדרים
ששימשו את בעלי הזיכיון בערוץ  2לפני תקופת
ההארכה ,רשאית היא ,על אף ההארכה ,לאחר
ששקלה את טובת הציבור ,לערוך מכרז סגור בין כל
בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה למתן
זכות השימוש בתדר ובמשדרים האמורים בתקופת
ההארכה.
(ב) במכרז כאמור בסעיף קטן (א) תקבע המועצה -
( )1הוראות ותנאים לענין זכות השימוש
בתדר הקרקעי ובמשדרים ,לרבות המועד
שהחל בו תינתן זכות השימוש לזוכה במכרז,
ושלא יקדם למועד תחילת תקופת ההארכה;
( )2ההתחייבויות שעל הזוכה במכרז יהיה
לעמוד בהן כדי להבטיח תשלום שוויו של
התדר הקרקעי ,בהתחשב ,בין השאר ,בעלויות
הכספיות הכרוכות בשימוש בו.
(ג) המועצה רשאית לדרוש מהזוכה במכרז ערובות
להבטחת התחייבויותיו כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,רשאי
השר ,בהסכמת המועצה ובאישור הועדה ,לקבוע
הוראות בדבר ביטול השידור הקרקעי ,כולו או חלקו,
או לקבוע הסדרים אחרים שיחולו לענין שיטות
השידור לפי חוק זה.
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סימן א :2הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ
השלישי
הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
37ג( 	.א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו
לתקופה שמיום י"ג בשבט התש"ע ( 28בינואר )2010
עד יום ג' בשבט התשע"ב ( 27בינואר ( )2012בסעיף
זה  -תקופת ההארכה הראשונה).
(ב) בעל זיכיון שהוארכה תקופת זיכיונו כאמור
בסעיף קטן (א) ,רשאי לבקש מהמועצה להאריך
את תוקף זיכיונו לתקופה נוספת ,מיום ד' בשבט
התשע"ב ( 28בינואר  )2012עד יום כ"ו בשבט
התשע"ד ( 27בינואר ( )2014בסעיף זה  -תקופת
ההארכה השניה).
(ג) ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף
זיכיונו כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ,לפי הענין,
רשאית המועצה להאריך את תוקף זיכיונו ,אלא אם
כן מצאה כי מתקיים אחד מאלה:
( )1בעל הזיכיון לא קיים ,במהלך תקופת
הזיכיון או במהלך תקופת ההארכה הראשונה,
לפי הענין ,אחר ההוראות לפי חוק זה ,כללי
המועצה או תנאי הזיכיון ,לרבות תנאים
והתחייבויות שמועד קיומם נדחה לפי סעיף
59א(ג);
( )2בבעל הזיכיון חדל להתקיים אחד או
יותר מן התנאים המנויים בחוק זה ,שהיו
מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות
בעל זיכיון בערוץ השלישי ,או התקיים בו
תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז
או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות
חוק זה.
(ד) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק
זה ,תקבע המועצה תנאים להארכת הזיכיון לכל
אחת מתקופות ההארכה האמורות בסעיפים קטנים
(א) ו–(ב) ,לרבות תנאים נוספים על אלה המנויים
בסעיף קטן (ג) ,שיש לקיימם לפני שיוארך הזיכיון,
וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין
הנובע מהוראות חוק זה ,ובלבד שיחולו הוראות
אלה:
( )1ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל
הזיכיון לפי חוק ,כללי המועצה או תנאי
הזיכיון ,בשנת הזיכיון השמינית או בשנת
הזיכיון העשירית ,לפי הענין ,יחולו עליו גם
בתקופת ההארכה הראשונה או בתקופת
ההארכה השניה ,בהתאמה ,אלא אם כן קבעה
המועצה כי התחייבויות או תנאים הקבועים
בכללי המועצה או בזיכיון לא יחולו עליו ,או
יחולו בשינויים שקבעה;
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( )2לענין תקופת ההארכה השניה ,ישלם
בעל הזיכיון למדינה תמורה בעד הארכת
זיכיונו לתקופה זו ,שתיקבע על ידי שר האוצר,
בהסכמת השר ובאישור הוועדה.
(ה) השר ,באישור הוועדה ,יקבע בתקנות את
המועדים להגשת בקשות להארכת תוקף הזיכיון
לפי סעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,ואת המועדים למתן
החלטות המועצה בבקשות כאמור.
אמות מידה בבחירת הזוכה במכרז
 .45ועדת מכרזים ,בבואה לבחור את הזוכה במכרז ,תיתן
דעתה ,בין היתר ,לשיקולים הבאים:
(;...  )1
(1א) לענין מכרז לשידורי טלוויזיה  -דמי הזיכיון
החד–פעמיים המוצעים;
(;...  )2
(;...  )3
(;...  )4
)(4

(א) היקף ההשקעות המוצע בהפקות
מקומיות ,וכן ההיקף השנתי המוצע לתכניות
דרמה ,לתכניות תעודה ולתכניות מיוחדות
כהגדרתן בתוספת הראשונה;

(...  )5
הקמה ומימון של תחנות שידור בשיטה האנלוגית
	.51

(א) הרשות תתכנן ,תקים ותפעיל ,בעצמה או
באמצעות אחרים ,תחנות שידור ראשיות לשידורי
טלויזיה בשיטה האנלוגית ,לקליטתם והפצתם
בציבור של השידורים של בעלי הזיכיונות לשידורים
כאמור שייקלטו בכל רחבי הארץ ,הכל במימונם של
בעלי הזיכיונות כאמור ובסכומים שהחליטה הרשות
בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב); תחנות השידור
כאמור יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה; בסעיף
זה -
"מימון"  -כלל התשלום בעד תכנון ,הקמה והפעלה
של תחנות כאמור ,ולרבות תשלום בעד -
( )1רכישת המקרקעין שעליהם יוקמו תחנות
השידור;
( )2רכישתן של זכויות שימוש בציוד ,לרבות
במשיבים בלוויין;
( )3הקמת תחנות השידור ,לרבות עבודות
התשתית הכרוכות בכך;
()4

רכישת המשדרים;

()5

תפעולן ותחזוקתן של תחנות השידור;

"תחנת שידור ראשית"  -תחנת שידור לרבות מוקד
לבקרה ,לתיאום ,לתקנון ולהגברה של שידורי
טלוויזיה המשודרים בידי בעל זיכיון ,לשם
הפצתם לציבור במישרין או באמצעות תחנות
שידור ראשיות נוספות.
(א )1בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
לא יחל בשידוריו אלא לאחר שהמנהל הודיע לו כי
שידוריו ניתנים לקליטה בכל רחבי הארץ.
(א )2תכנון ,הקמה והפעלה של תחנות שידור ראשיות
לשידורי טלוויזיה בשיטה האנלוגית ,כאמור בסעיף
קטן (א) ,וכן קליטתם והפצתם של שידורי טלוויזיה
באמצעות תחנות שידור ראשיות כאמור ,יופסקו
בתום  18חודשים מהמועד הקובע ,ובלבד שבאותו
מועד יש לציבור אפשרות זמינה לרכישת ציוד
לקליטת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית ,ופורסם
צו שהוצא לפי סעיף 51ג; בסעיף זה" ,המועד הקובע"
 המועד שבו החלה הרשות בהפצת שידוריטלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,לאחר
שניתנה הודעת המנהל לפי סעיף 51א(ט).
(א )3על אף הוראות סעיף קטן (א ,)2רשאי השר,
בהסכמת שר האוצר ,להאריך ,בצו ,את התקופה
האמורה בסעיף קטן (א ,)2לתקופה נוספת שלא
תעלה על שישה חודשים ,אם נוכח כי דחייה
כאמור נדרשת בשל שיקולים של טובת הציבור
או שמתקיימים טעמים אחרים המצדיקים דחייה
כאמור.
(ב) הרשות תחליט מהו שיעור ההשתתפות של
כל אחד מבעלי הזיכיונות במימון כאמור לפי יחידת
השידור שהוקצתה לו ,ובהתחשב ,בין היתר ,בקצב
הקמתן של תחנות השידור והרחבת אפשרויות
הקליטה ברחבי הארץ.
(ג) בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה רשאים
להתאגד ,לשם העברת שידוריהם לתחנות שידור
ראשיות ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך
זה; התאגדות או התקשרות כאמור לא ייראו כהסדר
כובל לענין חוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות
פקודת הטלגרף האלחוטי.
הקמה ומימון של תחנות שידור ספרתיות
51א( 	.א) הרשות תתכנן ,תקים ותפעיל ,בעצמה או
באמצעות אחרים ,תחנות שידור ספרתיות לקליטתם
ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי
הארץ ,של גופים אלה:
( )1בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
 2ובערוץ השלישי;
(1א) ;...
(;...  )2
(;...  )3
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(...  )4
(ב)  ...
(ג)  ...
(ד) בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)( )1יממנו,
עד לערב מועד המעבר ,את עלות ההקמה לצורך
קליטתם והפצתם בציבור של שידורי טלוויזיה
של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)( )2( ,)1ו–(,)3
למעט ההפרש כמשמעותו בסעיף 51ב(ג) ,בסכומים
ובשיעורי ההשתתפות שתחליט הרשות.

הפצת שידורי טלויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות
51ב( 	.א) הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור
הספרתיות את שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ,ובלבד שהמנהל הודיע
כי ניתן לעשות כן בהתאם להוראות סעיף 51א(ט).
(א...)1
ערבויות ובטוחות
( .52א)

(ד...  )1
( )1עד לערב מועד המעבר  -את עלות
ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של
שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף
קטן (א)(1א) ו–(;)4
(;...  )2

(...)2
החזרת התשלומים
	.53

(ד...  )2
(ד )3לא הסכימו הרשות והגופים המנויים בסעיף
קטן (א)( )1עד ( ,)4לגבי תשלום מסוים הנכלל בעלות
הקמה ,האם ימומן לפי סעיף קטן (ד) או (ד ,)1יכריעו
בעניין השר ושר האוצר.
(ה)  ...
(ו)  ...
(ז) לא יאוחר מיום י"ב בטבת התשס"ט ( 2באוגוסט
 ,)2009יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר
קליטת שידורים של הגופים המנויים בסעיף קטן
(א)( )2( ,)1ו–( ;)3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע
מהוראות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
(ח)

(בוטל).

(ט) במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז),
יודיע המנהל לבעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן
(א)( ,)1כי ניתן להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות
תחנות השידור הספרתיות; הודעה כאמור תפורסם
גם לציבור בדרך שיורה המנהל.
(י) הוראות סעיף (51ג) יחולו ,בשינויים המחויבים,
לענין תחנות שידור ספרתיות.
(יא)  ...
(יב)  ...
"תחנת שידור ספרתית"  -תחנת שידור ,כהגדרתה
בסעיף (51א) ,לשידורי טלוויזיה בשיטה
הספרתית".

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

( )1בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה יפקיד בידי
הרשות ערבויות להבטחת המימון כאמור
בסעיף  51או ,לפי דרישתה של הרשות,
ערבויות להבטחת המימון של עלות ההקמה
לפי סעיף 51א(ד) או (ד.)1

(א) תשלומים ששילם בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה למימון תחנות שידור כאמור בסעיף ,51
למעט תשלומים בעד הפעלתן ,תפעולן ותחזוקתן
של תחנות השידור וכן למעט כל תשלום שוטף אחר
בשל תחנות השידור וכן תשלומים ששילם בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה בעד עלות ההקמה לפי סעיף
51א(ד) ,יוחזרו לו על ידי קיזוזם מתוך התמלוגים
שהוא חב בהם על פי חוק זה ,בשיעורים ,במועדים
ובאופן שתקבע המועצה בכללים באישור השר;
בוטל או פקע הזיכיון לפני שהוחזרו כל הכספים
כאמור ,תוחזר היתרה בשיעורים ,במועדים ,באופן
ותוך תקופה ,הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ב) השר ,בהסכמת שר האוצר ,רשאי לקבוע
הוראות לעניין בדיקת הסכומים שקוזזו לפי סעיף
קטן (א).

זיכיון ליחידת שידור
	.54

(א) שידורי טלוויזיה יתקיימו עד למועד המעבר
במסגרת שני ערוצי טלוויזיה ,שהם ערוץ  2והערוץ
השלישי; זיכיון לשידורי טלוויזיה יינתן ,בכל ערוץ
בתקופת הזיכיון הראשונה ,וכן בתקופות ההארכה
שניתנו לפי סעיפים 37א(א)( )1או 37ג(א) או (ב) ,ככל
שניתנו ,בערוץ  - 2לשלושה זוכים במכרז ,ובערוץ
השלישי  -לשני זוכים במכרז; לאחר תום התקופות
האמורות ,לפי הענין ,יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה,
בכל ערוץ ,ליחידת שידור אחת; לענין זה -
"יחידת שידור"  -ימים ,לרבות ימים מסויימים
בשבוע כפי שתקבע המועצה בזיכיון;
"יום"  -תקופה משעה  05.00עד  05.00שלאחריו.
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(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,פקע או בוטל
זיכיון שניתן לאחת מיחידות השידור בערוץ
השלישי ,לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי
בשידוריו או חדל מלשדר ,או לא הוענק זיכיון לאחת
מיחידות השידור בערוץ השלישי ,רשאית המועצה
אם נוכחה כי הדבר נדרש ,בין השאר ,כדי להבטיח
רצף בשידורים ,לקבוע ,באישור הועדה ,הוראות
להפעלת אותה יחידת שידור ,ובכלל זה לקבוע את
ההתאמות והשינויים הנדרשים בתוספת הראשונה,
בתוספת השניה ובכללים לפי חוק זה.
(א )2הוראות כאמור בסעיף קטן (א ,)1יכול שיקבעו
כי בעל הזיכיון או הזוכה במכרז שנותר בערוץ
השלישי (בסעיף זה  -בעל הזיכיון הנותר) ,יפעיל
גם את יחידת השידור האמורה ,אם ביקש זאת,
ובלבד -
( )1שהתחייבויות שבעל הזיכיון שזיכיונו
פקע או בוטל ,שלא החל בשידוריו או שחדל
מלשדר ,או הזוכה במכרז ,לפי הענין ,קיבל על
עצמו במסגרת המכרז שקדם למתן הזיכיון,
וכן התנאים וההתחייבויות שחלו עליו ,או
שהיו אמורים לחול עליו ,לפי חוק זה ,יחולו
על בעל הזיכיון הנותר ,בהתאמות הנדרשות
לפי נסיבות הענין ,כפי שייקבע;

(ב) המועצה תקצה את יחידות השידור השונות
ותקבע את מסגרת הזמן של כל יחידת שידור.
(ג) בעלי הזיכיון באותו ערוץ רשאים באישור
מראש של הרשות להחליף ביניהם יחידת שידור
או חלק ממנה.
(ד) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע הסדרתם
של שידורי טלוויזיה ,לרבות בערוצים נוספים ,לפי
חוק זה או לפי כל דין.
איחוד בעלי זיכיון בערוץ  2ובעל זיכיון בערוץ השלישי
54א( 	.א) על אף הוראות סעיף  ,54פקע או בוטל זיכיון
שניתן לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי,
לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי בשידוריו או
חדל משידוריו ,או לא הוענק זיכיון לאחת מיחידות
השידור בערוץ השלישי ,רשאית המועצה ,באישור
השר והועדה ,להתיר לבעל זיכיון בערוץ  2ולבעל
הזיכיון הנותר בערוץ השלישי להתאגד לתאגיד
אחד ,שיהיה בעל זיכיון בערוץ השלישי ,ולקבוע
הוראות ותנאים שיחולו לענין זה ,ובלבד שעל
התאגיד האמור יחולו הוראות סעיף (54א.)2
(ב) התירה המועצה פעולה כאמור בסעיף קטן (א),
תקבע ,באישור השר והועדה ,את ההסדרים שיחולו
בערוץ  ,2כדי להתאימם להפעלת הערוץ על ידי
שני בעלי זיכיונות בלבד ,ובכלל זה תקבע ,בדרך
האמורה ,את ההתאמות הנדרשות להפעלת הערוץ
כאמור ,לרבות ההסדרים וההתאמות הנדרשים
לענין העברת אמצעי השליטה בחברת החדשות
לבעלי הזיכיונות הנותרים בערוץ .2

( )2בתאגיד בעל הזיכיון הנותר יתקיימו
הוראות סעיף (41ב )1ולא יתקיים בו אחד
מאלה:
()1

(א) הוא תאגיד המחזיק בשיעור
כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון;

(ג) בתקופת הזיכיון הראשונה בערוץ  ,2אין
בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לחייב מי מהמחזיקים
באמצעי שליטה ,בבעלי הזיכיונות הנותרים
בערוץ  ,2להפחית מהחזקותיהם באמצעי שליטה,
שהיו מותרות להם ושהוחזקו בפועל במי מבעלי
הזיכיונות הנותרים באותו ערוץ ערב תחילת חוק
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' ,)17
התשס"ב.2002-

(ב) עיתון מחזיק בו ביותר משמונה
אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי
שליטה ,או בשליטה בו;
(ג) הוא תאגיד שאדם המחזיק,
במישרין או בעקיפין ,בשיעור כלשהו
של אמצעי שליטה בעיתון ,או בשליטה
בעיתון ,מחזיק בו ,במישרין או בעקיפין,
ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו
של אמצעי השליטה ,או בשליטה בו;
( )2הוא תאגיד ,אשר עיתון קשור מחזיק בו
בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה ,או שמי
שמחזיק בו שיעור כלשהו של אמצעי שליטה
הוא עיתון קשור;
בסעיף זה -
"עיתון"  -כהגדרתו בסעיף (41ב)(;)4
"עיתון קשור"  -תאגיד שהוא עיתון ,או אדם
שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא עיתון או
בעל שליטה בעיתון ,והוא גם בעל ענין
בבעל זיכיון אחר לשידורים ,כהגדרתו
בסעיף (41ב.)1()1
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(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם שניים מבעלי
הזיכיונות בערוץ  2התאגדו לתאגיד אחד בהתאם
להוראות סעיף 71א(א)( )1ו–(.)2
זיכיון לטלוויזיה הלימודית
	.55

(א) המועצה תעניק לטלוויזיה הלימודית ללא
מכרז ,זיכיון לשידורי טלוויזיה לתקופת זיכיון
ראשונה ,כמשמעותה בסעיף (34ב); זיכיון כאמור
יינתן ליחידת שידור בהיקף של שביעית מכלל
יחידות השידור ,לנושאים לימודיים-חינוכיים
בלבד ובשעות צפייה של האוכלוסיה לה מיועדים
שידורים אלה.

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

(א )1החל ביום תחילת השידורים בערוץ השלישי,
יינתן לטלוויזיה הלימודית זיכיון כאמור בסעיף
קטן (א) בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות
השידור בערוץ  2וזיכיון כאמור בהיקף של שמונה
אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ השלישי;
תוקפם של הזיכיונות האמורים יהא עד ליום ה'
בחשון תשס"ד ( 31באוקטובר  ,)2003ואולם אין בכך
כדי לגרוע מסמכויות המועצה לפי סעיף .37
(א)2

(ה) בסעיף זה" ,יחידת שידור"  -שעות שידור,
לרבות חלקי שעה ,בימים שונים בשבוע ,בשעות
שונות או בזמנים קבועים ,הכל כפי שתקבע המועצה
בזיכיון או בכללים.
סייג לזיכיון
	.65

(א) לא יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה או רישיון
לשידורי טלוויזיה -
()1

(בוטל).

(א )1( )3המועצה תעניק לטלוויזיה הלימודית
בלא מכרז ,זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ  ,2לתקופת הזיכיון האמורה בסעיף
(34ב ,)1שתחילתה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו
( 1בנובמבר  ;)2005זיכיון כאמור יינתן ליחידת
שידור בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל
יחידות השידור בערוץ  2לנושאים ובשעות
כאמור בסעיף קטן (א).
(1א) על אף הוראות פסקה ( )1וסעיף
53א ,פקעו או בוטלו הזיכיונות של כל
בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
 ,2במועד החל בתקופה שתחילתה במועד
המעבר וסיומה ביום י"ח בחשוון התשע"ו
( 31באוקטובר  ,)2015לא יפקע ,בשל כך בלבד,
הזיכיון שהוענק לטלוויזיה הלימודית לפי
פסקה ( )1והוא ימשיך לעמוד בתוקפו עד
תום התקופה האמורה ,ובלבד שבעל רישיון
לשידורי טלוויזיה עושה שימוש באפיק קיים
כהגדרתו בסעיף 71ד(ז); שידורי הטלוויזיה
הלימודית ישודרו בערוץ שבו משדר בעל
הרישיון האמור ,ואולם יחידת השידור על
פי הזיכיון של הטלוויזיה הלימודית תהיה
בהיקף שמונה אחוזים וחצי מזמן השידורים,
כהגדרתו בסעיף (48א) ,של בעל הרישיון
האמור.
( )2אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע
מסמכויות המועצה לפי הוראות סעיף .37
(ב) משהיתה הטלוויזיה הלימודית לבעלת זיכיון
כאמור ,יהיה דינה כדין כל בעל זיכיון לפי חוק זה,
למעט לעניין סעיפים 51 ,51א51 ,ב(54 ,53 ,52 ,א)
ו–(ב)71 ,70 ,67 ,66 ,59 ,ד 99 ,ו–.100
(ג) מחצית לפחות מכלל שידורי הטלוויזיה
הלימודית תהיה מהפקה מקומית כהגדרתה בסעיף
.58
(ד) הטלוויזיה הלימודית תשלם לרשות דמי זיכיון
שנתיים מתוך הכנסותיה מביצוע שידורים וממתן
שירותים אחרים ,בשיעור ובאופן שיקבע השר מעת
לעת בתקנות.

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה;

(1א)  ...
סימן ב' :שירותי טלטקסט
זיכיון לשירותי טלטקסט
	.75

(א) המועצה רשאית לאפשר הפעלת שירותי
טלטקסט בין בדרך של מתן זכיון ובין בדרך אחרת;
החליטה המועצה לאפשר הפעלת שירותי טלטקסט
בדרך אחרת ,יחולו על שירותים אלה הוראות
חוק זה ,בשינויים המחוייבים ,הכל כפי שתורה
המועצה.
(ב) זיכיון כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב זיכיון
נוסף לענין סעיף .56

הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות
( .59א) ...
(ב) מתוך כלל ההפקות המקומיות ונוסף על
החובות שתקבע המועצה בזיכיון או בכללים,
ישדר בעל זיכיון בכל שנה תכניות כמפורט בתוספת
הראשונה ,ובכמות שלא תפחת מן המכסות השנתיות
הקבועות בה.
(ג) המועצה ,באישור הועדה ,רשאית לשנות את
התוספת הראשונה.
(ד) על אף האמור בסעיף זה ,רשאית המועצה,
בידיעת השר והועדה ,להתיר ,למשך השנתיים
הראשונות מיום תחילת שידורים בידי בעל זיכיון
בערוץ השלישי ,הפחתה בהיקף השידורים הקבוע
בתוספת הראשונה או בתוספת השניה ,לפי הענין,
שבהם מחויב בעל זיכיון בערוץ השלישי ,ובלבד
שההפחתה לא תעלה על מחצית היקף השידורים
כאמור.
הוראות לענין קיום התחייבויות בערוץ השלישי
59א( 	.א) בעל זיכיון בערוץ השלישי שקיים מיום ו'
בחשון התשס"ד ( 1בנובמבר  )2003עד תום שנת
הזיכיון השניה ביום ד' בשבט התשס"ד ( 27בינואר
 )2004את כל התנאים והמחויבויות שחלים עליו
לגבי התקופה האמורה ,לפי הוראות סימן זה,
הוראות סעיפים  99ו– 100והוראות התוספת השניה,
יראו אותו כאילו קיים את התנאים והמחויבויות
לפי סימן זה והתוספת הראשונה או התוספת
השניה ,לפי הענין ,בשתי שנות הזיכיון הראשונות.
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(ב) לענין סעיף קטן (א) לא תובא בחשבון הפרה
זניחה של תנאי או מחויבות.
(ג) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק
זה ,רשאית המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ
השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות שעליו
לקיים בתקופת הביניים ,לפי התוספת הראשונה
והתוספת השניה ,ולפי שאר הוראות חוק זה ,כללי
המועצה והוראות הזיכיון שענינם הפקות מקומיות
וההוצאות לגביהן ,במועדים מאוחרים יותר
שתקבע ,ובלבד שהמועדים הנדחים שתקבע יחולו
עד תום תקופת הזיכיון הראשונה ,ושבעל הזיכיון
ימלא ,עד תום התקופה האמורה ,את מלוא התנאים
וההתחייבויות כאמור; לענין זה" ,תקופת הביניים"
 התקופה שמיום ה' בשבט התשס"ד ( 28בינואר )2004עד יום כ"ז בטבת התשס"ו ( 27בינואר .)2006
(ד) החליטה המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ
השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות כאמור
בסעיף קטן (ג) במועדים מאוחרים יותר ,רשאית היא
לקבוע כי הליך הבדיקה לפי סעיף (34ג)( )2יידחה
בשנה אחת.
מניעת תכניות דומות
	.62

(א) המנהל רשאי ,מיזמתו או לפי פנייתו של בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה ,להורות לבעל זיכיון אחר
באותו ערוץ טלוויזיה להימנע מהפקת תכנית כלשהי
או לחדול מהפקתה ,אם ראה כי תכנית זהה או דומה,
הופקה או הוחל בהפקתה בידי בעל זיכיון.
(ב) בעל זיכיון הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל
רשאי לערור עליה לפני המועצה תוך חמישה עשר
ימים מיום קבלתה; המועצה תדון ותחליט בערר.

איסור התקשרות
62א( .א)  ...
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאית המועצה
לאשר מעת לעת ,התקשרות מסוימת בין בעלי
זיכיונות לשידורי טלוויזיה באותו ערוץ טלוויזיה
בענין שידורם ,הפקתם או רכישתם ,של משדרי
ספורט ,תעודה ,או תכניות אחרות ,אם שוכנעה
כי יש חשיבות בהבטחת רצף תכני בשידורים בין
יחידות השידור של בעלי הזיכיון כולם או חלקם,
וכן רשאית היא ,במקרים מיוחדים ,לאשר התקשרות
כאמור בשים לב לחשיבותה ויחודיותה של ההפקה
או הרכישה המשותפת.
(ג)

1316

…..
"בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -לרבות בעל
ענין בו ,ולרבות תאגיד בשליטתו של
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ,אחד או
יותר ,או של בעלי הענין בבעל זיכיון
כאמור ,יחד או לחוד;
...

הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות
62ג( 	.א) החל ביום ו' בחשון התשס"ד ( 1בנובמבר )2003
עד יום ח' בחשון התשע"ו ( 31באוקטובר  ,)2015וכל
עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי
טלוויזיה לפי הוראות חוק זה ,יחולו הוראות אלה:
( )1בעלי הזיכיונות בכל ערוץ יוציאו ,בכל
שנה ,הוצאה למימון הפקה ורכישה של
התכניות המשודרות בערוץ ,באותה שנה,
הכוללת את ההוצאה באותה שנה לתפעול
השוטף של חברת החדשות ,או לרכישה של
שידורי חדשות אם אושרה לפי סעיף 63א;1
מרכיבי ההוצאה כאמור בסעיף זה יהיו
כמפורט בתוספת השניה ,וסכומה אל יפחת
מהסכום הקבוע בה;
( )2על בעלי הזיכיונות יחולו ההוראות
הקבועות בתוספת השניה ולא יחולו הוראות
סעיף (59ב) והתוספת הראשונה; שאר הוראות
החוק ,וכן הכללים ,יחולו עליהם ככל שאינם
סותרים את הוראות התוספת השניה.
(א...  )1
(א...  )2
(ב)  ...
תכנית לדחיית הוצאה לקולנוע
62ד( 	.א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  2רשאי
להגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת ,הכוללת
שלבי פעולה ,לדחייה עד יום ט' בטבת התשע"ה
( 31בדצמבר  )2014של ההתחייבויות והתנאים לפי
חוק זה ,כללי המועצה ותנאי הזיכיון ,שעניינם
ההוצאה לשם הפקה של סרטים ישראליים ,בסכום
שלא יעלה על  10מיליון שקלים חדשים (בסעיף
זה  -התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע); הסכום
האמור יעודכן בהתאם להוראות סעיף (8ד) לתוספת
השניה.
(ב) המועצה תחליט בדבר אישור התכנית לדחיית
הוצאה לקולנוע עד יום י"ד באדר התש"ע (28
בפברואר .)2010
(ג) אישרה המועצה את התכנית לדחיית הוצאה
לקולנוע ,רשאית היא להורות לבעל הזיכיון להמציא
פיקדון כספי או ערבות בנקאית ,בסכום שתורה,
בתוך  30ימים ממועד האישור כאמור בסעיף
קטן (ב) ,להבטחת ביצועה של התכנית לדחיית
הוצאה לקולנוע ,נוסף על הערבויות שהמציא
לרשות לפי סעיף (33ב)(.)3

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג) ,אישרה
המועצה את התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע,
ימציא בעל הזיכיון פיקדון כספי או ערבות בנקאית,
עד יום ד' בכסלו התשע"ב ( 30בנובמבר ,)2011
בסכום ההוצאה שעליו להשלים לפי התכנית
שאושרה כאמור ,בהפחתת סכום הפיקדון הכספי
או הערבות הבנקאית שהמציא בהתאם לאותו סעיף
קטן ,להבטחת ביצועה של התכנית לדחיית הוצאה
לקולנוע ,נוסף על הפיקדון הכספי או הערבות
הבנקאית שהמציא לפי סעיף קטן (ג) וסעיף (33ב)(.)3
(ה) המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון
הכספי או נוסח הערבות הבנקאית ,לפי העניין ,לפי
הוראות סיעפים קטנים (ג) ו–(ד).
(ו) לא עמד בעל הזיכיון בהוראות התכנית לדחיית
הוצאה לקולנוע ,או שלא המציא פיקדון כספי או
ערבות בנקאית שהיה עליו להמציא לפי הוראות
סעיפים קטנים (ג) ו–(ד) ,יראו בכל הפרה של תנאי
מהותי בזיכיון לעניין סעיף (37א)(.)4
שידורי חדשות
(  .63א)  ..
(ב)  ..
(ג)  ...
(ד) דינה של חברת החדשות שמשדרת את שידורי
החדשות של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כדין
כל בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה ,למעט לענין
סעיפים 51 ,51 ,37 ,35 ,34א51 ,ב 54 ,53 ,52 ,ו–.60
חברות החדשות
63א( .א) (א) שידורי החדשות בערוץ  2ישודרו
באמצעות חברת החדשות של בעלי הזיכיונות
לשידורי טלוויזיה בערוץ  ,2שתוקם ותפעל
לפי סימן זה ,ובהתאם לזיכיון שהעניקה לה
המועצה.
(ב)

( )1שידורי החדשות של בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
ישודרו באמצעות חברת החדשות של
הערוץ השלישי ,שתוקם ותפעל לפי
הוראות סימן זה ,בשינויים המתחייבים
לגביה מהוראות סעיף  ,54כפי שקבע
השר ,ובהתאם לזיכיון שהעניקה לה
המועצה;
( )2לצורך קיום שידורי חדשות
בשנה הראשונה של תקופת הזיכיונות
הראשונים בערוץ השלישי ,רשאית
חברת החדשות של הערוץ השלישי
לרכוש שידורי חדשות המופקים
והמשודרים לפי כל דין.

(ג)  ...
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

בעלי המניות בחברת החדשות של ערוץ 2
( .66א)  ...
(ב) חלקו היחסי של כל בעל זיכיון במניות הצבעה
ובמניות רכוש ייקבע בהתחשב במספר בעלי
הזיכיונות ועל פי היקף יחידת השידור של כל אחד,
הכל כפי שתקבע המועצה בכללים.
(ג) בעל זיכיון הבא במקומו של בעל זיכיון שזיכיונו
לאותה יחידת שידור בוטל או שפג תקפו ,חייב
ברכישת מניות הרכוש של בעל הזיכיון הקודם; דרך
חישוב התמורה ואופן תשלומה ייקבעו בתקנות.
סימן ה' :הוראות לענין תקופת הזיכיון הראשונה -
איחוד בעלי זיכיונות
איחוד בעלי זיכיונות
71א( 	.א) על אף האמור בסעיפים (41ב) ו–(ב 54 ,)1ו–,56
בתקופת הזיכיון הראשונה יחולו הוראות אלה:
( )1שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2רשאים להתאגד לשני תאגידים
שיהיו בעלי זיכיונות לשתי יחידות שידור
שיבואו במקום שלוש יחידות השידור שלהם,
בחלוקה שתוסכם ביניהם ,ובלבד שחלקו של
אחד מהם לא יפחת משליש מכלל זמן השידור
של בעלי הזיכיונות בערוץ; בסעיף קטן זה,
"כלל זמן השידור"  -למעט זמן השידור ביום
השבת;
( )2כל שניים משלושת בעלי הזיכיונות
לשידורי טלוויזיה בערוץ  2רשאים להתאגד
לתאגיד אחד שיהיה בעל זיכיון ליחידת
שידור אחת בהיקף של שני שלישים מכלל
זמן השידור של בעלי הזיכיונות בערוץ;
( )3שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז,
לפי הענין ,לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
רשאים להתאגד לתאגיד אחד שיהיה בעל
זיכיון לשתי יחידות השידור שלהם.
(ב) התאגדות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתהא
בדרך של הקמת תאגיד משותף חדש או בדרך
של העברת הפעילות על פי הזיכיון לאחד מבעלי
הזיכיונות או הזוכים במכרז ,לפי הענין (להלן -
התאגיד החדש) ,והכל בכפוף להוראות סעיף (36ג),
(ד) ו–(ה) ,לפי הענין.
(ג) המועצה ,באישור השר והועדה ,תקבע בכללים
כי אם שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2יתאגדו לשני תאגידים חדשים ,כאמור
בסעיף קטן (א)( ,)1או שניים מבעלי הזיכיונות
לשידורי טלוויזיה בערוץ  2יתאגדו לתאגיד
אחד כאמור בסעיף קטן (א)( ,)2יחויבו התאגידים
האמורים בהפקות מקומיות ובהפקות מקומיות
קנויות בשיעורים גבוהים מהשיעורים הנקובים
בסעיפים  59ו– ,60הכל כפי שתקבע.
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(ד) התאגדו שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז,
לפי הענין ,בערוץ השלישי ,לתאגיד אחד ,יחולו על
התאגיד החדש הסייגים האמורים בסעיף (41ב)1
בשינויים אלה:
( )1בפסקה (()4א) ,במקום "משישה עשר
אחוזים" יקראו "משמונה אחוזים";
( )2בפסקה (()4ב) ,במקום "בעשרים אחוזים"
יקראו "בעשרה אחוזים";
( )3בפסקה (()4ג) ,במקום "חמישית" יקראו
"עשירית".
(ה) התאגדו שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ  2לשני תאגידים חדשים כאמור
בסעיף קטן (א)( ,)1או התאגדו שניים מבעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  2לתאגיד אחד
כאמור בסעיף קטן (א)( ,)2יחולו עליהם הוראות סעיף
(41ב) ,בהתאמה של האחוזים הנקובים באותו סעיף
לשינוי בהיקף יחידות השידור של התאגיד החדש
בעל הזיכיון ,בכלל זמן השידור בערוץ.
(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה) ,הוראות
סעיף (41ב)( )4לא יחולו ,בתקופת הזיכיון הראשונה
בערוץ  ,2על החזקות באמצעי שליטה שהיו מותרות
ושהוחזקו בפועל ,ערב תחילת חוק הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)17התשס"ב,2002-
בתאגידים בעלי הזיכיונות בערוץ האמור.
בקשה ואישור
71ב( 	.א) בעלי זיכיונות או זוכים במכרז ,לפי הענין,
המבקשים להתאחד כאמור בסעיף 71א יגישו
למועצה בקשה בכתב ,שלה יצורפו כל מסמך או
מידע הנוגעים למלוא ההסכמות ביניהם ,וכן פרטים
מלאים על בעלי אמצעי השליטה בתאגיד החדש,
הכל כפי שתורה המועצה.
(ב) המועצה תאשר את הבקשה בתוך שלושים
ימים ממועד הגשתה לפי החוק ,אם ראתה כי
התמלאו התנאים האמורים בסעיף 71א וכי התאגיד
החדש לא היה נפסל מהשתתפות במכרז ,אילו נערך
לפי סעיף  ,42ובלבד שלענין התאגדות כאמור בסעיף
71א(א)( ,)2המועצה תסרב לבקשה אם סברה שיש
בהתאגדות כאמור כדי לגרום לפגיעה מהותית
במי מבעלי הזיכיונות ,בתחרות ביניהם ,או בטובת
הציבור.
(ג) המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים,
לרבות לענין תנאי הזיכיון שיינתן לתאגיד החדש.
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(ד) הממונה ,כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים,
תשמ"ח( 1988-להלן  -חוק ההגבלים העסקיים) ,לא
יתנגד לבקשה ,כאמור בסעיף זה ,לאיחוד של מי
מבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז בערוץ השלישי,
או של מי בעלי הזיכיונות בערוץ  ,2אלא אם כן
השתכנע כי קיימים טעמים מיוחדים להתנגד לה,
לאחר ששקל גם את מטרותיו של חוק זה; הממונה
ייתן את החלטותיו בתוך שלושים ימים מיום שקיבל
את הבקשות ,והוראות סעיף  38לחוק ההגבלים
העסקיים לא יחולו לענין זה.
הסדר חובות דמי זיכיון ותמלוגים  -הוראות מיוחדות
102א( .1א)

בסעיף זה -

"בעל זיכיון"  -בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה;
"ההפרש הצפוי"  -ההפרש שבין שני אלה:
( )1סכום השווה לסך החובות בשל דמי
זיכיון שהיו חייבים בעלי הזיכיונות לשלם
לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון
מס'  ,32בהפחתת חובותיהם בשל דמי
זיכיון שהם חובות שאינם ניתנים לפריסה,
חובות כאמור בסעיף קטן (ד) או חובות
שקוזזו לפי סעיף 102א(2ב) ו–(ד);
( )2סכום השווה לסך ההוצאות שהרשות
צפויה להוציא עד למועד התשלום הדחוי
בתוספת סך התמלוגים שהעברתם לאוצר
המדינה נדחתה לפי סעיף 102א(ב);
"החוב הכולל"  -חוב בשל דמי זיכיון או בשל
תמלוגים ,שהיה חייב בעל זיכיון לשלם
לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון
מס' ;32
"חוב שאינו ניתן לפריסה"  -סך החובות של
בעל הזיכיון כמפורט להלן ,לרבות הפרשי
הצמדה וריבית:
( )1חוב בשל דמי זיכיון בעד תקציב
התפעול השוטף של חברת החדשות כפי
שנקבע לפי סעיפים (70ב) ו– ,99שהיה חייב
בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה עד יום י'
באב התשס"ט ( 31ביולי ;)2009
( )2חוב בשל דמי זיכיון שהיה חייב בעל
הזיכיון לשלם לפי סימן זה מיום י"א באב
התשס"ט ( 1באוגוסט  )2009עד יום תחילתו
של תיקון מס' ;32
( )3חוב בשל תמלוגים שהיה חייב בעל
הזיכיון לשלם לפי סימן זה המחושבים
בעבור הכנסותיו מחודש אוגוסט  2009עד
חודש דצמבר ;2009

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

( )4לגבי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי  -חוב בשל דמי זיכיון
ותמלוגים שהיה חייב לשלם לפי הוראות
סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס'
 ,32בסכום של  10מיליון שקלים חדשים;
"יתרת החוב הכולל"  -סכום ההפרש שבין החוב
הכולל לבין החוב שאינו ניתן לפריסה;
"מועד התשלום הדחוי"  -ה' בטבת התשע"ב
( 31בדצמבר ;)2011
"רווח"  -רווח שנרשם בדוח כספי שנתי מבוקר
של בעל הזיכיון ,ולגבי שנת כספים שטרם
הוגש לגביה דוח כאמור  -רווח שהוצג
בדוח אחר בשל אותה שנת כספים ,כולה
או חלקה ,שאושר בידי רואה חשבון והוגש
למנהל;
"ריבית איחורים"  -ריבית בשל איחור בהעברת
כספים במערכת הבנקאית ,כפי שנקבעה
בהודעת החשב הכללי במשרד האוצר,
כשיעורה מזמן לזמן.
(ב) בעל זיכיון שיש לו חוב כולל ,ישלמו עד יום
תחילתו של תיקון מס' .32
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) ,בעל זיכיון ששילם
את החוב שאינו ניתן לפריסה ביום תחילתו של
תיקון מס'  ,32רשאי לשלם את יתרת החוב הכולל
בהתאם להוראות המפורטות להלן ,לפי בחירתו,
ובלבד שהודיע למנהל על בחירתו כאמור עד יום
ט' בשבט התש"ע ( 24בינואר :)2010
( )1חוב בשל דמי זיכיון בסכום שאינו עולה
על סכום שקבעו לגביו השר ושר האוצר -
רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד מועד התשלום
הדחוי ,ובלבד שהסכום הכולל שיקבעו
השרים לפי פסקה זו לכל בעלי הזיכיון לא
יעלה על סכום ההפרש הצפוי ,והכל בכפוף
להוראות אלה:
(א) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה
וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד
היום הקודם ליום תחילתו של תיקון
מס' ;32
(ב) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה
למדד מיום תחילתו של תיקון מס'  32עד
למועד התשלום בפועל או עד למועד
התשלום הדחוי ,לפי המוקדם;
(ג) לא שולם החוב האמור עד למועד
התשלום הדחוי ,תיווסף עליו ריבית
פיגורים מהמועד האמור ועד למועד
תשלומו בפועל;

הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

( )2חוב בשל דמי זיכיון ובשל תמלוגים,
בסכום שאינו עולה על  39מיליון שקלים
חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ
השלישי או על  19.5מיליון שקלים חדשים
לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ ,2
למעט בשל שנים שבהן היה לבעל הזיכיון
רווח  -רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד למועד
התשלום הדחוי ,בתשלומים ובמועדים כפי
שיורה המנהל ,ובלבד שלא יורה על מועד
הקודם ליום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר
 ,)2011והכל בכפוף להוראות אלה:
(א) החוב האמור יישר הפרשי הצמדה
וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד
היום הקודם ליום תחילתו של תיקון
מס' ;32
(ב) החוב האמור יישא ריבית איחורים
מיום תחילתו של תיקון מס'  32עד
למועד תשלומו בפועל;
(ג) השר ,בהסכמת שר האוצר ,רשאי
לקבוע הגבלות ותנאים נוספים על
ההגבלות לפי סעיף 71ג ,שיחולו על
בעל הזיכיון כל עוד לא שילם את החוב
האמור.
(ד) עלתה יתרת החוב הכולל על סכום
החובות לפי סעיף קטן (ג)( )1ו–( ,)2ישלם
בעל הזיכיון את ההפרש ביניהם ,בתוך
 14ימים מיום שהמנהל הודיע לו על כך,
בכפוף להוראות אלה:
( )1החוב האמור יישא הפרשי
הצמדה וריבית מהמועד שנקבע
לתשלומו ועד למועד התשלום
בפועל או עד תום  14ימים מיום
הודעת המנהל ,לפי המוקדם;
( )2לא שולם החוב האמור
עד תום  14ימים מיום הודעת
המנהל ,תיווסף עליו ריבית
פיגורים מהמועד האמור ועד
למועד תשלומו בפועל.
(ה) בעל זיכיון ימסור למנהל ,באופן
ובמועד שיורה המנהל ,את הנתונים
הדרושים לצורך חישוב סכום החוב
הכולל של בעל הזיכיון; המנהל ימסור
לשר האוצר את הנתונים שנמסרו לו
כאמור ואת חישוב סכום החוב הכולל
של בעל הזיכיון.
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(ו) הגיש בעל זיכיון למנהל דוח כספי
שנתי מבוקר לגבי שנת כספים שבשלה
נדחה חוב לפי סעיף קטן (ג)( ,)2ונרשם
בדוח האמור רווח ,ישלם בעל הזיכיון
את החוב שנדחה כאמור בשל אותה
שנה ,בתוך  30ימים מיום הגשת הדוח,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,וריבית
איחורים ,בשל התקופות כאמור בסעיף
קטן (ג)(()2א) ו–(ב).
(ז) הפר בעל זיכיון שמועד תשלום
חובו נדחה לפי סעיף קטן (ג)( ,)2תנאי
מהתנאים לפי סעיף 71ג או לפי סעיף
קטן (ג)(()2ג) (בסעיף קטן זה  -המועד
לתשלום) ,או פקע או בוטל זיכיונו ,ישלם
בתוך  30ימים מיום שהתגלתה ההפרה,
מהמועד לתשלום או מהמועד שבו פקע
או בוטל זיכיונו ,לפי העניין ,את יתרת
חובו הנדחה כאמור ,בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית ,וריבית איחורים ,בשל
התקופות כאמור בסעיף קטן (ג)(()2א)
ו–(ב).
החזר בעד השנים  2003עד 2009
102א( .2א)

בסעיף זה -

"ההפרש בפועל"  -ההפרש שבין שני אלה:
( )1סכום השווה לסך דמי הזיכיון
ששילמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
לפי סעיף 102א(1ג)( )1ו–( )2בתוספת דמי
הזיכיון ששילמו כל בעלי הזיכיונות בעבור
שנות הכספים  2010ו–;2011
( )2סכום השווה לסך ההוצאות שהוציאה
הרשות בעד השנים האמורות בפסקה ()1
בתוספת סך התמלוגים שהועברו לאוצר
המדינה לפי סעיף 102א(ב);
"ההפרש הצפוי"  -כהגדרתו בסעיף 102א(1א);
"החלק היחסי"  -היחס שבין דמי הזיכיון שהיה
חייב בעל זיכיון לשלם בשל שנת כספים
לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון
מס'  32לבין סך דמי הזיכיון שהיו חייבים
בעלי הזיכיונות לשלם לפי סימן זה לפני
יום תחילתו של תיקון מס'  32בשל אותה
שנה ,כשהוא מוכפל בהפרש הצפוי בשל
אותה שנת כספים.
(ב) הרשות תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או
יותר משנות הכספים  2006עד  ,2009סכום שיקבעו
השר ושר האוצר ,במועדים שיקבעו ,בעד השנים
כאמור שבהן היה בעל זיכיון.
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(ג) השר ושר האוצר רשאים לקבוע כי הרשות
תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או יותר משנות
הכספים  2003עד  ,2006סכום שיקבעו ,במועדים
שיקבעו ,בעד השנים כאמור שבהן היה בעל זיכיון,
ובלבד שהסכום הכולל שיקבעו השרים לפי סעיף
קטן זה לכל בעלי הזיכיון לא יעלה על סכום ההפרש
בפועל ,ויתקיים האמור בסעיף קטן (ה).
(ד) העברת הסכומים מהרשות לבעל זיכיון לפי
סעיף זה תהיה בדרך של קיזוז חובות של בעל
הזיכיון לרשות; לא היה לבעל הזיכיון ,במועד
העברת הסכום ,חוב כאמור ,או שסכום החוב נמוך
מהסכום שיש להעבירו ,יועברו הסכום או יתרתו
שלא קוזזה ,לפי העניין ,באופן שיקבעו השר ושר
האוצר.
(ה) סכומים כאמור בסעיף קטן (ג) ,בסכום שלא
יעלה על החלק היחסי ,יועברו תחילה למי שהיה
בעל זיכיון בשנת כספים שבשלה מחולק הסכום
וביום תחילתו של תיקון מס'  32אין לו חוב בשל
דמי זיכיון ותמלוגים.
(ו) נוצר הפרש בפועל ,יותקנו תקנות ראשונות לפי
סעיף קטן (ג) לא יאוחר מיום ח' בניסן התשע"ב (31
במרס  ,)2012ובלבד שהמועד שייקבע בהן להחזרת
סכומים בעד השנים האמורות באותו סעיף קטן,
יהיה בתוך  30ימים ממועד כניסת התקנות לתוקף.
סימן ב' :מענק פיצויים
זכאות למענק
( .104א)

בסימן זה -

"עתון יומי"  -תאגיד המוציא לאור עתון יומי
בישראל והחבר באיגוד העיתונים היומיים
בישראל;
"בית קולנוע"  -עסק של עינוג ציבורי כמשמעותו
בחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1968-המחזיק
ברישיון כדין שעיסוקו הצגות קולנוע.
(ב) הרשות תשלם מענק שנתי (להלן  -מענק),
לעתון יומי ולבית קולנוע שהכנסותיהם מפרסומת
קטנו בשל שידורי פרסומת בטלוויזיה בערוץ 2
(להלן  -זכאים).
(ג) שופט או אדם אחר שימנה נשיא בית המשפט
העליון ,יקבע מיהו העתון היומי ובית הקולנוע
הזכאי בכל שנה ,את התקופה בה ישולם המענק
ואת החלוקה של המענק בין הזכאים ובלבד
שתקופת המענק לא תעלה על תקופה שלאחר תום
תקפו של סימן זה.
(ד) עתון יומי או בעל בית קולנוע שהוא בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או בעל זיכיון לשידורים לפי פרק
ב' 1לחוק התקשורת או בעל ענין בתאגיד כאמור ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לא יהא זכאי למענק.
הצעות חוק הממשלה  ,532 -ב' באב התש"ע13.7.2010 ,

תשלום המענק
( .105א) המענק ישולם מתוך יתרת התמלוגים שתיוותר
לרשות לאחר כיסוי הוצאותיה.
(ב) המועצה תקבע אחת לשנה ,את סכום המענק.
תחולה
 .106תחולתו של סימן זה ,עד תום שלוש שנים מיום תחילת
השידורים בידי בעלי הזיכיון הראשונים בערוץ .2
פרק י' :שידורים בתקופת הביניים
הגדרות
 .134בפרק זה -
"תקופת ביניים"  -התקופה שמיום תחילתו של חוק
זה עד יום ט"ז בחשון תשנ"ד ( 31באוקטובר
 )1993או עד למועד שתקבע הרשות להפעלת
השידורים בידי בעלי הזיכיונות  -לפי
המוקדם שביניהם;
"מנהל השידורים"  -מנהל מינהלת ההקמה של
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו במשרד
התקשורת.
קיום שידורים בתקופת הביניים
( 	.135א) על אף האמור בסעיף  ,6רשאי מנהל השידורים
לקיים שידורי טלוויזיה בתקופת הביניים על פי
המגמות שבסעיף (5ב).
(ב) בתקופת הביניים לא ישודרו שידורי חדשות,
למעט שידורי ספורט ,ולא ישודרו שידורי תעמולת
בחירות לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,וכן לא
ישודרו שידורים בנושאים בעלי אופי פוליטי ישראלי
לרבות ראיונות עם אישים פוליטיים ישראליים,
ואולם ניתן לשדר שידורים מדיוני מליאת הכנסת.
(ג) לא ישודרו תשדירי פרסומת בתקופת הביניים
אך ניתן לשדר תשדירי שירות ושידורי חסות;
התמורה שתתקבל מתשדירים כאמור ,תשמש
למימון השידורים בתקופה זו; ראה השר כי הכנסות
השידורים בתקופת הביניים מתשדירים כאמור
עולות על ההוצאות ,רשאי הוא להורות ,על אף
האמור בסעיף  ,51כי עודפי ההכנסות כאמור ישמשו
למימון ההקמה של תחנות שידור ראשיות.
(ד) השר יקבע כללים בכל הנוגע לשידורים
בתקופת הביניים לרבות לענין הזמנת הפקות ולענין
תשדירי שירות ושידורי חסות; כללים כאמור יהיו
באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
(ה) לענין ביצוע השידורים בתקופת הביניים
יחולו ,בשינויים המחוייבים ,הוראות סעיפים אלה:
(51 ,47 ,46 ,1א) ו–(ג),111 ,110 ,109 ,107 ,92 ,91 ,90 ,
(114 ,113 ,112א).133 ,132 ,131 ,118 ,117 ,116 ,115 ,
(ו)

"תשדיר שירות"  -תשדיר שעיקרו ומגמתו
מתן שירות לציבור ,בין בדרך של מתן
מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים
או לשם קידומם של ענפים במשק,
לרבות תוך ציון סוגי מוצרים ,ובין בדרך
של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים
שבטובת הציבור ,והכל ללא ציון שמו
של יצרן מסוים.
"שידור חסות"  -ציון השתתפותו של גורם
חוץ במימון מישדר (להלן  -המממן),
בדרך של הקרנת שיקופית או קריאת
האמור בה ,ויכול שבשיקופית יצוינו
שמות מוצרו של המממן ,תיאור
מאפייניהם העיקריים וסימנו המסחרי
של המממן או מוצריו ,אך למעט תיאור
איכותי-השוואתי של המוצרים.
העסקת עובדים ורכישת נכסים
( 	.136א) מנהל השידורים ,באישור השר ,רשאי להעסיק
עובדים בתקופת הביניים לצורך ביצוע הוראות פרק
זה ובלבד שהעובדים יועסקו באמצעות חוזה מיוחד,
לפי הוראות חוק שירות המדינה (מינויים) ,תשי"ט-
.1959
(ב) מנהל השידורים רשאי ,בכפוף לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 1951-בפרק זה  -חוק נכסי
המדינה) לרכוש נכסים ולבצע עסקות למטרת ביצוע
הוראות פרק זה.
העברת זכויות ,סמכויות ,חובות והתחייבויות
( .137א) ( )1בפרק זה" ,נכס"  -מקרקעין ,מיטלטלין,
זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא;
( )2על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף
להוראות חוק נכסי המדינה מותר ,בהסכם,
להקנות לרשות את זכויות המדינה בנכסים
שיעמדו לרשותו של משרד התקשורת
בתקופת הביניים ,לצרכי שידורי טלוויזיה
ואת זכויותיה וסמכויותיה של המדינה לפי
ההסכמים ,ההתקשרויות והעסקאות שהיו
בני תוקף לגבי שידורי טלוויזיה בתקופת
הביניים ערב תחילתו של ההסכם; להסכם
כאמור ייקרא להלן בפרק זה "הסכם להעברת
נכסים".
(ב) שר האוצר רשאי בצו לפטור את הרשות
מתשלום אגרות ,מס בולים ,מסים וכל תשלומי חובה
אחרים הכרוכים בביצוע ההסכם להעברת נכסים,
כולם או מקצתם.

לענין סעיף זה -
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(ג) משנחתם הסכם להעברת נכסים רשאי השר,
על אף האמור בכל דין או הסכם ,לקבוע בצו כי
לגבי הנכסים ,ההסכמים ,ההתקשרויות והעסקאות
האמורים בו תבוא הרשות במקום המדינה ,הן לגבי
הזכויות והסמכויות של המדינה והן לגבי החובות
וההתחייבויות שהיו מוטלות עליה ערב תחילתו של
ההסכם להעברת נכסים.
(ד) השר רשאי לקבוע בצו  -לגבי סוגים מסויימים
של תביעות תלויות ועומדות מטעם המדינה או
נגדה ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים,
בקשר לנכסים ,הסכמים ,התקשרויות ועסקאות
כאמור בסעיף קטן (א)( ,)2וכן לגבי עילות לתביעות
כאמור שהיו קיימות אותו זמן ,למעט תביעות של
עובדי המדינה בשל תקופת היותם עובדי המדינה
 כי הרשות תבוא במקום המדינה.העברת עובדים
( 	.138א) על אף האמור בסעיף (30א) ,עובדים שביום
תחילתו של חוק זה הועסקו לצורך קיום השידורים
בתקופת הביניים ,וכן חמישה עובדים נוספים ,לכל
היותר ,שתחילת העסקתם לצורך השידורים היתה
לאחר תחילתה של תקופת הביניים ,יהיו זכאים
לעבור משירות המדינה לשירות הרשות ,למשרה
מקבילה לפי הענין ,ובאין משרה כאמור  -למשרה
ההולמת את כישוריו ונסיונו בקיום השידורים
בתקופת הביניים.
(ב) מועד העברתו של כל עובד שהועסק בתקופת
הביניים ,יתואם בין מנהל הרשות לבין מנהל
השידורים.
(ג) על עובד שעבר לרשות לפי סעיף קטן (א) יחולו
הוראות אלה:

(סעיפים  24ו–)59

הגדרות
  .1בתוספת זו -
"הפקה מקומית"  -תכנית שרוב יוצריה ,רוב
מבצעיה ,רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל
חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם תושבי
ישראל המתגוררים בה דרך קבע ,והיא הופקה
בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית,
בערבית ,ברוסית או בשפה אחרת שאישר
המנהל מראש ,למעט שידורי חדשות ,תכניות
ספורט ותכניות בעניני היום; בהגדרה זו" ,רוב"
  75%לפחות;"ערוץ השידור"  -המסגרת הכוללת של שידורי
הטלוויזיה בערוץ  2או בערוץ השלישי;
"שידור חוזר"  -שידור מחודש בערוץ השידור של
תכנית ששודרה בו קודם לכן ,או של תכנית
ששודרה קודם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל,
לרבות תכנית שנערכה מחדש ,שהיא זהה
במהותה ,לדעת הרשות ,לתכנית ששודרה
בעבר;
"שעה" ,במכסת תכניות הקבועה בשעות  48 -דקות
תכנית לפחות;
"חצי שעה" ,במכסת תכניות הקבועה בחצאי שעות
  24דקות תכנית לפחות;"תכנית"  -יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן
והיקף ידועים ומוגדרים ,במתכונת הערוכה
לשידור בטלוויזיה ,הכוללת רצף של תמונות
וקול;

( )1תנאי העסקתו לא יפלו מאלה שהועסק
בהם בתקופת הביניים;

"תכנית סוגה (ז'נר) עילית"  -הפקות מקומיות
מהסוגים האלה:

( )2על אף האמור בכל דין ,לא יהיה זכאי
להטבות כל שהן בשל העברה כאמור;

(" )1תכנית תעודה"  -תכנית העוסקת
בתיעוד של תופעות חברתיות ,תרבותיות
או פוליטיות ,או בתיעוד תופעות או תגליות
בטבע או במדע ,והיא אינה תכנית בעניני
היום;

( )3עובד שעבר כאמור בסעיף קטן (א) ימשיך
להיות עובד מדינה לענין גימלה ,מחלה,
חופשה ,פיצויים ,וכל זכות אחרת שצבר בשל
היותו עובד מדינה ,הכל לפי הענין ,וזאת
עד להסכם להעברת זכויות העובד שייחתם
בין הרשות לבין המדינה ולבין העובדים
באמצעות הארגון המייצג את המספר הגדול
ביותר של עובדים שעברו כאמור;
( )4עד חתימת הסכם לפי פסקה ( ,)3תעביר
הרשות למדינה את כל ההוצאות שהוציאה
המדינה לשם שמירת זכויות של עובד כאמור
בפסקה (.)3
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(" )2תכנית דרמה"  -תכנית המגוללת סיפור
עלילה בעל אופי קומי ,דרמטי ,מלודרמטי,
טרגי או כיוצא בזה ,בין השאר מסוגים אלה:
(א) דרמה בודדת  -דרמה בהיקף
של פרק אחד המשודרת במלואה
במהלך שידור אחד ,או מהווה חלק
מסדרה קצרה ומשלבת בתוכה בדרך
כלל צילומי אולפן עם צילומים מחוץ
לאולפן ,ואורכה  50דקות לפחות;
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(ב) דרמה תיעודית (דוקודרמה) -
דרמה העוסקת בדמויות או באירועים
אמיתיים והחותרת לשחזר דמויות
ואירועים אלה ,מתוך נאמנות מרבית
לעדויות ולמסמכים המתארים אותם;
(ג) סדרת דרמה  -דרמה שבה כמה
פרקים ,שאורך כל אחד מהם  24דקות
לפחות;
(ד) סרט טלוויזיה  -תכנית במתכונת
הדומה לדרמה בודדת אך מתאפיינת,
בדרך כלל ,באורך של  80דקות לפחות
ובתסריט המחייב צילומים מחוץ
לאולפן;
(" )3תכנית מיוחדת"  -תכנית במתכונת
מקורית ובעלת ערך מיוחד ,אשר הוכח להנחת
דעתה של הרשות כי היא באיכות יוצאת דופן
של כתיבה תסריטית ,משחק ובימוי ,מסוגים
אלה:
(א) תכנית מערכונים המופקת ברמת
הפקה גבוהה באורך של רבע שעה
לפחות;
(ב) תכנית במתכונת מקורית וחדשנית,
באורך של רבע שעה לפחות;
(ג) דרמה בודדת ,דרמה תיעודית
וסדרה דרמטית  -כל אלה באורך של
חצי שעה לפחות.
תכניות סוגה עילית
 .2מתוך כלל ההפקות המקומיות ישדר בעל זיכיון בכל
שנה תכניות סוגה עילית בהיקף שלא יפחת מ– 74שעות
בערוץ  2ומ– 111שעות בערוץ השלישי ,ולענין זה לא יבואו
במנין שידורים חוזרים.
שעות שידור
 .3בעל זיכיון ישדר תכניות סוגה עילית בין השעות
 19.00ל– 24.00בימי חול ,ואולם רשאי המנהל לאשר
שידורים גם בשעות אחרות ,בשבתות ,בחגים ובמועדים
מיוחדים; אישר המנהל שידור בשעות אחרות כאמור,
ישדר בעל הזיכיון את התכנית בשידור חוזר ביום חול,
במידת האפשר.
תכניות בערבית וברוסית
 .4בעל זיכיון בערוץ  2ובערוץ השלישי ישדר תכניות
מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,הדוברות בשפה הערבית
או הרוסית ,או המתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה,
באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בהיקף שלא יפחת
מחמישה אחוזים בשפה הערבית ומחמישה אחוזים בשפה
הרוסית ,מכלל זמן השידור השבועי שלו.
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תוספת שניה

(סעיפים 62ג ו–63א)1
הגדרות ופרשנות
(  .1א)  ...
(ב) מונחים בתוספת זו המוגדרים בתוספת
הראשונה ,אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו ,תהא
הגדרתם כאמור בתוספת הראשונה; לשאר המונחים
תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק זה.
תכניות סוגה עילית
(  .5א)  ...
(ב)  ...
(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,בשנות
הזיכיון השמינית והתשיעית של בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה בערוץ השלישי יחולו לגביו הוראות
אלה:
( )1הסכום שבעל הזיכיון יוציא לשם הפקת
תכניות סוגה עילית שישודרו בשנות הזיכיון
השמינית והתשיעית ,לא יפחת מ– 39.4מיליון
שקלים חדשים לשנת הזיכיון השמינית
ו– 43.3מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון
התשיעית;
( )2נוסף על הסכומים האמורים בפסקה (,)1
יוציא בעל הזיכיון לשם הפקת תכניות סוגה
עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית
שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א )1()1ו–()5
לחוק ,סכום של  37.1מיליון שקלים חדשים
בשנת הזיכיון השמינית ו– 27מיליון שקלים
חדשים בשנת הזיכיון התשיעית.
(ד) בשנת הזיכיון העשירית יוציא בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי ,נוסף על סכום
ההוצאה השנתי לפי סעיף קטן (א) ,סכום של 16.1
מיליון שקלים חדשים לשם הפקת תכניות סוגה
עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה
ואושרה לפי סעיף 37ג(א )1()1ו–( )5לחוק.
(ה) ההוצאות שיוציא בעל הזיכיון ,בשנות הזיכיון
השמינית ,התשיעית והעשירית ,בעבור מחקר
ופיתוח לצורכי הפקת תכניות סוגה עילית שהן
הפקות מקומיות קנויות העומדות בכללי המועצה
שנקבעו לפי סעיף  60לחוק ,עד סכום של  2מיליון
שקלים חדשים לשנה ,יוכרו כחלק מההוצאה לפי
התכנית להשלמת סוגה עילית בשנים האמורות;
לעניין זה" ,מחקר ופיתוח"  -פיתוח תכניות וכתיבת
תסריטים ,לרבות לתכניות שלא הגיעו לשלב הפקה
ושידור.
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(ו) היקף השעות האמור בסעיף קטן (ב) יגדל ,בכל
שנה משנות הזיכיון השמינית ,התשיעית והעשירית,
בהתאם ליחס שבין הגידול בהיקף ההוצאה בכל
שנה לפי סעיף זה ,לבין סכום ההוצאה השנתית לפי
סעיף קטן (א) ,כפי שתקבע המועצה.
הוצאה להפקת סרטים ישראליים
5א	.

(א) בסעיף זה" ,חלק יחסי" ,לעניין בעל זיכיון
בערוץ  - 2היחס שבין מספר יחידות השידור
שהוקצו לבעל הזיכיון לבין כלל יחידות השידור
שהוקצו לבעלי הזיכיונות באותו ערוץ.
(ב) בכל שנת זיכיון ,החל בשנת הזיכיון השמינית
של בעל זיכיון בערוץ השלישי ושנת הזיכיון
הרביעית של בעל זיכיון בערוץ  ,2ובכל שנת רישיון
של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,יוציאו בעלי
הזיכיונות או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה,
לפי הענין ,לשם הפקת סרטים ישראליים ,סכומים
כמפורט להלן:
( )1לעניין כל אחד מבעלי הזיכיונות בערוץ
 ,2אם קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ האמור
  2מיליון שקלים חדשים;( )2לעניין בעל זיכיון בערוץ השלישי,
וכן לעניין בעל זיכיון בערוץ  ,2אם קיים
בעל זיכיון אחד בערוץ האמור ולענין בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה  4 -מיליון שקלים
חדשים.

הצמדה
( .8א)  ...
(ב) הסכומים הנקובים בסעיף (5ג) ו–(ה) ,לעניין
שנת הזיכיון התשיעית ,יעודכנו ביום ט"ו בטבת
התש"ע ( 1בינואר  ,)2010לפי שיעור שינוי המדד
החדש לעומת המדד היסודי.
(ג) הסכומים הנקובים בסעיף (5ד) ו–(ה) ,לעניין
שנת הזיכיון העשירית ,יעודכנו ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011לפי שיעור שינוי המדד
החדש לעומת המדד היסודי.
להלן נוסח סעיף 6כא 1בחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב ,1982-כנוסחה לאחר התיקונים המוצעים בסימן
ב' בפרק א' להצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
(תיקון מס' ( )33מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי
טלוויזיה) ,התש"ע ,2010-המתפרסמת בזה ,אשר מוצע
לבטלה ביום י"ט בחשון התשע"ו ( 1בנובמבר )2015
בהתאם להוראות פרק ב' להצעת החוק האמורה  :
מיקום אפיק שידור
6כא( .1א)

בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה -
( )1רשאית המועצה לקבוע את מיקומו של
אפיק שבו ישדר בעל רישיון כללי לשידורי
כבלים את כל אחד מהשידורים הבאים,
ורשאית היא לשנות מיקום של אפיק כאמור,
מטעמים המצדיקים זאת:

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,בעלי הזיכיונות
יוציאו את ההוצאה שעליהם להוציא לשם הפקת
סרטים ישראליים בשנת הזיכיון השמינית של בעל
זיכיון בערוץ השלישי ובשנת הזיכיון הרביעית
של בעל זיכיון בערוץ  ,2עד יום ט"ז באייר התש"ע
( 30באפריל .)2010

(ג) שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי
זיכיונות לשידורי טלוויזיה;

(ד)  ...

(ד)  ...

(א)  ...
(ב)  ...

(ה) קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ  2ועלה
הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה
השנתית המזערית של בעל זיכיון בערוץ האמור על
חלקו היחסי בסכום של  56.7מיליון שקלים חדשים
בשנת זיכיון מסוימת ,יוציא בעל הזיכיון ,באותה
שנת זיכיון ,סכום של  2מיליון שקלים חדשים
להפקת סרטים ישראליים ,נוסף על הסכום שהוא
חייב להוציא לפי סעיף קטן (ב)(.)1
(ו)  ...
...
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