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כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )חסות לתכניות( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24)א(, 82 ו–88 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, 
התש"ן-11990 )להלן - החוק(, קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

 - )להלן  התש"ע-22009  לתכניות(,  )חסות  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בשם הכללים העיקריים, במקום ")חסות לתכניות(" יבוא ")חסות 

לתכניות טלוויזיה(".

בכללים העיקריים, בכל מקום, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורי טלוויזיה"   .2
ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

בסעיף 1 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה "כללי שיבוץ פרסומת" יבוא:  )1(

""כללי התכניות" - כללים שנקבעו לפי סעיפים 24, 58, 59, 60 ו–61 לחוק לעניין 
שידור תכניות טלוויזיה בידי מורשה לשידורי טלוויזיה;

"כתובית" - מלל המופיע על רקע הודעת חסות והכולל הסבר או הבהרה שיש 
להביאם לידיעת הצופים;

"מורשה לשידורי טלוויזיה" - בעל זיכיון או רישיון לשידורי טלוויזיה;";

בסעיף קטן )ב(, במקום "בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידורי טלוויזיה   )2(
בידי בעל זיכיון(, התשס"ט-2009" יבוא "בכללי התכניות".

בסעיף 3)ג()2( לכללים העיקריים, אחרי "הזיכיון" יבוא "או הרישיון".  .4
בסעיף 4 לכללים העיקריים -  .5

בסעיף קטן )א(, במקום "או בכתב" יבוא "ובכתב";  )1(

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

בחלקו  חסות'  'הודעת  הכיתוב  יופיע  החסות,  הודעת  שידור  ")ג( במהלך 
העליון של המסך, באופן בולט לעין; צבע האותיות יהיה ניגודי לרקע שעליו 

הן מופיעות.";

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:  )3(

")ד( הודעת החסות תכלול לכל היותר פרטים אלה:

שם נותן החסות, לרבות פרטי התאגדותו;  )1(

תיאור  למעט  מאפייניהם,  ותיאור  החסות  נותן  של  מוצריו  שמות   )2(
איכותי-השוואתי שלהם;

סיסמה או משפט קצר מטעם נותן החסות;  )3(

סימנו המסחרי של נותן החסות או של מוצריו; במקום הסימן המסחרי   )4(
על  המקובל   )LOGO( האותיות  שרטוט  את  החסות  בהודעת  לכלול  ניתן 

נותן החסות;

תיקון השם 

שינוי מונח 

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 3 

תיקון סעיף 4 

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"א, עמ' 338.   1
ק"ת התש"ע, עמ' 37 .  2
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מספר טלפון של נותן החסות;  )5(

כתובת אתר האינטרנט של נותן החסות.";  )6(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )4(

מילים,   7 עד  שאורכה  בלבד  אחת  כתובית  שתכלול  יכול  חסות  ")ו( הודעת 
שתופיע כל משך זמן הודעת החסות, הכול לפי כלל 54א לכללי הרשות השנייה 

לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלוויזיה(, התשנ"ד-31994."

בסעיף 5 לכללים העיקריים -  .6
בסעיף קטן )א(, במקום "6" יבוא "10";  )1(

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

 54 הוא  שעה  בכל  חסות  להודעות  להקצות  שניתן  המרבי  השידור  ")ב( זמן 
שניות; ואולם, על אף האמור, יחולו הוראות אלה:

להקצות  טלוויזיה  לשידורי  מורשה  רשאי  ל–24:00   20:00 השעות  בין   )1(
זמן שידור הודעות חסות לפי שיקול דעתו, בכפוף לסעיף 6, ובלבד שסך כל 

זמן הודעות החסות בשעות אלה לא יעלה על 3 דקות ו–36 שניות;".

בתקופה של שמונה חודשים מיום פרסומם של כללים אלה יראו כאילו בסעיף 5)ב(    .7
לכללים העיקריים, אחרי פסקה )1( בא:

")2( בין השעות 20:00 ל–24:00 רשאי מורשה לשידורי טלוויזיה להקצות זמן שידור 
הודעות חסות לפי שיקול דעתו, בכפוף לסעיף 6, ובלבד שסך כל זמן הודעות החסות 

בשעות אלה לא יעלה על 18 דקות."

כ"ג בסיוון התשפ"א )3 ביוני 2021(
)חמ 3-2215-ת1(

ץ י וב ק ר ב ב  ו ל א מ ש ה  י ל ו י  
יושבת ראש מועצת הרשות השנייה  

לטלוויזיה ולרדיו  

תיקון טעות

בקובץ  שפורסמה  התשפ"א-2021,   ,)6 )מס'  )החלפה(  רשמי(  )תקן  התקנים  באכרזת 
התקנות 9397, התשפ"א, עמ' 3224, בסעיף 3, במקום "עד תום שלושה חודשים" צריך להיות 

"עד תום שנה".

ג' בתמוז התשפ"א )13 ביוני 2021(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון סעיף 5 

הוראת שעה 

ק"ת התשנ"ד, עמ' 640.   3
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