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חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 44(, התשע"ח-2018*

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-11990)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,1רתיקוןסעיף1
במקוםההגדרה"הועדה"יבוא:

""הוועדה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;"ר

במקוםסעיף5לחוקהעיקרייבוא:2רהחלפתסעיף5

"תפקידיהרשות
וסמכויותיה

תפקידהשלהרשותהואפיקוחעלשידוריםלפיחוק5ר )א(
זהר

במילויתפקידההאמורתפעלהרשותבמגמה- )ב(

בתכניות מקומיות, בהפקות השקעה להבטיח )1(
סוגהעיליתובשידוריחדשות;

לשמורעלאתיקהבשידוריםובשידוריפרסומת; )2(

להנגישאתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות; )3(

להגןעלקטיניםוחסריישע; )4(

למנועשידוריםאסורים; )5(

לעודדאתהתחרות,ביןהשאר,באמצעותהסרת )6(
והנמכתחסמיכניסהלתחוםהשידורים;

להבטיחשידורמידעמהימן,הוגןומאוזןר" )7(

בסעיף23לחוקהעיקרי,פסקה)5(-תימחקר3רתיקוןסעיף23

בסעיף24לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א(יבוא:4רתיקוןסעיף24

המועצה,תקבעכללים,בכפוףלהוראותהתוספתהשנייה,בשיםלבלתפקידה ")א(
לפיחוקזה,כמפורטלהלן:

השקעהבהפקותמקומיותובתכניותסוגהעיליתואופןההכרהבהן; )1(

אתיקהבשידוריטלוויזיהורדיוובפרסומות; )2(

לוח של הנגשה לרבות מוגבלות, עם לאנשים השידורים הנגשת אופן )3(
השידורים;

הגנהעלקטיניםוחסריישע; )4(

שידוריםאסוריםכאמורבסעיף46; )5(

נושאיהם,סגנונם,תוכנם,היקפםועיתויםשלשידוריפרסומתהמותרים )6(
לפיחוקזה;

דיניםוחשבונותשייתנומורשיםלשידוריםלרשות; )7(

כלליםלענייןשידוריתעמולהברדיואזורילבחירותלרשויותהמקומיות )8(
לפיהוראותסעיף16דלחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-21959ר"

בסעיף28)א(לחוקהעיקרי,פסקאות)1(,)2(ו–)6(-יימחקור5רתיקוןסעיף28

התקבלבכנסתביוםד'באדרהתשע"ח)19בפברואר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-752,מיוםכ"אבטבתהתשע"ח)8בינואר2018(,עמ'68ר

ס"חהתש"ן,עמ'59;התשע"ז,עמ'1054ר 1

ס"חהתשי"ט,עמ'138ר 2
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בסעיף32לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:6רתיקוןסעיף32

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותפקודתהטלגרףהאלחוטיר" ")ב(

בסעיף33א)א(לחוקהעיקרי,אחרי"למבקשרישיוןכאמור"יבוא"אףאםאינומבקש7רתיקוןסעיף33א
להפיץאתהשידוריםבדרךאלחוטית"ר

בסעיף41לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף41

בסעיףקטן)א()1(,במקום"וחמישיםואחדאחוזים"יבוא"ועשריםושישהאחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2()4(,במקום"מחמישיםואחדאחוזים"יבוא"משבעיםוארבעה )2(
אחוזים"ר

בסעיף60לחוקהעיקרי,במקום"שישיםוחמישהאחוזים"יבוא"חמישיםאחוזים"ר9רתיקוןסעיף60

במקוםסעיף61לחוקהעיקרייבוא:10רהחלפתסעיף61

"שידוריםבערבית
ותרגום

בשפה61ר שידורים לעניין כללים לקבוע רשאית המועצה
הערבית,לרבותלענייןמשכםוהקרנתתרגוםתוכנםר"

בסעיף62גלחוקהעיקרי,סעיףקטן)א2(-בטלר11רתיקוןסעיף62ג

בסעיף62ו)ב()1(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ובלבדשלענייןבעלרישיוןלשידוריטלוויזיה,12רתיקוןסעיף62ו
הוראותפסקהזויחולו,לגביסכומיםשהתקבלועדיוםתחילתושלחוקהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו)תיקוןמס'44(,התשע"ח-32018,רקעלמישהיהבעלרישיוןלשידורי

טלוויזיהערבתחילתושלהחוקהאמור;"ר

בסעיף63אלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ה(-בטלר13רתיקוןסעיף63א

הוספתסימניםח'
ו־ט'בפרקד'

אחריסעיף71הלחוקהעיקרייבוא:14ר

 "סימן ח': הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים
לשידורי טלוויזיה

הגדרות-סימנים
ח'ו־ט'

בסימןזהובסימןט'-71ור

"בעלרישיוןזעיר"-בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשהכנסותיו
מביצועשידוריםוממתןשירותיםכאמורבסעיף100
אינןעולותעלשמוניםמיליוןשקליםחדשיםבשנה

החולפת;

"בעלרישיוןזעירייעודי"-בעלרישיוןזעירשביוםהתחילה
למשדר כבלים לשידורי מיוחד רישיון בעל היה
ערוץייעודילפיהוראותסעיף6לד1לחוקהתקשורת

ומתקייםבואחדמאלה:

מתקיים שידוריו מכלל לפחות אחוזים ב־51 )1(
הייעודהמיוחדשנקבעברישיוןהמיוחד,ו־20אחוזים

לפחותמשידוריוהםהפקותישראליות;

מהכנסותיו לפחות אחוזים 51 משקיע הוא )2(
המיוחד הייעוד בהן שמתקיים בתכניות השנתיות
שנקבעברישיוןהמיוחד,ו־20אחוזיםלפחותמהכנסותיו

מושקעותבהפקותישראליות;

תיקוןסעיף32בסעיף32לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:6ר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותפקודתהטלגרףהאלחוטיר" ")ב(

בסעיף33א)א(לחוקהעיקרי,אחרי"למבקשרישיוןכאמור"יבוא"אףאםאינומבקש7ר
להפיץאתהשידוריםבדרךאלחוטית"ר

תיקוןסעיף33א

תיקוןסעיף41בסעיף41לחוקהעיקרי-8ר

בסעיףקטן)א()1(,במקום"וחמישיםואחדאחוזים"יבוא"ועשריםושישהאחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2()4(,במקום"מחמישיםואחדאחוזים"יבוא"משבעיםוארבעה )2(
אחוזים"ר

תיקוןסעיף60בסעיף60לחוקהעיקרי,במקום"שישיםוחמישהאחוזים"יבוא"חמישיםאחוזים"ר9ר

החלפתסעיף61במקוםסעיף61לחוקהעיקרייבוא:10ר

"שידוריםבערבית
ותרגום

בשפה61ר שידורים לעניין כללים לקבוע רשאית המועצה
הערבית,לרבותלענייןמשכםוהקרנתתרגוםתוכנםר"

תיקוןסעיף62גבסעיף62גלחוקהעיקרי,סעיףקטן)א2(-בטלר11ר

בסעיף62ו)ב()1(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ובלבדשלענייןבעלרישיוןלשידוריטלוויזיה,12ר
הוראותפסקהזויחולו,לגביסכומיםשהתקבלועדיוםתחילתושלחוקהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו)תיקוןמס'44(,התשע"ח-32018,רקעלמישהיהבעלרישיוןלשידורי

טלוויזיהערבתחילתושלהחוקהאמור;"ר

תיקוןסעיף62ו

תיקוןסעיף63אבסעיף63אלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ה(-בטלר13ר

הוספתסימניםח'אחריסעיף71הלחוקהעיקרייבוא:14ר
ו־ט'בפרקד'

 "סימן ח': הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים
לשידורי טלוויזיה

הגדרות-סימנים
ח'ו־ט'

בסימןזהובסימןט'-71ור

"בעלרישיוןזעיר"-בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשהכנסותיו
מביצועשידוריםוממתןשירותיםכאמורבסעיף100
אינןעולותעלשמוניםמיליוןשקליםחדשיםבשנה

החולפת;

"בעלרישיוןזעירייעודי"-בעלרישיוןזעירשביוםהתחילה
למשדר כבלים לשידורי מיוחד רישיון בעל היה
ערוץייעודילפיהוראותסעיף6לד1לחוקהתקשורת

ומתקייםבואחדמאלה:

מתקיים שידוריו מכלל לפחות אחוזים ב־51 )1(
הייעודהמיוחדשנקבעברישיוןהמיוחד,ו־20אחוזים

לפחותמשידוריוהםהפקותישראליות;

מהכנסותיו לפחות אחוזים 51 משקיע הוא )2(
המיוחד הייעוד בהן שמתקיים בתכניות השנתיות
שנקבעברישיוןהמיוחד,ו־20אחוזיםלפחותמהכנסותיו

מושקעותבהפקותישראליות;

ס"חהתשע"ח,עמ'196ר 3
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"בעלרישיוןמשדרערוץייעודי"-בעלרישיוןמיוחדלשידורי
6לד1 כבליםלמשדרערוץייעודילפיהוראותסעיף

לחוקהתקשורתכנוסחוערבביטולובחוקהמתקן;

"הפקהישראלית"-תכניתשאינהשידוריחדשות,ש־75
אחוזיםלפחותמיוצריה,ממבצעיהומהצוותהטכני-

הנדסישנטלחלקבהפקתה,ו־75אחוזיםלפחותמצוות
ההפקהשלה,הםתושביישראלהמתגורריםבהדרך
ישראלי ראשוני קהליעד בעבור הופקה והיא קבע,
בעברית,בערבית,ברוסית,באמהריתאובטיגרינית,או

בשפהאחרתשאישרהמראשהמועצה;

"החוקהמתקן"-חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו)תיקון
מס'44(,התשע"ח-2018;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלהחוקהמתקן;

"תקופתהמעבר"-תקופהשלחמששניםהחלביוםהתחילהר

רשימתבעלי
רישיונותזעירים

לשידורי71זר רישיון 108,בעל בלילגרועמהוראותסעיף )א(
טלוויזיהימסורלמנהלכלמידעהנדרשלבחינתהכנסותיו

עד31במרסבכלשנה,כפישקבעהמנהלר

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשות,עד1ביוני )ב(
בכלשנה,רשימהשלבעלירישיוןזעירובעלירישיוןזעיר

ייעודיר

הוראותמיוחדות
לענייןבעלרישיון

זעיר

כשידורי71חר שידוריו את יראו זעיר, רישיון בעל לעניין )א(
טלוויזיהכהגדרתםבסעיף1,הוראותסעיפים85,61,49ו־88)3(
לאיחולועליו,וההוראותשלהלןיחולולגביובשינוייםאלה:

הוראותסעיף62א)א(יחולועלאיסורהתקשרות )1(
בינווביןבעלרישיוןאחרלשידוריטלוויזיהלעניין

תשדיריפרסומתבלבד;

בסעיף85א)א(,אחרי"במישריןאובעקיפין"יקראו )2(
"ואםהואבעלרישיוןזעיר-יותרמעשריםוחמישה
אחוזיםמזמןשידורתשדיריפרסומתעלידו;לעניין
בעלרישיוןזעירשהכנסותיוהשנתיותאינןעולותעל
שבעהמיליוןשקליםחדשים-לאימכורולאיקצה
מורשהלשידוריםיותרמחמישיםאחוזיםמזמןשידורי
תשדיריפרסומתעלידו,ובלבדשהאדםשמוכריםלו

זמןשידוריפרסומתאינוסוכןפרסום"ר

בעלרישיוןזעיריהיהפטורמהחובותהמפורטותלהלן, )ב(
לרבותבשנהשלאחרהשנהשבהחדללהיותבעלרישיון

זעיר:

שידורחדשות,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ג(; )1(

שידורהפקותמקומיותלפיסעיפים59ו־60; )2(

הוצאהלשםהפקתסוגהעיליתלפיסעיף62ג)א1( )3(
וסעיף5לתוספתהשנייה;
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62ג)א1( סעיף לפי ישראליים בסרטים השקעה )4(
וסעיף5אלתוספתהשנייהר

החליטבעלרישיוןזעירלשדרחדשות,יחולוהוראות )ג(
אלה:

הואיהיהפטורמשידורחדשותבאמצעותחברת )1(
חדשותלפיסימןד'לפרקד'ומהוצאהלתפעולחברת
חדשותלפיסעיף62ג)א1(וסעיף3לתוספתהשנייה,
בהתאם יהיו שישדר החדשות ששידורי ובלבד
להוראות בהתאם או השלישית התוספת להוראות

סימןד'לפרקד',לפיבחירתו;

כהגדרתו החדשות מערך של מושבו מקום )2(
בתוספתהשלישיתיהיהבירושלים;הוראהזותחול
או הרישיון קבלת ממועד שנים שלוש בתום החל
מתחילתשידוריהחדשות,לפיהמאוחר,ולאתחולאם
שידוריהחדשותאינםבעברית;החלבעלרישיוןלשדר
חדשותבעברית,באופןמלאאוחלקי,לאחרששידר
חדשותבשפהשאינהעברית,יימנושלושהשניםהחל

במועדתחילתהשידוריםבשפההעבריתכאמורר

בעלרישיוןזעיר,למעטמישמתקיימותלגביוהוראות )ד(
פסקה)1(להגדרה"בעלרישיוןזעירייעודי",ישקיע20אחוזים

לפחותמהכנסותיוהשנתיותבהפקהישראליתר

סימן ט': הוראת מעבר מרישיון משדר ערוץ ייעודי 
לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי

הוראותמעבר
מרישיוןמשדר

ערוץייעודי
לרישיוןזעיראו

לרישיוןזעיר
ייעודי

מישערביוםהתחילההיהבעלרישיוןמשדרערוץ71טר )א(
ייעודירשאילהודיעבכתבלמועצהכיבכוונתולהגישבקשה
לקבלתרישיוןלשידוריטלוויזיהכבעלרישיוןזעיראוכבעל
רישיוןזעירייעודילפיפסקה)1(או)2(להגדרה"בעלרישיון
זעירייעודי",והכולכפישיצייןבהודעתו)להלן-הודעת
המעבר(;נמסרההודעתהמעבר,יקבלהמבקשמהמועצה
על תעלה שלא לתקופה טלוויזיה לשידורי מותנה רישיון
שישהחודשים,ובלבדשהגישבקשהלקבלתרישיוןכאמור
בקשה - )להלן ההודעה ממועד חודשים שלושה בתוך
לרישיון(ורישיוןמשדרהערוץהייעודישלויותלהממועד

מתןהרישיוןהמותנהועדלביטולוכאמורבסעיףקטן)ג(ר

המועצהתחליט,בתוךשלושהחודשיםממועדהגשת )ב(
הבקשהלרישיון,אםלתתלמבקשרישיון,ורשאיתהיאלבקש
ממנומסמכיםאומידענוספים,בתוךתקופהשתקבע,לשם
קבלתהחלטתה;החליטההמועצהלבקשמסמכיםאומידע
נוספים,תאריךאתתוקףהרישיוןהמותנהלתקופהשתקבער

רישיוןמותנהיפקעבאחתמאלה: )ג(

בעלהרישיוןהמותנהלאהגישבקשהלרישיון )1(
בתוךשלושתהחודשיםהאמוריםבסעיףקטן)א(;

62ג)א1( סעיף לפי ישראליים בסרטים השקעה )4(
וסעיף5אלתוספתהשנייהר

החליטבעלרישיוןזעירלשדרחדשות,יחולוהוראות )ג(
אלה:

הואיהיהפטורמשידורחדשותבאמצעותחברת )1(
חדשותלפיסימןד'לפרקד'ומהוצאהלתפעולחברת
חדשותלפיסעיף62ג)א1(וסעיף3לתוספתהשנייה,
בהתאם יהיו שישדר החדשות ששידורי ובלבד
להוראות בהתאם או השלישית התוספת להוראות

סימןד'לפרקד',לפיבחירתו;

כהגדרתו החדשות מערך של מושבו מקום )2(
בתוספתהשלישיתיהיהבירושלים;הוראהזותחול
או הרישיון קבלת ממועד שנים שלוש בתום החל
מתחילתשידוריהחדשות,לפיהמאוחר,ולאתחולאם
שידוריהחדשותאינםבעברית;החלבעלרישיוןלשדר
חדשותבעברית,באופןמלאאוחלקי,לאחרששידר
חדשותבשפהשאינהעברית,יימנושלושהשניםהחל

במועדתחילתהשידוריםבשפההעבריתכאמורר

בעלרישיוןזעיר,למעטמישמתקיימותלגביוהוראות )ד(
פסקה)1(להגדרה"בעלרישיוןזעירייעודי",ישקיע20אחוזים

לפחותמהכנסותיוהשנתיותבהפקהישראליתר

סימן ט': הוראת מעבר מרישיון משדר ערוץ ייעודי 
לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי

הוראותמעבר
מרישיוןמשדר

ערוץייעודי
לרישיוןזעיראו

לרישיוןזעיר
ייעודי

מישערביוםהתחילההיהבעלרישיוןמשדרערוץ71טר )א(
ייעודירשאילהודיעבכתבלמועצהכיבכוונתולהגישבקשה
לקבלתרישיוןלשידוריטלוויזיהכבעלרישיוןזעיראוכבעל
רישיוןזעירייעודילפיפסקה)1(או)2(להגדרה"בעלרישיון
זעירייעודי",והכולכפישיצייןבהודעתו)להלן-הודעת
נמסרההודעתהמעבר,יקבלהמבקשמהמועצה המעבר(;
על תעלה שלא לתקופה טלוויזיה לשידורי מותנה רישיון
שישהחודשים,ובלבדשהגישבקשהלקבלתרישיוןכאמור
בקשה - )להלן ההודעה ממועד חודשים שלושה בתוך
לרישיון(ורישיוןמשדרהערוץהייעודישלויותלהממועד

מתןהרישיוןהמותנהועדלביטולוכאמורבסעיףקטן)ג(ר

המועצהתחליט,בתוךשלושהחודשיםממועדהגשת )ב(
הבקשהלרישיון,אםלתתלמבקשרישיון,ורשאיתהיאלבקש
ממנומסמכיםאומידענוספים,בתוךתקופהשתקבע,לשם
קבלתהחלטתה;החליטההמועצהלבקשמסמכיםאומידע
נוספים,תאריךאתתוקףהרישיוןהמותנהלתקופהשתקבער

רישיוןמותנהיפקעבאחתמאלה: )ג(

בעלהרישיוןהמותנהלאהגישבקשהלרישיון )1(
בתוךשלושתהחודשיםהאמוריםבסעיףקטן)א(;
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בעלהרישיוןהמותנהלאמסרלמועצה,בתוך )2(
התקופהשקבעה,אתהמסמכיםאוהמידעשדרשה,

כאמורבסעיףקטן)ב(;

הרישיון לבעל לתת לסרב החליטה המועצה )3(
המותנהאתהרישיוןלשידוריטלוויזיהכבעלרישיון

זעיראובעלרישיוןזעירייעודיר

פקערישיוןמותנה,תיפסקהתלייתושלרישיוןמשדר )ד(
הערוץהייעודי,ויחולובעניינוההוראותלפיחוקהתקשורת

כנוסחוערביוםהתחילהר

החליטההמועצהלתתלמבקשרישיוןכאמורבסעיף )ה(
קטן)ב(,יתבטלרישיוןמשדרהערוץהייעודישלועםמתן

הרישיוןעלידיהמועצהר

הוראותמעבר
לענייןמישהיה

בעלרישיוןמשדר
ערוץייעודיוקיבל

רישיוןזעיראו
רישיוןזעירייעודי

הוראותחוקזהיחולועלמישהיהבעלרישיוןמשדרערוץ71יר
ייעודיוקיבלרישיוןזעיראורישיוןזעירייעודי,ובכללזה

רישיוןמותנהכאמורבסעיף71ט,בכפוףלהוראותאלה:

הואידאגלהסבאתהערבויותשהמציאלחשבמשרד )1(
התקשורתבהתאםלחוקהתקשורת,לפקודתהרשות,בתוך
14ימיםמיוםאישורהחשבלהסבתן,ועלאףהאמורבסעיף
33א)א()2()א(,ישמשוערבויותשהוסבוכאמורהןלהבטחת
מילויההוראותלפיחוקזה,כלליהמועצהותנאיהרישיון

מכוחווהןלהבטחתמחויבויותיולפיחוקהתקשורת;

בתקופתהמעבר- )2(

33א)א()2()ב( סעיפים הוראות עליו יחולו לא )א(
ו־33ב)א(,וכלעודלאחלשינויבהחזקותבבעלהרישיון

-לאיחולועליוגםהוראותסעיף33א)ב()1(ו–)2(;

הואיהיהפטורמתשלוםדמירישיוןשנתייםלפי )ב(
הוראותסעיף99;

לחוק ו־6נה 6לד בסעיפים האמור אף על )ג(
התקשורת,שידוריויועברועלידיבעלרישיוןכללי
לשידוריכבליםועלידיבעלרישיוןלשידורילוויין

בלאתשלוםבעדהעברתם;

אםמתקייםבוובמחזיקבואחדהתנאיםהמנויים )ד(
בפסקאות)1(עד)3(בסעיף41)ב2(,לאיחולולגביהם
הסייגיםבפסקאותהאמורות,לפיהעניין,בנוגעלהחזקה
שהיתהקיימתערביוםהתחילה,ובלבדשמתקיימים

בוכלאלה:

ב־75אחוזיםלפחותמכללשידוריומתקיים )1(
הייעודהמיוחדשנקבעברישיוןמשדרהערוץ

הייעודישלו;

הואאינומשדרשידוריחדשותותכניות )2(
בענייניהיום;
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בבעל שליטה אמצעי לאחר הועברו לא )3(
או במישרין שמחזיק, בתאגיד או הרישיון
בעקיפין,באמצעישליטהבו,אלאאםכןכתוצאה
מכךהופחתואמצעיהשליטהשהחזקתםאסורה

אומוגבלתלפיסעיף41)ב2(;

האמור בו שמתקיים ייעודי זעיר רישיון בעל )ה(
רישיון בעל ייחשב לא ,)3( עד )ד()1( משנה בפסקת

לשידוריטלוויזיהלענייןסעיף56;

הוראותסעיף41)ב2()4(לאיחולועלבעלרישיוןזעיר )3(
ייעודיוהיהלבעל בעלרישיוןזעיר שהיה מי ועל ייעודי
רישיוןזעיר,בתקופתהמעבר-אףאםאמצעיהשליטהבו
הועברולאחר,ובתוםתקופתהמעבר-רקאםלאהועברו
לאחר;חדלבעלרישיוןכאמורלהיותבעלרישיוןזעיר,לא
יחולוהוראותהסעיףהאמורעדתוםשנתייםמיוםשחדל
לא בו השליטה שאמצעי ובלבד זעיר, רישיון בעל להיות

הועברולאחר;

מישבעלשליטהבו,במישריןאובעקיפין,הואגםבעל )4(
שליטהבבעלרישיוןזעירייעודיאומבקשלהיותבעלשליטה
בבעלרישיוןכאמור,למעטמישהיהבעלענייןבבעלרישיון
לשידוריטלוויזיהערביוםהתחילה,יהיהפטורמהוראות
סעיף41)ג()1(וכןמהוראותסעיף36)ב()3(ו–)ה(לענייןאותו
סעיף,כלעודהרישיוןלשידוריטלוויזיההוארישיוןזעיר
ייעודיאועדתוםתקופתהמעבר,לפיהמוקדם;מימשאדם
כאמוראתהפטורלפיפסקהזווהתקייםבוסייגמהסייגים
41)ג()1(,יחולעליוהפטורהאמורעדתום המנוייםבסעיף
בו שליטה בעל שהוא הרישיון בעל שחדל מיום שנתיים

להיותבעלרישיוןזעיר;

ניתןרישיוןמותנהלמישהיהבעלרישיוןמשדרערוץ )5(
ייעודי,יחולוהוראותאלהלענייןהפעלתהסמכויותכלפיו
בידיהמועצהלשידוריכבליםולשידורילווייןובידיהמועצה:

המועצה לפני ועומדים תלויים הליכים היו )א(
לשידוריכבליםולשידורילווייןהנוגעיםלהפרותשל
חוקהתקשורת,שלהוראותשנקבעואוניתנומכוחואו
שלרישיונו,שביצעבעלהרישיון,אוהתקיימובדיקות
הרישיון שישלקייםבדיקותבענייןעמידתבעל או
או שנקבעו לפיהחוקהאמור,לפיהוראות בתנאים
ניתנומכוחואולפירישיונו,לגביהתקופהשקדמה
לשידורי המועצה תשלים המותנה, הרישיון למתן
כבליםולשידורילווייןאתבדיקותיהותחליטאםהיו
הפרותומהןהמחויבויותשעלבעלהרישיוןלהשלים;

עםמתןהרישיוןהמותנה,פעולותלשםהשלמת )ב(
מחויבויותיושלבעלהרישיוןכאמורבפסקתמשנה)א(,
לרבותנקיטתהליכיםבשלהפרותשהמועצהלשידורי

בבעל שליטה אמצעי לאחר הועברו לא )3(
או במישרין שמחזיק, בתאגיד או הרישיון
בעקיפין,באמצעישליטהבו,אלאאםכןכתוצאה
מכךהופחתואמצעיהשליטהשהחזקתםאסורה

אומוגבלתלפיסעיף41)ב2(;

האמור בו שמתקיים ייעודי זעיר רישיון בעל )ה(
רישיון בעל ייחשב לא ,)3( עד )ד()1( משנה בפסקת

לשידוריטלוויזיהלענייןסעיף56;

הוראותסעיף41)ב2()4(לאיחולועלבעלרישיוןזעיר )3(
בעלרישיוןזעירייעודיוהיהלבעל שהיה מי ועל ייעודי
רישיוןזעיר,בתקופתהמעבר-אףאםאמצעיהשליטהבו
הועברולאחר,ובתוםתקופתהמעבר-רקאםלאהועברו
לאחר;חדלבעלרישיוןכאמורלהיותבעלרישיוןזעיר,לא
יחולוהוראותהסעיףהאמורעדתוםשנתייםמיוםשחדל
לא בו השליטה שאמצעי ובלבד זעיר, רישיון בעל להיות

הועברולאחר;

מישבעלשליטהבו,במישריןאובעקיפין,הואגםבעל )4(
שליטהבבעלרישיוןזעירייעודיאומבקשלהיותבעלשליטה
בבעלרישיוןכאמור,למעטמישהיהבעלענייןבבעלרישיון
לשידוריטלוויזיהערביוםהתחילה,יהיהפטורמהוראות
סעיף41)ג()1(וכןמהוראותסעיף36)ב()3(ו–)ה(לענייןאותו
סעיף,כלעודהרישיוןלשידוריטלוויזיההוארישיוןזעיר
ייעודיאועדתוםתקופתהמעבר,לפיהמוקדם;מימשאדם
כאמוראתהפטורלפיפסקהזווהתקייםבוסייגמהסייגים
41)ג()1(,יחולעליוהפטורהאמורעדתום המנוייםבסעיף
בו שליטה בעל שהוא הרישיון בעל שחדל מיום שנתיים

להיותבעלרישיוןזעיר;

ניתןרישיוןמותנהלמישהיהבעלרישיוןמשדרערוץ )5(
ייעודי,יחולוהוראותאלהלענייןהפעלתהסמכויותכלפיו
בידיהמועצהלשידוריכבליםולשידורילווייןובידיהמועצה:

המועצה לפני ועומדים תלויים הליכים היו )א(
לשידוריכבליםולשידורילווייןהנוגעיםלהפרותשל
חוקהתקשורת,שלהוראותשנקבעואוניתנומכוחואו
שלרישיונו,שביצעבעלהרישיון,אוהתקיימובדיקות
הרישיון שישלקייםבדיקותבענייןעמידתבעל או
או שנקבעו בתנאיםלפיהחוקהאמור,לפיהוראות
ניתנומכוחואולפירישיונו,לגביהתקופהשקדמה
לשידורי המועצה תשלים המותנה, הרישיון למתן
כבליםולשידורילווייןאתבדיקותיהותחליטאםהיו
הפרותומהןהמחויבויותשעלבעלהרישיוןלהשלים;

עםמתןהרישיוןהמותנה,פעולותלשםהשלמת )ב(
מחויבויותיושלבעלהרישיוןכאמורבפסקתמשנה)א(,
לרבותנקיטתהליכיםבשלהפרותשהמועצהלשידורי
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ביצע, הרישיון לווייןקבעהשבעל כבליםולשידורי
כבלים לשידורי המועצה המועצה; בידי יינקטו
ולשידורילווייןתעבירלמועצהאתכלהמידעהדרוש

לענייןזה;

לאקייםבעלהרישיוןמחויבויותשחבבהןערביום )6(
התחילהלפיחוקהתקשורתאולפיתנאירישיונו,יוציאבכל
שנה,עלאףהאמורבסעיף71ח)ב(,עשריםאחוזיםמהכנסותיו
לפחותלשםקיוםהתחייבויותיוהאמורות,בכפוףלהוראות

אלה:

בעלהרישיוןלאיהיהחייבלקייםאתהחובה )א(
האמורהבשנהשמיוםקבלתהרישיוןהמותנה;

מחויבויותשהמועצהלשידוריכבליםולשידורי )ב(
לווייןקבעהשהיהניתןלקיימןעלידיהוצאהלהפקות
מקומיות,ניתןלקיימןעלידיהוצאהלהפקתהפקות
מקומיות,ולאיחולולענייןזההגבלותנוספותלעניין
שמחויבויות ובלבד המקומיות, ההפקות תוכן סוג
להוצאהכסוגהעיליתיקוימועלידיהוצאהלסוגה

עילית;

לעניין הוראות לגביו שמתקיימות מי לעניין )ג(
ייעודי", זעיר רישיון "בעל בהגדרה כאמור השקעה
על נוסף ברישה כאמור ההוצאה חובת עליו תחול

ההשקעהכאמורר

הוראותלענייןמי
שהמשיךלהיות

בעלרישיוןמשדר
ערוץייעודי

עלאףהוראותסעיף71י,לענייןמישהיהבעלרישיוןמשדר71יאר
ערוץייעודיערביוםהתחילה,ולאמסרהודעתמעבר,לא
הגישבקשהלרישיוןאושרישיונוהמותנהבוטל,והכוללפי
התקשורת חוק הוראות לחול ימשיכו 71ט, סעיף הוראות
שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת חוק והוראות

ספרתיות,התשע"ב-2012,כנוסחןערביוםהתחילהר

הוראותמעבר
לענייןבעלרישיון

משדרערוץייעודי
בשפההערבית

מסרבעלרישיוןמשדרערוץייעודיבשפההערביתהודעת71יבר
מעבר,ימשיכולחולעליוהוראותסעיף6לד3לחוקהתקשורת
כנוסחוערביוםהתחילה,עדלמתןרישיוןזעיראורישיוןזעיר
ייעודי,ואםהחליטההמועצהלסרבלתתלורישיוןכאמוראו

פקערישיונוהמותנה,יחולועליוהוראותסעיף71יאר

תקנות,כלליםוהוראותשהותקנואושניתנומכוחחוק71יגרשמירתתוקף )א(
זהערביוםהתחילהיחולועלבעלרישיוןלשידוריטלוויזיה,
ובכללזהעלבעלרישיוןזעירובעלרישיוןזעירייעודי,אם
איןבחוקהמתקןהוראהאחרתשאינהמתיישבתעםהתקנות,

הכלליםאוההוראותהאמוריםר

הרשותתכריעבחילוקידעותאםתקנה,כללאוהוראה )ב(
מסוימיםאינםמתיישביםעםהוראותהחוקהמתקןר"

בסעיף83לחוקהעיקרי-15רתיקוןסעיף83

בסעיףקטן)א(,אחרי"מוסווית"יבוא"ובכללזהתוכןפרסומי"; )1(
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

לשלב")ג( רשאי לשידורים מורשה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
במישדריותוכןפרסומיבמועד,בתנאיםובאופןשתקבעהמועצהבכללים;
ואולם,מורשהלשידוריםלאישלבתוכןפרסומיבשידוריחדשות,בתכניות
בענייניהיום,בתכניותתעודהובכללזהסרטיתעודה,ובתכניותילדים;
השר,בהתייעצותעםהמועצהובאישורהוועדה,רשאילקבועסוגיתכניות

נוספיםשבהםמורשהלשידוריםלאיהיהרשאילשלבתוכןפרסומיר

בכלליםכאמורבפסקה)1(תקבעהמועצהביןהשארהוראותלעניין )2(
חובתסימוןודרכיםליידועהצופיםעלשילובתוכןפרסומיבתכניתועל
זהותהמממןתוכןכאמורבתכנית,וכןרשאיתהיאלקבועבכלליםאיסור

אוהגבלהלענייןמוצריםמזיקים,כפישתקבער"

בסעיף95לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:16רתיקוןסעיף95

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשפעלבניגודלהוראותסעיף71ז)א(,דינו-קנסבסך ")ג(
מיליוןשקליםחדשיםר"

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי-17ר

בסעיף3,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )1(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשהכנסותיו ")ב(
השנתיותאינןעולותעל350מיליוןשקליםחדשים,ועלבעלירישיונותהמשדרים
שידוריחדשותבאמצעותחברתהחדשותהמשותפתכמשמעותהבסעיף71ד)יג(

שסךהכנסותיהםהשנתיותאינועולהעל350מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף5- )2(

במקוםסעיףקטן)א1(יבוא: )א(

בכפוףלהוראותסעיף71ח)ב(,בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהיוציא ")א1(
לשםהפקתתכניותסוגהעילית15אחוזיםמהכנסותיו,מתוכם20אחוזים
לפחותלהפקתתכניותדרמהו־20אחוזיםלפחותלהפקתתכניותתעודה

ובכללזהסרטיתעודהר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שקליםחדשים"יבוא"אוירדהממנה",במקום"יגדל" )ב(
יבוא"ישתנה"ובמקום"לגידול"יבוא"לשינוי";

בסעיף5א)ד(,במקום"מחצית"יבוא"שבעיםוחמישהאחוזים"ובמקום"תוכר" )3(
יבוא"יוכרו";

סעיפים6ו־7-בטלים; )4(

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,המילים"5)א1(לענייןסכומיההכנסההנקוביםבו,"-יימחקו; )א(

סעיףקטן)א1(-בטלר )ב(

הוספתתוספת
שלישית

אחריהתוספתהשנייהלחוקהעיקרייבוא:18ר

"תוספת שלישית

)סעיף71ח)ג()1((

בתוספתזו- 1ר

"בעלרישיון"-בעלרישיוןזעירובעלרישיוןזעירייעודי,כהגדרתםבסעיף71ו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

לשלב")ג( רשאי לשידורים מורשה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
במישדריותוכןפרסומיבמועד,בתנאיםובאופןשתקבעהמועצהבכללים;
ואולם,מורשהלשידוריםלאישלבתוכןפרסומיבשידוריחדשות,בתכניות
בענייניהיום,בתכניותתעודהובכללזהסרטיתעודה,ובתכניותילדים;
השר,בהתייעצותעםהמועצהובאישורהוועדה,רשאילקבועסוגיתכניות

נוספיםשבהםמורשהלשידוריםלאיהיהרשאילשלבתוכןפרסומיר

בכלליםכאמורבפסקה)1(תקבעהמועצהביןהשארהוראותלעניין )2(
חובתסימוןודרכיםליידועהצופיםעלשילובתוכןפרסומיבתכניתועל
זהותהמממןתוכןכאמורבתכנית,וכןרשאיתהיאלקבועבכלליםאיסור

אוהגבלהלענייןמוצריםמזיקים,כפישתקבער"

תיקוןסעיף95בסעיף95לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:16ר

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשפעלבניגודלהוראותסעיף71ז)א(,דינו-קנסבסך ")ג(
מיליוןשקליםחדשיםר"

תיקוןהתוספתבתוספתהשנייהלחוקהעיקרי-17ר
השנייה

בסעיף3,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )1(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשהכנסותיו ")ב(
השנתיותאינןעולותעל350מיליוןשקליםחדשים,ועלבעלירישיונותהמשדרים
שידוריחדשותבאמצעותחברתהחדשותהמשותפתכמשמעותהבסעיף71ד)יג(

שסךהכנסותיהםהשנתיותאינועולהעל350מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף5- )2(

במקוםסעיףקטן)א1(יבוא: )א(

בכפוףלהוראותסעיף71ח)ב(,בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהיוציא ")א1(
לשםהפקתתכניותסוגהעילית15אחוזיםמהכנסותיו,מתוכם20אחוזים
לפחותלהפקתתכניותדרמהו־20אחוזיםלפחותלהפקתתכניותתעודה

ובכללזהסרטיתעודהר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שקליםחדשים"יבוא"אוירדהממנה",במקום"יגדל" )ב(
יבוא"ישתנה"ובמקום"לגידול"יבוא"לשינוי";

בסעיף5א)ד(,במקום"מחצית"יבוא"שבעיםוחמישהאחוזים"ובמקום"תוכר" )3(
יבוא"יוכרו";

סעיפים6ו־7-בטלים; )4(

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,המילים"5)א1(לענייןסכומיההכנסההנקוביםבו,"-יימחקו; )א(

סעיףקטן)א1(-בטלר )ב(

הוספתתוספתאחריהתוספתהשנייהלחוקהעיקרייבוא:18ר
שלישית

"תוספת שלישית

)סעיף71ח)ג()1((

בתוספתזו- 1ר

"בעלרישיון"-בעלרישיוןזעירובעלרישיוןזעירייעודי,כהגדרתםבסעיף71ו;
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"דירקטורבלתיתלוי"-דירקטורשאינובעלענייןבחברה,נושאמשרהבהאונושא
משרהבבעלענייןבחברה,ואינובןמשפחהשלבעלענייןאושלנושאמשרה

כאמור,ובלבדשלאימונהמישמתקייםבואחדמאלה:

הואחברכנסת,עובדהמדינה,חברהמועצה,עובדהרשותאועובדשל )1(
מורשהלשידוריםאובעלעניןבתאגידשהואמורשהלשידורים;

הואאינואזרחישראלי; )2(

הואהורשעבעבירהשלדעתהיועץהמשפטילממשלהישעמהקלון; )3(

הואפושטרגל; )4(

עיסוקיוהאחריםעלוליםליצורניגודענייניםעםתפקידוכדירקטורבלתי )5(
תלוי;

"מערךחדשות"-מערךלהפקתחדשותהכוללכתבים,שדריםואמצעיסיקור;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-1999;

"עורךחדשות"-העורךומנהלמערךהחדשותשלבעלהרישיוןשמונהלפיסעיף3ר

בעלרישיוןיקיםמערךחדשותשיפעלבאופןנפרדועצמאימהמערכתהעסקית 2ר
והשיווקיתשלהערוץר

התוכן בתחום בעלניסיון חדשות עורך ימנה הרישיון בעל של הדירקטוריון 3ר
החדשותי;מינויעורךהחדשותאוהעברתומתפקידוייעשוברובשל75אחוזיםלפחות
מחבריהדירקטוריוןשלהחברהובהסכמתאחדלפחותמהדירקטוריםשמונובהתאם

להוראותסעיף7ר

עורךהחדשותינהלאתמערךהחדשותבאופןעצמאיויפעלעלפישיקולדעתו 4ר
המקצועיבאשרלתוכןהחדשות,לרבותקבלתהחלטותבנושאתוכןחדשותי,בהתחשב

בתקציבור

עורךהחדשותיהיהמופקדביןהשארעלנושאיםאתייםבשידוריהחדשות, 5ר
המוסדריםבכלליהאתיקהלפיחוקזהובתקנוןהאתיקהשלבעלהרישיון,אםקייםר

עובדימערךהחדשותיהיוכפופיםבאופןישירלעורךהחדשותוהםלאיעסקו, 6ר
ביןבמישריןוביןבעקיפין,בשיווקזמןאווירהמיועדלתשדיריפרסומתאובהפקתםשל
תשדיריפרסומתאומישדריחסותהמשודריםבכללשידוריהערוץאובנושאעסקי

כלשהובעבורבעלהרישיוןר

שימנה7ר חדשות לענייני משנה ובוועדת רישיון בעל של בדירקטוריון )א(
הדירקטוריוןיהיוחבריםלפחותשנידירקטוריםכמפורטלהלן:

תלויים בלתי דירקטורים שני - ייעודי זעיר רישיון בעל לעניין )1(
שהאסיפההכלליתשלבעלהרישיוןתבחר,באישורהמועצה;

לענייןבעלרישיוןזעירשאינובעלרישיוןזעירייעודי-דירקטוראחד )2(
שתמנההמועצהבהתאםלהוראותסעיפים67)ב(,)ג(,)ה(ו–)ו(,ודירקטור
בלתיתלוישתבחרהאסיפההכלליתשלבעלהרישיון,באישורהמועצהר

דירקטורבלתיתלוייתמנהלתקופהשלשלוששנים,וניתןלמנותומחדשר )ב(

דירקטורבלתיתלוייחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה: )ג(

התפטרבהודעהבכתבלמועצה; )1(

הורשעבעבירהשלדעתהיועץהמשפטילממשלהישעמהקלון; )2(
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התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבהגדרה"דירקטורבלתיתלוי"; )3(

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו,והאסיפההכלליתהעבירה )4(
אותומכהונתובהודעהבכתב,באישורהמועצה;

זעיר, רישיון לבעל היה מכהן הוא שבו ייעודי זעיר רישיון בעל )5(
והמועצהמינתהדירקטורבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(,וכןהאסיפה

הכלליתהחליטהלהעבירומתפקידור

הדירקטוריוןימנהועדתמשנהלענייניחדשות;ועדתהמשנהלענייניחדשות 8ר
תקייםישיבהאחתלפחותבכלרבעון,אולעתיםתכופותיותרבהתאםלצורכיבעל

הרישיון,ותנהלפרוטוקוליםשלדיוניהר

בשידוריבעלהרישיוןתתקייםהבחנהברורהביןשידוריהחדשותוביןשאר 9ר
השידוריםר

בתקנוןהחברהשלבעלהרישיוןייכללוהוראותאלה: 10ר

שידוריחדשות- אר

דירקטוריוןהחברהיעמודעלקיוםהוראותהדיןוהרישיון,ובכללזהבכלהנוגע
לעצמאותשידוריהחדשותבערוץ,ויפעללקייםהפרדהמבניתביןבעליהמניות

לאנשיהתוכןשלמערךהחדשות;

דירקטוריוןהחברהימנהעורךחדשותומנהלמערךחדשותבעלניסיוןבתחום
התוכןהחדשותי)להלן-עורךהחדשות(בהתאםלהוראותסעיףקטןב';עורך
החדשותיפעללהבטחתעצמאותמערךהחדשותועובדיו,הכפופיםלובאופן
ישיר,בהפקהובעריכהשלהחדשות,מהימנותשידוריהחדשותורמתההפקה
הנאותהשלהםולשמירתכלליהאתיקהלפיחוקהרשותהשנייהלטלוויזיה

ורדיו,התש"ן-1990)להלן-חוקהרשותהשנייה(;

עורךהחדשותיקפידעלכךשבשידוריהחדשותלאישוקפועמדותיהםשלבעל
הרישיון,מנהליו,בעלימניותיואועובדיור

מינויעורךהחדשותאוהעברתומתפקידוייעשוברובשל75אחוזיםלפחות בר
מחבריהדירקטוריוןשלהחברהובהסכמתאחדלפחותמהדירקטוריםשמונו

בהתאםלהוראותסעיף7לתוספתהשלישיתלחוקהרשותהשנייה;

תקציבמערךהחדשות- גר

של ובעריכה בהפקה ועובדיו החדשות מערך של עצמאותו של להבטחתן
החדשות,מהימנותשידוריוורמתההפקההנאותהשלהם,ישקיעבעלהרישיון

תקציבשנתינפרדוייעודיבכלשנהלהפקהולעריכהשלהחדשות;

התקציבישמשאתמערךהחדשותבלבד;

בעלהרישיוןיפעללהעברתתקציבהחדשותלמערךהחדשותבמועדיםובסכומים
שייקבעומראש;

מערךהחדשותשלבעלהרישיוןיהיהעצמאימבחינהכלכלית,באופןשפעילות
מערךהחדשותתנוהל,חשבונאית,בנפרדמפעילותשידוריהערוץהאחרים;

החברה בדירקטוריון חדשות; לענייני משנה ועדת ימנה הדירקטוריון דר
ובוועדתמשנהלעניינישידוריחדשותשימנההדירקטוריוןיכהנוהדירקטורים

שמונובהתאםלהוראותסעיף7לתוספתהשלישיתלחוקהרשותהשנייה;

ועדתהמשנהלעניינישידוריחדשותתקייםישיבהאחתלפחותבכלרבעון
ותנהלפרוטוקוליםשלדיוניהר"

התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבהגדרה"דירקטורבלתיתלוי"; )3(

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו,והאסיפההכלליתהעבירה )4(
אותומכהונתובהודעהבכתב,באישורהמועצה;

זעיר, רישיון לבעל היה מכהן הוא שבו ייעודי זעיר רישיון בעל )5(
והמועצהמינתהדירקטורבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(,וכןהאסיפה

הכלליתהחליטהלהעבירומתפקידור

הדירקטוריוןימנהועדתמשנהלענייניחדשות;ועדתהמשנהלענייניחדשות 8ר
תקייםישיבהאחתלפחותבכלרבעון,אולעתיםתכופותיותרבהתאםלצורכיבעל

הרישיון,ותנהלפרוטוקוליםשלדיוניהר

בשידוריבעלהרישיוןתתקייםהבחנהברורהביןשידוריהחדשותוביןשאר 9ר
השידוריםר

בתקנוןהחברהשלבעלהרישיוןייכללוהוראותאלה: 10ר

שידוריחדשות- אר

דירקטוריוןהחברהיעמודעלקיוםהוראותהדיןוהרישיון,ובכללזהבכלהנוגע
לעצמאותשידוריהחדשותבערוץ,ויפעללקייםהפרדהמבניתביןבעליהמניות

לאנשיהתוכןשלמערךהחדשות;

דירקטוריוןהחברהימנהעורךחדשותומנהלמערךחדשותבעלניסיוןבתחום
התוכןהחדשותי)להלן-עורךהחדשות(בהתאםלהוראותסעיףקטןב';עורך
החדשותיפעללהבטחתעצמאותמערךהחדשותועובדיו,הכפופיםלובאופן
ישיר,בהפקהובעריכהשלהחדשות,מהימנותשידוריהחדשותורמתההפקה
הנאותהשלהםולשמירתכלליהאתיקהלפיחוקהרשותהשנייהלטלוויזיה

ורדיו,התש"ן-1990)להלן-חוקהרשותהשנייה(;

עורךהחדשותיקפידעלכךשבשידוריהחדשותלאישוקפועמדותיהםשלבעל
הרישיון,מנהליו,בעלימניותיואועובדיור

מינויעורךהחדשותאוהעברתומתפקידוייעשוברובשל75אחוזיםלפחות בר
מחבריהדירקטוריוןשלהחברהובהסכמתאחדלפחותמהדירקטוריםשמונו

בהתאםלהוראותסעיף7לתוספתהשלישיתלחוקהרשותהשנייה;

תקציבמערךהחדשות- גר

של ובעריכה בהפקה ועובדיו החדשות מערך של עצמאותו של להבטחתן
החדשות,מהימנותשידוריוורמתההפקההנאותהשלהם,ישקיעבעלהרישיון

תקציבשנתינפרדוייעודיבכלשנהלהפקהולעריכהשלהחדשות;

התקציבישמשאתמערךהחדשותבלבד;

בעלהרישיוןיפעללהעברתתקציבהחדשותלמערךהחדשותבמועדיםובסכומים
שייקבעומראש;

מערךהחדשותשלבעלהרישיוןיהיהעצמאימבחינהכלכלית,באופןשפעילות
מערךהחדשותתנוהל,חשבונאית,בנפרדמפעילותשידוריהערוץהאחרים;

החברה בדירקטוריון חדשות; לענייני משנה ועדת ימנה הדירקטוריון דר
ובוועדתמשנהלעניינישידוריחדשותשימנההדירקטוריוןיכהנוהדירקטורים

שמונובהתאםלהוראותסעיף7לתוספתהשלישיתלחוקהרשותהשנייה;

ועדתהמשנהלעניינישידוריחדשותתקייםישיבהאחתלפחותבכלרבעון
ותנהלפרוטוקוליםשלדיוניהר"
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תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(-
מס'68

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-41982)להלן-חוקהתקשורת(-19ר

בסעיף6ו2- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"בשפותהאמהריתוהטיגרינית"יבוא"בעבור )א(
קהילתיוצאיאתיופיהבישראל";

בסעיףקטן)א(,המילים"בשפותהאמהריתוהטיגרינית"-יימחקו; )ב(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"בערוציםהמשדריםבשפה" )ג(
יבוא"בשידורראשוניבשידוריהטלוויזיההמשודריםלציבורבישראללפיכל

דין,ובלבדשהמשדרלאיקבלתמורהבעדהשידור";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"הפקהמקומית",המילים"בשפההאמהריתאו )ד(
הטיגרינית"-יימחקו;

בסעיף6כא1- )2(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)4(-תימחק; )א(

אחריסעיף)ז(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףזה- ")ח(

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםיעביר,במשךעשרשניםמיום )1(
תחילתושלהחוקהמתקן,אתשידוריושלמישהיהבעלרישיון
משדרערוץייעודיוקיבלרישיוןזעיראורישיוןזעירייעודיבאפיק
שבוהועברושידוריוכמשדרערוץייעודיערבתחילתושלהחוק

המתקן,אלאאםכןהוסכםביניהםאחרת;

שידרבעלרישיוןכללילשידוריכבליםערוץבהתאםלהסכםעם )2(
גוףשהואעמותהלפיחוקהעמותות,התש"ם-51980,אוחברהשנרשמה
כחברהלתועלתהציבורלפיחוקהחברות,התשנ"ט-61999,וקיבלהגוף
האמוררישיוןלשדרכבעלרישיוןזעיר,ימשיךבעלהרישיוןהכללי
להעביראתשידוריבעלהרישיוןהזעירהאמורבאפיקשבוהועברו
שידוריוערבתחילתושלהחוקהמתקן,והוראותההסכםימשיכולחול,

והכוללתקופהשעדתוםשנהמתוםתקופתההסכם;

בסעיףקטןזה,"בעלרישיוןזעיר","בעלרישיוןזעירייעודי" )3(
ו"החוקהמתקן"-כהגדרתםבסעיף71ולחוקהרשותהשנייהר";

שידורי הממומןבאמצעות משדרערוץייעודי 6כד1,המילים"לרבות בסעיף )3(
פרסומת"-יימחקו;

בסעיף6לד- )4(

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א3(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)1(,אחרי"בסעיףקטן)א(,"יבוא"ובעדהעברתשידוריושל )1(
71ולחוקהרשותהשנייהששידוריו בעלרישיוןזעירכהגדרתובסעיף

ניתניםלקליטהמהאוויר";

פסקה)2(-תימחק; )2(

בסופויבוא: )ג(

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ח,עמ'158ר 4

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 5

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 6
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עלהעברתשידוריושלבעלרישיוןזעירכהגדרתובסעיף71ולחוק ")ד(
הרשותהשנייהששידוריואינםניתניםלקליטהמהאוויריחולולעניין

ההעברהולענייןהתשלוםהוראותסעיףזהר";

בסעיף6לד1,סעיףקטן)א(-בטל; )5(

סעיפים6לד2ו־6לד3-בטלים; )6(

בסעיף6מט,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )7(

בקביעתהוראותלפיסעיףקטן)א()4(ו–)5(לענייןבעלרישיוןזעירשלאהיה ")ב(
בעלרישיוןמשדרערוץייעודיערבתחילתושלהחוקהמתקן,יביאהשרבחשבון,
ביןהשאר,אתהקיבולתבלווייןשעומדתלרשותושלבעלהרישיון;בסעיףקטןזה,
"בעלרישיוןזעיר"ו"החוקהמתקן"-כהגדרתםבסעיף71ולחוקהרשותהשנייהר";

שהיה "מי יבוא ערוץ" "משדר במילים החל הסיפה במקום 6מט1)ב(, בסעיף )8(
בעלרישיוןמשדרערוץייעודיוקיבלרישיוןזעירייעודיאורישיוןזעירלפיהוראות

סימןט'בפרקד'לחוקהרשותהשנייה";

בסעיף6נה- )9(

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"כאמור,"יבוא"ובעדהעברתשידוריושלבעלרישיון )א(
זעירששידוריוהםשידוריםארציים,";

בסופויבוא: )ב(

עלהעברתשידוריושלבעלרישיוןזעיר,ששידוריואינםשידורים ")ד(
ארציים,יחולולענייןההעברהולענייןהתשלוםהוראותסעיף6מט)א()5(

וסעיףזהר

בסעיףזה- )ה(

"בעלרישיוןזעיר"-כהגדרתובסעיף71ולחוקהרשותהשנייה;

"שידוריםארציים"-כהגדרתםבסעיף6מט1)ב(ר"

תיקוןחוק
הפצתשידורים

באמצעותתחנות
שידורספרתיות-

מס'4

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-72012)להלן-חוק20ר
הפצתשידורים(,בסעיף6-

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןבעלרישיוןזעירובעלרישיוןזעירייעודי )א(
כהגדרתםבסעיף71ולחוקהרשותהשנייה,אםביקשוזאת-במסגרתערוץ
טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילה,בטכנולוגייתחדותגבוההאובטכנולוגיה

אחרתלכלבעלרישיון,לפיבחירתבעלהרישיון;";

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)3(-תימחקר )2(

תחילתןשלהוראותסעיף83)ג(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהביוםתחילתםשלכללים21רתחילה
שתקבעמועצתהרשותהשנייהלפיאותוסעיףר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
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ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

עלהעברתשידוריושלבעלרישיוןזעירכהגדרתובסעיף71ולחוק ")ד(
הרשותהשנייהששידוריואינםניתניםלקליטהמהאוויריחולולעניין

ההעברהולענייןהתשלוםהוראותסעיףזהר";

בסעיף6לד1,סעיףקטן)א(-בטל; )5(

סעיפים6לד2ו־6לד3-בטלים; )6(

בסעיף6מט,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )7(

בקביעתהוראותלפיסעיףקטן)א()4(ו–)5(לענייןבעלרישיוןזעירשלאהיה ")ב(
בעלרישיוןמשדרערוץייעודיערבתחילתושלהחוקהמתקן,יביאהשרבחשבון,
ביןהשאר,אתהקיבולתבלווייןשעומדתלרשותושלבעלהרישיון;בסעיףקטןזה,
"בעלרישיוןזעיר"ו"החוקהמתקן"-כהגדרתםבסעיף71ולחוקהרשותהשנייהר";

שהיה "מי יבוא ערוץ" "משדר במילים החל הסיפה במקום 6מט1)ב(, בסעיף )8(
בעלרישיוןמשדרערוץייעודיוקיבלרישיוןזעירייעודיאורישיוןזעירלפיהוראות

סימןט'בפרקד'לחוקהרשותהשנייה";

בסעיף6נה- )9(

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"כאמור,"יבוא"ובעדהעברתשידוריושלבעלרישיון )א(
זעירששידוריוהםשידוריםארציים,";

בסופויבוא: )ב(

עלהעברתשידוריושלבעלרישיוןזעיר,ששידוריואינםשידורים ")ד(
ארציים,יחולולענייןההעברהולענייןהתשלוםהוראותסעיף6מט)א()5(

וסעיףזהר

בסעיףזה- )ה(

"בעלרישיוןזעיר"-כהגדרתובסעיף71ולחוקהרשותהשנייה;

"שידוריםארציים"-כהגדרתםבסעיף6מט1)ב(ר"

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-72012)להלן-חוק20ר
הפצתשידורים(,בסעיף6-

תיקוןחוק
הפצתשידורים

באמצעותתחנות
שידורספרתיות-

מס'4
בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןבעלרישיוןזעירובעלרישיוןזעירייעודי )א(
כהגדרתםבסעיף71ולחוקהרשותהשנייה,אםביקשוזאת-במסגרתערוץ
טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילה,בטכנולוגייתחדותגבוההאובטכנולוגיה

אחרתלכלבעלרישיון,לפיבחירתבעלהרישיון;";

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)3(-תימחקר )2(

תחילתןשלהוראותסעיף83)ג(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהביוםתחילתםשלכללים21ר
שתקבעמועצתהרשותהשנייהלפיאותוסעיףר

תחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

א ר ק  וב י א
שרהתקשורת

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ב,עמ'286;התשע"ז,עמ'96ר 7
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