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חוק הקולנוע )תיקון מס' 5(, התשע"ט-2018*

בחוקהקולנוע,התשנ"ט-11999)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

במקוםההגדרה"חוקהבזק"יבוא: )1(

""חוקהבזק"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-21982;";

אחריההגדרה"מועצתהרשותהשנייה"יבוא: )2(

""המשרד"-משרדהתרבותוהספורט;";

בהגדרה"השר",המילה"חינוך"-תימחקר )3(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף3

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

בפסקה)2()א(,במקום"דרמות"יבוא"סרטיםעלילתייםבאורךמלאובאורך )א(
קצר";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

לבררבאופןעצמאיקבילותשהגישמישרואהאתעצמונפגעבשל )4("
דרכיהעבודהוההתנהלותשלמוסדותציבורהמקבליםתמיכהלפיחוק
זהבעדסיועלהפקתסרטיםאובשלאי־עמידתםשלהמוסדותכאמור
בהוראותמבחניהתמיכה,בנושאיםדיונייםבלבדשאינםמתייחסיםלתוכן
הסרטים,והכולתוךשמירהעלחופשהביטויוהיצירה;מצאההמועצה,
לאחרשנתנהלמוסדהציבורשהקבילההוגשהבעניינוהזדמנותלהשמיע
אתטענותיו,כיהקבילהמוצדקתתעבירלוועדתהתמיכותאתהמלצתה

בענייןובלבדשלאתמליץעלמתןסיועלסרטכלשהו;

המועצהתבררכלקבילהשתוגשלהכאמורלמעטקבילהקנטרנית,ובלבד
שהוגשהבטרםחלפושנתייםמיוםהמעשהאוהמחדלמושאהקבילהאו
מיוםשהמעשהאוהמחדלכאמורנודעלקובל,לפיהמאוחר;המועצה
על כללי דוח המשרד, של האינטרנט באתר בשנה, שנה מדי תפרסם,
מספרהקבילותשהתקבלובשנהשקדמהלדוחועלמספרהקבילותמתוכן
שנמצאומוצדקות,בחלוקהלפימוסדותהציבורהנתמכיםכאמור;בפסקה
זו,"ועדתהתמיכות"-ועדהשמונתהבמשרדלשםדיוןבבקשותלתמיכה

מתקציבהמדינהלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב;

לנהלמאגרלקטוריםלפיסעיף12)ב(,לבחוןבקשותשיוגשולהיכלל )5(
במאגרהאמורולבצעאתהפעולותהמנויותבסעיף12)ה(ו–)ו(ר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מינהליים בעניינים המשרד בעובדי להסתייע רשאית המועצה ")ב(
לגרוע בלי זה; בסעיף כאמור תפקידיה לביצוע הדרושים וארגוניים
מאגרהלקטורים המסייעיםלהפעלת עובדיהמשרד מכלליותהאמור,

יפעלובהתאםלהוראותיושבראשהמועצהר"
בסעיף4לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"משרדהחינוךהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"; )1(

התקבלבכנסתביוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1241,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי2018(,עמ'1082ר

ס"חהתשנ"ט,עמ'53;התשע"ה,עמ'47ר 1

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ר 2
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במקוםסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

לאימונהלחברהמועצהמישהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת ")ו(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,
אושהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופי

בעניינור"

החלפתסעיפים
5ו־6

במקוםסעיפים5ו־6לחוקהעיקרייבוא:4ר

תקופתכהונתושלחברהמועצהשמונהלפיסעיף4תהיה5ר"תקופתכהונה
ארבעשנים,ורשאיהשרלהאריךאתתקופתכהונתולתקופת
כהונהנוספת,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותר

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

כהונתו,6ר תקופת תום לפני לכהן יחדל המועצה חבר )א(
בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאוהגוף )2(
שאותוהואמייצגבמועצה,ואםהואנציגציבור-הוא

התמנהלעובדהמדינהר

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
המועצה,יעבירוהשרמכהונתולפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא
ראוילכהןכחברהמועצה,אוהוגשונגדוכתבאישום

אוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויור

השר,בהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעביר )ג(
אתחברהמועצהמכהונתולפניתוםתקופתהכהונהאםחבר
המועצהנעדרבלאסיבהמוצדקתמארבעישיבותרצופותשל
המועצהאומיותרמשלישמהישיבותשקיימהבמהלךשנה

אחתר

השרלאיפסיקאתכהונתושלחברמועצהלפיסעיפים )ד(
את לטעון הזדמנות לו שנתן לאחר אלא ו–)ג( )ב( קטנים

טענותיולענייןזהר

הפסיקחברהמועצהלכהןלפיהוראותסעיףזה,יפעל )ה(
4,למינויחבראחרבמקומו, השרבהתאםלהוראותסעיף

בהקדםהאפשריר"

סעיף7לחוקהעיקרי-בטלר5רביטולסעיף7

במקוםסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

לאימונהלחברהמועצהמישהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת ")ו(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,
אושהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופי

בעניינור"

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים5ו־6לחוקהעיקרייבוא:4ר
5ו־6

תקופתכהונתושלחברהמועצהשמונהלפיסעיף4תהיה5ר"תקופתכהונה
ארבעשנים,ורשאיהשרלהאריךאתתקופתכהונתולתקופת
כהונהנוספת,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותר

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

כהונתו,6ר תקופת תום לפני לכהן יחדל המועצה חבר )א(
בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאוהגוף )2(
שאותוהואמייצגבמועצה,ואםהואנציגציבור-הוא

התמנהלעובדהמדינהר

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
המועצה,יעבירוהשרמכהונתולפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא
ראוילכהןכחברהמועצה,אוהוגשונגדוכתבאישום

אוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויור

השר,בהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעביר )ג(
אתחברהמועצהמכהונתולפניתוםתקופתהכהונהאםחבר
המועצהנעדרבלאסיבהמוצדקתמארבעישיבותרצופותשל
המועצהאומיותרמשלישמהישיבותשקיימהבמהלךשנה

אחתר

השרלאיפסיקאתכהונתושלחברמועצהלפיסעיפים )ד(
את לטעון הזדמנות לו שנתן לאחר אלא ו–)ג( )ב( קטנים

טענותיולענייןזהר

הפסיקחברהמועצהלכהןלפיהוראותסעיףזה,יפעל )ה(
4,למינויחבראחרבמקומו, השרבהתאםלהוראותסעיף

בהקדםהאפשריר"

ביטולסעיף7סעיף7לחוקהעיקרי-בטלר5ר
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בסעיף8לחוקהעיקרי,במקום"מחמתשנתפנהמקומושלחברבה"יבוא"בשלהפסקת6רתיקוןסעיף8
כהונתושלחברמחבריהמועצה"ובסופויבוא"ובלבדשמכהןבההרכבהחבריםהדרוש

למנייןהחוקיבישיבותיהלפיסעיף10)א("ר

במקוםסעיף10לחוקהעיקרייבוא:7רהחלפתסעיף10

"סדריעבודתה
שלהמועצה

המנייןהחוקיבישיבותהמועצההוארובחבריה,ובהם10ר )א(
יושבראשהמועצהר

החברים דעות ברוב יתקבלו המועצה החלטות )ב(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה;היוהדעותשקולות,תכריע

דעתושליושבראשהמועצהר

המועצהתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה,ככל )ג(
שלאנקבעולפיחוקזה,והיארשאיתלמנותועדותמשנה
מקרבחבריה,דרךכללאולענייןמסוים;דרכיעבודתהמועצה

וסדרידיוניהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדר"

הוספתסעיפים
10או־10ב

אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:8ר

"גמולוהחזר
הוצאות

מתוקצב10אר גוף עובד המדינה, עובד שאינו המועצה חבר
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםבעבורהשתתפות
בישיבותהמועצה,בהתאםלהוראותשקבעהחשבהכללי
במשרדהאוצרלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיףזה,"עובד
המדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם

בסעיף32לחוקיסודותהתקציבר

החלתדיניםעל
חבריהמועצה

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתםכחברי10בר
המועצה,כדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-31969; )1(

ומגבית מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
כספים(,התשי"ט-41959-ההוראותהנוגעותלכללעובדי

המדינה;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )3(
;51969

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-61979; )4(

הנוגעות ההוראות - התשל"ז-71977 העונשין, חוק )5(
לעובדיהציבורר"

בסעיף11לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)א(,במקום"משרדהתרבותוהספורט"יבוא"המשרד"והמילים")להלן )1(
-תחוםתרבות("-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 3

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 4

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 5

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 6

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 7
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בסעיף12לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף12

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ומאגרלקטורים"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

מוסדציבורהמקבלתמיכהבעדסיועלהפקתסרטים)בסעיףזה-המוסד(, ")ב(
יעסיקלקטוריםבהתאםלהוראותמבחניהתמיכהשנקבעולפיסעיףקטן)א(,
ובלבדשכללהלקטוריםשהואיעסיקיהיומקרבמאגרשתנהלהמועצהלפי

הוראותסעיףזה)בסעיףזה-מאגרהלקטורים(ר

במאגרהלקטוריםזכאילהיכללמישמתקייםבואחדאויותרמאלה)בסעיף )ג(
זה-תנאיכשירות(:

ישלותואראקדמיממוסדמוכרלהשכלהגבוההבתחוםהקולנוע, )1(
להשכלה ממוסד אקדמי תואר או התקשורת, או הספרות התאטרון,
גבוההמחוץלישראל,באחדמהתחומיםהאמוריםשהגףלהערכתתארים

אקדמייםמחוץלארץבמשרדהחינוךהכירבו;

ישלותעודתבוגרבתחוםהקולנוע,התסריטאות,הכתיבההיוצרת )2(
תמיכה המקבל אומנויות להוראת על־תיכוני ספר מבית המשחק, או

מהמשרד;

ישלוניסיוןשלשנתייםלפחותבעשייהמקצועיתבתחוםהקולנוע, )3(
הטלוויזיה,התאטרון,הספרותאוהתקשורתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,המוסדיהיהרשאילהעסיקלקטורשלאמקרב )ד(
מאגרהלקטוריםאםהתקיימוכלאלה:

מספרהלקטוריםהרשומיםבמאגרהלקטוריםנמוךמ־200; )1(

התחייב, והוא הכשירות בתנאי עומד המוסד שמעסיק הלקטור )2(
כתנאילהעסקתו,להגישבקשהלהירשםבמאגרהלקטוריםבתוךחודשיים

ממועדהעסקתור

אדםהמעונייןלהיכללבמאגרהלקטוריםיגישלמועצהבקשהשבה)ה( )1(
יפרטאתאופןעמידתובתנאיהכשירותר

המועצהתפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדטופסלהגשתבקשה )2(
מקוונתלהיכללבמאגרהלקטורים,ורשאיתהיאלכלולבטופסאפשרות
שלהמבקשלהצהירכיהואמשתייךלפריפריה;רישוםבדברהשתייכות

כאמורייעשהעליסודהצהרתהמבקשבלבדר

המועצהתקבלהחלטהבבקשהבתוךחודשייםמיוםשהוגשה,והיא )3(
רשאיתלהורותלמבקשלהגישלהמידעומסמכיםנוספיםלענייןתנאי

הכשירותכפישתורהר

מצאההמועצהכיהמבקשעומדבתנאיהכשירותאושלאנתנה )4(
אתהחלטתהבתקופההאמורהבפסקה)3(,תרשוםאותוכלקטורבמאגר

הלקטוריםר

מצאההמועצה,בתקופההאמורהבפסקה)3(,כיהמבקשאינועומד )5(
בתנאיהכשירות,תשלחלואתהחלטתהותפרטבהאתתנאיהכשירות

שאינומתקייםלגביור

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-10ר

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ומאגרלקטורים"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(
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להשכלה ממוסד אקדמי תואר או התקשורת, או הספרות התאטרון,
גבוההמחוץלישראל,באחדמהתחומיםהאמוריםשהגףלהערכתתארים

אקדמייםמחוץלארץבמשרדהחינוךהכירבו;

ישלותעודתבוגרבתחוםהקולנוע,התסריטאות,הכתיבההיוצרת )2(
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ישלוניסיוןשלשנתייםלפחותבעשייהמקצועיתבתחוםהקולנוע, )3(
הטלוויזיה,התאטרון,הספרותאוהתקשורתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,המוסדיהיהרשאילהעסיקלקטורשלאמקרב )ד(
מאגרהלקטוריםאםהתקיימוכלאלה:

מספרהלקטוריםהרשומיםבמאגרהלקטוריםנמוךמ־200; )1(

התחייב, והוא הכשירות בתנאי עומד המוסד שמעסיק הלקטור )2(
כתנאילהעסקתו,להגישבקשהלהירשםבמאגרהלקטוריםבתוךחודשיים

ממועדהעסקתור

אדםהמעונייןלהיכללבמאגרהלקטוריםיגישלמועצהבקשהשבה)ה( )1(
יפרטאתאופןעמידתובתנאיהכשירותר

המועצהתפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדטופסלהגשתבקשה )2(
מקוונתלהיכללבמאגרהלקטורים,ורשאיתהיאלכלולבטופסאפשרות
שלהמבקשלהצהירכיהואמשתייךלפריפריה;רישוםבדברהשתייכות

כאמורייעשהעליסודהצהרתהמבקשבלבדר

המועצהתקבלהחלטהבבקשהבתוךחודשייםמיוםשהוגשה,והיא )3(
רשאיתלהורותלמבקשלהגישלהמידעומסמכיםנוספיםלענייןתנאי

הכשירותכפישתורהר

מצאההמועצהכיהמבקשעומדבתנאיהכשירותאושלאנתנה )4(
אתהחלטתהבתקופההאמורהבפסקה)3(,תרשוםאותוכלקטורבמאגר

הלקטוריםר

מצאההמועצה,בתקופההאמורהבפסקה)3(,כיהמבקשאינועומד )5(
בתנאיהכשירות,תשלחלואתהחלטתהותפרטבהאתתנאיהכשירות
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המועצהתעבירלמוסדותרשימהשלשמותהלקטוריםבמאגרהלקטורים, )ו(
בציוןתחוםעיסוקם,המועדשבונרשמובמאגרואםהםמשתייכיםלפריפריה,על
יסודהצהרתםבלבד;מידעשיועברלפיסעיףקטןזהלאיכלולמידעאונתונים

אישייםנוספיםעלהלקטוריםהנכלליםבמאגרהלקטוריםר

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףזהבתוקףתפקידוולאיעשהבו )ז(
שימושאלאלשםמילויתפקידולפיסעיףזהובהתאםלהוראותכלדיןר

איןבהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ז(כדילגרועמסמכותושלהשרלקבוע )ח(
במבחניהתמיכהלפיסעיףקטן)א(תנאיםנוספיםלענייןהעסקתלקטוריםבידי
מוסדציבור,ובכללזההוראותלענייןהרכבהלקטורים,תקופתההעסקהשל

הלקטורים,מניעתניגודענייניםושקיפותבעבודתהלקטוריםר

בסעיףזה- )ט(

"לקטור"-בעלתפקידבמוסד,שבתוקףתפקידושותףלהערכה,לבחינהאו
לברירהשלבקשותהמוגשותלמוסדלסיועבהפקתסרטים,ולמעטהמנהל
המנהל במישרין, הכללי למנהל שכפוף ומי סגנו המוסד, של הכללי
האמנותיבמוסד,עובדיםהמועסקיםעלידיהמוסדבאופןקבועוחבר

הוועדהמנהלשלהמוסדאוגוףמקביללו;

"מוסדמוכרלהשכלהגבוהה"-אחדמאלה:

9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה, מוסדשקיבלהכרהלפיסעיף )1(
התשי"ח-81958)בסעיףזה-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(;

מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלחוקהמועצה )2(
להשכלהגבוהה;

28אלחוקהמועצה מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף )3(
להשכלהגבוהה;

"פריפריה"-כלאחדמאלה,כפישייקבעבמבחניהתמיכה:

יישובבמיקוםגאוגרפימרוחקממרכזהארץ; )1(

יישובבסיווגחברתי-כלכלינמוך; )2(

שכונהבסיווגחברתי-כלכלינמוך; )3(

מגזרמקרבהפריפריההחברתיתר" )4(

אחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף13א

"מסלולסיוע
נוסףלסרט

עלאףהאמורבחוקזה,השריקבעבתקנות,כיסכום,13אר )א(
בשיעורשבין15%ל־20%מתקציבהקולנועיוקצהלכלאחד

מאלה:

למישאינומוסדציבור,המסייעלהפקתסרטים )1(
כאמור סרטים בעד רווחים, השאת לשם ישראליים

שהפקתםטרםהסתיימה;

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 8
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למישאינומוסדציבור,שהפיקסרטישראלישזכה )2(
ובלבד הצלחתו, למידת בהתאם מסחרית, להצלחה
זו, שהסרטהופקבלאסיועשלמוסדציבור;בפסקה
"הצלחהמסחרית"-כרטיסיםלסרטשנמכרובהקרנות
ובתנאים בתקופה במספר, הרחב, לציבור פתוחות

שיקבעהשרר

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועתנאים )ב(
ובלבד להלן, המפורטים בנושאים השאר בין ומגבלות,
להקצאתהסכוםלאיתייחסולתוכן שהתנאיםוהמגבלות

הסרטים,והכולתוךשמירהעלחופשהביטויוהיצירה:

שלא ובלבד להקצאה, הזכאים הגופים סוג )1(
תתאפשרהקצאהלגוףשידוראולבעלאמצעישליטה
בובשיעורכפישייקבע;לענייןזה,"גוףשידור"-בעל
הרשות בחוק כהגדרתו טלוויזיה לשידורי רישיון
השנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-91990,אובעלרישיון

לשידוריםכהגדרתובחוקהבזק;

להקצאה הזכאים הגופים של הבחירה אופן )2(
כאמורבפסקה)1(;

הוראותלמניעתכפלמימוןלענייןהפקהשלאותו )3(
סרט;

בסעיף כאמור הסכום ייעוד לעניין הוראות )4(
קטן)א(,אםלאנוצלבמלואולפיסעיףזה,בלילגרוע

מחוקיסודותהתקציבר"

תחילהוהוראת
מעבר

2019()להלן-יום12ר )1במרס תחילתושלחוקזהביוםכ"דבאדרא'התשע"ט )א(
התחילה(ר

עלאףהוראותחוקזה,יראולקטורשהועסקערביוםהתחילהעלידימוסד )ב(
ציבורהמקבלתמיכהלפיהחוקהעיקריבעדסיועלהפקתסרטיםכאילונרשםבמאגר
הלקטוריםלפיסעיף12)ב(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,עדליוםכ"זבאיירהתשע"ט

)1ביוני2019(אועדלרישומובמאגרהלקטורים,לפיהמוקדםר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ב רג  י ר י מ
שרתהתרבותוהספורט

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

למישאינומוסדציבור,שהפיקסרטישראלישזכה )2(
ובלבד הצלחתו, למידת בהתאם מסחרית, להצלחה
זו, שהסרטהופקבלאסיועשלמוסדציבור;בפסקה
"הצלחהמסחרית"-כרטיסיםלסרטשנמכרובהקרנות
ובתנאים בתקופה במספר, הרחב, לציבור פתוחות

שיקבעהשרר

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועתנאים )ב(
ובלבד להלן, המפורטים בנושאים השאר בין ומגבלות,
להקצאתהסכוםלאיתייחסולתוכן שהתנאיםוהמגבלות

הסרטים,והכולתוךשמירהעלחופשהביטויוהיצירה:

שלא ובלבד להקצאה, הזכאים הגופים סוג )1(
תתאפשרהקצאהלגוףשידוראולבעלאמצעישליטה
בובשיעורכפישייקבע;לענייןזה,"גוףשידור"-בעל
הרשות בחוק כהגדרתו טלוויזיה לשידורי רישיון
השנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-91990,אובעלרישיון

לשידוריםכהגדרתובחוקהבזק;

להקצאה הזכאים הגופים של הבחירה אופן )2(
כאמורבפסקה)1(;

הוראותלמניעתכפלמימוןלענייןהפקהשלאותו )3(
סרט;

בסעיף כאמור הסכום ייעוד לעניין הוראות )4(
קטן)א(,אםלאנוצלבמלואולפיסעיףזה,בלילגרוע

מחוקיסודותהתקציבר"

2019()להלן-יום12ר )1במרס תחילתושלחוקזהביוםכ"דבאדרא'התשע"ט )א(
התחילה(ר

תחילהוהוראת
מעבר

עלאףהוראותחוקזה,יראולקטורשהועסקערביוםהתחילהעלידימוסד )ב(
ציבורהמקבלתמיכהלפיהחוקהעיקריבעדסיועלהפקתסרטיםכאילונרשםבמאגר
הלקטוריםלפיסעיף12)ב(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,עדליוםכ"זבאיירהתשע"ט

)1ביוני2019(אועדלרישומובמאגרהלקטורים,לפיהמוקדםר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ב רג  י ר י מ
שרתהתרבותוהספורט

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
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