
התשנ"ג1993* ,(5 מס' (תיקון ורדיו לטלויזיה השניה הרשות חוק

41 סעיף תיקון (להלן 1 התש"ן1990 ורדיו, לטלויזיה השניה הרשות לחוק 41(ב) בסעיף .1
 העיקרי) החוק

אחוזים"; "משלושים יבוא אחוזים" וארבעה "מעשרים במקום ,3 בפסקה (1)

יבוא: (3) פסקה אחרי (2)

או במישרין המחזיק, תאגיד או יחיד שהוא או עתון שהוא תאגיד הוא "(3א)
או לשידורים אחר זכיון בבעל או בעתון שליטה אמצעי של מסויים בסוג בעקיפין,

או במישרין מחזיק, והוא אחרת, בדרך מהם אחד כל של פעילותו את לכוון ביכולת
מאלה: באחת בעקיפין,

המבקש בתאגיד ההצבעה מזכויות אחוזים וארבעה מעשרים כיותר (א)
במכרז; להשתתף

המבקש התאגיד ברווחי אחוזים משלושים ביותר להשתתף בזכות (ב)
במכרז; להשתתף

המבקש בתאגיד הדירקטורים ממספר יותר או רבע למנות בזכות (ג)
דירקטורים; בו שאין בתאגיד דומה בזכות או במכרז להשתתף

בדרך במכרז להשתתף המבקש תאגיד של פעילותו לכוון ביכולת (ד)
;", אחרת

(3א)". פסקה "לפי יבוא "(3) פסקה "לפי במקום ,(4) בפסקה (3)

134 סעיף יבואתיקון "(1993 בינואר 31) התשנ"ג בשבט ט' יום "עד במקום העיקרי, לחוק 134 כסעיף . 2

."(1993 באוקטובר 31) התשנ"ד בחשון ט"ז יום "עד

141 סעיף יבוא:הדולפת העיקרי לחוק 141 סעיף במקום . 3

 מעבר "הוראת
המיוחדת הועדה

הרשות חוק לענין המיוחדת הועדה של ענייניה בתחום יהיה זה חוק . 141

נתונות יהיו ולה עשרה, השלוש הכנסת שהקימה ורדיו לטלויזיה השניה

תקופת תום עד זה, חוק לפי הכנסת של והתרבות החינוך ועדת של הסמכויות
". עשרה השלוש הכנסת של כהונתה

בכנסת.תחילה קבלתו ביום זה חוק של תחילתו . 4

הרצוג חיים

המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ח' מיום ,2145 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1993 בינואר 27) התשנ"ג בשבט ה' ביום בכנסת נתקבל *
.24 עמ' ,(1992 בנובמבר 4) התשנ"ג בחשון

.248 ועמ' 167 עמ' ,84 עמ' התשנ"ב, ;102 עמ' התשנ"א, :59 עמ' התש"ן, ס"ח 1

ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפס בסדרצילום סודר


