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טלויזיה'; לשידורי 'לזכיון יבוא במכרז' 'להשתתף אחרי (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

אחד בו שמתקיים מי רדיו לשידורי לזכיון במכרז להשתתף רשאי יהיה לא "(ג)
מאלה:

אחר זכיון בעל הוא או זה חוק לפי טלויזיה לשידורי זכיון בעל הוא (ו)
בו, ענין שבעל תאגיד שהוא או מהם, מי של שלוב תאגיד שהוא או לשידורים,

בעקיפין; או במישרין והכל מהם, במי ענין בעל גם הוא
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או במישרין המחזיק, שאדם תאגיד שהוא או עיתון שהוא תאגיד הוא (2)
וארבעה עשרים על העולה בשיעור בו, מסויים מסוג שליטה באמצעי בעקיפין,

בעקיפין, או במישרין גם, מחזיק אחרת, בדרך פעולתו לכוון ביכולת או אחוזים,
או עיתון שהוא בתאגיד מסויים מסוג שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור

גופים  (להלן בעיתון ענין בעל של שלוב בתאגיד או עיתון של שלוב בתאגיד
הגופים ועל עיתון על המוטלות הגבלות לענין זו, פסקה הוראות קשורים);
רדיו לשידורי במכרז להשתתף המבקש תאגיד על יחולו לא בו, הקשורים

בו קשור גוף או הוא אם רדיו, לשידורי אחד זכיון כבר הוענק שבו באזור
בתאגיד כלשהם שליטה באמצעי בעקיפין, או במישרין מחזיק, אינו כאמור

אחרת; בדרך פעולתו את לכוון ביכולת או כאמור בזכיון כבר שזכה

"בזק", הוא או ממנו לחלק או לציבור שידורים דין, לפי המשדר, גוף הוא (3)
בעלי הם אלה שגופים תאגיד שהוא או בע''מ, לתקשורת הישראלית החברה

בעקיפין; ובין במישרין בין בהם, ענין בעל שהוא או בו ענין

השליטה אמצעי של כלשהו ששיעור תאגיד שהוא או מקומית רשות הוא (4)

מקומית; רשות בידי בעקיפין, או במישרין מוחזק, בו

או בו ענין בבעל או בו יתקיימו במכרז, יזכה אם אשר תאגיד הוא (5)
72א." סעיף הוראות בעקיפין, או במישרין מהם, מי של שלוב בתאגיד

טלויזיה". ''לשידורי יבוא זה" פרק "לפי אחרי ברישה, העיקרי, לחוק 56 בסעיף . 256 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 72 בסעיף . 3

יבוא עשר' על יעלה לא 'שמספרן במלים המתחילה הסיפה במקום (א), קטן בסעיף (1)
עשר חמישה יינתנו שבהם לפחות, אזורים עשר לאחד הארץ חלוקת את בכללים, "ותקבע
לזמן; מזמן המועצה שתקבע כפי הכל רדיו, לשידורי זכיונות מעשרים יותר לא אך לפחות,

אזוריים רדיו שידורי לקיים במגמה המועצה תפעל הזכיונות ובמתן האזורים בקביעת
התפשטות בתנאי תדרים, להקצות באפשרות היתר, בין בהתחשב, הארץ, רחבי בכל

ואופיים." השידורים סוגי במיגוון כלכליים, בשיקולים הגלים,

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

ורדיו לטלויזיה השניה הרשות חוק של תחילתו מיום שנים ארבע תום לאחר '(ג)

ליתן, (א), קטן בסעיף האמור אף על המועצה, רשאית התשנ"ד1994, ,(6 מס' (תיקון
לאזורים הארץ חלוקת של בדרך לרבות רדיו, לשידורי נוספים זכיונות לזמן, מזמן

שתקבע." כפי הכל נוספים,

72 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 72 סעיף אחרי 72א4. סעיף הוספת

על "הגבלות
נוספים זכיונות

 רדיו לשידורי נוסף זכיון יינתן לא 72א.

שלוב לתאגיד או אזור באותו רדיו לשידורי זכיון קיבל שכבר למי (1)
שלו;

מחזיק בו, שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור שמחזיק שמי לתאגיד (2)
רדיו לשידורי זכיון בעל בתאגיד כלשהו בשיעור שליטה באמצעי גם

בעקיפין; ובין במישרין בין והכל אזור, באותו

שליטה באמצעי שמחזיק מי או תאגיד, יחזיק מנתינתו כתוצאה אם (3)
ביותר מהם, מי של יותר או אחד שלוב תאגיד או כלשהו בשיעור בו



לגביהם מכרז שהתפרסם או שהוענקו הזכיינית ממספר מחמישית

במספר המחזיק יותר או אחד בתאגיד שליטה באמצעי או עת, באותה
בעקיפין; ובין במישרין בין והכל כאמור, זכיונות

שליטה באמצעי שמחזיק מי או תאגיד, יחזיק מנתינתו כתוצאה אם (4)
או אחד שלוב תאגיד או אחוזים, וארבעה עשרים על העולה בשיעור בו

מהם שמי זכיון על נוסף בזכיון בעקיפין, או במישרין מהם, מי של יותר
או אביב תל ירושלים, הערים, אחת את כולל שתחומו לאזור בו, זכה כבר

חיפה.''
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