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6ב סעיף תיקון 6ב(ב) בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמ''ב1982 הבזק, בחוק .1

חברים''; עשר ''שלושה יבוא חברים'' עשר ''אחד במקום (ו)

יבוא. ו(2) (ו) פסקאות במקום (2)

שר המלצת לפי אחד ובהם המדינה עובדי שהם הממשלה נציגי ששה ''(ו)

המלצת לפי אחד המשפטים, שר המלצת לפי אחד והספורט, התרבות החינוך
התקשורת; שר המלצת לפי ושלושה האוצר שר

המקומי, השלטון מרכז עליהם שהמליץ שניים ובהם ציבור נציגי שבעה (2)
את השר לדעת המייצג אחד הצרכנים, את השר לדעת המייצגים שניים

והתרבות החינוך בתחום גופים נציגי שהם ושניים בישראל והיוצרים האמנים

והספורט." התרבות החינוך שר עליהם שהמליץ

6ה סעיף תיקון העיקרי לחוק 6ה בסעיף . 2

יבוא: (1)(ד) פסקה במקום (ו)

מתן ועל והיקפם המישדרים לסוגי לב בשים השידורים ביצוע על פיקוח ''(ד)
הזכיונות;"; בעלי בידי השירותים

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 במאי 1) התשניו באייר ייב ביום בכנסת נתקבל *
.282 עמ' ,(1995 בדצמבר 20) התשנ"ו בכסלו כ"ז מיום ,2463
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יבוא: (5) פסקה במקום (2)

 כללים לקבוע (5)"

(ו); בפסקה המנויים בענינים (א)

או כולם הזכיונות, בעלי של אחידים משדרים לוחות בדבר (ב)

חלקם''.

יבוא: העיקרי לחוק 6כ סעיף במקום 6כ3. סעיף החלפת

שידורי "תוכן
הכבלים

לאזור הנוגעים היום בעניני ותכניות חדשות ישדר זכיון בעל (א) 6כ.
בלבד.

בתחומי היתר בין ותכניות, סרטים מיגוון ישדר זכיון בעל (ב)
והספורט. התרבות החינוך, המדע, החברה, האמנות, המוסיקה, הבידור,

גם זכיון בעל יכלול (ב) קטן בסעיף כאמור שידורים במסגרת (ג)
 (להלן האזור של ייחודיים ולצרכים לנושאים ביטוי בהם שיש שידורים

האזור). בעניני מישדרים

קרבה שיש יותר, או זכיון בעלי לשני להתיר רשאית המועצה (ד)
העוסקים מישדרים במשותף ולשדר להפיק אזוריהם, בין וזיקה גיאוגרפית
המיוחדים אחרים בנושאים או אזורים לאותם המתייחסות בחדשות

כאמור, מישדרים של בקיומם חשיבות שיש שוכנעה אם אזורים, לאותם

כמות ולהגדלת לגיוון לאיכות, לתרום עשוי המשותף השידור כי ובן

שתקבע. בתנאים והכל אזורים, אותם בעניני המישדרים

לבעל גם (ד) קטן בסעיף כאמור היתר לתת רשאית המועצה (ה)

יותר. או זכיונות שני לו שהוענקו זכיון

לכללים בהתאם זכיון בעל יפעל זה סעיף לפי שידורים בקיום (ו)
זה. סעיף לענין המועצה שתקבע

ערוצים אישור
משותפים

לפנות רשאים חלקם, או כולם בבלים, לשידורי זכיון בעלי (א) 6ב1.
בתחומים או בנושאים מישדרים לשדר להם לאשר בבקשה למועצה

או הבאות מהדרכים באחת מקצתם, או כולם 6כ(ב), בסעיף המנויים
בשתיהן:

מפיק בידי שיופק ערוץ שיהא משותף, ערוץ של במתכונת (ו)
הזכיונות בעלי של השידור מוקדי אל לשדרו רשאי והוא ערוץ,

להפיק רשאי אינו פלוני ערוץ מפיק אחרת; בדרך להם למסרו או
ערוצים; משני יותר

הזכיונות, בעלי בידי שיופק משותף, ערוץ של במתכונת (2)
הערוצים שמספר ובלבד בעקיפין" או במישרין חלקם, או כולם

הקיימים הערוצים ממספר חמישיות שתי על יעלה לא *כאמור
זכיון. בעל כל של

או לדחותה (א), קטן סעיף לפי בקשה לאשר רשאית המועצה (ב)

הערוצים סוגי לענין לרבות שתקבע, נוספים בתנאים אישורה את להתנות
 ואולם ערוץ, מפיק שיפיק הערוצים ומספר



מזכויותיו או מחובותיו לגרוע כדי כאמור אישור במתן אין (ו)

הזכיון; תנאי לפי או זה חוק לפי זכיון בעל של

מישדרים כאמור משותף בערוץ לכלול אישור יינתן לא (2)
האזור. בעניני

רשאית זה ובכלל זה סעיף לענין כללים לקבוע רשאית המועצה (ג)
או לציבור בשידורים המעורבים הגורמים לריבוי להביא מגמה מתוך היא,
לרבות ערוץ, במפיק שליטה אמצעי החזקת על הגבלות לקבוע ממנו, לחלק
או במישרין והכל בו, ענין בעל או דין, כל לפי שידורים שמשדר מי בידי

בעקיפין,

 זה בסעיף (ד)

קטעי הפקת לערוץ, מישדרים של ועריכה רכישה הפקה, לרבות  "הפקה"
לשידור; ערוץ של בהבאתו הכרוכות הפעולות ביצוע וכן קישור,

למעט 6כ(ב), בסעיף המפורטים בנושאים ערוצים  עצמיים'' ''ערוצים

אחר ערוץ או ככתוביות, מידע ערוץ קהילתי, ערוץ מקומי, ערוץ
זה. לענין המועצה שקבעה

דין.'' כל להוראות בכפוף הן זה סעיף הוראות (ה)

6לו סעיף קהילתייםתיקון מישדרים לקיום ''לרבות יבוא זה" "פרק אחרי העיקרי, לחוק 6לו(ב) בסעיף .4
ו6ה1.'' 6ה סעיפים לפי מקומיות הפקות ולעידוד

6מב סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6מא סעיף אחרי .5

חיובים "הטלת
על כספיים
זיכיון בעל

לאחר לקבוע, השר רשאי בזכיון, זה בענין הוראה מכל לגרוע מבלי 6מב.
בשל זכיון בעל על שיוטלו כספיים חיובים המועצה, עם התייעצות
בתנאי או המועצה, בכללי זה, פרק לפי בתקנות הקבוע בתנאי איעמידה
הערבויות מימוש של בדרך לרבות לתשלומם, דרכים שיקבע ויכול הזכיון,

מקצתן." או כולן

35 סעיף תחנתתיקון לרבות  בזק' 'מיתקן זה, סעיף ''לענין יבוא בסופו העיקרי, לחוק 35 בסעיף . 6

6א". בסעיף כהגדרתה שידור

של תוקף
מסוימים בטבתסעיפים י' ביום יפוג זה, בחוק כנוסחם העיקרי, לחוק ו6כ1 6כ סעיפים של תוקפם . 7

.(2006 בדצמבר 31) התשס"ז

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

אלוני שולמית

התקשורת שרת


