
התשס"ב2002* ,(16 מס' (תיקון ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות חוק

5נ סעיף ו. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן1 1990 (להלן  החוק העיקרי), במקוםתיקון
יבוא: 35 סעיף
זיכיון "הארכת
רדיו לשידורי

רדיו לשידורי זיכיון של תוקפו את להאריך רשאית המועצה (א) .35

באפשרות השאר, בין בהתחשב, נוספות, תקופות לשתי מכרז, בלא
ובמגוון כלכליים בשיקולים הגלים, התפשטות בתנאי תדרים, להקצות
חובות מילא הזיכיון בעל כי שמצאה ובלבד ואופיים, השידורים סוגי

הזיכיון. ותנאי המועצה כללי חוק, לפי עליו המוטלות
זיכיון של תוקפו הארכת את להתנות רשאית תהיה המועצה (ב)

שתקבע." בתנאים (א), קטן בסעיף כאמור

36 סעיף תיקון העיקרי לחוק 36 בסעיף .2

(ו)"; קטן סעיף להוראות "בכפוף יבוא "המועצה" לפני (ה), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (2)

המועצה בהסכמת הוא, רשאי כן, לעשות צורך קיים כי השר נוכח "(ו)
הקבועות ההגבלות את בתקנות, לשנות, הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור
בסעיף 41(ג), למעט ההגבלות שבסעיף 41(ג)(2)(ב), ולקבוע הגבלות אחרות או
לשידורי הזיכיון בעלי על שיחולו סעיף, באותו המנויות אלה על נוספות

רדיו."

41 סעיף המבקשתיקון תאגיד "על במילים החל ,(2) בפסקה האמור העיקרי, לחוק ו4(ג) בסעיף .3
יבוא: ואחריו ''(א)", יסומן להשתתף''

שבה מהשפה שונה בשפה יומי עיתון על או יומי, עיתון שאינו עיתון על "(ב)
באמצעי שמחזיק מי על או כאמור, עיתון של לאור מוציא על הרריו, שידורי ישודרו
שליטה מסוג כלשהו בעיתון כאמור, ובלבד שמי מהם איננו מחזיק ביותר מ49%
או רדיו, לשידורי במכרז להשתתף המבקש בתאגיד שליטה אמצעי של כלשהו מסוג

המבקש." בתאגיד שליטה בעל שהוא

76א סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 76א בסעיף .4

לענין כללים לקבוע רשאית הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור המועצה, "(בו)
ידי על בלבד, ולתושביו לאזור קשורות שאינן חדשות של משותפים ושידור הפקה
רשאית וכן (ב), קטן בסעיף האמורה בדרך שלא אף רדיו, לשידורי זיכיון בעלי מספר
ובלבד היום, בעניני לתכניות בנוגע כאמור כללים הועדה, באישור לקבוע, היא
זיכיון בעלי ידי על יהיו לא היום בעניני תכניות של משותפים ושידור שהפקה

אזור." באותו הפועלים רדיו לשידורי

סימן ביטול
ג' בפרק ה'

בטל.  העיקרי לחוק ה' בפרק ג' סימן .5

יבוא:תיקון סעיף 85א בסופו (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 85א בסעיף .6

ידי על הנעשה פרסומת, תשדירי של שידור זמן של משותף בשיווק יראו לא "ואולם
השיווק לצורך רדיו לשידורי זיכיון בעלי מטעם הפועל אחר, גוף ידי על או תאגיד,

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 במרס 12) התשס"ב באדר כ"ח ביום בכנסת נתקבל .

.149 עמי ,(2001 בנובמבר 26) התשס"ב בכסלו י"א מיום ,3054
1 ס"ח התש"ן, עמ' 198; התשס"ב, עמ' 134.



נעשה האמור השיווק אם אחד, לארם הקצאה או מכירה משום בלבד, המשותף
את שיבטיחו הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור המועצה שקבעה לכללים בהתאם

התחרות." קיום
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