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ותשדירי  חסות (שידורי לישראל הגנה צבא של רדיו ― שידורי צה"ל גלי חוק
התשס"ה―2005* (הוראת שעה), שירות)

זה ― בחוק  .1
לישראל; צבא הגנה ― שידורי רדיו של צה"ל" ”גלי

מאלה: אחד ציבורי" ― כל "גוף

המדינה; ממוסדות ומוסד ממשלתי משרד (1)

מקומית; רשות (2)

דין; פי על תפקיד ציבורי הממלא גוף (3)

בחוק; שהוקם תאגיד (4)

למטרות רווח; שלא גוף הפועל (5)

מאלה: אחד ― כל כוחות הביטחון" "גמלאי

התש"ל― משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות חוק לפי לגמלאות שפרש מי (1)
לחוק האמור; 63א בסעיף כהגדרתו הביטחון שירותי 11970, כעובד

[נוסח (גמלאות) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות חוק לפי לגמלאות שפרש מי (2)
משולב], התשמ"ה―21985;

;5 הוראות סעיף לפי שמונתה הוועדה ― "ועדת הפיקוח"

התשכ"ה―31965; השידור, רשות חוק ― השידור" רשות "חוק

התשמ"ו―41986; משולב], [נוסח ביטחון שירות חוק ― ביטחון" שירות "חוק

מאלה: אחד כל הביטחון" ― "כוחות

לישראל; הגנה צבא (1)

הכללי; הביטחון שירות (2)

מיוחדים; ולתפקידים למודיעין המוסד (3)

השידור; רשות בחוק ― כמשמעותן ”רשות השידור" השידור", רשות "מליאת

וב-1  ביולי ב-1 באפריל, ב-1 בינואר, שתחילתה ב-1 שלושה חודשים של ― תקופה "רבעון"
הענין; לפי באוקטובר,

שמות מוצריו  ציון של בדרך לרבות מישדר, במימון חוץ גורם של ציון השתתפותו חסות" ― "שידור
שלהם; השוואתי או איכותי תיאור למעט אך העיקריים, מאפייניהם ותיאור המממן של

מאלה: אחד שהוא תשדיר ― שירות" "תשדיר

מידע מתן בדרך של בין לציבור, שירות מתן שמטרתו ציבורי גוף מטעם  תשדיר (1)
הכוונה של בדרך ובין במשק, ענפים לשם קידומם של או ציבוריים שירותים לגבי והדרכה

יצרן מסוים; של שמו ציון והכל בלא שבטובת הציבור, בנושאים מתן ייעוץ או

בנוגע הביטחון, כוחות ולגמלאי הביטחון בכוחות למשרתים מידע הנותן תשדיר (2)
להשכלה גבוהה, התשי"ח―51958, המועצה בחוק כמשמעותם למוסדות להשכלה גבוהה

_________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (31 בינואר 2005); התשס"ה בשבט כ"א ביום בכנסת התקבל  * 

.567 עמ' התשס"ד (5 ביולי 2004), בתמוז ט"ז מיום  ,116 ― הממשלה חוק  
ס"ח התש"ל, עמ' 65.  1

.142 עמ' התשמ"ה, 2   ס"ח

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106  3

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  4

ס"ח התשי"ח, עמ' 191.  5

הגדרות
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איכותי תיאור בו שאין ובלבד ציבורי, גוף ידי על המנוהלים ואמנות תרבות למפעלי או
האמורים; והמפעלים המוסדות של השוואתי או

שנמנים המיועדים למי ייחודיים והטבות למבצעים בנוגע הנותן מידע תשדיר (3)
ולגמלאי קבע בשירות או חובה בשירות לישראל הגנה צבא של הסדירים הכוחות על
בו ובלבד שאין הביטחון", כוחות להגדרה ”גמלאי (2) בפסקה הביטחון כאמור כוחות

מסוים; מוצר או שירות איכותי או השוואתי של תיאור

הביטחון. שר ― "השר"

זה. חוק הוראות לפי צה"ל בגלי ישודרו שירות ותשדירי חסות שידורי .2

ארבע על יעלה צה"ל, לא בגלי שירות ולתשדירי חסות המרבי לשידורי השידור זמן .3
שידור. לשעת וחצי דקות

הפיקוח, ועדת השידור ועם רשות חוק ביצוע על הממונה עם השר בהתייעצות השר, .4
לרבות צה"ל, בגלי שירות  ותשדירי חסות  שידורי לשידור  התנאים לענין  הוראות יקבע

כאמור. שידור לגבי שיחולו ומגבלות איסורים

לפקח שתפקידה ועדה ימנו השידור, רשות חוק ביצוע על הממונה והשר השר (א) .5
זה. חוק הוראות לפי בגלי צה"ל, שירות ותשדירי חסות שידורי של על השידור

החברים מקרב שימונו חברים, חמישה עד  שלושה בת תהיה הפיקוח ועדת (ב)
שהקימה בוועדה מי שחבר לוועדת הפיקוח שלא ימונה השידור, ובלבד רשות במליאת
בתחום לעסוק תפקידה אשר השידור, רשות לחוק 12(ג) לפי סעיף השידור מליאת רשות

השידור. ברשות הרדיו

סדרי יקבע את רשות השידור, חוק ביצוע על הממונה עם השר השר, בהתייעצות (ג)
הפיקוח. ועדת של עבודתה

משידור שהתקבלו לרבעון, על ההכנסות אחת הכלכלה של הכנסת, לוועדת ידווח השר .6
ההכנסות אמדן ועל למועד הדיווח, שקדם הרבעון שירות במהלך ותשדירי חסות שידורי

הדיווח. של מועד ברבעון השירות ותשדירי החסות משידור שידורי הצפויות

ענין הנוגע רשאי להתקין תקנות בכל והוא זה על ביצוע הוראות חוק השר ממונה 7.  (א)
לביצועו.

הכנסת. הכלכלה של ועדת באישור יהיו זה חוק תקנות לפי (ב)

פרסומו. מיום חודשים שלושה זה חוק של תחילתו (א)  .8
מיום התחילה. שנתיים בתוקפו עד תום יעמוד חוק זה (ב)

לפי התקנות את השר יקבע ,5 סעיף הוראות לפי הפיקוח ועדת מונתה לא עוד כל (ג)
שהקימה  הוועדה ועם השידור, רשות חוק ביצוע על הממונה השר עם 4 בהתייעצות סעיף
על התכניות לפקח תפקידה אשר השידור, לחוק רשות 12(ג) לפי סעיף השידור מליאת רשות

האמור. לחוק 48 בסעיף כמשמעותן צה"ל גלי של צבאיות הלא
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הממשלה ראש
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הכנסת ראש יושב
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