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 חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( 
)הוראות שעה( )תיקון מס' 5(, התשע"ג—2012*

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות 1 תיקון סעיף 3
שעה(, התשס"ח—2007 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת )בזק 
ושידורים( )תיקון מס' 35(, התשס"ז—2006 2, במקום "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 

2012(" יבוא "כ"ד באב התשע״ג )31 ביולי 2013(" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" יבוא "כ"ד באב 2 תיקון סעיף 4
התשע״ג )31 ביולי 2013(" 

 תיקון חוק
התקשורת )בזק 

ושידורים( - מס' 56

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב—1982 3 )להלן — חוק התקשורת(, בסעיף 6כ, 3 
לפני סעיף קטן )ז( יבוא:

")ו3( בוצע ניכוי כאמור בסעיף קטן )ו1( מהתמלוגים ששולמו או שיש לשלמם בעבור 
שנת 2012, לצורך מימון ההפקה והשידור של מישדרים כאמור בסעיף קטן )א( בשנת 
2012, ונותרה יתרה של תמלוגים לאחר הניכוי האמור, תשמש היתרה לצורך מימון 
ההפקה והשידור של מישדרים כאמור בסעיף קטן )א( בשבעת החודשים הראשונים 

של שנת 2013  

)ו3( ייווסף סכום נוסף לצורך מימון ההפקה  )ו4( לסכום היתרה כאמור בסעיף קטן 
והשידור של מישדרים כאמור בסעיף קטן )א( בשבעת החודשים הראשונים של שנת 
2013, מתוך התמלוגים שבעל רישיון לשידורי לוויין משלם לפי סעיף 6נו)א( בעבור שנת 
2012, באופן שכלל הסכום שישמש לצורך מימון ההפקה והשידור של מישדרים כאמור 
בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 לא יעלה על 8 10 מיליון שקלים חדשים; 
מישדרים כאמור בסעיף קטן )א( יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה, שייקבעו 

בהתחשב בסכום האמור בסעיף קטן זה 

)ו5( חשב משרד התקשורת יקבע הוראות לעניין אופן העברת היתרה כאמור בסעיף 
קטן )ו3( והסכום כאמור בסעיף קטן )ו4( לידי מי שמפיק בפועל את המישדרים כאמור 

בסעיף קטן )א( "

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(  4 תחילה ותוקף )א( 

הוראות סעיף 6כ)ו3( עד )ו5( לחוק התקשורת, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו  )ב( 
בתוקפן עד יום כ"ד באב התשע״ג )31 ביולי 2013( 
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התקבל בכנסת ביום ח' בטבת התשע"ג )21 בדצמבר 2012( ]בישיבה שהחלה ביום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר   *
2012([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה — 745, מיום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 
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