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חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות 
ותשדירי שירות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 5(, התשע"ג-2013*

בחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( 1 תיקון שם החוק 
)הוראת שעה(, התשס"ה-2005  1 )להלן - הוראת השעה(, בשם החוק, המילים ")הוראת 

שעה(" - יימחקו  

אחרי סעיף 4 להוראת השעה יבוא: 2 הוספת סעיף 4א

"שילוב שידורי 
חסות ותשדירי 

שירות באמצעים 
טכנולוגיים אחרים - 

הוראת שעה

גלי צה"ל רשאי לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות 4א  )א( 
תוכן  להעברת  המשמשים  אחרים  טכנולוגיים  באמצעים 
של גלי צה"ל ובכלל זה באתר האינטרנט של גלי צה"ל או 
במערכת רדיו טלפון נייד כמשמעותה בחוק התקשורת )בזק 
ושידורים(, התשמ"ב-1982  2, ובלבד ששידורי החסות ותשדירי 
השירות יופרדו מהתוכן המועבר על ידי גלי צה"ל באמצעי 

הטכנולוגי כאמור  

ההוראות לפי סעיף 4)א( ו–)ב( יחולו, בשינויים המחויבים,  )ב( 
לעניין שידורי חסות ותשדירי שירות כאמור בסעיף קטן )א( 

18 חודשים מיום שהתקיימו  סעיף זה יעמוד בתוקפו  )ג( 
שני אלה: הותקנו תקנות לפי סעיף 4 ומונתה ועדת הפיקוח 
לפי הוראות סעיף 5; השר יפרסם הודעה על מינוי הוועדה 

ברשומות "

בסעיף 5)א( להוראת השעה, אחרי "בגלי צה"ל" יבוא "ועל שילובם באמצעים טכנולוגיים 3 תיקון סעיף 5
אחרים המשמשים להעברת תוכן של גלי צה"ל כאמור בסעיף 4א" 

בסעיף 6 להוראת השעה, במקום "בחודש ינואר ובחודש יולי" יבוא "בחודש מרס", 4 תיקון סעיף 6 
במקום "במהלך ששת החודשים שקדמו" יבוא "עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה" 
ובמקום "בששת החודשים העוקבים למועד הדיווח" יבוא "החל ב–1 בינואר של שנת 

הדיווח"  

בסעיף 8 להוראת השעה - 5 תיקון סעיף 8 

בכותרת השוליים, המילה "תוקף" - תימחק;  )1(

סעיף קטן )ב( - בטל    )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2013 ביולי   22( התשע"ג  באב  ט"ו  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 730, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2013(, עמ' 90 

ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשע"א, עמ' 989   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218    2
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