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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 572118-4447 מספר פנימי:

 /א'701-נספח מס' כ
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 2017–התשע"ז(, 65חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 

 

 

החוק העיקרי(,  –)להלן  19821–בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב .1 3כ6הוספת סעיף 

 יבוא: 2כ6אחרי סעיף 

"שידורי חדשות   

לאומיים -בין

 שמקורם בישראל

 –בסעיף זה  )א( .3כ6

-"בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין       

-משדר ערוץ חדשות בין –" לאומי

לאומי שקיבל רישיון מהמועצה לפי 

 סעיף קטן )ג(;

מי  –לאומי" -"משדר ערוץ חדשות בין       

שמשדר חדשות ותכניות בענייני היום 

המיועדים בעיקרם לשידור מחוץ 

לישראל, בשפה שאינה עברית 

ושאינם מלווים בכתוביות בעברית, 

ואם והוא תאגיד הרשום בישראל 

שידוריו  – אינו תאגיד רשום כאמור

הופקו ונערכו, כולם או חלק ניכר 

 מהם, בישראל.
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, 2כ6-כ)א( ו6בסעיפים על אף האמור  )ב(      

רשאית לאשר לבעל רישיון כללי לשידורי המועצה 

כבלים להעביר למנוייו את שידוריו של בעל רישיון 

לאומי, ובלבד שהתקיימו -לשידור ערוץ חדשות בין

(, בשינוי 5( עד )2)ב()2כ6התנאים המנויים בסעיף 

בעל זה: במקום "מפיק חדשות עצמאי" יקראו "

, ובמקום לאומי"-רוץ חדשות ביןע רישיון לשידור 

בעל רישיון העצמאי" יקראו " החדשות"מפיק 

  ".לאומי-הבין החדשותלשידור ערוץ 

המועצה רשאית לתת רישיון לשידור ערוץ  )ג(      

לאומי -לאומי למשדר ערוץ חדשות בין-בין חדשות

 בהתקיים כל אלה:

הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות,  (1)       

 ;19992–התשנ"ט

התקיימו בו התנאים המנויים בסעיף  (2)       

(, בשינויים 6)-ו ()ג( עד )ה(5, )(4)ג()2כ6

 המחויבים;

מרב הזיקות שלו אינן לישראל  (3)       

בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 

 (.1קטן )ז()

לאומי -לא יינתן למשדר ערוץ חדשות בין )ד(      

סעיף קטן )ג( אם לדעת המועצה רישיון לפי 

התקיימה לגביו אחת או יותר מהעילות המנויות 

(, בשינויים המחויבים, ויחולו 1)ד()2כ6בסעיף 

 (.2)ד()2כ6לעניין זה הוראות סעיף 

-על בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין )ה(      

)ז(, בשינוי זה: -ו)ה( 2כ6לאומי יחולו הוראות סעיף 

בעל רישיון חדשות עצמאי" יקראו "במקום "מפיק 

 ".לאומי-לשידור ערוץ חדשות בין
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בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לא יפלה,  )ו(      

בתנאי ההתקשרות ובתנאים לעניין העברת 

השידורים, בין בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות 

-לאומי לבעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-בין

 לאומי אחר.

  –המועצה תקבע כללים כדי להבטיח  )ז(      

שמרב הזיקות של משדר ערוץ חדשות  (1)       

 לאומי אינן לישראל;-בין

)ה( על ידי 2כ6את קיום הוראות סעיף  (2)       

לאומי -בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין

או מבקש רישיון כאמור שבעל שליטה או 

בעל עניין בו הוא אחד מהמנויים בסעיף 

 .)ב( או)א( (5)ג()2כ6

המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין בעל  )ח(      

לאומי, ובכלל זה -רישיון לשידור ערוץ חדשות בין

לעניין הליכים למתן רישיון לשידור ערוץ חדשות 

לאומי ולביטולו ולעניין חובותיו של בעל רישיון -בין

 כאמור לדווח למועצה ואופן הדיווח."

 , לפי העניין,".3כ6" יבוא "או 2כ6)ב( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 1נא6בסעיף  .2 1נא6תיקון סעיף 

תיקון חוק לקידום 

התחרות ולצמצום 

 הריכוזיות

)ו(, 4, בסעיף 20133–בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד .3

בהגדרה "גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה", אחרי 

 ( יבוא:8)פסקה 

)א( 3כ6לאומי כהגדרתו בסעיף -בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין (9")  

 לחוק התקשורת;".

כללים ראשונים 

 והוראת מעבר

לחוק זה,  1)ז( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3כ6כללים ראשונים כאמור בסעיף  .4

ה ארבעמא לחוק העיקרי, לא יאוחר 6ייקבעו בידי המועצה כהגדרתה בסעיף 

חודשים מיום פרסומו של חוק זה; המועצה לא תיתן רישיון לשידור ערוץ 

לחוק זה,  1)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3כ6לאומי לפי סעיף -חדשות בין

 אלא לאחר שקבעה כללים ראשונים כאמור.
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