
(תיקון),תשל"ג1972* הישראלי הסרט לעידוד חוק
1 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 תשי"ד1954 הישראלי, הסרט לעידוד לחוק 1 בסעיף .1

יבוא: ישראלי" "סרט הגדרת אחרי (1)

ועובד פותח הוקלט, שצולם, קולנוע סרט  קצר" ישראלי ""סרט
ושפותח היהודי העם או ישראל הוא שנושאו קולנוע סרט או בישראל
עולה ואינו דקות מ8 פחות אינו הצגתו משך אשר בישראל, ועובד

אותו?" אישרה המוסמכת והרשות דקות 30 על

יבוא: ישראלי" "יומן הגדרת במקום (2)
דקות מ8 פחות אינו הצגתו שמשך קולנוע סרט  ישראלי" ""יומן
". 3 סעיף לפי אותו אישרה המוסמכת והרשות דקות 13 על עולה ואינו

סעיפים ביטול
ו4 בטלים.3  העיקרי לחוק ו4 3 .סעיפים 2

כותרת יבוא;יתיקון העיקרי לחוק הראשון הפרק של הכותרת .במקום 3

קצר'/ ישראלי וסרט ישראלי יומן ראשון: "פרק
סעיפים הוספת

4א יבוא:3עד העיקרי לחוק הראשון הפרק של הכותרת אחרי . 4

יומן '"אישור
ישראלי

לה נראה אם ישראלי ביומן קולנוע סרט תאשר המוסמכת הרשות . 3
הוא וכי* בסרט המתוארים במאורעות ממנו לחלק או לציבור ענין יש כי
האישור, את תיתן לא היא אולם וטכנית, אמנותית מבחינה להצגה ראוי

אישית. או מפלגתית מסחרית, פרסומת בסרט כלולה לדעתה אם
סרט אישור
קצר ישראלי

אם קצר, ישראלי כסרט קולנוע סרט תאשר המוסמכת הרשות . 4
הסרט כי או ממנו, חלק או הציבור את מעניין הסרט נושא כי לה נראה
תיתן לא היא אולם וטכנית, אמנותית מבחינה להצגה ראוי והוא חינוכי
או מפלגתית מסחרית, פרסומת בסרט כלולה לדעתה אם האישור את

אישית.
סירוג על ערר

לאשר
או ישראלי כיומן קולנוע סרט לאשר המוסמכת הרשות סירבה (א) 4א.
האישית או המפלגתית המסחרית, הפרסומת מחמת קצר ישראלי כסרט
תוך הסירוב, על לערור נפגע עצמו הרואה רשאי לדעתה, בו, הכלולה
ועדת לפני כך, על בכתב הודעה לו שנמסרה מהיום ימים עשר חמישה

5א. בסעיף כאמור שהוקמה הערר
הערר, את לקבל או הסירוב את לאשר רשאית הערר ועדת (ב) '

". תנאים ללא או בתנאים

5 סעיף קצר".תיקון ישראלי סרט "או יבוא ישראלי" "יומן אחרי העיקרי, לחוק 5 .בסעיף 5

סעיפים הוספת
5או5ב

יבוא: העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי . 6
ערר או"ועדת שופט, ובהם שלושה של ערר ועדת ימנה המשפטים שר (א) 5א.

ראש יושב יהיה והוא שלום, משפט בית שופט להתמנות הכשיר אדם
הועדה.
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הדין סדרי את הקובעות תקנות להתקין רשאי המשפטים שר (3)
הועדה. אותם תקבע  כאמור נקבעו שלא ובמידה הערר, ועדת לפני

אחרות סמכויות
הערר ועדת של

בדרישה למפיץ או ליצרן פנה הצו חל שעליו והמציג הצגה צו ניתן 5ב.
הוראות יחולו הצו, אחר מילוי לשם קצר סרט או יומן בשכירות לו למסור

אלה*.
או יומן לו ומסר המציג לדרישת מפיץ או יצרן נענה (1)
פרסומת מחמת לקבלו לסרב המציג רשאי כאמור, קצר סרט
הת אי משום או בו, הכלולה אישית או מפלגתית מסחרית,
או יומן המציג השיג לא בהצגותיו? המבקרים לציבור אמתו
הערר ועדת תחליט  הצגה צו עליו שחל אחר קצר סרט
את תחייב והחלטתה לו שנמסר הקצר הסרט או היומן בענין

בצו: עליו שהוטלה החובה מן אותו תפטור או המציג
או יומן לו ומסר המציג לדרישת מפיץ או יצרן נענה (2)
דמי בדבר הסכם לידי אתו בא לא אך כאמור, קצר סרט
ואת השכירות דמי את הערר ועדת תקבע ותנאיה, השכירות
הערר ועדת והחלטות הצדדים, עליהם הסכימו שלא התנאים
הענין, לפי הכל המציג, ואת המפיץ את היצרן, את יחייבו

הצדדים; עליהם הסכימו כאילו

המציג רשאי המציג, לדרישת מפיץ או יצרן נענה לא (3)
עליו שהוטלה החובה מן לפטרו בקשה הערר לועדת להגיש
סבירים, באמצעים אחז שהמציג הועדה שוכנעה ואם בצו,
את תפטור הצו, את ולקיים ממפיץ או מיצרן יומן להשיג כדי

מחובתו: המבקש
או (1) בפסקאות כאמור בקשה הערר ועדת תשמע לא (4)
להציג חייב היה שבו מיום שבועיים תוך הוגשה אם אלא (2)

". הציג ולא הצו פי על

הקצר". הישראלי הסרט "או יבוא הישראלי" "היומן אחרי העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 78 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 9 סעיף , 89 סעיף ביטול

"יומן ואחרי תימחק,  "יומן" המלה השוליים, בכותרת העיקרי, לחוק 10 בסעיף . 9
קצר". ישראלי סרט "או יבוא ישראלי"

מעיף10 תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 11 סעיף במקום . 1011 סעיף החלפת

מחוגה "פטור
להציג

 יראו לא זה, בחוק האמור אף על . 11

יום תשעים עליו עברו אם  ישראלי כיומן יומן (1)
הראינוע2: סרטי פקודת פי על להצגה הורשה שבו מהיום

ישראלי כסרט או ישראלי כיומן קצר סרט או יומן (2)
אחד בקשת לפי עליו, הכריזה הסרט מועצת אם  קצר
מבחינת או הצילומי או האמנותי ערכו מבחינת כי מחבריה,
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כסרט או ישראלי כיומן לראותו הצדקה אין הטוב הטעם
פרסומת בו שכלולה קבעה הערר ועדת אם או קצר, ישראלי

". אישית או מפלגתית מסחרית,

11א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף11 אחרי ,11
לתקופת ''סייג

הצגה
לאחר שנית מציגו או אחד, משבוע יותר ישראלי יומן המציג (א) 11א.
הנוספת התקופה לגבי ההצגה צו לפי חובתו ידי יצא לא שבוע, שהציגו

המוסמכת. הרשות מאת בכתב לכך היתר קיבל אם אלא

לכך לו שקבעה מהתקופה יותר קצר ישראלי סרט המציג (ב)
יצא לא כאמור, תקופה שהציגו לאחר שנית מציגו או המוסמכת, הרשות
לכך היתר קיבל אם אלא הנוספת התקופה לגבי ההצגה צו לפי חובתו ידי

". המוסמכת הרשות מאת בכתב

12 סעיף לירות'/תיקון יבוא"250 לירות" במקום"50 העיקרי, לחוק בסעיף12(א) . 12

27 סעיף שלתיקון הכלכלה ועדת לידיעת יובאו "התקנות יבוא בסופו העיקרי, לחוק 27 בסעיף . 13

התקנתן". לפני הכנסת

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ברלב חיים
והתעשיה המסחר שר


