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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 568027-376מספר פנימי: 

 /א'942-נספח מס' מ
    

 

 

 2015–(, התשע"ה2מס'  חוק השידור הציבורי )תיקון

 

, החוק בשם(, העיקרי החוק – להלן) 20141–ד"התשע, הציבורי השידור בחוק  .1 החוק שם תיקון

 ". הישראלי" יבוא בסופו

 – בחוק מקום בכל  .2 מונח החלפת

 ";הישראלי השידור תאגיד" יבוא" הציבורי השידור תאגיד" במקום (1)  

 ";הישראלי השידור לתאגיד" יבוא" הציבורי השידור לתאגיד" במקום (2)  

 ";הישראלי השידור בתאגיד" יבוא" הציבורי השידור בתאגיד" במקום (3)  

 השידור שתאגיד" יבוא" הציבורי השידור שתאגיד" במקום (4)  

 ";הישראלי

 ".הישראלי השידור מתאגיד" יבוא" הציבורי השידור מתאגיד" במקום (5)  

 שידורי" יבוא" יכללו הרדיו שידורי" במקום, העיקרי לחוק( 1()ג)63 בסעיף  .3 63 סעיף תיקון

 ".ויכללו" ישראל קול" ייקראו הרדיו

 –)א( לחוק העיקרי, בהגדרה "הסכום הכולל" 80בסעיף  .4 80תיקון סעיף 

 ";2017-ו 2016" יבוא "2016-ו 2015במקום "  ,(1בפסקה ) (1)  

 ".2018" יבוא "2017במקום " ,(2בפסקה ) (2)  

  – העיקרי לחוק 92 בסעיף  .5 92 סעיף תיקון

' ב באדר א"כ" יבוא בו הנקוב התאריך במקום(, א) קטן בסעיף (1)  

 (";2016 במרס 31) ו"התשע

 . בטל –( ג) קטן סעיף (2)  

                                                                    
  .284עמ' ; התשע"ה, 778"ח התשע"ד, עמ' ס 1
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 – העיקרי לחוק 95 בסעיף  .6 95 סעיף תיקון

 לפי, המועצה בידי קבוע כללי מנהל למינוי עד" במקום(, ד) קטן בסעיף (1)  

 הסעיף" ובמקום" התחילה מיום שנה תום עד" יבוא" 38 סעיף הוראות

תקופת כהונתו בתפקיד המנהל הכללי הזמני , ואולם 38 סעיף" יבוא" האמור

 ;)א("40תובא בחשבון בחישוב התקופה הקבועה בסעיף 

 ובמקום" התחילה יום עד" יבוא" יעסוק" אחרי(, ה) קטן בסעיף (2)  

 לקיום התאגיד היערכות לשם הנדרשת אחרת פעולה ובכל" יבוא" בלבד"

 ימלא כהונתו תקופת תום ועד התחילה ביום החל; התחילה ביום שידורים

 חוק לפי הכללי המנהל על המוטלים התפקידים כל את הזמני הכללי המנהל

 ";הכללי המנהל על החלות החוק הוראות כל לגביו ויחולו זה

 ;בטל –( ו) קטן סעיף (3)  

 :יבוא( ח) קטן סעיף אחרי (4)  

ועל אף (, ח)-ו( ז) קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי (1) (1ח")   

, לעבודה לקבל רשאי הזמני הכללי המנהל, 52סעיף ב האמור

 היערכות לשם הנדרשים עובדים 400 עד, התחילה יום לפני

גם  התחילה ביום השידורים לקיום הישראלי השידור תאגיד

 לפי העובדים קבלת אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח אדם;

ני ושקוף לפי כללים שיקבע המנהל בהליך שוויו תיעשה זו פסקה

הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה; כללים 

טרנט של התאגיד או של משרד כאמור יפורסמו באתר האינ

 התקשורת.

לאחר מינויו של מנהל חטיבת  ,(1על אף האמור בפסקה ) (2)    

החדשות הראשון, קבלת עובדים למשרות מהסוגים המנויים 

עשה בידי מנהל חטיבת החדשות באישור י( ת2)ב()52בסעיף 

שיקבע המנהל הכללי ובהתאם לכללים  ,המנהל הכללי הזמני

בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, ויפורסמו  כאמור הזמני 

 (.1בפסקה )

מונתה המועצה, המשך קבלת עובדים לפי סעיף קטן זה  (3)    

טעון את אישורה; המועצה  52סעיף הוראות ושלא בהתאם ל

 רשאית להתנות את אישורה בתנאים שתקבע.
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, 96סעיף ת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות אין בהוראו (4)    

חובת המכרז מההוראות הקבועות בו לעניין הפטור זה  ובכלל

קבלת עובדי רשות השידור או עובדי הטלוויזיה הלימודית, ב

  ".לתאגיד השידור הישראלי

  – העיקרי לחוק 96 בסעיף  .7 96 סעיף תיקון

 יבוא" המועצה שמינתה הכללי המנהל" במקום(, א) קטן בסעיף (1)  

 ";הזמני הכללי המנהל"

 ";הזמני" יבוא" הכללי המנהל" אחרי(, ב) קטן בסעיף (2)  

 ";הזמני" יבוא" הכללי שהמנהל" אחרי(, ד) קטן בסעיף (3)  

 עובד או השידור רשות עובד שהיה מי על" במקום(, ה) קטן בסעיף (4)  

 של עובד על" יבוא" הפרסום יום ערב רצופות שנתיים הלימודית הטלוויזיה

 או השידור ברשות שהועסק הלימודית הטלוויזיה של עובד או השידור רשות

 ";הפרסום יום ערב לפחות רצופות שנתיים במשך הלימודית בטלוויזיה

 :יבוא( ה) קטן סעיף אחרי (5)  

 הטלוויזיה של עובד או השידור רשות של עובד זה סעיף לעניין (ו")   

 סעיף לפי הישראלי השידור בתאגיד כעובד התקבל אשר הלימודית

 או( א) קטנים סעיפים הוראות לפי, לו שהוצע כמי אותו יראו(, 1ח)95

 .הישראלי השידור בתאגיד כעובד להתקבל(, ב)

 של כעובד או השידור רשות של כעובד יראו זה סעיף לעניין (ז)   

 הפרסום יום ערב כאמור עובד שהיה מי גם הלימודית הטלוויזיה

, העניין לפי, הלימודית בטלוויזיה או השידור ברשות והעסקתו

 ."הפרסום יום אחרי הסתיימה

  יבוא: העיקרי לחוק 97 סעיףמקום ב  .8 97 סעיף תיקון

"נושאי משרה   

 ראשונים

)ב(, 47-ו (1)ב()52על אף האמור בסעיפים  )א( .97

 תבחר לבחירת נושאי משרה ועדת איתור מיוחדת

)בסעיף  התאגיד משרה הראשונים שלהנושאי את 

מנהל את  זהובכלל  ,ועדת האיתור המיוחדת( – זה

 אותם. המנתחטיבת החדשות, ו
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המנהל חברי ועדת האיתור המיוחדת יהיו  )ב(      

יושב ראש , והוא יהיה היושב ראש, הכללי הזמני

ונושא משרה נוסף שקבע המנהל  ועדת האיתור

עד לבחירתו של נושא משרה נוסף הכללי הזמני; 

ת חבר ועד הראשון הכספים"ל מנכסיהיה  כאמור

 .האיתור המיוחדת

נושאי המשרה שימונו לפי סעיף קטן )א(,  )ג(      

יועסקו בתאגיד השידור הישראלי לתקופה שלא 

תעלה על שנתיים מיום תחילת עבודתם, אולם אין 

קבלתם לעבודה בתאגיד את באמור כדי למנוע 

 .52סעיף השידור הישראלי לפי הוראות 

עד למינוי המועצה;  וסעיף זה יחולהוראות  )ד(      

ואולם, החל הליך איתור לפי סעיף זה תסיים 

ועדת האיתור המיוחדת את הליך האיתור כאמור 

משרה, יהיה הואם טרם מונה נושא  ,בסעיף זה

 "טעון את אישור המועצה.מינויו 

 – העיקרי לחוק 101 בסעיף  .9 101 סעיף תיקון

 החזקת בעד האגרה" במילים החל הסיפה במקום(, א) קטן בסעיף (1)  

 החזקת בעד אגרה תיגבה לא ואילך 2015 שנת בעד" יבוא" טלוויזיה מקלט

 ";טלוויזיה מקלט

 –(" א) קטן סעיף הוראות לפי האגרה וחובות" המילים(, ב) קטן בסעיף (2)  

 .יימחקו

 ראש יושב ומונה" במילים החל הסיפה במקום, העיקרי לחוק( ב)103 בסעיף  .10 103 סעיף תיקון

 ".הזמני הכללי המנהל באישור אלא – זמני כללי מנהל ומונה" יבוא" המועצה

 . תימחק –" ובלבד" במילה החל הסיפה, העיקרי לחוק( ב)106 בסעיף  .11 106 סעיף תיקון

  – העיקרי לחוק 113 בסעיף  .12 113 סעיף תיקון

 –סעיף קטן )ב( ב (1)  

צמצום מספר את  יראו לא זה לעניין" יבוא בסופה(, 3) בפסקה (א)   

  ";בשידורים כפגיעהעצמו להעובדים כש
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 :יבוא( 3) פסקה אחרי (ב)   

 בתוכן התערבות לאפשר כדי זה קטן סעיף בהוראות אין (4")    

 .";הרשות של שידוריה

 :יבוא( ב) קטן סעיף אחרי (2)  

 למפרק תעבירהמדינה (, ב)-ו( א) קטנים בסעיפים האמור אף על (1ב")   

, ובלבד שעד ליום לתשלום ההוצאות יתרת למימון הנדרש הסכום את

 הנדרשים לפינוי חוזים נחתמו (,2015 בדצמבר 1) ו"התשעכסלו ב ט"י

  ."אביב בתל השידור רשות מתחם

 
*************************************************************************************** 
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 568027-376מספר פנימי: 

 א'/942-נספח מס' מ
  

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2015–(, התשע"ה2מס'  הצעת חוק השידור הציבורי )תיקוןל
 

 יתוקנו הנטיות וההפניות בהתאם.* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זו, 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

לב, יחיאל -חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר

חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג, אראל מרגלית, מיקי רוזנטל, רויטל 

יה סבטלובה, איילת סויד, דניאל עטר, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסנ

 :מציעים הציוני(קבוצת המחנה  –נחמיאס ורבין, יוסי יונה ואיל בן ראובן )להלן 

 .במקום "הישראלי" יבוא "הממשלתי" .1

 

  – הערה: הסתייגות לנושא* 

 כך שבכל מקום, במקום "הישראלי" יבוא "הממשלתי". 2אם תתקבל הסתייגות זו, יתוקן סעיף    

  

חברי הכנסת יאיר לפיד, שי פירון, יעל גרמן, מאיר כהן, יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, 

 :קבוצת יש עתיד( מציעים –יואל רזבוזוב, עליזה לביא ומיקי לוי )להלן 

 .מחקיי – הסעיף .2

 

 1סעיף אחרי 

קבוצת מרצ(,  –ווי פריג', מיכל רוזין ותמר זנדברג )להלן אזהבה גלאון, אילן גילאון, עיס חברי הכנסת

חברי הכנסת איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל ו

, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס, אוסאמה סעדי ם חאג' יחיא, חנין זועבי, דב חניןחכי

 מציעים: קבוצת הרשימה המשותפת( –ועבדאללה אבו מערוף )להלן 

 יבוא: הסעיףאחרי  .3

 לחוק העיקרי יבוא: 1אחרי סעיף  א.1 א1"הוספת סעיף 

מטרתו של חוק זה להקים מחדש את רשות  א.1 "מטרה  

 יעה בזכויות העובדים.""גהשידור הציבורי ללא פ
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 2לסעיף 

 :וקבוצת יש עתיד מציעות קבוצת הרשימה המשותפת

 .יימחק –הסעיף  .4

 

 :וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות מרצ קבוצת

 .הישראלי" יבוא "הישראלית"" יבוא "רשות", ובמקום "במקום "תאגידבכל מקום,  .5

 

 3לסעיף 

 המשותפת מציעה:קבוצת הרשימה 

 .יימחק –הסעיף  .6

 

 4לסעיף 

 המשותפת מציעה:קבוצת הרשימה 

 .יימחק –הסעיף  .7

 

 5לסעיף 

 קבוצת יש עתיד מציעה:

 30) כ"ז באלול התשע"ו(" יבוא "2016במרס  31(, במקום "כ"א באדר ב' התשע"ו )1בפסקה ) .8

 (".2016בספטמבר 

 

 ( יבוא:2אחרי פסקה ) .9

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: (3")

השר יאשר את מינוי חברי מועצת תאגיד השידור הציבורי ביום קבלתו בכנסת  (1")ג

 "."2015–התשע"ה(, 2מס'  של חוק השידור הציבורי )תיקון

 

 המחנה הציוני מציעה: קבוצת

 1)כ"ח באב התשע"ו (" יבוא "2016במרס  31(, במקום "כ"א באדר ב' התשע"ו )1בפסקה ) .10

 (".2016בספטמבר 

 

 ( יבוא:2במקום פסקה ) .11

בסעיף קטן )ג(, במקום הסיפה החל במילים "בשלושה חודשים, וימסור על כך דיווח לוועדת  (2")

 "בשישה חודשים"."" יבוא הכלכלה
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 המשותפת מציעה:קבוצת הרשימה 

 31יבוא "ט"ו בניסן התשע"ח ) ("2016במרס  31(, במקום "כ"א באדר ב' התשע"ו )1בפסקה ) .12

 (".2018במרס 

 

 תימחק. –( 2פסקה  ) .13

 

 

 6לסעיף 

 :וקבוצת יש עתיד מציעותהמשותפת קבוצת הרשימה 

 .תימחק –( 1)פסקה  .14

 

 מציעה:המשותפת קבוצת הרשימה 

 תימחק. –הסיפה החל במילים "החל ביום התחילה" (, 2בפסקה ) .15

 

 קבוצת יש עתיד מציעה:

 .תימחק – (2) פסקה .16

 

 .תימחק – (4) פסקה .17

 

 חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת יש עתיד מציעים:

 , במקום "בהתייעצות", יבוא "באישור".( המוצע1()1(, בסעיף קטן )ח4בפסקה ) .18

 

 המחנה הציוני מציעה: קבוצת

 ".50" יבוא "400, במקום "( המוצע1()1(, בסעיף קטן )ח4בפסקה ) .19

 

 

 9עד  7לסעיפים 

 אין הסתייגויות

 

 

 10לסעיף 

 :ותמציעוקבוצת הרשימה המשותפת  מרצקבוצת  ,יש עתידקבוצת , המחנה הציוני תקבוצ

 .יימחק –הסעיף  .20
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 11לסעיף 

 :ותמציעוקבוצת הרשימה המשותפת  קבוצת מרצ

 .יימחק –הסעיף  .21

 

 

 12לסעיף 

 חבר הכנסת ישראל אייכלר מציע:

 :יבואבסופה ()ב(, 1בפסקה ) .22

 מתן צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, מ-להימנע מחדבשידורי הרשות יש  (5")

ערכן ציונים והדבקת תגים, מהעלמת עובדות או מהטעמתן באורח סלקטיבי שלא לפי 

 .החדשותי"

 

 

 

*************************************************************************************** 

  בקשות רשות דיבור

  אין

*************************************************************************************** 

 


