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חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס' 8(, התשע"ז-2017*

בחוקהשידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-12014)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"יוםהתחילה"יבוא: )1(

""הכונסהרשמי"-כהגדרתובפקודתהחברות;";

אחריההגדרה"המועצה"יבוא: )2(

""מועצתתאגידהחדשות"-מועצתתאגידהחדשותשמונתהלפיסעיף82ג;";

אחריההגדרה"המנהלהכללי"יבוא: )3(

""המנהלהכללישלתאגידהחדשות"-המנהלהכללישלתאגידהחדשות
שמונהלפיסעיף82ז;";

במקוםההגדרה""נושאמשרה",בתאגידהשידורהישראלי"יבוא: )4(

""נושאמשרה"-מנהלכללי,משנהאוסגןלמנהלכללי,וכןמנהלאחרהכפוף
במישריןלמנהלכללי,וחברמועצה;";

אחריההגדרה"עלותשכר"יבוא: ) (

""פקודתהחברות"-פקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-21983;";

אחריההגדרה"שידוריחדשות"יבוא: )פ(

""תאגידהחדשות"-תאגידהחדשותשהוקםלפיסעיף82א;";

אחריההגדרה"תאגידהשידורהישראלי"יבוא:)7(

""תוכןבענייניהיום"-תוכןהעוסקבהרחבהשלאירועיםונושאיםבעליאופי
חדשותישעלובחדשותבסמוךלשידורואולפרסומור"

בסעיף7)ג(לחוקהעיקרי,אחרי"בענייניהיום"יבוא"שהעבירלותאגידהחדשותלפי2רתיקוןסעיף7
סעיף82ב;כמוכןיספקתאגידהשידורהישראליתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום

בשפההערביתובנושאמורשתישראל,והכול"ר

בסעיף11לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף11

בפסקה)3(,אחרי"לוחותהשידורים"יבוא"למעטלענייןהתכניםשמעבירתאגיד )1(
החדשותלתאגידהשידורהישראלי";

בפסקה)12(,בסופהיבוא"ובכללזה,לענייןתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום"ר )2(

בסעיףפ2)ב(לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"אותאגיד4רתיקוןסעיףפ2
החדשות"ר

בסעיף43)2(לחוקהעיקרי,אחרי"שלהשידורים"יבוא"למעטלענייןהתכניםשמעביר רתיקוןסעיף43
תאגידהחדשותלתאגידהשידורהישראלי"ר

פרקו'לחוקהעיקרי-בטלרפרביטולפרקו'

בסעיף2 )ב(לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף2 

פסקה)2(-תימחק; )1(

התקבלבכנסתביוםט"ובאיירהתשע"ז)11במאי2017(]בישיבהשהחלהביוםי"דבאיירהתשע"ז)10במאי *
2017([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1132,מיוםז'באיירהתשע"ז)3במאי2017(,

עמ'1082ר
ס"חהתשע"ד,עמ'778;התשע"ז,עמ'328ועמ'928ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'1פ7ר 2
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בפסקה)3(,המילים"נוסףעלהאמורבפסקה)2("-יימחקור )2(

בסעיף3פלחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף3פ

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ובכללזהתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמעביר )1(
לותאגידהחדשותלפיסעיף82ב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייני")ב1( )1(
בערוץ בטלוויזיה, שידורם לשם החדשות תאגיד לו שמעביר היום

השידוריםהמרכזי,בזמניםכמפורטבתוספתהראשונהר

את לשנות רשאית החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )2(
התוספתהראשונה;החלטהלענייןזהתתקבלברובחבריההמכהניםשל

כלאחתמהמועצותהאמורותר";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"ותכניותבענייניהיום"יבוא"בהתאםלהוראותסעיפים )3(
קטנים)ג1(עד)ג3(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום ")ג1(
שהעבירלותאגידהחדשותלשםשידורםברדיובמסגרתשידורי"קולישראל"-

ברשתשידורנפרדתהמיועדתלשידורתכניםכאמור,ורשאיהוא )1(
לשדרתכניםהמועבריםלוכאמורברשתותשידורנוספותבמסגרתשידורי

"קולישראל";

ברשתשידורנפרדתהמיועדתלשידורתכניםכאמורבשפותהרווחות )2(
בציבורבישראל,ובכללזהבשפותהרוסית,האמהריתוהפרסית;שידורים
כאמוריתקיימובכלשעותהיממה,ושנישלישמהםיהיובשפההרוסית;

ברשתשידורנפרדתהמיועדתברובההמכריעלשידורתכניםכאמור )3(
לאוכלוסייההחרדית;שידוריםכאמוריתקיימובכלשעותהיממה,למעט
שבתוחג;השידורברשתשידורנפרדתכאמוריהיהבכפוףלאישורהשר
11)1(,והואיחלבהקדםהאפשרילאחרקבלת בהתאםלהוראותסעיף

האישורהאמורר

שידוריהטלוויזיהבערוץבשפההערבית,ושידורי"קולישראל"בשפה )ג2(
הערביתובנושאמורשתישראל,יכללו,ביןהשאר,תוכןחדשותיותוכןבענייני
היוםשהפיקתאגידהשידורהישראלי;השידוריםבנושאמורשתישראליהיו

ברשתשידורנפרדתויתקיימובכלשעותהיממה,למעטשבתוחגר

בסעיףזה,"שידוריםבנושאמורשתישראל"-שידורשלתכניםהקשורים )ג3(
למסורתהיהודיתולערכיהציונותר"

אחריסעיף3פלחוקהעיקרייבוא:9רהוספתסעיף3פא

"תיאוםלוחות
שידורים

תקבע3פאר החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )א(
השידור ומועדי השידור זמן משך תיאום לעניין כללים
שלהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיוםשמעבירתאגיד
בלוחות שנקבע כפי הישראלי, השידור לתאגיד החדשות
פריצה לעניין כללים וכן המועצות, שאישרו השידורים

לשידוריםלשםשידורתוכןחדשותיר

בפסקה)3(,המילים"נוסףעלהאמורבפסקה)2("-יימחקור )2(

תיקוןסעיף3פבסעיף3פלחוקהעיקרי-8ר

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ובכללזהתוכןחדשותיותוכןבענייניהיוםשמעביר )1(
לותאגידהחדשותלפיסעיף82ב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייני")ב1( )1(
בערוץ בטלוויזיה, שידורם לשם החדשות תאגיד לו שמעביר היום

השידוריםהמרכזי,בזמניםכמפורטבתוספתהראשונהר

את לשנות רשאית החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )2(
התוספתהראשונה;החלטהלענייןזהתתקבלברובחבריההמכהניםשל

כלאחתמהמועצותהאמורותר";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"ותכניותבענייניהיום"יבוא"בהתאםלהוראותסעיפים )3(
קטנים)ג1(עד)ג3(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

תאגידהשידורהישראליישדראתהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום ")ג1(
שהעבירלותאגידהחדשותלשםשידורםברדיובמסגרתשידורי"קולישראל"-

ברשתשידורנפרדתהמיועדתלשידורתכניםכאמור,ורשאיהוא )1(
לשדרתכניםהמועבריםלוכאמורברשתותשידורנוספותבמסגרתשידורי

"קולישראל";

ברשתשידורנפרדתהמיועדתלשידורתכניםכאמורבשפותהרווחות )2(
בציבורבישראל,ובכללזהבשפותהרוסית,האמהריתוהפרסית;שידורים
כאמוריתקיימובכלשעותהיממה,ושנישלישיםמהםיהיובשפההרוסית;

ברשתשידורנפרדתהמיועדתברובההמכריעלשידורתכניםכאמור )3(
לאוכלוסייההחרדית;שידוריםכאמוריתקיימובכלשעותהיממה,למעט
שבתוחג;השידורברשתשידורנפרדתכאמוריהיהבכפוףלאישורהשר
11)1(,והואיחלבהקדםהאפשרילאחרקבלת בהתאםלהוראותסעיף

האישורהאמורר

שידוריהטלוויזיהבערוץבשפההערבית,ושידורי"קולישראל"בשפה )ג2(
הערביתובנושאמורשתישראל,יכללו,ביןהשאר,תוכןחדשותיותוכןבענייני
היוםשהפיקתאגידהשידורהישראלי;השידוריםבנושאמורשתישראליהיו

ברשתשידורנפרדתויתקיימובכלשעותהיממה,למעטשבתוחגר

בסעיףזה,"שידוריםבנושאמורשתישראל"-שידורשלתכניםהקשורים )ג3(
למסורתהיהודיתולערכיהציונותר"

הוספתסעיף3פאאחריסעיף3פלחוקהעיקרייבוא:9ר

"תיאוםלוחות
שידורים

תקבע3פאר החדשות, תאגיד מועצת בהסכמת המועצה, )א(
השידור ומועדי השידור זמן משך תיאום לעניין כללים
שלהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיוםשמעבירתאגיד
בלוחות שנקבע כפי הישראלי, השידור לתאגיד החדשות
פריצה לעניין כללים וכן המועצות, שאישרו השידורים

לשידוריםלשםשידורתוכןחדשותיר
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התעוררהמחלוקתביןתאגידהחדשותלתאגידהשידור )ב(
הכללים יישום בעניין התאגידים( - זה )בסעיף הישראלי
כאמורבסעיףקטן)א(אובענייןשלאנקבעולגביוכללים
כאמור,למעטלענייןפריצהלשידוריםאובענייניםאחרים
המחייביםהכרעהמיידית,יכריעובענייןיושבראשהמועצה
ויושבראשמועצתתאגידהחדשות)בסעיףזה-יושביהראש
שלהמועצות(;לאהגיעויושביהראששלהמועצותלהסכמה
ביניהם,ימנומומחהשיכריעבמחלוקת;המומחהיהיהנציג
ציבורבלתיתלויבעלניסיוןמעשימשמעותיבתחוםשידורי

הטלוויזיהר

לאהגיעויושביהראששלהמועצותלהסכמהבדבר )ג(
מינוימומחהכאמורבסעיףקטן)ב(בתוךשלושהימיםמהיום
שבוהתעוררההמחלוקת,אולאנתןהמומחהאתהחלטתו
בתוךארבעהימיםמהיוםשמונה,רשאיכלאחדמיושבי
הראששלהמועצותלפנותליועץהמשפטילממשלהבבקשה
למינוימומחהשיכריעבמחלוקת;המומחהשימנההיועץ
המשפט בית של בדימוס שופט יהיה לממשלה המשפטי
העליוןאושלביתמשפטמחוזי,והואייתןאתהחלטתובעניין

בהקדםהאפשרילאחרמינויור

לאימונהלמומחהלפיסעיףקטן)ב(או)ג(מישמתקיים )ד(
בואחדמאלה:

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשמומחהאושהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדין

סופיבעניינו;

משרי לשר עסקית או אישית זיקה לו יש )2(
או פוליטית בפעילות עוסק שהוא או הממשלה,
בפעילותמפלגתית,אושעסקבפעילותפוליטיתאו
בפעילותמפלגתיתבחמשהשניםשקדמולמועדמינויו;
בכינוס או בהפגנה השתתפות יראו לא זה לעניין
בעלאופיפוליטי,אוהבעתעמדהפומביתבעניינים

פוליטיים,כשלעצמן,כפעילותפוליטית;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,במצב )3(
שלניגודענייניםביןמילויתפקידוכמומחהלביןעניין

אישישלואותפקידאחרשלור

)ג(רשאילהיעזר מומחהשמונהלפיסעיףקטן)ב(או )ה(
ביועץהדרושלו,לפישיקולדעתו,לשםהכרעהבמחלוקתר

)ג( או )ב( קטן סעיף לפי שמונה המומחה הכרעת )ו(
תחייבאתהתאגידים;התאגידיםישלמולמומחהאתשכרו

והוצאותיו,בחלקיםשוויםר
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ליישום בנוגע התאגידים בין מחלוקת התעוררה  )ז(
הכלליםלענייןפריצהלשידוריםלשםשידורתוכןחדשותי
במחלוקת יכריע מיידית, הכרעה המחייבים בעניינים או
המנהלהכללישלתאגידהשידורהישראלי,לאחרשנועץ
במנהלהכללישלתאגידהחדשות;הכריעהמנהלהכללי
שלתאגידהשידורהישראליבניגודלעמדתהמנהלהכללי
שלתאגידהחדשות,יודיעעלכךזמןסבירלאחרמכןליושבי

הראששלהמועצותר

בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו, )ח(
ענייןשלתאגידשהואאוקרובוהםבעליענייןבהם,אועניין
שלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאועובדיםאחראיםבור"

בסעיף4פלחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף4פ

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהשנייה"; )1(

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ו(,במקום"התוספת"יבוא"התוספתהשנייה"ר )2(

בסעיף7פ)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא:11רתיקוןסעיף7פ

תאגידהשידורהישראלייאפשרלתאגידהחדשותגישהושימוש,בלאתמורה, ")1א(
החדשותיהיהרשאילעשותשימוש )1(;תאגיד בשידוריםובתוכןכאמורבפסקה
בשידוריםובתוכןכאמורלשםהפקתתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום,בהיקףובתנאים

שתאגידהשידורהישראלירשאילעשותשימושבשידוריםובתוכןהאמוריםר"

7"יבוא"ולתפקידיתאגידהחדשות12רתיקוןסעיף 7 בסעיף 7לחוקהעיקרי,אחרי"כאמורבסעיף
כאמורבסעיף82ב"ר

בסעיף79לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:13רתיקוןסעיף79

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף82יזר" ")ג(

בסעיף80)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקאות)1(עד)3(יבוא:14רתיקוןסעיף80

בשנת1-2017פ4מיליוןשקליםחדשים; )1("

בשנת8-2018ר487מיליוןשקליםחדשים; )2(

בשנת2019ואילך-12 מיליוןשקליםחדשיםר" )3(

אחריסעיף82לחוקהעיקרייבוא: 1רהוספתפרקי"ג1

"פרק י"ג1: תאגיד החדשות

מוקםבזהתאגידהחדשותר82ארתאגידהחדשות )א(

תאגידהחדשותהואאישיותמשפטית,הכשרהלכל )ב(
חובה,זכותופעולההמתיישבתעםאופיווטבעוכגוףמאוגדר

תאגיד מועצת הם החדשות תאגיד של האורגנים )ג(
החדשותוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותר

תאגידהחדשותהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקר )ד(
המדינה,התשי"ח-8 19]נוסחמשולב[ר

ליישום בנוגע התאגידים בין מחלוקת התעוררה  )ז(
הכלליםלענייןפריצהלשידוריםלשםשידורתוכןחדשותי
במחלוקת יכריע מיידית, הכרעה המחייבים בעניינים או
המנהלהכללישלתאגידהשידורהישראלי,לאחרשנועץ
במנהלהכללישלתאגידהחדשות;הכריעהמנהלהכללי
שלתאגידהשידורהישראליבניגודלעמדתהמנהלהכללי
שלתאגידהחדשות,יודיעעלכךזמןסבירלאחרמכןליושבי

הראששלהמועצותר

בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו, )ח(
ענייןשלתאגידשהואאוקרובוהםבעליענייןבהם,אועניין
שלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאועובדיםאחראיםבור"

תיקוןסעיף4פבסעיף4פלחוקהעיקרי-10ר

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהשנייה"; )1(

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ו(,במקום"התוספת"יבוא"התוספתהשנייה"ר )2(

תיקוןסעיף7פבסעיף7פ)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא:11ר

תאגידהשידורהישראלייאפשרלתאגידהחדשותגישהושימוש,בלאתמורה, ")1א(
החדשותיהיהרשאילעשותשימוש )1(;תאגיד בשידוריםובתוכןכאמורבפסקה
בשידוריםובתוכןכאמורלשםהפקתתוכןחדשותיותוכןבענייניהיום,בהיקףובתנאים

שתאגידהשידורהישראלירשאילעשותשימושבשידוריםובתוכןהאמוריםר"

7"יבוא"ולתפקידיתאגידהחדשות12ר בסעיף 7לחוקהעיקרי,אחרי"כאמורבסעיף
כאמורבסעיף82ב"ר

תיקוןסעיף 7

תיקוןסעיף79בסעיף79לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:13ר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף82יזר" ")ג(

תיקוןסעיף80בסעיף80)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"הסכוםהכולל",במקוםפסקאות)1(עד)3(יבוא:14ר

בשנת1-2017פ4מיליוןשקליםחדשים; )1("

בשנת8-2018ר487מיליוןשקליםחדשים; )2(

בשנת2019ואילך-12 מיליוןשקליםחדשיםר" )3(

הוספתפרקי"ג1אחריסעיף82לחוקהעיקרייבוא: 1ר

"פרק י"ג1: תאגיד החדשות

מוקםבזהתאגידהחדשותר82ארתאגידהחדשות )א(

תאגידהחדשותהואאישיותמשפטית,הכשרהלכל )ב(
חובה,זכותופעולההמתיישבתעםאופיווטבעוכגוףמאוגדר

תאגיד מועצת הם החדשות תאגיד של האורגנים )ג(
החדשותוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותר

תאגידהחדשותהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקר )ד(
המדינה,התשי"ח-8 19]נוסחמשולב[ר
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תפקידיתאגיד
החדשות

בענייני82בר ותוכן חדשותי תוכן יפיק החדשות תאגיד )א(
היוםבאמצעיםחזותיים,קולייםוכתובים,ויעבירםלתאגיד
השידורהישראלילשםאספקתהתכניםלציבורבטלוויזיה,
ברדיוועלגבירשתהאינטרנט,בידיתאגידהשידורהישראלי,

לפיהוראותסעיף3פר

בסעיף כאמור התכנים את יפיק החדשות תאגיד )ב(
קטן)א(,כשירותציבורי,באופןמקצועי,הגון,אחראי,עצמאי,
ביקורתי,מאוזן,נטולפניותואמין,בשקיפותותוךהפעלת
ולחובת העובדתית לאמת ונאמנות עיתונאי דעת שיקול
הדיווחלציבור;התכניםכאמורשיפיקתאגידהחדשותיפנו
למגווןהאוכלוסיותוהזרמיםבחברההישראליתויכללותוכן
בחברה הרווחות נוספות ובשפות העברית בשפה כאמור

הישראלית,למעטבשפההערביתר

מועצתתאגיד
החדשות

השרימנהלתאגידהחדשותמועצהבתעשרהחברים82גר )א(
כמפורטלהלן,ובהםחמשנשיםלפחותוכןחבראחדלפחות
הנמנהעםהאוכלוסייההערבית,לרבותהאוכלוסייההדרוזית
והצ'רקסית,והכוללפיהמלצתהוועדהלאיתורמועמדים

כאמורבסעיף82ו:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,שהואבעל )1(
תואראקדמיוכןבעלניסיוןשלחמששניםלפחות
באחדמאלה,אובעלניסיוןמצטברשלחמששנים

לפחותבשנייםאלה:

של העסקי הניהול בתחום בכיר תפקיד )א(
תאגידבעלהיקףעסקיםמשמעותי;

תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעל )ב(
מעמדבתחוםהתקשורת;

שנים חמש של ניסיון בעלי ציבור נציגי שני )2(
לפחותבתפקידניהוליבגוףהעוסקבשידורים,בעיתון

אובאתראינטרנטחדשותי;

שנינציגיציבורבעליניסיוןמשמעותיבתחום )3(
העיתונותהכתובהאוהמשודרתאובאתריאינטרנט

חדשותיים,ובכללזהבעריכתתוכן;

נציגציבורבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהיצירה )4(
הטלוויזיונית,הקולנועיתאוהמוסיקלית;

נציגציבורבעלניסיוןטכנולוגימשמעותיבתחום ) (
הקשורלפעילותתאגידהחדשות;

נציגציבורבעלניסיוןמשמעותיבניהולכספים )פ(
בגופיםבעליהיקףעסקיםמשמעותי;

מומחיותחשבונאיתופיננסית ציבורבעל נציג )7(
כמשמעותהלפיסעיף240לחוקהחברות;
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נציגציבורשהואמשפטןבעלניסיוןמשמעותי )8(
בתחוםהאסדרהר

עלחברמועצתתאגידהחדשות,מינויווכהונתויחולו )ב(
ו־27, עד 2 23 ,17 עד 14 ,10 ו–)ג(, 9)ב( סעיפים הוראות
בשינוייםהמחויבים,ובכללזהבשינוייםכמפורטלהלן)בפרק

זה-השינוייםהמחויבים(:

השידורהישראלי" מקום,במקום"תאגיד בכל )1(
יקראו"תאגידהחדשות";

"מועצת יקראו "המועצה" במקום מקום, בכל )2(
תאגידהחדשות";

תאגיד "למועצת יקראו "למועצה" במקום )3(
החדשות";

במקום"המנהלהכללי"יקראו"המנהלהכללישל )4(
תאגידהחדשות";

יקראו האיתור" "ועדת במקום מקום, בכל ) (
"הוועדהלאיתורמועמדיםשמונתהלפיסעיף82ו"ר

הוראותניגודהענייניםהחלותעלחברהמועצהלפי )ג(
סעיףפ2יחולוגםעלחברמועצתתאגידהחדשותר

תפקידימועצת
תאגידהחדשות

תפקידימועצתתאגידהחדשותהם:82דר

לקבועאתמדיניותתאגידהחדשותלשםמילויתפקידיו )1(
כאמורבסעיף82בובהתאםלתקציבוהמאושר;

לפקחעלביצועהמדיניותשקבעהלפיפסקה)1(; )2(

לאשראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשמפיקתאגיד )3(
החדשות;

לפי החדשות תאגיד של הכללי המנהל את למנות )4(
הוראותסעיף82זולפקחעלפעולותיו;

לאשראתהמבנההארגונישלתאגידהחדשות,את ) (
האדם כוח שיא את וכן העובדים, של ההעסקה מדיניות
בתאגידלאחרשניתןהאישורהנדרשלפיהוראותסעיף81)א(

כפישהוחלבסעיף82טו;

החדשות תאגיד של השנתי התקציב בהצעת לדון )פ(
שהכיןהמנהלהכללישלולפיסעיף82ז)ה()3(,ולאשרה,לא
יאוחרמ־30ימיםלפניתוםשנתהכספים,לאחרשנוכחהכי

התקציבהמוצעמאוזן;

המנהל לה שהגיש השנתית העבודה בתכנית לדון )7(
82ז)ה()4(,ובכללזה הכללישלתאגידהחדשותלפיסעיף
ביעדיוהשנתייםשלתאגידהחדשות,לבדוקאתהתאמתה
להצעתהתקציבהשנתישהוגשהלהלפיפסקה)פ(ולאשר

אתהתכניתהאמורה;

נציגציבורשהואמשפטןבעלניסיוןמשמעותי )8(
בתחוםהאסדרהר

עלחברמועצתתאגידהחדשות,מינויווכהונתויחולו )ב(
ו־27, עד 2 23 ,17 עד 14 ,10 ו–)ג(, 9)ב( סעיפים הוראות
בשינוייםהמחויבים,ובכללזהבשינוייםכמפורטלהלן)בפרק

זה-השינוייםהמחויבים(:

מקום,במקום"תאגידהשידורהישראלי" בכל )1(
יקראו"תאגידהחדשות";

"מועצת יקראו "המועצה" במקום מקום, בכל )2(
תאגידהחדשות";

תאגיד "למועצת יקראו "למועצה" במקום )3(
החדשות";

במקום"המנהלהכללי"יקראו"המנהלהכללישל )4(
תאגידהחדשות";

יקראו האיתור" "ועדת במקום מקום, בכל ) (
"הוועדהלאיתורמועמדיםשמונתהלפיסעיף82ו"ר

הוראותניגודהענייניםהחלותעלחברהמועצהלפי )ג(
סעיףפ2יחולוגםעלחברמועצתתאגידהחדשותר

תפקידימועצת
תאגידהחדשות

תפקידימועצתתאגידהחדשותהם:82דר

לקבועאתמדיניותתאגידהחדשותלשםמילויתפקידיו )1(
כאמורבסעיף82בובהתאםלתקציבוהמאושר;

לפקחעלביצועהמדיניותשקבעהלפיפסקה)1(; )2(

לאשראתלוחותהשידוריםשלהתכניםשמפיקתאגיד )3(
החדשות;

לפי החדשות תאגיד של הכללי המנהל את למנות )4(
הוראותסעיף82זולפקחעלפעולותיו;

לאשראתהמבנההארגונישלתאגידהחדשות,את ) (
האדם כוח שיא את וכן העובדים, של ההעסקה מדיניות
בתאגידלאחרשניתןהאישורהנדרשלפיהוראותסעיף81)א(

כפישהוחלבסעיף82טו;

החדשות תאגיד של השנתי התקציב בהצעת לדון )פ(
שהכיןהמנהלהכללישלולפיסעיף82ז)ה()3(,ולאשרה,לא
יאוחרמ־30ימיםלפניתוםשנתהכספים,לאחרשנוכחהכי

התקציבהמוצעמאוזן;

המנהל לה שהגיש השנתית העבודה בתכנית לדון )7(
82ז)ה()4(,ובכללזה הכללישלתאגידהחדשותלפיסעיף
ביעדיוהשנתייםשלתאגידהחדשות,לבדוקאתהתאמתה
להצעתהתקציבהשנתישהוגשהלהלפיפסקה)פ(ולאשר

אתהתכניתהאמורה;



ספרהחוקים37פ2,י"חבאיירהתשע"ז,2017ר ר14 פ93

לפקחעלעמידתושלתאגידהחדשותביעדיהתקציב )8(
השנתיהמאושרוביצועו;

להיותאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםולאישורם, )9(
ובכללזהלדוןבהערותרואההחשבוןהמבקרשמונהלפי
סעיף82ח)1(,לגביהדוחותהכספיים,וכןלדוןלאחראישור
הדוחותהכספייםבכלפרטשרואההחשבוןהמבקרהסתייג,

העירהערהאונמנעמלחוותאתדעתולגביו;

לקבועעסקאותמסוגמסויםאושישלהןהיקףתקציבי )10(
מסויםשהמנהלהכללישלתאגידהחדשותאומימטעמו
רשאילהתקשרבהןבשםתאגידהחדשות,יחדעםמישתקבע
מועצתתאגידהחדשותלענייןזה,וכןלקבועעסקאותמסוג
שתקבע, לסכום מעל תקציבי היקף להן שיש או מסוים

הטעונותאתאישורה,ולדוןבאישורןשלעסקאותכאמור;

של הכללי המנהל לה שהגיש הפעילות בדוח לדון )11(
ובדיןוחשבוןהשנתי 82ז)ה() ( סעיף לפי החדשות תאגיד
1 )ב()2(כפישהוחל שהגישלההמבקרהפנימילפיסעיף
בסעיף82ח)3(,ולאשראתתכניתהעבודהשהעבירהלהועדת
הביקורתלפיסעיף22)ב()3(כפישהוחלבסעיף82ה,בצירוף

הצעותיהוהמלצותיה,בשינוייםהנראיםלה;

לקבועכלליאתיקהנוספיםעלכלליהאתיקהשקבעה )12(
ובלבד החדשות, תאגיד שמפיק לתכנים בנוגע המועצה,
שלאיעמדובניגודלכלליהאתיקהשקבעההמועצהבהתאם

לסעיף11)12(;

עובדי של ביצועיהם לבחינת מדידים יעדים לקבוע )13(
תאגידהחדשותהממלאיםתפקידניהולי,כפישתחליט;

לבצעכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהר )14(

החלתהוראות
עלמועצתתאגיד

החדשות

עלמועצתתאגידהחדשותיחולוסעיפים18,13,12עד8222הר
ו־28,בשינוייםהמחויביםר

ועדהלאיתור
מועמדיםלמועצת

תאגידהחדשות

תמונהועדהשתפקידהלאתרולהציעלשרמועמדים82ור )א(
ראוייםלמועצתתאגידהחדשות;הוועדהתהיהבתשלושה

חבריםבעליכשירותכאמורבסעיף29)ב(ר

עלהוועדהלאיתורמועמדיםוחבריה,מינוים,עבודתם )ב(
וכהונתם,יחולוהוראותפרקד'בשינוייםהמחויביםובשינוי
"עשרה יקראו מועמדים" 12" במקום 31)א(, בסעיף זה:

מועמדים"ר

המנהלהכללישל
תאגידהחדשות

לתאגיד82זר כללי מנהל תמנה החדשות תאגיד מועצת )א(
החדשותשהואבעלתואראקדמי,וכןבעלניסיוןשלחמש
שניםלפחותבאחדמאלהאובעלניסיוןמצטברשלחמש

שניםלפחותבשנייםאלה:

תפקידבכירבתחוםהניהולהעסקישלתאגיד )1(
בעלהיקףעסקיםמשמעותי;
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תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעלמעמד )2(
בתחוםהתקשורתר

המועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ב(
ייבחרובידיועדהשחבריההםכמפורטלהלן:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,והואיהיה )1(
יושבראשהוועדה;

שתבחר החדשות תאגיד מועצת חברי שני )2(
המועצההאמורהר

הוועדהלבחירתהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ג(
המנהל לתפקיד מועמדים תאתר )ב( קטן בסעיף כאמור
הכללישלתאגידהחדשות,לרבותבדרךשלפרסוםהודעה
לציבור;המנהלהכלליימונהלפיהוראותסעיףקטן)א(מתוך

המועמדיםשהציעההוועדההאמורהר

עלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,מינויווכהונתו, )ד(
42, 4ו־פ4,בשינויים 39עד 38)ד(, יחולוהוראותסעיפים

המחויביםר

תפקידיהמנהלהכללישלתאגידהחדשותהם: )ה(

תאגיד של השוטף לניהול אחראי להיות )1(
החדשותבהתאםלהחלטותמועצתתאגידהחדשות

ולהנחיותיה;

התוכן של השידורים לוחות את להעביר )2(
תאגיד שמפיק היום בענייני התוכן ושל החדשותי
בביצוע החדשות; תאגיד מועצת לאישור החדשות
תפקידולפיפסקהזויפעלהמנהלהכללישלתאגיד

החדשותבאופןעצמאי;

להכיןהצעתתקציבמאוזןשלתאגידהחדשות, )3(
לכלשנתכספים,להביאהלפנימועצתתאגידהחדשות
0פימיםלפחותלפניתוםהשנה,ולהיותאחראילביצוע

התקציבכאמור,לאחראישורו;

בכל החדשות, תאגיד מועצת לאישור להגיש )4(
שנה,יחדעםהצעתהתקציבכאמורבפסקה)3(,תכנית
עבודהשנתיתשתכלול,ביןהשאר,אתיעדיתאגיד
המתוכננות הפעולות את הקרובה, לשנה החדשות
היעדים להשגת החדשות תאגיד בידי להיעשות

האמוריםואתהתאמתםלהצעתהתקציב;

להגישלמועצתתאגידהחדשות,אחתלשישה ) (
תאגיד פעילות של פירוט ובו דוח לפחות, חודשים
החדשותבתקופהשאליהמתייחסהדוח,והתייחסות
למימושהיעדיםשהוגדרובתכניתהעבודההשנתית,

בתקופההאמורהר

תפקידניהוליבכירבארגוןמשמעותי,בעלמעמד )2(
בתחוםהתקשורתר

המועמדיםלתפקידהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ב(
ייבחרובידיועדהשחבריההםכמפורטלהלן:

יושבראשמועצתתאגידהחדשות,והואיהיה )1(
יושבראשהוועדה;

שתבחר החדשות תאגיד מועצת חברי שני )2(
המועצההאמורהר

הוועדהלבחירתהמנהלהכללישלתאגידהחדשות )ג(
המנהל לתפקיד מועמדים תאתר )ב( קטן בסעיף כאמור
הכללישלתאגידהחדשות,לרבותבדרךשלפרסוםהודעה
לציבור;המנהלהכלליימונהלפיהוראותסעיףקטן)א(מתוך

המועמדיםשהציעההוועדההאמורהר

עלהמנהלהכללישלתאגידהחדשות,מינויווכהונתו, )ד(
42, 4ו־פ4,בשינויים 39עד 38)ד(, יחולוהוראותסעיפים

המחויביםר

תפקידיהמנהלהכללישלתאגידהחדשותהם: )ה(

תאגיד של השוטף לניהול אחראי להיות )1(
החדשותבהתאםלהחלטותמועצתתאגידהחדשות

ולהנחיותיה;

התוכן של השידורים לוחות את להעביר )2(
תאגיד שמפיק היום בענייני התוכן ושל החדשותי
בביצוע החדשות; תאגיד מועצת לאישור החדשות
תפקידולפיפסקהזויפעלהמנהלהכללישלתאגיד

החדשותבאופןעצמאי;

להכיןהצעתתקציבמאוזןשלתאגידהחדשות, )3(
לכלשנתכספים,להביאהלפנימועצתתאגידהחדשות
0פימיםלפחותלפניתוםהשנה,ולהיותאחראילביצוע

התקציבכאמור,לאחראישורו;

בכל החדשות, תאגיד מועצת לאישור להגיש )4(
שנה,יחדעםהצעתהתקציבכאמורבפסקה)3(,תכנית
עבודהשנתיתשתכלול,ביןהשאר,אתיעדיתאגיד
המתוכננות הפעולות את הקרובה, לשנה החדשות
היעדים להשגת החדשות תאגיד בידי להיעשות

האמוריםואתהתאמתםלהצעתהתקציב;

להגישלמועצתתאגידהחדשות,אחתלשישה ) (
תאגיד פעילות של פירוט ובו דוח לפחות, חודשים
החדשותבתקופהשאליהמתייחסהדוח,והתייחסות
למימושהיעדיםשהוגדרובתכניתהעבודההשנתית,

בתקופההאמורהר
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למנהלהכללישלתאגידהחדשותיהיוכלהסמכויות )ו(
הדרושותלניהולהשוטףשלתאגידהחדשותשאינןנתונות
לאחרלפיחוקזה,ובכללזההסמכויותכאמורבפסקאות)1(

ו–)2(שלסעיף44,בשינוייםהמחויביםר

בעליתפקידים
מיוחדים

לתאגידהחדשותיהיובעליתפקידיםכמפורטלהלן:82חר

עורךראשישלהתוכןהחדשותיושלהתוכןבענייני )1(
היוםשמפיקתאגידהחדשות)להלן-העורךהראשיבתאגיד

החדשות(,ויחולולגביוהוראותאלה:

לעורךהראשיבתאגידהחדשותימונהאדםבעל )א(
ניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונות;

בתאגיד הראשי העורך של הכהונה תקופת )ב(
את להאריך ואפשר שנים, ארבע תהיה החדשות

כהונתולתקופתכהונהאחתנוספת;

העורך לעניין יחולו 82ט)ב()1( סעיף הוראות )ג(
והעברתו מינויו ואולם החדשות, בתאגיד הראשי
מכהונהטעוניםאישורשלרובחבריההמכהניםשל

מועצתתאגידהחדשות;

בתאגיד הראשי העורך יפעל תפקידו בביצוע )ד(
החדשותבאופןעצמאי;

לאימונהלעורךהראשיבתאגידהחדשותולא )ה(
יכהןבתפקידכאמורמישישלוזיקהאישיתאועסקית
לשרמשריהממשלה,מישעוסקבפעילותפוליטיתאו
בפעילותמפלגתית,אומישעסקבפעילותפוליטיתאו
בפעילותמפלגתיתבחמשהשניםשקדמולמועדהצגת
זה,לאיראוהשתתפותבהפגנה המועמדות;לעניין
אובכינוסבעלאופיפוליטי,אוהבעתעמדהפומבית

בענייניםפוליטיים,כשלעצמן,כפעילותפוליטית;

,49 סעיף הוראות לגביו ויחולו מבקר, חשבון רואה )2(
בשינוייםהמחויבים;

יועץמשפטי,ויחולולגביוהוראותסעיף0 ,בשינויים )3(
המחויבים;

מבקרפנימי,ויחולולגביוהוראותסעיף1 ,בשינויים )4(
המחויבים;

ממונהעלקבילותהציבור,ויחולולגביוהוראותסעיף2פ, ) (
בשינוייםהמחויביםר

עובדיתאגיד
החדשות

קבלהשלאדםלעבודהבתאגידהחדשותתיעשהבמכרזר82טר )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לאיתור ועדה של בהליך ייבחר משרה נושא )1(
חברי החדשות; תאגיד מועצת באישור מועמדים,
הוועדהיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותושני
נושאימשרהשאינםחברימועצתתאגידהחדשות,

שיבחרהמנהלהכלליהאמור;
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חובתהמכרזלאתחולעלמשרתעיתונאיוכן )2(
עלמשרתעורךאומגיששלתכניותשמפיקתאגיד
בהחלטה תקבע, החדשות תאגיד מועצת החדשות;
ומספר האמורות המשרות לעניין כללים מנומקת,
העובדיםהמרבישעליהןלאתחול,בתנאיםשתקבע,
חובתהמכרז;קבלתאדםלמשרהכאמורתיעשהבידי
המנהל באישור החדשות בתאגיד הראשי העורך
שיקולים על בהתבסס החדשות, תאגיד של הכללי
מקצועייםובמסגרתהתקציבשהוקצהלשםכך;עלות
השכרלעובדבמשרהכאמורלאתעלהעלסכוםשעליו
החליטהמועצתתאגידהחדשות,אלאאםכןאישרה
זאתועדתהמשנהלהתקשרויותשמונתהלפיסעיף21

כפישהוחלבסעיף82הר

הודעהבדבראיתורמועמדיםלמשרותשלאחלהעליהן )ג(
חובתמכרזתפורסםבאתרהאינטרנטשלתאגידהחדשותזמן

סבירמראשר

עלתאגידהחדשותועובדיויחולוהוראותסעיפים4  )ד(
עדפ ,בשינוייםהמחויביםר

התקשרותעם
עיתונאיםלתקופות

מוגבלותאו
למשימותמיוחדות

לתקופות82יר במכרז, שלא להתקשר רשאי החדשות תאגיד
קיימת, אם עיתונאי, עם מסוימות, למשימות או מוגבלות
לב ובשים להתקשרות מיוחדת הצדקה העניין, בנסיבות
תאגיד מועצת עיתונאי; אותו של המיוחדים לכישוריו
החדשותתקבעכלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהלענייןסוגי

התקשרותוהדרכיםלאיתורמועמדיםר

החלתהוראות
עלנושאימשרה
בתאגידהחדשות

ט',82יאר פרק הוראות החדשותיחולו בתאגיד משרה נושא על
בשינוייםהמחויביםר

איסורעלפרסומות
והודעות

תאגידהחדשותלאישלב,בתכניםשהואמפיקומעביר82יבר )א(
לתאגידהשידורהישראלי,מסרפרסומי,תשדיריפרסומות
והודעות,תשדיריםלשירותהציבורוהודעותחסות,והכול
ביןבתמורה,במישריןאובעקיפין,וביןבלאתמורה;לעניין

מסרפרסומייחולוהכלליםשנקבעולפיסעיף9פר

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמההוראותהחלות )ב(
עלתאגידהשידורהישראליומסמכויותיולפיפרקי"בגם

ביחסלתכניםשמעבירלותאגידהחדשותר

בסעיףזה- )ג(

"הודעתחסות","מסרפרסומי"ו"תשדירלשירותהציבור"-
כהגדרתםבסעיף8פ;

"תשדיריפרסומתוהודעות"-כמשמעותםבסעיף70)א(ר

החלתהוראות
לענייןאיסור

העברתנכסים

בשינויים82יגר החדשות, תאגיד על יחולו 79 סעיף הוראות
המחויביםר

חובתהמכרזלאתחולעלמשרתעיתונאיוכן )2(
עלמשרתעורךאומגיששלתכניותשמפיקתאגיד
בהחלטה תקבע, החדשות תאגיד מועצת החדשות;
ומספר האמורות המשרות לעניין כללים מנומקת,
העובדיםהמרבישעליהןלאתחול,בתנאיםשתקבע,
חובתהמכרז;קבלתאדםלמשרהכאמורתיעשהבידי
המנהל באישור החדשות בתאגיד הראשי העורך
שיקולים על בהתבסס החדשות, תאגיד של הכללי
מקצועייםובמסגרתהתקציבשהוקצהלשםכך;עלות
השכרלעובדבמשרהכאמורלאתעלהעלסכוםשעליו
החליטהמועצתתאגידהחדשות,אלאאםכןאישרה
זאתועדתהמשנהלהתקשרויותשמונתהלפיסעיף21

כפישהוחלבסעיף82הר

הודעהבדבראיתורמועמדיםלמשרותשלאחלהעליהן )ג(
חובתמכרזתפורסםבאתרהאינטרנטשלתאגידהחדשותזמן

סבירמראשר

עלתאגידהחדשותועובדיויחולוהוראותסעיפים4  )ד(
עדפ ,בשינוייםהמחויביםר

התקשרותעם
עיתונאיםלתקופות

מוגבלותאו
למשימותמיוחדות

לתקופות82יר במכרז, שלא להתקשר רשאי החדשות תאגיד
קיימת, אם עיתונאי, עם מסוימות, למשימות או מוגבלות
לב ובשים להתקשרות מיוחדת הצדקה העניין, בנסיבות
תאגיד מועצת עיתונאי; אותו של המיוחדים לכישוריו
החדשותתקבעכלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהלענייןסוגי

התקשרותוהדרכיםלאיתורמועמדיםר

החלתהוראות
עלנושאימשרה
בתאגידהחדשות

ט',82יאר פרק הוראות החדשותיחולו בתאגיד משרה נושא על
בשינוייםהמחויביםר

איסורעלפרסומות
והודעות

תאגידהחדשותלאישלב,בתכניםשהואמפיקומעביר82יבר )א(
לתאגידהשידורהישראלי,מסרפרסומי,תשדיריפרסומות
והודעות,תשדיריםלשירותהציבורוהודעותחסות,והכול
ביןבתמורה,במישריןאובעקיפין,וביןבלאתמורה;לעניין

מסרפרסומייחולוהכלליםשנקבעולפיסעיף9פר

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמההוראותהחלות )ב(
עלתאגידהשידורהישראליומסמכויותיולפיפרקי"בגם

ביחסלתכניםשמעבירלותאגידהחדשותר

בסעיףזה- )ג(

"הודעתחסות","מסרפרסומי"ו"תשדירלשירותהציבור"-
כהגדרתםבסעיף8פ;

"תשדיריפרסומתוהודעות"-כמשמעותםבסעיף70)א(ר

החלתהוראות
לענייןאיסור

העברתנכסים

בשינויים82יגר החדשות, תאגיד על יחולו 79 סעיף הוראות
המחויביםר
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תקציבתאגיד
החדשות

התקציבהשנתישלתאגידהחדשותיהיהבסכוםשל82ידר )א(
2ר137מיליוןשקליםחדשיםשיועברלוממשרדהתחבורה

והבטיחותבדרכיםלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

סך מתוך ינכה בדרכים והבטיחות התחבורה משרד )ב(
בסך סכום חודש, בכל גובה, שהוא הרישיון אגרת סכומי
של4ר11מיליוןשקליםחדשיםויעבירואלתאגידהחדשות;
הסכוםהמועברכאמורלאייחשבלהכנסותהמדינהוהעברתו
לתאגידהחדשותלאתימנהבחוקתקציבשנתיכהגדרתו

בחוקיסודותהתקציבר

הסכומיםלפיסעיףזהיתעדכנוב־1בינוארבכלשנה )ג(
בהתאםלשיעורהשינויבמדדהידועביוםהאמורלעומת

המדדשהיהידועב־1בינוארבשנהשקדמהלהר

בסעיףזה,"אגרתרישיון"ו"מדד"-כהגדרתםבסעיף80)א(ר )ד(

החלתהוראות
לענייןשיאכוח

אדם

בשינויים82טור ,81 סעיף הוראות יחולו החדשות תאגיד על
המחויביםר

מקוםמושבושל
תאגידהחדשות

מקוםמושבםשלתאגידהחדשות,מועצתווהנהלתויהיה82טזר
במיתקניתאגידהשידורהישראלי,ויחולולענייןזההוראות

סעיף ,בשינוייםהמחויביםר

אספקתטובין,
מקרקעיןושירותים

לתאגידהחדשות
עלידיתאגיד

השידורהישראלי

תאגידהשידורהישראלייספקלתאגידהחדשותאת82יזר )א(
כלהטובין,המקרקעיןוהשירותיםהדרושים,לדעתתאגיד
החדשות,לצורךביצועתפקידיו,ובכללזהיספקאתהמקום
משרדים לרבות החדשות, תאגיד של לפעילותו הנדרש
ואולפנים;ואולםתאגידהשידורהישראלילאיעבירלפי

סעיףזהלתאגידהחדשותזכותבעלותבמקרקעיןר

תאגידהחדשותישלםלתאגידהשידורהישראליאת )ב(
התמורהבעדהאספקהכאמורבסעיףקטן)א(ר

כאמור והשירותים המקרקעין הטובין, אספקת לשם )ג(
בסעיףקטן)א(והתשלוםבעדםכאמורבסעיףקטן)ב(,יתקשר
החדשות; תאגיד עם בהסכם הישראלי השידור תאגיד
בהתקשרותלפיסעיףקטןזה,לאיחולועלתאגידהחדשות

ההוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-31992ר

התקשרותבהסכםביןתאגידהשידורהישראליותאגיד )ד(
)ג(,תיעשהבאמצעותהמנהל החדשותכאמורבסעיףקטן
נושא עם יחד האמורים מהתאגידים אחד כל של הכללי
לפי החדשות, תאגיד מועצת או שהמועצה נוסף משרה

העניין,הסמיכהלשםכךר

התעוררהמחלוקתביןתאגידהשידורהישראלילתאגיד )ה(
החדשותבגיבושההסכםהאמורבסעיףקטן)ג(אוביישום
הוראותיו,בענייןהנוגעלתקציב,יכריעבענייןהממונהעל

התקציביםבמשרדהאוצרר

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 3



941 ספרהחוקים37פ2,י"חבאיירהתשע"ז,2017ר ר14

התעוררהמחלוקתביןתאגידהשידורהישראלילתאגיד )ו(
החדשות)בסעיףזה-התאגידים(בגיבושההסכםהאמור
)ג(אוביישוםהוראותיו,בענייןהנוגעלתפעול, בסעיףקטן
יכריעובענייןיושבראשהמועצהויושבראשמועצתתאגיד
החדשות)בסעיףזה-יושביהראששלהמועצות(;לאהגיעו
יושביהראששלהמועצותלהסכמהביניהם,ימנומומחה
שיכריעבמחלוקת;המומחהיהיהנציגציבורבלתיתלויבעל
ניסיוןניהולימשמעותיבתחוםהתפעולאוהלוגיסטיקהובעל

ניסיוןמעשימשמעותיבתחוםשידוריהטלוויזיהר

לאהגיעויושביהראששלהמועצותלהסכמהבדבר )ז(
מינוימומחהכאמורבסעיףקטן)ו(,בתוךעשרהימיםמהיום
שבוהתעוררההמחלוקת,רשאיכלאחדמהםלפנותליועץ
המשפטילממשלהבבקשהלמינוימומחהשיכריעבמחלוקת;
שופט יהיה לממשלה המשפטי היועץ שימנה המומחה

בדימוסשלביתהמשפטהעליוןאושלביתמשפטמחוזיר

לאימונהמומחהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(מישמתקיים )ח(
בואחדמאלה:

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשמומחהאושהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדין

סופיבעניינו;

משרי לשר עסקית או אישית זיקה לו יש )2(
או פוליטית בפעילות עוסק שהוא או הממשלה,
או פוליטית בפעילות שעסק או מפלגתית בפעילות
בפעילותמפלגתיתבחמשהשניםשקדמולמועדמינויו;
בכינוס או בהפגנה השתתפות יראו לא זה לעניין
בעלאופיפוליטיאוהבעתעמדהפומביתבעניינים

פוליטיים,כשלעצמן,כפעילותפוליטית;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,במצב )3(
שלניגודענייניםביןמילויתפקידוכמומחהלביןעניין

אישישלואותפקידאחרשלור

מומחהשמונהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(רשאילהיעזרביועץ )ט(
הדרושלו,לפישיקולדעתו,לשםהכרעהבמחלוקתוהוא

יכריעבמחלוקתבתוך30ימים,לכלהיותר,מיוםשמונהר

הכרעתהמומחהשמונהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(,תחייב )י(
אתהצדדים;מומחהכאמורלאיכריעבמחלוקתאלאלאחר
שנועץבממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרבנוגעלהיבטים
תקציבי על והשלכתם המחלוקת נושא של תקציביים

התאגידיםלפיסעיפים80ו־82ידר

)ו( קטן למומחהשמונהלפיסעיף התאגידיםישלמו )יא(
או)ז(אתשכרווהוצאותיובחלקיםשוויםר

לענייןסעיףזה,"ענייןאישי"-כהגדרתובסעיף3פא)ח(ר )יב(

התעוררהמחלוקתביןתאגידהשידורהישראלילתאגיד )ו(
החדשות)בסעיףזה-התאגידים(בגיבושההסכםהאמור
)ג(אוביישוםהוראותיו,בענייןהנוגעלתפעול, בסעיףקטן
יכריעובענייןיושבראשהמועצהויושבראשמועצתתאגיד
החדשות)בסעיףזה-יושביהראששלהמועצות(;לאהגיעו
יושביהראששלהמועצותלהסכמהביניהם,ימנומומחה
שיכריעבמחלוקת;המומחהיהיהנציגציבורבלתיתלויבעל
ניסיוןניהולימשמעותיבתחוםהתפעולאוהלוגיסטיקהובעל

ניסיוןמעשימשמעותיבתחוםשידוריהטלוויזיהר

לאהגיעויושביהראששלהמועצותלהסכמהבדבר )ז(
מינוימומחהכאמורבסעיףקטן)ו(,בתוךעשרהימיםמהיום
שבוהתעוררההמחלוקת,רשאיכלאחדמהםלפנותליועץ
המשפטילממשלהבבקשהלמינוימומחהשיכריעבמחלוקת;
שופט יהיה לממשלה המשפטי היועץ שימנה המומחה

בדימוסשלביתהמשפטהעליוןאושלביתמשפטמחוזיר

לאימונהמומחהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(מישמתקיים )ח(
בואחדמאלה:

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשמומחהאושהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדין

סופיבעניינו;

משרי לשר עסקית או אישית זיקה לו יש )2(
או פוליטית בפעילות עוסק שהוא או הממשלה,
או פוליטית בפעילות שעסק או מפלגתית בפעילות
בפעילותמפלגתיתבחמשהשניםשקדמולמועדמינויו;
בכינוס או בהפגנה השתתפות יראו לא זה לעניין
בעלאופיפוליטיאוהבעתעמדהפומביתבעניינים

פוליטיים,כשלעצמן,כפעילותפוליטית;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,במצב )3(
שלניגודענייניםביןמילויתפקידוכמומחהלביןעניין

אישישלואותפקידאחרשלור

מומחהשמונהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(רשאילהיעזרביועץ )ט(
הדרושלו,לפישיקולדעתו,לשםהכרעהבמחלוקתוהוא

יכריעבמחלוקתבתוך30ימים,לכלהיותר,מיוםשמונהר

הכרעתהמומחהשמונהלפיסעיףקטן)ו(או)ז(,תחייב )י(
אתהצדדים;מומחהכאמורלאיכריעבמחלוקתאלאלאחר
שנועץבממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרבנוגעלהיבטים
תקציבי על והשלכתם המחלוקת נושא של תקציביים

התאגידיםלפיסעיפים80ו־82ידר

)ו( קטן סעיף למומחהשמונהלפי התאגידיםישלמו )יא(
או)ז(אתשכרווהוצאותיובחלקיםשוויםר

לענייןסעיףזה,"ענייןאישי"-כהגדרתובסעיף3פא)ח(ר )יב(
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תאגידהחדשותיעשהשימושבתקציבולמטרותאלהבלבד:82יחרשימושבתקציב

תשלוםלתאגידהשידורהישראליבעדאספקתטובין, )1(
מקרקעיןאושירותים,כאמורבסעיף82יז;

תשלוםעלותשכרלעובדיתאגידהחדשותוכןתשלום )2(
קבלת לצורך עמם התקשר החדשות שתאגיד לעיתונאים
שירותיהםבתחוםהתוכןהחדשותיאותוכןבענייניהיום,

שלאבמסגרתיחסיעבודה;

תשלוםבעדשירותיםשתאגידהחדשותמחויבלקבלם )3(
במישריןמנותןהשירותים;

תשלוםשהוטלעלתאגידהחדשותלפידיןאובהתאם )4(
פשרה, הליך במסגרת להחלטה או משפט בית להחלטת

בוררותאוגישורר"

בסעיף89לחוקהעיקרי,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"ותאגידהחדשות"רפ1רתיקוןסעיף89

בסעיף90לחוקהעיקרי-17רתיקוןסעיף90

בכותרתהשוליים,אחרי"המועצה"יבוא"ומועצתתאגידהחדשות"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מועצתתאגידהחדשותרשאית,באישורהשר,לקבועכלליםלניהולושל ")א1(
תאגידהחדשותולפיקוחעלביצועםהיעילשלתפקידיולפיחוקזהר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"המועצה"יבוא"ומועצתתאגידהחדשות"ובסופויבוא )3(
"אותאגידהחדשות,לפיהעניין,וכןבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת"ר

הוספתכותרת
סימןא'לפרקט"ו

בפרקט"ולחוקהעיקרי,אחריהכותרתיבוא:18ר

"סימן א': תחילה".

בסעיף92לחוקהעיקרי-19רתיקוןסעיף92

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים3,2ו־80"יבוא"סעיפים80,3,2ו־82א)א(ו–)ב(", )1(
אחרי"יחלבשידוריו"יבוא"ובכללזהבשידוריהתוכןהחדשותיוהתוכןבענייניהיום
שמעבירלותאגידהחדשות"ובסופויבוא"והחלבמועדהאמוריעבירתאגידהחדשות

תכניםאלהלתאגידהשידורהישראלי";

בסעיףקטן)א1()12(,במקום"לתוספת"יבוא"לתוספתהשנייה"; )2(

אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )3(

תחילתושלסעיף82א)א(ו–)ב(ביוםפרסומושלחוקהשידורהציבורי ")א3(
הישראלי)תיקוןמס'8(,התשע"ז-2017)בפרקזה-תיקוןמס'8(ר";

בסעיףקטן)ד()1(,בסופויבוא"ומועצתתאגידהחדשותתקבעכלליםראשונים )4(
לפיסעיפים82ט)ב(ו־82י"ר

הוספתכותרת
סימןב'לפרקט"ו

אחריסעיף92לחוקהעיקרייבוא:20ר

"סימן ב': הוראות מעבר להקמת תאגיד השידור הישראלי".

בסעיף92א)א(לחוקהעיקרי-21רתיקוןסעיף92א

ברישה,אחרי"בסעיף "יבוא"ובסעיף82טז"; )1(
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בפסקה)1(,במקום"והמועצהבירושלים"יבוא"והמועצה,וישיבותהנהלתתאגיד )2(
"ותאגיד יבוא "והתאגיד" ובמקום בירושלים" החדשות, תאגיד ומועצת החדשות

השידורהישראלי";

בפסקה)2(,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"ומעובדיתאגידהחדשות"ר )3(

בסעיף 9)ז(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"כמשמעותובפרקו'כנוסחוערבביטולובתיקון22רתיקוןסעיף 9
מס'8)בפרקזה-מנהלחטיבתהחדשות("ר

בסעיףפ9לחוקהעיקרי-23רתיקוןסעיףפ9

בסעיףקטן)א(,במקום"0 4"יבוא"10 "; )1(

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

בהצעהלעובדירשותהשידורלהתקבללעבודהבתאגידהשידורהישראלי, ")ח(
)ב(,ייתןהמנהלהכלליהזמנישל שניתנהאחרייוםהתחילהלפיסעיףקטן
תאגידהשידורהישראליעדיפותלעובדותיקשלרשותהשידור,כהגדרתובסעיף
98יא,העומדבתנאיהמשרה,כפישקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקולים

מקצועייםר"

הוספתסימןג'
לפרקט"ו

אחריסעיף98לחוקהעיקרייבוא:24ר

"סימן ג': הוראות מעבר להקמת תאגיד החדשות

מנהלכלליזמני
לתאגידהחדשות

עלאףהאמורבסעיף82ז)א(עד)ג(,הכונסהרשמיימנה98אר )א(
מיום שבועיים בתוך זמני, כללי מנהל החדשות לתאגיד

התחילהר

יחולו החדשות תאגיד של הזמני הכללי המנהל על )ב(
הוראותסעיף82ז)א(,לענייןתנאיהכשירות,בשינויזה:נוסף
עלתנאיהכשירותהאמוריםבאותוסעיף,עלהמנהלהכללי
הזמנישימונהלהיותבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונותר

עלמינויהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותיחולו )ג(
הוראותסעיף39כפישהוחלבסעיף82ז)ד(,וכןהוראותסעיף
0פאלחוקהחברותהממשלתיותבשינוייםהקבועיםבסעיף
38)ד(כפישהוחלבסעיף82ז)ד(ובשינויזה:לאימונהלמנהל
הכלליהזמנימועמדשהוועדהלבדיקתמינוייםקבעהלגביו
לפיסעיף18ב)ג()3(לחוקהחברותהממשלתיותכיאינומתאים

לתפקידר

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותיכהןעדתום )ד(
שלושהחודשיםמיוםהתחילה)בסימןזה-תקופתהמעבר(;
איןבאמורכדילמנועאתמינויולתפקידהמנהלהכללישל

תאגידהחדשות,לפיהוראותסעיף82זר

בתקופתכהונתוימלאהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ה(
החדשותאתכלהתפקידיםהמוטליםעלהמנהלהכללישל
תאגידהחדשותלפיחוקזהויחולולגביוכלהוראותהחוק

החלותעלהמנהלהכלליכאמורר

בפסקה)1(,במקום"והמועצהבירושלים"יבוא"והמועצה,וישיבותהנהלתתאגיד )2(
"ותאגיד יבוא "והתאגיד" ובמקום בירושלים" החדשות, תאגיד ומועצת החדשות

השידורהישראלי";

בפסקה)2(,אחרי"תאגידהשידורהישראלי"יבוא"ומעובדיתאגידהחדשות"ר )3(

בסעיף 9)ז(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"כמשמעותובפרקו'כנוסחוערבביטולובתיקון22ר
מס'8)בפרקזה-מנהלחטיבתהחדשות("ר

תיקוןסעיף 9

תיקוןסעיףפ9בסעיףפ9לחוקהעיקרי-23ר

בסעיףקטן)א(,במקום"0 4"יבוא"10 "; )1(

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

בהצעהלעובדירשותהשידורלהתקבללעבודהבתאגידהשידורהישראלי, ")ח(
)ב(,ייתןהמנהלהכלליהזמנישל שניתנהאחרייוםהתחילהלפיסעיףקטן
תאגידהשידורהישראליעדיפותלעובדותיקשלרשותהשידור,כהגדרתובסעיף
98יא,העומדבתנאיהמשרה,כפישקבעהמנהלהכלליהזמניובכפוףלשיקולים

מקצועייםר"

הוספתסימןג'אחריסעיף98לחוקהעיקרייבוא:24ר
לפרקט"ו

"סימן ג': הוראות מעבר להקמת תאגיד החדשות

מנהלכלליזמני
לתאגידהחדשות

עלאףהאמורבסעיף82ז)א(עד)ג(,הכונסהרשמיימנה98אר )א(
מיום שבועיים בתוך זמני, כללי מנהל החדשות לתאגיד

התחילהר

יחולו החדשות תאגיד של הזמני הכללי המנהל על )ב(
הוראותסעיף82ז)א(,לענייןתנאיהכשירות,בשינויזה:נוסף
עלתנאיהכשירותהאמוריםבאותוסעיף,עלהמנהלהכללי
הזמנישימונהלהיותבעלניסיוןמשמעותיבתחוםהעיתונותר

עלמינויהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותיחולו )ג(
הוראותסעיף39כפישהוחלבסעיף82ז)ד(,וכןהוראותסעיף
0פאלחוקהחברותהממשלתיותבשינוייםהקבועיםבסעיף
38)ד(כפישהוחלבסעיף82ז)ד(ובשינויזה:לאימונהלמנהל
הכלליהזמנימועמדשהוועדהלבדיקתמינוייםקבעהלגביו
לפיסעיף18ב)ג()3(לחוקהחברותהממשלתיותכיאינומתאים

לתפקידר

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותיכהןעדתום )ד(
שלושהחודשיםמיוםהתחילה)בסימןזה-תקופתהמעבר(;
איןבאמורכדילמנועאתמינויולתפקידהמנהלהכללישל

תאגידהחדשות,לפיהוראותסעיף82זר

בתקופתכהונתוימלאהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ה(
החדשותאתכלהתפקידיםהמוטליםעלהמנהלהכללישל
תאגידהחדשותלפיחוקזהויחולולגביוכלהוראותהחוק

החלותעלהמנהלהכלליכאמורר



ספרהחוקים37פ2,י"חבאיירהתשע"ז,2017ר ר14 944

לאהסכיםמנהלחטיבתהחדשותשלתאגידהשידור, )ו(
בתקופתהמעבר,למלאאתתפקידהעורךהראשישלתאגיד
החדשותבהתאםלהוראותסעיף98ד)ו(,ימלאהמנהלהכללי
עד הראשי העורך תפקיד את החדשות תאגיד של הזמני
עד או 82ח)1( סעיף להוראות בהתאם ראשי עורך למינוי
העורך תפקיד במילוי המוקדם; לפי המעבר, תקופת תום
הראשילפיסעיףקטןזהיפעלהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד

החדשותבאופןעצמאיר

פיקוחעלפעולות
המנהלהכללי

הזמנישלתאגיד
החדשות

עדלמינוימועצתתאגידהחדשותלפיסעיף82ג,ימלאהכונס98בר
הרשמיאתתפקידהפיקוחשלמועצתתאגידהחדשותעל
פעולותהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותכאמור

בסעיף82ד)4(,למעטבכלהנוגעלהיבטיםשלתוכןועריכהר

הוראותמעבר
לענייןשיאכוח

אדם

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהשידורהישראלייקבע,98גר )א(
ערביוםהתחילה,מהוהחלקמשיאכוחהאדםהקבועבאותו
מועדלתאגידהשידורהישראלי,המיועדלחטיבתהחדשות
)בסעיףזה-החלקהמיועדלחדשות(;קביעהכאמורתיעשה
התקציבים על הממונה זה לעניין שנתן לאישור בהתאם

במשרדהאוצרר

החלקהמיועדלחדשותיהיהשיאכוחהאדםהראשון )ב(
בתאגידהחדשותהחלביוםהתחילהר

ביוםהתחילהיופחתשיאכוחהאדםבתאגידהשידור )ג(
הישראליבחלקהמיועדלחדשותר

מעברעובדי
תאגידהשידור

הישראלילתאגיד
החדשות

תאגיד98דר עובדי של העסקתם תסתיים התחילה ביום )א(
התאגיד של הזמני הכללי שהמנהל הישראלי השידור
עובדים שהם התחילה, יום ערב לגביהם, קבע האמור
שהמנהל מי של העסקתם תחל ולא החדשות, בחטיבת
הזמנישלהתאגידהאמורקבעלגביהם,ערביוםהתחילה,
שהיומיועדיםלעבודבחטיבתהחדשותלאחריוםהתחילה
עובדי - זה )בסעיף עמם שנחתם העסקה לחוזה בהתאם

חטיבתהחדשות(,ואולם-

לאתסתייםהעסקתושלעובדחטיבתהחדשות )1(
שפיטוריואסוריםעלפידין,אלאבהסכמתו;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילמנועמתאגיד )2(
השידורהישראלילהמשיךלהעסיקאתעובדחטיבת
החדשות,אולהתחיללהעסיקו,לפיהעניין,בהסכמתו,
בתפקידאחר,בכפוףלשיאכוחהאדםבתאגידהשידור

הישראליר

עובדחטיבתהחדשות,יהיה,בכפוףלהסכמתו,לעובד )ב(
תאגידהחדשותהחלביוםהתחילה;לאהודיעעובדחטיבת
החדשותעלסירובולעבורלתאגידהחדשות,בתוךשלושה
שנתןאת אותוכמי יראו התחילה, ביום ימיםשתחילתם

הסכמתולעבודבתאגידהחדשות)בסימןזה-עובדעובר(ר
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תפקיד באותו החדשות בתאגיד ישובץ עובר עובד )ג(
שהיהמשובץאושהיהמיועדלהשתבץאליו,לפיהעניין,

בתאגידהשידורהישראליר

תנאיהעבודהוהשכרבתאגידהשידורהישראלישחלו )ד(
עלעובדעוברכדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודות
התקציב,ערביוםהתחילה,יישמרולוויראואותםכזכויות
בתאגידהחדשות;עלאףהאמורבכל הנובעותמעבודתו
דין,עובדעוברלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהןבשל

המעברר

עלאףהאמורבסעיף98א)ה(,המנהלהכלליהזמנישל )ה(
תאגידהחדשותלאיערוךשינוייםבמבנההארגונישלתאגיד
החדשות,ובכללזהבשיבוץשלעובדעוברובתנאיהעסקתו
איןבהוראות העובדהעובר; בהסכמת אלא זה, סעיף לפי
של הכללי המנהל של מסמכותו לגרוע כדי זה קטן סעיף
תאגידהחדשותשימונהלפיסעיף82זלערוךשינוייםכאמור,
בהתאםלשיקולדעתוהמקצועיובכפוףלהוראותחוקזה

ולכלדיןאחרר

הישראלי השידור בתאגיד החדשות חטיבת מנהל )ו(
ישובץלפיהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לתפקידהעורך
הראשיבתאגידהחדשותותחול,נוסףעלהוראותסעיפים
קטנים)ד(ו–)ה(,הוראהזו:במנייןתקופתכהונתוכעורךראשי
כאמורבסעיף82ח)1()ב(תבואבחשבוןהתקופהשבהכיהן

כמנהלחטיבתהחדשותר

ממלאמקום
למנהלהכללי

הזמנישלתאגיד
החדשות

עדלמינוימנהלכלליזמנישלתאגידהחדשותלפיסעיף98הר )א(
98א,אולתקופהשל14ימיםמיוםהתחילה,לפיהמוקדם,
ישמשמנהלחטיבתהחדשותשנתןאתהסכמתולמלאאת
תפקידהעורךהראשיבתאגידהחדשות,כממלאמקוםשל

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותר

אתתפקיד החדשותלמלא הסכיםמנהלחטיבת לא )ב(
העורךהראשיבתאגידהחדשות,ימנההכונסהרשמיביום
התחילהממלאמקוםשלהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד
או 98א סעיף לפי זמני כללי מנהל למינוי עד החדשות,
ממלא 14ימיםמיוםהתחילה,לפיהמוקדם; לתקופהשל
מקוםכאמוריהיהעובדעוברבכירשישלוניסיוןמשמעותי

בתחוםהעיתונותר

בתקופתכהונתולאינקוטממלאהמקוםשלהמנהל )ג(
הכלליהזמנישלתאגידהחדשותשמונהלפיסעיףקטן)א(
)ב(אלאפעולותהחיוניותלתפעולוהשוטףשלתאגיד או
החדשות,ויימנעמקבלתעובדירשותהשידורלפיסעיף98ו
ומעריכתשינוייםבמבנההארגונישלתאגידהחדשות,לרבות

בשיבוץשלעובדעוברובתנאיהעסקתור

תפקיד באותו החדשות בתאגיד ישובץ עובר עובד )ג(
שהיהמשובץאושהיהמיועדלהשתבץאליו,לפיהעניין,

בתאגידהשידורהישראליר

תנאיהעבודהוהשכרבתאגידהשידורהישראלישחלו )ד(
עלעובדעוברכדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודות
התקציב,ערביוםהתחילה,יישמרולוויראואותםכזכויות
בתאגידהחדשות;עלאףהאמורבכל הנובעותמעבודתו
דין,עובדעוברלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהןבשל

המעברר

עלאףהאמורבסעיף98א)ה(,המנהלהכלליהזמנישל )ה(
תאגידהחדשותלאיערוךשינוייםבמבנההארגונישלתאגיד
החדשות,ובכללזהבשיבוץשלעובדעוברובתנאיהעסקתו
איןבהוראות העובדהעובר; בהסכמת אלא זה, סעיף לפי
של הכללי המנהל של מסמכותו לגרוע כדי זה קטן סעיף
תאגידהחדשותשימונהלפיסעיף82זלערוךשינוייםכאמור,
בהתאםלשיקולדעתוהמקצועיובכפוףלהוראותחוקזה

ולכלדיןאחרר

הישראלי השידור בתאגיד החדשות חטיבת מנהל )ו(
ישובץלפיהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לתפקידהעורך
הראשיבתאגידהחדשותותחול,נוסףעלהוראותסעיפים
קטנים)ד(ו–)ה(,הוראהזו:במנייןתקופתכהונתוכעורךראשי
כאמורבסעיף82ח)1()ב(תבואבחשבוןהתקופהשבהכיהן

כמנהלחטיבתהחדשותר

ממלאמקום
למנהלהכללי

הזמנישלתאגיד
החדשות

עדלמינוימנהלכלליזמנישלתאגידהחדשותלפיסעיף98הר )א(
98א,אולתקופהשל14ימיםמיוםהתחילה,לפיהמוקדם,
ישמשמנהלחטיבתהחדשותשנתןאתהסכמתולמלאאת
תפקידהעורךהראשיבתאגידהחדשות,כממלאמקוםשל

המנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותר

אתתפקיד החדשותלמלא הסכיםמנהלחטיבת לא )ב(
העורךהראשיבתאגידהחדשות,ימנההכונסהרשמיביום
התחילהממלאמקוםשלהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד
או 98א סעיף לפי זמני כללי מנהל למינוי עד החדשות,
14ימיםמיוםהתחילה,לפיהמוקדם;ממלא לתקופהשל
מקוםכאמוריהיהעובדעוברבכירשישלוניסיוןמשמעותי

בתחוםהעיתונותר

בתקופתכהונתולאינקוטממלאהמקוםשלהמנהל )ג(
הכלליהזמנישלתאגידהחדשותשמונהלפיסעיףקטן)א(
)ב(אלאפעולותהחיוניותלתפעולוהשוטףשלתאגיד או
החדשות,ויימנעמקבלתעובדירשותהשידורלפיסעיף98ו
ומעריכתשינוייםבמבנההארגונישלתאגידהחדשות,לרבות

בשיבוץשלעובדעוברובתנאיהעסקתור
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קבלתעובדירשות
השידורלתאגיד

החדשות

בתקופתהמעבריציעהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד98ור )א(
החדשותלעובדירשותהשידורלהתקבלכעובדיםבתאגיד
העובדים קבלת לאחר שנותר המשרות בהיקף החדשות,
הראשון האדם כוח לשיא עד התחילה, ביום העוברים
בתאגידהחדשותכאמורבסעיף98ג)ב(,ולאתחולעלקבלת
עובדיםלפיסעיףקטןזהחובתהמכרז;קבלתעובדלפיסעיף
קטןזהתיעשהמשיקוליםמקצועיים,בהליךשוויוניושקוף

בהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף 9)ח1()1(ר

עובדרשותהשידורשהמנהלהכלליהזמנישלתאגיד )ב(
החדשותהציעלולהתקבללעבודהבתאגידהחדשותלפי
מיום ימים 21 בתוך להצעה ישיב )א(, קטן סעיף הוראות
קבלתה;לאהשיבהעובדלהצעהבתוךהזמןהאמור,יראו

אותוכמישסירבלהר

לענייןסעיףזהיראוכעובדרשותהשידורמישהועסק )ג(
יום ערב לפחות רצופות שנתיים במשך השידור ברשות

הפרסוםויחולולענייןזההוראותסעיףפ9)ז(ר

לעבודה להתקבל השידור רשות לעובדי בהצעה )ד(
המעבר, בתאגידהחדשותלפיסעיףזה,שניתנהבתקופת
ייתןהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשותעדיפותלעובד
ותיקשלרשותהשידורכהגדרתובסעיף98יא,העומדבתנאי
המשרה,כפישקבעהמנהלהכלליהזמנישלתאגידהחדשות
סעיף של הסיפה ולהוראות מקצועיים לשיקולים ובכפוף

קטן)א(ר

עובדירשותהשידורשהוצעלהםלהתקבללעבודה )ה(
בתאגידהחדשותלפיסעיףזה,יובאובמנייןהעובדיםשיש
לפיסעיף הישראלי בתאגידהשידור להםמשרות להציע

פ9)א(ו–)ב(ר

בתאגיד לעבודה עובר עובד שאינו עובד יתקבל לא )ו(
רשות עובד הוא כן אם אלא המעבר, בתקופת החדשות,

השידורובהתאםלהוראותסעיףזהר

ביוםהתחילהיומחולתאגידהחדשותכלהזכויותוהחבויות98זרהמחאתחוזים
הנובעותמחוזהשבוהתקשרתאגידהשידורהישראליעם
עיתונאילצורךקבלתשירותיובתחוםהתוכןהחדשותיאו
תוכןבענייניהיום,שלאבמסגרתיחסיעבודה,ושהיהבתוקף

ערביוםהתחילה,ובלבדשאותועיתונאיהסכיםלכךר

הוועדההראשונהלאיתורמועמדיםלמועצתתאגיד98חרמינוייםראשונים )א(
החדשותתמונהבהתאםלהוראותסעיף82ו,בתוך18ימים
לאיתור הראשונה הוועדה - זה )בסעיף התחילה מיום

מועמדים(ר

הוועדההראשונהלאיתורמועמדיםתגישאתהמלצתה )ב(
לשרלפיסעיף31כפישהוחלבסעיף82ו,בתוך 4ימיםממועד

מינויהר
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השרימנהאתהמועצההראשונהשלתאגידהחדשות )ג(
המלצת קבלת ממועד ימים שלושה בתוך 82ג, סעיף לפי
הוועדההראשונהלאיתורמועמדים)בסעיףזה-המועצה

הראשונה(ר

המועצההראשונהתמנהאתהמנהלהכלליהראשון )ד(
שלתאגידהחדשותלפיסעיף82ז,עדתוםתקופתהמעברר

עלאףהאמורבסעיף82ט)ב()1(,חבריהוועדהלאיתור )ה(
מועמדיםשיבחרואתשנינושאיהמשרההראשוניםבתאגיד
החדשותיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותשמונהלפי
סעיף82זושניחברימועצתתאגידהחדשותשיבחריושב

ראשמועצתתאגידהחדשותר

הוראותמעבר
לענייןתקציב

להתקשרות98טר עד ו־82יד, 80 בסעיפים האמור אף על )א(
82יז,יעבירמשרדהתחבורהוהבטיחות בהסכםלפיסעיף
בדרכיםאתהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(בהתאםלהוראות

אלה:

לתאגידהחדשות-יעבירסכוםהדרושלתשלום )1(
עלותשכרלעובדיהתאגידוכןלתשלוםלעיתונאים

שהתאגידהתקשרעמם,כאמורבסעיף82יח)2(;

לתאגידהשידורהישראלי-יעבירסכוםהשווה )2(
להפרששביןהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(לביןהסכום

שהעבירלתאגידהחדשותלפיפסקה)1(ר

תאגידהחדשותיעבירלמשרדהתחבורהוהבטיחות )ב(
בדרכים,אחתלחודש,הודעהבדברהסכוםהדרושלתשלומים
לפיסעיףקטן)א()1(;הודעהכאמורתכלולאתהסכוםהאמור
על הכונסהרשמי,שיינתןבהתבסס לאחראישור ותועבר

פירוטהתשלומיםהאמוריםשמסרלותאגידהחדשותר

הוראותמעבר
לענייןאספקת

טובין,מקרקעין
ושירותים

בהסכם98יר להתקשרות עד 82יז, סעיף הוראות אף על )א(
לפיהסעיףהאמוריספקתאגידהשידורהישראלילתאגיד
הדרושים והשירותים החדשותאתכלהטובין,המקרקעין
בסעיף האמור לסכום עד תפקידיו, ביצוע לצורך לו

98ט)א()2(,ובכללזהאתהמקוםהנדרשלפעילותו,לרבות
משרדיםואולפנים,הכולכאמורבסעיף82יז)א(,ולאיחולו

לענייןזההוראותסעיף82יז)ב(ר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(ועלאףהאמורבסעיף )ב(
82טז,תאגידהשידורהישראלייהיהרשאי,לבקשתתאגיד
החדשות,לשכוראולפנישידורוצוותטכנישייתןשירותי
אולפןלשידור,לשםמתןשירותיםלתאגידהחדשותעדליום

ט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018(ר

הוראותמעבר
לענייןקבלתעובדי

רשותהשידור
לשירותהמדינה

נציבשירותהמדינהיציעלעובדיםותיקיםשלרשות98יאר )א(
השידור,להתמנותלעובדיהמדינה,למשרותשייעדלשםכך,
בהתאםלצרכיםהמקצועייםשלהמדינה;קבלתעובדיםלפי
סעיףזהתיעשהבתקופהשמיוםהתחילהועדתוםארבעה

השרימנהאתהמועצההראשונהשלתאגידהחדשות )ג(
המלצת קבלת ממועד ימים שלושה בתוך 82ג, סעיף לפי
הוועדההראשונהלאיתורמועמדים)בסעיףזה-המועצה

הראשונה(ר

המועצההראשונהתמנהאתהמנהלהכלליהראשון )ד(
שלתאגידהחדשותלפיסעיף82ז,עדתוםתקופתהמעברר

עלאףהאמורבסעיף82ט)ב()1(,חבריהוועדהלאיתור )ה(
מועמדיםשיבחרואתשנינושאיהמשרההראשוניםבתאגיד
החדשותיהיוהמנהלהכללישלתאגידהחדשותשמונהלפי
82זושניחברימועצתתאגידהחדשותשיבחריושב סעיף

ראשמועצתתאגידהחדשותר

הוראותמעבר
לענייןתקציב

להתקשרות98טר עד ו־82יד, 80 בסעיפים האמור אף על )א(
82יז,יעבירמשרדהתחבורהוהבטיחות בהסכםלפיסעיף
בדרכיםאתהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(בהתאםלהוראות

אלה:

לתאגידהחדשות-יעבירסכוםהדרושלתשלום )1(
עלותשכרלעובדיהתאגידוכןלתשלוםלעיתונאים

שהתאגידהתקשרעמם,כאמורבסעיף82יח)2(;

לתאגידהשידורהישראלי-יעבירסכוםהשווה )2(
להפרששביןהסכוםהאמורבסעיף82יד)ב(לביןהסכום

שהעבירלתאגידהחדשותלפיפסקה)1(ר

תאגידהחדשותיעבירלמשרדהתחבורהוהבטיחות )ב(
בדרכים,אחתלחודש,הודעהבדברהסכוםהדרושלתשלומים
לפיסעיףקטן)א()1(;הודעהכאמורתכלולאתהסכוםהאמור
על הכונסהרשמי,שיינתןבהתבסס לאחראישור ותועבר

פירוטהתשלומיםהאמוריםשמסרלותאגידהחדשותר

הוראותמעבר
לענייןאספקת

טובין,מקרקעין
ושירותים

בהסכם98יר להתקשרות עד 82יז, סעיף הוראות אף על )א(
לפיהסעיףהאמוריספקתאגידהשידורהישראלילתאגיד
הדרושים והשירותים החדשותאתכלהטובין,המקרקעין
בסעיף האמור לסכום עד תפקידיו, ביצוע לצורך לו

98ט)א()2(,ובכללזהאתהמקוםהנדרשלפעילותו,לרבות
משרדיםואולפנים,הכולכאמורבסעיף82יז)א(,ולאיחולו

לענייןזההוראותסעיף82יז)ב(ר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(ועלאףהאמורבסעיף )ב(
82טז,תאגידהשידורהישראלייהיהרשאי,לבקשתתאגיד
החדשות,לשכוראולפנישידורוצוותטכנישייתןשירותי
אולפןלשידור,לשםמתןשירותיםלתאגידהחדשותעדליום

ט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018(ר

הוראותמעבר
לענייןקבלתעובדי

רשותהשידור
לשירותהמדינה

נציבשירותהמדינהיציעלעובדיםותיקיםשלרשות98יאר )א(
השידור,להתמנותלעובדיהמדינה,למשרותשייעדלשםכך,
בהתאםלצרכיםהמקצועייםשלהמדינה;קבלתעובדיםלפי
סעיףזהתיעשהבתקופהשמיוםהתחילהועדתוםארבעה
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חודשיםמהיוםהאמור,ותהיהפטורהממכרזלפיחוקשירות
נציב שיקבע בתנאים התשי"ט-9 419, )מינויים(, המדינה

שירותהמדינהבתוךחודשמיוםהתחילהר

עובדרשותהשידורשלאהתקבלכעובדתאגידהשידור )ב(
הישראליאותאגידהחדשותבתוךשלושהחודשיםמיום
שנה תום שעד בתקופה להתמודד, רשאי יהיה התחילה,
או פנימיים במכרזים התחילה, מיום חודשים ושלושה

במכרזיםבין־משרדייםשתפרסםנציבותשירותהמדינהר

נציבשירותהמדינהידווחבכתבלוועדתהכלכלהשל )ג(
הכנסת,בתוםשלושהחודשיםובתוםשישהחודשיםמיום

התחילה,עליישומושלסעיףזהר

בסעיףזה- )ד(

"עובדותיקשלרשותהשידור"-עובדרשותהשידורכאמור
בסעיףפ9)ה(ו–)ז(,שמלאולוביוםהתחילה40שנים
והואאינוזכאיעםפרישתומרשותהשידורלקצבה
משולב[, ]נוסח )גמלאות( המדינה שירות חוק לפי

התש"ל-1970,אולתשלוםקצבתגישור;

"קצבתגישור"-זכאותלתשלוםחודשיעדהגיעהעובדלגיל
פרישתחובהלפיחוקגילפרישה,התשס"ד-2004,אועד
קרותאירועמזכהכמשמעותובמסמכיעקרונותמוסכמים
בענייןרשותהשידורמיוםב'באבהתשע"ד)29ביולי
2014(,שהסתדרותהעובדיםהכלליתהחדשהאואגודת

העיתונאיםבירושליםותלאביבצדלהם,לפיהענייןר"

בסעיף99לחוקהעיקרי,ההגדרות"הכונסהרשמי"ו"פקודתהחברות"-יימחקור 2רתיקוןסעיף99

בסעיף 12לחוקהעיקרי-פ2רתיקוןסעיף 12

בפסקה)1(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )1(
והמנהלהכללישלתאגידהחדשות"";

בפסקה)3(,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידורהישראלי )2(
והמנהלהכללישלתאגידהחדשות""ר

בסעיף127לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור27רתיקוןסעיף127
הישראליאושלתאגידהחדשות""ר

בסעיף128לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור28רתיקוןסעיף128
הישראליותאגידהחדשות""ר

בסעיף 13לחוקהעיקרי-29רתיקוןסעיף 13

בפסקה)1()ג(,במקוםההגדרה""תאגידהשידורהישראלי""יבוא: )1(

השידור בחוק כהגדרתם - הישראלי" השידור "תאגיד החדשות", ""תאגיד
הציבורי;";

השידור ""תאגיד יבוא הישראלי"" השידור ""תאגיד במקום )8()א(, בפסקה )2(
הישראלי,תאגידהחדשות""ר

ס"חהתשי"ט,עמ'89ר 4
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בסעיף139לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור30רתיקוןסעיף139
הישראליותאגידהחדשות""ר

בסעיף140לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור31רתיקוןסעיף140
הישראלי,תאגידהחדשות""ר

אחריסעיף142לחוקהעיקרייבוא:32רהוספתסעיף142א

"תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'111

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000 ,בתוספת142אר
הראשונה,אחריפרט)7 (יבוא:

תקשורת- "8 ר

החלטהשלמומחהלפיסעיף3פא)ב(או)ג(לחוק )1(
השידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-2014;

החלטהשלמומחהלפיסעיף82יז)ו(או)ז(לחוק )2(
השידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-2014ר"

בסעיף143)1()א(לחוקהעיקרי,אחרי"כהגדרתו"יבוא"אותאגידהחדשותכהגדרתו33רתיקוןסעיף143
בחוקהאמורבכלהנוגעלתוכןחדשותיאותוכןבענייניהיום"ר

סעיף149לחוקהעיקרי-בטלר34רביטולסעיף149

הוספתתוספת
ראשונה

לפניהתוספתלחוקהעיקרייבוא: 3ר

"תוספת ראשונה
)סעיף3פ)ב1((

בתוספתזו,"שעותצפייתשיא"-השעותשבין00ר18ל־00ר1,23רהגדרות
בכליוםר

זמנישידורשל
תוכןחדשותיושל
תוכןבענייניהיום

תאגידהשידורהישראליישדרתוכןחדשותיותוכןבענייני2ר
היוםשמעבירלותאגידהחדשותבזמניםכמפורטלהלן:

בשעותצפייתשיא-180דקותלפחות; )1(

דקות 90 - שיא צפיית שעות שאינן בשעות )2(
לפחותר"

בתוספתלחוקהעיקרי-פ3רתיקוןהתוספת

בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתשנייה"; )1(

בסעיף2)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"הפקותמקומיות"יבוא"הפקותמקומיות )2(
אותכניותספורט";

סעיף3-בטלר )3(

תחילתושלביטולסעיף149לחוקהעיקריכאמורבסעיף34לחוקזה,ביוםכ"בבתמוז37רתחילה
התשע"ז)פ1ביולי2017(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ב ג נ ה  י ח צ
ממלאמקוםשרהתקשורת

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

בסעיף139לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור30ר
הישראליותאגידהחדשות""ר

תיקוןסעיף139

בסעיף140לחוקהעיקרי,במקום""תאגידהשידורהישראלי""יבוא""תאגידהשידור31ר
הישראלי,תאגידהחדשות""ר

תיקוןסעיף140

הוספתסעיף142אאחריסעיף142לחוקהעיקרייבוא:32ר

"תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'111

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000 ,בתוספת142אר
הראשונה,אחריפרט)7 (יבוא:

תקשורת- "8 ר

החלטהשלמומחהלפיסעיף3פא)ב(או)ג(לחוק )1(
השידורהציבוריהישראלי,התשע"ד-2014;

החלטהשלמומחהלפיסעיף82יז)ו(או)ז(לחוק )2(
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