
הוספת סעיף 17א

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל מדינת במשק ההסדרים חוק
והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000) (תיקון), התש"ס2000*

ו. בחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס1 1999, אחרי סעיף 17 יבוא:

חוק תיקון
השניה הרשות

 ורדיו לטלוויזיה
12 מס

17א. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התשץ2 1990 (להלן  החוק
 העיקרי)

 1 בסעיף (ו)
(א) במקום ההגדרה ""החזקה" או "רכישה"" יבוא:

 בתאגיד שליטה אמצעי לענין "רכישה", או ""החזקה"
 זה לענין בעקיפין, ובין במישרין בין

יראו תאגיד, בידי ברכישה או בהחזקה כשמדובר (1)

 מהם מי של שלוב ותאגיד בו ענין בעל תאגיד,
כאחד;

יראו יחיד, בירי ברכישה או בהחזקה כשמדובר (2)

כאחד;  מהם מי של שלוב ותאגיד קרובו יחיד,
לפי תחושב שלוב תאגיד באמצעות החזקה (5)

להלן: המפורט
מלוא ייוחסו השלוב בתאגיד שליטה לבעל (א)

השלוב; התאגיד שמחזיק השליטה אמצעי
השלוב, בתאגיד שליטה בעל שאינו למי (ב)
השלוב התאגיד שמחזיק השליטה אמצעי ייוחסו
בתאגיד אדם אותו של החזקותיו שיעור לפי

השלוב;";
יבוא: "רכישה"" או ""החזקה" ההגדרה אחרי (ב)

הכנסת;"; של הכספים ועדת  ""הועדה"
יבוא. החדשות" "חברת ההגדרה במקום (ג)

שהוקמו החדשות מחברות אחת כל  החדשות" ""חברת
ד';"; לפרק ד' סימן לפי

יבוא: שידור" "יחידת ההגדרה אחרי (ד)

""ערוץ 2" ו"הערוץ השלישי"  כמשמעותם בסעיף 54;":

יבוא: "שידורים" ההגדרה אחרי (ה)

ויומני חדשות מהדורות שידורי  חדשות" ""שידורי
חדשות,";

באמצעות "לרבות יבוא בסופה טלויזיה", "שידורי בהגדרה (ו)
לוויין, ולמעט שידור מוצפן שקליטתו מותנית בתשלום:":

* נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התש"ס (28 במרס 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק
2824, מיום ט"ו בחשון התש"ס (25 באוקטובר 1999), עמ' 95.

1 ס"ח התש"ס, עמ' 66.
2 ס"ח התש"ן, עמ' 59.



יבוא: "שליטה" ההגדרה במקום (ז)

התשכ"ח51968, ערך, ניירות בחוק כהגדרתה  ""שליטה"
שולט שהוא אדם על חזקה בה, האמור על ונוסף

מאלה: אחד בו התקיים אם בתאגיד,
שליטה אמצעי של ביותר הגדול השיעור בידו (1)

המחזיק, אחר ארם קיים שלא או כלשהו, מסוג
כלשהו מסוג שליטה אמצעי בעקיפין, או במישרין
האמור האדם של החזקותיו שיעור על העולה בשיעור

שליטה; אמצעי של סוג באותו
עסקיות החלטות קבלת למנוע היכולת בידו (2)

אמצעי של הנפקה שענינן החלטות למעט בתאגיד,
של חיסול או מכירה לענין החלטות או בתאגיד שליטה

בהם;"; מהותי שינוי או התאגיד עסקי
יבוא אולפך "למעט במקום שידור", "תחנת בהגדרה (ח)

אולפן"; ולמעט לווייני ציוד "לרבות

(2) בסעיף 5(ב)(6), אחרי "החברה הישראלית" יבוא "באזורי הארץ
השונות"; ההתיישבות ובצורות השונים

 24 בסעיף (3)

"וכפוף יבוא השר" "דרישת אחרי ברישה, (א), קטן בסעיף (א)
בתוספת"; לאמור

של והתרבות החינוך "ועדת במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
"הועדה"; יבוא הכנסת"

 34 בסעיף (4)

רדיו "לשידורי יבוא "לשידורים" במקום (א), קטן בסעיף (א)
;"2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון ושל

יבוא השידור" "מיחידות אחרי (ב), קטן בסעיף (ב)

;"2 "בערוץ

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ג)

טלוויזיה לשידורי זיכיון של תוקפו תקופת (1) "(ג)
השלישי בערוץ השידור מיחידות אחת לכל שניתן
תקופת  זה קטן (בסעיף שנים שמונה תהיה

הזיכיון).

(2) בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה,
הזיכיון תקופת של הראשונות השנים ארבע בתום
כיצד תבחן שבו בדיקה, הליך המועצה תקיים
ההוראות אחר האמורה בתקופה הזיכיון בעל מילא
(בסעיף הזיכיון ותנאי המועצה כללי זה, חוק לפי
בעל כי המועצה מצאה הדין); הוראות  זה קטן

3 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.



ההפרה חומרת אך הרין, הוראות את הפר הזיכיון
הזיכיון ביטול המועצה, לרעת מצדיקה, אינה
לאחר לו, תורה ,37 סעיף לפי לסמכותה בהתאם
כיצר טענותיו, את להשמיע הזדמנות לו שנתנה

הזיכיון."; תקופת ביתרת ההפרות את לתקן

רדיו"; "לשידורי יבוא הזיכיון" של "תוקפו אחרי 35(א), בסעיף (5)

 36 בסעיף (6)

(א) בסעיף קטן (ב)(3), במקום "בסעיפים 41(ב) או 56" יבוא
"בסעיפים 41(ב), (בו) ו(ג), 56 או 72א":

יבוא "56 או 41(ב) "בסעיפים במקום (ה), קטן בסעיף (ב)
72א"; או 56 ו(ג), (בו) 41(ב), "בסעיפים

 ו4 בסעיף (7)

יבוא (ב)" קטן "בסעיף במקום ברישה, (א), קטן בסעיף (א)
ו(ג)"; (בו) (ב), קטנים "בסעיפים

 (ב) קטן בסעיף (ב)

;"2 "בערוץ יבוא טלוויזיה" "לשידורי אחרי ברישה, (ו)

(2) בפסקה (ו), במקום "להלן יבוא "בסעיף קטן זה",
"ולגבי יבוא אחוזים" "משלושים אחרי ,(3) בפסקה (3)
באדר כ"ו ביום טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל שהוא תאגיד
אחוזים"; מארבעים ביותר  (2000 באפריל 2) התש"ס ב'

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ג)

"(ב1) לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי
מאלה: אחד בו שמתקיים מי השלישי בערוץ טלוויזיה

שבעל או לשידורים, אחר זיכיון בעל הוא (1)
של כלשהו בשיעור בו מחזיק לשידורים אחר זיכיון
אחר זיכיון "בעל זה, קטן בסעיף שליטה; אמצעי
חוק לפי טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל  לשידורים"
רשיון בעל או כבלים לשידורי זיכיון בעל זה,

הבזק; חוק לפי לוויין לשידורי
בעקיפין, או במישרין שמחזיק, מי או הוא, (2)
גם מחזיק בו, שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור
זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור
שאדם תאגיד האמור, אף על לשידורים; אחר
כלשהו בשיעור בעקיפין, או במישרין בו, המחזיק
או אחוזים בעשרה גם מחזיק שליטה, אמצעי של
זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו מסוג פחות
ובלבד במכרז, להשתתף רשאי לשידורים, אחר
אדם אותו יחזיק לא במכרז, זכה התאגיד שאם
אחר זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו שיעור .

לשידורים בתום 60 ימים מיום שהודע לתאגיד על
מלהחזיק האמור האדם חדל לא כאמור; הזכיה



בתום לשידורים אחר זיכיון בבעל שליטה באמצעי
תאגיד אותו של הזכיה תבוטל האמורה, התקופה
בעת קבעה שהמועצה למי יוענק והזיכיון במכרז,
הבא הזוכה הוא כי במכרז הזוכים על החלטתה

הראשונים; הזוכים שני אחרי

במישרין בו, מחזיק אחר אדם אשר תאגיד הוא (3)
כלשהו מסוג אחוזים מארבעים ביותר בעקיפין, או
בעל הוא אחר שאדם או שליטה, אמצעי של
בעקיפין; או במישרין פעילותו, את לכוון היכולת
או יחיד שהוא או עיתון, שהוא תאגיד הוא (4)

בשיעור בעקיפין, או במישרין המחזיק, תאגיד י

לכוון ביכולת או בעיתון, שליטה אמצעי של כלשהו
מחזיק והוא אחרת, בדרך העיתון פעילות את
או במישרין במכרז, להשתתף המבקש בתאגיד

מאלה: באחת בעקיפין,

מזכויות אחוזים עשר משישה ביותר (א)
ההצבעה,

או אחוזים בעשרים להשתתף בזכות (ב)
מהרווח; יותר

ממספר יותר או חמישית למנות בזכות (ג)
בו שאין בתאגיד דומה בזכות או הדירקטורים

דירקטורים;

בדרך התאגיד פעילות את לכוון ביכולת (ד)
אחרת;

מהמחזיקים יותר או ששניים תאגיד הוא (5)
השיעור על העולה בשיעור בו, שליטה באמצעי
או עיתונים הם ,(4) פסקה לפי אחד למחזיק המותר
אחוזים בעשרים בעקיפין, או במישרין שמחזיק, מי
או בעיתון, שליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או
קטן בסעיף עיתון; של פעילותו את לכוון ביכולת

(ב)." קטן בסעיף כהגדרתו  "עיתון" זה,

 45 בסעיף (8)

יבוא: (ו) פסקה אחרי (א)

"(1א) לענין מכרז לשידורי טלוויזיה  דמי הזיכיון החד
המוצעים;", פעמיים

יבוא: (4) פסקה אחרי (ב)

וכן מקומיות, בהפקות המוצע ההשקעות היקף "(4א)
תעודה לתכניות דרמה, לתכניות המוצע השנתי ההיקף

בתוספת;"; כהגדרתן מיוחדות ולתכניות



יבוא: (5) פסקה במקום (ג)

הרשות למגמות המוצעים בשידורים ביטוי מתן (5)"

כמפורט בסעיף 5(ב), ויכולתו לקיימם כאמור:";

יבוא: 47 סעיף אחרי (9)

חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר 47א. מוגנות "יצירות
לענין הסדרים לקבוע רשאי הכנסת, של ומשפט
יצירות של הזיכיון בעל ידי על וריווח רישום
מבצעים, ובזכויות יוצרים בזכויות המוגנות
בעלויות הנשיאה לענין וכן ירו, על המשוררות
הרישום והדיווח: הוראות סעיף זה באות להוסיף על

דין."; כל הוראות
 51 בסעיף (10)

"בציוד" אחרי ,(2) בפסקה "מימון", בהגדרה (א), קטן בסעיף (א)
בלוויין''; כמשיבים "לרבות יבוא
יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

לא השלישי בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל ''(או)
שידוריו כי לו הודיע שהמנהל לאחר אלא בשידוריו יחל

הארץ.''; רחבי בכל לקליטה ניתנים

 54 בסעיף (11)

במילים המסתיימת הרישה במקום (א), קטן בסעיף (א)
יתקיימו טלוויזיה "שידורי יבוא שוות" שידור ''וליחידות
השלישי; והערוץ 2 ערוץ שהם טלוויזיה, ערוצי שני במסגרת
שוות, שידור ליחידות ערוץ, בכל יינתן, טלוויזיה לשידורי זיכיון
לשני  השלישי ובערוץ במכרז, זוכים לשלושה  2 בערוץ

במכרז,"; זוכים
(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "בעלי הזיכיון" יבוא "באותו ערוץ":

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ג)

של הסדרתם למנוע בדי (א) קטן סעיף בהוראות אין "(ד)
או זה חוק לפי נוספים, בערוצים לרבות טלוויזיה, שידורי

דין."; כל לפי
יבוא: (א) קטן סעיף אחרי ,55 בסעיף (12)

יינתן השלישי, בערוץ השידורים תחילת ביום החל "(א1)
של בהיקף (א) קטן בסעיף כאמור זיכיון הלימודית לטלוויזיה
וזיכיון 2 בערוץ השידור יחידות מכלל וחצי אחוזים שמונה
השידור יחידות מכלל וחצי אחוזים שמונה של בהיקף כאמור
ליום עד יהא האמורים הזיכיונות של תוקפם השלישי; בערוץ
כדי בכך אין ואולם ,(2003 באוקטובר 31) התשס"ד בחשון ה'

.37 סעיף לפי המועצה מסמכויות לגרוע



פי על המועצה, רשאית (או), קטן בסעיף האמור על נוסף (א2)

לטלוויזיה להעניק והועדה, הממשלה ובאישור השר המלצת
שמונה של בהיקף (א) קטן בסעיף כאמור זיכיון הלימודית
לתקופות השלישי בערוץ השידור יחידות מכלל וחצי אחוזים
בעלי של הזיכיון לתקופת מעבר יחרגו שלא ובלבד נוספות,

השלישי."; בערוץ הראשונים הזיכיון
 56 בסעיף (13)

תימחק,  שבו (4) ופסקה (א), יסומן בו האמור (א)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

בעל של החזקה לרבות  "החזקה" זה, סעיף לענין "(ב)
חברה באמצעות החזקה למעט זה,. בסעיף כאמור ענין
בבורסה ונסתרים תשקיף פי על לציבור הוצעו שמניותיה
שמתקיים אחד ענין בעל או אחר שמחזיק ובלבד בישראל,
מסוג יותר או מחצית בה מחזיק אינו זה, בסעיף האמור בו
היכולת בעל אינו שהוא או השליטה, אמצעי של כלשהו

אחרת.", בדרך פעילותה את לכוון
יבוא: 59 סעיף במקום (4ו)

"הקצאת זמן
להפקות שידור

מקומיות

שידורי מכלל לפחות אחוזים ארבעים (א) .59

במיוחד שהופקו מקומיות, מהפקות יהיו הטלוויזיה
לכללים ובהתאם זה חוק פי על שידורן לצורך
ובלבד ותקציבים, תנאים הקצאת בדבר שייקבעו
ברמה הפקות ביצוע יאפשרו כאמור שכללים
להרחבת תפעל הרשות ואולם הולמים, ובאיכות
לרבות מקומיות, מהפקות טלוויזיה שידורי של חלקם
כאמור שהרחבה ובלבד הראשונה, הזיכיון בתקופת
במיוחד הופקו שלא מקומיות הפקות שתכלול יכול
לכללים ובהתאם זה חוק פי על שידורן לצורך

כאמור.

על ונוסף המקומיות ההפקות כלל מתוך (ב)

ישדר בכללים, או בזיכיון המועצה שתקבע החובות
בתוספת, כמפורט תכניות שנה בכל זיכיון בעל
הקבועות השנתיות המכסות מן תפחת שלא ובכמות

בה.

המועצה המלצת פי על רשאי, השר (ג)
התוספת. את לשנות הועדה, ובאישור

המועצה, רשאית זה, בסעיף האמור אף על (ד)
השנתיים למשך להתיר, והועדה, השר בידיעת
זיכיון בעל בידי שידורים תחילת מיום הראשונות
הקבוע השידורים בהיקף הפחתה השלישי, בערוץ

. השלישי, בערוץ זיכיון בעל מחויב שבהם בתוספת
היקף מחצית על תעלה לא שההפחתה ובלבד

כאמור.''; השידורים



ערוץ "באותו יבוא אחר" זיכיון "לבעל אחרי 62(א), בסעיף (15)

טלוויזיה";
(16) בסעיף 62א, בסעיף קטן (ב), אחרי "בין בעלי זכיונות יבוא

טלוויזיה"; ערוץ באותו טלוויזיה "לשידורי
 63 בסעיף (17)

חדשות"; "שידורי תהיה השוליים כותרת (א)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (ב)

חוק לפי הטלוויזיה שידורי במסגרת חדשות שידורי "(א)
בלבד."; זה סימן להוראות בהתאם יהיו זה

יבוא: 63 סעיף אחרי (18)

החדשות ישודרו"חברות 2 בערוץ החדשות שידורי (א) 63א.
ותפעל שתוקם ,2 ערוץ של החדשות חברת באמצעות
לה שהעניקה לזיכיון ובהתאם זה, סימן לפי

המועצה.

השלישי בערוץ החדשות שידורי (1) (ב)

של החדשות חברת באמצעות ישודרו
לפי ותפעל שתוקם השלישי, הערוץ
המתחייבים בשינויים זה, סימן הוראות
השר, שקבע כפי ,54 סעיף מהוראות לגביה
המועצה, לה שהעניקה לזיכיון ובהתאם
בשנה חדשות שידורי קיום לצורך (2)

הזיכיונות תקופת של הראשונה
חברת רשאית השלישי, בערוץ הראשונים
לרכוש השלישי הערוץ של החדשות
לפי והמשוררים המופקים חדשות שידורי

דין. כל
לענין הגבלות
תפקיד בעל

החדשות בחברת תפקיד כבעל אדם יכהן לא 63ב.
השלישי הערוץ של החדשות ובחברת 2 ערוץ של

בעת ובעונה אחת.":

 66 בסעיף 0 9)

;"2 ערוץ "של יבוא בסופה השוליים, בכותרת (א)

של המניות "בעלי יבוא הרישה במקום (א), קטן בסעיף (ב)
הזיכיונות ובעלי הרשות יהיו 2 ערוץ של החדשות חברת

לשידורי הטלוויזיה בערוץ 2 כלהלן:":
 67 בסעיף (20)

"של יבוא החדשות" "חברת אחרי (ב), קטן בסעיף (א)
ערוץ 2":

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

של החדשות חברת של המנהלים מועצת ראש יושב "(ג)

שתקבע הרשות מנציגי אחר יהיה השלישי הערוץ
הממשלה."; באישור המועצה



(21) בסעיף 99, בסופו יבוא "דמי הזיכיון לפי סעיף זה הם נוסף על
הוצעו אם הזיכיון, בעל ששילם החדפעמיים הזיכיון דמי

במכרז.";

(22) בסעיף 104(ב), במקום "לפי חוק זה" יבוא "בערוץ 2":

בעלי "בידי יבוא הזיכיון" בעל "בידי במקום ,106 בסעיף (23)
;"2 בערוץ הראשונים הזיכיון
יבוא: 142 סעיף אחרי (24)

הגדרות

"תוספת
ו59) 24 (סעיפים

 זו בתוספת .1

הטכני הצוות רוב מבצעיה, רוב יוצריה, שרוב תכנית  מקומית" "הפקה
ישראל תושבי הם ההפקה צוות ורוב בהפקתה חלק שנטל הנדסי
ישראלי ראשוני יער קהל בעבור הופקה והיא קבע, דרך בה המתגוררים
מראש, המנהל שאישר אחרת בשפה או ברוסית בערבית, בעברית,

היום; בעניני ותכניות ספורט תכניות חדשות, שידורי למעט
או 2 בערוץ הטלוויזיה שידורי של הכוללת המסגרת  השידור" "ערוץ

השלישי; בערוץ

בו ששודרה תכנית של השידור בערוץ מחורש שידור  חוזר" "שידור
בישראל, ארצי כלל בערוץ לבן קודם ששודרה תכנית של או לכן, קודם
הרשות, לדעת במהותה, זהה שהיא מחדש, שנערכה תכנית לרבות

לתכנית ששודרה בעבר:
לפחות; תכנית דקות 46  בשעות הקבועה תכניות במכסת "שעה",

תכנית דקות 24  שעות בחצאי הקבועה תכניות במכסת , שעה" "חצי
לפחות,

ומוגדרים, ידועים והיקף תוכן בעלת בסיסית שידורים יחידת  "תבנית"
תמונות של רצף הכוללת בטלוויזיה, לשידור הערוכה במתכונת

וקול;

האלה: מהסוגים מקומיות הפקות  עילית" (ז'נר) סוגה "תכנית
תופעות של בתיעוד העוסקת תכנית  תעודה'' "תכנית (1)

או תופעות בתיעוד או פוליטיות, או תרבותיות חברתיות,
היום; בעניני תכנית אינה והיא במדע, או בטבע תגליות

אופי בעל עלילה סיפור המגוללת תכנית  דרמה" "תכנית (2)

מסוגים השאר בין בזה, כיוצא או טרגי מלודרמטי, דרמטי, קומי,
אלה:

המשודרת אחד פרק של בהיקף דרמה  בודדת דרמה (א)
קצרה מסדרה חלק מהווה או אחד, שידור במהלך במלואה
צילומים עם אולפן צילומי כלל בדרך בתוכה ומשלבת

לפחות; דקות 50 ואורכה לאולפן, מחוץ



או בדמויות העוסקת דרמה  (דוקודרמה) תיעודית דרמה (ב)
ואירועים דמויות לשחזר והחותרת אמיתיים באירועים
המתארים ולמסמכים לעדויות מרבית נאמנות מתוך אלה,

אותם,

אחר בל שאורך פרקים, כמה שבה דרמה  דרמה סדרת (ג)
לפחות; רקות 24 מהם

בודדת לדרמה הדומה במתכונת תכנית  טלוויזיה סרט (ד)
לפחות דקות 80 של באורך כלל, בדרך מתאפיינת, אך

לאולפן; מחוץ צילומים המחייב ובתסריט
ערך ובעלת מקורית במתכונת תכנית  מיוחדת" "תכנית (3)

באיכות היא כי הרשות של רעתה להנחת הוכח אשר מיוחד,
אלה: מסוגים ובימוי, משחק תסריטית, כתיבה של דופן יוצאת
של באורך גבוהה הפקה ברמת המופקת מערכונים תכנית (א)

רבע שעה לפחות:
שעה רבע של באורך וחדשנית, מקורית במתכונת תכנית >ב)

לפחות;
אלה בל  דרמטית וסדרה תיעודית דרמה בודדת, דרמה (ג)

לפחות. שעה חצי של באורך

סוגה תכניות
עילית

תכניות שנה בכל זיכיון בעל ישדר המקומיות ההפקות כלל מתוך .2

סוגה עילית בהיקף שלא יפחת מ74 שעות בערוץ 2 ומ111 שעות בערוץ
חוזרים. שידורים במנין יבואו לא זה ולענין השלישי,

שידור בימישעות ל24.00 19.00 השעות בין עילית סוגה תכניות ישדר זיכיון בעל .3

בשבתות, אחרות, בשעות גם שידורים לאשר המנהל רשאי ואולם חול,
כאמור, אחרות בשעות שידור המנהל אישר מיוחדים; ובמועדים בחגים
האפשר. במידת חול, ביום חוזר בשידור התכנית את הזיכיון בעל ישדר

בערבית תבניות
וברוסית

בסוגיהן מגוונות תכניות ישדר השלישי ובערוץ 2 בערוץ זיכיון בעל .4

לערבית המתורגמות או הרוסית, או הערבית בשפה הדוברות ובנושאיהן,
יפחת שלא בהיקף דיבוב, או תרגום כתוביות באמצעות רהוטה, לרוסית או
מכלל הרוסית, בשפה אחוזים ומחמישה הערבית בשפה אחוזים מחמישה

" שלו.'' השבועי השידור זמן

מעבר זיכיוןהוראת בבעל שליטה באמצעי מחזיק (2000 באפריל 2) התש"ס ב' באדר כ"ו שביום מי .2
הרשות לחוק 1 בסעיף כנוסחה "שליטה", ההגדרה לגביו לחול תמשיך טלוויזיה, לשידורי

זה. חוק של תחילתו ערב התש"ן1990, ורדיו, לטלוויזיה השניה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

אליעזר בן בנימין
התקשורת שר

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


