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)(1

במקום ההגדרה "חוק הבזק" יבוא:
""חוק

)(2

ו

התקשורת" 

חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב;";21982

אחרי ההגדרה "תחנת שידור" יבוא:
""תקופת הזיכיון הראשונה" 



התקופה המסתיימת ביום ה' בחשון התשס"ד

לענין ערוץ
באוקטובר
לענין הערוץ השלישי  התקופה המסתיימת בתום שמונה שנים מהיום
שבו התחילו שידורים בו".
2

)31

;(2003
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בסעיף

41

לחוק העיקרי 

תיקון סעיף 41

)ו( בסעיף קטן )ב() ,(1במקום "לפי הוראות פרק ב' 1לחוק" יבוא "או בעל רישיון כללי
לשידורי כבלים ,לפי חוק";
) (2בסעיף קטן )ב  ,(1)(1אחרי "בעל זיכיון לשידורי כבלים" יבוא "או בעל רישיון כללי
לשידורי כבלים".
.4

בסעיף

54

לחוק העיקרי ,אחרי

סעיף קטן )א( יבוא.

")או( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת מיחידות
השידור בערוץ השלישי ,לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי בשידוריו או חדל
מלשדר ,או לא הוענק זיכיון לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי ,רשאי השר ,אם
נוכח כי הדבר נדרש ,בין השאר ,כרי להבטיח רצף בשידורים ,לקבוע ,באישור
 .נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר התשס"ב ) 12במרס  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
ג ,504מיום י"ב בחשון התשס"ב ) 29באוקטובר ו ,(200עמי .16
 1ס"ח התש"ן ,עמ' .59
 2ס"ח התשמ'ב ,עמ' .218
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המועצה והועדה ,הוראות להפעלת אותה יחידת שידור ,ובכלל זה לקבוע את
ההתאמות והשינויים הנדרשים בתוספת ובכללים לפי חוק זה.
)א (2הוראות כאמור בסעיף קטן )או( ,יכול שיקבעו כי בעל הזיכיון או הזוכה במכרז
שנותר בערוץ השלישי )בסעיף זה  בעל הזיכיון הנותר( ,יפעיל גם את יחידת
השידור האמורה ,אם ביקש זאת ,ובלבד 
) (1שהתחייבויות שבעל הזיכיון שזיכיונו פקע או בוטל ,שלא החל בשידוריו
או שחדל מלשדר ,או הזוכה במכרז ,לפי הענין ,קיבל על עצמו במסגרת המכרז
שקדם למתן הזיכיון ,וכן התנאים וההתחייבויות שחלו עליו ,או שהיו אמורים
לחול עליו ,לפי חוק זה ,יחולו על בעל הזיכיון הנותר ,בהתאמות הנדרשות לפי
נסיבות הענין ,כפי שייקבע;
) (2בתאגיד בעל הזיכיון הנותר יתקיימו הוראות סעיף )41ב (1ולא יתקיים בו
אחד מאלה:
)ו( )א( הוא תאגיד המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה

בעיתון;
)ב( עיתון מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי
שליטה ,או בשליטה בו;
)ג( הוא תאגיד שאדם המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,בשיעור
כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון ,או בשליטה בעיתון ,מחזיק בו,
במישרין או בעקיפין ,ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של
אמצעי השליטה ,או בשליטה בו;
) (2הוא תאגיד ,אשר עיתון קשור מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי
שליטה ,או שמי שמחזיק בו שיעור כלשהו של אמצעי שליטה הוא עיתון
קשור:

בסעיף זה 
"עיתון"  בהגדרתו בסעיף )41ב();(4
"עיתון קשור"  תאגיד שהוא עיתון ,או אדם שהוא בעל ענין בתאגיד
שהוא עיתון או בעל שליטה בעיתון ,והוא גם בעל ענין בבעל זיכיון
אחר לשידורים ,כהגדרתו בסעיף )41ב".(1)(1
הוספת סעיף
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אחרי סעיף

"איחוד בעל

זיכיון בערוץ
ובעל זיכיון
בערוץ השלישי
2

54

לחוק העיקרי יבוא:

54א) .א( על אף הוראות סעיף  ,54פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת
מיחידות השידור בערוץ השלישי ,לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי
בשידוריו או חדל משידוריו ,או לא הוענק זיכיון לאחת מיחידות השידור
בערוץ השלישי ,רשאית המועצה ,באישור השר והועדה ,להתיר לבעל
זיכיון בערוץ  2ולבעל הזיכיון הנותר בערוץ השלישי להתאגד לתאגיד
אחד ,שיהיה בעל זיכיון בערוץ השלישי ,ולקבוע הוראות ותנאים שיחולו
לענין זה ,ובלבד שעל התאגיד האמור יחולו הוראות סעיף )54א.(2
)ב( התירה המועצה פעולה כאמור בסעיף קטן )א( ,תקבע ,באישור
השר והועדה ,את ההסדרים שיחולו בערוץ  ,2כדי להתאימם להפעלת
הערוץ על ירי שני בעלי זיכיונות בלבד ,ובכלל זה תקבע ,בדרך האמורה,
את ההתאמות הנדרשות להפעלת הערוץ באמור ,לרבות ההסדרים
וההתאמות הנדרשים לענין העברת אמצעי השליטה בחברת החדשות
לבעלי הזיכיונות הנותרים בערוץ .2

)ג( בתקופת הזיכיון הראשונה בערוץ  ,2אין בהוראות סעיף
כדי לחייב מי מהמחזיקים באמצעי שליטה ,בבעלי הזיכיונות הנותרים
בערוץ  ,2להפחית מהחזקותיהם באמצעי שליטה ,שהיו מותרות להם
ושהוחזקו בפועל במי מבעלי הזיכיונות הנותרים באותו ערוץ ערב תחילת
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  ,(17התשס"ב.2002
קטן )ב(

)ד( הוראות סעיף זה לא יחולו אם שניים מבעלי הזיכיונות בערוץ

2

התאגדו לתאגיד אחד בהתאם להוראות סעיף 71א)א() (1ו)".(2
.6

בפרק ד' לחוק העיקרי ,אחרי סעיף

71

יבוא:

הוספת סעיפים
71א ו71ב

איחוד בעלי
זיכיונות

"סימן ה' :הוראות לענין תקופת הזיכיון הראשונה  איחוד בעלי זיכיונות
ו7א) .א( על אף האמור בסעיפים )41ב( ו)ב 54 ,(1ו ,56בתקופת הזיכיון
הראשונה יחולו הוראות אלה:
) (1שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
רשאים להתאגד לשני תאגידים שיהיו בעלי זיכיונות לשתי
יחידות שידור שיבואו במקום שלוש יחידות השידור שלהם,
בחלוקה שתוסכם ביניהם ,ובלבד שחלקו של אחד מהם לא

יפחת משליש מכלל זמן השידור של בעלי הזיכיונות בערוץ;
בסעיף קטן זה" ,כלל זמן השידור"  למעט זמן השידור ביום
השבת;
) (2כל שניים משלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2רשאים להתאגד לתאגיד אחד שיהיה בעל זיכיון
ליחידת שידור אחת בהיקף של שני שלישים מכלל זמן השידור
של בעלי הזיכיונות בערוץ;
) (5שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז ,לפי הענין ,לשידורי
טלוויזיה בערוץ השלישי רשאים להתאגד לתאגיד אחד שיהיה
בעל זיכיון לשתי יחידות השידור שלהם.
)ב( התאגדות כאמור בסעיף קטן )א( יכול שתהא בדרך של הקמת
תאגיד משותף חרש או בדרך של העברת הפעילות על פי הזיכיון לאחד
מבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז ,לפי הענין )להלן  התאגיד החדש(,
והכל בכפוף להוראות סעיף )36ג() ,ד( ו)ה( ,לפי הענין.
)ג( המועצה ,באישור השר והועדה ,תקבע בכללים כי אם שלושת
בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  2יתאגדו לשני תאגידים חדשים,
כאמור בסעיף קטן )10א() ,(1או שניים מבעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2יתאגדו לתאגיד אחר כאמור בסעיף קטן )א() ,(2יחויבו התאגידים
האמורים בהפקות מקומיות ובהפקות מקומיות קנויות בשיעורים גבוהים
מהשיעורים הנקובים בסעיפים  59ו ,60הכל כפי שתקבע.
)ד( התאגדו שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז ,לפי הענין,
בערוץ השלישי ,לתאגיד אחד ,יחולו על התאגיד החדש הסייגים האמורים
בסעיף )41בו( בשינויים אלה:

)ו( בפסקה ))(4א( ,במקום "משישה עשר אחוזים" יקראו
"משמונה אחוזים";

) (2בפסקה ))(4ב( ,במקום "בעשרים אחוזים" יקראו "בעשרה
אחוזים":

) (3בפסקה ))(4ג( ,במקום "חמישית" יקראו "עשירית".
התאגדו שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
)ה(
לשני תאגידים חרשים כאמור בסעיף קטן )א() ,(1או התאגדו שניים מבעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ  2לתאגיד אחד כאמור בסעיף קטן
)א() ,(2יחולו עליהם הוראות סעיף )41ב( ,בהתאמה של האחוזים הנקובים
באותו סעיף לשינוי בהיקף יחידות השידור של התאגיד החדש בעל
הזיכיון ,בכלל זמן השידור בערוץ.
)ו( על אף האמור בסעיף קטן )ה( ,הוראות סעיף )41ב() (4לא יחולו,
בתקופת הזיכיון הראשונה בערוץ  ,2על החזקות באמצעי שליטה שהיו
מותרות ושהוחזקו בפועל ,ערב תחילת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
)תיקון מס'  ,(17התשס"ב ,2002בתאגידים בעלי הזיכיונות בערוץ
האמור.

71ב) .א( בעלי זיכיונות או זוכים במכרז ,לפי הענין ,המבקשים
להתאחד כאמור בסעיף 71א יגישו למועצה בקשה בכתב ,שלה יצורפו כל
מסמך או מידע הנוגעים למלוא ההסכמות ביניהם ,וכן פרטים מלאים על
בעלי אמצעי השליטה בתאגיד החדש ,הכל כפי שתורה המועצה.
)ב( המועצה תאשר את הבקשה בתוך שלושים ימים ממועד
הגשתה לפי החוק ,אם ראתה כי התמלאו התנאים האמורים בסעיף 71א
ובי התאגיד החרש לא היה נפסל מהשתתפות במכרז ,אילו נערך לפי סעיף
 ,42ובלבד שלענין התאגדות כאמור בסעיף 71א)א() ,(2המועצה תסרב
לבקשה אם סברה שיש בהתאגדות כאמור כדי לגרום לפגיעה מהותית
במי מבעלי הזיכיונות ,בתחרות ביניהם ,או בטובת הציבור.
)ג( המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים ,לרבות לענין
תנאי הזיכיון שיינתן לתאגיד החדש.
)ד( הממונה ,כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח3 1988
)להלן  חוק ההגבלים העסקיים( ,לא יתנגד לבקשה ,כאמור בסעיף זה,
לאיחוד של מי מבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז בערוץ השלישי ,או של
מי מבעלי הזיכיונות בערוץ  ,2אלא אם כן השתכנע כי קיימים טעמים
מיוחדים להתנגד לה ,לאחר ששקל גם את מטרותיו של חוק זה; הממונה
ייתן את החלטותיו בתוך שלושים ימים מיום שקיבל את הבקשות,
והוראות סעיף  38לחוק ההגבלים העסקיים לא יחולו לענין זה".

בקשה ואישור

תיקון סעיף

141
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בסעיף ו 14לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא.

")ב( בתקופת כהונתה של הכנסת החמשעשרה ,הסמכויות של ועדת הכספים של
הכנסת לפי חוק זה יהיו נתונות לועדה המיוחדת לענין תיקוני חקיקה בתחום
התקשורת שהקימה הכנסת החמשעשרה ביום ט''ו בשבט התשס''ב ) 28בינואר
".(2002
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