
חוק הרשות השניה (תיקון מס' 18), התשס"ג2002*
1 סעיף 1. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן1 1990 (להלן  החוק העיקרי),תיקון

ועדת של משותפת "ועדה יבוא הכספים" ''ועדת במקום "הועדה", בהגדרה ,1 בסעיף
והתרבות". החינוך וועדת הכלכלה

* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשסג (13 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הכנסת 16, מיום ו' בכסלו התשסג (וו בנובמבר 2002), עמ', 54.

1 ס"ח התש"ן, עמ' 58; התשס"ב, עמ' 201.



הוספת סימן א' ו2. בפרק ג' לחוק העיקרי, אחרי סעיף 37 יבוא:
ג' בפרק

זיכיון הארכת
טלוויזיה לשידורי

2 בערוץ

"סימן א'1; הארכת תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ 2
לבקש רשאי 2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל (א)(ו) 37א.
בחשון ו' שמיום לתקופה זיכיונו, תוקף את להאריך מהמועצה
התשס"ד (1 בנובמבר 2003) עד ליום כ"ח בתשרי התשס"ו

ההארכה). תקופת  זה (בחוק (2005 באוקטובר 31)

הזיכיונות, בעלי לכל הזיכיונות את המועצה האריכה .(2)
להוראות בהתאם הלימודית לטלוויזיה שניתן הזיכיון גם יוארך
סעיף 55(א1), ובלבד ששר החינוך, באישור הממשלה והועדה,
של הזיכיון בהארכת מעוניין אינו הוא כי להודיע, רשאי
זיכיונה בביטול מעוניין הוא בי או הלימודית, הטלוויזיה
הורעה ניתנה בהודעה; שפורט במועד החל כאמור שהוארך
באישור האוצר, ושר התקשורת שר החינוך, שר יקבעו כאמור,
ביחידת שישדר מי שישלם התמורה לענין תנאים הועדה,
הלימודית, הטלוויזיה לרשות שעמדה חלקה, או כולה השידור,
וזאת הזיכיון, ביטול או ההארכה אי בשל הלימודית, לטלוויזיה

37(ד). סעיף הוראות אף על
המועצה זה, חוק לפי המועצה סמכויות משאר לגרוע בלי (ב)
שיוארך לפני לקיימם שיש תנאים לרבות הזיכיון, להארכת תנאים תקבע
הנובע ענין בכל והגבלות הוראות לקבוע היא רשאית וכן הזיכיון,

אלה: הוראות שיחולו ובלבד זה, חוק מהוראות
חוק, לפי הזיכיון בעל על שחלו והתנאים ההתחייבויות (ו)
יחולו העשירית, הזיכיון בשנת הזיכיון תנאי או המועצה כללי
כי המועצה, קבעה כן אם אלא ההארכה, בתקופת גם עליו
שיחולו או עליו, יחולו לא שתקבע התחייבויות או תנאים

שקבעה; בשינויים
זיכיון בעל שישלם התמלוגים 00ו(ב), סעיף הוראות אף על (2)

לרשות, יהיו בתקופת ההארכה, בשיעור של 40%; השר רשאי,
חוק על הממונה השר עם בהתייעצות האוצר, שר בהסכמת
גבוה שיעור לקבוע הועדה, ובאישור התשנ"ט21999, הקולנוע,

יותר, ובלבד שלא יעלה על 6%;
זיכיונו, הארכת בעד תמורה למדינה ישלם הזיכיון בעל (3)

ובאישור התקשורת שר בהסכמת האוצר, שר ידי על שתיקבע
הוועדה.

הזיכיון בבעל כי מצאה אם זיכיון הארכת המועצה תאשר לא (ג)
שהיו זה, בחוק המנויים התנאים מן יותר או אחד להתקיים חדלו
כי או ,2 בערוץ זיכיון בעל להיות או במכרז להשתתף אותו מכשירים
בעל מלהיות או במכרז מלהשתתף אותו פוסל היה אשר תנאי בו התקיים

זה. חוק הוראות לפי כאמור זיכיון
זיכיון בוטל או פקע או ,2 בערוץ הזיכיונות כל הוארכו לא (ד)
ברבר הוראות המועצה תקבע לשעבר), זיכיון  זה (בסעיף הוארך שתוקפו

2 ס"ח התשנ"ט, עמ' 53; התש"ס, עמ' 250.



בתדר שימוש
הקרקעי

ובמשרדים

מכרז פרסום של בדרך בין לשעבר, הזיכיון בעל של השידור יחידת
השידור יחידת חלוקת לרבות אחרת, בדרך ובין השידור, יחידת להפעלת
את תקבע זה ובכלל חלקם, או כולם שנותרו, הזיכיונות בעלי בין האמורה
השידורים סוגי את נוסף, שידור זמן שקיבל זיכיון בעל שישלם התשלומים
עליו, שיחולו הנוספות המקומיות להפקות בנוגע החובות ואת ונושאיהם
הנדרשים והשינויים ההתאמות את בכללים לקבוע המועצה ורשאית

זה. חוק לפי ובכללים בתוספת

הזיכיונות בעלי לענין יחולו ו71ב 71א 54א, סעיפים הוראות (ה)
ההארכה. בתקופת גם 2 בערוץ

2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון להאריך המועצה החליטה (א) 37ב.
לפי טלוויזיה לשידורי אחר זיכיון בעל וביקש 37א, סעיף להוראות בהתאם
בעלי את ששימשו ובמשרדים הקרקעי בתדר לשידוריו להשתמש זה חוק
ההארכה, אף על היא, רשאית ההארכה, תקופת לפני 2 בערוץ הזיכיון
הזיכיון בעלי כל בין סגור מכרז לערוך הציבור, טובת את ששקלה לאחר
ובמשדרים בתדר השימוש זכות למתן זה חוק לפי טלוויזיה לשידורי

ההארכה. בתקופת האמורים
 המועצה תקבע (א) קטן בסעיף כאמור במכרז (ב)

הקרקעי בתדר השימוש זכות לענין ותנאים הוראות (ו)
לזוכה השימוש זכות תינתן בו שהחל המועד לרבות ובמשדרים, ■

ההארכה, תקופת תחילת למועד יקדם ושלא במכרז,
כדי בהן לעמוד יהיה במכרז הזוכה שעל ההתחייבויות (2)

השאר, בין בהתחשב, הקרקעי, התדר של שוויו תשלום להבטיח
בו. בשימוש הכרוכות הכספיות בעלויות

להבטחת ערובות במכרז מהזוכה לדרוש רשאית המועצה (ג)
(ב). קטן בסעיף כאמור התחייבויותיו

בהסכמת השר, רשאי ו(ב), (א) קטנים סעיפים הוראות אף על (ד)
הקרקעי, השידור ביטול בדבר הוראות לקבוע הועדה, ובאישור המועצה
לפי השידור שיטות לענין שיחולו אחרים הסדרים לקבוע או חלקו, או כולו

זה." חוק

41 סעיף תיקון 41 בסעיף .3

(1) סעיפים קטנים (ב) ו(ב1)  בטלים;
יבוא: (בו) קטן סעיף אחרי (2)

שמתקיים מי טלוויזיה, לשידורי לזיכיון במכרז להשתתף רשאי יהיה לא "(ב2)
מאלה: אחד בו

כלשהו בשיעור בו מחזיק אחר זיכיון שבעל או אחר, זיכיון בעל הוא (ו)
שליטה; אמצעי של

זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור גם מחזיק הוא (2)

אחר;

(3) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ  הוא תאגיד אשר מי שמחזיק בחמישה
בו, בשליטה או בו שליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או אחוזים עשר



שליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או אחוזים עשר בחמישה גם מחזיק
בתאגיד יותר או מחזיקים שני היו בו.; בשליטה או אחר, אחד זיכיון בבעל
מסוג יותר או אחוזים וארבעה בעשרים במצטבר מחזיקים הם  כאמור
זיכיון בעלי שני קיימים בו; בשליטה או בו שליטה אמצעי של כלשהו
יותר או אחוזים וארבעה בעשרים שמחזיק מי אשר תאגיד הוא  בערוץ
בחמישה גם מחזיק בו, בשליטה או בו שליטה אמצעי של כלשהו מסוג
אחד זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או אחוזים עשר
הם  כאמור בתאגיד יותר או מחזיקים שני היו בו; בשליטה או אחר,
אמצעי של כלשהו מסוג יותר או אחוזים בשלושים במצטבר מחזיקים
הוא  בערוץ זיכיון בעלי שלושה קיימים בו, בשליטה או בו שליטה
אמצעי של כלשהו מסוג אחוזים משלושים ביותר שמחזיק מי אשר תאגיד
מסוג יותר או אחוזים עשר בחמישה גם מחזיק בו, בשליטה או בו שליטה
שני היו בו, בשליטה או אחר, אחד זיכיון בבעל שליטה אמצעי של כלשהו
בשלושים במצטבר מחזיקים הם  כאמור בתאגיד יותר או מחזיקים

בו; בשליטה או בו שליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או אחוזים
(4) הוא תאגיד אשר אדם אחד מחזיק בו ביותר מחמישים ואחר אחוזים

שליטה; אמצעי של כלשהו מסוג
עיתון; שהוא תאגיד הוא (א) (5)

בעיתון; שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור המחזיק אדם הוא (ב)

בו מחזיק שעיתון תאגיד הוא  בערוץ אחד זיכיון בעל קיים (ג)
בשליטה או שליטה, אמצעי של כלשהו מסוג אחוזים משמונה ביותר
תאגיד הוא  בערוץ זיכיון בעלי שלושה או שניים קיימים בו;
של כלשהו מסוג יותר או אחוזים עשר בשישה בו מחזיק שעיתון

בו; בשליטה או שליטה, אמצעי
המחזיק שאדם תאגיד הוא  בערוץ אחד זיכיון בעל קיים (ד)
בעיתון, בשליטה או בעיתון, שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור
או שליטה, אמצעי של כלשהו מסוג אחוזים משמונה ביותר בו מחזיק
הוא  בערוץ זיכיון בעלי שלושה או שניים קיימים בו; בשליטה
או בעיתון, שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור המחזיק שאדם תאגיד
מסוג יותר או אחוזים עשר בשישה בו מחזיק בעיתון, בשליטה

בו; בשליטה או שליטה, אמצעי של כלשהו
אמצעי של כלשהו בשיעור בו מחזיק קשור עיתון אשר תאגיד, הוא (6)

שליטה;
בו, שליטה באמצעי מהמחזיקים יותר או ששניים תאגיד הוא (7)

בשיעור העולה על השיעור המותר למחזיק אחד לפי פסקה (5)(ג)או (ד),
מסוג יותר או אחוזים בעשרה במצטבר מחזיקים שהם או עיתונים, הם

בעיתונים; או בעיתון בשליטה, או שליטה, אמצעי של כלשהו
 בערוץ אחר זיכיון בעל קיים  ו(7) (3) בפסקאות האמור על נוסף (8)

בפסקאות באמור מוגבלת בו שהחזקתם ממי יותר או ששניים תאגיד הוא
של מצטבר בשיעור כלשהו, מסוג בו, שליטה אמצעי מחזיקים ו(5) (3)
שלושה או שניים קיימים בו; בשליטה או יותר, או אחוזים וארבעה עשרים
בו שהחזקתם ממי יותר או ששניים תאגיד הוא  בערוץ זיכיון בעלי
מסוג בו, שליטה אמצעי מחזיקים ו(5) (3) בפסקאות כאמור מוגבלת

בו; בשליטה או אחוזים, שלושים על העולה מצטבר בשיעור כלשהו,



 זה קטן בסעיף (9)

למעט זה חוק לפי טלוויזיה לשידורי אחר זיכיון בעל  אחר" זיכיון "בעל
רישיון בעל או כבלים לשידורי כללי רישיון בעל וכן החדשות, חברת

התקשורת; חוק לפי לוויין, לשידורי
התקשורת; לחוק 6ח4(ג) בסעיף כהגדרתו  "עיתון"

שהוא בתאגיד ענין בעל שהוא אדם עיתון, שהוא תאגיד  קשור" "עיתון
אחר." זיכיון בבעל ענין בעל גם והוא בעיתון שליטה בעל או עיתון

יבוא;הוספת סעיף 59א העיקרי לחוק 59 סעיף אחרי .4
לענין הוראות

התחייבויות קיום
השלישי בערוץ

השניה הזיכיון בשנת שקיים, השלישי בערוץ זיכיון בעל (א) 59א.
התנאים כל את ,(2003 בינואר 28) התשס"ג בשבט כ"ה ביום שתחילתה
של תחילתו לפני 59 סעיף הוראות לפי המועצה לו שקבעה והמחויבויות
הזיכיון בשנת התחייבויותיו את גם קיים כאילו אותו יראו זה, חוק
הזיכיון בעל כי השניה הזיכיון שנת במהלך המועצה נוכחה הראשונה,
יאוחר לא זיכיונו את המועצה תבטל  כאמור ומחויבויות תנאים הפר
הזיכיון לבעל שנתנה ובלבד כאמור, שנוכחה" מיום הימים 30 מתום

טענותיו. את לפניה להשמיע הזדמנות
או תנאי של זניחה הפרה על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)

מחויבות."

מועדים קביעת
הארכת להליך

הזיכיונות

לחוק 2 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 37א(ב) לסעיף סיפה (2) פסקה לפי תקנות (א) .5
עד המועצה ולידיעת הועדה לאישור יובאו האמור לסעיף (3) פסקה לפי השר קביעת או זה,

זה. חוק של תחילתו מיום ימים 30 תום
הקביעה, של או התקנות של דחיה או אישור בדבר החלטתה את תיתן הועדה (ב)
המועד בתוך החלטה הועדה נתנה לא לפניה; שהובאו מהיום ימים 15 תום עד הענין, לפי

אושרו. כאילו הקביעה את או התקנות את יראו באמור,
האמור 37א(ב) סעיף לפי הזיכיון להארכת התנאים את תקבע המועצה (ג)
שאושרו הקביעה, או שהתקנות מהיום ימים 5ו תום עד ,2 בערוץ הזיכיון לבעלי ותמציאם

לידיעתה. הובאו (ב), קטן בסעיף כאמור
להארכת בקשה למועצה להגיש רשאי 2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל (ד)
המועצה תנאי לו שהומצאו מהמועד ימים 30 תום עד האמור 37א(א) סעיף לפי זיכיונו תוקף

הבקשה).  (להלן הזיכיונות להארכת
להארכת התנאים כל לרבות הבקשה, בדבר החלטתה את תיתן המועצה (ה)

קבלתה. ממועד ימים 30 תום עד הזיכיון,
מעבר יוםהוראת  (להלן זה חוק של תחילתו ערב כנוסחו העיקרי, לחוק ו4 סעיף הוראות .6

בעל שהוא מי על ,(2005 באוקטובר 31) התשס"ו בתשרי כ"ח יום עד לחול, ימשיכו התחילה),
העיקרי לחוק 37א סעיף להוראות בהתאם הוארך וזיכיונו התחילה, ביום 2 בערוץ זיכיון

שליטה. באמצעי בו מחזיק התחילה שביום מי ועל זה, לחוק 2 בסעיף כנוסחו

שרון אריאל
הממשלה ראש

ריבלין ראובן
התקשורת שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


