
התשס"ג2003* ,(19 מס' (תיקון ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות חוק

24 סעיף 1. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן1 1990 (להלן  החוק העיקרי),תיקון
לפי חלה כשהיא השניה בתוספת או "הראשונה, יבוא "בתוספת" אחרי ברישה, 24(א), בסעיף

62ג". סעיף הוראות

תיקון סעיף 34 העיקרי לחוק 34 בסעיף .2

יימחקו,  "2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון "ושל המילים (א), קטן בסעיף (1)

יימחקו;  (א)" קטן בסעיף האמור אף "על המילים (ב), קטן בסעיף (2)

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
במכרז לזוכה שניתן 2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון של תוקפו תקופת "(ב1)
9ו), מס' (תיקון ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות חוק של תחילתו לאחר
לגבי יחולו (ג) קטן סעיף של (2) פסקה הוראות שנים; עשר תהיה התשס"ג2005,
בתום ייערך פסקה אותה לפי הבריקה הליך ואולם זה, קטן בסעיף באמור זיכיון

הזיכיון.'' תקופת של הראשונות השנים חמש

יבוא:הוספת סעיף 34א העיקרי לחוק 34 סעיף אחרי .3

לענין הוראות
בשנת מכרז
לזיכיון 2004

טלוויזיה לשידורי
בעלי ומיזוג

2 בערוץ הזיכיון

בספטמבר 15) התשס"ד באלול כ"ט יום בין תפרסם הרשות (א) 34א.
הוראות לפי מכרז, (2004 בספטמבר 30) התשס"ה בתשרי ט"ו ליום (2004
כ"ט ביום שתחל לתקופה 2 בערוץ טלוויזיה לשידורי זיכיון למתן זה, חוק

.(2005 בנובמבר (ו התשס"ו בתשרי
התשמ"ח988ו2 העסקיים, ההגבלים בחוק כהגדרתו הממונה (ב)
(בסעיף זה  הממונה), יחליט עד יום כ"ו בסיון התשס"ד (15 ביוני 2004),

השלישי. לערוץ 2 ערוץ בין משמעותית תחרות מתקיימת אם
רשאית (ב), קטן בסעיף כאמור הממונה, החלטת קבלת לאחר (ג)
האמור אף על כי הממונה, עם שהתייעצה לאחר לקבוע, המועצה
שני למתן יהיה זה סעיף לפי הרשות שתפרסם המכרז 54(א), בסעיף

שידור. יחידות ולשתי זיכיונות
שמחזיק מי וכן חלקם, או כולם ,2 בערוץ הזיכיונות בעלי (ד)
אחרים, עם יחד או לבר רשאים, חלקם, או כולם בהם, שליטה באמצעי

מאלה:. אחר לעשות זה, סעיף לפי במכרז השתתפות לצורך
כל לגבי שמתקיימות נפרדים, תאגידים בשני להתאחד (ו)

במכרז; השתתפות לענין זה חוק הוראות מהם אחד
כאמור משמעותית, תחרות מתקיימת כי הממונה החליט (2)
לגביו שמתקיימות נפרד בתאגיד להתאחד  (ב) קטן בסעיף

במכרז. השתתפות לענין זה חוק הוראות
לפי במכרז שניתנו הזיכיונות לפי השידורים תחילת לאחר (1) (ה)
לשני שתקבע, בתנאים לאשר, המועצה רשאית (ג) קטן סעיף

* התקבל בכנסת ביום א' באב התשס"ג (30 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  26, מיום כ"ב בתמוז התשס"ג (11 ביולי 2003), עמ' 100.

1 ס"ח התשן, עמ' 58; התשס"ג, עמ' 84.
2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.



אחד לתאגיד להתמזג האמור, במכרז שזכו הזיכיונות בעלי
להשתתף אותו המכשירות זה חוק הוראות בו שמתקיימות

זיכיון. בעל ולהיות במכרז
שידור ליחידת הזיכיון בעל יהיה (ו) בפסקה באמור תאגיד (2)

הזיכיונות בעלי של השידור יחידות שתי במקום שתבוא אחת,
פסקה. באותה האמורים

לענין יחולו 71ב סעיף של ו(ג) (א) קטנים סעיפים הוראות (3)

זה. קטן סעיף לפי מיזוג
חוק מהוראות לגרוע ברי זה קטן סעיף בהוראות אין (4)

התשמ"ח1988. העסקיים, ההגבלים
כועדת המועצה החלטות נגד עתירות זה, סעיף לפי מכרז לענין (ו)
מברזים, יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בלבד."

יבוא. (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 37 בסעיף .4

"(ג1) נתן בית המשפט צו הקפאת הליכים, כמשמעותו בסעיף 350(ב) לחוק החברות,
התשנ"ט3 1999, בענינה של חברה שהיא בעלת זיכיון, והתקיים אחד מן המקרים

 (א) קטן בסעיף המנויים
לפי סמכויותיה הפעלת לצורך שיקוליה שאר בין בחשבון, המועצה תביא (1)

בעל של מהבראתו לצמוח העשויה התועלת את גם (א), קטן סעיף הוראות
פעילותו, ומהמשך הזיכיון

(2) החליטה המועצה להפעיל סמכות מסמכויותיה בהתאם להוראות סעיף
לדון והסמכות קבלתה, לאחר ימים 15 לתוקפה ההחלטה תיכנס (א), קטן
לבית גם נתונה תהיה ההליכים, הקפאת צו בוטל לא עור כל האמורה, בהחלטה

הצו." את שנתן המשפט

37 סעיף תיקון

"הראשונה". יבוא "בתוספת" אחרי העיקרי, לחוק 37א(ד) בסעיף תיקון סעיף 37א5.

"הראשונה". יבוא "בתוספת" אחרי העיקרי, לחוק 45(4א) בסעיף .645 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 46 בסעיף .7

דעותיו בשל בעקיפין, ובין במישרין בין שידורים, ימנע לא זיכיון בעל "(ר)
בו." הענין בעלי דעות או מנהליו דעות בשל  תאגיד הוא ואם האישיות,

46 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 54 בסעיף .8

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "בכל ערוץ" יבוא "בתקופת הזיכיון הראשונה, ובערוץ 2 
גם בתקופת ההארכה כאמור בסעיף 37א(א)(1), ככל שניתנה" ואחרי "לשני זוכים
לשידורי זיכיון יינתן הענין, לפי האמורות, התקופות תום "לאחר יבוא במכרז,"

אחת,"; שידור ליחידת ערוץ, בכל טלוויזיה,
אם המועצה "רשאית יבוא נוכח" אם השר "רשאי במקום (או), קטן בסעיף (2)

"בתוספת" ואחרי הועדה" "באישור יבוא והועדה" המועצה "באישור במקום נוכחה",
השניה". בתוספת "הראשונה, יבוא

54 סעיף תיקון

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.



59 סעיף תיקון העיקרי לחוק 59 בסעיף .9

"הראשונה"; יבוא "בתוספת" אחרי (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

''(ג) המועצה, באישור הועדה, רשאית לשנות את התוספת הראשונה.":
לפי השניה, בתוספת או "הראשונה יבוא "בתוספת" אחרי (ד), קטן בסעיף (3)

הענין,".

59א סעיף תיקון העיקרי לחוק 59א בסעיף .10

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
בנובמבר 1) התשס"ד בחשון ו' מיום שקיים השלישי בערוץ זיכיון בעל "(א)

את (2004 בינואר 27) התשס"ד בשבט ד' ביום השניה הזיכיון שנת תום ער (2003
הוראות לפי האמורה, התקופה לגבי עליו שחלים והמחויבויות התנאים כל
סימן זה, הוראות סעיפים 99 ו100 והוראות התוספת השניה, יראו אותו כאילו
התוספת או הראשונה והתוספת זה סימן לפי והמחויבויות התנאים את קיים

הראשונות."; הזיכיון שנות בשתי הענין, לפי השניה,
סעיף "לענין יבוא על" יחולו לא (א) קטן סעיף "הוראות במקום (ב), קטן בסעיף (2)

בחשבון". תובא לא (א) קטן

60 סעיף אחוזים".תיקון וחמישה "שישים יבוא "מחצית" במקום העיקרי, לחוק 60 בסעיף .11

62ב סעיף הוספת
וסימן ג'1

יבוא: העיקרי לחוק 62א סעיף אחרי .12

ראשי עורך
זיכיון בבעל

השידורים של הראשי העורך יהיה זיכיון בעל של הכללי המנהל 62ב.
לתוכנם. הנוגע ענין בכל להכריע הסמכות לו ונתונה הזיכיון בעל של

תבניות של ורכישה הפקה למימון הוצאה ג'1: סימן
שנתית הוצאה
הפקה למימון
של ורכישה

תכניות

עוד וכל ,(2003 בנובמבר 1) התשס"ד בחשון ו' ביום החל (א) 62ג.
חוק הוראות לפי טלוויזיה ערוצי שני במסגרת טלוויזיה שידורי מתקיימים

אלה: הוראות יחולו זה,

(1) בעלי הזיכיונות בכל ערוץ יוציאו, בכל שנה, הוצאה
באותה בערוץ, המשודרות התכניות של ורכישה הפקה למימון
של השוטף לתפעול שנה באותה ההוצאה את הכוללת שנה,
לפי אושרה אם חדשות שידורי של לרכישה או החדשות, חברת
כמפורט יהיו זה בסעיף כאמור ההוצאה מרכיבי 63א1; סעיף

בה, הקבוע מהסכום יפחת לא וסכומה השניה, בתוספת
בתוספת הקבועות ההוראות יחולו הזיכיונות בעלי על (2)

שאר הראשונה; והתוספת 59(ב) סעיף הוראות יחולו ולא השניה
סותרים שאינם בכל עליהם יחולו הכללים, וכן החוק, הוראות

השניה. התוספת הוראות את

התוספת את לשנות רשאית הועדה, באישור המועצה, (ב)
השניה."



יבוא: העיקרי לחוק 63 סעיף אחרי הוספת סעיף 63א131.

שידורי רכישת
חדשות

חדשות, חברת רשאית רישה, 62ג(א) בסעיף האמורה בתקופה 63או.
חדשות שידורי שנה, בכל לרכוש, שתקבע, ובתנאים המועצה באישור
מגורם השניה, לתוספת 4 בסעיף כקבוע מסכום יפחת שלא בסכום
שאישרה המועצה ושעיסוקו הבלעדי הוא הפקת חדשות, או שהעיסוקים
בתפקודו המועצה, לרעת פוגמים, אינם בו ענין בעל של או שלו האחרים
זה סעיף לפי החלטה לענין החדשות; בהפקת תלוי והבלתי העצמאי
חדשות חברת של קיומה הבטחת את השאר, בין לשקול, המועצה רשאית

אחת לפחות לפי סימן זה."

יבוא: העיקרי לחוק 67 סעיף במקום .1467 סעיף החלפת

המנהלים מועצת
חברת של
חדשות

חמישה לפחות תמנה חדשות חברת של המנהלים מועצת (א) .67

טלוויזיה לשידורי הזיכיונות בעלי ימנו חמישיות שלוש מהם דירקטורים,
ושתי החדשות, חברת של ההצבעה במניות היחסי לחלקם בהתאם
ימנו לא הזיכיונות שבעלי ובלבד זה, סעיף לפי המועצה תמנה חמישיות
שמחזיקים מי עליהם שהמליצו נציגים משני יותר המנהלים למועצת
כהגדרתו עיתון שהוא בתאגיד והן הזיכיון בבעל הן שליטה באמצעי

בסעיף 41(ב2)(9).

 זה (בסעיף זה סעיף לפי המועצה שתמנה הדירקטורים (ב)
לפחות בהם שמתקיימים ציבור, נציגי יהיו הרשות) מטעם דירקטורים
לפי ממשלתית חברה של דירקטוריון ראש יושב לכהונת הכשירות תנאי
התשל'ה41975, הממשלתיות, החברות לחוק ו24(ג) 18ג וא, 7,17 סעיפים

הענין. לפי המחויבים בשינויים
הרשות: מטעם כדירקטור ימונה לא (ג)

9(א); בסעיף המנויים מהסייגים אחד בו שמתקיים מי (1)

המועצה, חבר שהוא מי (2)

כעובד, לרבות אחרת, או כלכלית אישית, זיקה לו שיש מי (3)
וכן זיכיון בעל שהוא בתאגיד ענין בעל שהוא למי זיכיון, לבעל
בבעל שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור במישרין שמחזיק למי
זיכיון כאמור: לענין זה, "בעל זיכיון"  בעל זיכיון לפי חוק זה

התקשורת; חוק לפי לשידורים רישיון בעל וכן

עם ענינים ניגוד ליצור עלולים האחרים שעיסוקיו מי (4)
החדשות. בחברת כדירקטור תפקידו

אחד יהיה החדשות חברת של המנהלים מועצת ראש יושב (ד)
המנהלים. מועצת ירי על ייבחר אשר הרשות מטעם הדירקטורים

וניתן שנים, שלוש של לתקופה יתמנה הרשות מטעם דירקטור (ה)
מחרש. למנותו

כהונתו תקופת תום לפני לכהן יחדל הרשות מטעם דירקטור (ו)
מאלה: אחד בהתקיים

למועצה, בכתב בהודעה התפטר (ו)

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.



יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה הורשע (2)

קלון; עמה
מטעם כדיקרטור אדם למינוי הסייגים מן סייג בו נתקיים (3)

הרשות;

העבירה והמועצה תפקידו, את למלא קבע דרך ממנו נבצר (4)

בכתב." בהודעה מכהונתו אותו

התוספת תיקון בתוספת .15
ראשונה"; "תוספת יבוא "תוספת" במקום בכותרת, (1)

(2) בסעיף 1, בהגדרה "הפקה מקומית", בסופה יבוא "בהגדרה זו, "רוב"  75%
לפחות;".

תוספת הוספת
שניה

יבוא: העיקרי לחוק הראשונה התוספת אחרי .16

שניה "תוספת
ו63א1) 62ג (סעיפים

ופרשנות הגדרות זו בתוספת (א) .1

כאמור שירותים וממתן שידורים מביצוע הכנסות  ''הכנסות"
בסעיף 100:

השלישי. הערוץ או 2 ערוץ  "ערוץ"
תהא הראשונה, בתוספת המוגדרים זו בתוספת מונחים (ב)
המשמעות תהיה המונחים לשאר הראשונה, בתוספת כאמור הגדרתם

זה. בחוק להם הנודעת
שנתית הוצאה
הפקה למימון
של ורכישה

תכניות

הפקה למימון ערוץ, בעל הזיכיונות, בעלי שיוציאו השנתית ההוצאה .2

הוצאה  זו (בתוספת שנה באותה בערוץ המשודרות תכניות של ורכישה
או הכנסותיהם מכלל אחוזים לשישים השווה מסכום תפחת לא שנתית),
ההוצאה  זו (בתוספת מביניהם הגבוה לפי חדשים, שקלים מיליון מ220
השוטף לתפעול הוצאה גם תיכלל השנתית בהוצאה המזערית); השנתית
לפי שאושרה חדשות שידורי לרכישת הוצאה או החדשות, חברת של
המזערית השנתית ההוצאה זו; בתוספת הקבועים בשיעורים 63א1, סעיף
השידור ליחידות יחסי באופן ערוץ, בבל הזיכיונות, בעלי ידי על תוצא

בערוץ. להם שהוקצו
לתפעול הוצאה
חברת של השוטף

חדשות

בחלוקה ערוץ, בבל הזיכיונות בעלי שנה, בכל שיוציאו, ההוצאה .3

מיליון מ55 תפחת לא החרשות חברת של השוטף לתפעול ביניהם, שווה
מסך אחוזים עשרים על העולה כאמור הוצאה ואולם חדשים, שקלים
השנתית מההוצאה כחלק בחשבון תובא לא המזערית השנתית ההוצאה

המזערית.

שידורי רכישת
חדשות

בהתאם חדשות שידורי לרכוש החדשות לחברת המועצה אישרה .4
בכל הזיכיונות בעלי שנה, בכל שיוציאו, ההוצאה תפחת לא 63א1, לסעיף
מ40 כאמור, החדשות שידורי לרכישת ביניהם, שווה בחלוקה ערוץ,
עשרים על העולה כאמור הוצאה ואולם בשנה, חרשים שקלים מיליון
בחלק בחשבון תובא לא המזערית השנתית ההוצאה מסך אחוזים

המזערית. השנתית מההוצאה



סוגה תכניות
עילית

בכל הזיכיונות בעל יוציאו השנתית ההוצאה של הכל סך מתוך (א) .5

סכום (ב), קטן בסעיף האמור בהיקף עילית סוגה תכניות הפקת לשם ערוץ,
סכום או המזערית השנתית מההוצאה אחוזים עשר משבעה יפחת שלא
כאמור ההוצאה סכום מביניהם; הגבוה לפי חרשים, שקלים מיליון 50 של
השידור ליחידות יחסי באופן ערוץ, בכל הזיכיונות, בעלי ידי על יוצא

בערוץ. להם שהוקצו
ערוץ, בכל הזיכיון, בעל ישדרו המקומיות ההפקות כלל מתוך (ב)

יחסי באופן ערוץ בכל שעות 180 של בהיקף עילית סוגה תבניות שנה, בכל
שידורים במנין יבואו לא זה לענין בערוץ, להם שהוקצו השידור ליחידות
עילית סוגה תכניות להפקת המזערית השנתית ההוצאה עלתה חוזרים;
יחסי באופן האמור השעות היקף יגדל חדשים, שקלים מיליון 50 על

המועצה. שתקבע כפי ההוצאה, בהיקף לגידול
שידור שעות

4

בימי ל24:00 19:00 השעות בין עילית סוגה תכניות ישדר זיכיון בעל .6

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 תכניות
וברוסית

בשפה הדוברות ובנושאיהן, בסוגיהן מגוונות תכניות ישדר זיכיון בעל .7
באמצעות רהוטה, לרוסית או לערבית המתורגמות או הרוסית, או הערבית
בשפה אחוזים מחמישה יפחת שלא בהיקף דיבוב, או תרגום כתוביות
השבועי השידור זמן מכלל הרוסית, בשפה אחוזים ומחמישה הערבית

שלו.

לפיהצמדה שנה כל של בינואר ב1 יעודכנו זו בתוספת הנקובים הסכומים .8
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד עליית שיעור
שפורסם למדד עד 2003 יוני לחודש שפורסם המדד מן לסטטיסטיקה,

העדכון." מועד לפני לאחרונה

17. תחילתו של סעיף 60 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, ביום כ"ט בתשרי
.(2005 בנובמבר 1) התשס"ו

תחילה

שרון אריאל
הממשלה ראש

שרון אריאל
התקשורת שר

קצב משה
המרינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


