הוראת מעבר

 .17על אף הוראות סעיף  ,2מי שביצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר ערב תחילתו
של חוק זה ,רשאי להמשיך ולבצע ספנות חופית באמצעות כלי השיט הזר עד תום שישה
חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
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חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  ,(26התשס"ו*2005-
הוספת סימן א2
לפרק ג'

 .1בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן) 11990-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי
סעיף 37ב יבוא:
"סימן א :2הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי
הארכת זיכיון
37ג) .א( בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאי לבקש
לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה שמיום י"ג בשבט התש"ע
) 28בינואר  (2010עד יום ג' בשבט התשע"ב ) 27בינואר ) (2012בסעיף זה -
תקופת ההארכה הראשונה(.
)ב( בעל זיכיון שהוארכה תקופת זיכיונו כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי
לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה נוספת ,מיום ד' בשבט
התשע"ב ) 28בינואר  (2012עד יום כ"ו בשבט התשע"ד ) 27בינואר (2014
)בסעיף זה  -תקופת ההארכה השניה(.

)ג( ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו כאמור
בסעיפים קטנים )א( או )ב( ,לפי הענין ,רשאית המועצה להאריך את תוקף
זיכיונו ,אלא אם כן מצאה כי מתקיים אחד מאלה:
) (1בעל הזיכיון לא קיים ,במהלך תקופת הזיכיון או במהלך
תקופת ההארכה הראשונה ,לפי הענין ,אחר ההוראות לפי חוק
זה ,כללי המועצה או תנאי הזיכיון ,לרבות תנאים והתחייבויות
שמועד קיומם נדחה לפי סעיף 59א)ג(;
) (2בבעל הזיכיון חדל להתקיים אחד או יותר מן התנאים
המנויים בחוק זה ,שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או
להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי ,או התקיים בו תנאי אשר היה
פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי
הוראות חוק זה.
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)ד( בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה ,תקבע המועצה
תנאים להארכת הזיכיון לכל אחת מתקופות ההארכה האמורות בסעיפים

התקבל בכנסת ביום י"ג בחשון התשס"ו ) 15בנובמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,197מיום י"ג בתמוז התשס"ה ) 20ביולי  ,(2005עמ' .1160
ס"ח התש"ן ,עמ'  ;58התשס"ה ,עמ' .964
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קטנים )א( ו–)ב( ,לרבות תנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן )ג( ,שיש
לקיימם לפני שיוארך הזיכיון ,וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל
ענין הנובע מהוראות חוק זה ,ובלבד שיחולו הוראות אלה:
) (1ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק,
כללי המועצה או תנאי הזיכיון ,בשנת הזיכיון השמינית או בשנת
הזיכיון העשירית ,לפי הענין ,יחולו עליו גם בתקופת ההארכה
הראשונה או בתקופת ההארכה השניה ,בהתאמה ,אלא אם
כן קבעה המועצה כי התחייבויות או תנאים הקבועים בכללי
המועצה או בזיכיון לא יחולו עליו ,או יחולו בשינויים שקבעה;
) (2לענין תקופת ההארכה השניה ,ישלם בעל הזיכיון למדינה
תמורה בעד הארכת זיכיונו לתקופה זו ,שתיקבע על ידי שר
האוצר ,בהסכמת השר ובאישור הוועדה.
)ה( השר ,באישור הוועדה ,יקבע בתקנות את המועדים להגשת
בקשות להארכת תוקף הזיכיון לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( ,ואת המועדים
למתן החלטות המועצה בבקשות כאמור".
.2
37א)א() ,(1ככל שניתנה ליחידות שידור שוות" יבוא "וכן בתקופות ההארכה שניתנו לפי
סעיפים 37א)א() (1או 37ג)א( או )ב( ,ככל שניתנו".
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.3

תיקון סעיף 59א

בסעיף 59א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה ,רשאית המועצה להתיר לבעל
זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות שעליו לקיים בתקופת הביניים,
לפי התוספת הראשונה והתוספת השניה ,ולפי שאר הוראות חוק זה ,כללי המועצה
והוראות הזיכיון שענינם הפקות מקומיות וההוצאות לגביהן ,במועדים מאוחרים יותר
שתקבע ,ובלבד שהמועדים הנדחים שתקבע יחולו עד תום תקופת הזיכיון הראשונה,
ושבעל הזיכיון ימלא ,עד תום התקופה האמורה ,את מלוא התנאים וההתחייבויות
כאמור; לענין זה" ,תקופת הביניים"  -התקופה שמיום ה' בשבט התשס"ד ) 28בינואר
 (2004עד יום כ"ז בטבת התשס"ו ) 27בינואר .(2006
)ד( החליטה המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים
וההתחייבויות כאמור בסעיף קטן )ג( במועדים מאוחרים יותר ,רשאית היא לקבוע כי
הליך הבדיקה לפי סעיף )34ג() (2יידחה בשנה אחת".

.4
תחילתו של חוק זה.

תקנות לפי סעיף 37ג)ה( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יותקנו בתוך שנה מיום חובת התקנת
תקנות
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