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בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1
()1

ההגדרה "בעל זיכיון"  -תימחק;

()2

אחרי ההגדרה "השר" יבוא:
""זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -זיכיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי טלוויזיה;";

()3

אחרי ההגדרה "זיכיון לשידורי רדיו" יבוא:
""זיכיון לשידורים"  -זיכיון לשידורי רדיו או זיכיון לשידורי טלוויזיה;";

()4

אחרי ההגדרה "יחידת שידור" יבוא:
""מועד המעבר"  -י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013או מועד מאוחר יותר
שקבע השר ,בצו ,בהתאם להוראות סעיף 33ג;
"מורשה לשידורים"  -בעל רישיון לשידורים או בעל זיכיון לשידורים;";

()5

אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:
""רישיון לשידורי טלוויזיה"  -רישיון שניתן לפי חוק זה לקיום שידורי טלוויזיה;";

()6

אחרי ההגדרה "רישיון לשידורי רדיו" יבוא:
""רישיון לשידורים"  -רישיון לשידורי רדיו או רישיון לשידורי טלוויזיה;";

()7

אחרי ההגדרה "תיקון מס'  "32יבוא:
""תיקון מס'  - "33חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)33התשע"א-
2011.";2

תיקון סעיף 6
תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 23

בסעיף (5ב)( )10לחוק העיקרי ,במקום "בעלי זיכיון" יבוא "מורשים לשידורים".
בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום "בעלי זיכיונות" יבוא "מורשים לשידורים".
בסעיף (9א)( )3ו–( )7לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה
לשידורים".
בסעיף (14ב) לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף  23לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)2האמור בה יסומן "(א)" ,ובה ,במקום "בעלי הזיכיונות" יבוא "מורשים
לשידורים" ,במקום "בעלי זיכיון" יבוא "מורשים לשידורים" ,ואחרי פסקת משנה (א) יבוא:
"(ב) במסגרת הפיקוח השוטף לפי פסקת משנה (א) ,תקיים המועצה ,אחת לשנה,
הליך בדיקה ,שבו תבחן כיצד מילא בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,בשנה שלגביה
התקיימה הבדיקה ,אחר ההוראות לפי חוק זה ,כללי המועצה ותנאי הרישיון,
שעניינם תוכן השידורים ,ובכלל זה מימון הפקה ורכישה של תכניות; המועצה
תפרסם באתר האינטרנט של הרשות דוח המסכם את תוצאות הליך הבדיקה;";

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"א ( 7בפברואר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,532 -מיום ב' באב התש"ע ( 13ביולי  ,)2010עמ' .1264
ס"ח התש"ן ,עמ'  ;59התש"ע ,עמ' .312
ס"ח התשע"א ,עמ' .302
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()2

"המורשים לשידורים".
לשידורים".
זיכיונות" יבוא
"המורשים
"בעלי
יבוא
במקום
זיכיונות"
בפסקה (,)5
במקום "בעלי
בפסקה ()2( ,)5

תיקון סעיף 24
(24א) לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף (24א) .7
.7

()1

"שמורשה לשידורים";
לשידורים";
זיכיון" יבוא
"שמורשה
יבוא"שבעל
במקום
זיכיון"
"שבעל (,)5
במקום בפסקה
בפסקה ()1( ,)5

()2

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
בפסקה (,)7
במקום "בעל
בפסקה ()2( ,)7

תיקון סעיף 24

לשידורי טלוויזיה או בעל
זיכיון או בעל
טלוויזיה
"בעל
לשידורי
זיכיון" יבוא
במקום "בעל זיכיון
זיכיון" יבוא
"בעל(()8ד),
בפסקה
( )3בפסקה (()8ד))3(,במקום
טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
רישיון לשידורי רישיון
()4

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
בפסקה (,)10
במקום "בעל
בפסקה ()4( ,)10

()5

טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
בעלי רישיון
לשידורי
יבוא "או
רישיון
בסופה
(,)11בעלי
בפסקה"או
בסופה יבוא
בפסקה ()5( ,)11

תיקון סעיף 28
(28א) לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף (28א) .8
.8

()1

תיקון סעיף 28

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
בפסקה (,)2
במקום "בעל
בפסקה ()1( ,)2

לשידורים" ואחרי "לתנאי
"שהמורשים"לתנאי
לשידורים" ואחרי
הזיכיון" יבוא
"שהמורשים
"שבעלי
במקוםיבוא
הזיכיון"
"שבעלי(,)3
במקום בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)3
לשידורים";הרישיון לשידורים";
הרישיון או לתנאי
"לשידורים
לתנאי
הזיכיון"אויבוא
הזיכיון" יבוא "לשידורים
()3

"המורשים לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשים
יבוא"בעלי
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)5
במקום "בעלי
בפסקה ()3( ,)5

()4

"למורשים לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"למורשים
"לבעלי
יבוא
במקום
הזיכיון"
"לבעלי (,)6
במקום בפסקה
בפסקה ()4( ,)6

כותרת סימן
תיקון
תיקון כותרת
"הזיכיון
יבוא
"הזיכיוןרדיו"
יבואלשידורי
"והרישיון
לשידורי רדיו"
העיקרי ,במקום
"והרישיון
לחוק
במקום
לפרק ג'
העיקרי,
סימן א'
לחוק
בכותרת
סימןסימן.9א' לפרק ג'
בכותרת
.9
א' לפרק ג'
א' לפרק ג'
והרישיון לשידורים".
לשידורים".
תחנת שידור
והרישיון
להפעלת
להפעלת תחנת שידור
32
לשידוריםסעיף
תיקון
תיקון סעיף 32
וכן".
"מורשה
לשידורים וכן".
זיכיון וכן" יבוא
"מורשה
"בעל
יבוא
במקום
זיכיון וכן"
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
העיקרי(32,ב)
לחוק בסעיף
בסעיף (32ב) .10
.10
תיקון סעיף 33
בסעיף 33 -לחוק העיקרי -
.11העיקרי
בסעיף  33לחוק
.11

תיקון סעיף 33

לשידורי רדיו" ואחרי
ואחרי
"זיכיונות
יבוא רדיו"
לשידורי
לשידורים"
"זיכיונות"זיכיונות
לשידורים" יבוא
(א) ,במקום
"זיכיונות
בסעיף קטן
( )1בסעיף קטן (א))1(,במקום
זיכיונות לשידורי טלוויזיה";
טלוויזיה";
לשידוריגם
המעבר -
זיכיונות
גםלמועד
"וכן-עד
המעבר
למועדיבוא
לשידורי רדיו"
יבוא "וכן עד
"ורישיונות
"ורישיונות לשידורי רדיו"
()2

הרישיון"; "או בעל הרישיון";
הזיכיון" יבוא
"בעלבעל
יבוא "או
הזיכיון"אחרי
קטן (ב)(,)3
"בעל
בסעיף
(ב)( ,)3אחרי
בסעיף קטן ()2

לשידורים או בעל רישיון
בעל רישיון
"בעלאוזיכיון
לשידורים
זיכיון" יבוא
"בעל זיכיון
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (ד),
"בעל
בסעיף
( )3בסעיף קטן (ד))3(,במקום
לשידורי רדיו".
לשידורי רדיו".
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 33
העיקרי
סעיפיםסעיף .1233לחוקאחרי
הוספת אחרי
.12
33א עד 33ד
"רישיון לשידורי
טלוויזיה ותנאיו

הוספת סעיפים
33א עד 33ד

לשידורי
לשידורי טלוויזיה למבקש
למבקש
רישיון
טלוויזיה
להעניק
לשידורי
רשאית
רישיון
המועצה
(א)להעניק
רשאית
המועצה33א.
"רישיון(א)
33א.
טלוויזיה ותנאיו
המבקש) בהתקיים כל אלה:
בהתקיים-כל אלה:
(בסעיף זה
המבקש)
רישיון -כאמור
רישיון כאמור (בסעיף זה

המפורטים בפסקאות
בפסקאות
המפורטיםהתנאים
התנאיםמתקיימים
מתקיימים במבקש
()1
( )1במבקש
עד ( )4שבסעיף (41א);
(41א);
( )1עד ( )4שבסעיף ()1
השארבטוחות ,בין השאר
בידיביןהרשות
בטוחות,
הרשותהפקיד
המבקש
()2בידי
( )2המבקש הפקיד
שקבעה המועצה לפי
לכלליםלפי
בהתאםהמועצה
להלן,שקבעה
לכללים
כמפורט
כמפורט להלן ,בהתאם
סעיף 33ב(א)( :)2סעיף 33ב(א)(:)2
אוטונומית להבטחת מילוי
להבטחת מילוי
אוטונומיתבנקאית
(א) ערבות
(א) ערבות בנקאית
כללי המועצה ותנאי
ותנאי
המועצהזה,
כללילפי חוק
ההוראות
ההוראות לפי חוק זה,
הרישיון;
הרישיון;
אוטונומית או פיקדון
בנקאיתפיקדון
אוטונומית או
בנקאית ערבות
(ב)
(ב) ערבות
בעל רישיון להוציא
להוציא
ההוצאות שעל
להבטחתבעל רישיון
להבטחת ההוצאות שעל
סוגה עילית וסרטים
וסרטים
תכניות
הפקתעילית
לשם סוגה
לשם הפקת תכניות
הוראות התוספת השנייה;
לפיהשנייה;
התוספת
ישראליים,
ישראליים ,לפי הוראות
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( )3המבקש מקיים כל תנאי נוסף שהוא נדרש לקיים
ושנקבע לפי סעיף קטן (ג) ,ככל שנקבע תנאי כאמור.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,המועצה לא תיתן למבקש,
רישיון לשידורי טלוויזיה ,בהתקיים אחד מהמפורטים להלן
או בהתקיים האמור בסעיפים (41ב )2או :56
( )1המבקש היה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה ,במהלך שלוש השנים שקדמו
למועד הגשת הבקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה ,כולן
או חלקן ,והמועצה מצאה כי המבקש לא קיים בתקופת
הזיכיון או הרישיון את ההוראות לפי חוק זה ,את כללי
המועצה או את תנאי הזיכיון או הרישיון ,לפי העניין;
לעניין זה לא תובא בחשבון הפרה שלדעת המועצה
היא הפרה זניחה ,ואולם היה המבקש בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה,
במהלך השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לרישיון
לשידורי טלוויזיה ,כולה או חלקה ,יחולו הוראות סעיף
35א(ב) ,בשינויים המחויבים;
( )2בין המבקש לבין משדר מפר היו יחסים כמפורט
להלן ,במועד ההפרה או לאחריה ,וטרם חלפו שלוש
שנים ממועד סיום היחסים כאמור:
(א) המבקש היה בעל עניין במשדר המפר;
(ב)

המשדר המפר היה בעל עניין במבקש;

(ג) בעל עניין במבקש היה בעל עניין במשדר
המפר;
לעניין פסקה זו ,יראו גם במועד פקיעתו או ביטולו של
הזיכיון או הרישיון של המשדר המפר את מועד סיום
היחסים בינו לבין המבקש;
()3

במבקש מתקיים האמור בפסקה ( )3שבסעיף (42א);

( )4לדעת המועצה מתן הרישיון למבקש עלול
להיות נוגד את טובת הציבור או להוות סיכון לביטחון
המדינה;
( )5במבקש מתקיימים תנאי או הגבלה שאסור
שיתקיימו בו ושנקבעו לפי סעיף קטן (ג) ,ככל שנקבעו
תנאי או הגבלה כאמור.
(ג) המועצה רשאית לקבוע ,בכללים ,תנאים והגבלות למתן
רישיון לשידורי טלוויזיה ,נוסף על אלה המנויים בסעיפים
קטנים (א) ו–(ב) ,במטרה להבטיח כי המבקש יקיים את שידורי
הטלוויזיה בהתאם להוראות לפי חוק זה ,לכללי המועצה
ולרישיון; כמו כן רשאית המועצה לקבוע ברישיון לשידורי
טלוויזיה תנאים ,הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מהוראות
חוק זה.
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לשידורי הרישיון לשידורי
הרישיון כל תנאי
ימלא אחר
תנאי
רישיון
אחר כל
ימלאבעל
(ד) בעל רישיון (ד)
כפי שנקבעו ברישיונו.
ברישיונו.
טלוויזיה
טלוויזיה כפי שנקבעו
(ה) בסעיף זה ( -ה) בסעיף זה -
מבקש רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון היה
מבקששאילו
היהתאגיד
מפר" -
שאילו
"משדר
"משדר מפר"  -תאגיד
מקבל רישיון כאמור
כאמור
רישיון היה
מקבל זה לא
לפי סעיף
טלוויזיההיה
טלוויזיה לפי סעיף זה לא
האמור בסעיף קטן (ב)(;)1
מהטעם (ב)(;)1
מהטעם האמור בסעיף קטן
המשדר המפר הפר את
שבוהפר את
המפר
המועד
המשדר
ההפרה" -
המועד שבו
"מועד ההפרה" "-מועד
המועצה או תנאי הזיכיון
כללי הזיכיון
זה,תנאי
חוק או
המועצה
ההוראות לפי
ההוראות לפי חוק זה ,כללי
(ב)( ,)1בסעיף קטן (ב)(,)1
קטןכאמור
העניין,
כאמורלפיבסעיף
הרישיון,
העניין,
או הרישיון ,לפי או
המוקדם -המועד המוקדם
המועד כאמור
כמה הפרות
כאמור -
הפרותביצע
ואם ביצע כמה ואם
מביניהם.
מביניהם.
למתן רישיון
הוראות בעניינים אלה:
בכלליםאלה:
תקבעבעניינים
הוראות
המועצה
(א)בכללים
תקבע
33ב.
המועצה
כללים (א)
כללים למתן רישיון 33ב.

לשידורי טלוויזיה

לשידורי טלוויזיה

להגיש בקשה לקבלת
ניתןלקבלת
בקשה
שממנו
להגיש
המועד
שממנו ניתן
()1
( )1המועד
תחילתלאפשר את תחילת
אתבמטרה
טלוויזיה,
לשידורילאפשר
טלוויזיה ,במטרה
רישיון לשידורי רישיון
החל במועד המעבר;
המעבר;
הרישיון
במועד
החלבעל
הרישיוןבידי
השידורים
השידורים בידי בעל
טעונים את אישור השר;
זו השר;
אישור
אתפסקה
טעוניםלפי
כללים לפי פסקה זוכללים
שעל המבקש להפקיד
להפקיד
הבטוחות
המבקש
לעניין
הוראותשעל
()2הבטוחות
( )2הוראות לעניין
סכומיהן ,מועדי הפקדתן
לרבותהפקדתן
33א(א)(,)2מועדי
סעיף סכומיהן,
לפילרבות
לפי סעיף 33א(א)(,)2
ודרכי מימושן.
ודרכי מימושן.

הוראות נוספות לעניין
לעניין
בכללים
נוספות
לקבוע
הוראות
רשאית
בכללים
המועצה
רשאית לקבוע
(ב)
(ב) המועצה
השאר ,בעניינים אלה:
אלה:
בענייניםבין
השאר,טלוויזיה,
לשידורי
רישיון בין
טלוויזיה,
מתן רישיון לשידורימתן
()1

בה;רישיון והטיפול בה;
למתן
והטיפול
רישיוןבקשה
למתןהגשת
בקשה דרכי
דרכי הגשת ()1

למועצה לרבות מידע
מידע
לגלות
לרבות
המבקש
למועצה
לגלותשעל
המבקשמידע
( )2מידע שעל ()2
לו,גורם אחר שיש לו,
שישכל
אחרולגבי
במבקש
עניין גורם
ולגבי כל
במבקש בעל
לגבי בעל עניין לגבי
אמצעי שליטה במבקש;
במבקש;
בעקיפין,
אמצעיאושליטה
במישרין
במישרין או בעקיפין,
להמציא למועצה לצורך
המבקש לצורך
שעללמועצה
להמציא
מסמכים
( )3מסמכים שעל()3המבקש
קבלת הרישיון .קבלת הרישיון.
דחיית מועד
בהסכמת שר האוצר
האוצר
שר הוא,
רשאי
בהסכמת
בכך צורך,
רשאיישהוא,
השר כי
ראהצורך,
33ג .בכך
המעברכי יש
ראה השר
דחיית מועד המעבר 33ג.
כ"הלא יאוחר מיום כ"ה
לדחות,
המועצה ,מיום
עםלא יאוחר
לדחות,
התייעצות
המועצה,
ולאחר
ולאחר התייעצות עם
למועדמועד המעבר ,למועד
בצו ,את
המעבר,
מועד,)2011
אתבמרס
התשע"א (1
במרסא' ,)2011בצו,
באדר א' התשע"א (1באדר
התשע"ד ( 1בינואר .)2014
בינואר .)2014
כ"ט בטבת
התשע"ד (1
מאוחר מיום
יהיהבטבת
שלא כ"ט
שלא יהיה מאוחר מיום
סייג למתן רישיון

ד .למתן רישיון
סייג
טלוויזיה שתחילת תוקפו
שתחילת תוקפו
רישיון לשידורי
טלוויזיה
תיתן
לשידורי
המועצה לא
תיתן רישיון
המועצה לא 33ד.
33
כשירכי הוא נמצא כשיר
הודעה
נמצא
שנמסרה לו
הודעה כי הוא
המעבר למי
שנמסרה לו
במועד המעבר למיבמועד
לפני מועד המעבר ,כי
חודשים כי
מועד המעבר,
ארבעה
לפני
מצאה,
חודשים
אם כן
ארבעה
לכך ,אלא
לכך ,אלא אם כן מצאה,
ובכללים שקבעה המועצה
33א(א)המועצה
שקבעה
בסעיף
ובכללים
האמור
33א(א)
מתקיים בו
מתקיים בו האמור בסעיף
כאמור ,ולא מתקיימים
מתקיימים
ולא כללים
שקבעה
כאמור,
כלליםככל
שקבעה33א(ג),
לפי סעיף
לפי סעיף 33א(ג) ,ככל
שקבעה המגבלות שקבעה
33א(ב) ,או
המגבלות
או בסעיף
האמורים
התנאים33א(ב),
האמורים בסעיף
בו
בו התנאים
האמורים".בכללים האמורים".
המועצה בכללים המועצה

תיקון סעיף 34
בסעיף 34 -לחוק העיקרי -
.13העיקרי
בסעיף  34לחוק
.13

תיקון סעיף 34

"ורישיון לשידורים והליך
לשידורים והליך
"ורישיוןרדיו" יבוא
יבואלשידורי
"ורישיון
במקוםרדיו"
לשידורי
השוליים,
בכותרת"ורישיון
השוליים ,במקום
()1
( )1בכותרת
בדיקה";
בדיקה";
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()2

אחרי סעיף קטן (ב )1יבוא:
"(ב )2על אף הוראות סעיף קטן (ב ,)1תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ  2שניתן לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס'  33ולפני מועד
המעבר ,תהיה עד יום י"ח בחשוון התשע"ו ( 31באוקטובר  ;)2015על זיכיון כאמור
לא יחולו הוראות סעיף קטן (ב )1סיפה;".

()3

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג)( ,)1תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי שניתן לזוכה במכרז אחרי יום תחילתו של תיקון מס'  33ולפני
מועד המעבר ,תהיה עד יום י"ח בחשוון התשע"ו ( 31באוקטובר  ;)2015על זיכיון
כאמור לא יחולו הוראות סעיף קטן (ג)(.)2
(ה) תקופת תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה תהיה  15שנים ממועד תחילת
שידוריו של בעל הרישיון ,כפי שנקבע ברישיון ,ובלבד שהמועד האמור לא יקדם
למועד המעבר.
(ו)

( )1בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה ,אחת לארבע שנים
החל במועד תחילת שידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,כפי
שנקבע ברישיון ,תקיים המועצה הליך בדיקה שבו תבחן כיצד מילא בעל
הרישיון בתקופה האמורה אחר ההוראות לפי חוק זה ,כללי המועצה
ותנאי הרישיון ,שעניינם תוכן השידורים ,ובכלל זה מימון הפקה ורכישה
של תכניות ,בהתבסס ,בין השאר ,על דוחות שנתיים שפרסמה לפי סעיף
()2(23ב) לגבי אותה תקופה; הליך הבדיקה לפי פסקה זו יחל בתום כל ארבע
שנים כאמור ויסתיים לא יאוחר משנה מתום ארבע השנים האמורות.
( )2מצאה המועצה בהליך הבדיקה לפי פסקה ( )1כי בעל הרישיון הפר
את ההוראות ,הכללים ותנאי הרישיון האמורים באותה פסקה ,אך חומרת
ההפרה אינה מצדיקה לדעתה ,את ביטול הרישיון בהתאם לסמכותה לפי
סעיף  ,37תורה לו ,בתוך  45ימים ממועד סיום הבדיקה ,ולאחר שנתנה לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו ,כיצד לתקן את ההפרה במהלך תקופה
שתקבע ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה כאמור.
( )3המועצה תפרסם את ממצאי הליך הבדיקה באתר האינטרנט של הרשות;
המועצה תעביר לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת את ממצאי הליך הבדיקה
ואת ההוראות שנתנה לבעל הרישיון לפי פסקה ( ,)2ככל שנתנה".

הוספת סעיף 35א

.14

אחרי סעיף  35לחוק העיקרי יבוא:
"הארכת רישיון
לשידורי טלוויזיה

35א( .א) המועצה רשאית להאריך את תוקפו של רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לפי בקשת בעל הרישיון ,לתקופות נוספות של 15
שנים כל אחת ,אלא אם כן מצאה כי בעל הרישיון לא קיים
בתקופת תוקפו של הרישיון את ההוראות לפי חוק זה ,את
כללי המועצה או את תנאי הרישיון.
(ב)
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( )1לעניין סעיף קטן (א) ,לא תובא בחשבון הפרה
שלדעת המועצה היא הפרה זניחה ,ואולם מצאה
המועצה כי הפרה זניחה כאמור ניתנת לתיקון ,תורה
לבעל הרישיון על תיקון ההפרה במהלך תקופה שתקבע
ושלא תעלה על שנה ממועד מתן ההוראה כאמור.

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

תיקון הפרה כאמור
כאמור
הפרה על
המועצה
תיקון
הורתה
המועצה על
()2
( )2הורתה
הרישיון ערבות בנקאית
בעל בנקאית
ערבות
ימציא
הרישיון
בפסקה (,)1
בפסקה ( ,)1ימציא בעל
להבטחת תיקונה ,בהתאם
ההפרה ,בהתאם
בגובה תיקונה,
להבטחת
אוטונומית
אוטונומית בגובה ההפרה,
שעליהם יורה המנהל.
המנהל.
לתנאים
לתנאים שעליהם יורה
עד קטן (א) תוגש עד
סעיף
תוגש
(א) לפי
רישיון
להארכת קטן
בקשהלפי סעיף
להארכת רישיון
(ג)
(ג) בקשה
ובלבד שהמועד שייקבע
בכללים,שייקבע
שהמועד
המועצה
בכללים ,ובלבד
למועד שתקבע
למועד שתקבע המועצה
תום תקופת הרישיון;
הרישיון;
לפחות לפני
חודשיםתקופת
לפחות18לפני תום
כאמור יהיה
כאמור יהיה  18חודשים
שנה לפחות לפני תום
כאמורתום
לפחות לפני
שנהבבקשה
החלטה
כאמור
תקבל
בבקשה
המועצה
המועצה תקבל החלטה
תקופת הרישיון ".תקופת הרישיון".
תיקון סעיף 36
בסעיף 36 -לחוק העיקרי -
.15העיקרי
בסעיף  36לחוק
.15

()1

רדיו" יבוא "לשידורים";
"לשידורים";
"לשידורי
יבוא
במקום
השוליים,רדיו"
בכותרת"לשידורי
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

רדיו" יבוא "לשידורים";
"לשידורים";
"לשידורי
יבוא
במקום
(א),רדיו"
"לשידורי
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))2(,במקום

()3

בסעיף קטן (ב)( -)3בסעיף קטן (ב) -

תיקון סעיף 36

"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
ברישה,
(א)"בעל
(א) ברישה ,במקום
"בתאגיד שהוא מורשה
יבואמורשה
שהוא
זיכיון"
"בתאגיד
"בתאגיד בעל
זיכיון" יבוא
במקום
(,)3בעל
"בתאגיד
במקוםבפסקה
(ב) בפסקה (( ,)3ב)
יבוא בבעל זיכיון" יבוא
להתקיים
"יחדלזיכיון"
במיליםבבעל
להתקיים
"יחדלהחל
הסיפה
במילים
ובמקום
החל
לשידורים",
לשידורים" ,ובמקום הסיפה
המפורט להלן ,לפי העניין:
לפי העניין:
לשידורים
המפורט להלן,
לשידוריםבמורשה
"יחול במורשה "יחול
לשידורי רדיו  -יחדל
רישיוןיחדל
ובעלרדיו -
לשידורי
לשידורים
זיכיוןרישיון
בעלובעל
לשידורים
זיכיון לעניין
(א) לעניין בעל (א)
להשתתף במכרז כקבוע
אותוכקבוע
במכרז
מזכים
להשתתף
אותו שהיו
התנאים
מזכים
שהיואחד
להתקיים בו
להתקיים בו אחד התנאים
בסעיפים (41ב )2ו–(ג),
ו–(ג),
הקבועים
בסעיפים (41ב)2
אחד הסייגים
הקבועים
יתקיים בו
הסייגים
אחד או
בסעיףבו(41א),
בסעיף (41א) ,או יתקיים
העניין;או 72ג ,לפי העניין;
72 ,56א או 72ג ,לפי72 ,56א
אחד להתקיים בו אחד
להתקיים -בויחדל
לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה  -יחדל
בעל רישיון
לשידורי
רישיוןלעניין
(ב) לעניין בעל (ב)
יתקיים בו אחד הסייגים
הסייגים
33א(א)( )1או
יתקיים בו אחד
אובסעיף
כקבוע
33א(א)()1
בסעיףרישיון
לקבלת
כקבוע
התנאים
התנאים לקבלת רישיון
בסעיפים (41ב )2ו–;".56
ו–;".56
הקבועים
הקבועים בסעיפים (41ב)2
()4

"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
קטן (ג),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ג))4(,במקום

()5

לשידורים";"מורשה לשידורים";
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (ד),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ד))5(,במקום

"בתאגיד שהוא מורשה
יבואמורשה
שהוא
זיכיון"
"בתאגיד
יבוא בעל
"בתאגיד
זיכיון"
במקום
(ה) ,בעל
"בתאגיד
בסעיף קטן
(ה) ,במקום
( )6בסעיף קטן ()6
"יחול זיכיון" יבוא "יחול
יבוא בבעל
להתקיים
"יחדלזיכיון"
במיליםבבעל
להתקיים
"יחדלהחל
הסיפה
במילים
ובמקום
החל
לשידורים"
לשידורים" ובמקום הסיפה
העניין( ".ב)( ,)3לפי העניין".
שבסעיף קטן
(ב)( ,)3לפי
קטןאו (ב)
שבסעיף (א)
בפסקת משנה
האמוראו (ב)
משנה (א)
לשידורים
במורשהבפסקת
במורשה לשידורים האמור
תיקון סעיף 37
בסעיף 37 -לחוק העיקרי -
.16העיקרי
בסעיף  37לחוק
.16

()1

רדיו" יבוא "לשידורים";
"לשידורים";
"לשידורי
יבוא
במקום
השוליים,רדיו"
בכותרת"לשידורי
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -

תיקון סעיף 37

ובמקום "לבעל הזיכיון"
הזיכיון"
"לשידורים"
ובמקום "לבעל
רדיו" יבוא
"לשידורים"
"לשידורי
יבוא
במקום
ברישה,רדיו"
(א)"לשידורי
(א) ברישה ,במקום
"למורשה לשידורים";
לשידורים";
יבוא "למורשה יבוא
לשידורים" והמילים
והמילים
"המורשה
לשידורים"
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)1
במקום "בעל
(ב) בפסקה (( ,)1ב)
"לשידורי רדיו"  -יימחקו;
"לשידורי רדיו"  -יימחקו;
לשידורים" ואחרי ""51
"המורשה ""51
לשידורים" ואחרי
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
בפסקה (,)2
במקום "בעל
(ג) בפסקה (( ,)2ג)
יבוא "51א";
יבוא "51א";
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(ד) בפסקה ( ,)3במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים" ,אחרי "לוועדת
המכרזים" יבוא "או למועצה ,לפי העניין ,",ואחרי "שנדרש לגלותו" יבוא "לצורך
קבלת הזיכיון או הרישיון או לצורך הארכתו של הרישיון";
(ה) בפסקה ( ,)4במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";
(ו) בפסקה ( ,)5במקום "בבעל הזיכיון" יבוא "במורשה לשידורים" ובכל מקום,
במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(ז) בפסקאות ( )6ו–( ,)7בכל מקום ,במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה
לשידורים";
()3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מצאה המועצה כי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא תיקן הפרה כאמור
בסעיפים 33א(ב)((34 ,)1ו)(35 ,)2א(ב)( ,)1או ,לפי העניין ,בסעיף 71ד(ז)( )1או 71ה(ה)()1
עד תום התקופה שהורתה לו לפי אותם סעיפים או כי לא עמד בהתחייבויות לפי
התכניות שאישרה המועצה בהתאם להוראות סעיפים 71ד(ה) או 71ה(ד) ,יפקע
רישיונו; המועצה תפרסם הודעה ברשומות על פקיעת הרישיון כאמור;".

()4

בסעיף קטן (ב) -
(א) ברישה ,במקום "לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";
(ב)

בפסקה ( ,)3במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

()5

בסעיף קטן (ג) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

()6

בסעיף קטן (ג- )1
(א) ברישה ,במקום "בעלת זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(ב)

()7
תיקון סעיף 37ג

.17

הוספת סימן א'3
לפרק ג'

.18

בפסקה ( ,)1במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

בסעיף קטן (ד) ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

בסעיף 37ג לחוק העיקרי -
()1

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) תקופת הזיכיון של בעל זיכיון שתקופת זיכיונו הוארכה כאמור בסעיף
קטן (א) ,תוארך עד יום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  )2013או עד מועד המעבר
שקבע השר בצו ,אם דחה את המועד בהתאם להוראות סעיף 33ג (בסעיף זה -
תקופת ההארכה השנייה) ,והכל אלא אם כן מצאה המועצה כי חדל להתקיים
בבעל הזיכיון אחד התנאים המנויים בחוק זה ,שהיו מזכים אותו להשתתף במכרז
או להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי ,או התקיים בו סייג שהיה פוסל אותו
מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות חוק זה;".

()2

סעיף קטן (ג)  -בטל;

( )3בסעיף קטן (ד) ,במקום הרישה יבוא "בתקופת ההארכה השנייה יחולו על בעל
הזיכיון הוראות אלה;":
()4
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סעיף קטן (ה)  -בטל.

אחרי סעיף 37ג לחוק העיקרי יבוא:
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ובנכסים לא מוחשיים
מוחשיים
לאבאפיק
שימוש
ובנכסים
באפיקא':3
"סימן א' :3שימוש"סימן
של הרשות
של הרשות
באפיק חדש
37ד( -.א) בסימן זה -
בסימן זה
שימוש (א)
שימוש באפיק חדש 37ד.

סעיףשנקבעה לפי סעיף
ברשימה
שנקבעה לפי
אפיק שנכלל
ברשימה
חדש" -
שנכלל
"אפיק
"אפיק חדש"  -אפיק
התקשורת ,ואינו אפיק קיים;
לחוקאפיק קיים;
6כא(1ו)ואינו
6כא(1ו) לחוק התקשורת,
רישיון כללי לשידורי
לשידורי
שידרו בעל
רישיון כללי
אפיק שבו
שידרו-בעל
שבוקיים"
"אפיק
"אפיק קיים"  -אפיק
בעלאת שידוריו של בעל
לוויין,
לשידורישל
רישיון שידוריו
לוויין ,את
לשידוריובעל
כבלים ובעל רישיון כבלים
המפורטנקבע באופן המפורט
ושמספרו
באופן
טלוויזיה,
לשידורי נקבע
רישיוןושמספרו
רישיון לשידורי טלוויזיה,
משנתיים ממועד פקיעתו
פקיעתו
פחות
ממועד
שחלפו
משנתיים
פחותובלבד
בסעיף זה,
בסעיף זה ,ובלבד שחלפו
לשידורי טלוויזיה האמור;
הרישיוןהאמור;
שלטלוויזיה
לשידורי
הרישיוןביטולו
או
או ביטולו של
לשידורי טלוויזיה ,וכן
טלוויזיה ,וכן
בעל רישיון
לשידורי
אפיק" -
רישיון
לבקשת
"כשירבעל
"כשיר לבקשת אפיק" -
לקבלת רישיון לשידורי
לשידורי
בקשה
רישיון
למועצה
שהגישלקבלת
מי בקשה
מי שהגיש למועצה
מתקיים בו האמור בסעיף
האמור בסעיף
המועצה
ולדעת בו
טלוויזיהמתקיים
טלוויזיה ולדעת המועצה
סעיףהמועצה לפי סעיף
שקבעה
ובכללים לפי
ו–( )3המועצה
שקבעה
33א(א)()1
33א(א)( )1ו–( )3ובכללים
כאמובור ,ולא מתקיימים בו
מתקיימים
ולא כללים
שקבעה
כאמור,
כלליםככל
33א(ג) ,ככל שקבעה33א(ג),
או המגבלות שקבעה
שקבעה
המגבלות33א(ב)
האמורים בסעיף
33א(ב) או
התנאים
התנאים האמורים בסעיף
האמורים; בכללים האמורים;
המועצה בכללים המועצה
רישיון לשידורי לוויין"
לוויין"
ו"בעל
לשידורי
כבלים"
רישיון
לשידורי
כלליו"בעל
כבלים"
"רישיון
"רישיון כללי לשידורי
ו–6מג לחוק התקשורת,
התקשורת,
בסעיפים 6א
ו–6מג לחוק
כהגדרתם
בסעיפים 6א
 כהגדרתםבהתאמה.
בהתאמה.
לקבלת רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןיותר
אחת או
לקבלת
בקשה
הוגשהיותר
(ב) הוגשה בקשה(ב)אחת או
אחד ממגישי הבקשה
הבקשה
לפחות
ממגישי
המועצה כי
לפחות אחד
טלוויזיהכיומצאה
טלוויזיה ומצאה המועצה
תפרסם הרשות הודעה
אפיק,הודעה
הרשות
לבקשת
תפרסם
כשיר
אפיק,
לבקשתהוא
כאמור הוא כשיר כאמור
באפיקר,חדש ,אחד או יותר,
שימושאו יות
חדש ,אחד
להתיר
באפיק
כוונתה
שימוש
לציבור על
לציבור על כוונתה להתיר
טלוויזיה ,לשידורי טלוויזיה,
בעלי רישיון
לשידורי
שידוריהם של
בעלי רישיון
העברת
שידוריהם של
לשם
לשם העברת
ויחולו הוראות אלה:
ויחולו הוראות אלה:
עד לבקשת אפיק ,עד
כשירים
שניאפיק,
לבקשת
לפחות
כשירים
( )1ביקשו לפחות()1שניביקשו
שימוש באפיק חדש,
חדש,
לעשות
באפיק
הרשות,
שימוש
שהורתה
למועדלעשות
למועד שהורתה הרשות,
השימוש באפיקים החדשים
לגבי החדשים
באפיקים
השימושמכרז
תפרסם הרשות
תפרסם הרשות מכרז לגבי
כמספר המבקשים ,ואשר
המבקשים ,ואשר
ככל האפשר,
כמספר
רצופים
האפשר,
שיהיו רצופים ככלשיהיו
הצעותיהם לגבי כל
את כל
להגישלגבי
הצעותיהם
אתיידרשו
המבקשים
המבקשים יידרשו להגיש
יחולור,לעניין מכרז כאמור,
 40כאמו
מכרז
סעיף
לעניין
הוראות
מהם;יחולו
סעיף 40
אחד מהם; הוראותאחד
המועצה לקבוע כללים
ורשאיתכללים
המחויבים ,לקבוע
ורשאית המועצה
בשינויים
בשינויים המחויבים,
דרכי לרבות לעניין דרכי
פסקה זו,
לעניין
לרבותלפי
המכרז
הליכי זו,
לעניין פסקה
לעניין הליכי המכרז לפי
ההצעות והטיפול בהן;
הגשת בהן;
הגשת ההצעות והטיפול
אחד בלבד ,עד למועד
למועד
אפיק,
לבקשתעד
אחד בלבד,
אפיק,כשיר
לבקשתביקש
( )2ביקש כשיר ()2
תורהבאפיק חדש ,תורה
שימוש
חדש,
לעשות
באפיק
הרשות,
שהורתהשימוש
שהורתה הרשות ,לעשות
שימוש ,שמספרו יהיה
יהיה
ייעשה
שמספרו
שימוש,שבו
ייעשה האפיק
המועצה על
המועצה על האפיק שבו
אחרים שבהם משודרים
משודרים
לאפיקים
האפשרשבהם
ככל אחרים
לאפיקים
עוקב ככל האפשר עוקב
לשידורי טלוויזיה ,ותקבע,
רישיון ותקבע,
טלוויזיה,
בעלי
לשידורי
שידוריהם של
שידוריהם של בעלי רישיון
חד–פעמי שישלם בעד
סכוםבעד
שישלם
האוצר,
חד–פעמי
השר ושר
באישורסכום
באישור השר ושר האוצר,
השימוש;
השימוש;
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( )3המועצה תיתן את החלטתה בדבר בחירת הזוכים
במכרז לפי פסקה ( ,)1או תקבע את האפיק ואת הסכום
החד–פעמי שיש לשלם לפי פסקה ( ,)2לפי העניין ,לא
יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו מצאה כי מי
שהגיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה הוא
כשיר לבקשת אפיק ,ואולם מצאה המועצה ,עד תשעה
חודשים לפני מועד המעבר ,כי מי שהגיש בקשה
לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה הוא כשיר לבקשת
אפיק ,תפרסם הודעה לציבור לפי סעיף קטן זה תשעה
חודשים לפני מועד המעבר ,ותיתן את החלטתה בדבר
בחירת הזוכים במכרז לפי פסקה ( ,)1או תקבע את האפיק
ואת הסכום החד–פעמי שיש לשלם לפי פסקה ( ,)2לפי
העניין ,לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד המעבר;
( )4בלי לגרוע מהוראות סעיפים (34ה)71 ,ד(ב) ו–(ג)
ו–71ה(ב) ,לעניין מועד תחילת תוקפו של רישיון
לשידורי טלוויזיה ,תהיה תחילת שידוריו באפיק
החדש ,של בעל הרישיון שזכה במכרז לפי פסקה ( ,)1או
ששילם סכום חד–פעמי לפי פסקה ( ,)2במועד שתקבע
המועצה ברישיון ושלא יהיה מאוחר מתום עשרה
חודשים ממועד קבלת החלטת המועצה או ממועד
קביעת המועצה כאמור בפסקה ( ,)3לפי העניין.
שימוש באפיק
37ה( .א) לא הוארך רישיון לשידורי טלוויזיה ,פקע או בוטל,
קיים ובנכסים לא
או לא הגיש בעל רישיון כאמור בקשה להארכת תוקפו
מוחשיים של הרשות
וקניית מניות חברת
של רישיונו עד למועד האמור בסעיף 35א(ג) (בסעיף זה -
החדשות
הרישיון הקודם) ,תפרסם הרשות הודעה לציבור על כוונתה
להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שימוש באפיק קיים
שבו שודרו שידורי בעל הרישיון הקודם ,וכן לעשות שימוש
בנכסים לא מוחשיים של הרשות שבעל הרישיון הקודם עשה
בהם שימוש (בסעיף זה  -שימוש באפיק קיים ובנכסים),
ויחולו הוראות אלה:

( )1ביקשו לפחות שני כשירים לבקשת אפיק ,עד
למועד שהורתה הרשות ,לעשות שימוש באפיק קיים
ובנכסים ,תפרסם הרשות מכרז לגבי השימוש באפיק
הקיים ובנכסים בין מגישי הבקשה כאמור; הוראות
סעיף  40יחולו לעניין מכרז כאמור ,בשינויים המחויבים,
ורשאית המועצה לקבוע כללים לעניין הליכי המכרז
לפי פסקה זו ,לרבות לעניין דרכי הגשת ההצעות
והטיפול בהן;
( )2ביקש כשיר לבקשת אפיק ,אחד בלבד ,עד למועד
שהורתה הרשות ,לעשות שימוש באפיק קיים ובנכסים,
תקבע המועצה ,באישור השר ושר האוצר ,סכום
חד–פעמי שישלם בעד השימוש;
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פסקאות ( )1או ( ,)2עד
לפי( ,)2עד
בקשה או
פסקאות ()1
לפיהוגשה
בקשה לא
( )3לא הוגשה ()3
אותו מועד ביקש כשיר
ולאחרכשיר
הרשות,ביקש
אותו מועד
שהורתה
למועדולאחר
למועד שהורתה הרשות,
באפיק קיים ובנכסים,
ובנכסים,
שימוש
קיים
לעשות
באפיק
אפיק
שימוש
לבקשת
לבקשת אפיק לעשות
למיכוונתה להתיר למי
להתירר ,על
כוונתה לציבו
על הודעה
הרשות
לציבור,
תפרסם
תפרסם הרשות הודעה
יפנהר ,אלא אם כן יפנה
שימושכןכאמו
אלא אם
לעשות
כאמור,
שימושזאת
שביקש זאת לעשותשביקש
בתוך תקופה שתורה,
שתורה,
אפיק ,נוסף,
לבקשתתקופה
נוסף ,בתוך
אפיק,כשיר
לרשות
לרשות כשיר לבקשת
פנה כשיר נוסף כאמור,
כאמור,
כאמור;
שימושנוסף
פנה כשיר
לעשות
כאמור;
בבקשה
בבקשה לעשות שימוש
כאמור כשיר נוסף כאמור
נוסףלא פנה
כשיר (;)1
פנה פסקה
הוראות
( ;)1לא
יחולו
יחולו הוראות פסקה
יחולו הוראות פסקה (.)2
פסקה (.)2
 יחולו הוראות -(ב)

טלוויזיה שזכה במכרז לפי
במכרז לפי
לשידורי
רישיון שזכה
טלוויזיה
בעל
לשידורי
רישיון ()1
( )1בעל (ב)
הסכום האמור בסעיף
בסעיף
האמור את
הסכוםששילם
(א)( )1או
קטןאת
ששילם
סעיף קטן (א)( )1או סעיף
הרישיון הזוכה) ,ירכוש
ירכוש
בעל
הזוכה),
קטן זה -
הרישיון
(בסעיף
בעל
(א)()2
קטןזה -
קטן (א)(( )2בסעיף קטן
הקודם בחברת החדשות;
החדשות;
הרישיון
בחברת
הקודםבעל
מניותיו של
הרישיון
את מניותיו של בעלאת
תנאי כאמור בדבר תנאי
הרישיונות
כאמור בדבר
הרישיונותבין בעלי
באין הסכמה
באין הסכמה בין בעלי
בהתבססהאמורים ,בהתבסס
האמורים ,התנאים
התנאיםהמנהל את
המכירה יקבע
המכירה יקבע המנהל את
שיטת חישוב שתקבע
שתקבע
המניות לפי
שלחישוב
שיטת
השווי
הערכתלפי
עלהמניות
על הערכת השווי של
המועצה בכללים .המועצה בכללים.
רשאית המועצה להורות,
להורות,
המועצה(,)1
הוראות פסקה
אףרשאית
פסקהעל(,)1
( )2על אף הוראות()2
הוא לא יחויב ברכישת
ברכישת
הזוכה ,כי
הרישיוןיחויב
בעל הוא לא
הזוכה ,כי
לבקשת
לבקשת בעל הרישיון
כאמור באותה פסקה".
פסקה".
החדשות
בחברתבאותה
המניותכאמור
המניות בחברת החדשות

תיקון
תיקון כותרת
כותרת למתן
והגבלות
לשידורים
והגבלות למתן
לשידורים "לזיכיון
בסופה יבוא
"לזיכיון
העיקרי,
יבוא
לחוק
בסופה
לפרק ג'
העיקרי,
סימן ב'
לחוק
בכותרת
ב' לפרק ג'
בכותרת סימן.19
.19
סימן ב' לפרק ג'
סימן ב' לפרק ג'
טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
רישיון לשידורי רישיון
סעיף 38
לשידוריתיקון
תיקון סעיף 38
למועד
רדיו ועד
"זיכיוןלמועד
רדיו ועד
לשידורייבוא
לשידורים"
"זיכיון
"זיכיון
במקוםיבוא
לשידורים"
העיקרי,
"זיכיון
לחוק
במקום
בסעיף 38
.20העיקרי,
בסעיף  38לחוק
.20
טלוויזיה.",לשידורי טלוויזיה.",
לשידורי -גם זיכיון
המעבר  -גם זיכיוןהמעבר
תיקון סעיף 41
בסעיף 41 -לחוק העיקרי -
.21העיקרי
בסעיף  41לחוק
.21

תיקון סעיף 41

()1

טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
למתן רישיון
לשידורי
"והגבלות
רישיון
יבוא
למתן
בסופה
"והגבלות
השוליים,
בכותרתיבוא
השוליים ,בסופה
()1
בכותרת

()2

( -)2בסעיף קטן (ב- )2
בסעיף קטן (ב)2
יקבל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון"ולא
טלוויזיה" יבוא
"לשידורי"ולא יקבל
טלוויזיה" יבוא
ברישה ,אחרי
(א) ברישה ,אחרי(א)"לשידורי
טלוויזיה";
טלוויזיה";
"קיים בעל זיכיון אחד
לפני אחד
מקום,זיכיון
"קיים בעל
ו–( ,)8בכל
ו–(ד) לפני
(()5ג)מקום,
(,)3בכל
ו–(,)8
בפסקאות
(ב) בפסקאות ((,)3ב)(()5ג) ו–(ד)
לשידורי טלוויזיה או אם";
רישיון או אם";
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון"לעניין
בערוץ" יבוא
בערוץ" יבוא "לעניין בעל
לשידוריזיכיון אחר לשידורי
במקום "בעל
זיכיון אחר
"בעלאחר",
במקוםזיכיון
בהגדרה "בעל
זיכיון אחר",
בפסקה (,)9
בהגדרה "בעל
(ג) בפסקה (( ,)9ג)
טלוויזיה או בעל רישיון
לשידורירישיון
זיכיון או בעל
טלוויזיה
לשידורי"בעל
למעט" יבוא
זה זיכיון
"בעל
יבואחוק
למעט" לפי
טלוויזיה
טלוויזיה לפי חוק זה
לשידורי טלוויזיה ,למעט";
לשידורי טלוויזיה ,למעט";

תאגיד שלוב" יבוא "הוא
יבוא "הוא
שלוב"שהוא
המילים "או
שהוא תאגיד
הרישה עד
המילים "או
(ג)( ,)1במקום
הרישה עד
בסעיף קטן
(ג)( ,)1במקום
( )3בסעיף קטן ()3
לשידורים" .רישיון לשידורים".
לשידורים או בעל
זיכיון רישיון
או בעל
בעל
בעל זיכיון לשידורים
תיקון כותרת סימן
סימן ג'
תיקון כותרת
לשידורים".
לשידורים"".מורשה
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
לפרק ג'
העיקרי,
סימן ג'
לחוק
בכותרת
 .22לפרק ג'
סימן ג'
בכותרת
.22
לפרק ג'

ג' לפרק ג'

"מורשהתיקון סעיף 46
תיקון סעיף 46
לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
העיקרי ,בכל
מקום ,במקום
בכל לחוק
בסעיף 46
.23העיקרי,
בסעיף  46לחוק
.23
תיקון סעיף 47
תיקון סעיף 47
לשידורים"".מורשה לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
העיקרי(47,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (47א) .24
.24
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תיקון סעיף 47א

.25

בסעיף 47א לחוק העיקרי ,במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "ועדת הכלכלה",
במקום "בעלי הזיכיון" יבוא "מורשים לשידורים" ובמקום "על ידו" יבוא "על ידם".

תיקון סעיף 48

.26

בסעיף  48לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 49

.27

תיקון סעיף 50

.28
 .29בכותרת סימן א' לפרק ד' ,במקום "תחנות וזיכיונות" יבוא "תחנות ,רישיונות

( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "בעל זיכיון" יבוא "לשידורי טלוויזיה או ליטול פרקי זמן מזמן
השידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל רישיון לשידורים" ,במקום "יחידות
השידור בשנה" יבוא "יחידות השידור או זמן השידורים ,בשנה" ובסופו יבוא "לשידורי
טלוויזיה ,בין בעלי הזיכיונות לשידורי רדיו ,בין בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה ,או
בין בעלי הרישיונות לשידורי רדיו ,לפי העניין; בסעיף קטן זה" ,זמן השידורים"  -כלל
שעות השידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל רישיון לשידורים ,כפי שנקבע
בזיכיון או ברישיון ,לפי העניין";

תיקון כותרת סימן
א' לפרק ד'
תיקון סעיף 51א

()2

בסעיף קטן (ב) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

()3

בסעיף קטן (ג) ,אחרי "זיכיון" יבוא "לשידורים או רישיון לשידורים";

()4

בסעיף קטן (ד) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".

בסעיף  49לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "מבעל זיכיון" יבוא "ממורשה לשידורים";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".

בסעיף  50לחוק העיקרי ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".

וזיכיונות".

.30

בסעיף 51א לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א)

בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה;";

( )2בסעיף קטן (ד) ,במקום "יממנו את עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות" יבוא
"יממנו ,עד לערב מועד המעבר ,את עלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של
שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)( )2( ,)1ו–(;")3
()3

אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד )1בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)( )1ובעלי הרישיונות כאמור
בסעיף קטן (א)(1א) יממנו -
( )1עד לערב מועד המעבר  -את עלות ההקמה לצורך קליטתם
והפצתם בציבור של שידורי טלוויזיה של בעלי הרישיונות כאמור בסעיף
קטן (א)(1א);
( )2החל במועד המעבר  -את עלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם
בציבור של שידורי טלוויזיה של כל הגופים המנויים בסעיף קטן (א);
(ד )2מימון לפי סעיף קטן (ד )1יהיה בחלוקה שווה בין כל הגופים האמורים
באותו סעיף קטן; השר ושר האוצר יורו על דרכי התשלום ,מועדי התשלום
וסכומי התשלום; לא הסכימו הרשות והגופים המנויים בסעיף קטן (א)( )1ו–(1א),
אם תשלום מסוים הנכלל בעלות הקמה ימומן לפי סעיף קטן (ד) או (ד ,)1יכריעו
בעניין השר ושר האוצר;".
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()4

במקום סעיף קטן (י) יבוא:
קטן (י) יבוא:
במקום סעיף ()4
לשידורי טלוויזיה רשאים
זיכיונותרשאים
ובעליטלוויזיה
לשידורי
טלוויזיה
זיכיונות
לשידורי
רישיונותובעלי
בעלי טלוויזיה
"(י) בעלי רישיונות"(י)לשידורי
ורשאים הם להתקשר
להתקשר
ספרתיות,
שידורהם
ורשאים
לתחנות
ספרתיות,
שידוריהם
לתחנות שידור
לשם העברת
שידוריהם
להתאגד,
להתאגד ,לשם העברת
כובלייראו כהסדר כובל
כאמור לא
התקשרותכהסדר
או לא ייראו
כאמור
התאגדות
התקשרות
לצורך זה;
התאגדות או
זה; הרשות
עם הרשות לצורך עם
העסקיים ,התשמ"ח1988-;".3
התשמ"ח1988-;".3
העסקיים,ההגבלים
לעניין חוק
לעניין חוק ההגבלים

()5

שידור ספרתית" יבוא:
יבוא:
"תחנת
ספרתית"
ההגדרה
שידור
במקום
"תחנת
(יב),
ההגדרה
בסעיף קטן
()5במקום
בסעיף קטן (יב),
לבקרה ,לתיאום ,לתקנון
מוקדלתקנון
לתיאום,
לרבות
לבקרה,
מוקדשידור,
לרבותתחנת
ספרתית" -
שידור שידור,
""תחנת -תחנת
""תחנת שידור ספרתית"
לשם הפצתם לציבור
לציבור
הספרתית,
בשיטההפצתם
הספרתית ,לשם
שידורי טלוויזיה
שלבשיטה
טלוויזיה
ולהגברה
ולהגברה של שידורי
שידור נוספות כאמור".
כאמור".
תחנות
נוספות
באמצעות
אושידור
תחנות
במישרין
במישרין או באמצעות

תיקון סעיף
בסעיף 51-ב לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
51ב51ב .31
.31

תיקון סעיף 51ב

יבוא "שמשדרים בעלי
השלישי" בעלי
"שמשדרים
והערוץ
השלישי" יבוא
"של ערוץ 2
והערוץ
ערוץ 2במקום
קטן (א),
בסעיף"של
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
הזיכיונות לשידורי הזיכיונות
()2

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()2א) אחרי
אחרי סעיף קטן
את שידורי הטלוויזיה
הטלוויזיה
הספרתיות
שידורי
השידור
הספרתיות את
באמצעות תחנות
תפיץהשידור
תחנות
הרשות
באמצעות
"(א)1
"(א )1הרשות תפיץ
הפצהאחד; תחילת הפצה
טלוויזיה
תחילת
אחד;ערוץ
במסגרת
טלוויזיה
טלוויזיה,
לשידורי ערוץ
טלוויזיה ,במסגרת
בעל רישיון
לשידורי
של בעל רישיון של
הרישיון לבעל הרישיון
הרישיון
לבעלניתן
מהמועד שבו
ניתן הרישיון
שבו שנה
מתום
מהמועד
לא יאוחר
תהיהשנה
כאמורמתום
כאמור תהיה לא יאוחר
האמור;".
האמור;".

בעלי הרישיונות כאמור
כאמור
"ושל
הרישיונות
51א(א)( ")1יבוא
"ושל בעלי
בסעיף
"כאמוריבוא
51א(א)(")1
במקום
בסעיף
קטן (ה),
"כאמור
בסעיף
במקום
( )3בסעיף קטן (ה))3(,
הרישיונות".שבעלי הרישיונות".
הזיכיונות" יבוא "או
"או שבעלי
"שבעלי
הזיכיונות" יבוא
ו–(1א)" ואחרי
"שבעלי
51א(א)()1
בסעיףואחרי
בסעיף 51א(א)( )1ו–(1א)"
תיקון סעיף 52
בסעיף 52 -לחוק העיקרי -
.32העיקרי
בסעיף  52לחוק
.32

()1

תיקון סעיף 52

בסעיף קטן (א)( -)1בסעיף קטן (א) -
"לפי51א(יב)" יבוא "לפי
בסעיף
"כאמוריבוא
51א(יב)"
במקום
ובו,בסעיף
"כאמור
יסומן "(,")1
ובו,בובמקום
האמור
יסומן "(,")1
(א) האמור בו (א)
סעיף 51א(ד) או (ד;")1
סעיף 51א(ד) או (ד;")1
(ב)

אחרי פסקה ( )1יבוא:
(ב)יבוא:
אחרי פסקה ()1
הרשות ,לפי דרישתה,
דרישתה,
לפי בידי
יפקיד
הרשות,
טלוויזיה
לשידוריבידי
טלוויזיה יפקיד
בעל רישיון
לשידורי
"( )2בעל רישיון "()2
51א(ד;".)1לפי סעיף 51א(ד;".)1
עלות ההקמה
של סעיף
המימון לפי
להבטחתההקמה
ערבויותשל עלות
ערבויות להבטחת המימון

"מבעל רישיון לשידורי
יבואלשידורי
רישיון
51א(א)(")1
"בסעיף "מבעל
51א(א)( ")1יבוא
(א ,)1אחרי
"בסעיף
בסעיף קטן
(א ,)1אחרי
( )2בסעיף קטן ()2
טלוויזיה".
טלוויזיה".
סעיף 53
"או תיקון
תיקון סעיף 53
יבוא "או
טלוויזיה"
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"בעל זיכיון
לשידורי
מקום ,אחרי
בכל זיכיון
העיקרי",בעל
מקום ,אחרי
בכל לחוק
העיקרי(53,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (53א) .33
.33
הרישיון".יבוא "או הרישיון".
"או "הזיכיון"
ואחרי
יבוא
טלוויזיה"
לשידורי"הזיכיון"
טלוויזיה" ואחרי
בעל רישיון לשידוריבעל רישיון
אחרי53א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 53
העיקרי
סעיף .3453לחוקאחרי
.34

הוספת סעיף 53א

בערוץ נפרד
בערוץ אחד שבו ישודרו
ישדרישודרו
טלוויזיהשבו
בערוץ אחד
לשידורי
רישיוןישדר
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון 53א.
"שידור בעל
"שידור בערוץ נפרד 53א.
ושידורי החדשות ושידורי
שידורי חברת
החדשות
הרישיון,
בעלחברת
שידורי
שידורי
הרישיון,
רק שידורי בעל רק
כמשמעותם בסעיף ".48
בסעיף ".48
הרשות כמשמעותםהרשות
סעיף 54
תיקון סעיף 54
למועד
תיקון"עד
למועד יבוא
יתקיימו"
טלוויזיה"עד
יתקיימו" יבוא
טלוויזיה "שידורי
העיקרי ,אחרי
"שידורי
לחוק
אחרי
(54א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף (54א).35
.35
המעבר".
המעבר".
תיקון סעיף 55
אחרי " ",70יבוא "71ד.",
"71ד.",
העיקרי,
" ",70יבוא
אחרילחוק
העיקרי(55,ב)
לחוק בסעיף
בסעיף (55ב) .36
.36

תיקון סעיף 55

תיקון סעיף 56
בסעיף 56 -לחוק העיקרי -
.37העיקרי
בסעיף  56לחוק
.37

תיקון סעיף 56
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()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "או לרישיון";

()2

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה יבוא "לא יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה או רישיון לשידורי
טלוויזיה ;"-
(ב) אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א)

לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה;";

(ג) בפסקה ( ,)2במקום "בתאגיד בעל זיכיון" יבוא "בבעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";
(ד) בפסקה ( ,)3במקום "( )1או ( ")2יבוא "(1( ,)1א) או (.")2
תיקון סעיף 58

.38

תיקון סעיף 62א

.39

תיקון סעיף 62ב

.40

תיקון כותרת סימן
ג' 1לפרק ד'

.41

( )2במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או של בעל רישיון
לשידורי טלוויזיה" ואחרי "בעל הזיכיון" יבוא "או של בעל הרישיון ,לפי העניין.",
בכותרת סימן ג' 1לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "הוצאה למימון" יבוא "מימון".

תיקון סעיף 62ג

.42

בסעיף 62ג לחוק העיקרי -

בסעיף  58לחוק העיקרי ,בהגדרה "הפקה עצמית" אחרי "לשידורי טלוויזיה" יבוא "בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי "שבעל זיכיון" יבוא "או שבעל רישיון".
בסעיף 62א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בעל זיכיון לא יתקשר" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא יתקשר" ובמקום "עם בעל זיכיון אחר" יבוא "עם
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה אחר או עם בעל רישיון לשידורי טלוויזיה אחר";
( )2בסעיף קטן (ג) -
(א) ברישה ,אחרי "(51ג)" יבוא "או 51א(י)";
(ב) בהגדרה "בעל זיכיון" ,במקום ""בעל זיכיון"" יבוא ""בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה"" ובמקום "בעל זיכיון אחד" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ,אחד"
ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "כאמור";
(ג) אחרי ההגדרה "בעל זיכיון" יבוא:
""בעל רישיון לשידורי טלוויזיה"  -לרבות בעל עניין בו ,ולרבות תאגיד
בשליטתו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,אחד או יותר ,או של
בעלי העניין בבעל רישיון כאמור ,יחד או לחוד".
בסעיף 62ב לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,המילים "בבעל זיכיון"  -יימחקו;

( )1בסעיף קטן (א) ,ברישה ,אחרי "ו' בחשוון התשס"ד ( 1בנובמבר  ")2003יבוא "ועד
יום י"ח בחשוון התשע"ו ( 31באוקטובר ;")2015
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1( )1בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יוציא ,בכל שנה ,הוצאה למימון הפקה
ורכישה של התכניות המשודרות בערוץ שבו הוא משדר ,באותה שנה,
הכוללת את ההוצאה באותה שנה לתפעול השוטף של חברת החדשות ,או
לרכישה של שידורי חדשות אם אושרה לפי סעיף 63א 1וכן הוצאה לשם
הפקת סרטים ישראליים; מרכיבי ההוצאה כאמור בסעיף זה יהיו כמפורט
בתוספת השנייה ,וסכומה לא יפחת מהסכום הקבוע בה.
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מחויב להוציא בהתאם
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שניתן לו
מירישיון
"בעל
חדש" -
קטן זה,
רישיון
בסעיף
( )2בסעיף קטן זה")2(,בעל
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
טלוויזיה או
לשידורירישיון
זיכיון או בעל
טלוויזיה
לשידוריבעל
זיכיוןולא היה
טלוויזיה
טלוויזיה ולא היה בעל
לביןר ,ואם היו בינו לבין
בינוהאמו
הרישיון
ואם היו
קבלת
האמור,
למועד
הרישיון
קבלתשקדמו
בשנתיים
טלוויזיהלמועד
טלוויזיה בשנתיים שקדמו
לשידורי זוטלוויזיה (בהגדרה זו
רישיון(בהגדרה
טלוויזיה
לשידוריבעל
טלוויזיה או
רישיון
לשידורי
זיכיוןאו בעל
טלוויזיה
בעל זיכיון לשידוריבעל
לפחות חלפה שנה לפחות
שנהלהלן -
כמפורט
חלפה
יחסים
להלן -
קודם)
כמפורט
יחסיםרישיון
זיכיון או
קודם)
בעל
רישיון
 בעל זיכיון או -סיום היחסים כאמור:
כאמור:
ממועד
ממועד סיום היחסים
זיכיון או רישיון קודם;
קודם;
בבעל
רישיון
עניין
בעלאו
זיכיון
היה
בבעל
ענייןהוא
(א) הוא היה בעל(א)
(ב)

קודם היה בעל עניין בו;
עניין בו;
רישיון
אובעל
היה
זיכיון
קודם
בעל
רישיון
בעל זיכיון או(ב)

(ג)

זיכיון או רישיון קודם;
קודם;
בבעל
רישיון
עניין
בעלאו
זיכיון
היה
בבעל
עניין בו
בעלעניין
היה בעל
בעל עניין בו (ג)

ביטולו של הזיכיון או
הזיכיון או
פקיעתו או
ביטולו של
את מועד
פקיעתו או
מועד יראו גם
הגדרה זו,
גם את
לעניין
לעניין הגדרה זו ,יראו
בינו סיום היחסים בינו
כמועד
היחסים
הקודם,
סיום
הרישיון
הקודם,אוכמועד
הרישיוןהזיכיון
הרישיוןאושל בעל
הרישיון של בעל הזיכיון
בעל הרישיון החדש".
החדש".
לבין בעל הרישיון לבין
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סעיף 62ד
העיקרי
אחרי
.43לחוק
סעיפיםסעיף 62ד
הוספת אחרי
.43

62ה ו–62ו
"שימוש בסכומים
שהתקבלו בשל
מימוש בטוחות
ובשל רכישת חברות
החדשות של ערוץ 2
ושל הערוץ השלישי

בסכומים
 (א) בסעיף זה -62ה.
בסעיף זה
"שימוש(א)
62ה.

הוספת סעיפים
62ה ו–62ו

שהתקבלו בשל
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"הפקה מקומית קנויה" -
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לכללים
בסעיף קטן
ובהתאם
האמור
קטן (ד)
באופן
בסעיף
עילית,
האמור
סוגה עילית ,באופןסוגה
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המצדיקים זאת .המצדיקים זאת.
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(ד) סכומים כאמור בסעיף קטן (ב) יופקדו בחשבון נפרד
שתנהל הרשות ויועברו על ידה לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
או לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שביקש לקבל מימון
להפקות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) והרשות מצאה כי
עמד בכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם יצטרך
לעמוד לשם קבלת מימון כאמור ובדבר אופן הגשת בקשה
למימון הפקות כאמור.
(ה) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו תכניות ממומנות בהתאם לכללים שקבעה
המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור.
(ו) המועצה תקבע כללים להכרה חלקית בסכומים ששימשו
להפקת תכניות ממומנות ששובצו בשידורי בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,ובהיקף שעות
השידור של תכניות כאמור ,לצורך עמידתו של בעל הזיכיון
או בעל הרישיון האמור ,לפי העניין ,במחויבויותיו לפי הוראות
סעיף 62ג; ואולם במהלך תקופה של שנתיים שתחילתה במועד
שבו מומשו בידי הרשות ערבות או פיקדון שהפקיד בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ,לא יהיה
ניתן להכיר בסכומים ששימשו להפקת תכנית ממומנת ששובצה
בשידוריו של מי שהפקיד את הערבות או הפיקדון האמורים,
ובשעות השידור של התכנית ,לצורך עמידה במחויבויותיו לפי
הוראות סעיף 62ג.
שימוש בסכומים
שהתקבלו בשל
שימוש באפיק או
בנכסים לא מוחשיים

62ו( .א) בסעיף זה -
"רישיון כללי לשידורי כבלים" ו"בעל רישיון לשידורי לוויין"
 כהגדרתם בסעיפים 6א ו–6מג לחוק התקשורת,בהתאמה;
"הפקה מקומית קנויה"  -כמפורט להלן ,לפי העניין:
( )1לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה  -הפקה מקומית קנויה
כהגדרתה בסעיף 62ה(א) ,שהיא תכנית סוגה עילית
כהגדרתה בתוספת הראשונה ,למעט תכנית מיוחדת
כאמור בפסקה ( )3להגדרה האמורה;
( )2לעניין בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או
בעל רישיון לשידורי לוויין  -הפקה מקומית קנויה
כהגדרתה בסעיף 6א לחוק התקשורת ,שהיא סוגה
מורכבת כמשמעותה בכללים שנקבעו לפי סעיף 6ה()5
לחוק התקשורת;
"המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין"  -כמשמעותה
בחוק התקשורת;
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מסכומים שמומנה מסכומים
מקומית קנויה
שמומנה
הפקה
קנויה
ממומנת" -
"תכנית מקומית
"תכנית ממומנת"  -הפקה
טלוויזיה ,בעל רישיון
רישיון
לשידורי
טלוויזיה ,בעל
בעל זיכיון
לשידורי
שקיבל בעל זיכיוןשקיבל
כללי לשידורי כבלים או
כבלים או
רישיון
לשידורי
טלוויזיה ,בעל
רישיון כללי
לשידורי
לשידורי טלוויזיה ,בעל
הוראות סעיף קטן (ג).
לפי (ג).
לוויין קטן
לשידורי סעיף
לפי הוראות
רישיון
לוויין
בעל רישיון לשידוריבעל
(ב)

מתשלומים לפי סעיפים 37ד,
סעיפים 37ד,
שהתקבלו
מתשלומים לפי
שהתקבלו סכומים
( )1סכומים(ב) ()1
הפקות מקומיות קנויות,
למימוןקנויות,
מקומיות
ישמשו
הפקות
ו–71ה(ח)
37הלמימון
37ה ו–71ה(ח) ישמשו
רישיון כללי לשידורי
לשידורי
של בעל
בשידוריהםכללי
שישודרובעל רישיון
שישודרו בשידוריהם של
לשידוריבעל זיכיון לשידורי
לשידורי לוויין,
בעל זיכיון
רישיון
לוויין,
לשידוריבעל
כבלים ,בעל רישיון כבלים,
טלוויזיה ,ויחולקו בין
לשידורי בין
טלוויזיה ,ויחולקו
ובעל רישיון
לשידורי
טלוויזיה
טלוויזיה ובעל רישיון
הגופים האמורים .הגופים האמורים.
תיעשה לפי יחס שיורה
שיורה
יחס()1
בפסקה
כאמור לפי
חלוקהתיעשה
בפסקה ()1
( )2חלוקה כאמור()2
השרשיורה עליהן השר
עליהןמידה
לאמות
שיורה
בהתאם
השר,מידה
לאמות
עליו השר ,בהתאםעליו
האוצר; החלוקה ואמות
שר ואמות
החלוקה
בהסכמת
האוצר;
מראש,שרוהכל
מראש ,והכל בהסכמת
להשלכות סעיף 6כא 1לחוק
6כא 1לחוק
סעיףלב
להשלכותבשים
המידה ייקבעו
המידה ייקבעו בשים לב
כלליים לשידורי כבלים
רישיון כבלים
לשידורי
בעלי
כלליים
התקשורת על
התקשורת על בעלי רישיון
ולצורך בקידום היצירה
היצירה
לוויין
בקידום
לשידורי
ולצורך
רישיונות
ובעלילוויין
ובעלי רישיונות לשידורי
הישראלית.
הישראלית.
באתר זה יפורסמו באתר
סעיף קטן
יפורסמו
המידה לפי
אמות קטן זה
( )3אמות המידה()3לפי סעיף
של משרד התקשורת.
התקשורת.
האינטרנט
האינטרנט של משרד

יופקדו בחשבון נפרד
בחשבון(ב)נפרד
בסעיף קטן
יופקדו
כאמור
קטן (ב)
סכומים
כאמור בסעיף
(ג)
(ג) סכומים
ויועברו על ידו לגופים
לגופים
האוצר
על ידו
במשרד
ויועברו
הכללי
האוצר
החשב
במשרד
שינהל
שינהל החשב הכללי
לקבל מימון להפקות
להפקות
שביקשו
מימון
לקבל(ב)
בסעיף קטן
שביקשו
המפורטים
המפורטים בסעיף קטן (ב)
סעיף קטן האמור ,וכן -
באותווכן -
כאמורהאמור,
כאמור באותו סעיף קטן
לשידורי כבלים או בעל
או בעל
כללי
כבלים
רישיון
לשידורי
לעניין בעל
רישיון כללי
( )1לעניין בעל ()1
המועצה לשידורי כבלים
לשידורי כבלים
המועצה לוויין -
רישיון -לשידורי
רישיון לשידורי לוויין
בכללים שקבעה בדבר
עמדבדבר
שקבעה
מצאה כי
בכללים
לוויין
עמד
ולשידורי
ולשידורי לוויין מצאה כי
כאמור קבלת מימון כאמור
לעמוד לשם
יצטרך מימון
לשם קבלת
לעמודשבהם
התנאים
התנאים שבהם יצטרך
למימון הפקות כאמור;
כאמור;
בקשה
הפקות
הגשת
למימון
בקשה אופן
ובדבר אופן הגשת ובדבר
בעל טלוויזיה או בעל
לשידורי
טלוויזיה או
בעל זיכיון
לשידורי
זיכיון לעניין
( )2לעניין בעל ()2
הרשות מצאה כי עמד
כי עמד
טלוויזיה -
הרשות מצאה
לשידורי
טלוויזיה -
רישיון לשידורי רישיון
התנאים שבהם יצטרך
יצטרך
בדבר
שבהם
המועצה
התנאים
שקבעה
בכלליםבדבר
בכללים שקבעה המועצה
הגשתובדבר אופן הגשת
אופןכאמור
מימון
ובדבר
כאמורקבלת
מימון לשם
לעמוד לשם קבלתלעמוד
למימון הפקות כאמור.
כאמור.
בקשה
בקשה למימון הפקות
(ד)

רישיוןכבלים ובעל רישיון
לשידורי
כלליובעל
כבלים
רישיון
לשידורי
כללי בעל
רישיון ()1
( )1בעל (ד)
בהתאםממומנות ,בהתאם
ממומנות,תכניות
לוויין ישדרו
תכניות
לשידורי
לשידורי לוויין ישדרו
לשידורי כבלים ולשידורי
המועצהולשידורי
לשידורי כבלים
לכללים שקבעה
לכללים שקבעה המועצה
ששימשוהסכומים ששימשו
תכניות כאמור;
הסכומים
שיבוץ
כאמור;
תכניותבדבר
לוויין בדבר שיבוץ לוויין
תכניותהשידור של תכניות
שלושעות
ממומנות
תכניותהשידור
להפקתושעות
להפקת תכניות ממומנות
בחינת עמידתו של בעל
לצורך בעל
עמידתו של
בחשבון
בחינת
לצורךיובאו
כאמור לא
כאמור לא יובאו בחשבון
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
כבלים או
רישיון
לשידורי
או בעל
כללי
כבלים
רישיון
רישיון כללי לשידורי
התקשורת ,כללי המועצה
המועצה
חוק
כללי
התקשורת,לפי
במחויבויותיו
לווייןחוק
לוויין במחויבויותיו לפי
לוויין ותנאי הרישיון.
הרישיון.
ולשידורי
ותנאי
כבלים
לשידורילוויין
לשידורי כבלים ולשידורי

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

317

( )2בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון
לשידורי טלוויזיה ישדרו תכניות ממומנות בהתאם
לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור;
הסכומים ששימשו להפקת תכניות ממומנות ושעות
השידור של תכניות כאמור לא יובאו בחשבון לצורך
בחינת עמידתו של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או
בעל רישיון לשידורי טלוויזיה במחויבויותיו לפי חוק
זה ,כללי המועצה ותנאי הזיכיון או הרישיון ,לפי
העניין".
תיקון סעיף 63

.44

בסעיף (63ד) לחוק העיקרי ,אחרי "חברת החדשות" יבוא "שמשדרת את שידורי החדשות
של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי " ",60יבוא "71ד71 ,ה.",

תיקון סעיף 63א

.45

בסעיף 63א לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 63א1

.46

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בערוץ  "2יבוא "בשידוריהם של בעלי הזיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ ;"2
( )2בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "בערוץ השלישי" יבוא "בשידוריו של בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה בערוץ השלישי";
()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) שידורי החדשות בשידוריו של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישודרו
באמצעות חברת חדשות ,שתוקם ותפעל לפי הוראות סימן זה ,ובהתאם לרישיון
שהעניקה לה המועצה; דינה של חברת החדשות כאמור כדין כל בעל רישיון
אחר לשידורי טלוויזיה ,למעט לעניין סעיפים 35 ,34א37 ,37 ,ד37 ,ה51 ,א51 ,ב,
62 ,60 ,53 ,52ה ו–62ו.
(ד)

( )1בשידורי החדשות כאמור בסעיף קטן (ג) ,לא ייעשה שימוש בסימני
מסחר ,רשומים או שאינם רשומים ,הנוגעים לשמה של חברת החדשות של
ערוץ  2או לשמה של חברת החדשות של הערוץ השלישי ,לרבות סימני
מסחר הכוללים את המספרים  22 ,2או  ,10ששימשו את חברת החדשות
של ערוץ  2או את חברת החדשות של הערוץ השלישי.
( )2המנהל רשאי להורות על איסור שימוש בסימן מסחר ,רשום או שאינו
רשום ,בעל מאפיינים דומים לסימני המסחר כאמור בפסקה (.)1

(ה) על אף הוראות סימן זה ,בעל רישיון חדש כהגדרתו בסעיף 62ג(א,)2()2
יהיה רשאי שלא לשדר שידורי חדשות בשנתיים הראשונות החל במועד תחילת
תוקפו של הרישיון; על בעל רישיון חדש שבחר כאמור ,לא יחולו ,בתקופה
שבה בחר שלא לשדר שידורי חדשות ,הוראות סימן זה ,לרבות הוראות סעיף
קטן (ג) ,והוא לא יהיה חייב להוציא בתקופה האמורה את ההוצאה למימון
התפעול השוטף של חברת החדשות הקבועה בסעיף  3לתוספת השנייה ,או את
ההוצאה לרכישה של שידורי חדשות הקבועה בסעיף  4לתוספת השנייה ,לפי
העניין; ההוצאה השנתית המזערית שבעל הרישיון החדש כאמור מחויב להוציא
בהתאם להוראות סעיף  2לתוספת השנייה ,תופחת בהתאמה".
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בסעיף 63א 1לחוק העיקרי ,במקום "בתקופה האמורה בסעיף 62ג(א) רישה" יבוא "כל
עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה או יותר" ואחרי "שאישרה
המועצה" יבוא "שמקום מושבו בירושלים".
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סעיף 63ב
תיקון סעיף
"בשתי
תיקוןיבוא
החדשות"
"בשתי
"בחברת
החדשות" יבוא
החל במילים
"בחברת
הסיפה
במילים
החלבמקום
העיקרי,
הסיפה
לחוק
במקום
בסעיף 63ב
לחוק העיקרי,
בסעיף
63ב63ב .47
.47
אחת".בעת ובעונה אחת".
או יותר,
ובעונה
חדשות
בעת
חברות
חברות חדשות או יותר,
תיקון סעיף 66
בסעיף 66 -לחוק העיקרי -
.48העיקרי
בסעיף  66לחוק
.48

()1

יימחקו; ערוץ  - "2יימחקו;
המילים "של
ערוץ - "2
השוליים,
בכותרת "של
השוליים ,המילים
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -

תיקון סעיף 66

של חברת החדשות
החדשות
חברתהמניות
"ובעלי
יבואשל
המניות
"כלהלן":
במקום"ובעלי
"כלהלן ":יבוא
במקום ברישה,
(א)
(א) ברישה,
חדשות ,יהיו הרשות
הרשות
שידורי
יהיו
משדר
חדשות,
טלוויזיה
שידורי
לשידורי
רישיוןמשדר
טלוויזיה
לשידוריבעל
שבאמצעותה
שבאמצעותה בעל רישיון
הכל כמפורט להלן;":
להלן;":
טלוויזיה,
כמפורט
לשידורי
הרישיון הכל
ובעלטלוויזיה,
ובעל הרישיון לשידורי
לבעל הרישיון לשידורי
לשידורי
הרישיון"או
טלוויזיה" יבוא
"או לבעל
"לשידורי
טלוויזיה" יבוא
"לשידורי( ,)2אחרי
אחרי בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
טלוויזיה ,לפי העניין.",
טלוויזיה ,לפי העניין.",
תיקון סעיף 67
בסעיף 67 -לחוק העיקרי -
.49העיקרי
בסעיף  67לחוק
.49

תיקון סעיף 67

יבוא "או בעל הרישיון
הרישיון
החדשות"
חברת"או בעל
שליבוא
החדשות"
"ההצבעה
חברת
אחרי
(א),של
"ההצבעה
בסעיף קטן
( )1אחרי
( )1בסעיף קטן (א),
הרישיון" ואחרי "בבעל
"בבעל
שבעל
ואחרי
הרישיון""או
הזיכיונות" יבוא
"או שבעל
"שבעלי
הזיכיונות" יבוא
טלוויזיה" ,אחרי
לשידורי"שבעלי
לשידורי טלוויזיה" ,אחרי
הרישיון ,לפי העניין;",
העניין;",
לפיבבעל
הרישיון",או
הזיכיון" יבוא
הזיכיון" יבוא "או בבעל
()2

(ג)( - )3בסעיף קטן (ג)(- )3
בסעיף קטן ()2
במקום "שהוא בעל
בעל
לשידורים",
במקום "שהוא
"למורשה
לשידורים",
זיכיון" יבוא
"למורשה
יבוא"לבעל
במקום
(א) במקום "לבעל(א)זיכיון"
זיכיון" יבוא "במורשה
"במורשה
יבוא"בבעל
ובמקום
זיכיון"
לשידורים"
ובמקום "בבעל
לשידורים"מורשה
יבוא "שהוא
מורשה
זיכיון" יבוא "שהואזיכיון"
לשידורים";
לשידורים";
(ב)

ההגדרה "בעל זיכיון" יבוא:
זיכיון" יבוא:
במקום
(ב) "בעל
במקום ההגדרה
התקשורת".לפי חוק התקשורת".
חוק לשידורים
רישיון
בעללפי
לשידורים
 לרבותרישיון
לשידורים"
לרבות בעל
""מורשה
""מורשה לשידורים" -

68
תיקון סעיף
תיקון סעיף 68
הרישיון".
הרישיון"" .או בעל
הזיכיונות" יבוא
"או בעל
בעלי
"נציגייבוא
הזיכיונות"
העיקרי ,אחרי
"נציגי בעלי
אחרילחוק
העיקרי(68,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (68א) .50
.50
סעיף
תיקון
תיקון סעיף 70
"או 70בעל
יבוא
טלוויזיה"
"או בעל
לשידורי
טלוויזיה" יבוא
לשידוריהזיכיונות
אחרי "בעלי
הזיכיונות
העיקרי,
"בעלי
אחרילחוק
העיקרי(70,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (70א) .51
.51
טלוויזיה".לשידורי טלוויזיה".
הרישיון לשידורי הרישיון
הוספת סימן
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 71ג
העיקרי
אחרי
.52לחוק
אחריז'סעיף 71ג
.52
לפרק ד'

רישיון לשידורי
טלוויזיה לבעלי
זיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ 2

הוספת סימן ז'
לפרק ד'

מזיכיונות לשידורי טלוויזיה
לשידורי טלוויזיה
הוראות מעבר
מזיכיונות
"סימן ז':
"סימן ז' :הוראות מעבר
לרישיונות לשידורי טלוויזיה
לרישיונות לשידורי טלוויזיה
לשידורי
זהד( -.א) בסעיף זה -
בסעיף 71
רישיון (א)
71ד.

טלוויזיה לבעלי
לשידורי
לשידורי טלוויזיה בערוץ ;2
זיכיון בערוץ ;2
טלוויזיה
לשידוריבעל
זיכיוןזיכיון" -
זיכיון"  -בעל"בעל
זיכיונות"בעל
טלוויזיה בערוץ 2

ההכנסה החזויה של
סכוםשל
החזויה
ההכנסהשבין
סכוםההפרש
ההכנסה" -
ההפרש שבין
"הפרש ההכנסה" "-הפרש
שנקבעה בהתאם לכללים
מסוימת,לכללים
בשנה בהתאם
שנקבעה
זיכיון,
מסוימת,
בעל זיכיון ,בשנה בעל
(24א) 59 ,או  ,60לבין
סעיפיםלבין
לפי או ,60
(24א)59 ,
המועצה
סעיפים
שקבעה
שקבעה המועצה לפי
הזיכיון באותה שנה;
שנה;
באותהבעל
בפועל של
הזיכיון
ההכנסה
של בעל
סכום
סכום ההכנסה בפועל

ערוץ החדשות של ערוץ
שלחברת
החדשותשל
הערכת שווי
של -חברת
שווי"
שווי
"הערכת
"הערכת שווי"  -הערכת
בהתאם להוראות סעיף
הרשותסעיף
להוראות
בהתאםידי
שבוצעה על
הרשות
 2כפי שבוצעה על 2ידיכפי
קטן (יד);
קטן (יד);
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"ההתחייבויות בתחום התוכן"  -ההוראות לפי חוק זה ,כללי
המועצה או תנאי הזיכיון ,שעניינם היקף שעות השידור
של תכניות שהיה על בעל זיכיון לשדר ,או ההוצאה
שהיה עליו להוציא לשם מימון הפקה ורכישה של
תכניות או לשם הפקת סרטים ישראליים ,למעט ההוצאה
לתפעול השוטף של חברת החדשות או הוצאה לרכישת
שידורי חדשות שאושרה לפי סעיף 63א;1
"כשיר לבקשת רישיון"  -כל אחד מאלה:
()1

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;

( )2מי שהגיש למועצה בקשה לקבלת רישיון לשידורי
טלוויזיה ולדעת המועצה מתקיים בו האמור בסעיף
33א(א)( )1ו–( )3ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף
33א(ג) ,ככל שקבעה כללים כאמור ,ולא מתקיימים בו
התנאים האמורים בסעיף 33א(ב) או המגבלות שקבעה
המועצה בכללים האמורים;
( )3מי שנמסרה לו הודעת המועצה כאמור בסעיף
קטן (ח).
(ב) בעל זיכיון רשאי להגיש למועצה ,עד למועד שקבעה
ושלא יהיה מאוחר משנה לפני מועד המעבר ,בקשה לקבלת
רישיון לשידורי טלוויזיה; תחילת תוקפו של רישיון שניתן על
פי בקשה כאמור תהא במועד המעבר.
(ג) לא הגיש בעל זיכיון בקשה לרישיון לשידורי טלוויזיה
עד למועד האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי הוא להגיש למועצה
בקשה כאמור במהלך תקופה שתקבע ,ובלבד שתקופה כאמור
תסתיים לא יאוחר משנה לפני תום תקופת זיכיונו; תחילת
תוקפו של רישיון שניתן על פי בקשה כאמור תהיה עם תום
תקופת הזיכיון לפי סעיף (34ב )1או (ב.)2
(ד) בכפוף להוראות סעיף קטן (ה) או (ו) ,המועצה רשאית
להעניק רישיון לשידורי טלוויזיה למי שהגיש בקשה לפי
סעיפים קטנים (ב) או (ג) ,אם מתקיימים בו התנאים האמורים
בסעיף 33א(א) ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 33א(ג),
ככל שקבעה כללים כאמור ,ולא מתקיימים בו התנאים
האמורים בסעיפים 33א(ב) או המגבלות שקבעה המועצה
בכללים האמורים; ואולם לעניין סעיף (41ב )2לא יראו את
המבקש כבעל זיכיון אחר כהגדרתו בפסקה ( )9של הסעיף
האמור ,ולעניין סעיף (56א)( )1לא יראו את המבקש כבעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה ,רק בשל כך שהוא בעל זיכיון.
(ה) על אף האמור בסעיף 33א(ב)( ,)1מצאה המועצה כי מי
שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב) לא קיים בתקופת הזיכיון את
ההתחייבויות בתחום התוכן ,רשאית היא להעניק לו רישיון
לשידורי טלוויזיה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
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בתחום התוכן שלא קיים
שלא קיים
ההתחייבויות
בתחום התוכן
לעניין
ההתחייבויות
()1
( )1לעניין
תחילתו-של תיקון מס' - 33
תיקון מס' 33
ועד יום
הזיכיוןשל
תחילתו
בתקופת
בתקופת הזיכיון ועד יום
לאישורה תכנית מפורטת
למועצהמפורטת
לאישורה תכנית
הזיכיון הגיש
למועצה
בעל הזיכיון הגיש בעל
עד ליום י"ח בחשוון
בחשוון
להשלמה
ליום י"ח
פעולה
שלביעד
להשלמה
הכוללת
הכוללת שלבי פעולה
ההתחייבויותשל ההתחייבויות
באוקטובר )2015
 )2015של
התשע"ו (31
התשע"ו ( 31באוקטובר
כללרישיון ,נוסף על כלל
כבעל
לקיים ,על
רישיון ,נוסף
שיהיה עליו
לקיים ,כבעל
כאמור ,שיהיה עליוכאמור,
עליו לפי חוק זה ,כללי
שיחולוכללי
והתנאיםחוק זה,
ההתחייבויותעליו לפי
ההתחייבויות והתנאים שיחולו
המועצה ותנאי הרישיון;
המועצה ותנאי הרישיון;
בתחום התוכן שלא קיים
שלא קיים
ההתחייבויות
בתחום התוכן
לעניין
ההתחייבויות
()2
( )2לעניין
מהפרש ההכנסה  -בעל
והנובעות  -בעל
מהפרש ההכנסה
והנובעות הזיכיון
בתקופת הזיכיון בתקופת
לאישורה תכנית מפורטת
תכנית מפורטת
לאישורהלמועצה
הזיכיון הגיש
הזיכיון הגיש למועצה
חודשים בתוך  36חודשים
פעולה36להשלמה
שלבי בתוך
להשלמה
הכוללת
הכוללת שלבי פעולה
הרישיון ,של ההתחייבויות
ההתחייבויות
תוקפו של
הרישיון ,של
ממועד תחילת
ממועד תחילת תוקפו של
כללרישיון ,נוסף על כלל
כבעל
לקיים ,על
רישיון ,נוסף
שיהיה עליו
לקיים ,כבעל
כאמור ,שיהיה עליוכאמור,
עליו לפי חוק זה ,כללי
שיחולוכללי
והתנאיםחוק זה,
ההתחייבויותעליו לפי
ההתחייבויות והתנאים שיחולו
המועצה ותנאי הרישיון;
המועצה ותנאי הרישיון;
התכניות לפי פסקאות ()1
פסקאות ()1
אישרה את
התכניות לפי
המועצה
אישרה את
()3
( )3המועצה
ו–(;)2
ו–(;)2
לרשות ערבות בנקאית
המציאבנקאית
הזיכיוןערבות
בעללרשות
המציא
( )4בעל הזיכיון ()4
לביצוע התכניות לפי
הנדרשים לפי
בסכומים התכניות
הנדרשים לביצוע
אוטונומית
אוטונומית בסכומים
הערבויות נוסף על הערבויות
להבטחת ביצוען,
ו–(,)2נוסף על
ביצוען,
פסקאות ()1
פסקאות ( )1ו–( ,)2להבטחת
33א(א)( ;)2המנהל יורה לבעל
סעיףיורה לבעל
המנהל
33א(א)(;)2לפי
שהמציא לרשות
שהמציא לרשות לפי סעיף
הבנקאית האוטונומית.
האוטונומית.
נוסח הערבות
הבנקאית
הזיכיון על
הזיכיון על נוסח הערבות
מצאה המועצה כי מי
כי מי
33א(ב)(,)1
בסעיףהמועצה
האמורמצאה
33א(ב)(,)1
על אף
(ו) על אף האמור(ו)בסעיף
קיים בתקופת הזיכיון
הזיכיון
(ג) לא
בתקופת
סעיף קטן
לפיקיים
בקשה לא
שהגישקטן (ג)
שהגיש בקשה לפי סעיף
הנובעות מהפרש ההכנסה,
התוכןההכנסה,
מהפרש
בתחום
הנובעות
ההתחייבויות
בתחום התוכן
את ההתחייבויות את
לשידורי טלוויזיה ,ובלבד
טלוויזיה ,ובלבד
לשידורילו רישיון
רישיון להעניק
רשאית היא
רשאית היא להעניק לו
בסעיף קטן (ה)( )2עד (,)4
המנוייםעד (,)4
קטן (ה)()2
התנאים
לגביובסעיף
המנויים
שהתקיימו
שהתקיימו לגביו התנאים
בשינויים המחויבים.
בשינויים המחויבים.
(ז)

זיכיון שהגיש בקשה לפי
בקשה לפי
כי בעל
שהגיש
המועצה
זיכיון
מצאה
( )1כי בעל
המועצה
( )1מצאה (ז)
זניחה של הוראה לפי
הפרה לפי
הפרהוראה
(ג) של
זניחה
(ב) או
הפרה
הפר קטן
סעיף קטן (ב) או (ג)סעיף
הזיכיון ,כאמור בסעיף
בסעיף
תנאי
כאמור
המועצה או
כלליהזיכיון,
זה,תנאי
חוק או
חוק זה ,כללי המועצה
לתיקון ,תורה לו על
ניתנתעל
תורה לו
וההפרה
לתיקון,
סיפה,
ניתנת
33א(ב)()1
33א(ב)( )1סיפה ,וההפרה
שתקבע ושלא תעלה
תעלה
תקופה
במהלךושלא
שתקבע
ההפרה
תיקוןתקופה
תיקון ההפרה במהלך
כאמור (בסעיף קטן זה
קטן זה
ההוראה
מתן(בסעיף
כאמור
ממועד
ההוראה
על שנה
על שנה ממועד מתן
התקופה לתיקון ההפרה).
ההפרה).
 התקופה לתיקון -תיקון הפרה כאמור
כאמור
הפרה על
המועצה
תיקון
הורתה
המועצה על
()2
( )2הורתה
הזיכיון ערבות בנקאית
בעלבנקאית
ערבות
ימציא
הזיכיון
בפסקה (,)1
בפסקה ( ,)1ימציא בעל
להבטחת תיקונה ,בהתאם
ההפרה ,בהתאם
בגובה תיקונה,
להבטחת
אוטונומית
אוטונומית בגובה ההפרה,
שעליהם יורה המנהל.
המנהל.
לתנאים
לתנאים שעליהם יורה
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( )3לא תוקנה ההפרה במהלך התקופה לתיקון
ההפרה וטרם ניתן לבעל הזיכיון רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לא יינתן לו רישיון כאמור.
(ח) הגיש בעל זיכיון בקשה לפי סעיף קטן (ב) או (ג) ,תודיע
המועצה בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה ,אם
הוא עומד בהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ד) ,למעט
בהוראות סעיף 33א(א)( ;)2הודיעה המועצה לבעל הזיכיון כי
הוא עומד בהוראות כאמור ,יראו אותו ככשיר לבקשת אפיק
לעניין הוראות סעיף 37ד ,ויחולו הוראות אלה:
( )1פרסום ההודעה לציבור לפי סעיף 37ד(ב) יהיה,
לעניין מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב)  -תשעה
חודשים לפני מועד המעבר ,ולעניין מי שהגיש בקשה
לפי סעיף קטן (ג)  -תשעה חודשים לפני תום תקופת
הזיכיון;
( )2החלטת המועצה או קביעתה לפי סעיף 37ד(ב)()3
יינתנו ,לעניין מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב)  -לא
יאוחר משישה חודשים לפני מועד המעבר ,ולעניין מי
שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ג)  -לא יאוחר משישה
חודשים לפני תום תקופת הזיכיון.
(ט) נמסרה הודעת המועצה כאמור בסעיף קטן (ח),
לבעל זיכיון שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב) ,יפקע זיכיונו
במועד המעבר.
(י)

( )1פקע או בוטל זיכיון של אחד מבעלי הזיכיונות,
במועד המעבר או לאחר מכן (בסעיף קטן זה  -בעל
הזיכיון הקודם) ,רשאי בעל הזיכיון הנותר ,לשדר גם
ביחידת השידור שבה שידר בעל הזיכיון הקודם ,ובלבד
שהתחייב לקיים את אחד מהמפורטים להלן ,נוסף
על התחייבויותיו כבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי
הוראות חוק זה ,כללי המועצה ותנאי הזיכיון (בסעיף
קטן זה  -התחייבויותיו הקיימות) -
(א) כל התחייבויותיו של בעל הזיכיון הקודם
לפי הוראות חוק זה ,כללי המועצה ,ותנאי
הזיכיון בהתאמות שתורה המועצה;
(ב) התחייבויות שסכומן שווה למכפלת
ההתחייבויות הקיימות ביחס שבין יחידת
השידור שהוקצתה לבעל הזיכיון הקודם לבין
יחידת השידור שהוקצתה לבעל הזיכיון הנותר
עד למועד המעבר.

322

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

כאמור בפסקה ( )1שלא
הנותר שלא
בפסקה ()1
הזיכיון
כאמור
הנותרבעל
הזיכיון בחר
()2
( )2בחר בעל
הקודם,בעל הזיכיון הקודם,
שבה שידר
הזיכיון
השידור
שידר בעל
ביחידת
שבה
לשדר
לשדר ביחידת השידור
ו–,38סעיפים (33א) ו–,38
הוראות
אף(33א)
סעיפים
הרשות ,על
הוראות
תפרסם
תפרסם הרשות ,על אף
לשידורי טלוויזיה ביחידת
טלוויזיה ביחידת
למתן זיכיון
לשידורי
זיכיוןפומבי
מכרז פומבי למתן מכרז
הקודם ,ותקופת תוקפו
תוקפו
הזיכיון
ותקופת
הקודם,בעל
שבה שידר
הזיכיון
השידור
השידור שבה שידר בעל
בסעיף (34ב ;)2על מכרז
כקבועמכרז
(34ב ;)2על
בסעיףתהיה
כקבועכאמור
תהיההזיכיון
של הזיכיון כאמור של
ההוראותג'.לפי סימן ב' בפרק ג'.
סימן ב' בפרק
לפייחולו
כאמור
כאמור יחולו ההוראות
להחזיק על כוונתם להחזיק
כוונתםלמועצה
הזיכיונות
למועצה על
הודיעו בעלי
הזיכיונות
(יא) לא
(יא) לא הודיעו בעלי
להוראות בהתאם להוראות
של ערוץ 2
בהתאם
החדשות
ערוץ 2
בחברת
במשותף של
במשותף בחברת החדשות
זיכיונות במועד המעבר
המעבר
בעלי
במועד
זיכיונות עוד
ולא נותרו
בעלי
עוד(יג),
נותרוקטן
סעיף קטן (יג) ,ולא סעיף
שווי ותפרסם הודעה
הודעה
הערכת
ותפרסם
הרשות
שווי
תבצע
הערכת
הרשותמכן,
או לאחר
או לאחר מכן ,תבצע
רישיון לשידורי טלוויזיה
לבעלטלוויזיה
לשידורי
לאפשר
רישיון
כוונתה
לבעל
לאפשרעל
לציבור על כוונתהלציבור
וכן על גובה הערכת
הערכת
האמורה,
החדשותגובה
האמורה ,וכן על
החדשותאת חברת
לרכוש את חברת לרכוש
ויחולו הוראות אלה:
אלה:
השווי,
השווי ,ויחולו הוראות
זיכיוןלאעד למועד שבו לא
בעלשבו
למועד
שהיה
מי עד
זיכיון
ביקש
שהיה בעל
()1
( )1ביקש מי
(בסעיף קטן זה  -בעל
כאמורבעל
קטן זה -
זיכיונות
(בסעיף
בעלי
כאמור
נותרו עוד
נותרו עוד בעלי זיכיונות
לבקשתד ,רישיון ,אחד בלבד,
אחד בלב
כשיר
רישיון,
שהוא
לבקשת
כשירקודם),
זיכיון קודם) ,שהואזיכיון
למועדערוץ  ,2עד למועד
החדשות של
ערוץ  ,2עד
חברת
אתשל
החדשות
לרכוש את חברת לרכוש
בעד הרכישה כאמור
כאמור
לרשות
הרכישה
בעד ישלם
הרשות,
לרשות
שהורתה
שהורתה הרשות ,ישלם
הקודםלבעל הזיכיון הקודם
הזיכיון ישלם
השווי ,וכן
לבעל
הערכת
סכוםישלם
השווי ,וכן
את סכום הערכת את
שלו בחברת החדשות
החדשות
בחברתהרכוש
רכישת מניות
הרכוש שלו
מניותר ,בעד
האחר ,בעד רכישת האח
הרכוש האמורות כפי
מניותכפי
האמורות
סכום שווי
אתהרכוש
מניות
ערוץ ,2
שלשווי
של ערוץ  ,2את סכום
להוראות סעיף קטן (יד);
קטן (יד);
בהתאם
הרשות סעיף
להוראות
שחישבה
שחישבה הרשות בהתאם
קודמים שהם כשירים
כשירים
זיכיונות
בעלישהם
קודמים
זיכיונות שני
בעלי ביקשו
( )2ביקשו שני ()2
חברת החדשות של
את של
החדשות
חברתלרכוש
רישיון,
לבקשתאת
לבקשת רישיון ,לרכוש
הרשות ,תפרסם הרשות
שהורתההרשות
למועד תפרסם
שהורתהעדהרשות,
ערוץ  ,2עד למועדערוץ ,2
החדשות ,אשר ההצעה
ההצעה
חברת
אשר
רכישת
החדשות,
ביניהם לגבי
רכישת חברת
מכרז ביניהם לגבי מכרז
תהיה בגובה הערכת
הערכת
להציע בו
ניתןבגובה
תהיה
שיהיה
להציע בו
המזערית
המזערית שיהיה ניתן
לעניין מכרז כאמור,
כאמור,
מכרזיחולו
סעיף 40
לעניין
הוראות
השווי; יחולו
השווי; הוראות סעיף 40
המועצה לקבוע כללים
ורשאיתכללים
המחויבים ,לקבוע
ורשאית המועצה
בשינויים
בשינויים המחויבים,
דרכי לרבות לעניין דרכי
פסקה זו,
לעניין
לרבותלפי
המכרז
הליכי זו,
לעניין פסקה
לעניין הליכי המכרז לפי
ישלםהזוכה במכרז ישלם
והטיפול בהן;
הזוכה במכרז
ההצעות
שלבהן;
והטיפול
הגשתן של ההצעותהגשתן
סכום הצעתו ,ולבעל
ולבעל
כאמור את
הרכישההצעתו,
את סכום
בעד
כאמור
לרשות
לרשות בעד הרכישה
מניותבעד רכישת מניות
רכישתבמכרז,
שלא זכה
הקודם בעד
הזיכיון במכרז,
הזיכיון הקודם שלא זכה
סכוםערוץ  - 2את סכום
החדשות של
ערוץ  - 2את
בחברת
שלושל
החדשות
הרכוש שלו בחברתהרכוש
כפי שחישבה הרשות
הרשות
האמורות
שחישבה
הרכוש
מניות כפי
האמורות
שווי מניות הרכוששווי
להוראות סעיף קטן (יד);
קטן (יד);
בהתאם
בהתאם להוראות סעיף
את חברת החדשות
החדשות
חברת לרכוש
את בקשה
הוגשה
לרכוש
בקשה לא
( )3לא הוגשה ()3
הרשות( ,)2תפרסם הרשות
תפרסם ( )1או
(,)2פסקאות
(2 )1אולפי
ערוץ
פסקאות
של ערוץ  2לפי של
להתיר לבעל רישיון
רישיון
כוונתה
עללבעל
להתיר
לציבור
כוונתה
הודעה
הודעה לציבור על
זיכיון קודם ,לרכוש את
לרכוש את
שאינו בעל
טלוויזיהקודם,
בעל זיכיון
לשידורי
לשידורי טלוויזיה שאינו
הפסקאות הוראות הפסקאות
ערוץ  ,2ויחולו
הוראות
ויחולו של
החדשות
ערוץ ,2
חברת החדשות שלחברת
האמורות בשינויים אלה:
האמורות בשינויים אלה:

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

323

(א) בפסקה ( ,)1במקום "בעל זיכיון קודם שהוא
כשיר לבקשת רישיון" יקראו "כשיר לבקשת
רישיון שאינו בעל זיכיון קודם" ובמקום "לבעל
הזיכיון הקודם האחר" יבוא "לבעלי הזיכיונות
הקודמים";
(ב) בפסקה ( ,)2במקום "שני בעלי זיכיונות
קודמים שהם כשירים לבקשת רישיון" יקראו "שני
כשירים לבקשת רישיון שאינם בעלי זיכיונות
קודמים או יותר" ובמקום "ולבעל הזיכיון הקודם
שלא זכה במכרז בעד רכישת מניות הרכוש שלו"
יבוא "לבעלי הזיכיונות הקודמים ,בעד רכישת
מניות הרכוש שלהם".
(יב) על אף הוראות סעיף קטן (יא) ,ראתה הרשות ,בין השאר
בעקבות הגשת בקשה לפי סעיף קטן (ב) או (ג) ,כי במועד
המעבר או לאחר מכן ,לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ  ,2ולא הודיעו בעלי הזיכיונות למועצה
על כוונתם להחזיק במשותף בחברת החדשות של ערוץ 2
בהתאם להוראות סעיף קטן (יג) ,תפרסם הודעה לציבור לפי
הוראות סעיף קטן (יא) ותחל בהליכים לפי אותו סעיף קטן
באופן מיידי ,כך שהחלטת המועצה בדבר בחירת הזוכה
במכרז לפי סעיף קטן (יא)( )2או (()3ב) ,ככל שייערך מכרז
כאמור ,תינתן לא יאוחר משלושה חודשים לפני אותו מועד.
(יג) על אף הוראות סעיפים קטנים (יא) ו–(יב) ,הגישו שני
בעלי הזיכיונות בקשות לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה
בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ,או הגישו שניהם בקשות
כאמור לפי סעיף קטן (ג) ,והמועצה הודיעה לשניהם כי
הם עומדים בהוראות כאמור בסעיף קטן (ח) ,יהיו רשאים
בעלי הזיכיונות להודיע למועצה בתוך שבעה ימים ממועד
הודעת המועצה ,בכתב ,על כוונתם לרכוש במשותף את
חברת החדשות של ערוץ  2ולהחזיק בה במשותף (בסעיף זה
 חברת החדשות המשותפת) ,לתקופה שלא תעלה על שלוששנים מיום תחילת תוקפם של הרישיונות לשידורי טלוויזיה,
ויחולו הוראות אלה:
( )1הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות
של ערוץ  ,2וכל אחד מבעלי הזיכיונות שהודיע
למועצה על רכישה והחזקה משותפת כאמור (בסעיף
זה  -המחזיקים במשותף) ישלם לרשות בעד רכישה
כאמור ,בטרם תחילת תוקפם של הרישיונות ,מחצית
מסכום הערכת השווי;
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במשותף
המחזיקיםלרשות,
במשותף יודיעו
( )3המחזיקים ()3
המשותפת,ההחזקה המשותפת,
תום תקופת
ההחזקה
חודשים לפני
משישהתקופת
משישה חודשים לפני תום
האחראת חלקו של האחר
שלירכוש
מהם
חלקו
להסכמה מי
הגיעוירכוש את
אם מהם
אם הגיעו להסכמה מי
ובדבר סכום התמורה
התמורה
המשותפת
ובדבר סכום
החדשות
המשותפת
בחברת החדשות בחברת
לרבות בעד רכישת מניות
רכישת ,מניות
הרכישה כאמור
לרבות בעד
בעד
כאמור,
שישלם
שישלם בעד הרכישה
החדשות המשותפת;
המשותפת;
האחר בחברת
החדשות
הרכוש של
הרכוש של האחר בחברת
במשותףהמחזיקים במשותף
המחזיקים הודעת
נמסרה לרשות
הודעת
לרשותלא
( )4לא נמסרה ()4
התקופה האמורה בה ,או
תום בה ,או
האמורה
( )3עד
התקופה
תוםבפסקה
כאמור
כאמור בפסקה ( )3עד
המחזיקים במשותף
במשותף
המחזיקיםעל ידי
לרשות הודעה
נמסרהעל ידי
נמסרה לרשות הודעה
במשותף להחזיק במשותף
מעוניינים עוד
אינםלהחזיק
הם עוד
מעוניינים
ולפיה הם אינם ולפיה
תפרסם הרשות ,בתוך 30
בתוך 30
המשותפת,
תפרסם הרשות,
החדשות
המשותפת,
בחברת החדשות בחברת
החדשות המשותפת
המשותפת
רכישת חברת
החדשות
חברתלגבי
רכישת מכרז
ימים ,מכרז לגבי ימים,
כשירים לבקשת רישיון;
לבקשתבורישיון;
להשתתף
כשירים
רשאים
שיהיו בו
שיהיו רשאים להשתתף
בדבר הזוכה במכרז
במכרז
החלטתה
על הזוכה
בדבר
תודיע
החלטתה
הרשות תודיע עלהרשות
פרסומו; הוראות סעיף
מיום סעיף
הוראות
חודשים
פרסומו;
שלושה
בתוך מיום
בתוך שלושה חודשים
בשינויים המחויבים,
המחויבים,
מכרז כאמור,
בשינויים
לעניין
כאמור,
מכרזיחולו
 40יחולו לעניין 40
לעניין הליכי המכרז
המכרז
כללים
הליכי
לקבוע
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לפי פסקה זו ,לרבותלפי
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להוראותוכן ,בכפוף להוראות
הוראות סימן ד'
וכן ,בכפוף
יחולו
סימן ד'
המשותפת,
המשותפת ,יחולו הוראות
השנייה הנוגעות לשידורי
התוספתלשידורי
הוראותהנוגעות
(,)2השנייה
התוספת
פסקה ( ,)2הוראות פסקה
בשינוייםטלוויזיה ,בשינויים
טלוויזיה ,לשידורי
בעל רישיון
לשידורי
חדשות של
חדשות של בעל רישיון
המחויבים ובשינויים אלה:
המחויבים ובשינויים אלה:
במקום "בלבד" יקראו
(63א) ,יקראו
בסעיף"בלבד"
(א) במקום
(א) בסעיף (63א),
"ולהוראות סעיף 71ד(יג)";
"ולהוראות סעיף 71ד(יג)";
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(ב) בסעיף 63א(ג) ,במקום "שתוקם ותפעל לפי
הוראות סימן זה" יקראו "שתפעל לפי הוראות
סימן זה והוראות סעיף 71ד(יג)";
(ג)

בסעיף  ,66אחרי סעיף קטן (ב) יקראו:
"(ב )1חלקו היחסי של כל מחזיק
במשותף במניות הצבעה ובמניות רכוש
שהוקצו לפי סעיף קטן (א)( ,)2יהיה
חמישים אחוזים;".

(ד) בתוספת השנייה ,בסעיפים  3ו– ,4בכל
מקום ,במקום "וכן בעל רישיון לשידורי טלוויזיה"
יקראו "וכן המחזיקים במשותף כמשמעותם
בסעיף 71ד(יג) ,בחלוקה שווה ביניהם".
(יד) הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של
ערוץ  ,2לפי שיטת חישוב שתחליט עליה ,בהתבסס ,בין השאר
על ערך הנכסים ,הזכויות ,החובות ,ההתקשרויות וטובות
ההנאה מכל סוג שהוא של חברת החדשות של ערוץ  ,2בניכוי
שווי מניות הרכוש בחברת החדשות של ערוץ  2וערך סימני
המסחר הרשומים או שאינם רשומים ששימשו את חברת
החדשות של ערוץ  ,2כאמור בסעיף 63א(ד).
רישיון לבעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה
בערוץ השלישי

71ה( .א) בסעיף זה -
"בעל הזיכיון"  -בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ
השלישי;
"ההתחייבויות בתחום התוכן" ו"הפרש ההכנסה"  -כהגדרתם
בסעיף 71ד;
"כשיר לבקשת רישיון"  -כל אחד מאלה:
()1

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;

( )2מי שהגיש למועצה בקשה לקבלת רישיון לשידורי
טלוויזיה ולדעת המועצה מתקיים בו האמור בסעיף
33א(א)( )1ו–( )3ובכללים שקבעה המועצה לפי סעיף
33א(ג) ,ככל שקבעה כללים כאמור ,ולא מתקיימים בו
התנאים האמורים בסעיף 33א(ב) או המגבלות שקבעה
המועצה בכללים האמורים;
( )3מי שנמסרה לו הודעת המועצה כאמור בסעיף
קטן (ו).
(ב) בעל הזיכיון רשאי להגיש למועצה ,עד למועד שקבעה
ושלא יהיה מאוחר משנה לפני מועד המעבר ,בקשה לקבלת
רישיון לשידורי טלוויזיה; תחילת תוקפו של רישיון שניתן על
פי בקשה כאמור תהיה במועד המעבר.
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המועצה רשאית להעניק
להעניק
רשאית(ד),
סעיף קטן
המועצה
להוראות
קטן (ד),
בכפוף
להוראות סעיף
(ג)
(ג) בכפוף
בקשה לפי סעיף קטן (ב)
קטן (ב)
שהגיש
למי סעיף
טלוויזיה לפי
שהגיש בקשה
לשידורי
רישיוןלמי
רישיון לשידורי טלוויזיה
בסעיף 33א(א) ובכללים
ובכללים
האמורים
התנאים33א(א)
האמורים בסעיף
מתקיימים בו
התנאים
אם מתקיימים בו אם
ככל שקבעה כללים
כללים
33א(ג),
שקבעה
ככל סעיף
33א(ג) ,לפי
סעיףהמועצה
שקבעה
שקבעה המועצה לפי
האמורים בסעיף 33א(ב) או
33א(ב) או
התנאים
בו בסעיף
האמורים
מתקיימים
התנאים
בור ,ולא
כאמו
כאמור ,ולא מתקיימים
האמורים; ואולם לעניין
בכלליםלעניין
האמורים; ואולם
שקבעה המועצה
המגבלותבכללים
המגבלות שקבעה המועצה
כהגדרתוזיכיון אחר כהגדרתו
המבקש כבעל
זיכיון אחר
יראו את
לאכבעל
המבקש
את (41ב)2
סעיף
סעיף (41ב )2לא יראו
סעיף (56א)( )1לא יראו
ולענייןיראו
(56א)( )1לא
האמור,
סעיף
הסעיף
ולעניין
( ,)9של
האמור
בפסקה
בפסקה ( )9של הסעיף
טלוויזיה ,רק בשל כך שהוא
לשידוריכך שהוא
זיכיון רק בשל
טלוויזיה,
לשידוריכבעל
זיכיוןהמבקש
את המבקש כבעל את
בעל הזיכיון.
בעל הזיכיון.
מצאה המועצה כי מי
כי מי
33א(ב)(,)1
בסעיףהמועצה
האמורמצאה
33א(ב)(,)1
על אף
(ד) על אף האמור(ד)בסעיף
אתבתקופת הזיכיון את
קיים
הזיכיון
בתקופת(ב) לא
סעיף קטן
קיים
לאלפי
בקשה
קטן (ב)
שהגיש
שהגיש בקשה לפי סעיף
היא להעניק לו רישיון
רישיון
רשאית
להעניק לו
היאהתוכן,
בתחום
רשאית
ההתחייבויות
ההתחייבויות בתחום התוכן,
אלה:שהתקיימו כל אלה:
ובלבד
טלוויזיה,כל
שהתקיימו
לשידורי
לשידורי טלוויזיה ,ובלבד
בתחום התוכן שלא קיים
שלא קיים
ההתחייבויות
בתחום התוכן
לעניין
ההתחייבויות
()1
( )1לעניין
תחילתו-של תיקון מס' - 33
תיקון מס' 33
ועד יום
הזיכיוןשל
תחילתו
בתקופת
בתקופת הזיכיון ועד יום
לאישורה תכנית מפורטת
למועצהמפורטת
לאישורה תכנית
הזיכיון הגיש
למועצה
בעל הזיכיון הגיש בעל
בשבטעד ליום כ"ו בשבט
להשלמה
ליום כ"ו
פעולה
שלבי עד
להשלמה
הכוללת
הכוללת שלבי פעולה
ההתחייבויות כאמור,
כאמור,
 ,)2014של
ההתחייבויות
( 27בינואר
התשע"ד של
התשע"ד ( 27בינואר ,)2014
רישיון ,נוסף על כלל
על כלל
כבעל
נוסף
לקיים,
רישיון,
עליו
כבעל
שיהיה
שיהיה עליו לקיים,
עליו לפי חוק זה ,כללי
שיחולוכללי
והתנאיםחוק זה,
ההתחייבויותעליו לפי
ההתחייבויות והתנאים שיחולו
המועצה ותנאי הרישיון;
המועצה ותנאי הרישיון;
בתחום התוכן שלא קיים
שלא קיים
ההתחייבויות
בתחום התוכן
לעניין
ההתחייבויות
()2
( )2לעניין
מהפרש ההכנסה  -בעל
והנובעות  -בעל
מהפרש ההכנסה
בתקופת הזיכיון
בתקופת הזיכיון והנובעות
תכנית מפורטת הכוללת
הכוללת
לאישורה
מפורטת
למועצה
הגישתכנית
לאישורה
הזיכיון
הזיכיון הגיש למועצה
חודשים ממועד תחילת
תחילת
בתוך 36
להשלמהממועד
פעולהחודשים
בתוך 36
שלבי
שלבי פעולה להשלמה
ההתחייבויות כאמור ,שיהיה עליו
כאמור ,שיהיה עליו
הרישיון ,של
ההתחייבויות
תוקפו של
תוקפו של הרישיון ,של
ההתחייבויות והתנאים
והתנאים
על כלל
ההתחייבויות
כלל רישיון ,נוסף
לקיים,עלכבעל
לקיים ,כבעל רישיון ,נוסף
המועצה ותנאי הרישיון;
הרישיון;
ותנאיכללי
חוק זה,
המועצה
עליו לפי
כללי
שיחולו
שיחולו עליו לפי חוק זה,
התכניות לפי פסקאות ()1
פסקאות ()1
אישרה את
התכניות לפי
המועצה
אישרה את
()3
( )3המועצה
ו–(;)2
ו–(;)2
לרשות ערבות בנקאית
המציאבנקאית
הזיכיוןערבות
בעללרשות
המציא
( )4בעל הזיכיון ()4
לביצוע התכניות לפי
הנדרשים לפי
בסכומים התכניות
הנדרשים לביצוע
אוטונומית
אוטונומית בסכומים
הערבויות נוסף על הערבויות
להבטחת ביצוען,
ו–(,)2נוסף על
ביצוען,
פסקאות ()1
פסקאות ( )1ו–( ,)2להבטחת
33א(א)( ;)2המנהל יורה לבעל
סעיףיורה לבעל
המנהל
33א(א)(;)2לפי
שהמציא לרשות
שהמציא לרשות לפי סעיף
הבנקאית האוטונומית.
האוטונומית.
נוסח הערבות
הבנקאית
הזיכיון על
הזיכיון על נוסח הערבות
(ה)

הזיכיון שהגיש בקשה
בקשה
בעל
שהגיש
המועצה כי
מצאה הזיכיון
המועצה כי בעל
( )1מצאה (ה) ()1
זניחה של הוראה לפי
הוראה לפי
הפר הפרה
זניחה של
הפרהקטן (ב)
הפר סעיף
לפי סעיף קטן (ב) לפי
הזיכיון ,כאמור בסעיף
בסעיף
תנאי
כאמור
המועצה או
כללי הזיכיון,
זה,תנאי
חוק או
חוק זה ,כללי המועצה
לתיקון ,תורה לו על
ניתנתעל
תורה לו
וההפרה
לתיקון,
סיפה,
ניתנת
33א(ב)()1
33א(ב)( )1סיפה ,וההפרה
שתקבע ושלא תעלה על
תעלה על
תקופה
ושלא
במהלך
שתקבע
ההפרה
תקופה
תיקון
תיקון ההפרה במהלך
כאמור (בסעיף קטן זה -
קטן זה -
ההוראה
מתן(בסעיף
כאמור
ממועד
ההוראה
שנה ממועד מתן שנה
התקופה לתיקון ההפרה).
התקופה לתיקון ההפרה).
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( )2הורתה המועצה על תיקון הפרה כאמור
בפסקה ( ,)1ימציא בעל הזיכיון ערבות בנקאית
אוטונומית בגובה ההפרה ,להבטחת תיקונה ,בהתאם
לתנאים שעליהם יורה המנהל.
( )3לא תוקנה ההפרה ,במהלך התקופה לתיקון
ההפרה וטרם ניתן לבעל הזיכיון רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לא יינתן לו רישיון כאמור.
(ו) הגיש בעל הזיכיון בקשה לפי סעיף קטן (ב) ,תודיע המועצה
בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה ,אם הוא עומד
בהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,למעט בהוראות
סעיף 33א(א)( ;)2הודיעה המועצה כאמור לבעל הזיכיון כי הוא
עומד בהוראות כאמור ,יראו אותו ככשיר לבקשת אפיק לעניין
הוראות סעיף 37ד ,ויחולו הוראות אלה:
( )1פרסום ההודעה לציבור לפי סעיף 37ד(ב) יהיה
תשעה חודשים לפני מועד המעבר;
( )2החלטת המועצה או קביעתה לפי סעיף 37ד(ב)()3
יינתנו לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד המעבר.
(ז) נמסרה לבעל הזיכיון הודעת המועצה כאמור בסעיף
קטן (ו) ,יפקע זיכיונו במועד המעבר.
(ח) נותרו במועד המעבר שני בעלי הזיכיונות לשידורי
טלוויזיה בערוץ  2שהיו בעלי הזיכיונות כאמור ערב תחילתו
של תיקון מס'  ,33רשאי השר ,על אף הוראות סעיף 63א(ד)
והוראות סעיף 6כא(1ו) לחוק התקשורת ,להתיר למי שהיה
בעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי ערב מועד
המעבר (בסעיף זה  -בעל הזיכיון הקודם) ,והמועצה מצאה
כי הוא כשיר לבקשת רישיון ,להמשיך לעשות שימוש ,כבעל
רישיון ,באפיק שבו שידר עד מועד המעבר ,בנכסים הלא
מוחשיים של הרשות ובסימני המסחר הרשומים או שאינם
רשומים ששימשו את חברת החדשות של הערוץ השלישי ,עד
למועד שבו לא ייוותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה
בערוץ  ;2בעל הזיכיון הקודם שהשר התיר לו לעשות שימוש
כאמור ,ישלם בעד השימוש ,טרם תחילת תוקפו של הרישיון
לשידורי טלוויזיה ,סכום חד–פעמי שתקבע המועצה ,באישור
השר ושר האוצר.
(ט) הרשות תבצע הערכת שווי של חברת החדשות של
הערוץ השלישי ,בהתאם להוראות סעיף קטן (י) (בסעיף זה
 הערכת השווי) ,ותפרסם ,לא יאוחר משישה חודשים לפנימועד המעבר ,הודעה לציבור על כוונתה לאפשר לבעל רישיון
לשידורי טלוויזיה ,לרכוש את חברת החדשות של הערוץ
השלישי ,ועל גובה הערכת השווי ,ויחולו הוראות אלה:
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שהוא כשיר לבקשת
לבקשת
כשירהקודם
הזיכיון
שהוא
הקודםבעל
הזיכיון ביקש
( )1ביקש בעל ()1
השלישי,של הערוץ השלישי,
הערוץהחדשות
שלחברת
החדשותאת
רישיון ,לרכוש
רישיון ,לרכוש את חברת
הרכישהלרשות בעד הרכישה
הרשות ,ישלם
לרשות בעד
שהורתה
למועדישלם
הרשות,
עד למועד שהורתהעד
סכום הערכת השווי;
השווי;
כאמור את
כאמור את סכום הערכת
שלחברת החדשות של
החדשותאת
בקשה לרכוש
הוגשהחברת
לרכוש את
בקשה לא
( )2לא הוגשה ()2
תפרסם הרשות הודעה
הודעה
הרשות(,)1
לפי פסקה
תפרסם
השלישי
פסקה (,)1
הערוץ השלישי לפיהערוץ
לבעל רישיון לשידורי
לשידורי
להתיר
רישיון
כוונתה
להתירעללבעל
לציבור
לציבור על כוונתה
הקודם ,לרכוש את חברת
את חברת
הזיכיון
לרכוש
הקודם,בעל
הזיכיון שאינו
טלוויזיה שאינו בעלטלוויזיה
ויחולו הוראות אלה:
אלה:
השלישי,
הוראות
הערוץ
השלישי,שלויחולו
החדשות של הערוץהחדשות
בעלרישיון שאינו בעל
לבקשת
כשירשאינו
רישיון
ביקש
לבקשת
(א) ביקש כשיר (א)
חברת לרכוש את חברת
את בלבד,
לרכושאחד
בלבד,הקודם,
הזיכיון
הזיכיון הקודם ,אחד
השלישי ,עד למועד
למועד
הערוץ
השלישי ,עד
החדשות של
החדשות של הערוץ
לרשות בעד הרכישה
הרכישה
בעדישלם
הרשות,
לרשות
שהורתה
שהורתה הרשות ,ישלם
השווי ,וכן ישלם לבעל
לבעל
הערכת
סכום ישלם
השווי ,וכן
כאמור את
כאמור את סכום הערכת
שלו מניות הרכוש שלו
רכישת
הרכוש
מניות בעד
רכישתהקודם,
הזיכיון הקודם ,בעדהזיכיון
סכום השלישי ,את סכום
אתהערוץ
השלישי,של
הערוץהחדשות
בחברת
בחברת החדשות של
האמורות כפי שחישבה
שחישבה
הרכוש
האמורות כפי
שווי מניות
שווי מניות הרכוש
להוראות סעיף קטן (י);
קטן (י);
בהתאם
הרשות סעיף
הרשות בהתאם להוראות
כשיריםאולבקשת רישיון או
שני רישיון
לבקשת
ביקשו
כשירים
(ב) ביקשו שני (ב)
אתהקודם ,לרכוש את
הזיכיון
בעללרכוש
הקודם,
שאינם
הזיכיון
יותר ,שאינם בעל יותר,
למועדהשלישי ,עד למועד
השלישי,שלעדהערוץ
הערוץהחדשות
חברת החדשות שלחברת
הרשות מכרז ביניהם
ביניהם
תפרסם
מכרז
הרשות,
הרשות
שהורתה
שהורתה הרשות ,תפרסם
החדשות ,אשר ההצעה
חברתההצעה
רכישת אשר
החדשות,
לגבי
לגבי רכישת חברת
להציע בו תהיה בגובה
ניתןבגובה
תהיה
שיהיה
להציע בו
המזערית
המזערית שיהיה ניתן
סעיף  40יחולו לעניין
לעניין
הוראות
השווי; יחולו
הערכתסעיף 40
הערכת השווי; הוראות
המחויבים ,ורשאית
ורשאית
בשינויים
המחויבים,
בשינויים כאמור,
מכרז
מכרז כאמור,
לעניין הליכי המכרז
המכרז
כללים
הליכי
לקבוע
לעניין
המועצה
המועצה לקבוע כללים
לעניין דרכי הגשתן של
הגשתן של
דרכילרבות
פסקה זו,
לפילעניין
לפי פסקה זו ,לרבות
החלטת המועצה בדבר
בהן;בדבר
המועצה
והטיפול
החלטת
ההצעות
ההצעות והטיפול בהן;
משלושהלא יאוחר משלושה
במכרז תינתן
הזוכהיאוחר
תינתן לא
בחירת
בחירת הזוכה במכרז
ישלםהזוכה במכרז ישלם
המעבר;
במכרז
מועד
הזוכה
המעבר; לפני
חודשים לפני מועדחודשים
רכישת מניות הרכוש
הרכוש
הקודם ,בעד
רכישת מניות
בעדהזיכיון
לבעל
לבעל הזיכיון הקודם,
הערוץ השלישי ,את
שלאת
השלישי,
החדשות
הערוץ
בחברת
שלושל
שלו בחברת החדשות
האמורות כפי שחישבה
שחישבה
הרכוש
מניותכפי
האמורות
סכום שווי
סכום שווי מניות הרכוש
להוראות סעיף קטן (י).
קטן (י).
בהתאם
הרשות סעיף
הרשות בהתאם להוראות
חברת החדשות של
שלשל
החדשות
הערכת שווי
תבצע חברת
שווי של
הרשות
(י) הרשות תבצע(י) הערכת
שתחליט עליה ,בהתבסס,
בהתבסס,
חישוב
עליה,
שיטת
שתחליט
השלישי ,לפי
שיטת חישוב
הערוץ
הערוץ השלישי ,לפי
החובות ,ההתקשרויות
ההתקשרויות
הנכסים ,הזכויות,
ערך החובות,
הזכויות,
השאר על
הנכסים,
בין השאר על ערך בין
הערוץהחדשות של הערוץ
של חברת
החדשות של
חברתסוג שהוא
ההנאה מכל
שהוא של
וטובות
וטובות ההנאה מכל סוג
בחברת החדשות של
הרכוש של
החדשות
מניות
בחברת
הרכוששווי
מניותבניכוי
השלישי,
השלישי ,בניכוי שווי
הרשומים או שאינם
שאינם
המסחר
הרשומים או
המסחרוערך סימני
השלישי
סימני
הערוץ
הערוץ השלישי וערך
השלישישל הערוץ השלישי
החדשות
הערוץ
החדשותאתשלחברת
חברתששימשו
רשומים
רשומים ששימשו את
כאמור בסעיף 63א(ד)".
כאמור בסעיף 63א(ד)".
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תיקון סעיף 72ג

.53

תיקון סעיף 81

תיקון סעיף 84

.54
 .55בסעיף  83לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
 .56בסעיף  84לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים" ובמקום "בעל

תיקון סעיף 85

.57

תיקון סעיף 85א

.58

תיקון סעיף 86

.59
 .60בסעיף 86א לחוק העיקרי -

בסעיף 72ג(ב) לחוק העיקרי -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או שבעל רישיון לשידורי
טלוויזיה";
( )2בפסקאות ( )2ו–( ,)3בכל מקום ,אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או
בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";
( )3בפסקה ( ,)4אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה";
( )4בפסקה ( ,)5אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בבעל רישיון לשידורי
טלוויזיה".

תיקון סעיף 83

בסעיף  81לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים".

בסעיף  85לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים" ובמקום "בעל
זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף 85א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים" ואחרי "ביחידת
השידור שלו" יבוא "או בזמן השידורים שלו ,כהגדרתו בסעיף (48א) ,לפי העניין;",
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים" ובמקום "בעל
הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים".
תיקון סעיף 86א

תיקון סעיף 89
תיקון סעיף 91
תיקון סעיף 92
תיקון סעיף 95
תיקון סעיף 96

בסעיף  86לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".

.61
.62
.63
.64
.65

()1

ברישה ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

()2

בפסקאות ( )1ו–( ,)2בכל מקום ,במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים".

בסעיף  89לחוק העיקרי ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".
בסעיף  )1(91לחוק העיקרי ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף  92לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים".
בסעיף  95לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים".
בסעיף  96לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בעל זיכיון או" יבוא "מורשה לשידורים או" ובמקום
"לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "על בעל זיכיון" יבוא "על מורשה לשידורים או על בעל
זיכיון להפעלת תחנת שידור" ,אחרי "שהיא חבה" יבוא "למורשה לשידורים או" ואחרי
"לגבותו" יבוא "מהמורשה לשידורים או".
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יבואכותרת סימן
ומילוות" תיקון
תיקון כותרת
"תמלוגים,
"תמלוגים,
"תמלוגים
ומילוות" יבוא
העיקרי ,במקום
"תמלוגים
לחוק
במקום
לפרק ח'
העיקרי,
סימן א'
בכותרתלחוק
א' לפרק ח'
בכותרת
סימןסימן.66
.66
א' בפרק ח'
א' בפרק ח'
מילוות ותקציב הרשות".
מילוות ותקציב הרשות".
תיקון סעיף 99
בסעיף 99 -לחוק העיקרי -
.67העיקרי
בסעיף  99לחוק
.67

תיקון סעיף 99

לשידורים" ,אחרי "רישיון
אחרי "רישיון
"מורשה
לשידורים",
זיכיון" יבוא
"מורשה
יבוא "בעל
במקום
זיכיון"
קטן (א),
בסעיף"בעל
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
"המורשה לשידורים";
לשידורים";
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
ובמקום
הזיכיון"
העניין",
"בעל
"לפי
ובמקום
שנתיים" יבוא
שנתיים" יבוא "לפי העניין",
()2

"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
קטן (ב),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ב))2(,במקום

תיקון סעיף
בסעיף 100-לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
.68 100100
.68

תיקון סעיף 100

לשידורים" ,במקום "לרשות"
במקום "לרשות"
"מורשה
לשידורים",
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
קטן (א),
"בעל
בסעיף
()1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
"הרשות תעביר"  -תימחק;
במילים -תימחק;
החלתעביר"
"הרשות
והסיפה
במילים
המדינה"
"לאוצרהחל
יבואוהסיפה
יבוא "לאוצר המדינה"
של ועדת הכלכלה של
"ובאישור
הכלכלה
יבוא
ועדת
האוצר"
"ובאישור
"בהסכמת שר
האוצר" יבוא
"בהסכמת(ב),שראחרי
בסעיף קטן
( )2בסעיף קטן (ב))2(,אחרי
הכנסת";
הכנסת";
()3

"מהרשות"  -תימחק.
תימחק.
המילה
"מהרשות" -
בסעיף קטן (ד),
בסעיף קטן (ד))3(,המילה

סעיף 100א
לשידורי תיקון
תיקון סעיף
ישלמו"
טלוויזיה
רישיוןישלמו"
טלוויזיה
"ובעל
לשידורי
"ישלם" יבוא
"ובעל רישיון
יבואבמקום
העיקרי,
"ישלם"
לחוק
במקום
העיקרי100,א
לחוק בסעיף
בסעיף
100א100א .69
.69
"או (א ,)1לפי העניין".
העניין".
לפי יבוא
51ב(א)"
"בסעיף(א,)1
יבוא "או
ואחרי
ואחרי "בסעיף 51ב(א)"
אחרי103א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 103
העיקרי
אחרי
.70לחוק
סעיף 103
.70
"פרסום תקציב
הרשות

הוספת סעיף 103א

"פרסום תקציב
103א.
103א.
האינטרנט של הרשות".
הרשות".
באתר
יפורסםשל
האינטרנט
הרשות
באתר
תקציב
יפורסם
תקציב הרשות

הרשות

תיקון סעיף 107
תיקון סעיף
לשידורים".
לשידורים"".מורשה
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
העיקרי ,בכל
מקום ,במקום
בכל לחוק
בסעיף 107
לחוק העיקרי,
בסעיף
.71 107107
.71
תיקון סעיף
בסעיף 108-לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
.72 108108
.72

תיקון סעיף 108

לשידורי רדיו" יבוא
יבוא
הרישיון
תנאי רדיו"
לשידורי
הזיכיון או
"ותנאיהרישיון
או תנאי
במקום
הזיכיון
"ותנאי(א),
בסעיף קטן
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
יבוא "בעל זיכיון" יבוא
ובמקום
זיכיון"
לשידורים"
ובמקום "בעל
לשידורים"הרישיון
לשידורים או תנאי
תנאי הרישיון
הזיכיון
לשידורים או
"ותנאי הזיכיון "ותנאי
"מורשה לשידורים";"מורשה לשידורים";
()2

"המורשה לשידורים".
לשידורים".
הזיכיון" יבוא
"המורשה
יבוא"בעל
במקום
הזיכיון"
קטן (ג),
"בעל
בסעיף
בסעיף קטן (ג))2(,במקום

תיקון סעיף
בסעיף 109-לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
.73 109109
.73

תיקון סעיף 109

רדיו" יבוא "זיכיונות
"זיכיונות
לשידורי
יבוא
רישיונות
לשידורי רדיו"
"זיכיונות או
רישיונות
במקום
(א) ,או
"זיכיונות
בסעיף קטן
( )1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
רישיונות לשידורים";
לשידורים";
לשידורים או
לשידורים או רישיונות
()2

לשידורים"".מורשה לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
(ב) ,בכל
במקום
מקום,קטן
בסעיף קטן (ב))2(,בכלבסעיף

112
"המורשיםתיקון סעיף
תיקון סעיף
לשידורים".
לשידורים".
הזיכיונות" יבוא
"המורשים
"בעלי
במקוםיבוא
הזיכיונות"
העיקרי,
"בעלי
לחוק
במקום
העיקרי)2(112,
לחוק בסעיף
בסעיף
.74)2(112 112
.74
תיקון סעיף 117
תיקון סעיף
לשידורים".
לשידורים"".מורשה
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
"בעלמקום,
העיקרי ,בכל
מקום ,במקום
בכל לחוק
(117א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
(117 117א).75
.75
יבואסעיף 118
זיכיון"תיקון
תיקון סעיף
"מורשה
"מורשה
יבוא"בעל
במקום
זיכיון"
מקום,
בכל"בעל
במקום
העיקרי,
מקום,
לחוק
(118א)בכל
העיקרי,
בסעיף
 .76לחוק
(118 118א)
בסעיף
.76
לשידורים".
לשידורים".
תיקון סעיף
בסעיף 121-לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
.77 121 121
.77
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"מורשה לשידורים או
לשידורים או
החברה" יבוא
"מורשה
יבואאו על
זיכיון
החברה"
במקום "בעל
זיכיון או על
"בעל(ב)(,)1
בסעיף קטן
(ב)( ,)1במקום
( )1בסעיף קטן ()1
על חברת החדשות";
על חברת החדשות";
()2

"ומורשה לשידורים".
לשידורים".
זיכיון" יבוא
"ומורשה
יבוא "ובעל
במקום
זיכיון"
קטן (ג),
"ובעל
בסעיף
בסעיף קטן (ג))2(,במקום

תיקון סעיף 126
תיקון סעיף
לשידורים"".מורשה לשידורים".
זיכיון" יבוא
"מורשה
במקום "בעל
זיכיון" יבוא
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
בסעיף 126
לחוק העיקרי,
בסעיף
.78 126 126
.78
תיקון התוספת
השנייה לחוק העיקרי -
העיקרי -
בתוספת
השנייה לחוק
בתוספת .79
.79
השנייה
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()1

בסעיף - 1
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום ההגדרה "ערוץ" יבוא:
""ערוץ"  -ערוץ שבו משודרים שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או
שידורי בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;
"שידור חוזר"  -שידור מחודש בערוץ ,של תכנית ששודרה בו קודם לכן
או של תכנית ששודרה קודם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל ,לרבות
תכנית שנערכה מחדש ,שהיא זהה במהותה ,לדעת הרשות ,לתכנית
ששודרה בעבר;".
(ב) בסעיף קטן (ב) ,אחרי "כאמור בתוספת הראשונה" יבוא "אלא אם כן נקבע
אחרת בתוספת זו";

()2

בסעיף  ,2במקום "בעל ערוץ" יבוא "בכל ערוץ ,וכן בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;",

()3

בסעיף  ,3אחרי "בחלוקה שווה ביניהם" יבוא "וכן בעל רישיון לשידורי טלוויזיה";

()4

בסעיף  ,4אחרי "בחלוקה שווה ביניהם" יבוא "וכן בעל רישיון לשידורי טלוויזיה";

()5

בסעיף - 5
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום "בעל הזיכיונות" יבוא "בעלי הזיכיונות";
(ב)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מתוך סך הכל של ההוצאה השנתית יוציא בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ,לשם הפקת תכניות סוגה עילית בהיקף האמור בסעיף קטן (ב),
סכומים כמפורט להלן:
( )1לא עלו הכנסותיו באותה שנה על  600מיליון שקלים חדשים
 סכום שלא יפחת מ– 17אחוזים מההוצאה השנתית המזערית אוסכום של  50מיליון שקלים חדשים ,לפי הגבוה;
( )2עלו הכנסותיו באותה שנה על  600מיליון שקלים חדשים ולא
עלו על  650מיליון שקלים חדשים  -סכום שלא יפחת מ– 20אחוזים
מההוצאה השנתית המזערית;
( )3עלו הכנסותיו באותה שנה על  650מיליון שקלים חדשים ולא
עלו על  700מיליון שקלים חדשים  -סכום שלא יפחת מ– 22אחוזים
מההוצאה השנתית המזערית;
( )4עלו הכנסותיו באותה שנה על  700מיליון שקלים חדשים ולא
עלו על  750מיליון שקלים חדשים  -סכום שלא יפחת מ– 25אחוזים
מההוצאה השנתית המזערית;
( )5עלו הכנסותיו באותה שנה על  750מיליון שקלים חדשים -
סכום שלא יפחת מ– 28אחוזים מההוצאה השנתית המזערית;".

(ג) בסעיף קטן (ב) ,במקום הרישה עד המילים "שהוקצו להם בערוץ" יבוא
"מתוך כלל ההפקות המקומיות ישדרו ,בכל שנה ,בכל ערוץ ,בעלי הזיכיונות
ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה תכניות סוגה עילית בהיקף של  180שעות ,ולעניין
בעלי הזיכיונות ,השעות כאמור ישודרו על ידיהם בכל ערוץ באופן יחסי ליחידות
השידור שהוקצו להם בערוץ";
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()6

בסעיף 5א )6( -

בסעיף 5א -

(א) בסעיף קטן (ב) -
(א) בסעיף קטן (ב) -
רישיון "ובכל שנת רישיון
הזיכיונות" יבוא
בעלי"ובכל שנת
"יוציאויבוא
הזיכיונות"
במקום
בעלי
ברישה,
(" )1יוציאו
( )1ברישה ,במקום
הזיכיונות או בעל רישיון
בעלי רישיון
או בעל
יוציאו
הזיכיונות
טלוויזיה,
לשידוריבעלי
רישיון יוציאו
טלוויזיה,
לשידוריבעל
של בעל רישיון של
טלוויזיה ,לפי העניין";
העניין";
לשידורי
לשידורי טלוויזיה ,לפי
לשידוריבעל רישיון לשידורי
רישיון"ולעניין
האמור" יבוא
"ולעניין בעל
"בערוץ
יבוא
אחרי
האמור"
בפסקה (,)2
אחרי "בערוץ
( )2בפסקה ()2( ,)2
טלוויזיה";
טלוויזיה";
רישיון" ובסופו יבוא "או
יבוא "או
ובסופובעל
יבוא "או
רישיון"
זיכיון"
בעל
"בעל
אחרי "או
זיכיון" יבוא
"בעלקטן (ד),
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ד)(,ב)אחרי
העניין";רישיון ,לפי העניין";
שנת רישיון ,לפי שנת
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיון"או של
בעל יבוא
האמור"
"בערוץ של
אחרייבוא "או
האמור"
קטן (ו),
"בערוץ
בסעיף
(ג) בסעיף קטן (ו)(,ג)אחרי
רישיון מסוימת ,לפי
בשנתלפי
מסוימת,
יבוא "או
מסוימת"רישיון
"או בשנת
זיכיון
יבוא
"בשנת
מסוימת"
זיכיוןאחרי
טלוויזיה",
טלוויזיה" ,אחרי "בשנת
הרישיון לשידורי טלוויזיה
בעל טלוויזיה
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
זיכיון"
שנתבעל
"באותה "או
זיכיון" יבוא
ואחרי
שנת
העניין"
העניין" ואחרי "באותה
העניין";רישיון ,לפי העניין";
באותה שנת
באותה שנת רישיון ,לפי
(ד)

(ד)
בסעיף קטן (ז) -

בסעיף קטן (ז) -

טלוויזיה",לשידורי טלוויזיה",
לשידוריבעל רישיון
יבוא "או
רישיון
זיכיון"
בעל
"בעל
אחרי"או
ברישה ,יבוא
"בעל זיכיון"
( )1ברישה ,אחרי()1
לשידורי טלוויזיה ,לפי
טלוויזיה ,לפי
בעל הרישיון
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
בעל בעל
יבוא "או
הזיכיון""שעל
אחרי "שעל בעל אחרי
העניין";רישיון ,לפי העניין";
"או שנת
יבואלפי
רישיון,
זיכיון"
שנת
"שנת
ואחרי "או
זיכיון" יבוא
העניין"
העניין" ואחרי "שנת
בעל הרישיון לשידורי
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
בעלבעל
"של "או
אחרייבוא
הזיכיון"
בעל (,)2
בפסקה
אחרי "של
( )2בפסקה ()2( ,)2
שקלים  56.7מיליון שקלים
סכום של
מיליון
 56.7לבין
יבוא "או
סכום של
ובסופה
העניין"לבין
יבוא "או
ובסופהלפי
טלוויזיה,
טלוויזיה ,לפי העניין"
טלוויזיה";לשידורי טלוויזיה";
לשידוריבעל רישיון
 לענייןרישיון
רישיון
בעל
שנת
לעניין
באותה
רישיון -
חדשים באותה שנתחדשים
בעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןעל ידי
יבוא "וכן
ערוץ"בעל
"בכלעל ידי
אחרי "וכן
(ח) ,יבוא
ערוץ"
"בכלקטן
בסעיף
(ה)אחרי
(ה) בסעיף קטן (ח),
טלוויזיה";
טלוויזיה";
הרישיון לשידורי טלוויזיה,
בעלטלוויזיה,
לשידורי
יבוא "או
הרישיון
הזיכיון"
"בעלבעל
אחרי "או
הזיכיון" יבוא
בסעיף קטן (ט),
(ו) בסעיף קטן (ט)(,ו)אחרי "בעל
העניין";רישיון ,לפי העניין";
"או שנת
יבואלפי
רישיון,
זיכיון"
שנת
"שנת
ואחרי "או
זיכיון" יבוא
העניין",
"שנת
לפי העניין ",ואחרי לפי
ובעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןזיכיון
ובעל "בעל
ישדר" יבוא
"בעל זיכיון
יבואזיכיון
ישדר""בעל
זיכיוןבמקום
בסעיף ,6
במקום "בעל
( )7בסעיף )7( ,6
הרישיון"; "או בעל הרישיון";
הזיכיון" יבוא
"בעלבעל
יבוא "או
ואחרי
הזיכיון"
"בעלישדרו"
טלוויזיה
טלוויזיה ישדרו" ואחרי
ובעל רישיון לשידורי
לשידורי
רישיוןזיכיון
ובעל "בעל
ישדר" יבוא
"בעל זיכיון
יבואזיכיון
ישדר""בעל
זיכיוןבמקום
בסעיף ,7
במקום "בעל
( )8בסעיף )8( ,7
טלוויזיה ישדרו"; טלוויזיה ישדרו";
()9

בסעיף - 8

()9

בסעיף - 8

לעניין סכומי ההכנסה
ההכנסה
סכומי"(5א)1
בסעיפים" יבוא
"(5א )1לעניין
"הנקובים
בסעיפים" יבוא
"הנקובים(א) ,אחרי
אחריבסעיף קטן
(א) בסעיף קטן (א)(,א)
הנקובים בו;",
הנקובים בו;",
(ב)

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(ב)(א) אחרי
אחרי סעיף קטן
יעודכנו ב– 1בינואר של כל
בינואר של כל
בסעיף (5א)1
יעודכנו ב–1
הנקובים
(5א)1
ההכנסה
סכומי בסעיף
"(א)1הנקובים
"(א )1סכומי ההכנסה
העדכון שלפני יום העדכון
יום נובמבר
לחודש
שלפני
שפורסם
נובמבר
המדד
לחודש
שינוי
שפורסם
המדדשיעור
שנה לפי
שנה לפי שיעור שינוי
לחודש ספטמבר ".2010
שפורסם".2010
ספטמבר
המדד
לחודש
לעומת
לעומת המדד שפורסם
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סימן ב' :תיקונים עקיפים

תיקון חוק התקשורת .80

(בזק ושידורים)
 -מס' 47

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-- 4
()1

אחרי סעיף 6כ יבוא:

"אישור ערוצים
משותפים

6כ( .1א) בעלי רישיונות כלליים לשידורי כבלים ,כולם או מי
מהם ,המבקשים לשדר מישדרים בנושאים או בתחומים
המנויים בסעיף 6כ(ב) ,כולם או מקצתם ,במתכונת של ערוץ
משותף ,יפנו למועצה בבקשה לעשות כן ,באחת מהדרכים
האלה או בשתיהן:
( )1ערוץ שיופק בידי מפיק ערוץ ,שיהיה רשאי לשדרו
אל מוקדי השידור העומדים לרשות בעלי הרישיונות
האמורים ,או למסרו להם בדרך אחרת;
( )2ערוץ שיופק בידי בעלי הרישיונות האמורים ,כולם
או מי מהם ,במישרין או בעקיפין ,בעצמם או בשיתוף עם
אחר ,ובלבד שמספר הערוצים כאמור לא יעלה על שתי
חמישיות ממספר הערוצים העצמיים של כל בעל רישיון
כאמור; החלטת המועצה לאשר שיעור הנמוך משתי
החמישיות כאמור תינתן מטעמים מיוחדים ,הקשורים
למדיניות המועצה בתחומים שבסמכותה.
(ב) המועצה רשאית לאשר בקשה לפי סעיף קטן (א),
לדחותה או להתנות את אישורה בתנאים נוספים שתקבע,
לרבות לעניין סוגי הערוצים ומספר הערוצים שיופקו לפי סעיף
קטן (א); אין במתן אישור לפי סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובותיו
או מזכויותיו של בעל רישיון לשידורי כבלים לפי חוק זה או
לפי תנאי הרישיון; המועצה רשאית לשנות מהחלטותיה לפי
סעיף זה ,לצורך השגת המטרות האמורות בסעיף קטן (ג) ,לאחר
שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ג) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין סעיף זה ובכלל זה
רשאית היא ,מתוך מגמה להביא לריבוי הגורמים המעורבים
בשידורים לציבור או לחלק ממנו ,לגיוון השידורים ולעידוד
ההפקה המקומית ,לקבוע הגבלות על החזקת אמצעי שליטה
בידי כל אדם לרבות מי שמשדר שידורים לפי כל דין.
(ד) המועצה רשאית לקבוע בכללים הגבלות על מספר
הערוצים המשותפים המופקים בידי מפיק ערוץ ,לבדו או יחד
עם אחרים ,לרבות הגבלות כאמור על מי שמחזיק באמצעי
שליטה במפיק ערוץ.
(ה) בסעיף זה -
"בעל רישיון לשידורים"  -למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי
כבלים ובעל רישיון לשידורים לפי דרישה;
"הפקה"  -לרבות הפקה ,רכישה ועריכה של מישדרים לערוץ,
הפקת קטעי קישור ,וכן ביצוע הפעולות הכרוכות
בהבאתו של ערוץ לשידור;

4

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"א ,עמ' .138

334

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

בעל רישיון לשידורים,
לשידורים,
רישיון על ידי
המשודר
בעל
ערוץ
עצמי"על-ידי
המשודר
"ערוץ
"ערוץ עצמי"  -ערוץ
בישראל או חלק ממנו,
הציבורממנו,
בעבוראו חלק
בישראל
בעיקר
הציבור
המופק
המופק בעיקר בעבור
לשידורי כבלים ,ערוץ
ערוץ
מיוחד
כבלים,
רישיון
לשידורי
של בעל
מיוחד
רישיוןערוץ
למעט ערוץ של בעללמעט
ערוץ ערוץ קהילתי ,ערוץ
6כא(א),
קהילתי,
ערוץ סעיף
הוראות
6כא(א),
המשודר לפי
המשודר לפי הוראות סעיף
הציבור בישראל מתבטאת
מתבטאת
בעבור
בישראל
שהפקתו
הציבור
ערוץ
בעבור
מקומי,
מקומי ,ערוץ שהפקתו
קדימונים בלבד ,ערוץ מידע,
ערוץ מידע,
דיבובד ,או
קדימונים בלב
בהוספת תרגום,
בהוספת תרגום ,דיבוב או
זה; המועצה לעניין זה;
שקבעה
אחרלעניין
המועצה
או ערוץ
או ערוץ אחר שקבעה
מבעלעל ידי יותר מבעל
המשודר
עצמייותר
על ידי
ערוץ
המשודר
משותף" -
"ערוץעצמי
"ערוץ משותף"  -ערוץ
עצמי המשודר למחצית
למחצית
המשודרערוץ
עצמי אחד או
לשידורים
רישיוןערוץ
רישיון לשידורים אחד או
כלל בעלי הרישיונות
הרישיונות
המנויים של
כלל בעלי
יותרשלמכלל
המנויים
או יותר מכלל או
לשידורים;".
לשידורים;".
()2

אחרי סעיף 6כא יבוא:
( )2יבוא:
אחרי סעיף 6כא

"אפיקי שידור
והוראות מיוחדות
לעניין אפיקים
 10ו–22

6כא.1
6כא( .1א) בסעיף זה -
שידורבסעיף זה -
"אפיקי (א)

והוראות מיוחדות
לחוק הרשות השנייה;
השנייה;
בסעיף 37ד
כהגדרתוהרשות
37ד לחוק
בסעיף -
"אפיק קיים"
אפיקים קיים"  -כהגדרתו
לעניין "אפיק
 10ו–22

"בעל רישיון לשידורי
לשידורי
טלוויזיה",
לשידורי רישיון
טלוויזיה"" ,בעל
"בעל זיכיון
"בעל זיכיון לשידורי
ו"תיקוןהשלישי" ו"תיקון
השלישי""הערוץ
"ערוץ ,"2
"הערוץ
טלוויזיה",
טלוויזיה"" ,ערוץ ,"2
בחוק הרשות השנייה;
השנייה;
כהגדרתם
הרשות
- "33
בחוק
מס'
מס'  - "33כהגדרתם
תחילתו של תיקון מס' ;33
יום מס' ;33
תיקון
הקובע" -
תחילתו של
"המועד
"המועד הקובע"  -יום
לטלוויזיה השנייה לטלוויזיה
ומועצת הרשות
המועצההשנייה
ומועצת -הרשות
"המועצות"
"המועצות"  -המועצה
ורדיו;
ורדיו;
ורדיו"  -כמשמעותה
כמשמעותה
השנייה -לטלוויזיה
לטלוויזיה ורדיו"
"מועצת הרשות
"מועצת הרשות השנייה
בחוק הרשות השנייה".
בחוק הרשות השנייה".

לפי חוק זה ,רשאית
רשאית
המועצה
חוק זה,
מסמכויות
המועצה לפי
בלי לגרוע
מסמכויות
(ב) בלי לגרוע (ב)
לשידורי כבלים בדבר
כלליבדבר
כבלים
רישיון
לשידורי
כללי לבעל
להורות
רישיון
המועצה
המועצה להורות לבעל
מהשידורים המפורטים
המפורטים
כל אחד
מהשידורים
שבהם ישודרו
כל אחד
האפיקים
האפיקים שבהם ישודרו
מטעמים המצדיקים זאת,
המצדיקים זאת,
להורות לו,
מטעמים
ורשאית היא
להורות לו,
להלן ,ורשאית היאלהלן,
שידורים לאפיק אחר:
אחר:
מאותם
אחדלאפיק
שידורים
להעביר כל
להעביר כל אחד מאותם
לפי רשות השידור לפי
שמשדרת
הטלוויזיההשידור
שמשדרת רשות
הטלוויזיה שידורי
()1
( )1שידורי
5
5
התשכ"ה1965- ; ואולם העברת
השידור,ואולם העברת
התשכ"ה1965- ;
חוק רשות השידור,חוק רשות
שלטעונה אישור השר
אחר
אישור
לאפיק
טעונה
האמורים
השידורים אחר
השידורים האמורים לאפיק
האמור;החוק האמור;
על ביצוע
החוק
הממונה
השר הממונה על ביצוע
כהגדרתו בסעיף  2לחוק
הכנסת 2לחוק
ערוץ בסעיף
כהגדרתו
שידורי
הכנסת
( )2שידורי ערוץ()2
התשס"ד2003- ;6ואולם
מהכנסת ,ואולם
התשס"ד2003-;6
מהכנסת,טלוויזיה
שידורי טלוויזיה שידורי
לאפיק אחר טעונה אישור
האמורים אישור
אחר טעונה
השידורים
האמורים לאפיק
העברת השידורים העברת
יושב ראש הכנסת;
של יושב ראש הכנסת;
שמשדרים בעלי זיכיונות
הטלוויזיה זיכיונות
שמשדרים בעלי
הטלוויזיהשידורי
()3
( )3שידורי
בחוק הרשות השנייה;
השנייה;
כהגדרתם
הרשות
טלוויזיה
כהגדרתם בחוק
לשידורי טלוויזיה לשידורי

5
6

()4

ייעודי;משדר ערוץ ייעודי;
שידוריו של
משדר ערוץ
שידוריו של ()4

()5

מיוחד לשידורי כבלים.
כבלים.
רישיון
לשידורי
של בעל
מיוחד
שידוריו
בעל רישיון
שידוריו של ()5

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
ס"ח התשס"ד ,עמ' .32
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(ג) בהפעלת סמכויות המועצה לפי חוק זה לגבי האפיקים
שבהם ישדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או לגבי העברת
שידורים לאפיק אחר ,לא תתיר המועצה להעביר או לשדר
באפיק  10או  22שידורי ערוץ המשדר פרסומות המיועדות
לציבור בישראל ,שידורי ערוץ ששידוריו הם שידורי חדשות
ותכניות בענייני היום המיועדים לציבור בישראל ,או שידורי
ערוץ בעלי מאפיינים אחרים ככל שהורה עליהם השר לאחר
התייעצות עם המועצות ,וזאת בתקופות אלה:
( )1לעניין אפיק  - 10בתקופה שתחילתה במועד שבו
לא נותר עוד בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי
וסיומה בתום שלוש שנים מהמועד האמור; ואולם ככל
שהתיר השר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה להמשיך
לעשות שימוש באפיק  10לפי הוראות סעיף 71ה(ח) לחוק
הרשות השנייה  -בתקופה שתחילתה במועד שבו הפסיק
בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה לעשות שימוש כאמור
באפיק  ,10וסיומה בתום שלוש שנים מהמועד האמור;
( )2לעניין אפיק  - 22בתקופה שתחילתה במועד שבו
לא נותרו עוד בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ
 2וסיומה בתום שלוש שנים מהמועד האמור.
(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג) ,רשאי השר להורות
למועצה כי בתקופה האמורה בפסקה ( )1או ( )2של אותו סעיף
קטן ,לפי העניין ,או בחלק ממנה ,לא תתיר לבעל רישיון כללי
לשידורי כבלים להעביר או לשדר באפיק  10או  22שידורים
של ערוץ כלשהו.
(ה) חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (ג)( )1או ( ,)2לפי
העניין ,רשאי השר להורות למועצה כי לא תתיר להעביר
או לשדר באפיק  10או  ,22שידורי ערוץ המשדר שידורים
מהסוגים המפורטים ברישה לסעיף קטן (ג) ,כולם או חלקם,
לתקופה נוספת ,והכל כפי שיורה.
(ו)

( )1השר ,לאחר התייעצות עם המועצות ,רשאי
להורות ,לא יאוחר מיום כ"ה באדר א' התשע"א
( 1במרס  ,)2011על רשימה של חמישה אפיקים רצופים
המיועדים להעברת שידוריהם של בעלי רישיון
לשידורי טלוויזיה ,בידי בעל רישיון כללי לשידורי
כבלים (בסעיף זה  -רשימת האפיקים הראשונה).
( )2העביר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים את
שידוריהם של בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה בכל
האפיקים שנקבעו ברשימת האפיקים הראשונה,
יורו המועצות על אפיק נוסף או על רשימה נוספת
של אפיקים רצופים ,ככל האפשר במספרים עוקבים
לרשימת האפיקים הראשונה ,לצורך העברת שידוריהם
של בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה נוספים; המועצות
יורו כאמור על אפיקים נוספים ,ככל שיידרש.
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את רשימות האפיקים
האפיקים
רשימותלשנות
אתרשאיות
המועצות
רשאיות לשנות
( )3המועצות ()3
מטעמים המצדיקים זאת;
המצדיקים זאת;
בפסקאות ( )1ו–(,)2
האמורות מטעמים
האמורות בפסקאות ( )1ו–(,)2
השר והמועצות ,לפי
עליהןלפי
והמועצות,
השר שיורו
האפיקים
רשימותעליהן
רשימות האפיקים שיורו
של משרד התקשורת
התקשורת
משרדהאינטרנט
יפורסמושלבאתר
האינטרנט
העניין,
העניין ,יפורסמו באתר
השנייה לטלוויזיה ורדיו.
הרשות ורדיו.
לטלוויזיה
השנייהשל
האינטרנט
הרשות
ובאתר
ובאתר האינטרנט של
המועצות לעניין האפיקים
ביניהן האפיקים
הסכימו לעניין
המועצות
ביניהןלא
( )4לא הסכימו ()4
(,)3ר .יחליט על כך השר.
בפסקהעל()2כךאוהש
כאמוריחליט
כאמור בפסקה ( )2או (,)3
האפיקים כאמור בפסקאות
בפסקאות
ברשימות
האפיקים כאמור
באפיקים או
ברשימות
( )5באפיקים או ()5
שתחילתה במועד הקובע
בתקופההקובע
שתחילתה במועד
בתקופהלא ייכללו,
( )1עד ( )3לא ייכללו )1(,עד ()3
אלה:להלן ,אפיקים אלה:
כמפורט
אפיקים
וסיומה
וסיומה כמפורט להלן,
שבו שנים מהמועד שבו
שלוש
מהמועד
שנים -בתום
אפיק 22
(א) שלוש
(א) אפיק  - 22בתום
זיכיונות לשידורי טלוויזיה
בעליטלוויזיה
לשידורי
זיכיונות עוד
לא נותרו עוד בעלילא נותרו
בערוץ ;2
בערוץ ;2
שבו שנים מהמועד שבו
שלוש
מהמועד
שנים -בתום
אפיק 10
בתום שלוש
(ב) אפיק ( - 10ב)
לשידורי טלוויזיה בערוץ
זיכיוןבערוץ
טלוויזיה
לשידורי בעל
זיכיוןנותר עוד
לא נותר עוד בעל לא
רישיוןהפסיק בעל רישיון
מהמועד שבו
הפסיק בעל
השלישי או
השלישי או מהמועד שבו
,10שימוש באפיק ,10
לעשות
טלוויזיהבאפיק
לשידורי שימוש
לשידורי טלוויזיה לעשות
רישיון לשידורי טלוויזיה
טלוויזיה
לבעל
לשידורי
שהתיר השר
ככל רישיון
ככל שהתיר השר לבעל
באפיק  10לפי הוראות
הוראות
שימוש
לעשותלפי
באפיק 10
להמשיך
להמשיך לעשות שימוש
לחוק הרשות השנייה.
השנייה.
71ה(ח)
הרשות
סעיף 71ה(ח) לחוק סעיף
(ז)

שבו יועברו שידוריו
שידוריו
יועברו קיים,
שאינו אפיק
קיים ,שבו
( )1האפיק (ז)שאינו()1אפיקהאפיק
רישיוןעל ידי בעל רישיון
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון על ידי
טלוויזיה
בעל
לשידורי
של בעל רישיון של
באופן המפורט בסעיף
בסעיף
ייקבע
המפורט
כבלים,
באופן
לשידורי
כלליייקבע
כללי לשידורי כבלים,
מתוך רשימות האפיקים
האפיקים
השנייה,
רשימות
הרשות
מתוך
לחוק
השנייה,
37ד(ב) לחוק הרשות37ד(ב)
המועצות רשאיות להעביר
רשאיות להעביר
בסעיף קטן (ו);
המועצות
האמורות
האמורות בסעיף קטן (ו);
מטעמים המצדיקים זאת,
המצדיקים זאת,
שידורים כאמור,
מטעמים
אחר
כאמור,
לאפיק
לאפיק אחר שידורים
יהיה אף הוא מתוך
מתוך
שייקבע
האחר הוא
יהיה אף
שהאפיק
ובלבדשייקבע
ובלבד שהאפיק האחר
האמורות.האפיקים האמורות.
רשימות האפיקים רשימות
לשידורי טלוויזיה לעשות
טלוויזיה לעשות
לבעל רישיון
לשידורי
רישיוןהותר
( )2הותר לבעל ()2
להוראות סעיף 37ד לחוק
בהתאם37ד לחוק
להוראות סעיף
שימוש באפיק,
שימוש באפיק ,בהתאם
כללילבעל רישיון כללי
המועצה
רישיון
תורה
לבעל
השנייה,
המועצה
הרשות
הרשות השנייה ,תורה
השימוש באותו אפיק עד
אפיק עד
הפסקת
עלבאותו
השימוש
הפסקת כבלים
לשידורי כבלים עללשידורי
תחילתלאפשר את תחילת
אתבמטרה
עליו,
לאפשר
שתודיע לו
למועד במטרה
למועד שתודיע לו עליו,
לשידורי טלוויזיה כאמור,
טלוויזיה כאמור,
בעל הרישיון
לשידורי
שידוריו של
שידוריו של בעל הרישיון
באותו אפיק";
באותו אפיק";

()3

בסעיף 6לד)3(- 3

בסעיף 6לד- 3

השנייהחוק הרשות השנייה
טלוויזיה לפי
לשידורי הרשות
"זיכיון לפי חוק
טלוויזיה
במקום
לשידורי
קטן (ב),
"זיכיון
בסעיף
(א) בסעיף קטן (ב)(,א)במקום
חוק הרשות השנייה";
השנייה";
טלוויזיה לפי
לשידוריהרשות
"רישיון לפי חוק
יבואטלוויזיה
לשידורי
"רישיוןורדיו"
לטלוויזיה
לטלוויזיה ורדיו" יבוא
לרישיוןלפי חוק זה לרישיון
"מרישיון
יבואזה
לזיכיון" חוק
"מרישיון לפי
"מרישיון
במקוםיבוא
לזיכיון"
"מרישיון(ג),
בסעיף קטן
במקום
(ב) בסעיף קטן (ג)(,ב)
חוק הרשות השנייה";
השנייה";
לפי חוק הרשות לפי
()4

"6יא "1יבוא "6כא."1
"6כא."1
6נז ,אחרי
בסעיףיבוא
אחרי "6יא"1
בסעיף 6נז)4( ,
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תיקון חוק הבחירות
(דרכי תעמולה)
 -מס' 27

.81

בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959- ,7בסעיף 16ג ,במקום "ובעלי הזיכיונות"
יבוא "והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור".

תיקון חוק שידורי
טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים) -
מס' 2

.82

בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,התשס"ה2005- ,8בסעיף  ,1בהגדרה
"משדר טלוויזיה" ,בפסקה ( )2שבה ,במקום "בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם".

תיקון חוק שידורי
טלוויזיה מהכנסת
 -מס' 4

.83

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד2003- ,9בסעיף ()2(8ה)( ,)2אחרי "לשידורי
טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "או
בבעל רישיון".

תיקון חוק סיווג,
סימון ואיסור
שידורים מזיקים -
מס' 2

.84

בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א2001- ,10בסעיף (4א)( ,)2במקום
"בעל זיכיון כהגדרתו" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה כהגדרתם".

תיקון סעיף 1

.85

תיקון סעיף 24

.86

תיקון סעיף 28

.87

פרק ב' :הסדרת שידורי טלוויזיה מיום י"ט בחשוון התשע"ו
( 1בנובמבר  - )2015תיקוני חקיקה
סימן א' :חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  -תיקון מס' 34
בסעיף  1לחוק העיקרי -
()1

אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה" יבוא:
""בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -מי שהיה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק
זה כנוסחו ערב יום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר ;";)2015

( )2ההגדרות "זיכיון לשידורי טלוויזיה"" ,זיכיון לשידורים" ו"יחידת שידור" -
יימחקו;
( )3בהגדרה "מורשה לשידורים" ,במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי
רדיו";
( )4בהגדרה ""ערוץ  "2ו"הערוץ השלישי"" ,בסופה יבוא "כנוסחו ערב ביטולו בתיקון
מס' ;"33
()5

ההגדרה "תקופת הזיכיון הראשונה"  -תימחק.

בסעיף (24א) לחוק העיקרי -
( )1ברישה ,במקום "בתוספת הראשונה ,או בתוספת השנייה כשהיא חלה לפי הוראות
סעיף 62ג" יבוא "בתוספת השנייה";

7
8
9
10
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()2

בפסקה (()8ד) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

()3

בפסקה ( ,)11המילים "בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו.

בסעיף (28א) לחוק העיקרי -
()1

פסקה ( - )1תימחק;

()2

בפסקה ( ,)3במקום "הזיכיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לשידורי רדיו".

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;138התשס"ח ,עמ' .593
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;956התשס"ו ,עמ' .281
ס"ח התשס"ד ,עמ'  ;32התשס"ח ,עמ' .621
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;129התשס"ב ,עמ' .133
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החלפת כותרת
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקריפרק ג'
לחוקכותרת
במקום
.88פרק ג'
במקום כותרת
.88
פרק ג'

החלפת כותרת
פרק ג'

לשידורים".ורישיון לשידורים".
תחנת שידור
ורישיון
להפעלת
שידור
זיכיון
תחנת
רדיו,
להפעלת
לשידורי
זיכיון
זיכיון
רדיו,
"פרק ג':
"פרק ג' :זיכיון לשידורי
כותרת סימן
תיקון
תיקון כותרת
"הזיכיון
יבוא
לשידורים"
"הזיכיון"הזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
בחוק"הזיכיון
במקום
לפרק ג'
העיקרי,
סימן א'
בכותרתבחוק
סימןסימן.89א' לפרק ג'
בכותרת
.89
א' לפרק ג'
א' לפרק ג'
לשידורי רדיו".
לשידורי רדיו".
תיקון סעיף 33
בסעיף 33 -לחוק העיקרי -
.90העיקרי
בסעיף  33לחוק
.90

()1

תיקון סעיף 33

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
השוליים,
בכותרת"זיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

טלוויזיה" לשידורי טלוויזיה"
גם זיכיונות
לשידורי
המעבר -
זיכיונות
"וכן -עדגםלמועד
המעבר
המילים
למועד
קטןעד(א),
"וכן
בסעיף
( )2בסעיף קטן (א))2(,המילים
 יימחקו; יימחקו;()3

בסעיף קטן (ב)( -)3בסעיף קטן (ב) -
"בזיכיונות לשידורי רדיו";
לשידורי רדיו";
לשידורים" יבוא
"בזיכיונות"בזיכיונות
לשידורים" יבוא
ברישה ,במקום
(א)"בזיכיונות
(א) ברישה ,במקום
(ב)

תימחק;פסקה ( - )2תימחק;
פסקה (( - )2ב)

זיכיון לשידורי רדיו"
רדיו"
"בעל
לשידורי
לשידורים" יבוא
זיכיון"בעל זיכיון
"בעליבוא
לשידורים"
זיכיוןבמקום
קטן (ד),
"בעל
בסעיף
()4במקום
( )4בסעיף קטן (ד),
"הזיכיון לשידורי רדיו".
יבוארדיו".
לשידורי
לשידורים"
"הזיכיון"הזיכיון
לשידורים" יבוא
ובמקום "הזיכיון ובמקום
תיקון סעיף 34
בסעיף 34 -לחוק העיקרי -
.91העיקרי
בסעיף  34לחוק
.91

תיקון סעיף 34

()1

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
השוליים,
בכותרת"זיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בטלים(.ב) עד (ד)  -בטלים.
סעיפים -קטנים
סעיפים קטנים(()2ב) עד (ד)

סעיף34א
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף 34-א
 .92העיקרי
34א לחוק
.92

ביטול סעיף 34א

תיקון סעיף 36
בסעיף 36 -לחוק העיקרי -
.93העיקרי
בסעיף  36לחוק
.93

תיקון סעיף 36

()1

"בזיכיון לשידורי רדיו";
יבוארדיו";
לשידורי
לשידורים"
"בזיכיון"בזיכיון
לשידורים" יבוא
השוליים ,במקום
בכותרת"בזיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

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

"בעל זיכיון לשידורי
לשידורי
לשידורים" יבוא
זיכיון"בעל זיכיון
"בעל יבוא
לשידורים"
זיכיוןבמקום
(ב)(()3א),
קטן"בעל
במקום
בסעיף
(ב)(()3א),
( )3בסעיף קטן ()3
72א" יבוא "(41ג)72 ,א".
72,56א".
"(41ג),
יבואו–(ג),
"(41ב)2
72א"
ובמקום
ו–(ג),56 ,
רדיו"
רדיו" ובמקום "(41ב)2
תיקון סעיף 37
בסעיף 37 -לחוק העיקרי -
.94העיקרי
בסעיף  37לחוק
.94

תיקון סעיף 37

()1

"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
השוליים,
בכותרת"זיכיון
השוליים ,במקום
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -
"זיכיון לשידורי רדיו";
רדיו";
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"זיכיון"זיכיון
במקום יבוא
לשידורים"
ברישה,
(א)"זיכיון
(א) ברישה ,במקום
(ב)

()3

"51 ,51א" יבוא "51א";
"51א";
במקום
(,)2יבוא
51א"
בפסקה
במקום ",51
בפסקה (( ,)2ב)

"זיכיון לשידורי רדיו".
רדיו".
יבוא
לשידורי
לשידורים"
"הזיכיון"זיכיון
לשידורים" יבוא
ברישה ,במקום
"הזיכיון
במקום(ב),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב))3(,ברישה,

ביטול סימנים
לחוק העיקרי  -בטלים.
בטלים.
בפרק ג'
העיקרי -
לחוקו–א'2
סימנים א'1
ו–א' 2בפרק ג'
סימניםא'1א'.95 1
.95
ו–א' 2לפרק ג'

ביטול סימנים א'1
ו–א' 2לפרק ג'

כותרת
תיקון
תיקון כותרת
"לזיכיון
יבוא
לשידורים"
"לזיכיון"לזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
לחוק"לזיכיון
במקום
לפרק ג'
העיקרי,
סימן ב'
בכותרתלחוק
.96ב' לפרק ג'
בכותרת סימן
.96
סימן ב' לפרק ג'
סימן ב' לפרק ג'
לשידורי רדיו".
לשידורי רדיו".
לשידוריסעיף 38
טלוויזיה" תיקון
תיקון סעיף 38
טלוויזיה"
 גם זיכיוןלשידורי
זיכיוןהמעבר
למועד
"ועדגם
המעבר -
המילים
למועד
העיקרי,
לחוק"ועד
המילים
בסעיף 38
 .97העיקרי,
בסעיף  38לחוק
.97
 יימחקו. יימחקו.תיקון סעיף 41
בסעיף 41 -לחוק העיקרי -
.98העיקרי
בסעיף  41לחוק
.98
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()1

בסעיף קטן (ב- )2
(א) ברישה ,במקום "לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה
ולא" יבוא "לא";
(ב)

בפסקאות ( )1ו–( ,)2בכל מקום ,במקום "זיכיון אחר" יבוא "רישיון אחר";

(ג) בפסקה ( ,)3המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים בעל
זיכיון אחד בערוץ  - "-יימחקו ,במקום "בבעל זיכיון אחד אחר" יבוא "בבעל רישיון
אחד אחר" והסיפה החל במילים "קיימים שני בעלי זיכיון בערוץ"  -תימחק;
(ד)

בפסקה (- )5
( )1בפסקת משנה (ג) ,המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה
או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ  - "-יימחקו ,והסיפה החל במילים
"קיימים שניים"  -תימחק;
( )2בפסקת משנה (ד) ,המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה
או אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ  - "-יימחקו ,והסיפה החל במילים
"קיימים שניים"  -תימחק;

(ה) בפסקה ( ,)8המילים "לעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או אם קיים
בעל זיכיון אחד בערוץ  - "-יימחקו והסיפה החל במילים "קיימים שניים" -
תימחק;
(ו)

בפסקה (- )9
( )1בהגדרה "בעל זיכיון אחר" ,במקום ""בעל זיכיון אחר"" יבוא ""בעל
רישיון אחר"" ,והמילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;
( )2בהגדרה "עיתון קשור" ,במקום "בבעל זיכיון אחר" יבוא "בבעל רישיון
אחר";

( )2בסעיף קטן (ג)( ,)1במקום "בעל זיכיון לשידורים" יבוא "בעל זיכיון לשידורי
רדיו".
תיקון סעיף 45
תיקון סעיף 48

.99
 .100בסעיף  48לחוק העיקרי -

בסעיף  45לחוק העיקרי ,פסקאות (1א) ו–(4א)  -יימחקו.
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה עד המילה "לצורך" יבוא "המועצה רשאית ליטול פרקי זמן
מזמן השידורים של מורשה לשידורים ,לצורך" ,המילים "יחידות השידור או"
והמילים "בין בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה - ",יימחקו;
(ב) בהגדרה "זמן השידורים" ,במקום "של בעל זיכיון לשידורי רדיו או של בעל
רישיון לשידורים" יבוא "של מורשה לשידורים";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "זיכיון לשידורים" יבוא "זיכיון לשידורי רדיו".

תיקון כותרת סימן
א' לפרק ד'

.101

ביטול סעיף 51

.102
 .103בסעיף 51א לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 51א

בכותרת סימן א' לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "תחנות ,רישיונות וזיכיונות" יבוא
"תחנות ורישיונות".
סעיף  51לחוק העיקרי  -בטל.
()1
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בסעיף קטן (א) ,פסקה ( - )1תימחק;
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()2

()2בטל;סעיף קטן (ד)  -בטל;
סעיף קטן (ד) -

()3

( -)3בסעיף קטן (ד- )1
בסעיף קטן (ד)1
ו–(1א)" יבוא "(א)(1א)";
"(א)(1א)";
יבוא"(א)()1
במקום
ו–(1א)"
ברישה,
(א)"(א)()1
(א) ברישה ,במקום
(ב)

תימחק;פסקה ( - )1תימחק;
פסקה (( - )1ב)

(ג)

המעבר  - "-יימחקו;
יימחקו;
"החל -במועד
המעבר "-
המילים
במועד
בפסקה (,)2
המילים "החל
בפסקה (( ,)2ג)

()4

תימחק;הסכימו"  -תימחק;
במילים "לא
הסכימו" -
הסיפה החל
במילים "לא
קטן (ד,)2
בסעיףהחל
( )4הסיפה
בסעיף קטן (ד,)2

()5

קטנים (ז) ו–(ט)  -בטלים;
סעיפיםבטלים;
סעיפים קטנים(()5ז) ו–(ט) -

()6

יימחקו.טלוויזיה"  -יימחקו.
לשידורי
טלוויזיה" -
"ובעלי זיכיונות
לשידורי
המילים
זיכיונות
"ובעלי (י),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (י))6(,המילים

 .104סעיף
תיקון
בסעיף 51-ב לחוק העיקרי -
.104העיקרי
51ב51ב לחוק
בסעיף

()1

תיקון סעיף 51ב

סעיף קטן (א)  -בטל;
()1בטל;
סעיף קטן (א) -

51א(א)( )1ושל" ,יבוא
יבוא
בסעיף
כאמורושל",
51א(א)()1
הזיכיונות
בעליבסעיף
כאמור
"של
הזיכיונות
(ה) ,במקום
בעלי
"שלקטן
בסעיף
( )2בסעיף קטן (ה))2(,במקום
הזיכיונות או"  -יימחקו.
"שבעלייימחקו.
הזיכיונות או" -
"של" והמילים
"של" והמילים "שבעלי
 .105סעיף 52
תיקון
בסעיף 52 -לחוק העיקרי -
העיקרי
בסעיף  52לחוק
.105

תיקון סעיף 52

()1

תימחק;פסקה ( - )1תימחק;
בסעיף-קטן (א),
בסעיף קטן (א))1(,פסקה ()1

()2

51א(א)( - ")1יימחקו.
יימחקו.
כאמור-בסעיף
51א(א)(")1
בסעיףזיכיון
כאמור"מבעל
המילים
זיכיון
(א,)1
"מבעל
בסעיף קטן
( )2המילים
בסעיף קטן (א,)1

תיקון סעיף
 .106סעיף 53
תיקון
 53או"
טלוויזיה
לשידורי
טלוויזיה או"
"בעל זיכיון
לשידורי
המילים
זיכיון
מקום,
"בעל
המיליםבכל
מקום,העיקרי,
בכללחוק
(53א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף (53א).106
ו"הזיכיון או"  -יימחקו.
ו"הזיכיון או"  -יימחקו.
ביטול סעיפים
בטלים54.א ו– - 55בטלים.
סעיפים ,54
.107ו–- 55
סעיפים 54 ,54א
.107

ביטול סעיפים
 54עד 55

 .108סעיף 56
תיקון
בסעיף 56 -לחוק העיקרי -
העיקרי
בסעיף  56לחוק
.108

תיקון סעיף 56

 54עד 55

()1

"לזיכיון או"  -יימחקו;
יימחקו;
המילים
השוליים,או" -
בכותרת "לזיכיון
השוליים ,המילים
()1
בכותרת

()2

בסעיף קטן (א)( -)2בסעיף קטן (א) -
טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
"זיכיון או" -
טלוויזיה
המילים
לשידורי
ברישה,
(א) "זיכיון
(א) ברישה ,המילים
(ב)

תימחק;פסקה ( - )1תימחק;
פסקה (( - )1ב)

(ג)

טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
זיכיון או" -
טלוויזיה
"בבעל
לשידורי
המילים
זיכיון
"בבעל (,)2
המיליםבפסקה
בפסקה (( ,)2ג)

(ד)

( ")2יבוא "(1א) או (.")2
או (.")2
(1א) או
"(1(",)1א)
במקוםיבוא
(1א)(,)3או (")2
בפסקה
במקום "(,)1
בפסקה (( ,)3ד)

ביטול סימן
בחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
לפרק ד'
העיקרי -
סימן ב'
.109בחוק
סימןב'ב' לפרק ד'
.109
לפרק ד'

ביטול סימן ב'
לפרק ד'

סעיף 58
"בעלתיקון
תיקון סעיף 58
לשידורי
זיכיון
לשידורי
המילים
זיכיון
עצמית",
המילים "בעל
בהגדרה "הפקה
העיקרי,עצמית",
לחוק "הפקה
בהגדרה
העיקרי58 ,
 .110בסעיף
בסעיף  58לחוק
.110

יימחקו.זיכיון או"  -יימחקו.
ו"שבעל
טלוויזיה- ",
טלוויזיה ",ו"שבעל זיכיון או"

תיקון סעיף 59
בסעיף 59 -לחוק העיקרי -
.111העיקרי
בסעיף  59לחוק
.111

תיקון סעיף 59

()1

הראשונה - ",יימחקו;
יימחקו;
הזיכיון
הראשונה- ",
"לרבות בתקופת
המיליםהזיכיון
בתקופת
"לרבות(א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,המילים

()2

בטלים(.ב) עד (ד)  -בטלים.
סעיפים -קטנים
סעיפים קטנים(()2ב) עד (ד)

סעיף59א
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף 59-א
.112העיקרי
59א לחוק
.112

ביטול סעיף 59א

ו– "59יבוא "בסעיף  ."59תיקון סעיף 60
תיקון סעיף 60
"בסעיף ."59
"בסעיפים 55
ו– "59יבוא
במקום
העיקרי55,
"בסעיפים
לחוק
במקום
בסעיף 60
.113העיקרי,
בסעיף  60לחוק
.113
ביטול סעיף
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
סעיף62 -
העיקרי
סעיף 6262לחוק.114
.114
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תיקון סעיף 62א

.115

תיקון סעיף 62ב

.116

תיקון סעיף 62ג

.117
 .118סעיף 62ד לחוק העיקרי  -בטל.
 .119בסעיף 62ה לחוק העיקרי -

בסעיף 62א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או" ו"עם בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה אחר או"  -יימחקו;
()2

סעיף קטן (ב)  -בטל;

()3

בסעיף קטן (ג) -
(א) ברישה ,המילים "(51ג) או"  -יימחקו;
(ב)

ביטול סעיף 62ד
תיקון סעיף 62ה

ההגדרה "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -תימחק.

בסעיף 62ב לחוק העיקרי ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או של"  -יימחקו
ובמקום "בעל הזיכיון או של בעל הרישיון ,לפי העניין" יבוא "בעל הרישיון".
בסעיף 62ג לחוק העיקרי ,סעיף קטן (א)  -בטל.

( )1בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "הפקה מקומית קנויה" ,במקום "בתוספת הראשונה" יבוא
"בתוספת השנייה";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "בשידוריהם של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל" יבוא
"בשידוריו של בעל";
()3

בסעיף קטן (ד) ,המילים "לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

( )4בסעיף קטן (ה) ,במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר";
( )5בסעיף קטן (ו) ,בכל מקום ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"" ,בעל הזיכיון
או" ו"לפי העניין - ",יימחקו.
תיקון סעיף 62ו

.120

תיקון סעיף 63

.121
 .122בסעיף 63א לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים (א) ו–(ב)  -בטלים.
 .123בסעיף  66לחוק העיקרי -

בסעיף 62ו לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "הפקה מקומית קנויה" ,בפסקה ( )1שבה ,המילים "בעל
זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,ובמקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת
השנייה";
()2

בסעיף קטן (ב) ,המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה"  -יימחקו;

()3

בסעיף קטן (ג)( ,)2המילים "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו;

( )4בסעיף קטן (ד)( ,)2במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי
טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר" ,המילים "בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,ובמקום "ותנאי הזיכיון או הרישיון ,לפי העניין" יבוא
"ותנאי הרישיון".
תיקון סעיף 63א
תיקון סעיף 66

בסעיף  63לחוק העיקרי ,סעיף קטן (ד)  -בטל.

()1

בסעיף קטן (א) -
(א) במקום הרישה עד המילים "בערוץ  2ובעלי" יבוא "בעלי";

342

ספר החוקים  ,2276י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

טלוויזיה או" ו"לפי העניין",
ו"לפי העניין",
לשידורי
זיכיונות או"
"לבעליטלוויזיה
לשידורי
המילים
זיכיונות
"לבעלי(,)2
המיליםבפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
 יימחקו; יימחקו;()2

קטנים (ב) ו–(ג)  -בטלים.
סעיפיםבטלים.
סעיפים קטנים(()2ב) ו–(ג) -

סעיף 67
לשידורי תיקון
תיקון סעיף 67
בהתאם
טלוויזיה
הזיכיונות בהתאם
לשידורי טלוויזיה
"ימנו בעלי
הזיכיונות
בעליבמקום
העיקרי,
"ימנו
לחוק
במקום
העיקרי(67,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (67א) .124
.124
"ימנה" ,במקום "ובלבד
"ובלבד
במקוםיבוא
החדשות או"
יבוא "ימנה",
או"חברת
החדשותשל
חברתההצבעה
במניות
היחסישל
ההצבעה
לחלקם
לחלקם היחסי במניות
ימנה" הרישיון לא ימנה"
לא שבעל
"ובלבד
הרישיון
שבעליבוא
"ובלבד ימנו"
הרישיון לא
שבעל יבוא
לא ימנו"
הזיכיונות או
שבעל הרישיון
שבעלי
שבעלי הזיכיונות או
יבוא "בבעל הרישיון".
הרישיון".
"בבעלהעניין",
הרישיון ,לפי
העניין ",יבוא
לפיבבעל
הזיכיון או
"בבעלהרישיון,
ובמקוםבבעל
ובמקום "בבעל הזיכיון או
הזיכיונות או"  -יימחקו .תיקון סעיף 68
תיקון סעיף 68
"בעלייימחקו.
המיליםאו" -
הזיכיונות
העיקרי,
לחוק"בעלי
המילים
העיקרי(68,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (68א) .125
.125
סעיף 70
תיקון
תיקון סעיף 70
יימחקו,
או" -
טלוויזיה
יימחקו,
לשידורי
הזיכיונות או" -
לשידורי טלוויזיה
המילים "בעלי
הזיכיונות
העיקרי,
לחוק"בעלי
המילים
העיקרי(70,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (70א) 	.126
	.126
"יממנו" יבוא "יממן".
"יממן".
במקום
יבוא
מקום,
"יממנו"
ובכל מקום ,במקוםובכל
ביטול סימנים
לחוק העיקרי  -בטלים.
בטלים.
בפרק ד'
העיקרי -
ה' ו–ו'
לחוק
סימנים
בפרק ד'
סימנים ה' ו–ו'.127
.127

ביטול סימנים
ה' ו–ו' בפרק ד'

תיקון סעיף
72ג(ב) לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף
72ג 72ג(ב).128
.128

תיקון סעיף 72ג

ה' ו–ו' בפרק ד'

()1

טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
זיכיון או" -
טלוויזיה
"שבעל
לשידורי
המילים
זיכיון
"שבעל(,)1
המיליםבפסקה
בפסקה ()1( ,)1

לשידורי טלוויזיה או"
טלוויזיה או"
"בבעל זיכיון
לשידורי
המילים
מקום,זיכיון
"בבעל
בכל
המילים
( )2ו–(,)3
מקום,
בפסקאות
( )2בפסקאות ()2()2ו–( ,)3בכל
 יימחקו; יימחקו;()3

טלוויזיה או"  -יימחקו;
יימחקו;
לשידורי
זיכיון או" -
טלוויזיה
לשידורי"בעל
זיכיוןהמילים
בפסקה (,)4
המילים "בעל
בפסקה ()3( ,)4

()4

טלוויזיה או"  -יימחקו.
יימחקו.
לשידורי
זיכיון או" -
טלוויזיה
"בבעל
לשידורי
המילים
זיכיון
"בבעל (,)5
המיליםבפסקה
בפסקה ()4( ,)5

ו"לפי סעיף 85א
או" תיקון
תיקון סעיף
העניין- ",
העניין- ",
השידור שלו,
או" ו"לפי
"ביחידת
השידור שלו,
"ביחידת המילים
לחוק העיקרי,
המילים
העיקרי85,א
לחוק בסעיף
בסעיף
85א 85א .129
.129
יימחקו.
יימחקו.
בעל86א
"ולענייןסעיף
זיכיון תיקון
 .130סעיף
תיקון
זיכיון
במילים
החלבעל
"ולעניין
הסיפה
במילים
( )1ו–(,)2
החל
בפסקאות
ו–( ,)2הסיפה
העיקרי,
לחוק ()1
בפסקאות
העיקרי86 ,א
 .130בסעיף
86א86א לחוק
בסעיף
תימחק.טלוויזיה"  -תימחק.
לשידורי
לשידורי טלוויזיה" -
סעיף 96
"בזיכיון תיקון
תיקון סעיף 96
רדיו".
לשידורי
יבוארדיו".
לשידורי
לשידורים"
"בזיכיון"בזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
"בזיכיון
לחוק
במקום
העיקרי(96,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (96א) .131
.131
סעיף 100א
ובעלתיקון
תיקון סעיף
לשידורי
רישיון
לשידורי
טלוויזיה
רישיון
לשידורי
זיכיוןובעל
טלוויזיה
לשידורי"בעל
זיכיון במקום
העיקרי,
"בעל
לחוק
במקום
העיקרי100,א
לחוק בסעיף
בסעיף
100א100א .132
.132
ובמקום "51ב(א) או (א,)1
או (א,)1
ישלם"
"51ב(א)
טלוויזיה
ובמקום
לשידורי
רישיוןישלם"
טלוויזיה
"בעל
לשידורי
ישלמו" יבוא
"בעל רישיון
טלוויזיה
טלוויזיה ישלמו" יבוא
העניין" יבוא "51ב(א.")1
"51ב(א.")1
לפי העניין" יבוא לפי
ביטול סעיפים
לחוק העיקרי  -בטלים.
בטלים.
ו–102א2
העיקרי -
102א1
לחוק
סעיפים
ו–102א2
סעיפים 102א1
.133
.133

ביטול סעיפים
102א 1ו–102א2

ביטול סימן
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
 ח'בפרק
העיקרי
סימן ב'
.134לחוק
סימןב'ב' בפרק ח'
.134

ביטול סימן ב'
בפרק ח'

102א 1ו–102א2
בפרק ח'

לשידורי 108
"הזיכיוןתיקון סעיף
תיקון סעיף
רדיו".
יבוארדיו".
לשידורי
לשידורים"
"הזיכיון"הזיכיון
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
"הזיכיון
לחוק
במקום
(108א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
(108108א).135
.135
סעיף 109
לשידורי תיקון
תיקון סעיף
לשידורי
"זיכיונות
לשידורים" יבוא
"זיכיונות"זיכיונות
לשידורים" יבוא
העיקרי ,במקום
לחוק"זיכיונות
במקום
(109א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
(109 109א).136
.136
רדיו".
רדיו".
ביטול פרק
לחוק העיקרי  -בטל.
בטל.
פרק י'
העיקרי -
פרקי'י' לחוק .137
.137

ביטול פרק י'

ביטול התוספת
לחוק העיקרי  -בטלה.
בטלה.
הראשונה
העיקרי -
התוספת
הראשונה לחוק
התוספת .138
.138

ביטול התוספת
הראשונה

תיקון התוספת
השנייה לחוק העיקרי -
העיקרי -
בתוספת
 .139לחוק
בתוספת השנייה
.139

תיקון התוספת
השנייה

הראשונה
השנייה

()1

בסעיף - 1

()1

בסעיף - 1

 בסעיף קטן (א) -(א) בסעיף קטן (א)(א)
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()1

אחרי ההגדרה "הכנסות" יבוא:
""הפקה מקומית"  -תכנית שרוב יוצריה ,רוב מבצעיה ,רוב הצוות
הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם
תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע ,והיא הופקה בעבור
קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית ,בערבית ,ברוסית או
בשפה אחרת שאישר המנהל מראש ,למעט שידורי חדשות,
תכניות ספורט ותכניות בענייני היום; בהגדרה זו" ,רוב" -
 75%לפחות;
"חצי שעה" ,במכסת תכניות הקבועה בחצאי שעות  24 -דקות
תכנית לפחות;";

( )2בהגדרה "ערוץ" ,המילים "שידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"
 יימחקו;()3

אחרי ההגדרה "שידור חוזר" יבוא:
""שעה" ,במכסת תכניות הקבועה בשעות  48 -דקות תכנית
לפחות;
"תכנית"  -יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים
ומוגדרים ,במתכונת הערוכה לשידור בטלוויזיה ,הכוללת
רצף של תמונות וקול;
"תכנית סוגה (ז'נר) עילית"  -הפקות מקומיות מהסוגים האלה:
(" )1תכנית תעודה"  -תכנית העוסקת בתיעוד של תופעות
חברתיות ,תרבותיות או פוליטיות ,או בתיעוד תופעות או
תגליות בטבע או במדע ,והיא אינה תכנית בענייני היום;
(" )2תכנית דרמה"  -תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל
אופי קומי ,דרמטי ,מלודרמטי ,טרגי או כיוצא בזה ,בין השאר
מסוגים אלה:
(א) דרמה בודדת  -דרמה בהיקף של פרק אחד
המשודרת במלואה במהלך שידור אחד ,או מהווה חלק
מסדרה קצרה ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילומי אולפן
עם צילומים מחוץ לאולפן ,ואורכה  50דקות לפחות;
(ב) דרמה תיעודית (דוקודרמה)  -דרמה העוסקת
בדמויות או באירועים אמיתיים והחותרת לשחזר
דמויות ואירועים אלה ,מתוך נאמנות מרבית לעדויות
ולמסמכים המתארים אותם;
(ג) סדרת דרמה  -דרמה שבה כמה פרקים ,שאורך
כל אחד מהם  24דקות לפחות;
(ד) סרט טלוויזיה  -תכנית במתכונת הדומה לדרמה
בודדת אך מתאפיינת ,בדרך כלל ,באורך של  80דקות
לפחות ובתסריט המחייב צילומים מחוץ לאולפן;
(" )3תכנית מיוחדת"  -תכנית במתכונת מקורית ובעלת ערך
מיוחד ,אשר הוכח להנחת דעתה של הרשות כי היא באיכות
יוצאת דופן של כתיבה תסריטית ,משחק ובימוי ,מסוגים אלה:
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(ב)

ברמת הפקה גבוהה
גבוהה
המופקת
הפקה
מערכונים
המופקת ברמת
מערכונים תכנית
(א)
(א) תכנית
של רבע שעה לפחות;
לפחות;
באורך
באורך של רבע שעה
וחדשנית ,באורך של
מקורית של
וחדשנית ,באורך
מקורית במתכונת
במתכונת תכנית
(ב)
(ב) תכנית
רבע שעה לפחות; רבע שעה לפחות;
תיעודית וסדרה דרמטית
דרמהדרמטית
בודדת,וסדרה
תיעודית
דרמה
(ג) דרמה בודדת(,ג)דרמה
לפחות;".חצי שעה לפחות;".
באורך של
שעה
חציאלה
שלכל
 כל אלה באורך -(ב)בטל;סעיף קטן (ב)  -בטל;
סעיף קטן (ב) -

יבוא "שיוציא" והסיפה
והסיפה
"שיוציא" ,וכן"
יבואבכל ערוץ,
הזיכיונות,
ערוץ ,וכן"
בכלבעלי
"שיוציאו
הזיכיונות,
במקום
בעלי
"שיוציאו ,2
( )2בסעיף
( )2בסעיף  ,2במקום
המזערית תוצא"  -תימחק;
השנתית -תימחק;
המזערית תוצא"
השנתית"ההוצאה
החל במילים
החל במילים "ההוצאה
ערוץ,הזיכיונות בכל ערוץ,
בכלבעלי
שנה,
הזיכיונות
"שיוציאו ,בכל
שנה ,בעלי
במקום
מקום,בכל
"שיוציאו,
ו– ,4בכל
במקום
בסעיפים 3
( )3בסעיפים  3ו–)3(,4בכל מקום,
"שיוציא ,בכל שנה";
שנה";
בכליבוא
"שיוציא,וכן"
שווה ביניהם
בחלוקה יבוא
בחלוקה שווה ביניהם וכן"
( )4בסעיף  )4( - 5בסעיף - 5
סעיף קטן (א)  -בטל;
(א)בטל;
(א) סעיף קטן (א) -
ההפקות"מתוך כלל ההפקות
"ובעל" יבוא
"מתוך כלל
יבואהמילה
הרישה עד
במקום "ובעל"
(ב) ,המילה
קטן עד
הרישה
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום
השעות כאמור ישודרו
ישודרו
הזיכיונות,
השעות כאמור
"ולעניין בעלי
הזיכיונות,
והמילים
בעל"בעלי
"ולעניין
והמיליםשנה,
ישדר ,בכל
ישדר ,בכל שנה ,בעל"
שהוקצו להם בערוץ" -
בערוץ" -
השידור
ליחידות להם
יחסי שהוקצו
השידור
באופן
ליחידות
יחסי ערוץ
ידיהם בכל
על באופן
על ידיהם בכל ערוץ
יימחקו;
יימחקו;
בטלים; (ג) עד (ו)  -בטלים;
סעיפים קטנים
(ג) סעיפים קטנים(ג)(ג) עד (ו) -
()5

בסעיף 5א )5( -

בסעיף 5א -

סעיף קטן (א)  -בטל;
(א)בטל;
(א) סעיף קטן (א) -
(ב)

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
קטן (ב)במקום
במקום סעיף (ב)

(ג)

הרישיון ,יוציא בעל הרישיון,
בעלטלוויזיה
לשידורי
רישיוןיוציא
טלוויזיה
לשידוריבעל
רישיון של
רישיון
בעלשנת
"(ב)שלבכל
"(ב) בכל שנת רישיון
מיליון שקלים חדשים;".
חדשים;".
שקליםשל 4
ישראליים ,סכום
סרטיםשל  4מיליון
הפקת סכום
ישראליים,
לשם הפקת סרטים לשם
סעיף קטן (ג) (-ג)בטל;סעיף קטן (ג)  -בטל;

ובמקום "באותה שנת
יימחקושנת
"באותה
ובמקום -
יימחקו,זיכיון או"
המילים "בעל
זיכיון או" -
קטן (ד),
בסעיף"בעל
(ד) בסעיף קטן (ד)(,ד)המילים
"באותה שנת רישיון";
רישיון";
שנת יבוא
העניין"
"באותה
רישיון ,לפי
העניין" יבוא
לפיאו שנת
זיכיון
זיכיון או שנת רישיון,
סעיף קטן (ה)  -בטל;
(ה)בטל;
(ה) סעיף קטן (ה) -
(ו)

במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
קטן (ו) יבוא:
במקום סעיף (ו)

(ז)

השנתית המזערית של
המזערית של
השנתיתמההוצאה
מההוצאה אחוזים
אחוזיםהשווה ל–17
ל–17הסכום
השווהעלה
"(ו) עלה הסכום "(ו)
מיליון שקלים חדשים,
חדשים,
שקלים56.7
סכום של
מיליון
טלוויזיה ,על
סכום של 56.7
לשידורי
טלוויזיה ,על
בעל רישיון
בעל רישיון לשידורי
שנת רישיון סכום של
באותה של
רישיון סכום
הרישיון
שנת
בעל
באותה
הרישיוןיוציא
בעלמסוימת,
רישיון
יוציא
בשנת
בשנת רישיון מסוימת,
נוסף על הסכום שהוא
שהוא
ישראליים,
על הסכום
סרטים
להפקת נוסף
ישראליים,
חדשים
סרטים
שקלים
להפקת
מיליון
חדשים
 4מיליון שקלים 4
(ב) ;".לפי סעיף קטן (ב);".
להוציא
חייב קטן
חייב להוציא לפי סעיף
 בסעיף קטן (ז) -בסעיף קטן (ז) (ז)
(ו)""סעיף קטן (ה) או (ו)"
במקום
יימחקו(,ה) או
"סעיף קטן
במקוםאו" -
יימחקו ,זיכיון
המילים "בעל
זיכיון או" -
ברישה,
(")1בעל
( )1ברישה ,המילים
הרישיון לשידורי טלוויזיה,
טלוויזיה,
בעל
לשידורי
הזיכיון או
הרישיון
בעל"בעל
במקום
הזיכיון או
"בעלקטן (ו)",
"סעיף
במקום
יבוא "סעיף קטן (ו)" ,יבוא
ובמקום "באותה שנת
טלוויזיה"שנת
לשידורי "באותה
טלוויזיה" ובמקום
"בעל הרישיון
לשידורי
הרישיוןיבוא
"בעל העניין",
לפי העניין ",יבוא לפי
"באותה שנת רישיון";
רישיון";
העניין" יבוא
"באותה שנת
רישיון ,לפי
העניין" יבוא
לפיאו שנת
זיכיון
זיכיון או שנת רישיון,
()2

(ו)";יבוא "סעיף קטן (ו)";
קטן(ו)"
(ה) או
"סעיף
יבואקטן
"סעיף
במקום(ו)"
(( ,)1ה) או
בפסקהקטן
במקום "סעיף
בפסקה ()2( ,)1
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( )3בפסקה ( ,)2במקום "של בעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי
טלוויזיה ,לפי העניין" יבוא "של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה" ובמקום
הסיפה החל במילים "באותה שנת זיכיון  -לעניין בעל זיכיון בערוץ "2
יבוא "באותה שנת רישיון";
(ח)

בסעיף קטן (ח) ,במקום "בעלי הזיכיונות בכל ערוץ וכן על ידי" יבוא "בעל";

(ט) בסעיף קטן (ט) ,במקום "שעל בעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה,
לפי העניין ",יבוא "שעל בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה" ובמקום "באותה שנת
זיכיון או שנת רישיון ,לפי העניין ",יבוא "באותה שנת רישיון";
( )6בסעיף  ,6במקום "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר" והמילים "בעל הזיכיון או"  -יימחקו;
( )7בסעיף  ,7במקום "בעל זיכיון ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו" יבוא "בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה ישדר";
()8

בסעיף - 8
(א) בסעיף קטן (א) ,המילים "(5ג) עד (ה)"  -יימחקו;
(ב)

סעיפים קטנים (ב) ו–(ג)  -בטלים.
סימן ב' :תיקונים עקיפים

תיקון חוק התקשורת
(בזק ושידורים) -
מס' 48

.140

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982- ,11בסעיף 6כא(1ב) ,פסקת משנה ()3
 -תימחק.

תיקון חוק שידורי
טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים) -
מס' 3

.141

בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,התשס"ה2005- ,12בסעיף  ,1בהגדרה
"משדר טלוויזיה" ,בפסקה ( )2שבה ,במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל" יבוא
"בעל" ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".

תיקון חוק שידורי
טלוויזיה מהכנסת
 -מס' 5

.142

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד2003- ,13בסעיף ()2(8ה)( ,)2המילים "בעל זיכיון
לשידורי טלוויזיה או" והמילים "בבעל זיכיון או"  -יימחקו.

תיקון חוק סיווג,
סימון ואיסור
שידורים מזיקים -
מס' 3

.143

בחוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א2001- ,14בסעיף (4א)( ,)2המילים
"בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או"  -יימחקו ,ובמקום "כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו".

תחילת פרק ב'
כללים ראשונים

.144
 .145כללים ראשונים לפי סעיף 33ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  12לחוק זה ,ייקבעו עד יום

שמירת תוקף

.146

פרק ג' :תחילה ,כללים ראשונים ושמירת תוקף
תחילתו של פרק ב' ביום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר .)2015

כ"ז באדר ב' התשע"א ( 2באפריל .)2011

תקנות וכללים שנקבעו לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי הוראות החוק העיקרי
כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,למעט כללים שנקבעו לפי סעיף  39לחוק העיקרי ,יעמדו
בתוקפם ויחולו גם על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כל עוד לא שונו או בוטלו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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12
13
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