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622

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 40(, התשע"ו-2016*

 בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1,72 תיקון סעיף 72
אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: 

בעל זיכיון לשידורי רדיו רשאי לשדר, נוסף על השידורים שהותר לו לשדר ")ו(  )1(
במסגרת זיכיונו )בסעיף זה - השידורים העיקריים(, שידורי רדיו בעלי תוכן שונה 
מהשידורים העיקריים, בחלק משעות היממה )בסעיף זה - תוכן שידורים נוסף(, 

אם אישרה זאת המועצה כאמור בפסקה )2( 

בלי לגרוע מסמכותה כאמור בסעיף קטן )א(, מצאה המועצה, לאחר מיפוי   )2(
בתוכן  צורך  יש  כי  הארץ,  ברחבי  אוכלוסיות  מגוון  של  המיוחדים  הצרכים 
שידורים נוסף בעבור אוכלוסייה מסוימת, בשטח מסוים באזור זיכיון, רשאית היא 
לתת לבעל הזיכיון לשידורי רדיו אישור לשדר תוכן שידורים נוסף אחד בלבד 
בשטח כאמור, שישודר במקום השידורים העיקריים, בהתאם לכללים שתקבע; 
במתן אישור ובקביעת כללים כאמור תפעל המועצה לפי הוראות סעיף קטן )ה( 

)2(, אלא  המועצה לא תיתן אישור לתוכן שידורים נוסף כאמור בפסקה   )3(
לאחר שניתן אישור השר לעניין האפשרות להקצאת התדרים לפי הוראות פקודת 

הטלגרף האלחוטי 

ניתן לבעל זיכיון לשידורי רדיו אישור לתוכן שידורים נוסף, לא יינתן אישור   )4(
השר לעניין האפשרות להקצאת תדרים נוספת לאותו בעל זיכיון לשם כיסוי אזור 

זיכיונו אלא אם כן התגלו הפרעות לקליטת שידוריו "

על אף האמור בסעיף 72)ו( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעל זיכיון לשידורי 2 הוראת מעבר )א( 
רדיו שהוקצו לו שני תדרים או יותר לשם כיסוי או קליטה של שידוריו באזור הזיכיון, 
והמועצה אישרה לו, לפני תחילתו של חוק זה, לקיים שידורים בעלי תוכן נוסף בתדרים 
שהוקצו לו, יהיה רשאי להמשיך לקיים את שידוריו כפי שאישרה לו המועצה עד למתן 

החלטה של המועצה לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 

עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה תקבע המועצה כללים ותקבל החלטות  )ב( 
לגבי בעלי זיכיון כאמור בסעיף קטן )א(, לפי הוראות סעיף 72)ו()2( לחוק העיקרי כנוסחו 

בחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה
ושר התקשורת

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 610, מיום י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(, עמ' 24 

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ה, עמ' 148   1
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