יחול  )1(4לחוק זה ,יחול
כנוסחוזה,בסעיף
 )1(4לחוק
ההשתתפות,
כנוסחו בסעיף
ההשתתפות,שיעור
לחוק להגדלת
שיעור
להגדלת(26ה)
לחוק סעיף
(ב) סעיף (26ה) (ב)
בשנות המס  2009ו–.2010
בפועלו–.2010
המס 2009
עבודה
בשנות
חודשי
בפועל
עבודהבעד
המשתלם
חודשי
מענק
בעד
לגבי
לגבי מענק המשתלם
יחול  )2(4לחוק זה ,יחול
כנוסחוזה,בסעיף
 )2(4לחוק
ההשתתפות,
כנוסחו בסעיף
ההשתתפות,שיעור
לחוק להגדלת
שיעור
להגדלת(27ג)
לחוק סעיף
(ג) סעיף (27ג) (ג)
בשנות המס  2009ו–.2010
שהופקהו–.2010
המס 2009
ממוצעת
חודשית בשנות
הכנסהשהופקה
ממוצעת
לגבי
לגבי הכנסה חודשית
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה)
(תיקוני חקיקה)
מקומיות
בטלוויזיה)
מקומיותחדשות
(המשך שידורי
התקשורתחדשות
(המשך שידורי
חוק התקשורת חוק
התשס"ט*2009-התשס"ט*2009-
שעה) (תיקון מס' ,)2
מס' ,)2
(הוראות
(הוראות שעה) (תיקון
סעיף 3
(תיקוני תיקון
תיקון סעיף 3
(הוראות
חקיקה)
(הוראות
בטלוויזיה)
(תיקוני חקיקה)
בטלוויזיה)מקומיות
שידורי חדשות
מקומיות
(המשך
חדשות
התקשורת
בחוק שידורי
התקשורת (המשך
בחוק
.1
.1
התשס"ח2007-1
שעה) ,התשס"ח2007-1
התקשורתאת חוק התקשורת
בסעיף  3המתקן
העיקרי),את חוק
החוק המתקן
בסעיף 3
(להלן -
העיקרי),
שעה)(,להלן  -החוק
התשס"ז2006-2
ביוני התשס"ט ( 30ביוני
התשס"ט"ח'(30בתמוז
בתמוז ,במקום
במקום "ח'
,)35
מס'2,2
התשס"ז006-
ושידורים) (תיקון
(בזקמס' ,)35
(בזק ושידורים) (תיקון
התש"ע ( 30ביוני .")2010
בתמוז.")2010
( 30ביוני
התש"ע"י"ח
 ")2009יבוא
 ")2009יבוא "י"ח בתמוז
תיקון סעיף 4
סעיף 4בתמוז
תיקון "י"ח
 ")2009יבוא
ביוניבתמוז
("30י"ח
יבוא
התשס"ט
ביוני ")2009
התשס"ט"ח'(30בתמוז
העיקרי ,במקום
"ח' בתמוז
לחוק
במקום
בסעיף 4
 .2העיקרי,
בסעיף  4לחוק
.2
התש"ע ( 30ביוני .")2010
התש"ע ( 30ביוני .")2010
התשמ"ב1982-3
התקשורת),חוק
בסעיף 6כ ,תיקון
תיקון חוק
בסעיף 6כ,
התקשורת) - ,חוק
התשמ"ב1982-( 3להלן
(להלן  -חוק
ושידורים),
התקשורת (בזק
ושידורים),
בחוק
התקשורת (בזק
בחוק
.3
.3
התקשורת (בזק
התקשורת (בזק
יבוא:סעיף קטן (ו )1יבוא:
אחרי סעיף קטן (ו)1אחרי
ושידורים) -
ושידורים) -

מהתמלוגים מס'
שנוכו42מהתמלוגים
שנוכועל הסכומים
קטן (ו)1
הסכומים
על בסעיף
כאמור
קטן (ו)1
שהוצאו
הסכומיםבסעיף
שהוצאו כאמור
מס' (" 42ו )2עלו הסכומים"(ו )2עלו
מהתמלוגים שעל בעל רישיון
כאמורבעל רישיון
מהתמלוגים שעל
כאמורבין הסכומים
היתרה
הסכומים
קטן ,תמומן
היתרה בין
אותו סעיף
תמומן
לפי אותו סעיף קטן,לפי
מתמלוגים שינוכו מתמלוגים
כל הסכומים
שינוכו
הסכומים שסך
6נו(א) ,ובלבד
שסך כל
ובלבדסעיף
לשלם לפי
לוויין6נו(א),
לשידוריסעיף
לשידורי לוויין לשלם לפי
בדברתקבע הוראות בדבר
המועצה
הוראות
תקבע(ו;)1
בסעיף קטן
המועצה
הנקוב
הסכום(ו;)1
בסעיף קטן
יעלה על
הנקוב
הסכוםלא
סעיף זה
לפיעל
לפי סעיף זה לא יעלה
המישדרים כאמור בסעיף
אתבסעיף
כאמור
בפועל
המישדרים
למי שהפיק
זה את
בפועל
סעיף קטן
שהפיק
למילפי
היתרה
קטן זה
סכומי
העברתסעיף
העברת סכומי היתרה לפי
קטן (א)".
קטן (א)".

התשס"ט ( 1ביולי .)2009
בתמוז.)2009
( 1ביולי
התשס"ט ט'
חוק זה ביום
בתמוז
תחילתוט'של
חוק זה ביום
ותוקףתחילתו.4של (א)
תחילה (א)
.4

תחילה ותוקף

בתוקפן זה ,יעמדו בתוקפן
בסעיף  3לחוק
כנוסחו יעמדו
התקשורת,לחוק זה,
כנוסחו בסעיף 3
6כ(ו )2לחוק
התקשורת,
הוראות סעיף
6כ(ו )2לחוק
(ב) הוראות סעיף(ב)
התש"ע ( 30ביוני .)2010
בתמוז.)2010
( 30ביוני
התש"ע י"ח
עד יום י"ח בתמוז עד יום
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1
2
3

משה כחלון
שר התקשורת
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשס"ט ( 6ביולי  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,438 -מיום ז' בתמוז התשס"ט ( 29ביוני  ,)2009עמ' .734
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;70התשס"ט ,עמ' .84
ס"ח התשס"ז ,עמ' .26
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ח ,עמ' .620
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