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חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים 
אחרים )תיקוני חקיקה(, התשס"ח-2008*

תיקון חוק רשות 
השידור - מס' 20

בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965  1, אחרי סעיף 25א יבוא:1  

"עוצמת הקול 
בתשדירי פרסומת, 

בקדימונים 
ובהודעות

הרשות לא תשדר תשדיר פרסומת, קדימון או הודעה, בשידורי 25ב 
הרדיו או בשידורי הטלוויזיה, בעוצמת קול העולה על טווח 
עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר פרסומת, קדימון 
או הודעה, כפי שקבע הוועד המנהל בכללים; בסעיף זה, 

"קדימון" - כל אחד מאלה:

)1( תשדיר המודיע על שידור אחד או יותר שישודרו 
בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו 
יום או במועד אחר, בין של הרשות ובין של גוף אחר 

המשדר לציבור לפי כל דין;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי הרשות "

תיקון חוק התקשורת 
)בזק ושידורים( 

- מס' 41

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  2 -2 

)1( אחרי סעיף 6כד יבוא:

"עוצמת הקול 
בתשדירי פרסומת, 

בקדימונים 
ובשידורים אחרים

ייעודי 6כד1  ערוץ  משדר  לרבות  כבלים,  לשידורי  רישיון  בעל 
הממומן באמצעות שידורי פרסומת, לא ישדר בערוץ המופק 
בעיקר עבור הציבור בישראל, תשדיר פרסומת, קדימון או 
שידור מסוג אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול 
העולה על טווח עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר 
פרסומת, קדימון או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה 
המועצה בכללים; בסעיף זה, "קדימון" - כהגדרתו בסעיף 

6לד1)ז()3(, לרבות קדימון צולב כהגדרתו באותו סעיף ";

)2( בסעיף 6נז, אחרי "6כד," יבוא "6כד1,";

)3( בסעיף 37ב1)ב()4(, אחרי "6כ)ו(" יבוא "6כד1" 

תיקון חוק הרשות 
השניה לטלוויזיה 

ורדיו - מס' 30

בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  3, אחרי סעיף 86 יבוא: 3 

"עוצמת הקול 
בתשדירי פרסומת, 

בקדימונים 
ובשידורים אחרים

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר פרסומת, קדימון או שידור מסוג 86א 
אחר שקבעה המועצה בכללים, בשידורי הרדיו או בשידורי 
הקול  עוצמת  טווח  על  העולה  קול  בעוצמת  הטלוויזיה, 
המקובל במישדר שאינו תשדיר פרסומת, קדימון או שידור 
מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; בסעיף זה, 

"קדימון" - כל אחד מאלה:

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת – 164, מיום כ"ה בתמוז התשס"ז )11 ביולי 2007(, עמ' 248 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשס"ח, עמ' 196   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ח, עמ' 518   2

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשס"ח, עמ' 192   3
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)1( תשדיר המודיע על לוח שידורים או על שידור אחד 
או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר 
יותר באותו יום או במועד אחר, בשידורי בעל הזיכיון, ולעניין 
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם בשידורי בעל זיכיון אחר 

באותו ערוץ;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי בעל הזיכיון, ולעניין 
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם שידורי בעל זיכיון אחר 

באותו ערוץ "

תיקון חוק שידורי 
טלוויזיה מהכנסת 

- מס' 3

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003  4 - 4 

)1( אחרי סעיף 13 יבוא:

"עוצמת הקול 
בתשדירי שירות, 

בקדימונים 
ובשידורים אחרים

הגוף המשדר לא ישדר תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג 13א 
אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול העולה על טווח 
עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר שירות, קדימון 
או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; 

בסעיף זה, "קדימון" - כל אחד מאלה:

)1( תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד 
או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר 

יותר באותו יום או במועד אחר;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי הגוף המשדר ";

)2( בסעיף 18)א(, אחרי "5)ב()4(" יבוא "או 13א" 

תיקון חוק גלי צה"ל 
- שידורי רדיו של 

צבא הגנה לישראל 
)שידורי חסות 

ותשדירי שירות( 
)הוראת שעה( 

- מס' 2

בחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( 5 
)הוראת שעה(, התשס"ה-2005 5 , בסעיף 4, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( גלי צה"ל לא ישדר שידור חסות, תשדיר שירות או קדימון, בעוצמת קול העולה 
השר,  שקבע  כפי  כאמור,  שידור  שאינו  במישדר  המקובלת  הקול  עוצמת  טווח  על 

בהתייעצות עם ועדת הפיקוח; בסעיף קטן זה, "קדימון" - כל אחד מאלה:

)1( תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו 
בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי גלי צה"ל "

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 6 תחילה 

תקנות וכללים 
ראשונים

כללים ראשונים לפי הסעיפים המפורטים להלן ייקבעו עד יום התחילה:7 

)1(  סעיף 25ב לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה;

 2 )2( סעיף 6כד1 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982, כנוסחו בסעיף 
לחוק זה;

)3( סעיף 86א לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, כנוסחו בסעיף 3 
לחוק זה;

ס"ח התשס"ד, עמ' 32, התשס"ח, עמ' 48ג   4

5  ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשס"ז, עמ' 371 

)1( תשדיר המודיע על לוח שידורים או על שידור 
אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו 
ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר, בשידורי 
בעל הזיכיון, ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם 

בשידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ;

הזיכיון,  בעל  שידורי  את  לקדם  שנועד  )2( תשדיר 
ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם שידורי בעל 

זיכיון אחר באותו ערוץ "

תיקון חוק שידורי בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003  4 - 4 
טלוויזיה מהכנסת 

- מס' 3 )1( אחרי סעיף 13 יבוא:

"עוצמת הקול 
בתשדירי שירות, 

בקדימונים 
ובשידורים אחרים

הגוף המשדר לא ישדר תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג 13א 
אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול העולה על טווח 
עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר שירות, קדימון 
או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; 

בסעיף זה, "קדימון" - כל אחד מאלה:

)1( תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור 
אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו 

ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי הגוף המשדר ";

)2( בסעיף 18)א(, אחרי "5)ב()4(" יבוא "או 13א" 

בחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( 5 
)הוראת שעה(, התשס"ה-2005 5 , בסעיף 4, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

תיקון חוק גלי 
צה"ל - שידורי 

רדיו של צבא 
הגנה לישראל 
)שידורי חסות 

ותשדירי שירות( 
)הוראת שעה( 

- מס' 2

")ב( גלי צה"ל לא ישדר שידור חסות, תשדיר שירות או קדימון, בעוצמת קול העולה 
השר,  שקבע  כפי  כאמור,  שידור  שאינו  במישדר  המקובלת  הקול  עוצמת  טווח  על 

בהתייעצות עם ועדת הפיקוח; בסעיף קטן זה, "קדימון" - כל אחד מאלה:

)1( תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו 
בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;

)2( תשדיר שנועד לקדם את שידורי גלי צה"ל "

תחילה תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 6 

תקנות וכללים כללים ראשונים לפי הסעיפים המפורטים להלן ייקבעו עד יום התחילה:7 
ראשונים

)1(  סעיף 25ב לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה;

 2 )2( סעיף 6כד1 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982, כנוסחו בסעיף 
לחוק זה;

)3( סעיף 86א לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, כנוסחו בסעיף 3 
לחוק זה;
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)4( סעיף 13א לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003, כנוסחו בסעיף 4 לחוק 
זה;

)5( סעיף 4 לחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות 
ותשדירי שירות( )הוראת שעה(, התשס"ה-2005, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה 
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