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חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 59 והוראת שעה(, 
התשע"ד-2014*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 6יט2
6יט1 יבוא: 

 "תוכן שידורי
כבלים

בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ישדר מגוון סרטים 6יט2  )א( 
האמנות,  המוסיקה,  הבידור,  בתחומי  השאר  בין  ותכניות, 

החברה, המדע, החינוך, התרבות והספורט 

)א(, יכלול בעל  במסגרת שידורים כאמור בסעיף קטן  )ב( 
רישיון כללי לשידורי כבלים, גם שידורים שיש בהם ביטוי 
לנושאים ולצרכים ייחודיים של שטח גאוגרפי שהמועצה 
קבעה את גבולותיו בכללים )בסעיף זה - אזור(; המועצה 
לשדר  כבלים  לשידורי  כללי  רישיון  לבעל  לאשר  רשאית 

שידורים כאמור ביותר מתחום אזור אחד 

בקיום שידורים לפי סעיף זה יפעל בעל רישיון כללי  )ג( 
לשידורי כבלים בהתאם לכללים שתקבע המועצה לעניין סעיף 

זה "

בסעיף 6כ1)א( לחוק העיקרי, במקום "6כ)ב(" יבוא "6יט2)א(" 2 תיקון סעיף 6כ1

בסעיף 6כ2)ב( לחוק העיקרי, במקום "6כ)א(" יבוא "6סב1)א(" 3 תיקון סעיף 6כ2

בסעיף 6נז לחוק העיקרי, במקום "6כ)ב(" יבוא "6יט2" 4 תיקון סעיף 6נז 

אחרי סעיף 6סב לחוק העיקרי יבוא:5 הוספת פרק ב'3

"פרק ב'3: חדשות מקומיות - הוראת שעה

חדשות מקומיות - 
הוראת שעה

בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי 6סב1  )א( 
לוויין )בסעיף זה - בעלי הרישיון( ישדרו חדשות מקומיות 
ותכניות מקומיות בענייני היום הנוגעים לאזור מסוים בלבד 
)בסעיף זה - חדשות מקומיות(; בעלי הרישיון לא יפיקו את 

החדשות המקומיות במשותף 

לשם קיום שידורי חדשות מקומיות יקצו בעלי הרישיון,  )ב( 
מדי שנה, סכום שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים; 
מספר  לפי  מהסכום,  חלק  בתשלום  יישא  רישיון  בעל  כל 

המנויים שלו ביחס לכלל המנויים של בעלי הרישיון  

המועצה, כהגדרתה בסעיף 6א, תקבע בכללים הוראות  )ג( 
הפקתם  אופן  מתכונתם,  היקפם,  רמתם,  תוכנם,  לעניין 
ומועדיהם של שידורי החדשות המקומיות, בהתחשב בין 
)ב( וכן את אופן העברת  השאר בסכום הקבוע בסעיף קטן 
רשאים  הרישיון  בעלי  המנויים;  מספר  וחישוב  הסכומים 
להציע למועצה, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק 
שעה(,  והוראת   59 מס'  )תיקון  ושידורים(  )בזק  התקשורת 
התשע"ד-2014 2, הצעה לעניין חלוקת הפקת שידורי החדשות 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 533, מיום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, עמ' 37 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 282   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 282   2

ספר החוקים 2433, י"ג באדר א' התשע"ד, 2014 2 13
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המקומיות ביניהם לפי אזורים או בדרך אחרת, והמועצה 
רשאית לאשר את ההצעה, בשינויים או בלא שינויים 

החדשות המקומיות לפי פרק זה ישודרו במשך שנתיים,  )ד( 
החל ביום כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014( "

בסעיף 37ב1)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )7( יבוא:6 תיקון סעיף 37ב1

הפר הוראה לפי סעיף 6סב1 "  )8("

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7 יבוא:1 הוספת סעיף 7א

"קיום קשר עם קטין 
ואחראי על קטין 

בשפתם

)טיפול 7א  קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  )א( 
והשגחה( ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל 
עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת 
הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים 
אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד 
מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על 
ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות 

המתרגם תתועד בכתב 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לעכב נקיטת אמצעי  )ב( 
חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי 
לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי 
או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, 
ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין 
ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם 

יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו "

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, אחרי "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(" יבוא 2 תיקון סעיף 23
"או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

המקומיות ביניהם לפי אזורים או בדרך אחרת, והמועצה 
רשאית לאשר את ההצעה, בשינויים או בלא שינויים 

החדשות המקומיות לפי פרק זה ישודרו במשך שנתיים,  )ד( 
החל ביום כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014( "

תיקון סעיף 37ב1בסעיף 37ב1)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )7( יבוא:6 

הפר הוראה לפי סעיף 6סב1 "  )8("

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

הוספת סעיף 7אבחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7 יבוא:1 

"קיום קשר עם קטין 
ואחראי על קטין 

בשפתם

)טיפול 7א  קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  )א( 
והשגחה( ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל 
עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת 
הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים 
אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד 
מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על 
ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות 

המתרגם תתועד בכתב 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לעכב נקיטת אמצעי  )ב( 
חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי 
לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי 
או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, 
ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין 
ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם 

יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו "

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, אחרי "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(" יבוא 2 
"או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א" 

תיקון סעיף 23

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 526, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(, עמ' 16 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 611   1

ספר החוקים 2433, י"ג באדר א' התשע"ד, 2014 2 13


