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 תזכיר חוק

 שם החוק המוצע .א

 .2015-התשע"ה (,..הישראלי )תיקון מס'חוק השידור הציבורי הצעת 

 

 עיקרי החוק המוצע והצורך בו .ב

 

. (2תיקון מס'  -)להלן 2014 -דלחוק השידור הציבורי, התשע" 2התקבל תיקון מס'  2015בספטמבר  3יום ב

בשידורי הרשות הקובעת כי "( 5) פסקהוספה נ )ב(113לסעיף והקריאה השניה התקבלה הסתייגות במהלך 

ציונים והדבקת תגים, מהעלמת פט קדום, מהבעת דעה אישית, ממתן צדדיות, ממש-יש להימנע מחד

 .עובדות או מהטעמתן באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי"

  .שידורלרשות ה אין חולק כי יש חשיבות לכללי אתיקה עיתונאית ואולם, מוצע להותיר את עיצובם

ייכנס  הצעת חוק זוצפוי להתפרסם בימים הקרובים ברשומות. מוצע לקבוע כי המוצע ב 2תיקון מס' 

 הוא יום פרסומו.  -2לתוקף ביום התחילה של תיקון מס' 

 

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים .ג

 

 .2014 -דהשידור הציבורי הישראלי, התשע"תיקון חוק 
 

 דינההשפעת החוק המוצע על תקציב המ .ד

 

 .תקציב המדינהלא צפויה השפעה של החוק המוצע על 

 

 השפעת החוק המוצע על ההיבט המנהלי של המשרד .ה

 

 לא צפויה השפעה של החוק המוצע על ההיבט המנהלי של המשרד.

 

 להלן נוסח החוק המוצע ודברי ההסבר .ו

 2015-(, התשע"ה..השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס' ק  הצעת חו

בסעיף קטן )ב(,   ,2014 -לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד 113בסעיף   .1 113סעיף תיקון 

 תימחק.  –( 5פסקה )

(, 2תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק השידור הציבורי )תיקון מס'   .2 תחילה

 .2015 -ההתשע"

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

 

   1ף סעיל

. (2תיקון מס'  -)להלן 2014 -ור הציבורי, התשע"דלחוק השיד 2התקבל תיקון מס'  2015בספטמבר  3ביום 
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בשידורי הרשות ( הקובעת כי "5)ב( נוספה פסקה )113במהלך הקריאה השניה התקבלה הסתייגות ולסעיף 

צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, ממתן  ציונים והדבקת תגים, מהעלמת -יש להימנע מחד

 .פי ערכן החדשותי"עובדות או מהטעמתן באורח סלקטיבי שלא ל

ולכן  לרשות השידור אין חולק כי יש חשיבות לכללי אתיקה עיתונאית ואולם, מוצע להותיר את עיצובם

 (.5מוצע למחוק את פסקה )

 

  2לסעיף  

ייכנס  הצעת חוק זוצפוי להתפרסם בימים הקרובים ברשומות. מוצע לקבוע כי המוצע ב 2תיקון מס' 

 .הוא יום פרסומו -2מס'  של תיקון לתוקף ביום התחילה


