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בתוק סמכותי לפי סעיפי )2ב()3 ,ב( ו  6לחוק סיווג ,סימו ואיסור שידורי מזיקי ,
התשס"א ) 2001להל החוק( ,לאחר התייעצות ע הגופי האחראי  ,לפי העני  ,לפיקוח על
ביצוע הסימו לפי סעי )4ב( לחוק ,ובאישור ועדת החינו והתרבות של הכנסת ,אני מתקי תקנות
אלה:

פרק א' :הגדרות
הגדרות
.1

בתקנות אלה

"אחראי לסימו " אחראי לביצוע סימו כמשמעותו בסעי )4א( לחוק ,לפי העני ;
"הגו המפקח" כמשמעותו בסעי 4א)ד( לחוק;
"מדרי שידורי " לוח שידורי אלקטרוני ) (EPGאו לוח שידורי אחר שמתפרס ברבי ;
"מילואה" קטע קצר המשודר בי שני חלקי מישדר;
"מישדר" מישדר טלוויזיה כהגדרתו בחוק;
"מישדר חו " מישדר המשודר מחו לישראל ונקלט בישראל ,אשר אינו מיועד ,מבחינת תוכנו
ומהותו ,לציבור בישראל או לחלק ממנו ,ואשר משודר באותה עת ובאותה מתכונת למדינות
אחרות ,בלי שעבר התאמה כלשהי לציבור בישראל ,לרבות מבחינת תוכנו ,עריכתו ,תרגומו,
דיבובו או זמ שידורו;
"סימ " לפי טבלת הסימני שבלוח א' בתוספת.

פרק ב' :סיווג וסימו

סיווג וסימו מישדר
.2

)א(

)ב(
המחמירה.

אחראי לסימו יסמ מישדר בסימ המתאי  ,לפי הסיווג שבלוח ב' בתוספת.
מישדר שמתקיימי

לגביו מספר מאפייני סוג בתוספת ,יסומ לפי רמת הסיווג

מיקו הסימ
)תיקו התשס"ד(
)א( סימ יופיע בחלקו העליו של מרקע הטלוויזיה ,באחת מפינותיו; הסימ יהיה בצבע
.3
ובגודל גופ ברורי לעי .

)ב(

על א האמור בתקנת משנה )א( ,רשאי גו המפקח להתיר לאחראי לסימו
) (1לגבי מישדר המשודר בשיטת שידור ספרתית ,כי סימ יופיע ברצועת המידע
המתייחסת למישדר בלבד;
) (2לגבי מישדר חו המשודר בישראל בשיטת שידור אנלוגית ,כי הסימ יופיע כפי
שיורה הגו המפקח ,במדרי שידורי בלבד.
) (3לגבי מישדר כאמור בתקנה )7א (1שלא נית לפיה פטור לגביו ,כי הסימ יופיע
במדרי השידורי וכ  ,ככל שהדבר נית  ,כי מידע בדבר סיווגו יוצג בתחילתו של
המישדר בכתוביות או בשקופית ,כפי שיורה הגו המפקח.

בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה )א( ו )ב( ,אחראי לסימו יפעל לפרסו הסימ
)ג(
המתאי למשדר ג במדרי שידורי  ,כפי שיורה הגו המפקח.

מש הופעת הסימ
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)א(

סימ יוצג על מרקע הטלוויזיה בתחילת המישדר ,למש  30שניות רצופות.

)ב( מישדר שמשכו מעל  30דקות ,יישא סימ כאמור ,בכל  30דקות ,למש  30שניות
רצופות; בקביעת משכו של מישדר לפי תקנת משנה זו ,יובאו בחשבו קדימו  ,מילואה או
פרסומת המשודרי במהלכו.
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )ב( ,במישדר שבמהלכו משודרי קדימו  ,מילואה
)ג(
או פרסומת ,יוצג סימ מיד ע חידוש השידור לאחר הפסקת הקדימו  ,המילואה או הפרסומת
האמורי  ,וזאת למש  10שניות.

סימו קדימו
קדימו למישדר שיש לסמנו לפי תקנות אלה ,יישא אותו סימ של המישדר ,ואול לעני
.5
תקנה )4א( ו )ב( ,במקו " 30שניות רצופות" יבוא " 10שניות רצופות או לכל אורכו ,לפי הנמו ";
הוראות תקנה )3ב( ו )ג( לא יחולו לעני זה.

מידע לצופי
)א( אחראי לסימו יפעל לש יידוע הצופי בדבר משמעות הסימני הקבועי בטבלת
.6
הסימני שבתוספת ,ובדבר הכללי לפטור מחובת סימו  ,לרבות במדרי שידורי .
)ב(

הגו המפקח רשאי להורות לאחראי לסימו בדבר אופ יידוע הצופי כאמור.

פרק ג' :כללי לפטור מחובת סימו

פטור מסימו מישדר
)תיקו התשס"ד(
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)א(

מישדר יהיה פטור מחובת הסימו לפי החוק ,א מתקיי בו אחד מאלה:

)(1

המישדר משודר בשעות שבי  01:00ובי ;06:00

) (2המישדר משודר בשידור חי ,ואי לאחראי לסימו אפשרות סבירה לקבל
לגביו ,זמ סביר קוד למועד שידורו ,פרטי המאפשרי סיווגו וסימונו;
) (3המישדר הוא מישדר חו  ,ואי לאחראי לסימו אפשרות סבירה לקבל לגביו,
זמ סביר קוד למועד שידורו ,פרטי המאפשרי סיווגו וסימונו.
)א (1השר רשאי ,לפי המלצת הגו המפקח ,לפטור מחובת הסימו לפי החוק מישדרי
בערו  ,כול או חלק המשודרי בישראל בשיטת השידור האנלוגית ,ואשר לולא תורגמו היו
נחשבי מישדר חו  ,וזאת בהתחשב במאפייניה של מישדרי כאמור.
)ב( לגבי מישדרי כאמור בתקנת משנה )א() (2ו ) ,(3אחראי לסימו יפעל לפרסו
הודעה במדרי שידורי כפי שיורה הגו המפקח שלפיה אי בידו פרטי המאפשרי סיווג
וסימו כאמור.

פטור מסימו קדימו
)תיקו התשס"ד(
)א( קדימו למישדר שיש לסמנו יהיה פטור מחובת הסימו הקבועה בחוק ,א משכו
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קצר מ  5שניות.
)ב( קדימו למישדר אשר לולא תורג היה נחשב מישדר חו  ,יהיה פטור מחובת הסימו
הקבועה בחוק.

תחילה
.9

תחילת של תקנות אלה
) (1לעני שידורי הטלוויזיה הלימודית ,שידורי על פי חוק רשות השידור,
התשכ"ה  ,1965ושידורי על פי חוק הרשות השניה  90ימי מיו פרסומ ;
)(2

לעני שידורי על פי חוק הבזק  270ימי מיו פרסומ .

תוספת

לוח א' טבלת הסימני
)תקנה (1

הסוג לפי לוח א'
המישדר אינו ראוי לצפיה
לגילאי  8ומטה

הסימ

המישדר אינו ראוי לצפיה
לגילאי  14ומטה
המישדר אינו ראוי לצפיה
לגילאי  18ומטה

לוח ב' סיווג
)תקנה (2

מאפייני הסוג )*(
רמת סיווג

מי ופורנוגרפיה

אלימות )**(
ואכזריות

חשש לעידוד עבריינות
או שימוש בסמי
מסוכני

המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי  8ומטה

המישדר כולל עירו
בהקשר מיני או
פעילות מינית,
במרומז.

המישדר כולל הצגה
כלשהי של סצינות
אכזריות ואלימות.

המישדר כולל
התייחסות כלשהי
לשימוש בסמי  ,א
בלא פירוט אופ
השימוש ,לרבות
בהקשר ביקורתי.

המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי 14
ומטה

המישדר כולל עירו
בהקשר מיני או
פעילות מינית
מפורטי  ,או אלימות
מינית במרומז.

המישדר כולל
סצינות אכזריות
ואלימות ,ג א
באופ שאינו מעודד
אכזריות או אלימות,
שלא בהקשר
ביקורתי.

המישדר כולל סצינות
הכוללות שימוש
בסמי  ,ג א באופ
שאינו מעודד שימוש
בה  ,למעט בהקשר
ביקורתי.

המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי 18
ומטה

המישדר כולל אלימות המישדר כולל
סצינות אלימות
מינית או תכני
ואכזריות ברמה
פורנוגרפיי
ובהיק ניכרי  ,או
המיועדי במהות
סצינות שיש בה כדי
לעודד גירוי מיני,
לרבות הצגה מפורשת לעודד אכזריות או
אלימות.
של יחסי מי מלאי
או חלקיי .

המישדר כולל תכני
אשר יש חשש סביר כי
יעודדו עבריינות או
שימוש בסמי .

)*(

בהתייחס לביטויי חזותיי  ,מילוליי או קוליי הנכללי במישדר.

)**(

"אלימות" לרבות שימוש באלימות מילולית )שפה בוטה(.
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