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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לביטול פקודת העתונות, התשע"ז-2017  

ביטולפקודת
העתונות

פקודתהעתונות1-בטלהצ1צ

בפקודתהנזיקין]נוסחחדש[2,סעיף87-בטלצ2צתיקוןפקודתהנזיקין

פקודתהעיתונותשנחקקהבשנת1933קובעת  סעיף 1
של לאור והוצאתם הדפסתם לעניין הוראות 
דפוסצ בתי והחזקת ספרים רישום דפוס, ודברי עיתונים
הפקודהמסדירהאתחובתהרישויכתנאימוקדםלהדפסת
עיתוןאוהוצאתולאור,אתהתנאיםלקבלתרישיוןואת
הנסיבותשבהןיישללצכמוכןקובעתהפקודהאתסמכות
שרהפניםלהפסיקאתפרסומושלעיתוןוכןלהפסיקאו
לצמצםאתהעבודהבביתדפוסשבומודפסאומוצאלאור

עיתון,ביןהשארבשלסכנהלשלוםהציבורצ

עם יחד העיתונות, בפקודת המעוגנים ההסדרים
הסדריםנוספיםבתחוםהעיתונות)תקנות94עד96לתקנות
ההגנה)שעתחירום(,ו194)להלן-תקנותההגנה(,שבוטלו
לאחרונהכפישיפורטבהמשך(,נבחנולאורךהשניםבשל
הפגיעהבחופשהביטויובחופשהעיסוקהכרוכהבהסדרים

אלהצ

במסגרתזוהוקמהבשנת1996,ועדהציבוריתלבדיקת
ההסדריםהחוקייםבענייניהעיתונותבישראל,שבראשה
יצצדוקז"ל, כיהןנשיאמועצתהעיתונותדאז,מרחיים
וביןחבריההיואנשיאקדמיהואנשיםמתחוםהעיתונות
)להלן-ועדתצדוק(צמסקנותהוועדהקבעו,ביןהשאר,כי
העיתונות תחום להסדרת הקיימת החקיקתית המסגרת
היותה עם אחד בקנה עולים שאינם הסדרים כוללת
כי ציינה הוועדה דמוקרטיתצ מדינה ישראל שלמדינת
"המסגרתהנושנה,הנעוצהבתפיסותיושלשליטקולוניאלי
זר,אינההולמתאתערכיהשלמדינתישראלומןהראוי
להחליפהבהסדרראוי,שיהלוםבאופןמובהקאתהתפיסה

הדמוקרטיתבדברמעמדהשלהעיתונות"צ

הניחה צדוק, ועדת המלצות 2008,בעקבות בשנת
העיתונות, חוק הצעת את הכנסת שולחן על הממשלה
הסדרים לקבוע נועדה זו חוק הצעת התשס"ח-2008צ
חדשיםבתחוםהעיתונות,וכן,בהתאםלהמלצותועדת
96לתקנות 94עד צדוק,לבטלאתהפקודהואתתקנות
ההגנהצביןהשארהוצעלבטלאתדרישתהרישויכתנאי
דרישות את לבטל וכן עיתון של לאור להוצאה מוקדם
תנאיהכשירותמעורךצלצדביטולזהוביטולהפקודהכולה,
הוצעלהטילעלמוציאיםלאורחובותגילויוחובהלמנות
ממונהעלתלונותהציבורולקבועכילביתהמשפטהמחוזי
תהיהסמכותלאסוראולהגבילאתפרסומושלעיתוןאם
השתכנעכיפרסוםהעיתוןעלוללסכןאתביטחוןהמדינה

אואתביטחוןהציבורצ

הצעתהחוקאושרהבקריאהראשונהונדונהבוועדת
הכלכלהשלהכנסתצבדיוניםאלההצעתהחוקנתקלה

ההסדר אי־תחולת בשל השאר בין רבות, בהתנגדויות
המוצעעלהאינטרנט,השארתהסמכותלסגורעיתונים,
גםאםהוצעכיסמכותזותהיהבידיביתמשפט,תנאי
כשירותשהוצעולגביעורךעיתון,המוציאלאור,בעלי
הנרחבות הגילוי וחובות עיתון, של ודירקטור שליטה

שהוצעלהטילעלעיתוניםגדוליםצ

בנוסף,לאורךהשניםהגישההאגודהלזכויותהאזרח
כמהעתירותבבג"ץ,האחרונהשבהןבג"ץ14/ו617האגודה
לזכויותהאזרחבישראלנ'שרהפנים,לענייןאי–חוקתיותם
שלההסדריםהקבועיםבפקודתהעיתונותובתקנותההגנה
ופגיעתםבזכויותיסודצעמדתהמדינהבעתירהזו,היאכי
ישמקוםלשובולקדםשינויחקיקהבכלהקשורלפקודת
העיתונות,בהמשךלמאמציםשננקטובעברולאהגיעו

לכדיהשלמהצ

ביוםל'בתשריהתשע"ז)1בנובמבר2016(נכנסלתוקף
ביטולןשלתקנות94עד96לתקנותההגנה,בסעיף76)2(
עמ' התשע"ו, )ס"ח התשע"ו-2016 בטרור, המאבק לחוק
רבות תקנות של רחב־היקף ביטול במסגרת זאת, 898(צ
מתוךתקנותההגנהאשרנמצאכיישלהןתחליףבחקיקה
עדכניתאושאיןבהןעודצורךמסיבותאחרותצתקנות
96קבעוסמכויותרחבותשלהממונהעלהמחוז 94עד
להגבילאתהעיסוקבעיתונותבאמצעותדרישתתעודת
היתרלהדפסהאולהוצאהלאורשלעיתוןומתןאפשרות

לסרבלהענקתתעודהכאמורצ

בהצעתחוקזומוצע,כצעדנוסף,לבטלגםאתפקודת
הפגיעה - לעיל שצוינו הטעמים בשל וזאת העיתונות
הקשהבזכויותהחוקתיותלחופשביטויולחופשהעיסוק,וכן
בשלכךשהמדוברבפקודהמנדטורית,ארכאית,שההסדרים
מאז שחלו להתפתחויות מותאמים אינם בה הקבועים
חקיקתהבתחוםהעיתונותבפרטובתחוםהתקשורתבכללצ

בהתאמה,מוצעלתקןבתיקוניםעקיפיםחוקיםשונים
הכולליםהפניהלהגדרותולהוראותשבפקודתהעיתונות

)ראודבריהסברלסעיפים2עד7להלן(צ

פקודתהעיתונותכנוסחהערבפרסומהשלהצעת
חוקזו,מובאתבנספחלדבריההסברצ

סעיף87לפקודתהנזיקין]נוסחחדש[קובעכי  סעיף 2
ניתןלקייםפסקדיןשניתןלטובתתובעבשל 
שניתנה ערובה מימוש של בדרך הרע, לשון פרסום
פקודת ביטול עם העיתונותצ לפקודת ו)1()3( סעיף לפי
העיתונות,ועמההדרישההאמורהלהפקדתערבות,אין

משמעותלסעיףזהומוצעלבטלוצ

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1191,)א(1214;ס"חהתשס"ח,עמ'81צ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש10,עמ'266;ס"חהתשס"ח,עמ'0ו9צ 2
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תיקוןחוקרשות
השידור

בחוקרשותהשידור,התשכ"ה-ו3196,בסעיף39,סעיףקטן)ג(-בטלצ3צ

תיקוןחוקאיסור
לשוןהרע

בחוקאיסורלשוןהרע,התשכ"ה-ו4-4196צ

בסעיף11)ג(,בהגדרה"אמצעיתקשורת",המילים"כמשמעותובפקודתהעתונות )1(
)להלן-עתון("-יימחקו;

בסעיף12,המילים"המוצאלאורעלפירשיוןבעלתוקף"ו"כמשמעותובפקודת )2(
העתונות"-יימחקוצ

תיקוןחוקהספריות
הציבוריות

בחוקהספריותהציבוריות,התשל"ה-ו197ו,בסעיף1,ההגדרה"עיתון"-תימחקצוצ

תיקוןחוקהגנת
הפרטיות

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-6-61981צ

בסעיף30)א(,המילים"כמשמעותובפקודתהעתונות)להלן-עיתון("-יימחקו; )1(

בפקודת ו"כמשמעותו תקף" רשיון פי על לאור "המוצא המילים 31 בסעיף )2(
העתונות"-יימחקוצ

תיקוןחוקהספרים
)חובתמסירהוציון

הפרטים(

בחוקהספרים)חובתמסירהוציוןהפרטים(,התשס"א-72000,בסעיף1,ההגדרה"עיתון"7צ
-תימחקצ

תיקוןחוקרשותבחוקרשותהשידור,התשכ"ה-ו3196,בסעיף39,סעיףקטן)ג(-בטלצ3צ
השידור

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורלשוןהרע,התשכ"ה-ו4-4196צ
לשוןהרע

בסעיף11)ג(,בהגדרה"אמצעיתקשורת",המילים"כמשמעותובפקודתהעתונות )1(
)להלן-עתון("-יימחקו;

בסעיף12,המילים"המוצאלאורעלפירשיוןבעלתוקף"ו"כמשמעותובפקודת )2(
העתונות"-יימחקוצ

תיקוןחוקהספריותבחוקהספריותהציבוריות,התשל"ה-ו197ו,בסעיף1,ההגדרה"עיתון"-תימחקצוצ
הציבוריות

תיקוןחוקהגנתבחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-6-61981צ
הפרטיות

בסעיף30)א(,המילים"כמשמעותובפקודתהעתונות)להלן-עיתון("-יימחקו; )1(

בפקודת ו"כמשמעותו תקף" רשיון פי על לאור "המוצא המילים 31 בסעיף )2(
העתונות"-יימחקוצ

בחוקהספרים)חובתמסירהוציוןהפרטים(,התשס"א-72000,בסעיף1,ההגדרה"עיתון"7צ
-תימחקצ

תיקוןחוקהספרים
)חובתמסירהוציון

הפרטים(

וזהנוסחושלסעיף87שמוצעלבטלו:

"פיצויים על לשון הרע בעתון

תובעשזכהבמשפטנגדבעלעתוןבשלפרסום 87. )א(
לשוןהרעבאותועתון,והואמראהלביתהמשפטשלפניו
נתבררההתובענהשאיןהואיכוללהביאלקיוםפסק־הדין
בדרךשלהוצאהלפועלנגדמקרקעיןאומיטלטליןשלהנתבע,
רשאיביתהמשפטלהורותשפסק־הדיןיבוצענגדהחתומים
עלכתב־הערבותשניתןעלידיהנתבעאולמענולפיסעיף
ו)1()3(לפקודתהעיתונותולהורותעלמימושהערובהשניתנה
עלידיהחותמיםעלאותוכתב,ובלבדשחבותםשלהחותמים

לאתעלהעלחבותםלפיכתב־הערבותצ

תובעכאמורבסעיף־קטן)א(ימציאלשרהאוצר )ב(
העתקשלצובית־המשפטלפיסעיףזהצ

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלהסדרת )ג(
את ולקבוע זה סעיף לפי בהליכים וסדרי־הדין הנוהג

האגרותשישולמובהםצ"

סעיף39)ג(לחוקרשותהשידור,התשכ"ה-ו196  סעיף 3
)להלן-חוקרשותהשידור(,קובעכדלקמן: 

בפקודת כמשמעותו - )א( קטן סעיף לענין "עתון", ")ג(
העיתונות"צ

1 בסעיף כמוצע העיתונות פקודת ביטול בעקבות
להצעתהחוק,מוצעלבטלאתסעיף39)ג(האמורולהותיראת
המונח"עיתון"בחוקרשותהשידורבלאהגדרהחקיקתיתצ

השידור לחוק ו־123 92)א( סעיפים לפי כי יצוין
השידור רשות חוק התשע"ד-2014, הישראלי, הציבורי

אמורלהתבטלביוםד'באיירהתשע"ז)30באפריל2017(צ

סעיף11לחוקאיסורלשוןהרע,התשכ"ה-ו196  סעיפים
)להלן-חוקאיסורלשוןהרע(,קובעכיבפרסום  4 ו־6 

לשוןהרעבאמצעיתקשורת,יישאובאחריות 
פליליתואזרחיתגםעורךאמצעיהתקשורתומישהחליט
מי גם יישא אזרחית באחריות וכי הפרסום, על בפועל
שאחראיעלאמצעיהתקשורתצסעיף11)ג(כוללבהגדרת
"אמצעיתקשורת"גםעיתוןכמשמעותובפקודתהעיתונותצ
לאורביטולפקודתהעיתונות,מוצעלמחוקאתההפניה
האמורהלפקודהזוולהותיראתהמונח"עיתון"במשמעותו

המילולית,בלאהגדרהחקיקתיתצ

העיתונות לפקודת ההפניה את למחוק מוצע עוד
"דבר הגדרת לצורך הרע לשון איסור לחוק 12 שבסעיף
לפרסום תוקף בעל לרישיון ההתייחסות את וכן דפוס"
דרישת ביטול נוכח זאת הסעיף, באותו המוזכר עיתון

הרישיוןהקבועהבפקודהצ

מוצעלערוךשינוייםדומיםבסעיפים30ו־31לחוק
הגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,הקובעיםהוראותדומות
הפוגע פרסום בשל ואזרחית פלילית אחריות לעניין

בפרטיות,בעיתוןאובדפוסצ

התשל"ה-ו197 הציבוריות, הספריות בחוק  סעיפים 
פרטים(, וציון מסירה )חובת הספרים ובחוק  5 ו־7 

- ""עיתון" המונח מוגדר התשס"א-2000, 
2לפקודתהעיתונות"צלאורההצעה כמשמעותובסעיף
לבטלאתפקודתהעיתונות,מוצעלבטלהגדרהזוולהותיר
אתהמונח"עיתון"בחוקיםאלהבמשמעותםהמילולית,

בלאהגדרהחקיקתיתצ

ס"חהתשכ"ה,עמ'106;התשע"ו,עמ'1202צ 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'240;התש"ע,עמ'246צ 4

ס"חהתשל"ה,עמ'230;התשס"ז,עמ'390צ ו

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"א,עמ'8ו7צ 6

ס"חהתשס"א,עמ'80;התשס"ח,עמ'0וצ 7
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שמוצעלבטלה העיתונות פקודת להלןנוסחהשל
בהצעתחוקזו:

"פקודת העיתונות

הדפסתם בענין החוק את ומאחדת המתקנת פקודה
והוצאתםלאורשלעתוניםושארדברי־פרסוםוהקובעת

הוראותבעניןרישוםספריםוהחזקתבתידפוסצ

השם הקצר

פקודהזותיקראפקודתהעיתונותצ 1צ

פירוש 

זויהיולמונחיםהבאיםהפירושיםדלקמן בפקודה 2צ
מלבדאםעניןהכתוביחייבפירושאחר-

"חברה"פירושהחברההרשומהעפ"יפקודתהחברות;

"אגודהשיתופית"פירושהאגודהשיתופיתהרשומהעפ"י
פקודתהאגודותהשיתופיות;

ידיעות, חדשות, המכיל דבר־דפוס כל פירושו "עתון"
סיפורי־מאורעות,אוכלהערות,ציונים,אוביאורים
בקשרעםאותםחדשות,ידיעותאוסיפורי־מאורעות,
אועםכלעניןאחרבעלחשיבותציבורית,הנדפסבכל
לשוןוהיוצאלאורבישראללמכירהאולהפצת־חינם,
לעתיםקבועותאובלתי־קבועות,אךאיןהואכוללכל
דבר־דפוסהיוצאלאורע"יממשלתישראלאולמענה;

"נדפס"פירושוהועתקבמכבש־דפוס;

"מכבש־דפוס"כוללכלמכונת־דפוסומכשיר־דפוסשסוגלו
והיעודיםכנראהלשמשלהעתקתמלים,תמונות,או
אותותעלגבינייר,אועלבדאועלחומראחרכיוצא
בזה,אךאיןהואכוללכלמכשירהמכווןוהמשמש
רקלהעתקתתרשימיםאוכלמכשירפוטוגרפיגרידא
הנועדוהמשמשרקלהעתקתצילומים,אוכלמכונת־

כתיבהאוכלמכשירמיטלטלאחרהמכווןוהמשמש
להעתקתמליםאואותותכשאותומכשיראואותה
מכונהאינםמשמשיםאלאלהעתקתמסמכיםשהם

באמתובתמיםמסמכיםמסחרייםאופרטיים;

"בעל"פירושוגםהבעלהיחידישלעתוןוגםהאנשיםאשר,
אםמהיותםשותפיםאומסיבהאחרת,מייצגיםכלחלק
אוטובת־הנאהבעתוןוהנםאחראיםלכך,הןבינםלבין
עצמםוהןבינםלביןהאנשיםהמייצגיםבאותוהאופן
אתהחלקיםהאחריםאוטובות־ההנאההאחרותבאותו

העתון,אךלאשוםאדםאחרזולתם;

"דיבת־הסתה"פירושהכלדבר־דפוסהמכילכוונתהסתה
החוק תיקון לפקודת 3ו בסעיף שהוגדרה כפי למרד

הפליליצ

חלק א' - הדפסת עתונים והוצאתם לאור

פירוש

לצורךחלקזה-"ממונהעלמחוז"פירושוהממונהעל 3צ
אותוהמחוזשבועתידהעתוןלהידפסאושבוהואנדפסצ

אין להדפיס או להוציא לאור עתון בלא רשיון

בישראל עתון שום לאור להוציא או להדפיס אין 4צ
אלאאםכןקיבלבעליותחילהרשיוןבחתימתהממונה

עלהמחוזבטופסהקבועבתוספתהראשונהלפקודהזוצ

באילו תנאים יינתן הרשיון

לאיינתןשוםרשיוןאלאאםקייםמבקשהרשיון )1( וצ
אתהתנאיםהבאים-

מסרלממונהעלהמחוזהצהרהבשבועה )א(
המקיימתאתהפרטיםדלקמןכשהיאחתומה
עלידווערוכהבטופסהקבועבתוספתהראשונה
לפקודהזווהכוללתאתהראיהשנקבעהבאותה

תוספת:

)I(שמו,גילו,מקום־מגוריווכתובתהדואר
ונתינותושלהמבקש;

)II(בעלותועלהעתון;

)III(שמו,מקום־מגוריווכתובתהדוארשל
העורך;

)IV(שםהעתון;

של ומקום־הדפסתו מקום־עריכתו  )V(
העתון;

)VI(הנושאיםשבהןידון;

)VII(באיזולשוןאולשונותיידפס;

)VIII(באילוזמניםיופיע;

)IX(שאיןהואבעליואועורכושלעתון
שהופעתוהופסקהעפ"יסעיף19,אונאסרה
לחלוטיןאועלתנאיעפ"יסעיף23)1()א(וכן

)1(23 סעיף צועפ"י נגדו שאיןקיים )X(
)ב(,וכן

לא העתון יידפס שבו שבית־הדפוס )XI(
ניתןנגדוצועפ"יסעיף23)1()ג(:

בתנאישכלבקשהמטעםחברהאואגודהשיתופית
תהאמלווהבאותהההצהרהשתהאערוכהכאמורבטופס
הקבועוכוללתאתהראיההקבועה;אםהיההמבקשחברה
)פרטלחברהנכרית(תימסרההצהרהע"ימנהלהעסקים
והמזכירשלהחברה;אםהיההמבקשחברהנכריתתימסר
ההצהרהע"ימישמורשהלשמשכבא־כוחהבישראל;ואם
היההמבקשאגודהשיתופית,תימסרההצהרהע"ייו"ר

ועדההנהלהשלהאגודה;

מסרלממונהעלהמחוזהצהרהבשבועה )ב(
דלקמן הפרטים את המקיימת העורך מאת
כשהיאערוכהבטופסהקבועבתוספתהראשונה
לפקודהזווכוללתאתהראיההקבועהבאותה

תוספת-

)I(כתובתו,נתינותו,מקום־מגוריווכתובת
הדוארשלו;

)II(שמלאולועשריםוחמששנה;

)III(כיעמדבבחינההנקראתבחינתהבגרות
הישראליתאובבחינהאחרתשמנהלמשרד

ר ב ס ה ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ
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החינוךוהתרבותיכירבהכבחינההשווה
בערכהלאותהבחינתהבגרות;

ולכתוב לקרוא לדבר, יכול שהוא  )IV(
בלשוןשבהיידפסהעתון;

)V(שאיןהואנתוןבשוםפסלותמשפטית;

)VI(שלאנתחייבמעולםבדיןבשלעבירה
למאסר סופי פסק־דין לפי עליה שנידון

שלושהחדשיםאוליותרמכן;

)VII(שאיןהואבעליושלעתוןשהופעתו
הופסקהעפ"יסעיף19אונאסרהלחלוטין

אועלתנאיעפ"יסעיף23)1()א(;

)VIII(שאיןקייםנגדוצועפ"יסעיף23)1(
)ב(;וכן

לעבוד הרשות מאתו נשללה שלא )IX(
כעורד־דיןאוכרופאעפ"יצומאתרשות

בת־סמך;

מסרלממונהעלהמחוזהצהרהבשבועה )ג(
חתומהעלידוהאומרתכילפימיטבידיעתו
ואמונתונכונותההודעותהכלולותבהצהרה

הנזכרתבפיסקההקודמת;וכן

מוגשת )או,כשהבקשה כתב־ערבות מסר )ד(
עלידישניבני־אדםאויותרמשנייםשאינם
חבריםלחברהאולאגודהשיתופית,מסרוכתב־

ערבותהדדיתונפרדת(בסכוםובטופסהקבועים
בתוספתהשניהלפקודהזובצירוףערבאחדאו
כמהערביםכפישיידרשויאושרע"יהממונה
עלהמחוז,ובותנאישהמבקשישלםלממשלת
או נגדו יטילואויפסקו כלקנסאשר ישראל
נגדעורךעתונולכשיחייבוהובדיןעלהדפיסו
אופרסמואועלגרמואוהרשותולהדפיסאו
לפרסםכלדיבת־הסתהאוכלדיבהאחרתבכל
שאר כל וכן הערבות, כתב שניתן לאחר עת
קנסותשבית־משפטיטילאויפסוקנגדואונגד

עורךעתונועפ"יהוראותפקודהזוצ

אסורלשוםאדםלהכתירעתוןבשםשלדבר־ )2( 
פרסוםהמתפרסםע"יממשלתישראלאולמענה,או
בכלשםאחרהדומהלובמידהכזאתשישבה,לדעת

הממונהעלהמחוז,כדילהטילבלבול־דעותצ

הצהרה מסירת עם בקשר משפטי מו"מ כל )3( 
הנזכרתבסעיףזהדינוכדיןמו"ממשפטיבגדרהסעיפים
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יכולבעליושלעתוןלהיותגםעורכו: )4( 

הנזכרות ההצהרות את ימסור זה שבמקרה בתנאי 
הנזכרת הערבות את ויתן ו–)ב(, )1()א( בסעיף־קטן
את שימסור צורך יהא לא וכי )1()ד( בסעיף־קטן

ההצהרההנזכרתבסעיף־קטן)1()ג(צ

יכולשרהפנים,לפיהכרעת־דעתו,לוותרעלכל )ו( 
)1()א(ו-)ד(ורשאי דרישהמןהדרישותשבסעיף־קטן

הואלשנותאולבטלכלויתוראחרעפ"יסעיף־קטןזה
לגבידרישותסעיף־קטן1)ד(צ

הודעה של לפרסום יגרום 2 הראשי המזכיר )6( 
ברשומותעלמתןרשותלפרסםעתוןאועלביטולה
שלרשותכזאתצההודעהתהיהערוכהבטופסהקבוע

בתוספתהשלישיתלפקודהזוצ

הרשיון יבוטל אם אין העתון יוצא לאור 

כלאדםשקיבלרשיוןלפרסםעתוןולאפרסמו )1( 6צ
במשךשלושהחדשיםמתאריךהרשיון,רשיונויראוהו

כמבוטלצ

לממונהעלהמחוזתהאהסמכותלבטלרשיון )2( 
להוציאלאורעתוןאםלאיפרסםבעליו)שלאכתוצאה

מצושרהפניםאומביתהמשפט(-

כשהעתוןהואעתוןיומי-לפחותשנים־ )א(
עשרגליונותיומייםרצופים)פרטליום־המנוחה
השבועישבעלהעתוןנוהגלשמוראותווכןלכל

יום־פגראחוקי(בכלחודש־לוח;

רשיון וניתן יומי עתון אינו כשהעתון )ב(
לפרסמופעםאחתאופעמיםאחדותבשבוע-

לפחותששהגליונותבכלשניחדשי־לוח;

כשהעתוןאינועתוןיומיאוממיןהעתונים )ג(
שהוא אלא זה, מסעיף )ב( בפיסקה הכלולים
עתוןשניתןרשיוןלפרסמופעםאחתאופעמים
בכל גליונות שני לפחות - בחודש אחדות

ארבעהחדשי־לוח;

בכלעתוןאחר-לתקופהרצופהשליותר )ד(
משנים־עשרחדשי־לוחצ

צריך להדפיס בעתון את שמו וכתבתו של הבעל

בעמודהראשוןאוהאחרוןשלכלגליוןמכל )1( 7צ
מכל גליון כל של האחרון הראשוןאו ובעמוד עתון
הוספהלעתוןצריךלהדפיסאתשמוהנכוןוהאמיתי
ואתמקום־מגוריושלהבעלושלהעורך,ואםהיהבעל
העתוןחברהאואגודהשיתופית,אתהשםהרשום
או חברה אותה של הרשום המשרד של והכתובת
אגודה,ואתהשםהנכוןוהאמיתישלמקוםההדפסה

והעריכהשלאותועתוןאואותההוספהצ

מרשה או גורם או מפרסם או שמדפיס מי )2( 
להדפיסאולפרסםכלעתוןאוהוספהלעתוןשאינם
כולליםאתהפרטיםדלעילואינםערוכיםבאופןהקבוע
כאן,יאשםבעבירהבעדכלגליוןשנדפסאויצאלאור

בדרךזוויהאצפוילקנסשלחמשלירותצ

מסירת גליונות של העתון 

של או עתון של גליון כל של להופעתו מיד )1( 8צ
אחדלגנזך העתק למסור עורכו חייב הוספהלעתון,
על לממונה ואחד הכנסת, לספריית אחד המדינה,

המחוז,ואילושניהעתקיםלספריההלאומיתצ

זה סעיף הוראות אחר ממלא שאינו אדם כל )2( 
יאשםבעבירהובכלפעםשהואעוברעלסעיףזהיהא

צפוילקנסשלעשריםוחמשלירותצ
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אי מסירה לאחר הודעה

לעיל, כאמור עתון, למסור סירוב כל למרות )1( 9צ
הסעיף עפ"י העורך נגד משפטי מו"מ כל ולמרות
למזכיר מותר כזה קנס כל תשלום ולמרות האחרון
הראשי3אולממונהעלהמחוז,בהודעהחתומהעלידו
אשרתישלחלאדםהחייבלמסורכלעתוןבאופןהאמור
לעיל,לדרושמאתולמסורלואותומספרהגליונותשל

העתוןאשרלאמסרםלוצ

עברוששהימיםמיוםמסירתמודעהכנ"ללמי )2( 
ההודעה, לו נמסרה כי במסירתעתוןוהוכח שחייב
ואותואדםלאמסראתהגליונות,יאשםהאישבעבירה
ובעדכליוםשבועברעלההוראהשבהודעהיהאצפוי

לקנסשלחמשלירותצ

פרסום הודעות רשמיות

ההודעות כל את חינם לפרסם העורך חייב )1( 10צ
הרשמיותהנשלחותאליולפרסוםע"ישרהפניםאו
בשמובגליוןהראשוןשלהעתוןהיוצאלאורמידלאחר
קבלתןצאתההודעותהללועליולפרסםככתבןוכלשונןצ

"הודעה־רשמית"פירושה,לצורךסעיףזה,כל )2( 
הודעהשלדעתשרהפניםדרושפרסומהלטובתעניני

הציבורואשרנתאשרהבכךמטעםשרהפניםצ

הודעה על שינוי עורך ועל שינויים אחרים בפרטים הכלולים 
בהצהרות

אםמאיזוסיבהשהיאחדלעורךשלעתון )I( )1( 11צ
לשמשכעורך,יהאזהמחובתושלבעלהעתוןאו
שלאדםאחרמטעמולמסורלממונהעלהמחוז
העורך חדל שבו היום למן ימים שבעה במשך

לשמשכעורך-

ידו על ערוכה בשבועה הצהרה )א(
האומרתשהאדםהנזכרבהצהרהנתמנה
לכהןכעורךבמקוםהעורךשחדללשמש

בתפקידו;

האדם מאת בשבועה הצהרה )ב(
שנתמנהכך,שתהיהערוכהבטופסהקבוע
בסעיףו)1()ב(ותכלולאתהראיההקבועה

באותוסעיף;וכן

ידו על ערוכה בשבועה הצהרה )ג(
ואמונתו ידיעתו מיטב לפי כי האומרת
בהצהרה הכלולות ההודעות נכונות

שבפיסקההקודמת:

בתנאישיכולהממונהעלהמחוזליתןצו
כאשר הימים, שבעת מועד את המאריך
ייטבבעיניו,אםהוכיחלובעלהעתוןכי
זמנית אלא אינה העורך של אי־הכשרתו
וכיעדכמהשאפשרלראותמראשישוב

לתפקידוליוםגמרהארכהאוקודםלכן;

אם כעורך לכהן חדל כאילו עורך רואים )II(
מחמתהעדרואומחלתואומכלסיבהאחרתאין

הואיכוללהשגיחבעצמוהשגחהשלממשעל
פרסוםהעתון;

מישממלאמקומושלעורךשחדללזמן־מה )III(
לשמשבמישרתוהרייראוהוכעורךלכלמטרות
פקודהזועדלאותוזמןשבויודיעבעלהעתוןאו
אדםאחרמטעמולממונהעלהמחוזכיממלא־

מקוםהעורךחדללשמשבתפקידזהצ

אםישבדעתבעלהעתוןלצאתמישראללזמן־ )2( 
מהאולחלוטין,עליולהודיעאתהדברבכתבלממונה

עלהמחוז,אםבעתצאתואתהארץאוקודםלכןצ

חלשינוי,פרטלשינויעורךאולשינוימפאת )3( 
העדרוהזמניאוהתמידישלבעלהעתוןמהארץ,או
באחת הכלולים הפרטים מן בפרט אי־דיוק נתגלה
ו-)2(, ו)1()א( בסעיף שנקבע שהוגשוכפי ההצהרות
להודיע בשמו אדם או העתון בעל מחובת זה יהא
בכתבלממונהעלהמחוזפרטיםמלאיםעלכך,במשך

שבעהימיםמיוםשחלהשינויאואי־הדיוקצ

היהבעליושלעתון,הנדרשעפ"יסעיףזהלמסור )4( 
הודעהאוהצהרה,חברה)למעטחברהנכרית(תוגש
ההודעהאוההצהרהע"ימנהלהעסקיםשבישראל
והמזכיר,או,בהעדרושלמנהלהעסקיםמישראל-ע"י
המזכיר,ואםהיהבעליושלהעתוןחברהנכריתתוגש
ההודעהאוההצהרהע"יהאדםהמורשהלפעולעבור
אותהחברהבישראל,ואםהיהבעליושלהעתוןאגודה
ועד יו"ר ע"י ההצהרה או ההודעה תוגש שיתופית

ההנהלהשלאותהאגודהצ

כלמו"ממשפטיבקשרעםמתןהצהרההנזכרת )ו( 
בסעיףזהדינםכדיןמו"ממשפטיבגדרהסעיפים78עד

86לפקודתתיקוןהחוקהפליליצ

חובהלהודיעעלשינויאותיקוןבאחדהפרטים )6( 
המפורטיםבכלהצהרההמוגשתעפ"יסעיףו,למרות
שההצהרה,לאחרששונתהאותוקנהבהתאםלהודעה
אינהמתאמתלהוראותפקודהזוצאךשוםדברהאמור
בסעיףזהלאיכשירהצהרהששונתהאותוקנהכךאם
לאחרששינוהאותיקנוהאיןהיאמתאמתלהוראות

פקודהזוצ

אםאיןבעלעתוןממלאאחרהוראותסעיףזה )7( 
וממשיכיםבפרסוםהעתוןלאחריאי־מילויזה,יראואת

רשיוןהעתוןכמבוטלצ

הצהרה מאת מי שחדל להיות בעל עתון

מישהגישוחתםעלההצהרההקבועהבסעיףו)1( 12צ
והוא-

חדללהיותבעלהעתוןהנזכרבהצהרה,עליו )א( 
מיום ימים שבעה בתוך המחוז, על לממונה להגיש
בטופס בשבועה הצהרה העתון, בעל להיות שחדל
עליו בזמן ובו זו, לפקודה בתוספתהרביעית הקבוע
למסורלממונהעלהמחוזאתהרשיוןשניתןלועפ"י
סעיףו;משהוגשהההצהרהיבטלהממונהעלהמחוז

אתהרשיון:
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בתנאישמקוםשחברהאואגודהשיתופיתחדלהלהיות 
בעלהעתוןשניתןבעדורשיון,תוגשהצהרה,אםהמגיש
העסקים מנהל ע"י נכרית( חברה )למעט חברה הוא
והמזכירשלהחברה,ואםהואחברהנכרית-ע"יהאדם
המורשהלפעולעבוראותהחברהבישראל,ואםאגודה

שיתופית-ע"ייו"רועדההנהלהשלאותהאגודה;

מת,חייביםנציגיוהאישייםאויורשיולמסור )ב( 
שנקבעה בשבועה ההצהרה את המחוז על לממונה
בפיסקה)א(ולהחזירלולממונהעלהמחוזאתהרשיון
שניתןלמת,ומשייעשההדבריבטלהממונהעלהמחוז

אתהרשיוןהנ"לצ

נתינת שטר ערבות ושמירתו והליכים על ענינים אלה

זה, לחלק בהתאם שניתנו הערבות שטרי כל )1( 13צ
יימסרולממונהעלהמחוז,עלמנתשישמרםבמקום

בטוחצ

כלשטר־ערבותשניתןמטעםחברהאואגודה )2( 
בשמה אגודה או חברה אותה ע"י יינתן שיתופית
הרשוםואםהיתהזוחברה)למעטחברהנכרית(ייחתם
ע"ישנימנהליםכל־שהםוע"ימזכירהחברהובחותם
הרשמישלהחברה;ואםהיתההחברהחברהנכרית
-ייחתםע"יאדםהמורשהלפעולעבוראותהחברה
בישראלובחותםהרשמישלהחברה;ואםהיאאגודה
שיתופיתייחתםע"ייו"רועדההנהלהובחותםהרשמי

שלאותהאגודהצ

כלשטר־ערובהשנחתםבהתאםלחלקזהשל )3( 
הפקודהמותרלהגישמשפטעליובשםהיועץהמשפטי
על העורך או העתון בעל הרשעת לאחר לממשלה
שהדפיסאופרסםכלדיבת־הסתהאודיבהאחרתאו
עלשגרםלהדפסתהאולפרסומהאובשלכלעבירה

עלהוראהמהוראותפקודהזוצ

ערב החוזר בו מערבותו

ערבהרוצהלחזורבומערבותוולהשתחררהימנה, 14צ
רשאילחזורבוולהשתחררמןהערבותכתוםעשריםיום
לאחרשהגישהודעהבכתבעלכךלממונהעלהמחוזולמי
שהואערבבעדוולשארשותפיובערבות,אםישנםכאלה:

בתנאיששחרורושלהערבעפ"יסעיףזהלאיפגע-

באחריותושלכלערבעפ"ישטרהערובה,או )א( 

באחריותושלהערבששוחרר,כלפיכלהפסד, )ב( 
פסקו או הטילום כבר אשר הוצאות או עונש קנס,
להטילםאואשריטילוםבכלעתשהיאאועליסודכל
חיובבדיןעפ"יהוראותפקודהזובשלמעשהאומחדל

שחלולפניתאריךהשחרורהזהצ

שטר ערבות חדש במקרים מסויימים

כלמקוםשערבעפ"ישטר־ערבותהדרושעפ"י )1( ו1צ
חלקזה-

משלםאתכלהסכוםאוחלקמןהסכום )א(
שהואערבעלתשלומו,או

מת,או )ב(

הוכרזפושט־רגלעפ"יכלחוקשלפשיטת־ )ג(
רגלהנוהגאותהשעהבישראל,או

יצאאתהארץבלאלהשאירבהנכסיםדי )ד(
הצורךלסילוקסכוםשהואערבעלתשלומו,או

חזרבומערבותובצורההמותניתלעיל,או )ה(

חדללהיותאחראיעפ"ישטר־הערבותשלו, )ו(

הרילאחרהיוםהשביעימיוםשאירעאחדהמקרים 
המפורטיםבפיסקאות)א(עד)ו(דלעיל,יהאאסורלאיש
או לפרסם או להדפיס למענו, התחייב ערב שאותו
לצוותלהדפיסאולפרסםכלעתוןעדשלאיתןוירשום

שטר־ערובהחדשבסכוםובצורההקבועהלעילצ

כלאדםהמדפיסאומפרסםאוגורםאומרשה )2( 
להדפיסאולפרסםכלעתוןאשרלאנתקיימולגביו
הוראותהסעיףהזה,יאשםבעבירהויהאצפוילעונשין

שנקבעובסעיף22צ

מהי הפרוצדורה כשעורך פוסק להיות מוכשר לערוך את 
העתון

מסגולות־ באחת מחונן להיות עתון עורך משפסק 16צ
ההכשרההדרושותעפ"יהוראותסעיףו)1()ב(,יראואת
הרשיוןלפרסםאתהעתוןשהואעורכוכמבוטל,אלאאם
כןמינהבעלהעתוןעורךחדשלעתונותוךארבעה־עשר
יוםלמןהיוםשבופסקהסגולת־ההכשרהשלהעורך,ומסר
לממונהעלהמחוזהצהרהמאותועורךחדשערוכהעפ"י

סעיףו)1()ב(צ

הכחשות

ידיעה כי להאמין טעם הראשי למזכיר כשיש 17צ
המופיעהבעתוןוהמכילההאשמהעובדתית,אינהנכונה,
רשאיהואלדרושמאתעורךהעתוןההואלפרסםבחינם
אתההכחשהשהמזכירהראשייראהצורךבפרסומהמשום
טובתעניניהציבור,ועלהעורךלפרסםאתההכחשהבגליון

המופיעמידלאחרקבלתהבקשההזאתצ

עונשו של מי שאינו מפרסם הודעה רשמית או הכחשה

עורךעתוןשאינומפרסםהודעהרשמיתאוהכחשה 18צ
אשרנדרשלפרסםעלפיסעיף10אוסעיף17יאשםבעבירה

ויהאצפוילקנסשלעשריםוחמשלירותצ

התראה והפסקת פרסומם של עתונים 

רשאישרהפניםלצוותלמסורהתראהלבעלכל )1( 19צ
עתוןאולמו"לשלכלעתוןאולשניהםשחומרמסויים
המופיעבעתוןעשוי,לדעתשרהפנים,לסכןאתשלום
הציבור,אוכוללידיעות־שקראושמועות־שקר,אשר,לפי
דעתו,ישבהםכדילעוררבהלהאויאוש,וכיאםימשיכו
בפרסומושלאותוחומרבעתוןיעייןשרהפניםבשאלת

הפסקתהוצאתושלהעתוןלפיהוראותפקודהזוצ

העתון של למו"ל או העתון לבעל שמסר בין )2( 
התראהעפ"יסעיף־קטן)1(לסעיףזהוביןשלאמסרלו
התראהכזאת,רשאישרהפניםעפ"יצולהפסיקבמקרים
דלקמןאתפרסוםהעתוןלאותהתקופהשימצאלנכון,

ויפרטבאותוצואתתקופתאותההפסקה:
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אםמתפרסםבעתוןדברהעשוי,לדעתושל )א(
שרהפנים,לסכןאתשלוםהציבור;

אםמפרסםעתוןידיעות־שקראושמועות־ )ב(
לעורר כדי הפנים, שר לדעת בהן, שיש שקר

בהלהאויאושצ

שוטר,פקיד־מכסאופקידמפקידיבית־הדואר )3( 
רשאיםלהחריםכלהעתקשלעתוןשהופעתוהופסקהצ

כלאדםהמפרסםעתוןשהופעתוהופסקהעפ"י )4( 
סעיףזהיאשםבעבירהויהאצפוילמאסרששהחדשים

אולקנסשלמאהלירותאולאותםשניעונשיןכאחדצ

הסמכות להפסיק או לצמצם את העבודה בבתי דפוס 
במקרים מסויימים 

עפ"י עתון של הוצאתו שהופסקה אימת כל )1( 19אצ
בהודעה לצוות, הפנים שר רשאי ,19 סעיף הוראות
בית־דפוס ברשותו שיש או המחזיק לאדם בכתב
המשמשלהדפסתושלעתוןכזהאולהוצאתולאור,

כיאותובית־דפוס-

תופסקעבודתולמשךהתקופהשתצוייןכפי )א(
שיישרבעינישרהפנים;או

לאישמש,במשךהתקופהשבההופסקה )ב(
או הדפסתו לצורך עתון, אותו של הוצאתו
יפורש אשר ככל אחר, עתון כל של פרסומו

במודעההנ"לצ

הפרת מתוך משמש או העובד בית־דפוס כל )2( 
או בו המחזיק הרי זה, סעיף עפ"י שניתנה הודעה
האדםשברשותוהואנמצאיאשםבעבירהויהאצפוי
למאסרששהחדשיםאולקנסמאהלירותאולאותם
שניעונשים,ובית־הדפוסיוחרםלזכותהשלממשלת

ישראלצ

איסור הכנסת עתונים נכרים לארץ

להכניס יאסור בו צו לתת הפנים שר רשאי )1( 20צ
לישראללתקופהשתישרבעיניוכלעתוןהיוצאלאור
בחו"לשהפצתובישראלעשויה,לדעתשרהפנים,לסכן

אתשלוםהציבורצ

רשאיכלשוטר,פקיד־מכס,אופקידשלבית־ )2( 
דוארלהחריםכלהעתקשלעתוןשנאסרההכנסתו

לישראלעפ"יצושניתןעפ"יסעיףזהצ

שנאסרה עתון בישראל המפרסם אדם כל )3( 
הכנסתולישראלע"יסעיף־קטן)1(אוהמפרסםאתנוסח
הדבריםאואתעיקריהדבריםשבאובכלחלקמכל
גליוןשלעתוןכזהיאשםבעבירה,ויהאצפוילמאסר
ששהחדשיםאולקנסשלמאהלירותאולאותםשני

עונשיםכאחדצ

זכות הקנין על השם של עתון

ו,אסור משניתןרשיוןלבעל־עתוןעפ"יסעיף )1( 21צ
לשוםאדם,פרטלמקבלזכותההעברהשלהבעלאו
לנציגוהאישיאוליורשיו,להשתמשבשםשלאותו
עתוןאובכלשםהדומהלובמידהשיהאעשוילעורר

בלבול־דעות:

למשך כמבוטל נראה או הרשיון בוטל שאם בתנאי 
ניתן ולא חודש, משנים־עשר פחות לא של תקופה
למקבלזכות־העברהשלהבעלאולנציגוהאישיאו
ליורשיורשיוןלפרסםעתון,רשאיכלהמקבלרשיון

עפ"יסעיףולקרואלעתונוהואבאותושםצ

זה סעיף המשתמשבניגודלהוראות כלאדם )2( 
בשםשלעתוןאובכלשםהדומהלובמידההעשויה
לעוררבלבול־דעותיאשםבעבירהויהאצפוילעונשים

שנקבעובסעיף22צ

עונשו של המדפיס וכו' עתון בלי רשיון וכו'

כלאדם- )1( 22צ

נתקבל בטרם עתון מפרסם או המדפיס )א(
רשיוןבעדואוגורםאומתיראתהדפסתואו

פרסומו,או

שבוטל לאחר עתון מפרסם או המדפיס )ב(
הרשיוןשלהעתוןאושנראהכמבוטל,אוגורם

אומתיראתהדפסתואופרסומו,

יאשםבעבירהויהאצפוילמאסרששהחדשים
ולקנסשלמאהלירותאולאותםשניעונשיםכאחד,
ובמקוםהעונשהזהאוהעונשיםהללו,אונוסף
עליהם,רשאיביתהמשפטלצוותלתפושולהחרים

כלהעתקהעתוןשנדפסאופורסםכאמורצ

זו בדרך עתון המפרסם או המדפיס היה אם )2( 
חברה,אואגודהשיתופיתהריאםהיהחברה)למעט
חברהנכרית(יאשמומנהלהעסקיםשלהחברהומזכיר
החברהבעבירה,ואםהיהחברהנכרית,יאשםהאדם
המורשהלפעולעבוראותהחברהבישראל,ואםהיה
אגודהשיתופית-יאשםיו"רועדההנהלהשלאותה
בסעיף־הקטן שנקבעו לעונשין צפויים ויהיו אגודה,
הקודם,ובמקוםהעונשהזהאוהעונשיןהללואונוסף
עליהםרשאיביתהמשפטלצוותלתפושולהחריםכל

העתקהעתוןשנדפסופורסםכאמורצ

פרסם או הדפיס כאילו אדם שום יראו לא )3( 
עתוןאוכאילוגרםלהדפסתואולפרסומומחמתזה
בלבדשבמהלךעבודתואומשלח־ידוהואמשתתף
או כסדר־אותיות בפרסומו או העתון של בהדפסתו

כמחלקעתוניםאובתפקידאחרכיוצאבזהצ

הפסקת הופעתו של עתון ע"י בית משפט 

כלמקוםשהורשעאדםעלהדפיסואופרסמו )1( 23צ
כלדיבת־הסתהאועלשגרםאוהתיראתהדפסתהאו
פרסומה,רשאיביתהמשפטשבפניונשפטאותואדם,אם
ימצאלנכון,ליתןצוויםבעניניםדלקמן,כולםאומקצתם,

אםבמקוםהעונשיםאשרישיתםאונוסףלהם:

בין בעתיד, עתון של פרסומו את לאסור )א(
לתקופה בצו, שיפורטו בתנאים או לחלוטין

שתפורשבצוושלאתעלהעלשלוששנים;

לאסורעלהבעלאועלהעורך,אםלחלוטין )ב(
שתפורש לתקופה בצו, שיפורטו בתנאים או
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בצוואשרלאתעלהעלשלוששנים,לפרסם
לעזור או בשבילו לכתוב או לערכו עתון, כל
כל של לאור ובהוצאתו ובעריכתו בפרסומו
בחמריםאו בשווה־כסף, ובין בכסף בין עתון,

בשרותאישיאובצורהאחרת;

אין לעין הנזכרת התקופה במשך כי )ג(
להוצאת המשמש בית־דפוס בכל להשתמש
העתוןלאור,אלאלפיתנאיםשיפורטובצו,או
התקופה למשך ותסגרנו תתפשנו שהמשטרה

האמורהלעיל;

לעיל כאמור הרשעה אותה שהעתק )ד(
תפורסםבאותועתוןעלחשבוןהאדםשהורשע,
אםלאנאסרפרסומוע"יסעיףזה,ובאותועתון

אחרשיפורטבצוצ

)1(לדרוש רשאיביתהמשפטעפ"יסעיף־קטן )2( 
שטר־הערובה סכום הגדלת העתון, לפרסום כתנאי
הדרושעפ"יסעיףולסכוםשלאיעלהעלחמשמאות

לירותצ

כלאדםהעוברעלצוהניתןעפ"יסעיףזהיאשם )3( 
בעבירהויהאצפוילמאסרששהחדשיםאולקנסשל

מאהלירותאולאותםשניעונשיםכאחדצ

שוםדברהאמורבפקודהזולאיפגעבסמכותו )4( 
שלבית־המשפטלענושאדםהעוברעלצושניתןעפ"י

סעיףזהבעדבזיוןבית־המשפטצ

חלק ב' - ספרים )בוטל(

)בוטלו(צ .29 -.24

חלק ג' - בתי־דפוס

שום אדם לא יחזיק וכו' בית דפוס בלי רשיון

בית־ כל ברשותו יימצא ולא אדם יחזיק לא )1( 30צ
דפוסבלילקבלתחילהרשיוןבטופסהקבועבתוספת
החמישיתלפקודהזו,כשהואחתוםבידיהממונהעל

המחוזשבונמצאבית־הדפוסצ

בטרםיינתןרשיוןעפ"יחלקזהחייבהמבקשאת )2( 
הרשיוןלהגישלממונהעלהמחוזבקשהבכתבבצירוף
החמישית בתוספת הקבוע בטופס בשבועה הצהרה
לפקודהזוהמפרטתאתהעובדותהמפורשותבבקשה
כזו;אםהמבקשהואחברה)למעטחברהנכרית(,תוגש
הבקשהע"ימזכירהחברה,אםהואחברהנכרית,תוגש
הבקשהע"יהאדםהמורשהלפעולעבוראותהחברה,
ואםהואאגודהשיתופיתתוגשהבקשהע"ייו"רועד

ההנהלהשלאותהאגודהצ

הודעה של לפרסום יגרום הראשיו המזכיר )3( 
בטופס בית־דפוס להחזיק רשיון מתן על ברשומות

הנקבעבתוספתהחמישיתשלפקודהזוצ

חייב זה סעיף עפ"י רשיון לו שניתן אדם כל )4( 
למסורלממונהעלהמחוזהודעהבכתבעלדברכל

שינויבשמואובמקומושלבית־הדפוסצ

כלאדםהמנהלאומחזיקברשותובית־דפוס )ו( 
בלארשיוןאושאינומוסראתההודעההדרושהעפ"י
הסעיף־הקטןהקודם,יאשםבעבירהויהאצפויבעד
כלעבירהלמאסרשלושהחדשיםאולקנסשלעשרים
לירותאולאותםשניעונשיםכאחד;אםהאשםהוא
חברה)למעטחברהנכרית(תחולהאשמהעלמנהליה
ומזכירה,ואםהואחברהנכרית,תחולהאשמהעלמי
שמורשהלפעולעבוראותהחברהבישראל,ואםהוא
אגודהשיתופיתתחולהאשמהעליו"רועדההנהלה

שלאותהאגודהצ

חובה להציג את הרשיון לראוה

מישקיבלאתהרשיוןעפ"יחלקזהחייב )1( .31
להציגאתרשיונואולדאוגלהצגתובמקוםבולטבמשרדו

אובמקום־העסקשלוצ

רשיוןשניתןלחברהאולאגודהשיתופית )2( 
האגודה של או החברה של הרשום במשרדה יוצג

השיתופיתצ

כלאדםשאינוממלאאחרהוראותסעיף )3( 
זהיאשםבעבירהויהאצפוילקנסשלשתילירותצ

חלק ד' - דברי־דפוס אחרים

)בוטל(

)בוטל(צ .32

חלק ה' - הוראות כלליות

העתקים מרשימות בפנקס

מנהלמשרדהחינוךוהתרבותאוהממונהעלהמחוז, 33צ
לכך בקשה בהגישו דורש, לכל ימסור הענין, לפי הכל
ובשלמואתהאגרההקבועה,העתקמכלרשימהבפנקס
אוקטעמפנקסאוהעתקמכלבקשה,הצהרהאושטר־

ערובהשניתנועפ"יפקודהזו,כשהםמאושריםעלידוצ

קטעים מאושרים של פנקס ישמשו הוכחה

כלהעתקמרשימהבפנקסוכלקטעמפנקסוכלהעתק 34צ
מכלבקשה,אוהצהרהאושטר־ערובהשניתנועפ"יפקודה
זו,שנראהמתוכםשהםחתומיםע"ימנהלמשרדהחינוך
והתרבותאוהממונהעלהמחוז,הכללפיהענין,יתקבלו
כמהשאפשר עד הפנקס תכנושל על מכרעת כהוכחה
לעמודעליומתוךאותוהעתקאואותוקטע,אועלהבקשה
אוההצהרהאושטר־הערובה,ואיןצורךבהוכחתהחתימה
שעליהםצוכלהעתקמאושראוקטעמאושרכזהיתקבלו
כל על לכאורה כהוכחה פלילי או אזרחי משפט בכל
העניניםהמופיעיםבהם,עדשלאיוכחההיפך;תעודה
שנראהמתוכהכיהיאחתומהע"יהממונהעלהמחוז,
האומרתשלאניתןרשיוןלאיזהעתוןמיוחדתקובלבכל
הליכיםמשפטייםאזרחייםאופלילייםכהוכחהמספקת

לכאורהעלהעובדהכילאניתןרשיוןכזהצ

פיטורין

או ממשלתי בית־דפוס כל על תחול לא זו פקודה ו3צ
מדפיסממשלתיאועלכלמדפיסהמורשהלהדפיסאת
הפקודותאואתהמעשיםהציבורייםהאחריםשלהסמכות
המחוקקתאועלכלמכבשי־דפוסהשייכיםלבית־דפוס
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ממשלתיכזהאומדפיסממשלתיכזהאועלרשומותאו
עלכלמסמכיםציבורייםהנדפסיםברשותממשלתישראל

אולשימושהצ

מסירת הזמנה או הודעה

מסירתהזמנהלדיןאוהודעהעפ"יהפקודהתיחשב 36צ
כמספקת,בת־תוקףוממשיתאםנמסרהלמדפיסאולמו"ל
שלעתוןבביתאובבניןשבונדפסהעתון,אואםנמסרה
לכלאדםהנמצאבאותובניןאומקום־הדפסהאו-בהעדר
מדפיסאומו"לכזה,אובהעדראדםאחרכאמורלעיל-

אםהודבקהעלדלתמקום־ההדפסההאמורלעילצ

הגבלת התביעות הפליליות

איןלהביאאדםבפליליםבשלעבירהעלפקודהזו, 37צ
אלאאםכןהתחילובמשפטהפליליהזהבתוךששהחדשים
מזמןשנעשתההעבירה,אךלאיובאמשפטפליליכזהאלא

אםכןהוחלבשםהיועץהמשפטילממשלהובהסכמתוצ

תקנות

רשאישרהפניםלהתקיןתקנותלביצועמטרות )1( 38צ
פקודהזוצ

ביחוד,ומבלילפגועבכללותהשלהסמכותהנ"ל, )2( 
תקבענהאותןהתקנות-

אתהאגרותשתשולמנהבעדרשיונותאו )א(
בעדכלפעולה,עניןאודברשצריךלעשותואו

למלאועפ"יפקודהזו:

בתנאיששוםאגרהכזולאתעלהעלסךלירהאחת;

עפ"י שיתנהל פנקס כל של הטופס את )ב(
זווהטפסיםהאחריםהדרושיםלצרכי פקודה
בטפסים שינויי־גירסה כל לרבות זו, פקודה

המפורטיםבתוספתלפקודהזו;וכן

עפ"י הרישום של והסדרתו הנהלתו את )ג(
פקודהזווכלעניןאחרהכרוךבכךצ

תוספת ראשונה

)סעיף4וסעיףו)1()א()ב(ו–)ג((

א. טופס הצהרה שתצורף לבקשת רשיון להוציא לאור עתון

פרטים

שמוהמלאשלהמבקש; 1צ

מקוםמגוריווכתובתהדוארהנוכחיתהמלאהשלו; 2צ

מקוםהולדתוויוםהולדתו:)לצרףאתתעודתהלידה, 3צ
ואםאיןיכולתלהשיגה,עלהמבקשלצייןזאת(;

אזרחותו:)לצרףפספורטאותעודתאזרחותאחרת(; 4צ

שמוהמלאשלהעורך; וצ

מקוםמגוריווכתובתהדוארהמלאהשלהעורך; 6צ

שםהעתון; 7צ

שמושלביתהדפוסאשרבויידפסהעתון,וכתובת 8צ
הדוארהנוכחיתהמלאהשלוושלמשרדיהמערכתשלו;

באילונושאיםידוןהעתון; 9צ

באיזולשוןאובאילולשונותיופיעהעתון; 10צ

זמניהופעתו; 11צ

אשר עתון של עורך או בעל הוא המבקש האם 12צ
הוצאתולאור-

הופסקהעפ"יסעיף19לפקודתהעיתונות? )א( 

לפקודת 23)1()א( סעיף עפ"י לחלוטין נאסרה )ב( 
העיתונות?

לפקודת 23)1()א( סעיף עפ"י תנאי על נאסרה )ג( 
העיתונות?

)אםכך,מסוראתהתאריךואתהפרטיםעלצוהאיסור(צ 

23)1()ב( סעיף עפ"י צו המבקש כלפי קיים האם 13צ
לפקודתהעיתונות?

האםניתןנגדביתהדפוסשבונדפסהעתוןצועפ"י 14צ
סעיף23)1()ג(לפקודתהעיתונות?

הצהרה

אני_______________מ________________מצהירבזהבשבועה)או
"מצהירבהן־צדק"(שהידיעותאשרנתתיבהודעתהפרטים
על לממונה שהוגשה בקשתי לחיזוק המוגשת דלעיל
המחוז________________ליתןלי)אולחברת________________או
השיתופית_______________________(רשיוןלפרסם לאגודה
"________________"הןנכונות,וכי עתוןאשרייקראבשם
בעל היא( השיתופית האגודה או החברה הנני)או אני

העתוןהנ"לצ

ולראיההריניחותםצ

התאריך___________________________

חתימתהמבקש    

על _________ב_________ הזה בפניהיום בשבועה ניתנה
ידי__________________אשראנימכירוהכרהאישית)אואשר
מר___________________________שהננימכירוהכרהאישית,

זיההאותובפניבשבועה(צ
)שםהמשביעומשרתו(    

ב. טופס הצהרה מאת עורך

שמוהמלאשלהעורך; 1צ

מקוםמגוריווכתובתהדוארהנוכחיתהמלאהשלו; 2צ

אזרחותו:)לצרףאתהפספורטשלואותעודתאזרחות 3צ
אחרת(צ

מקוםהולדתוויוםהולדתו:)לצרףתעודתלידה,ואם 4צ
איןיכולתלהשיגה,עלהמבקשלצייןזאת(צ

הרשות מאת תעודה )לצרף חנוכיות: הכשרות וצ
הבוחנת(צ

היודעהעורךדבר,קרואוכתובבלשון)בלשונות( 6צ

הרובצתעליופסלותמשפטית? 7צ

האםנתחייבהעורךמעולםבעבירהאשרבגללהנידון 8צ
עפ"יפסקסופילשלושתחדשימאסראויותר?
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האםהעורךהואבעלאיזהעתוןאשרהוצאתולאור- 9צ
הופסקהעפ"יסעיף19לפקודתהעיתונות? )א( 

23)1()א(לפקודת הופסקהלחלוטיןעפ"יסעיף )ב( 
העיתונות?

הופסקהעלתנאיעפ"יסעיף23)1()א(לפקודת )ג( 
העיתונות?)אםכךמסוראתהתאריךואתפרטיצו

האיסור(צ
לפקודת 23)1()ב( סעיף עפ"י לצו תוקף יש האם 10צ

העיתונותנגדהעורך?

האםאסרהאיזורשותבתסמךעלהעורךלהתעסק 11צ
כעורךדיןאוכרופא?

הצהרה

)או בשבועה בזה מצהיר אני____________מ_____________
"מצהירבהן־צדק"(שהידיעותשנמסרובהודעתהפרטים
עורך למשרת שלי ההכשרה סגולות בנידון דלקמן

העתון_________________________הןנכונותצ

ולראיההריניחותםצ

החתימה___________ התאריך______________________

ע"י בפני ב_______ הזה_________ היום בשבועה ניתנה
______________אשראנימכירוהכרהאישית)אואשרמר
_________________שאנימכירוהכרהאישית,זיההאותובפני

בשבועה(צ
)שםהמשביעומשרתו(    

הצהרה

אני______________מ____________מצהירבזהבשבועה)או
"מצהירבהן־צדק"(כילפימיטבידיעתיואמונתי,הידיעות
המובאותבהודעתהפרטיםדלקמןבנידוןסגולותההכשרה
של_____________למשרתעורךהעתון____________הןנכונותצ

ולראיההריניחותםצ

החתימה___________ התאריך________________

ב______________ הזה______________ היום בשבועה ניתנה
הכרה מכירו אני אשר הנ"ל ע"י__________________ בפני
מר____________________________שאנימכירו אישית)אשר

הכרהאישית,זיההאותובפניבשבועה(צ

)שםהמשביעומשרתו(    

ג. טופס רשיון להוציא לאור עתון

פקודתהעיתונות

רשיון להוציא לאור עתון 

ל_________ רשיון בזה נותן הריני מיום לבקשה בהתאם
היושבב_______להוציאלאורבחודש_________בשבוע_______

בשנה__________עתוןאשריידפסבדפוס_____________הנמצא
ב__________בשפה)ות(_________ואשרייקראבשם__________

וידוןבנושאיםוייערךבידי__________

ניתן היום הזה בחודש_______ שנת ______19.

הממונהעלהמחוז    

תוספת שניה

)סעיףו)1()ד((

סכום הערבות

ל"י

בעדעתוןאשריצאלעתיםתכופותמשתי
פעמיםבשבוע

0ו1

בעדעתוןאשריצאאחתלשבועאושתי
פעמיםבשבוע

100

בעדעתוןאשריצאלעתיםפחותתכופות
מפעםבשבוע

50

טופס שטר הערבות

פקודת העיתונות

ו)1()ד(לפקודתהעיתונות, בהתאםלהוראותסעיף
העתון )בעלי( בעל "אנו"(___________________ )או אני
"מתחייבים )או בזה מתחייב "________________________"
בזהבהתחייבותהדדיתונפרדת"(לשלםלממשלתישראל
עורך על או "עלינו"( )או עלי יוטל אשר עונש־כסף כל
הרשעה יסוד על הנ"ל, "_______________________" העתון
בשלהדפסהאופרסוםאובשלגרםאוהיתרלהדפסהאו
לפרסוםשלכלדיבת־הסתהאודיבהאחרתבכלעתשהיא
לאחריום________בחודש___________19,וכןלשלםכלקנסות
אחריםאשריושתועלי)או"עלינו"(אועלעורךהעתון
פקודת הוראות עפ"י הנ"ל, "_________________________"
העיתונותצואםלאאעמודבהתחייבותיזאת)או"ואםלא
נעמודבהתחייבותנוזאת"(הרינימתחייבבזה)או"הרינו
מתחייביםבזהבהתחייבותהדדיתונפרדת"(לאבדאת

הסך___________________לירותלזכותהשלממשלתישראלצ

היוםהזה___________בחודש__________שנת__________19צ

)החתימה)החתימות((  

)ערבים(

הרינימכריזבזהעלעצמי)או"הרינומכריזיםבזהעל
)או כערב עצמו"( בפני ואחד אחד וכל ביחד עצמנו
"כערבים"בעד"_______________________________"הנ"ל,כי:-

הוא)אוהם(ישלם)או"ישלמו"(לממשלתישראלכל )א(
כסף־ענושיםאשריושתעליו)או"עליהם"(אועלהעורך
הנ"לשלהעתון"__________"הנ"לעליסודכלהתחייבות
בדיןבשלהדפסהאופרסוםאובשלגרםאוהיתרלהדפסה
אולפרסוםשלכלדיבת־הסתהאודיבהאחרתבכלעת
שהיאלאחריום___________________________________________

יושתו אשר אחרים קנסות וכל בחודש__________19,
העתון של הנ"ל העורך על או "עליהם"( )או עליו
עפ"י בית־משפט איזה ע"י הנ"ל "____________________"

הוראותפקודתהעיתונות,וכי

בהתחייבות יעמדו"( לא "אם )או יעמוד לא אם )ב(
המותניתבתנאי)א(דלעיל,הרייאבד)או"יאבדו"(לזכותה

שלממשלתישראלסך_________________לירותצ
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)או בהתחייבותו יעמוד לא הנ"ל ואם__________________
בהתחייבותם"(, יעמדו לא הנ"ל "אם________________
בהתחייבות ובין )א( בתנאי המותנית בהתחייבות בין
המותניתבתנאי)ב(,הרינימתחייב)או"הרינומתחייבים
בזהבערבותהדדיתונפרדת"(לאבדלזכותהשלממשלת

ישראלסך____________________לירותצ

היוםהזה_______________בחודש_________שנת______19צ

)החתימה)החתימות((    

תוספת שלישית

)סעיףו)6((

טופס של הודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון

פקודת העיתונות

נמסרהבזהמודעהכיביום_______לחודש_____________19
ניתןבחתימתהממונהעלהמחוזל_______היושבב_________
בשבוע___________ לאור להוציא מס'__________ רשיון
בחודש________בשנה___________בדפוסהנמצאב___________

ידון ואשר בשם_____________ בשפה)ות(___________ עתון
בנושאים___________ייערךבידי______________

היוםהזהבחודש____________שנת________19צ

)חתימה(
המזכירהראשי    

טופס של הודעה על ביטול רשיון להוציא לאור עתון

פקודת העיתונות

נמסרתבזהמודעהכיבוטלהרשיוןמס'____________שניתן
ביום________בחודש________שנת______19בחתימתהממונה
עלמחוזל_________תושב_________לפרסםבשבוע____________
בחודש____________בשנה________________בדפוסהנמצא
ב__________עתוןבשפה)ות(_____________בשם__________הדן

בנושאים__________והנערךבידי___________

)חתימה(
המזכירהראשי    

תוספת רביעית

)סעיף12(

טופס הצהרה מאדם שחדל להיות בעל עתון

בעלהעתון_____________ )א( אני___________מ___________
המוציאלאורעפ"ירשיוןמס'__________מיום___________

מצהירבזהבשבועה)או"מצהירבהן־צדק"(כי

)ב(__________________חדללהיותבעלהעתוןהנ"לצ

)חתימה(

היום_______________ע"י___________הנ"ל ניתןבשבועהבפני
אשראנימכירוהכרהאישית)אואשרמר__________________

שאנימכירוהכרהאישית,זיההאותובפניבשבועה(צ

)שםהמשביעומשרתו(    

רשוםכאן"בתורתמנהלהעסקים)אוהמזכיר(של )א(
חברת____________שהיא",אםההצהרהניתנתע"ימנהלאו
מזכירשלחברה)למעטחברהנכרית(,או"המורשהלפעול
ההצהרה אם שהיא", חברת____________ עבור בישראל
המנהליםשל "יושב־ראשועד ע"יאדםכזה,או ניתנה
אגודה____________שהיא",אםניתנתההצהרהע"יאגודה

שיתופיתצ

רשוםכאן"חדלתי"או"החברההנ"לחדלה"או )ב(
"האגודההשיתופיתהנ"לחדלה",הכללפיהעניןצ

תוספת חמישית

)סעיף 30(

טופס של הצהרה שתצורף לבקשת רשיון להחזיק בית־דפוס

אני___________מ___________מצהירבזהבשבועה)או"מצהיר
בהן־צדק"(שישבדעתילהחזיק)אוכיחברת________________
______________ישבדעתהלהחזיק(בית־דפוס אואגודת

ב______________אשרייקראבשםדפוס______________

היום________________________________

פקודת העיתונות

ניתןבפניבשבועההיום________________ב________________
ע"י________________אשראנימכירוהכרהאישית)אואשר
מר________________שאנימכירוהכרהאישיתזיההאותו

בפניבשבועה(צ

)שםהמשביעומשרתו(    

טופס של רשיון להחזיק בית־דפוס

פקודת העיתונות

רשיון להחזיק בית־דפוס

רשות בזה נותן הריני מיום__________ לבקשה בהתאם
ל______________הגרב________________להחזיקבית־דפוס

ב________________אשרייקראבשםדפוס________________

היום________________בחודש____________19.

הממונהעלהמחוז    

טופס של הודעה על מתן רשיון להחזיק בית־דפוס

פקודת העיתונות

ע"י ניתן ביום_______________ כי הודעה בזה נמסרת
הגר _______________ ל עלהמחוז______________ הממונה
הנמצא בית־דפוס להחזיק מס'________________ ברשיון

ב________________והנקראבית־דפוס__________________

היום________________בחודש_____________19.

המזכירהראשי"    
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