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חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 1, אחרי סעיף 44 יבוא:1 הוספת סעיף 44א

"בדיקות לגבי רמת 
התחרות בענפים 

שונים 

הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי 44א  )א( 
משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים 
לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של 
בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום 
אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום 

אחריותו של גוף אחר - גם למי שעומד בראש אותו גוף 

הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט  )ב( 
של הרשות ובכל דרך אחרת שימצא לנכון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

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 לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 47(, התשע"ד-2014*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, בהגדרה 1  תיקון סעיף 1
"חפץ אסור", בסופה יבוא "למעט חפץ שהכנסתו אושרה בידי מנהל בית הסוהר או 
סגנו או קצין שמנהל בית הסוהר הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת רב כלאי;" 

בסעיף 52 לפקודה -2 תיקון סעיף 52

האמור בו יסומן ")א(", ובו, המילים "או קנס 450 לירות" - יימחקו;  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א( - ")ב( 

העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו - מאסר חמש שנים:  )1(

מכניס, מעביר או זורק חפץ אסור מסוכן אל תוך בית סוהר; )א( 

מניח חפץ אסור מסוכן בתוך בית סוהר; )ב( 

מעביר חפץ אסור מסוכן לאסיר או מאסיר לאדם אחר; )ג( 

אסיר המחזיק בחפץ אסור מסוכן; )ד( 
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העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו - מאסר שלוש שנים:  )2(

מכניס, מעביר או זורק ציוד קצה רט"ן אל תוך בית סוהר; )א( 

מניח ציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר; )ב( 

מעביר ציוד קצה רט"ן לאסיר או מאסיר לאדם אחר; )ג( 

מאפשר את השימוש בציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר, לרבות  )ד( 
על ידי מימון; 

אסיר המחזיק בציוד קצה רט"ן; )ה( 

העושה פעולה כאמור בפסקאות )1( או )2(, במטרה להביא לסיכון חיי   )3(
אדם, לגרום חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לארגון 
טרור, דינו - מאסר עשר שנים; לעניין זה, "במטרה" - לרבות תוך ראייה 
מראש את אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות בפסקה זו כאפשרות 

קרובה לוודאי 

בסעיף זה - )ג( 

"חפץ אסור מסוכן" - חפץ אסור שבשל טיבו או מהותו הכנסתו לבית הסוהר, 
העברתו לאסיר או העברתו מאסיר לאדם אחר, עלולה לסכן חיי אדם או 
לפגוע בבריאותו, להביא לגרימת חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון 
המדינה או לסייע לבריחה מבית הסוהר, וכן חפץ שביכולתו לייצר חפץ 

כאמור;

"ציוד קצה רט"ן" - ציוד בזק כמשמעותו לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-1982  2, נישא או מיטלטל, המתחבר או המיועד להתחבר אל 
מערכת של מיתקני אלחוט שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד 
לציבור, לרבות כל חלק של ציוד כאמור, כגון כרטיס sim, כרטיס זיכרון, 

אנטנה, סוללה ומטען "   
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