מספר פנימי2013582-4013 :

נספח מס' מ/1115-א'
(פ)3750/20 /
הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות ,התשע"ז–2017

הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:
 .1הצעת חוק לביטול פקודת העתונות ,התשע"ז– ,2017מטעם
הממשלה – נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ז בשבט
התשע"ז ( 13בפברואר  ,)2017והועברה לוועדת הכלכלה;
 .2הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה) ,התשע"ז–
 ,2017מטעם חברי הכנסת – נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום י"ז
בשבט התשע"ז ( 13בפברואר  ,)2017והועברה לוועדת הכלכלה.
בהתאם להוראות סעיף (84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמי הצעת החוק הפרטית :חברי הכנסת דב חנין ,איימן עודה,
עאידה תומא סלימאן ,יוסף ג'בארין ,עבדאללה אבו מערוף
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2013582-4013 :

נספח מס' מ/1115-א'
(פ)3750/20 /
חוק לביטול פקודת העיתונות ,התשע"ז–2017
ביטול פקודת

.1

פקודת העיתונות – 1בטלה.

העיתונות
תיקון פקודת
הנזיקין

.2

תיקון חוק איסור .3
לשון הרע

בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,2סעיף  – 87בטל.
בחוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה–– 31965
( )1

בסעיף (11ג) ,בהגדרה "אמצעי תקשורת" ,המילים "כמשמעותו

בפקודת העתונות (להלן – עתון)" – יימחקו;
( )2

בסעיף  ,12המילים "המוצא לאור על פי רישיון בעל תוקף" והמילים

"כמשמעותו בפקודת העתונות – ",יימחקו.
תיקון חוק

.4

הספריות
הציבוריות
תיקון חוק הגנת

בחוק הספריות הציבוריות ,התשל"ה– ,41975בסעיף  ,1ההגדרה "עיתון" –
תימחק.

.5

בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א–– 51981

הפרטיות
( )1

בסעיף (30א) ,המילים "כמשמעותו בפקודת העתונות (להלן – עיתון)"

– יימחקו;
( )2

בסעיף  31המילים "המוצא לאור על פי רשיון תקף" והמילים

"כמשמעותו בפקודת העתונות" – יימחקו.

 1חוקי א"י ,כרך ב' עמ' (ע) ( ,1191א)  ;1214ס"ח התשס"ח ,עמ' .61
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 10עמ'  ;266ס"ח התשס"ה ,עמ' .950
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;240התש"ע ,עמ' .246
 4ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;230התשס"ז ,עמ' .390
 5ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;128התשע"א ,עמ' .758
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תיקון חוק הספרים .6
(חובת מסירה וציון

בחוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) ,התשס"א– ,62000בסעיף ,1
ההגדרה "עיתון" – תימחק.

הפרטים)

***************************************************************************************

 6ס"ח התשס"א ,עמ'  ;80התשס"ח ,עמ' .61

