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* התקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ד ) 2באוגוסט  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,79מיום י"ח בטבת התשס"ד ) 12בינואר  ,(2004עמ' .300
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;506ס"ח התשנ"ד ,עמ' .47

)(1

בסעיף

,1

בסופו יבוא:

" "מכשיר עזר לתעופה"  כהגדרתו בחוק הטיס )בטחון בתעופה אזרחית(,
התשל"ז;".2 1977

) (2בסעיף  ,4במקום "צבאהגנה לישראל" יבוא "כוחות הביטחון" ,במקום
"בפיקוחו" יבוא "בפיקוחם" ובסופו יבוא "ואולם לענין הועדת תדרים והקצאתם
יחולו הוראות סעיף 5ד)ב(";
)(3

בסעיף )7א( ,בכל מקום ,אחרי "בלי רשיון" יבוא "או שלא בהתאם לתנאיו",

)(4

אחרי סעיף

"הפעלת מכשיר
לטלגרף אלחוטי
בלא רישיון,
תוך סיכון טיס

7

יבוא:

7א .המפעיל מכשיר לטלגרף אלחוטי ,בלא רישיון או שלא
בהתאם לתנאיו ,באחד מאלה ,דינו  מאסר חמש שנים; עשה כן
ברשלנות ,דינו  מאסר שלוש שנים:
) (1בתחום תדרים המיועד לקשר עם כלי טיס או לפעולת
מכשיר עזר לתעופה;

) (2בנסיבות אחרות שיש בהן כדי לגרום לשיבוש או
להפרעה לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר
לתעופה;".

) (5סעיף   11בטל;
)(6

במקום סעיף

"חיפוש

12

יבוא:

 .12שוטר רשאי להיכנס למקום ולערוך בו חיפוש ,בלא צו שופט,
אם יש לו יסוד להניח ,על סמך תלונה מטעם גוף פיקוח ,שבאותו
מקום מופעל ,או הופעל זה מקרוב ,מכשיר לטלגרף אלחוטי שיש
בהפעלתו כדי לגרום לשיבוש או להפרעה בתחום תדרים המיועד
לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה או כדי לסבן חיי
אדם; לענין זה" ,גוף פיקוח"  הגוף האחראי במשרד התקשורת על
פיקוח אלחוטי;".

) (7בסעיף  ,13בפסקה
"כוחות הביטחון".

),(1

במקום הסיפה החל במילים "משטרת ישראל" יבוא

 .2בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,3 1990אחרי סעיף  90יבוא:
"פרסום

בתחנת.

שידור שלא ניתן
בשלה זיכיון

90א) .א( העושה אחד מאלה ,דינו  מאסר שנה או מחצית הקנס
האמור בסעיף )90א(:

) (1מספק תשדיר פרסומת ,לשידור בתחנת שידור שלא ניתן
בשלה זיכיון והיא טעונה זיכיון לפי הוראות חוק זה )בסעיף
זה  תחנה שלא ניתן בשלה זיכיון(;
) (2נותן תמורה בעד שידור תשדיר פרסומת בתחנה שלא ניתן
בשלה זיכיון.
 2ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;126התשנ"ו ,עמ' .147
 3ס"ח התש"ן ,עמ'  ;58התשס"ד ,עמ' .71

תיקון חוק
השניה

הרשות

לטלוויזיה ורדיו


מסי

21

)ב( לענין סעיף זה ,חזקה היא כי מי שתוכן התשדיר עשוי לפרסם
את עסקיו או לקדם את מטרותיו ,סיפק את התשדיר או נתן תמורה בעד
שידורו ,אלא אם כן הוכח אחרת".
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