חוק רשות השידור (תיקון מס'  ,)23התש"ע 010-2*
הוספת סעיף 46א

.1

תחילה

.2

בחוק רשות השידור ,התשכ"ה1965- ,1אחרי סעיף  46יבוא:
"הפניה להודעות
חירום מתורגמות

46א( .א) שודרה הודעת חירום בשידורים של רשות השידור -
( )1תשודר מיד לאחריה הודעה בערבית ,ברוסית
ובאמהרית המפנה לצפייה בשידורי הרשות בשפות
אלה ,או להאזנה להם ,לפי העניין ,וכן לגל שקט ,אם
הוא מופעל באותה עת;
( )2בשידורי הרשות תשודר הודעה מתורגמת של
הודעת החירום לשפות כאמור בפסקה ( ,)1סמוך ככל
האפשר לשידור הודעת החירום בשפה העברית.
(ב)

בסעיף זה -

"הודעת חירום"  -הודעה בעניין המנוי בפסקאות ( )1עד
( )8בסעיף (9ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת
סימנים) ,התשס"ה2005-;2
"גל שקט"  -ערוץ או תדר רדיו שהוקצה לשידור הודעות
חירום בלבד ,דרך קבע או באופן ארעי".
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יולי יואל אדלשטיין
שר ההסברה והתפוצות
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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בחוק רשות השידור ,התשכ"ה1965- ,1בסעיף 28א(ב) -
()1

בפסקה ( ,)7במקום "בשיעור של  "5%יבוא "בשיעור של ;"0%

()2

אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8בשנת  2011ואילך  -בשיעור של ".5%
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תיקון פקודת
תיקון פקודת
התעבורה ,2בסעיף (84ג- )1
בפקודת (84ג- )1
התעבורה ,2בסעיף
בפקודת .2
.2
התעבורה
התעבורה  -מס' 93
מס' 93
- ")2009
"עד יום כ"ה
יבוא
יום כ"ה
במרס
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הגנתמס' ,)26
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הצרכן (תיקון מס'
חוק הגנת הצרכןחוק
בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,במקום סעיף 4א יבוא:
.1
החלפת סעיף 4א
בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,במקום סעיף 4א יבוא:
.1
בחוזה
"האותיות
4א .השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע
אחיד ובתנאי הכלול "האותיות בחוזה
הכנסת ,רשאי לקבוע
הכלכלה
ועדת
4א.
שלאחיד
בחוזה
או חלקן,
באישור כולן
השר,האותיות,
הוראות לעניין
בתקנות
הכלול
במידע אחר המיועד אחיד ובתנאי
או חלקן ,בחוזה אחיד
כולן
האותיות,
לעניין
הוראות
בתקנות
2
לצרכן
במידע אחר המיועד
כמשמעותו בחוק החוזים האחידים ,התשמ"ג1982-  ,או
2
לצרכן
התשמ"ג1982-  ,או
האחידים,
החוזים
בחוק
כמשמעותו
בפרסומת,
לרבות
לצרכן,
המיועד
בתנאי הכלול במידע אחר
לצרכן ,לרבות בפרסומת,
אחר
המיועדכאמור,
האותיות
במידעשל
הכלולהמזערי
בתנאיהגודל
ובכלל זה הוראות לעניין
כתיבתןשל האותיות כאמור,
ואופןהמזערי
המידע,הגודל
הוראות לעניין
זה
ובכלל
היחס בינן לבין השטח שבו כלול
היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ,ואופן כתיבתן
והצגתן".
והצגתן".
תיקון סעיף 7א
בסעיף 7א לחוק העיקרי -
.2
תיקון סעיף 7א
בסעיף 7א לחוק העיקרי -
.2
( )1בכותרת השוליים ,במקום "המכוונת" יבוא "או דרכי שיווק אחרות המכוונות";
( )1בכותרת השוליים ,במקום "המכוונת" יבוא "או דרכי שיווק אחרות המכוונות";
( )2האמור בו יסומן "(ב)" ובו ,במקום "המכוונים" יבוא "אחרות המכוונות" והקטע
יימחק;במקום "המכוונים" יבוא "אחרות המכוונות" והקטע
"(ב)" ובו,
המילהבו יסומן
( )2עדהאמור
"הנפשית" -
החל במילה "לרבות"
החל במילה "לרבות" עד המילה "הנפשית"  -יימחק;
( )3לפני סעיף קטן (ב) יבוא:
( )3לפני סעיף קטן (ב) יבוא:
"(א) לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך
אם הפרסומת או דרך
תמימותודרך
ולא ינקוט
פרסומת
אדם
יפרסם
"(א) לא
אחרת או
שיווקניסיונו
או חוסר
גילו,
לנצל את
קטין,
להטעות
השיווק כאמור עלולות
תמימותו או חוסר ניסיונו או
גילו,
את
לנצל
קטין,
להטעות
עלולות
כאמור
השיווק
כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית".
לעודד פעילות שיש בה
לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית".
תיקון סעיף 14
בסעיף  14לחוק העיקרי -
.3
תיקון סעיף 14
בסעיף  14לחוק העיקרי -
.3
( )1בסעיף קטן (א) -
( )1בסעיף קטן (א) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "הממכר" יבוא "הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו
"הממכר" יבוא "הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו
במקום
בפסקה (,)1
בתקנות לפי סעיף (א)
מביניהם";
המאוחר
קטן (ד) ,לפי
בתקנות לפי סעיף קטן (ד) ,לפי המאוחר מביניהם";
החלפת סעיף 4א
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הממשלה  ,288 -מיום כ"ג באדר התשס"ז ( 13במרס  ,)2007עמ' .286
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"ח ,עמ' .606
ס"ח התשמ"ג ,עמ' .8
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