תיקון סעיף 1

חוק לתיקון פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות ,תשל"ה* 1975
 .1בפקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות) 1להלן  הפקודה( /בסעיף  ,2הגדרת "משרד
טלגרף"  תימחק.
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בסעיף  3לפקודה 
) (1במקום תנאי מגביל )א( יבוא:
")א( כי זמן זה לא יימשך יותר משמונים וארבע שעות
משעה שנתקבלה הידיעה במכשיר טלגרפי המוחזק בבית
דואר או במקום אחר ברשות מטעם שר התקשורת' ומשהדפיס
המכשיר את הידיעה עם מועד קבלתה ישמש הדבר ראיה
לכאורה שאכן נתקבלה הידיעה באותו מכשיר במועד כאמור?"
) (2בתנאי מגביל )ב(' בסופה המלה "וכי"  תימחק;
)(3

תנאי מגביל )ג(  יימחק.

בסעיף  5לפקודה 
) (1במקום כותרת השוליים יבוא "חזקות";
) (2כרישה' במקום "בכל משפט על פי פקודה זו" יבוא "בכל הליך לפן
פקודה זו"?
)(3

במקום פסקה )ג( יבוא:
")ג( שנועד להתקבל במענו של המפרסם או הממציא לפרסום
את הידיעה האמורה או במענו של אחר בשמו ,באמצעות
מכשיר טלגרפי המוחזק בבית דואר או במקום אחר ברשות
מטעם שר התקשורת ;"

) (4האמור בסעיף יסומן ) (1ואחריו יבוא:
") (2לענין פקודה זו ,עתון הנושא עליו מועד פרסומו ,חזקה עליו
שפורסם באותו מועד; אם נוהגים להפיצו בשעות הבוקר ,חזקה שפורסם
בשעה  ,6.00ואם נוהגים להפיצו בשעות הצהרים ,חזקה שפורסם בשעה
". 11.00
"אחריות

במקום
פלילית

סעיף  6לפקודה יבוא:
.6

ואזרחית

)(1

העובר

על הוראות פקודה זו ,דינו  קנס  10,000לירות.

) (2פרסום אסור לפי פקודה זו ,יהא עוולה לפי פקודת הנזיקין
נוסח חדש[". 2
תיקון חוק סדר
הדין הפלילי

.5

בתוספת

לחוק סדר הדין הפלילי ,תשכ"הא 3 1965אחרי פסקה ) (10יבוא:
") (11עבירות על פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות ".
יצחק רבין
ראש הממשלה

אהרון אוזן
שר התקשורת

קציר
אפרים
נשיא המדינה
.נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשל"ה ) 16ביוני  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,1091תשל"ד,
266.
,עמ'
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש 10
 1חוקי א"י ,פרק קל"ח ,עמ' .1379
עמ' .36
 3ס"ח תשכ''ה ,עמי .161
ספר החוקים ,769י"ז בתמוז תשל''ה26.6.1975,

נדפסלדפוס הממשלה,ירושלים

