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חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 58(, התשע"ד-2014*

 הוספת סעיף 
37א4א

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 
37א4 יבוא: 

"עיצום כספי על 
סחר בציוד תקשורת

היה למנהל יסוד סביר להניח כי מי שעוסק בסחר בציוד 37א4א 
תקשורת גרם להגבלה או לחסימה של ציוד תקשורת, בניגוד 
כספי  עיצום  עליו  להטיל  הוא  רשאי  51ג,  סעיף  להוראות 
שהסכום  ובלבד  חדשים,  שקלים   234,390 עד  של  בסכום 

האמור לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 37א5 "

בסעיף 37א5 לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 2 תיקון סעיף 37א5

בסעיף 37א6)א( לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 3 תיקון סעיף 37א6

בסעיף 37א7)א( לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 4 תיקון סעיף 37א7

בסעיף 37א10)ב( לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 5 תיקון סעיף 37א10

בסעיף 37א14 לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 6 תיקון סעיף 37א14

בסעיף 37א17)א( לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א" 7 תיקון סעיף 37א17

בסעיף 37ב1)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )6( יבוא:8 תיקון סעיף 37ב1

גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג "  )7("

 תיקון כותרת 
פרק י'1

בכותרת פרק י'1 לחוק העיקרי, המילים "בשירותי רדיו טלפון נייד" - יימחקו 9 

בסעיף 51א)א( לחוק העיקרי, במקום "בפרק זה" יבוא "בסעיף זה ובסעיף 51ב" 10 תיקון סעיף 51א

בסעיף 51ג לחוק העיקרי - 11 תיקון סעיף 51ג

בסעיף קטן )א( -  )1(

לפני ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא: )א( 

""בעל רישיון" - בעל רישיון, בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח 
היתר כללי;";

אחרי ההגדרה "סחר" יבוא: )ב( 

או  השאלה  השכרה,  מכירה,  הפצה,  ייבוא,   - תקשורת"  בציוד  ""סחר 
תחזוקה של ציוד תקשורת; 

"ציוד תקשורת" - ציוד שנועד או שנדרש לצורך קבלת שירותיו של בעל 
רישיון";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

ברישה, במקום "בעל רישיון ומי" יבוא "בעל רישיון, מי" ואחרי ")בסעיף  )א( 
זה - ציוד קצה רט"ן(" יבוא "ומי שעוסק בסחר בציוד תקשורת";

בפסקה )2(, במקום "רט"ן" יבוא "או של ציוד תקשורת"; )ב( 

התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"ד )3 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 795, מיום כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(, עמ' 1262 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136    1
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בפסקה )3(, במקום "רט"ן" יבוא "או בציוד תקשורת" ובמקום "ציבורית של  )ג( 
בעל רישיון" יבוא "או ברשת המשמשת להפצת שידורים של בעל רישיון )בסעיף 
זה - רשת(, אם הציוד האמור מיועד על פי טיבו ומהותו לפעול ברשתות מאותו 

הסוג";

בסעיף קטן )ג( -   )3(

בפסקה )1(, המילים "הבזק הציבורית" - יימחקו; )א( 

בפסקה )2( - )ב( 

"מבעל  יבוא  ממי"  או  רישיון  "מבעל  במקום  )א(,  משנה  בפסקת   )1(
רישיון, ממי" ואחרי "בציוד קצה רט"ן" יבוא "או ממי שעוסק בסחר בציוד 

תקשורת";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:  )2(

ההגבלה או החסימה נעשו לפי הוראה של גורם המוסמך לפי  ")ג( 
דין לתת הוראה כאמור או בהתאם להחלטה של בית משפט " 

תקשורת 12 תיקון סעיף 53ג ציוד  בזק,  "מיתקני  יבוא  בזק,"  "מיתקני  במקום  העיקרי,  לחוק  53ג  בסעיף 
כהגדרתו בסעיף 51ג" 

בעל רישיון או מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, שגרם להגבלה או לחסימה 13 הוראות מעבר  )א( 
כאמור בסעיף 51ג לחוק העיקרי, לפני יום תחילתו של חוק זה, יסיר לבקשת המנוי את 
ההגבלה או החסימה האמורה בלי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו על כך; לעניין זה, 
"בעל רישיון", "סחר בציוד תקשורת" ו"ציוד תקשורת" - כהגדרתם בסעיף 51ג לחוק 

העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה 

על אף האמור בסעיף 37א10 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, העדכון  )ב( 
הראשון לעניין הסכום הקבוע בסעיף 37א4א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 

יהיה לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

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

בפסקה )3(, במקום "רט"ן" יבוא "או בציוד תקשורת" ובמקום "ציבורית של  )ג( 
בעל רישיון" יבוא "או ברשת המשמשת להפצת שידורים של בעל רישיון )בסעיף 
זה - רשת(, אם הציוד האמור מיועד על פי טיבו ומהותו לפעול ברשתות מאותו 

הסוג";

בסעיף קטן )ג( -   )3(

בפסקה )1(, המילים "הבזק הציבורית" - יימחקו; )א( 

בפסקה )2( - )ב( 

"מבעל  יבוא  ממי"  או  רישיון  "מבעל  במקום  )א(,  משנה  בפסקת   )1(
רישיון, ממי" ואחרי "בציוד קצה רט"ן" יבוא "או ממי שעוסק בסחר בציוד 

תקשורת";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:  )2(

ההגבלה או החסימה נעשו לפי הוראה של גורם המוסמך לפי  ")ג( 
דין לתת הוראה כאמור או בהתאם להחלטה של בית משפט " 

תקשורת 12  ציוד  בזק,  "מיתקני  יבוא  בזק,"  "מיתקני  במקום  העיקרי,  לחוק  53ג  בסעיף 
כהגדרתו בסעיף 51ג" 

תיקון סעיף 53ג

בעל רישיון או מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, שגרם להגבלה או לחסימה 13  )א( 
כאמור בסעיף 51ג לחוק העיקרי, לפני יום תחילתו של חוק זה, יסיר לבקשת המנוי את 
ההגבלה או החסימה האמורה בלי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו על כך; לעניין זה, 
"בעל רישיון", "סחר בציוד תקשורת" ו"ציוד תקשורת" - כהגדרתם בסעיף 51ג לחוק 

העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה 

הוראות מעבר 

על אף האמור בסעיף 37א10 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, העדכון  )ב( 
הראשון לעניין הסכום הקבוע בסעיף 37א4א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 

יהיה לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

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
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חוק להסדרת תוצרת אורגנית )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

2, 1 תיקון סעיף 2 בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
במקום סעיף קטן )א( יבוא:

לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני  ")א( 
כתוצרת אורגנית, ובכלל זה לא ישתמש במילה "אורגני" או בכל מילה הנגזרת ממנה 
ביחס לתוצרת החקלאית כאמור, ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת - לא ישתמש גם 
במילה שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית, אלא אם כן היא נושאת את 

הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה "

בסעיף 3 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 3

בסעיף קטן )ב()2(, במקום "רשאי לסמן" יבוא "יסמן" ובמקום "בסמל האחיד" יבוא   )1(
"בסמלים";

סעיף קטן )ג( - בטל    )2(

בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "יפרסם המנהל" עד המילים "בביטול 3 תיקון סעיף 8
האישור" יבוא "אין בכך"  

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: 4 הוספת סעיף 10א

משרד 10א "פרסום של  האינטרנט  באתר  הודעה  יפרסם  המנהל  )א( 
החקלאות ופיתוח הכפר בדבר -

הבקרה  וסמלי  והבקרה  האישור  גופי  שמות   )1(
שלהם שאישר לפי סעיף 3;

רשימת היתרים לשימוש בסמל בקרה והודעות   )2(
על פקיעת תוקפם או על ביטולם לפי סעיף 6;

ביטול אישור שניתן לגוף אישור ובקרה או לסמל   )3(
הבקרה שלו או פקיעת תוקפו של אישור כאמור, אם 

לא חודש, לפי סעיף 8 

גם  יפורסמו  ו–)3(  )א()1(  קטן  בסעיף  כאמור  הודעות  )ב( 
ברשומות "

בסעיף 15)א()4( לחוק העיקרי, המילים "בין גוף האישור והבקרה לבין הארגון היציג" 5 תיקון סעיף 15
- יימחקו 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 6 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

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

התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"ד )3 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 792, מיום י"ז באב התשע"ג )24 ביולי 2013(, עמ' 1190 

ס"ח התשס"ה, עמ 474; התשס"ח, עמ' 148   1

ספר החוקים 2431, י' באדר א' התשע"ד, 2014 2 10
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