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 פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב-1972 *

 1, בפקודה זו -

 יחולו גם על ההתקנה וההפעלה של מכשירים לניצול גלים אלקטרומגנטיים להעברת אבר .ויה
 שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה של האנרגיה

 4. הוראות פקודה זו לא יחולו על מכשיר המופעל בידי צבא־הגנה לישראל או הננןצ*
 בפיקוחו או על מכשיר אחד שציינה הממשלה בצו.

 5, (א) לא יקים אדם ולא יקיים תחנת טלגרף אלחוטי, ולא יתקין ולא יפעיל ולא יליי
 מכשיר לטלגרף אלחוטי, בכל מקום בישראל או בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל

 אלא לפי רשיון מאת הממשלה.

 (ב) רשיון לפי סעיף זה יהיה בטופס שקבעה הממשלה ולתקופה שקבעה, והתו
 למתן הרשיון ולהמשך תקפו יירשמו בו או במצורף אליו.

 (ג) מבקש רשיון שהוכיח להנחת דעתה של הממשלה כי המטרה היחידה לו^וג
|  הרשיון היא לאפשר לו לערוך ניסויים בטלגרף אלחוטי, יינתן לו רשיון למטרה זו בץפו

 לתנאים ולהגבלות מיוחדים שתראה הממשלה לנכון.

 ו 1וי

 6, קבעה הממשלה כי השעה שעת חירום אשר בה מן הראוי שיהיה לממשלה הפיקהז «|ף
 תמסורת ידיעות בטלגרף אלחוטי או על איתות ראות או איתות שמע או על ניצול גל

 אלקטרומגנטיים להעברת אנרגיה, רשאי שר התקשורת לשים תיכף ידו על כל מ4שי(1
 שלאחת המטרות האמורות, ובמשך שעת החירום רשאי הוא להתקין, בנוסף לתקנוו| ל 1
 סעיף 13, תקנות הנראות נחוצות לענין החזקה, מכירה, קניה, הקמה ושימוש בכל מבש?•

 או בחלק ממנו למטרה כאמור

 ג׳

2| 

 • גקגע בועדת מחוקה חוק ומשפט של הכנסת כיום ב׳ בסיון תשל״ג (15 במאי 1972) לפי סעיף 16 לפקוד!;! 0
 השלטון והמשפט, תש״ח—1948; הצעת הנוטה פורסמה בהג״ח 26, עמ׳ 534.

•01̂ , עמי 1519; ע״ר 1937׳   נוסח חדש זה בא במקוט פקודת הטלגרף האלחוטי; הוקי א״י, כרך ב׳, פרק קנ״ג
 עמי 1; עייר 1939, תוס׳ 1, עמי 96; ס״ח תשכ״ב, עמי 14; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 45; 0״ח תשכ״ה, עמ׳ 1112

 דיני מדינת ישראל, נוסח ז1־ע

 הגדרות

 טלגרף אלחוטי״ - שיטה של תקשורת באמצעות מכשירים לשידור או לקליטה של
 ידיעות או תקשרות אחדות על ידי אותות חשמל, שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות

 השידור והקליטה;
 ״מקלט רדיו״ - תחנת קליטה אלחוטית, בין קבועה ובין מיטלטלת;

 ״_ק.י.ם״ - לרבות החזק במכשיר, אף אם אינו במצב תקין!
 ״תמסורת״ - שידור או קליטה.

 2, (א) הוראות פקודה זו החלות על תחנות טלגרף אלחוטי יחולו גם על כל תחנה
 לאיתות ראות או לאיתות שמע המשמשת או שנועדה לשמש להתקשרות עם כלי שיט בלב ים
 או עם כלי טיס, אולם בכפוף להוראות סעיף 6 לא יחולו הוראות פקודה זו על תחנות

 כאמור שבכלי שיט או כלי טיס.

 (ב) ״תחנה לאיתות ראות או לאיתות שמע״, לענין סעיף זה - לרבות כל מכש
 שתוכנן או שנבנה לשם איתות ראות או איתות שמע.

 העברת אנרגיה 3, הוראות פקודה זו החלות על ההתקנה וההפעלה של מכשירים לטלגרף אלחוטי

 איתות ראות
 ואיתות שמע

 סייג לתחולה

 רשיון

 סמכויות בשעת
 חירוט
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 7. המקים או מקיים תחנת טלגרף אלחוטי בלי רשיון, או מתקין, מפעיל או מקיים •העדר רשיון
 מכשיר לטלגרף אלחוטי בלי רשיון, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3000 לירות, ובשני
 המקרים רשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר לטלגרף אלחוטי שהותקן,

 שהופעל או שקויים בלי רשיון.

 8. העובר על הוראות תקנות שהותקנו לפי סעיפים 6 או 13, דינו - מאסר ששה חדשים ה«־ת תקנות
 או קנס 750 לירות, ובעבירה נמשכת דינו - קנס נוסף 75 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה! ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר לטלגרף אלחוטי שהעבירה

 נעברה בו או לגביו.

 9. המשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת שפרסומן בדפוס או באסיפה פומבית הוא פרסום אסור
 עבירה לפי חיקוק יהא חב בענשים שנקבעו בו לאותה עבירה.

 10. העושה אחד המעשים המנויים להלן, דינו - מאסר ששה חדשים או קנם 750 לירות, עבירות שונית
 ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוטו של כל רשיון שניתן לו לפי פקודה זו ושל כל

 מכשיר שבו נעברה העבירה:

 (1) משדר או מנסה לשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת מגונות, נתעבות
 או פוגעות, או החותרות תחת הסדר הציבורי או שיש בהן כדי להפריע לשלום

 הציבור?

 (2) משדר או מנפה לשדר בטלגרף אלחוטי אות מצוקה כוזב או מטעה,
 או ידיעה כוזבת או מטעה בענין כלי שיט או כלי טיס שבמצוקה!

 (3) מגלה שלא כשורה תכנה של ידיעה שנקלטה או שודרה או הוצעה לשידור
 בטלגרף אלחוטי.

 11. לא יינקטו הליכים לפי פקודה זו נגד אדם, פרט לאישום בשל הקמת מקלט רדיו הליכים טעונים
ז ע י י  או בשל קיומו, אלא לפי צו מאת היועץ המשפטי לממשלה. *י ה
 1 המשפטי

 12. ראה שופט בית משפט שלום, לסי הודעה בשבועה, כי יש יסוד סביר לחשוד חיפוש ותפישה
 שהוקמה או שקדימה תחנת טלגרף אלחוטי בלא רשיון לכך, או שהותקן, שהופעל
 או שקויים מכשיר לטלגרף אלחוטי בכל מקום שבתחום שיפוטו, לרבות בכלי שיט או בכלי

ל אף ו ע - א ו  טיס, בלא רשיון, או בניגוד להוראות תקנות שהותקנו לפי פקודה זו, רשאי ה
 האמור בסעיף 11- ליתן צו חיפוש שישמש אסמכתה לשוטר או לאדם אחר הנקובים בשמם
 להיכנס ולבדוק את התחנה או את המקום ולתפוס כל מכשיר הנחזה להם כמשמש או כנועד

 לשמש לטלגרף אלחוטי שם.

 13. שר התקשורת רשאי להתקין תקנות — , י . • תקנות

 (1) הקובעות את הטופס והדרך להגשת בקשות לפי פקודה זו, את התנאים
 שלפיהם יינתנו רשיונות ואת האגרות שישתלמו בעד מתן רשיונות וחידושם;

 (2) המחייבות אלחוטאים ואנשים אחרים העוסקים בהפעלת טלגרף אלחוטי
 להשיג תעודות והקובעות הוראות בדבר דרכי נתינתן וחידושן והתנאים לכך,

 לרבות בחינות ובדיקות שעליהם לעמוד בהן;
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  (3) בדבר הפעלת מכשירי טלגרף אלחוטי המותקנים בכלי שיט שאינם רשו
 מים בישראל והם נמצאים במימי חופין של ישראל, או המותקנים בבלי•
 טיס שאינם רשומים בישראל והם נמצאים על אדמת ישראל או מעליה או

 במימי החופין של ישראל או מעליהם ן

 (4) הנותנות תוקף להוראותיה של אמנה בין־לאומית שמדינת ישראל צד לה
 ולכל תקנה שנעשתה לפיה, במידה שהן נוגעות לטלגרף אלחוטי.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 דיני מדינת ישראל, גו8ח חדש 25

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושליש
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 המחיר 12 אגורות


