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במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, יהיו חברים במועצה שני נציגים  ")ב( 
את  מייצגות  בו  החברות  הסטודנטים  שאגודות  של ארגון הסטודנטים 
המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל 

המוסדות להשכלה גבוהה ";

אחרי סעיף 17א יבוא:  )2(

לפי17ב "תשלומים נלווים שהוסמכה  הוועדה  של  הצעה  לפי  המועצה,   )א( 
סעיף 17א, לאחר התייעצות עם ארגון הסטודנטים היציג ועם 
המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, 
במוסדות  הנלווים  התשלומים  גובה  בדבר  כללים  תקבע 
כאמור, וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתם; לעניין זה, "תשלומים 
נלווים" - כל תשלום נוסף על שכר הלימוד ודמי הרישום 
ודמי  רווחה  דמי  זה  ובכלל  אקדמית,  הוראה  בעד  שאינו 

אבטחה 

בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, תהיה ההתייעצות  )ב( 
לפי סעיף זה עם ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים 
החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים 
מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה "

תחילה וגבייה 
לראשונה

תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 4  )א( 

21ח)ב( לחוק העיקרי,  )ב(  גבייה של תשלום לארגון הסטודנטים היציג לפי סעיף 
כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם הראשונה 
שבה הכיר המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה בארגון כאמור לפי סעיף 21א)ג( 

לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה 

17ב לחוק המועצה להשכלה  גבייה של תשלומים נלווים שייקבעו לפי סעיף  )ג( 
גבוהה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים התשע"ח 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר החינוך

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 63(, התשע"ו-2016*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1, בסעיף 30א - 1 תיקון סעיף 30א

בסעיף קטן )א( -   )1(

הרחב  לציבור  המופץ  מסר  "וכן  יבוא  בסופה  פרסומת",  "דבר  בהגדרה  )א( 
שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה"; 

בהגדרה "מפרסם", אחרי "לקדם את מטרותיו" יבוא "ובכלל זה לקדם קבלת  )ב( 
תרומות או תעמולה";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, יהיו חברים במועצה שני נציגים  ")ב( 
את  מייצגות  בו  החברות  הסטודנטים  שאגודות  של ארגון הסטודנטים 
המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל 

המוסדות להשכלה גבוהה ";

אחרי סעיף 17א יבוא:  )2(

לפי17ב "תשלומים נלווים שהוסמכה  הוועדה  של  הצעה  לפי  המועצה,   )א( 
סעיף 17א, לאחר התייעצות עם ארגון הסטודנטים היציג ועם 
המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, 
במוסדות  הנלווים  התשלומים  גובה  בדבר  כללים  תקבע 
כאמור, וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתם; לעניין זה, "תשלומים 
נלווים" - כל תשלום נוסף על שכר הלימוד ודמי הרישום 
ודמי  רווחה  דמי  זה  ובכלל  אקדמית,  הוראה  בעד  שאינו 

אבטחה 

בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, תהיה ההתייעצות  )ב( 
לפי סעיף זה עם ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים 
החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים 
מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה "

תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 4  תחילה וגבייה )א( 
לראשונה

21ח)ב( לחוק העיקרי,  )ב(  גבייה של תשלום לארגון הסטודנטים היציג לפי סעיף 
כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם הראשונה 
שבה הכיר המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה בארגון כאמור לפי סעיף 21א)ג( 

לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה 

17ב לחוק המועצה להשכלה  גבייה של תשלומים נלווים שייקבעו לפי סעיף  )ג( 
גבוהה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים התשע"ח 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר החינוך

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 63(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 30אבחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1, בסעיף 30א - 1 

בסעיף קטן )א( -   )1(

הרחב  לציבור  המופץ  מסר  "וכן  יבוא  בסופה  פרסומת",  "דבר  בהגדרה  )א( 
שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה"; 

בהגדרה "מפרסם", אחרי "לקדם את מטרותיו" יבוא "ובכלל זה לקדם קבלת  )ב( 
תרומות או תעמולה";

התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016( ]בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016([; הצעת   *

החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 588, מיום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(, עמ' 70 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ו, עמ' 1177   1
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אחרי ההגדרה "מפרסם" יבוא: )ג( 

""תעמולה" - הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות, 
למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות;

"תרומה" - למעט לשם התמודדות בבחירות מקדימות לפי חוק המפלגות, 
התשנ"ב-1992 2, בבחירות לכנסת ובבחירות לראש רשות מקומית או 

לרשימת מועמדים ברשות מקומית ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בית עסק" יבוא "או לנמען לשם קבלת תרומה או תעמולה";  )2(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

)ב(, משלוח דבר פרסומת באמצעות דואר  ")ב1( על אף האמור בסעיף קטן 
אלקטרוני לשם קבלת תרומה או תעמולה על ידי מפרסם שהוא עמותה או חברה 
לתועלת הציבור, לא יהווה הפרה של הוראות סעיף קטן )ב(, ובלבד שהנמען לא 
הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת לפי הוראות סעיף קטן )ג()2( או )ד( ";

בסעיף קטן )ה()1( -   )4(

"המילים  יבוא  תופיע"  "פרסומת"  "המילה  במקום  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
"פרסומת", "בקשת תרומה" או "תעמולה", לפי העניין, יופיעו";

בפסקת משנה )ג(, האמור בה יסומן ")1(" ואחריו יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות פסקת משנה )1(, שוגר דבר פרסומת באמצעות   )2("
מערכת חיוג אוטומטי, יציין המפרסם בתחילת הודעת המסר הקולי כי 
המפרסם,  של  התפוצה  מרשימת  שמו  את  להסיר  לבקש  רשאי  הנמען 
ויאפשר לו, מיד לאחר מכן, להסיר את שמו כאמור גם בדרך של לחיצה 

על החייגן "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה
ושר התקשורת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   2

ספר החוקים 2578, י"ב באב התשע"ו, 2016 8 16


