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 –בחוק זה  .1 הגדרות
 שמטרתו שיווק מסחרי או פרסומי או תעמולתי או –" קישור יזום"

דואר או דואר אלקטרוני  , פקס, מחקרי או  יצירת קשר באמצעות בזק
דואר או דואר אלקטרוני או  , בזק, לרבות באמצעות טלפון, סקר-עריכת

  ;דומים לאלו

יו באמצעות  אדם אשר ביקש לחסום את הגישה אל–" מנוי חסום"
  ; בחוק זה2כאמור בסעיף , קישור יזום

  ; ועדת הכלכלה של הכנסת–" הוועדה"

  . שר התקשורת–" השר"

 
-חסימת

 וגחי
בו יוכל להירשם המעונין , התקשורת יפעיל אתר אינטרנט-משרד )א( .2

שאותו הוא , תוך פירוט סוג  הקישור היזום, להיות מנוי חסום
 .מעוניין לחסום

 מאסר שנה או –דינו , הנוקט שלא כדין קישור יזום למנוי חסום )ב(  
  .  שקלים חדשים10,000קנס 

 
היתרים 
 וחריגים

לא ביקש אדם להיות מנוי חסום כאמור , על אף האמור בכל דין )א( .3
 . ניתן יהיה לבצע איתו קישור יזום2בסעיף 

וף לקישור יזום שנוקט גורם רשאי לבקש להיות חש, מנוי חסום )ב(  
 .מסוים בלבד

  

 



  2

באישור ועדת , והוא יתקין, השר ממונה על ביצוע  חוק זה )א( .4 תקנות
לרבות לענין באשר אימות , תקנות לביצועו, הכלכלה של הכנסת

או לענין דרכי , זהותו של הנרשם כמנוי חסום באתר האינטרנט
  .י הקישורובכלל זה על פי נושאים או על פי אמצע, חסימה

 
 .שנה מיום פרסומו, )ב(2תחילתו של חוק זה למעט סעיף  )א( .5 תחילה

 ימים לאחר שהוועדה תאשר כי אתר 30) ב(2תחילתו של סעיף  )ב(  
ופרסמה על כך , פועל באופן תקין) א(2האינטרנט האמור בסעיף 

 .הודעה ברשומות
  
  

  הסבר-דברי
  

ובלבד שיצהיר על , שר לכל אדם לחסום את הגישה אליו באמצעות קישור יזוםלאפ מוצע
  חוק זאת באה לאזן בין הזכות לפרטיות לבין הרצון של חלקים ניכרים-הצעת. במפורש כך

  .מן הציבור להמשיך ולהיות חשופים למידע מגוון בשוק החופשי
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