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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 76( )הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד 
תקשורת(, התשפ"ב–2022 *

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב–1982 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 51ג)ג()2(, 1 תיקון סעיף 51ג
פסקת משנה )א( – תימחק.

אחרי סעיף 51ג לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 51ג1
"זכות המנוי 

להגביל שירות 
וציוד תקשורת 

מנוי או קבוצת מנויים רשאים לבקש מבעל רישיון, ממי 51ג1  )א( 
שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן או ממי שעוסק בסחר בציוד 
ומפורשת שנמסרה בנפרד מהסכם  תקשורת, בבקשה פרטנית 

ההתקשרות, לבצע אחד או יותר מאלה: 

הגבלה או חסימה בעניינים המפורטים בפסקאות   )1(
)1( עד )3( בסעיף 51ג)ב(; 

הגבלה או חסימה של שירות הניתן על ידי בעל   )2(
רישיון או באמצעותו, ובכלל זה הגבלת חיוג למספרים 
מסוימים או לקבוצת מספרים והגבלה של קבלת שיחות 

ממספרים מסוימים או מקבוצת מספרים;

ייחוד שירות, סל שירותים או מספר טלפון לציוד   )3(
תקשורת מסוים של המנוי;

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  51ג  סעיף   סעיף 1 
התשמ"ב–1982 )להלן – החוק(, אוסר על בעל   
ועל מי שעוסק בסחר בציוד קצה של  רישיון לפי החוק 
טלפונים סלולריים או ציוד תקשורת להגביל או לחסום את 
האפשרויות האלה הנתונות למנויים: שימוש בשירותים 
או יישומים הניתנים באינטרנט; התכונות או המאפיינים 
המובנים של ציוד קצה או תקשורת; שימוש בציוד קצה או 
ציוד תקשורת בכל רשת תקשורת ציבורית של בעל רישיון. 

ואולם, בהתאם להוראות הסעיף האמור, האיסור לא 
יחול במקרים האלה: לגבי יישומים או שירותים הניתנים 
באינטרנט, אם ההגבלה או החסימה מתחייבות מניהול 
תקין של בעל הרישיון; לבקשת מנוי או קבוצת מנויים 
שנמסרה בנפרד מהסכם ההתקשרות; בהיתר מאת שר 
לרבות  קצובה,  לתקופה  מיוחדים,  במקרים  התקשורת 
גורם מוסמך או  מטעמים ביטחוניים; בהתאם להוראת 
החלטת בית המשפט. פסקת משנה )א( שבסעיף 51ג)ג()2( 
לחוק קובעת חריג לאיסור להגביל או לחסום את המנויים 
אם מנוי או קבוצת מנויים ביקשו זאת מבעל הרישיון או 

ממי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן או בציוד תקשורת. 

מוצע לקבוע במקום הוראה זו החרגה דומה, מורחבת 
ומפורטת יותר, בסעיף 51ג1 המוצע. וזה נוסחה של ההוראה 

שמוצע למחוק:

לגבי  זאת  ביקשו  מנויים  קבוצת  או  מנוי  ")א( 
רישיון, ממי  כולן או חלק, מבעל  הפסקאות האמורות, 
רט"ן או ממי שעוסק בסחר  שעוסק בסחר בציוד קצה 
שנמסרה  ומפורשת,  פרטנית  בבקשה  תקשורת,  בציוד 
בנפרד מהסכם ההתקשרות; נמסרה בקשה כאמור לבעל 
רישיון, רשאים המנוי או קבוצת המנויים, לפי העניין, 
ובעל הרישיון לקבוע בהסכם ההתקשרות ביניהם, כי לא 
ניתן להסיר את ההגבלה או החסימה או לקבוע  יהיה 
את התנאים להסרת ההגבלה או החסימה כאמור באותן 

פסקאות". 

זכות המנוי  מוצע לקבוע הסדר חדש בעניין   סעיף 2 
להגביל שירות תקשורת וציוד תקשורת בסעיף   
ייקבע חריג לאיסור הגבלה  51ג1 לחוק. בסעיף המוצע 

הצעת חוק מס' פ/3637/24 )מספר פנימי: 2189724(; הועברה לוועדה ביום ט"ז בסיוון התשפ"ב )15 ביוני 2022(.  *

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשפ"ב, עמ' 158   1
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הגבלת שימוש בציוד תקשורת מסוים כך שישמש   )4(
עם ציוד תקשורת אחר בלבד, לרבות ציוד החסום לשירותי 

תקשורת מסוימים;

כי מספר הטלפון של המנוי ישמש לסל  קביעה   )5(
שירותים מסוים בלבד;

הגבלת זכויות המוקנות למנוי לפי כל דין, ובכלל   )6(
זה הגבלת ניידות מספרים.

נמסרה בקשה כאמור בסעיף קטן )א( לבעל רישיון, רשאים  )ב( 
והמנוי או קבוצת המנויים, לפי העניין, לקבוע  בעל הרישיון 
בהסכם ההתקשרות הוראות לעניין ההגבלות המפורטות בסעיף 
הקטן האמור, לרבות התנאים להסרת ההגבלות כאמור, אם 

הוסכמו הגבלות.

הגבלת שימוש בציוד תקשורת מסוים כך שישמש   )4(
עם ציוד תקשורת אחר בלבד, לרבות ציוד החסום לשירותי 

תקשורת מסוימים;

כי מספר הטלפון של המנוי ישמש לסל  קביעה   )5(
שירותים מסוים בלבד;

הגבלת זכויות המוקנות למנוי לפי כל דין, ובכלל   )6(
זה הגבלת ניידות מספרים.

נמסרה בקשה כאמור בסעיף קטן )א( לבעל רישיון, רשאים  )ב( 
והמנוי או קבוצת המנויים, לפי העניין, לקבוע  בעל הרישיון 
בהסכם ההתקשרות הוראות לעניין ההגבלות המפורטות בסעיף 
הקטן האמור, לרבות התנאים להסרת ההגבלות כאמור, אם 

הוסכמו הגבלות.

או חסימה הקבוע היום בסעיף 51ג)ב( לחוק. לפי המוצע, 
למנוי או לקבוצת מנויים תהיה זכות לבקש מבעל רישיון, 
ממי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן או ממי שעוסק בסחר 
בציוד תקשורת, בבקשה פרטנית ומנומקת שנמסרה בנפרד 

מהסכם ההתקשרות, לבצע אחד או יותר מאלה: 

1. הגבלה או חסימה בעניינים המפורטים בסעיף 
)3( – האפשרות הנתונה למנוי להשתמש  51ג)ב()1( עד 
בכל שירות או יישום המסופקים באינטרנט, התכונות או 
המאפיינים המובנים של ציוד קצה או של ציוד תקשורת 
והאפשרות הנתונה למנוי להשתמש בציוד קצה או בציוד 
או ברשת המשמשת להפצת  בזק  בכל רשת  תקשורת 
שידורים של בעל רישיון, אם הציוד האמור מיועד על פי 

טיבו ומהותו לפעול ברשתות מאותו הסוג;

2. הגבלה או חסימה של שירות שבעל רישיון נותן 
או שניתן באמצעותו, ובכלל זה שירות הוצאת שיחות או 

קבלת שיחות ממספר מסוים או מקבוצת מספרים;

ייחוד שירות של סל של כמה שירותים או של   .3
מספר טלפון לציוד תקשורת מסוים של המנוי;

4. הגבלת שימוש בציוד תקשורת מסוים לשימוש 
רק עם ציוד תקשורת אחר, לרבות ציוד החסום לשירותי 

תקשורת מסוימים;

5. קביעה כי מספר הטלפון של המנוי ישמש רק לסל 
שירותים מסוים;

6. הגבלת זכויות המנוי לפי כל דין, ובכללן הגבלת 
הזכות של המנוי לנייד מספר טלפון. 

כאמור,  בקשה  הוגשה  אם  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
יהיו המנוי או קבוצת המנויים רשאים לקבוע בהסכם 
ההתקשרות עם בעל הרישיון הוראות בדבר ההגבלות, 
ואם נקבעו הגבלות – גם בדבר התנאים להסרתן. לעניין 
זה, מוצע לקבוע כי הגבלות יהיו גם הגבלות שקובע צד 

שלישי שצוין בבקשת המנוי. 
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אלא  זה  סעיף  הוראות  על  להתנות  רשאי  אינו  השר  )ג( 
בהתאם לתקנות שקבע באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אם 

נוכח כי הדבר נדרש לשם שמירה על ביטחון הציבור. 

בסעיף זה, "הגבלה" – לרבות הגבלה הנקבעת על ידי צד  )ד( 
שלישי שציין המנוי בבקשתו."

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי שר התקשורת לא יהיה 
רשאי להפעיל את סמכותו לפי החוק כדי להתנות על 
הוראות ההסדר המוצע בסעיף 51ג1 אלא בתקנות שיתקין 

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אם מצא שהדבר נדרש 
לטובת שמירה על ביטחון הציבור.
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