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 2022–פנייה טלפונית של עוסק(, התשפ"ב –הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון 

  –א 30, בסעיף 19821–התשמ"ב ,בחוק התקשורת )בזק ושידורים( .1 א 30תיקון סעיף 

 "המדינה ומוסדותיה" יבוא: ההגדרה אחרי ,בסעיף קטן )א(   ( 1)  

 ";חיוג על ידי אדם לנמען באמצעות מיתקן בזק; –"חיוג ידני" "   

 אחרי "מערכת חיוג אוטומטי" יבוא "חיוג ידני".  ,בסעיף קטן )ב(   ( 2)  

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

)בזק  30סעיף   התקשורת  לחוק  התשמ"בא  מפרסהחוק(    –)להלן    1982–ושידורים(,  את  ם  מי מגביל 

 בשיגור דברי פרסומת לנמענים וצרכנים, תחת התנאים המפורטים בסעיף.  

להגביל את המפרסם מלשגרנ הסעיף האמור    כדי  מעוניין    חקק  לנמען שאינו בהכרח  דברי פרסומת 

רסומות בלתי רצויות התרחבות תופעת ההפצה ההמונית של פלבהם, ולמנוע בכך מטרד לנמען, כמענה  

 . ברשת התקשורת

ה דבר  שיגור  את  מתנה  והסעיף  הנמען,  של  מראש  בהסכמתו  ידי  פרסומת  על  הטרדתו  את  מונע  כך 

דברוהמפרסם.   לשיגור  נוגע  פרסומתאולם, הסעיף  לתופעה   באמצעים מסוימים  י  ואינו מתייחס  בלבד, 

איננו כיום מכיוון שהחוק  ש,  מערכת אוטומטיתשל פנייה טלפונית של מפרסם לנמען בצורה ישירה וללא  

            .אוסר

 
 . 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  1



 2 

של    מראש  הללא הסכמ  של מפרסם לנמען  תות ונשנוחוזר  ניותטלפו  תולמנוע את התופעה של פני  כדי

ל  ,הנמען לסעיף  מוצע  )א(  קטן  בסעיף  את  30הוסיף  לחוק  ולהוסיההגדרה  א  ידני",  ז "חיוג  אמצעי  ה ף 

, כאמצעי תקשורת שפרסום באמצעות שימוש בו "מערכת חיוג אוטומטי"אחרי המילים    ,בסעיף קטן )ב(

 . נכנס לגדר הוראות הסעיף

בסע  מוצע האמצעים  ליתר  ידני  חיוג  באמצעות  פרסומת  של  ש  ךכ   א,30יף  להשוות  טלפונית  פנייה 

לצורך מותנית  מפרסם  תהיה  בעסקה  הודעה ב  התקשרות  שיגור  באמצעות  הנמען  של  הסכמתו 

וכך שטלפוניהלפנייה  בה הוא מתבקש לאשר את הסכמתו  ש,  אליו  אלקטרונית זו,הת,   פרה של הוראה 

פרסומת    כיום  הקבועכדין  יהיה  דינה   דברי  המשגר  מפרסם  על  אחבחוק  להוראות בדרכים  בניגוד  רות 

 .החוק
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