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 טתשע" איירב י"ז

 2019 מאיב 22

 

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 שלום רב,

 הצעת שירות חסימת אתרים ותכנים פוגעניים אופןעדכון שימוע להנדון: 

 רקע

( "החוקאו " "חוק התקשורת)" 1982-)בזק ושידורים(, תשמ"בלחוק התקשורת  )ד(-ט)ב(4 פיםסעי .1

 :כי יםקובע

 ספק של חובתו לעניין הוראות, לאינטרנט גישה ספק ברישיון או בתקנות, יקבע השר )ב(

 –גישה לאינטרנט ליידע את מנוייו בדבר 

 לרבות, מפניהם ההגנה ואפשרויות באינטרנט פוגעניים ותכנים פוגעניים אתרים (1) 

 ;כאמור תכנים או אתרים לסינון המיועדים טכנולוגיים אמצעים

 כפי, מפניהן אפשריות והגנות באינטרנט מהשימוש הנשקפות נוספות סכנות (2) 

 .הכנסת של הכלכלה ועדת באישור השר שיקבע

 :שלהלן הדרכים בכל)ב(  קטן לסעיף בהתאם מנוייו את יידע לאינטרנט גישה ספק )ג(

 שירות לקבלת בהסכם ההתקשרות במועד, למנוי מודפס מידע עלון בדואר ישלח (1)

 ;ההסכם תקופת במהלך לפחות לשנה אחת וכן, חידושה ובמועד לאינטרנט גישה

 ;לאינטרנט הגישה ספק של האינטרנט באתר המידע את יפרסם (2)

 ;המנוי עם שנחתם בהסכם המידע את יציין (3)

 .לאינטרנט הגישה ספק של הלקוחות שירות נציג ידי על למנוי המידע את ימסור (4)

 למנוי ויספק, ברישיון או בתקנות השר שקבע בדרך למנוייו יציע לאינטרנט גישה ספק)ד( 

 לב בשים, באינטרנט פוגעניים ותכנים פוגעניים אתרים של לסינון יעיל שירות, זאת שביקש

 לאינטרנט גישה ספק יגבה לא זה קטן סעיף לפי הניתן סינון שירות בעד; בתחום למקובל

 .לאינטרנט הגישה שירות בעד ממנו גובה שהוא התשלום על נוסף תשלום מהמנוי

למתן שירותי כללי ספקי הגישה לאינטרנט )רישיון ברישיונות נקבע הוראות סעיפים אלה, בהמשך ל .2

  :, כי(מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט ןורישיו ,אחוד יכלל ןרישיו, רדיו טלפון נייד בשיטה התאית

תרים א לחוק, שירות יעיל לסינון ט)ג(4בעל הרישיון יציע למנוייו, בכל הדרכים המנויות בסעיף "

הגישה  פוגעניים ותכנים פוגעניים ללא תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות
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המידע ולא על פי  לחוק, ובלבד ששירות כאמור יתבסס על ניתוח ט)ד(4לאינטרנט, והכל כאמור בסעיף 

 ."לבדב"רשימה שחורה" של אתרים 

 התיקון המבוקש

בנוסח , רישיונות ספקי הגישה לאינטרנט המנויים לעילתקן את מבקש ל "(המשרדהתקשורת )" משרד .3

 למכתב זה. עיקרי התיקון הם כלהלן: המצ"ב

מנוייו שטרם  יידע אתחוק, ספק גישה לאינטרנט ט)ג( ל4סעיף המנויות ב היידוע דרכילבנוסף  .א

אחת הצטרפותם לשירות הגישה לאינטרנט וכן  בעת (,"השירות)" הסינוןהצטרפו לשירות 

מסרון או דואר אלקטרוני שליחת הודעת באמצעות  השירותקיומו של  בדבר, ( חודשים6ה )ישלש

 "(.ההודעה)"

בוצע באמצעות מסרון, המסרון ישלח הן מהיידוע שמדובר בגישה סלולרית לאינטרנט ו ככל .ב

ההתקשרות עם בעל הרישיון והן למספר הנוסף של ספר או מספרי הטלפון שעבורם בוצעה למ

המנוי, שהוגדר בהסכם ההתקשרות לקבלת הודעות שונות מבעל הרישיון )שיעור ניצול חבילת 

 שירותים, שינוי תעריפים וכו'(.

הסכנות הנשקפות מהחשיפה לאתרים פוגעניים ו ,מהות השירות המוצע ,יתרבין ה ,יפורט הודעהב .ג

 .עקב כך קטיניםלרבות הפגיעה הנגרמת לולתכנים פוגעניים, 

 רוסית.או לקבל את ההודעה בשפות: עברית, ערבית, אנגלית, אמהרית  למנוי תהיה אפשרות .ד

לאשר שברצונו לקבל את ו באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה להשיב להודעהיוכל  המנוי .ה

 .סינוןשירות ה

את השירות מוקדם ככל  ספק הגישה לאינטרנט, יספק לו מעוניין בשירותאכן השיב מנוי כי הוא  .ו

באותו ישלח למנוי הודעה תשעות ממועד הבקשה. בעת החיבור לשירות  24-מ האפשר ולא יאוחר

יצוין  כמו כן,לשירות.  הוא התחברעדכן אותו כי אשר ת ,אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה הראשונה

 .עשות זאתהדרכים ל ורטויפכי המנוי יכול להתנתק מהשירות בכל עת ו בהודעה

מייל למינהל הנדסה במשרד התקשורת, לידי הח"מ ב שימועל התייחסות ניתן להעביר .4

asafa@moc.gov.il 2019 יוניב 31, לא יאוחר מיום. 

 

 ב ב ר כ ה,                    

 

 

 אברהם                  אסף         

 חירום  ומספור  תחום  מנהל 

 תקשורת        הנדסת      אגף 
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 :העתקים
 מנכ"ל משרד התקשורת - מר נתי כהן

 , משרד התקשורתהמשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה - מר מימון שמילה

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - גב' דנה נויפלד

 סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת - מר איתן כסיף

 מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת - מר גדעון שיטרית

 ה, משרד התקשורת, מינהל הנדסתקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

 משפטי(, משרד התקשורתמנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ  - עו"ד ניצן ליבנה

 עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד התקשורת - עו"ד עליסה כדורי

 דובר משרד התקשורת - עוז-מר ערן בר

 
 

 רשימת תפוצה:

 ובזק בינלאומי בע"מ מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ - מר רן גוראון

 מנכ"ל, קבוצת סלקום - מר ניר שטרן

 מנכ"ל, קבוצת פרטנר - מר יצחק בנבנישתי

הוט נט ו הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"ממנכ"ל, הוט מובייל בע"מ,  - מר אסף עופר

 שירותי אינטרנט בע"מ

 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל, גולן טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי בע"מ - מר גיל שרון

 אקספון בע"מ 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  - מר יעקב נדבורני

 מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ - מר חיים בן חמו

 בע"מ 015מנכ"ל, השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית  - מר אפרים שפורן

 מ"בע תקשורת השקמה שיווק לוי רמימנכ"ל,  - מר רן אפרתי

 מ"בע בינלאומיים תקשורת שירותי 019 טלזרמנכ"ל,  - מר עזריה סלע

 מ"בע תקשורת סלקט, ל"מנכ - שלו ערן מר

 מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ - מר שמעיה רייכמן

 מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ - מר לירון שמעוני

 פרימו תקשורת בע"מ 099מנכ"ל  - מר נביל עמאד

 מנכ"ל אי. טי. סי. נ. ג. בע"מ - מר ניר גיל

 בע"מ 2009מנכ"ל אינטרנט רימון ישראל  - מר יריב פאר

 מנכ"ל טריפל סי מחשוב ענן בע"מ - נחוםמר רמי 

 לעסקים בע"מ 011מנכ"ל קוויק לינק  - מר אופיר ורמשטיין

 מנכ"ל קולנט תקשורת בע"מ - מר האני עלמי
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 ת ישראלמדינ
 משרד התקשורת

 

 (ט"ןנייד בשיטה התאית )רדיו טלפון מתן שירותי רבע"מ ל -----------רישיון כללי ל

 [ תיקון מס' ]טיוטת 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ןמתק י( אנ__________)להלן  __________ את טענותיה של תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות

 , כדלקמן:_________ביום __________שהוענק ל __________שיון הכללי יאת הר אתבז

סעיף תיקון  
 1ז67

1. 
 

 יבוא: 2ז.367אחרי סעיף קטן 
 3ז67.4"

המתואר כמו כן, בעל הרישיון יציע למנוייו שטרם הצטרפו לשירות הסינון  (א)
בעת הצטרפותם לשירות הגישה שירות, האת  "(הסינון שירות)" בסעיף הקודם

חודשים, וזאת באמצעות שליחת הודעת מסרון  ישהאחת לשלאינטרנט וכן 
 "(.ההודעה)"

בעל הרישיון ישלח את ההודעה הן למספר או מספרי הטלפון שעבורם בוצעה  (ב)
ההתקשרות והן למספר הנוסף של המנוי, שהוגדר בהסכם ההתקשרות לקבלת 

 ישיון.הודעות שונות מבעל הר
את מהות השירות המוצע ואת הסכנות יתר, בין  ,בעל הרישיון יפרט בהודעה (ג)

החשיפה לאתרים פוגעניים ולתכנים פוגעניים, ובכלל זה הסכנה מהנשקפות 
 לפגיעה בקטינים עקב כך.

בעל הרישיון יאפשר למנוי לקבל את ההודעה בשפות: עברית, ערבית, אנגלית,  (ד)
 רוסית. ואאמהרית 

לאשר שברצונו להשיב להודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה ויוכל  המנוי (ה)
 .לקבל את שירות הסינון

השיב מנוי כי הוא מעוניין בשירות, יספק לו  בעל הרישיון את השירות מוקדם ככל  (ו)
שעות ממועד הבקשה. בעת החיבור לשירות ישלח  בעל  24-האפשר ולא יאוחר מ

הרישיון למנוי הודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה הראשונה ויעדכן אותו 
יון כי המנוי יכול להתנתק כי חיבר אותו לשירות. כמו כן, יציין  בעל הריש

 את הדרכים להתנתק מהשירות.יפרט מהשירות בכל עת ו
  

 __________ התשע"ט
       __________(2019) 

 ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן
 המנהל הכללי

                                                 
 ז. ברישיון פלאפון תקשורת בע"מ.66 1
 ברישיון פלאפון תקשורת בע"מ.ז 366. 2
 ז ברישיון פלאפון תקשורת בע"מ.6.46 3
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 למתן שירותי בזק בע"מ -----------רישיון כללי אחוד ל

 [ תיקון מס' ]טיוטת 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ןמתק י( אנ__________)להלן  __________ את טענותיה של תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות

 , כדלקמן:_________ביום __________שהוענק ל __________שיון הכללי יאת הר אתבז

 
 __________ התשע"ט

       __________(2019) 
 ________________ 

 נתנאל )נתי( כהן
 המנהל הכללי

סעיף תיקון  
73 

1. 
 

 יבוא: 73.3אחרי סעיף קטן 
"73.4 

כמו כן, בעל הרישיון יציע למנוייו שטרם הצטרפו לשירות הסינון המתואר  (א)

הגישה "( את השירות, בעת הצטרפותם לשירות הסינון שירותבסעיף הקודם )"
עבור  לאינטרנט וכן אחת לשישה חודשים, וזאת באמצעות שליחת הודעת מסרון

 עבור גישה נייחת לאינטרנט או דואר אלקטרוני גישה סלולרית לאינטרנט
 "(.ההודעה)"

ככל שמדובר בגישה סלולרית לאינטרנט והיידוע מבוצע באמצעות הודעת  (ב)
ההודעה הן למספר או מספרי הטלפון שעבורם מסרון, בעל הרישיון ישלח את 

בוצעה ההתקשרות והן למספר הנוסף של המנוי, שהוגדר בהסכם ההתקשרות 
 לקבלת הודעות שונות מבעל הרישיון.

בעל הרישיון יפרט בהודעה, בין יתר, את מהות השירות המוצע ואת הסכנות  (ג)
ם, ובכלל זה הסכנה הנשקפות מהחשיפה לאתרים פוגעניים ולתכנים פוגעניי

 לפגיעה בקטינים עקב כך.
בעל הרישיון יאפשר למנוי לקבל את ההודעה בשפות: עברית, ערבית, אנגלית,  (ד)

 אמהרית או רוסית.
לאשר להשיב להודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה ויוכל  המנוי (ה)

 .שברצונו לקבל את שירות הסינון
הוא מעוניין בשירות, יספק לו  בעל הרישיון את השירות מוקדם השיב מנוי כי  (ו)

שעות ממועד הבקשה. בעת החיבור לשירות ישלח   24-ככל האפשר ולא יאוחר מ
בעל הרישיון למנוי הודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה הראשונה 

יכול ויעדכן אותו כי חיבר אותו לשירות. כמו כן, יציין  בעל הרישיון כי המנוי 
 להתנתק מהשירות בכל עת ויפרט את הדרכים להתנתק מהשירות.
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 בע"מ ----------לרישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט 

 [ תיקון מס' ]טיוטת 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ןמתק י( אנ__________)להלן  __________ את טענותיה של תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות

 , כדלקמן:_________ביום __________שהוענק ל __________ המיוחדשיון יאת הר אתבז

 

 
 __________ התשע"ט

       __________(2019) 
 ________________ 

 נתנאל )נתי( כהן

 המנהל הכללי
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 יבוא: 6.3.34אחרי סעיף קטן 
"6.3.45 

כמו כן, בעל הרישיון יציע למנוייו שטרם הצטרפו לשירות הסינון המתואר  (א)

"( את השירות, בעת הצטרפותם לשירות הסינון שירותבסעיף הקודם )"
הגישה לאינטרנט וכן אחת לשישה חודשים, וזאת באמצעות שליחת דואר 

 "(.ההודעהאלקטרוני )"
בעל הרישיון יפרט בהודעה, בין יתר, את מהות השירות המוצע ואת הסכנות  (ב)

סכנה הנשקפות מהחשיפה לאתרים פוגעניים ולתכנים פוגעניים, ובכלל זה ה
 לפגיעה בקטינים עקב כך.

בעל הרישיון יאפשר למנוי לקבל את ההודעה בשפות: עברית, ערבית, אנגלית,  (ג)
 אמהרית או רוסית.

לאשר להשיב להודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה ויוכל  המנוי (ד)
 .שברצונו לקבל את שירות הסינון

מעוניין בשירות, יספק לו  בעל הרישיון את השירות מוקדם השיב מנוי כי הוא  (ה)
שעות ממועד הבקשה. בעת החיבור לשירות  24-ככל האפשר ולא יאוחר מ

ישלח  בעל הרישיון למנוי הודעה באותו אמצעי שדרכו נשלחה ההודעה 
הראשונה ויעדכן אותו כי חיבר אותו לשירות. כמו כן, יציין  בעל הרישיון כי 

להתנתק מהשירות בכל עת ויפרט את הדרכים להתנתק  המנוי יכול
 מהשירות.
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