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 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מם׳ 40), התשם״ח-2008*

, במקום סעיף 30א יבוא:  החלפת סעיף 30א ן, בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-982ו ו

 ״שיגור דבר 30א, (א) בסעיף זה -
 פרסומת באמצעות

 מיתקן בזק ״דבר פרסומת״ - מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד

 רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך

 אחרת;

 ״הודעה אלקטרונית״ - מסר בזק מקודד המועבר ברשת

 האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן

 לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת;

 ״הודעת מסר קצר״ - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות

 או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר

 באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען

 או קבוצה של נמענים;

 ״מערכת חיוג אוטומטי״ - מיתקן בזק המשמש לחיוג או

 לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים

 לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים;

 ״מפרסם״ - מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען

 להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי

 שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו

 או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר

 הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי

 שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת

 כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח

 היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה

 (ב) לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה,

 מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר

 קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב,

 לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד-

 פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים

 האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי

 פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר

 פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת

 הנמען, בהתקיים כל אלה:

 * התקבל בכנסת ביום כ״ב באייר התשס״ח (27 במאי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ם י״ג בסיון התשס״ה (20 ביוני 2005), עמי 886, ו  הממשלה - 82ו, מי

 ו ס״ח התשמ״ב, עמי 8ו2; התשס״ח, עמי 429,

ו  8ו5 ספר החוקים 53ו2, כ״ז באייר התשס״ח, 6,2008 ,



 (ו) הנמען מסר אות פרטנו ׳למפרסם במהלך רכישה

 של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה

 כאמור, והמפרסם הואיע יל ו כי הפרטים שמסר ישמשו

 לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמב באחת הדרכים

 האמורות בסעיף קטהן(אבמ);ורות בסעיף קטן (ב);

 (2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות תהודיע לו כי הות

 מסרב לקבל דברי פרסומת כאמוב ד רך כלל או מסוג

 מסוים, והנמען לא עשה כןו

 (3) דבר הפרסומות מתייבס המוצר או לשירות מסוג

 דומה למוצר או לשירות האמור יום בפסקה( ו).

 (ד) הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף

 קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם עפי הוראות סעיף

 קטן (ג), רשאי הוא, בכל עת , להודיע למפרסם על סירובו לקפל

 דברי פרסומת, דרך כבל או מסוג מדוים, ולחזור בו ממסכמתו,

 ככל שניתנה (בסעיף זה - הודהת סירוב:); הודהות התיסור בא

 תהיה כרוכה בתשלום, למעט על ות משילוח ההודעה; הודעת

 הסירוב תינתן בכתבה סאיורובבדרתךינשתןב בהכשתוגבראדובברדרהךפ רשסבומהת,ש ולגפרי

 בחירת הנמען בחירת הנמען

 (ה) (ו) מפרסם המשגר דבר פרסומת בהת אב להרראות

 סעיף זה יציין בו את הפרטים האלה אתוהן בולט וברור,

 שאין בו כדי להטעושת:אין בו כדי להטעות:

 (א) היותו דבר פרסומת; המילה ״פרסומו;״

 תופיע בתחילת דבר תפרסו מת, ואם דבר הפרסומת

 משוגר באמצעות הומדשעוגהראבלאקמטצרוענוית ה-ודבעכוהתראלת

 ההודעה; ההודעה;

 (ב) שמו של המפבסם, כתובתו ודרכי יצירת

 הקשר עמו; הקשר עמו;

 (ג) זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת

 סירוב כאמור בסעיף! קטן (ד), ר דרך אפשרית

 למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה מסבירה

 בנסיבות העניין, ואם בבר הערסומות מ שוגר

 באמצעות הודעה אלקטרונית - כתובת תקפנה

 של המפרסם ברשת האינטסנט לצורך מוין

 הודעת סירוב הודעת סירוב

 (2) על אף הוראות פסקה (ו), מפרסם המשגר־ דיבר

ין במבר  פרסומת באמצעות סומעת ממר קצר יצי

 הפרסומת רק את הפלו ואת דרכי יצירת הקשר רמו

 לצורך מתן הודעת לסיצורורבך מתן הודעת סירוב

 (ו) (ו) מפרסם המשגר דבר ררסומת בגיגוד ל הוראות

 סעיפים קטנים (ב) או(ג), דינו - קנס כאמור בסעיף

 ו6(א)(4) לחוק העונשין.

ו 9ו5  ספר החוקים 53ו2, כ״ז באייר התשס״ח, 6,2008 ,



 (2) מפרסם המשגר דבר פרסומת שלא צוינו בו הפרטים

 האמורים בסעיף קטן (ה) באופן בולט וברור, או שיש בפרטים

 שצוינו בו כדי להטעות, בניגוד להוראות אותו סעיף קטן,

 דינו - קנס כאמור בסעיף ו6(א)(3) לחוק העונשין,

 (ז) בבואו להטיל קנס על מפרסם שהורשע בעבירה לפי

 סעיף קטן (ו), רשאי בית המשפט להתחשב בכך שנפסקו נגד

 אותו מפרסם, בפסק דין סופי בשל המעשה שבשלו הורשע

 כאמור, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (י)

 (ח) מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או

 הפרסום בתאגיד) בסעיף זה - נושא משרה בתאגיד) חייב

 לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (ו) בידי

 התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - קנס

 כאמור בסעיף ו6(א)(3) לחוק העונשין; נעברה עבירה בידי

 התאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה

 בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן עשה

 כל שניתן כדי למלא את חובתו

 (ט) הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות

 פקודת הנזיקין [נוסח חדש]2, יחולו עליה, בכפוף להוראות

 סעיף זה

 (י) (ו) שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף

 זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים

 שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה),

 בסכום שלא יעלה על 000,ו שקלים חדשים בשל כל

 דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה

 (2) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, רשאי

 בית המשפט להתחשב בכך שאותו מפרסם הורשע,

 בשל אותו מעשה, בעבירה לפי סעיף קטן (ו)

ים לדוגמה, י  (3) בבואו לקבוע את גובה הפיצו

 יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים

 להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה

 מביצוע ההפרה:

 (א) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

 (ב) עידוד הנמען למימוש זכויותיו;

 (ג) היקף ההפרה

 (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של

 הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן (ט) או לכל סעד אחר,

 בשל אותה הפרה

 (5) חזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד

 להוראות סעיף זה, שעשה כך ביודעין כאמור בפסקה ( ו),

 אלא אם כן הוכיח אחרת; לעניין זה, לא תהיה למפרסם

 הגנה במקרים המפורטים להלן:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ו, עמי 266,

ו  520 ספר החוקים 53ו2, כ״ז באייר התשס״ח, 6,2008 ,



 פתריקטוןווח ויקב
 התובענות
 (הביזיקצוגויושתי

- מסי 3

 תחילה

 (א) שיגור דבר הפ(רא)סומתש ינגוערשדהבלראהחפררסשונימתננהע

 למפרסם הודעת לירפר מאות הנמען כאמור

 בסעיף קטן (ד); בסעיף קטן (ד);

 (ב) המפרסם שיג(רב)בעבהרמדפבררס םפ רשסיוגמרתבלענבמרעןד

 בניגוד להוראות סעיף זה, לאה אם לא ביודעין;

 (ג) דבר הפרסומת(ג)שוגרדלבנרמהעןפ רלספוימרתשישמוגהר לשנלמ

 מענים או מספרי טלפון, לפי העפיין, שהורכבפ

 בהתאם לרצף אקראי של אותיות, ספרות או

 סימנים אחרים, או שסילמונביםשלאחהרםי,ם,כולאוםשאיולוחבלקשםלה

 (יא) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע

 הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, לרבות לעניין -

 (ו) אופן מסירת הודעת נמ ען על ההכמה מפורשת

 מראש כאמור בסעיף קטן (בא

 (2) אופן מסירת (ה2ו)דעתאוהפןמ פמרסירםתכאהומדורע תבסהעמיףפ רקסטןם

 (ג)(ו); (ג)(ו);

 (3) אופן מתן הוד(3ע)ת סיארוופבן כמאתןמוהרודבעסעתיףס יקרוטןב (כד);אמו

 (4) אופן ציון הפרטים ושיש לצ יין רטבר פרסו מת

 כאמור בסעיף קטן (כה)אומדורכיבסםעיאףח רקוטתן (לה)בודארתכיהםפ ראטחירםו

 האמורים בסעיף קטן(ה)(2י לידסעת הנמען;

 (5) פרטים נוספים )שעל מפרס נם סציין בדבר פרססםת

 המשוגר בהתאם להורשות סעיף זה.

 (יב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע

 דרכים נוספות של דשריגכוירםדנובסרפפורתסושמלתשביגאומרצדעבורתפמריסתוקמןתבזבקא

 שהוראות סעיף זה ישחהוולרואלוגתב יסהןעיף זה יחולו לגביהן

 (יג) אין בהוראות (יסג)עיף זאיהן כבדהיורלגארוותעסמעיהוףרזאהו תכדכיללגדירןו״ע מה

ו יבוא:  בחוק התובענות ה״חוגיות, התשס״ ו-06 320, בתהספת השניה, אברי פרט ו

 ״2ו, תביעה נגד מפרסם כעגדרתד מפעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושיתורים),

 התשמ״ב-982ו4, בעהלה מפב הסעוף האמור״

ם פרס ונמו. ו  תחילתו של 3וק זה שישה חשדשים ה

 2תי ק

 3תח

אל אטיאס י  אר
 שר התקשורת

למרט ד או ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי

 יושבת ראש הכנסת
ן פרס ו  שמע

 נשיא המדינה

 ס״ח התשס״ו, עמי 264; התשס״ח, עמי 6ו

 ס״ח התשמ״ב, עמי 8ו2,

ו ו52  ספר החוקים 53ו2, כ״ז באייר התשס״ח, 6,2008 ,



 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 115), התשם״ח-2008*

, בסעיף 49וי -  תיקון סעיף 49וי ו בפקודת העיריותו

 (ו) בסעיף קטן (ב), פסקה (4) - תימחק;

 (2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא ״ונציג השר להגנת הסביבה״

ת ר שטרי למרט מאי ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ק י צ י ה א ן פרס דלי  שמעו
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום ט״ו באייר התשס״ח (20 במאי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ו בפברואר 2008), עמי 404, ו ום הי באדר אי התשס״ח (  הממשלה - 365, מי

 ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו; ס״ח התשס״ח, עמי 4ו2,

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשם״ח-2008*

, בשנת  על אף האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965וו

 התשס״ט יקוימו הבחירות הכלליות כאמור באותו סעיף, ביום י״ג בחשוון התשס״ט

 (וו בנובמבר 2008) ,

ת ר שטרי למרט מאי ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ק י צ י ה א ן פרס דלי  שמעו
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 דחיית מועד
 הבחירות בשנת

 התשס״ט

 * התקבל בכנסת ביום ט״ו באייר התשס״ח (20 במאי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום כ״ח באדר אי התשס״ח (5 במרס 2008), עמי 428.  הממשלה - 370, מי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשס״ח, עמי 5ו5.

 522 ספר החוקים 2153, כ״ז באייר התשס״ח, 6.2008 .1
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