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90

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 45(, התשע"א-2010*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1, אחרי סעיף 5א יבוא:1 הוספת סעיף 5ב

"חסימת שירותי 
מסרון

בעל רישיון יאפשר, לפי בקשת מנוי, חסימת שירותי 5ב  )א( 
מסרון 

ביקש מנוי מבעל רישיון לחסום שירותי מסרון, כולם  )ב( 
או חלקם, יחסום בעל הרישיון קבלה או שליחה של מסרון, 

כמבוקש 

נשלח מסרון למנוי שביקש לחסום שירותי מסרון, ימסור  )ג( 
בעל רישיון הודעה לשולח המסרון על כישלון העברתו, שבה 

יצוין מספר הטלפון של הנמען או שמו 

בעל רישיון לא יגבה ממנוי תשלום בעד חסימת שירותי  )ד( 
מסרון או חידושם, בעד הודעה שמסר לשולח המסרון על 
כישלון העברתו או בעד הודעה ששלח מנוי למי שנחסמה 

לבקשתו קבלת מסרון על ידיו לפי סעיף זה 

השר רשאי - )ה( 

לקבוע הוראות בדבר בעל הרישיון שעליו תוטל   )1(
החובה למסור הודעה כאמור בסעיף קטן )ג( ובדבר דרך 

מסירתה;

להחיל את הוראות סעיף זה גם על מסרון הכולל   )2(
חוזי או שמע 

בסעיף זה - )ו( 

"בעל רישיון" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק 
רדיו  שירותי  למתן  או  נייחים  פנים-ארציים 
טלפון נייד, ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת 

אחרת;

"מסרון" )SMS( - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות 
או סימנים, המועבר באמצעות רשת בזק ציבורית 

אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;

"שירותי מסרון" - שירותים של שליחת מסרון או של 
קבלת מסרון "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א )29 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 192, מיום ט"ז בטבת התשס"ח )25 בדצמבר 2007(, עמ' 82  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התש"ע, עמ' 642   1
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 97(, התשע"א-2010*

בסעיף 64ב לפקודת התעבורה 1, בהגדרה "שיכור" -1 תיקון סעיף 64ב

אחרי פסקה )3( יבוא:   )1(

")3א( אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז 
העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז 

העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב–100 מיליליטר דם: 

נוהג חדש; )א( 

נהג שטרם מלאו לו 24 שנים; )ב( 

נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל  )ג( 
המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;"; )ד( 

בפסקה )4(, אחרי "בתקנות לפי פסקה )3(" יבוא "או מהסף כאמור בפסקה )3א(,   )2(
לפי העניין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א )29 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 335, מיום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(, עמ' 196 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 38   1

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 97(, התשע"א-2010*

תיקון סעיף 64בבסעיף 64ב לפקודת התעבורה 1, בהגדרה "שיכור" -1 

אחרי פסקה )3( יבוא:   )1(

")3א( אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז 
העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז 

העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב–100 מיליליטר דם: 

נוהג חדש; )א( 

נהג שטרם מלאו לו 24 שנים; )ב( 

נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל  )ג( 
המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;"; )ד( 

בפסקה )4(, אחרי "בתקנות לפי פסקה )3(" יבוא "או מהסף כאמור בפסקה )3א(,   )2(
לפי העניין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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