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חוקמקרקעיישראל)תיקוןמס'3(,התשע"א-2011*

בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 2 יבוא: 1 הוספת סעיף 2א 

"הגבלה על הקניה 
או העברה של 

זכויות במקרקעין 
לזרים

בסעיף זה -2א  )א( 

"זכויות במקרקעין" - זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות 
שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ברירה 
להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש 
שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או להעביר 

בעלות או שכירות לתקופה כאמור;

"זר" - כל אחד מאלה:

יחיד שאינו אחד מאלה:  )1(

אזרח ישראלי או תושב ישראל; )א( 

מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות,  )ב( 
התש"י-1950  2;

תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר,   )2(
שאינו אחד מהמנויים בפסקה )1(;

מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות   )3(
)1( או )2(;

"חוק רשות מקרקעי ישראל" - חוק רשות מקרקעי ישראל, 
התש"ך-1960  3;

בחוק  כמשמעותו   - ישראל"  מקרקעי  מועצת  ראש  "יושב 
רשות מקרקעי ישראל;

"מדינה" - לרבות כל אחד מאלה:

איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות   )1(
לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות 

לפחות;

אורגן, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד   )2(
מדינות;

ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים,   )3(
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

רשות  בחוק  כמשמעותו   - ישראל"  מקרקעי  רשות  "מנהל 
מקרקעי ישראל;

"מקרקעי ישראל" - לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם 
הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;

"שליטה" - כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-
 4  1981

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 359, מיום ה' בשבט התשע"א )10 בינואר 2011(, עמ' 43 

ס"ח התש"ך, עמ' 56; התשס"ט, עמ' 326   1

ס"ח התש"י, עמ' 159   2

ס"ח התש"ך, עמ' 57   3

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   4
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לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל )ב(  )1(
לזר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות 

חוק זה 

במקרקעי  זכויות  להעביר  או  להקנות  המבקש   )2(
ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה 

ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל 

יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת   )3(
אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל 
לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי 
ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, 
עם  גם   - המבקש  ולזהות  הקרקע  לייעוד  ובהתאם 

גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4)ב( 

בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה )3(,   )4(
יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין היתר, 

שיקולים אלה:

טובת הציבור וביטחונו; )א( 

נתוניו  לרבות  לישראל,  הזר  של  זיקתו  )ב( 
וקרבה  בישראל  מגוריו  תקופות  האישיים, 

משפחתית שלו למי שאינו זר;

המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין  )ג( 
יוקנו או יועברו לו;

היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או  )ד( 
שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;

תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל  )ה( 
השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם  

ו–)3(, מנהל רשות   )1( על אף האמור בפסקאות   )5(
מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי 
זכויות  של  העברה  או  הקניה  לאשר  רשאי  הרשות, 

במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

יחידת  לרכוש  המבקש  תאגיד,  שאינו  זר  )א( 
מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי 
תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת 
מגורים נוספת; לעניין זה, "תכנית" - כמשמעותה 

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 5; 

אישרה   ההשקעות  מרכז  שמינהלת  זר  )ב( 
להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, 
לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; 

לעניין זה - 

לעידוד  חוק   - הון"  השקעות  לעידוד  "חוק 
השקעות הון,  התשי"ט-1959 6;

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   5

ס"ח התשי"ט, עמ' 234   6

לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל )ב(  )1(
לזר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות 

חוק זה 

במקרקעי  זכויות  להעביר  או  להקנות  המבקש   )2(
ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה 

ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל 

יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת   )3(
אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל 
לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי 
ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, 
עם  גם   - המבקש  ולזהות  הקרקע  לייעוד  ובהתאם 

גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4)ב( 

בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה )3(,   )4(
יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, 

שיקולים אלה:

טובת הציבור וביטחונו; )א( 

נתוניו  לרבות  לישראל,  הזר  של  זיקתו  )ב( 
וקרבה  בישראל  מגוריו  תקופות  האישיים, 

משפחתית שלו למי שאינו זר;

המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין  )ג( 
יוקנו או יועברו לו;

היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או  )ד( 
שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;

תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל  )ה( 
השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם  

ו–)3(, מנהל רשות   )1( על אף האמור בפסקאות   )5(
מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי 
זכויות  של  העברה  או  הקניה  לאשר  רשאי  הרשות, 

במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

יחידת  לרכוש  המבקש  תאגיד,  שאינו  זר  )א( 
מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי 
תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת 
מגורים נוספת; לעניין זה, "תכנית" - כמשמעותה 

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 5; 

אישרה   ההשקעות  מרכז  שמינהלת  זר  )ב( 
להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, 
לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; 

לעניין זה - 

לעידוד  חוק   - הון"  השקעות  לעידוד  "חוק 
השקעות הון,  התשי"ט-1959 6;
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"מינהלת מרכז ההשקעות" - כהגדרתה בחוק 
לעידוד השקעות הון;

מדינת  של  להתחייבות  בהתאם  מדינה,  )ג( 
ישראל בהסכם בין–לאומי, לצורך ניהול ענייני 
ההתחייבות  במסגרת  בישראל  מדינה  אותה 

שניתנה 

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם על הקניה או העברה  )ג( 
של זכויות במקרקעין בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים, 
מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן 
לביצוע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל 

או רשות אחרת על פי דין 

לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות )ד(  )1(
במקרקעין או להתחייבות להקניה או להעברה כאמור 

שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה 

בניגוד  המקרקעין  בפנקסי  עסקה  תירשם  לא   )2(
להוראות סעיף זה 

היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל   )3(
עניין, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצהרה על 
בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או 
בבקשה לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות 

מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 2 תיקון סעיף 4

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות  ")ב( 
לביצוע הוראות סעיף 2א, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או 
להעברה של זכויות במקרקעין לזרים, לעניין זהות הגורמים שעמם יש להתייעץ כאמור 
2א)ב()3(, בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לעניין אופן ההתייעצות  בסעיף 

והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין המועדים למענה לבקשה "

תיקון חוק רשות 
מקרקעי ישראל 

- מס' 8

בסעיף 4יט לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 7 - 3 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "סעיף קטן )א(" יבוא "או )ג( לפי העניין,"   )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, רשות מקרקעי ישראל תתנה את הקניית  ")ג( 
הבעלות בנכס מקרקעין לפי הוראות סעיף 4יז, בתנאים ובהגבלות לפי הוראות 

סעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו  י
שר האוצר

ס א י ט א ל  א י ר  א
שר הבינוי והשיכון

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318   7
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חוקהרבנותהראשיתלישראל)תיקוןמס'3(,התשע"א-2011*

בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980  1, בסעיף 4)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 4

הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות   )4("
לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2)5( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

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"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 369, מיום ה' באדר א' התשע"א )9 בפברואר 2011(, עמ' 104 

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430   1

חוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 תיקון סעיף 3א

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם ")ב1(  )1(
המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים 
)ב()1(, מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך  האמור בסעיף קטן 

לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד  

שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות   )2(
לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה )1(; הוועדה 
תשקול, בין השאר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות 

דעת לגבי עבודתו בישראל 

החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות   )3(

שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים   )4(
הומניטריים לפי סעיף קטן זה 

שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על   )5(
מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

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"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 122 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 497   1

חוקהרבנותהראשיתלישראל)תיקוןמס'3(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 4בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980  1, בסעיף 4)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 

הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות   )4("
לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2)5( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

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"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 369, מיום ה' באדר א' התשע"א )9 בפברואר 2011(, עמ' 104 

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430   1

חוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 3אבחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם ")ב1(  )1(
המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים 
)ב()1(, מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך  האמור בסעיף קטן 

לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד  

שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות   )2(
לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה )1(; הוועדה 
תשקול, בין השאר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות 

דעת לגבי עבודתו בישראל 

החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות   )3(

שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים   )4(
הומניטריים לפי סעיף קטן זה 

שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על   )5(
מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

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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חוקהגנתהפרטיות)תיקוןמס'11(,התשע"א-2011*

בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2, אחרי פסקה 1  תיקון סעיף 2
)4( יבוא:

")4א( פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן 
שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום 
בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; 
לעניין זה, "נפגע" - מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו 

ניכרת לעין;" 

אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:2  הוספת סעיף 2א

 "פרסום תצלום 
של נפטר

לעניין חוק זה רואים כפגיעה בפרטיות גם פרסום ברבים 2א   )א( 
של תצלום גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה, אלא אם 

כן התקיים אחד מאלה:

אותו אדם הסכים בחייו לפגיעה כאמור;  )1(

חלפו 15 שנים ממועד פטירתו של אותו אדם;  )2(

התקבלה הסכמה לפגיעה כאמור מאת הראשון   )3(
)ד(, שעודו  מבין המפורטים בפסקאות משנה )א( עד 
לפגיעה  בחייו  התנגד  לא  שהנפטר  ובלבד  בחיים, 
כאמור וילדו או הורהו לא הודיע למפרסם או לאחר 

מטעמו כי הוא מתנגד לפרסום:

בן זוגו; )א( 

כל ילדיו; )ב( 

הוריו; )ג( 

כל אחיו; )ד( 

לא היו לנפטר קרובי משפחה המנויים בפסקה )3(   )4(
ובית המשפט אישר את הפרסום 

בן זוגו של נפטר, ילדו, הורהו או אחיו רשאים להגיש  )ב( 
תובענה אזרחית בשל פרסום לפי סעיף זה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

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"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 358, מיום כ"ז בטבת התשע"א )3 בינואר 2011(, עמ' 36 

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשס"ט, עמ' 114    1
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חוקהתקשורת)בזקושידורים()תיקוןמס'49(,התשע"א-2011*

אחרי1 הוספת סעיף 4ט העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"ב-1982  1  ושידורים(,  )בזק  התקשורת   בחוק 
סעיף 4ח יבוא:

"אתרים ותכנים 
פוגעניים באינטרנט

בסעיף זה -4ט  )א( 

"אתר פוגעני" - אתר באינטרנט שעיקרו תוכן פוגעני; 

"תוכן פוגעני" - כל אחד מאלה:

הצגת חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין,   )1(
ובכלל זה -

אלימות,  בהם  שיש  מין  יחסי  הצגת  )א( 
התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה  )ב( 
לקטין;

הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין  )ג( 
לשימוש מיני;

והכל כשאין בתוכן המוצג ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, 
את  העניין,  בנסיבות  המצדיק,  הסברתי  או  חינוכי 

הצגתו;

הסתה גזענית או לאומנית;  )2(

הימורים;  )3(

משחקים הכוללים מעשי אלימות;  )4(

"ספק גישה לאינטרנט" - מי שקיבל רישיון לפי חוק זה או 
מי שפועל מכוח היתר כללי לפיו הנותן שירות גישה 
לאינטרנט, לרבות בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו 
טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, 

הנותנים שירות כאמור באמצעות ציוד קצה נייד 

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

מנוייו בדבר -

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

המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור; 

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

ועדת הכלכלה של הכנסת 

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

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 361, מיום ו' בשבט התשע"א )11 בינואר 2011(, עמ' 52 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 138    1

חוקהתקשורת)בזקושידורים()תיקוןמס'49(,התשע"א-2011*

אחרי1  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"ב-1982  1  ושידורים(,  )בזק  התקשורת   בחוק 
סעיף 4ח יבוא:

הוספת סעיף 4ט

"אתרים ותכנים 
פוגעניים באינטרנט

בסעיף זה -4ט  )א( 

"אתר פוגעני" - אתר באינטרנט שעיקרו תוכן פוגעני; 

"תוכן פוגעני" - כל אחד מאלה:

הצגת חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין,   )1(
ובכלל זה -

אלימות,  בהם  שיש  מין  יחסי  הצגת  )א( 
התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה  )ב( 
לקטין;

הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין  )ג( 
לשימוש מיני;

והכל כשאין בתוכן המוצג ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, 
את  העניין,  בנסיבות  המצדיק,  הסברתי  או  חינוכי 

הצגתו;

הסתה גזענית או לאומנית;  )2(

הימורים;  )3(

משחקים הכוללים מעשי אלימות;  )4(

"ספק גישה לאינטרנט" - מי שקיבל רישיון לפי חוק זה או 
מי שפועל מכוח היתר כללי לפיו הנותן שירות גישה 
לאינטרנט, לרבות בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו 
טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, 

הנותנים שירות כאמור באמצעות ציוד קצה נייד 

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

מנוייו בדבר -

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

המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור; 

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

ועדת הכלכלה של הכנסת 

ספק גישה לאינטרנט יידע את מנוייו בהתאם לסעיף  )ג( 
קטן )ב( בכל הדרכים שלהלן:
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ישלח בדואר עלון מידע מודפס למנוי, במועד   )1(
ההתקשרות בהסכם לקבלת שירות גישה לאינטרנט 
ובמועד חידושה, וכן אחת לשנה לפחות במהלך תקופת 

ההסכם;

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

יציין את המידע בהסכם שנחתם עם המנוי;  )3(

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

ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו בדרך שקבע השר  )ד( 
בתקנות או ברישיון, ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל 
לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים 
לב למקובל בתחום; בעד שירות סינון הניתן לפי סעיף קטן 
זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על 

התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה לאינטרנט "

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, ולגבי בעל רישיון כללי למתן שירותי 2  תחילה
רדיו טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, כהגדרתם בחוק העיקרי 

- שישה חודשים מיום פרסומו    

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
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