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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת של הכנסת:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 62( )הטרדת מוקד חירום(, התשע"ו–2015*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב–1982 1, אחרי סעיף 29 יבוא:1.הוספת סעיף 29א
"הטרדת מוקד 

חירום
המטריד באמצעות מיתקן בזק מוקד חירום, דינו – הקנס 29א  )א( 

האמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין; הביאה ההטרדה לפעולות 
מטעם מוקד החירום שהיו כרוכות בהקצאת משאבים של ממש, 

דינו – הקנס האמור בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין  

הטריד אדם באמצעות מיתקן בזק כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
תוך שימוש ברכיב לזיהוי המנוי )כרטיס sim(, יראו את המנוי 

כמבצע השיחה, זולת אם עורר ספק סביר בעניין 

בסעיף זה – )ג( 

מגן  של  ישראל,  משטרת  של  הטלפוני  המוקד   – חירום"  "מוקד 
או  והצלה  לכבאות  הארצית  הרשות  של  או  אדום  דוד 

מוקד חירום ביטחוני;

"מנוי" – מי שרשום במאגר מידע כאמור בסעיף 6 לחוק סדר הדין 
התשס"ח– תקשורת(,  נתוני   – אכיפה  )סמכויות  הפלילי 

2007 2, כבעלים של רכיב זיהוי המנוי "

מוקדי החירום וההצלה מתמודדים עם עומס רב של 
וקריאות  הטרדות  הוא  שלהן  מבוטל  לא  ומספר  פניות, 
שווא  המוקדנים מתקשים לתפקד בעומס, והצורך לענות 
להוביל  ועלול  משאבים  לבזבוז  מביא  מרובות  לפניות 
לשיבוש עבודתם של כוחות החירום וההצלה במתן מענה 
לפניות אמת  אמנם ניתן להעמיד לדין מטריד כאמור לפי 
ההסדרים הקבועים בחקיקה כיום, אך יש הצדקה לקבוע 
עבירה מיוחדת הנוגעת להטרדה של מוקדי חירום בשל 
חשיבות פעילותם של מוקדים אלו והצורך בהרתעה מפני 

שיבושה  

לפיכך, מוצע לקבוע עבירה חדשה שעניינה הטרדה 
משטרת  של  החירום  מוקד  את  הכולל  חירום,  מוקד  של 
ישראל, של מגן דוד אדום או של הרשות הארצית לכבאות 
של  בצדה  העונש  ביטחוני   חירום  מוקד  כל  וכן  והצלה 
עבירה זו יהיה הקנס האמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, 
התשל"ז–1977, השווה היום ל־14,400 שקלים חדשים  אם 
הפנייה המטרידה הובילה להקצאת משאבים של ממש, 

 העונש בצד העבירה יהיה קנס כבד יותר, לפי סעיף 61)א()3( 
ל־75,600  היום  השווה  התשל"ז–1977,  העונשין,  לחוק 
שלפיה  חזקה  לקבוע  מוצע  כך,  על  נוסף  חדשים   שקלים 
המנוי  לזיהוי  רכיב  הכולל  במכשיר  שימוש  נעשה  אם 
את  יראו  כאמור,  חירום  מוקד  להטריד  כדי   )sim )כרטיס 
בעל המנוי כאילו הוא ביצע את מעשה ההטרדה  ואולם, 
בעל המנוי יוכל להפריך את החזקה אם עורר ספק סביר 
הפונה  שבו  במקרה  תחול  לא  העבירה  כי  יודגש  בעניין  
מסר בתום לב מידע שבהמשך התברר שהוא מידע שגוי, 

שכן אין בפנייה כזאת משום הטרדה 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית, תשקול ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת 
להוסיף להסדר אמצעי אכיפה מינהליים כדי להתמודד עם 
התופעה, לדוגמה קביעת העבירה כעבירת קנס בצו של 
שר המשפטים, או חסימת קו הטלפון לתקופה קצרה למי 
שהטריד את המוקד  כמו כן, תדון הוועדה בשאלת זהות 

המוקדים שייחשבו מוקדי חירום ביטחוניים לעניין זה  
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