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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"א-2021

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותבמטרהלהעלותאתרמתהחיים1עמטרה

בישראל,לחזקאתהצמיחהבמשק,ובכללזההצמיחהלנפש,להגדילאתהתעסוקה,את
הפריוןבמשקואתרמתהתחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראלולצמצםאתהנטל

הרגולטורי,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנים2021ו־2022ע

פרק ב': דיוור דיגיטלי
תיקוןחוקפנייה
לגופיםציבוריים

באמצעיקשר
דיגיטליים

בחוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים,התשע"ח-12018)בפרקזה-חוק2ע
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים(-

במקוםשםהחוקיבוא"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"; )1(

להתאים נועדו זה בפרק המוצעים התיקונים  סעיף 2
אתאופןשליחתהמסריםעלידיגופיםציבוריים  כללי

מסרים של שליחה ולאפשר הדיגיטלי, לעידן 
עלידיגופיםציבורייםבאמצעיםדיגיטליים,תוךקביעת

סטנדרטיםמחייביםלשליחתמסריםאלהע

דיוורדיגיטלייאפשראתשליחתהמסרבאופןמיידי
בערוץזמין,אמין,נגיש,מאובטח,מהימןוזול,תוךשמירת
פרטיותושלהנמעןעבכך,בכוחושלהדיוורהדיגיטלילייעל
מנקודת הן ציבוריים, גופים עם התקשורת תהליך את
המבטשלהפרטשיקבלאתהמסרוהןמנקודתהמבטשל

הגוףהציבוריע

לפסקה )1(

חוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים,
התשע"ח-2018)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים(,מסדירפנייהלגופיםציבוריים
כהגדרתםבחוק,באמצעיקשרדיגיטלייםכהגדרתםבו,
וקובעכיגוףציבוריכאמורחייבלאפשרלכלאדםלפנות
אליובאופןדיגיטליעמאחרשמוצעלהוסיףלחוקהסדר
שעניינושליחתמסריםבאופןדיגיטלימגופיםציבוריים,
מוצעלשנותאתשםהחוקכךשישקףאתהתיקוןהמוצעע

לפסקה )2(

לגופים דיגיטלית פנייה חוק את לחלק מוצע
ציבורייםלפרקיםכךשפרקב'יכלולאתההסדרשעניינו
ופרק דיגיטליים, קשר באמצעי ציבוריים לגופים פנייה
מסרים שליחת שעניינו הסדר יכלול המוצע כנוסחו ג'
מגופיםציבורייםבאופןדיגיטליעבתוךכך,מוצע,בסעיף
1אלחוקכנוסחוהמוצע,לייחדאתההגדרה"אמצעיקשר
דיגיטלית פנייה לחוק 1 בסעיף היום דיגיטלי"הקבועה

לגופיםציבוריים,להסדרשבפרקב'לחוקע

כמוכןמוצעלקבועכילענייןפרקב'לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים,"גוףציבורי"יהיהגוףהמנוי
ברשימתהגופיםשבתוספתהראשונהלחוקהאמור,וכי
"גוףציבורי" המוצע, כנוסחו חוק, לאותו ג' פרק לעניין
השנייה שבתוספת הגופים ברשימת המנוי גוף יהיה
זוייכללו,עלפיהמוצע,גופיםציבוריים לחוקעברשימה
כהגדרתםבסעיף23לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981
)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקהגנתהפרטיות(עמאחר
שביןגופיםאלהקיימיםגופיםשחוקהגנתהפרטיותהוחל
)2(להגדרה פסקה שלשרהמשפטים)לפי לגביהםבצו
"גוףציבורי"בסעיף23לחוקהאמור(,מוצעלהבהירשגוף
כאמורייחשבלגוףציבורילענייןההסדרהמוצעבפרקג'
כנוסחוהמוצערקאםנקבעבצוכאמורשהוארשאילקבל

פרטיכתובתדואראלקטרוניומספרטלפוןניידע

רשימתהגופיםהציבוריםלענייןההסדרהמוצעבפרק
ג'האמוררחבהיותרמהרשימהלענייןפרקב'-ההסדר
הקייםהיוםבחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים-וזאת
זו שונות האמורים הפרקים שני של שהתכליות מכיוון
מזועבעודשפרקב'האמורעוסקבחובתושלגוףציבורי
ועל דיגיטליים, באמצעים אליו לפנות לאדם לאפשר
כןעמידהבהוראותיורלוונטיתבעיקרליחידותבגופים
הרי קשר, איתו ומקיימות לציבור שירות הנותנות אלה
שהתכליותשלפרקג'המוצעמאפשרותלגופיםציבוריים
פיזי, דיוור על העדיף דיגיטלי דיוור בהסדר להשתמש
הןבעבורהציבורוהןבעבורהגוףהציבוריעצמו,ולכן
הוארלוונטילרשימהרחבהיותרשלגופיםציבורייםעכך
לדוגמה,הוחרגומהחובותהקבועותבפרקב'לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים,גופיםשעיקרעיסוקיםאינו
במתןשירותלציבור,כגוןשירותהביטחוןהכלליוהמוסד

ס"חהתשע"ח,עמ'902;התשפ"א,עמ'16ע 1
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לפניסעיף1יבוא: )2(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )3(

ההגדרה"אמצעיקשרדיגיטלי"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )ב(

"גוףציבורי"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בתוספת המנוי לציבור, שנותןשירות גוף ב'- פרק לעניין )1(
הראשונה;

לענייןפרקיםג'ו־ד'-גוףציבוריכהגדרתובסעיף23לחוק )2(
)2( בפסקה כאמור גוף ולעניין התשמ"א-21981, הפרטיות, הגנת
להגדרההאמורה-נקבעלגביובצולפיאותהפסקהכיהואיהיה
רשאילקבלפרטיכתובתדואראלקטרוניאומספרטלפוןנייד,המנוי

בתוספתהשנייה;";
אחריסעיף1יבוא: )4(

"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
בפרקזה,"אמצעיקשרדיגיטלי"-אמצעיטכנולוגישבחר1אעהגדרה

גוףציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבציםע";
אחריסעיף3יבוא: )5(

"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים בדיוור דיגיטלי
בפרקזה-3אעפרקג'-הגדרות

"יחיד"-תושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
31965)להלן-חוקמרשםהאוכלוסין(;

לפניסעיף1יבוא: )2(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )3(

ההגדרה"אמצעיקשרדיגיטלי"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )ב(

"גוףציבורי"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בתוספת המנוי לציבור, שנותןשירות גוף ב'- פרק לעניין )1(
הראשונה;

לענייןפרקיםג'ו־ד'-גוףציבוריכהגדרתובסעיף23לחוק )2(
)2( בפסקה כאמור גוף ולעניין התשמ"א-21981, הפרטיות, הגנת
להגדרההאמורה-נקבעלגביובצולפיאותהפסקהכיהואיהיה
רשאילקבלפרטיכתובתדואראלקטרוניאומספרטלפוןנייד,המנוי

בתוספתהשנייה;";
אחריסעיף1יבוא: )4(

"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
בפרקזה,"אמצעיקשרדיגיטלי"-אמצעיטכנולוגישבחר1אעהגדרה

גוףציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבציםע";
אחריסעיף3יבוא: )5(

"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים בדיוור דיגיטלי
בפרקזה-3אעפרקג'-הגדרות

"יחיד"-תושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
31965)להלן-חוקמרשםהאוכלוסין(;

למודיעיןולתפקידיםמיוחדים,וכןהוגדרובגופיםאחרים
יחידותשנותנותשירותלציבור,כךלדוגמאבצבאההגנה

לישראל,במשטרתישראלובשירותבתיהסוהרע

מאחרשמוצעלחלקאתחוקפנייהדיגיטליתלגופים
ציבורייםלפרקים,ולקבועבסעיף1לחוקהגדרותלמונחים
שמשמשיםבכלפרקיו,מוצעלהחליףאתסעיף1האמור,
1כנוסחוהמוצעאתההגדרותשל"גוף ולקבועבסעיף
ציבורי",בלבדעוזהנוסחושלסעיף1לחוקפנייהדיגיטלית

לגופיםציבוריים,שמוצעכאמורלהחליפו:

"הגדרות

בחוקזה- 1ע

גוף שבחר טכנולוגי אמצעי - דיגיטלי" קשר "אמצעי
ציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבצים;

"גוףציבורי" -גוףשנותןשירותלציבור,המנויבתוספתע"

לפסקה )3(

דיגיטלית פנייה לחוק ג' בפרק לעגן מוצע כאמור,
שליחת לעניין הסדר המוצע, כנוסחו ציבוריים לגופים
מסריםמגופיםציבורייםבדיוורדיגיטליעכפישיוסברלהלן,
בשורה דיגיטלי מען רישום על מבוסס המוצע ההסדר
מוצע ובהתאם חיקוק, לפי המתנהלים מרשמים של
שפרטי מי כי שיבטיחו הרישום לעניין תנאים לקבוע
מענוהדיגיטלינרשמיםבמרשםמודעלהשלכותהרישום
למען מסרים לו ישלחו ציבוריים שגופים )האפשרות
כאמור(,וכןלקבועמקריםשבהםיהיהאפשרלסרבלקבלת
מסריםכאמורעבמקביל,מוצע,בסעיפים3ו־5עד7להצעת
החוק,לערוךאתההתאמותהנדרשותבחיקוקיםשמכוחם

מנוהליםהמרשמיםע

לפרק ג' המוצע

לסעיף 3א

בסעיףזהמוצעותהגדרותלכמהמונחיםהמשמשים
בפרקג'המוצעעמאחרשההסדרהמוצעחלבאופןשונה
כתושב "יחיד" להגדיר מוצע תאגיד, לעומת יחיד, על

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ע 3
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אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתו - אלקטרוני" "מסר
מסר שליחת על הודעה זה ובכלל התשס"א-42001,

כאמור;

"מעןדיגיטלי"-מעןדיגיטליכהגדרתובחיקוקהמנויבטור
א'לתוספתהשלישית,שלגורםהמנויבטורב'לצידו,
חיקוק אותו להוראות בהתאם במרשם ושנרשם

ולהוראותסעיף3ב;

"מרשם"-לרבותפנקסאוכלאמצעירישוםדומהאףאם
כינויושונה;

"נמען"-אדםשברשותומעןדיגיטלי;

"רשם"-הגורםהמוסמךלנהלמרשםלפיחיקוקהמנויבטור
א'לתוספתהשלישיתע

בעתרישוםמעןדיגיטלישלאדםבמרשםהמתנהללפי3בעחובתיידוע )א(
חיקוקהמנויבטורא'לתוספתהשלישית,יודיעהרשםלאדם-

ציבוריים גופים ישמש הדיגיטלי המען כי )1(
ולעניין זה, פרק הוראות לפי אליו מסרים לשליחת
המנוייםבתוספת קטין-לשליחתמסריםמהסוגים

הרביעיתאולשליחתהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(;

כהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965)להלן
בדבריההסברלפרקזה-חוקהמרשם(,כלומרמישנמצא
בישראלכאזרחישראליאועלפיאשרתעולהאותעודת

עולה,אועלפירישיוןלישיבתקבעע

כמוכןמוצעלהגדיר"מסראלקטרוני"כפישהואמוגדר
בחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001עלפיהגדרהזו,
מסראלקטרוניהואמידעאשרנוצר,נשלח,נקלטאונשמר
באמצעיםאלקטרונייםאואופטיים,כשהואנראה,נקרא,
נשמעאומאוחזרבאמצעיםכאמורעכךלמשל,שליחתדואר
אלקטרוני,מסרוןלטלפוןנייד,הודעהקוליתמתוךמערכת

ממוחשבת,התראותבאפליקציותשונותועודע

מוצעלהבהירכיבגדרשליחתמסראלקטרוניכאמור
נכללתגםשליחה,באמצעידיגיטלי,שלהודעהעלשליחת
תוכנו לנוכח שבהם במקרים לדוגמה, כך כאמורע מסר
המסר הנמען, של ורגיש פרטי מידע הכולל המסר, של
עצמונמצאבאזורהאישישלהנמעןבאתראינטרנטאו
הציבורי הגוף יוכל הציבורי, הגוף שמפעיל אפליקציה
לשלוחלמענוהדיגיטלישלנמעןהודעהעלכךשמסר
מתקיימים אם רק זאת אך האישי, באזור נמצא כאמור
התנאיםהקבועיםבסעיף3גלחוקפנייהדיגיטליתלגופים

ציבוריים,כנוסחוהמוצעע

כהגדרתו יהיה דיגיטלי" "מען המוצע, פי על
בחיקוקיםשמכוחםמתנהליםמרשמים,המנוייםבתוספת
השנייהלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבורייםכנוסחה
2)9(להצעתהחוק,אךהואייחשבלכזה המוצעבסעיף

רקמשנרשם המוצעים ו־ד' ג' ההסדרשבפרקים לצורך
בהתאםלהוראותאותוחיקוקובהתאםלהוראותסעיף3ב
המוצעעכפישיוסברלהלן,הוראותהסעיףהאמורמטילות
בפרטים הרישום נושאי את ליידע חובה הרשמים על
שוניםבקשרלהסדרהמוצעעכך,פרטיכתובתדיגיטליים
אחריםשלאנרשמולפיהוראותחיקוקכאמור)והוראות
השימושים לצורך לשמש יוכלו לא המוצע(, 3ב סעיף
המותריםב"מעןדיגיטלי"לפיההסדרהמוצעבפרקיםג'
ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,וגםאםנעשה
בהםשימושבידיהגוףהציבורי,לאיהיולכךהתוצאות

המשפטיותשיהיולשימושבמעןדיגיטלילפיפרקזהע

בכל הדיגיטלי המען פרטי כי מוצע זה בשלב
דואר כתובת יכללו מרשם מתנהל שמכוחם החיקוקים
אלקטרוניומספרטלפוןניידעואולם,לגביאותםחיקוקים
השרים כי מוצע תאגידים, לגבי מרשם מוסדר שבהם
אמצעי פרט לקבוע יוכלו חיקוקים אותם על הממונים
ההסבר דברי )ראו דיגיטלי מען שישמש נוסף דיגיטלי

לסעיפים5עד7להצעתהחוק(ע

לסעיף 3ב

מוצעלקבועכיבעתרישוםמעןדיגיטלישלאדם
ליידע לעניין הנוגע הרשם יידרש - תאגיד או יחיד -
אותובשורהשלעניינים,כמפורטלהלןעראשית,ימסורלו
הרשםכיהמעןהדיגיטליישמשגופיםציבורייםלשליחת
מסריםאלקטרונייםאליועלענייןתושב,ימסורלוהרשם
גםכיבאפשרותולהודיעבכלעתשאינומעונייןלקבל

ס"חהתשס"א,עמ'210ע 4
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לענייןיחיד-כיהוארשאילהודיעלרשם,בכל )2(
עת,שהואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלפי
על יודיע אם וכי למענוהדיגיטלי, זה פרק הוראות

סירובכאמור,יחולוהוראותאלה:

לשלוח ציבורי גוף יוכל - בגיר הוא אם )א(
למענוהדיגיטלימסרכאמורבסעיף3ג)א()1()א()4(,

בלבד;

אםהואקטין-יהיהניתןלשלוחלוהודעה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ב(,בלבד;

לפי מסירה חזקת שתחול אפשרות קיימת כי )3(
כלדיןלגבימסראלקטרוניששלחגוףציבורילמענו

הדיגיטלי,לפיהוראותסעיף3חע

לענייןיחיד-כיהוארשאילהודיעלרשם,בכל )2(
עת,שהואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלפי
על יודיע אם וכי למענוהדיגיטלי, זה פרק הוראות

סירובכאמור,יחולוהוראותאלה:

לשלוח ציבורי גוף יוכל - בגיר הוא אם )א(
למענוהדיגיטלימסרכאמורבסעיף3ג)א()1()א()4(,

בלבד;

אםהואקטין-יהיהניתןלשלוחלוהודעה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ב(,בלבד;

לפי מסירה חזקת שתחול אפשרות קיימת כי )3(
כלדיןלגבימסראלקטרוניששלחגוףציבורילמענו

הדיגיטלי,לפיהוראותסעיף3חע

על כן, כמו הדיגיטליע למענו ציבוריים מגופים מסרים
הרשםליידעאתהתושבעלכךשגםאםיודיעשאינו
מעונייןלקבלמסריםכאמור,יוכלהמעןהדיגיטלישלו,על
אףהודעתו,לשמשלשליחתמסריםמסוימיםהמפורטים
בסעיף3ג)ב()1(המוצעעמאחרשמסירתהודעהעלסירוב
לקבלמסריםכאמורתהיהחלקמהליךרישוםהפרטים
שלתושבבמרשםהאוכלוסין,מוצעלעגןאתהזכותלסרב

כאמורבחוקהמרשם,כמפורטבסעיף3להצעתהחוקע

עודמוצעכיהרשםיידעאתהאדםשפרטיהמען
אלקטרוני דואר כתובת - כיום )כאמור, שלו הדיגיטלי
ומספרטלפוןנייד,ובעתיד,לגביתאגידים,פרטיםנוספים
שאפשרשייקבעו(נרשמיםבמרשם,ושלאהודיעכיהוא
כי כאמור, למענו ציבוריים מגופים מסרים לקבל מסרב
עשויהלחולחזקתמסירהלפיכלדיןלגבימסרששלח
גוףציבורילמעןהדיגיטלישלו,אםמתקיימיםהתנאים
המוצעיםבסעיף3חלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
כנוסחוהמוצעעמשמעותהדברהיאכיקיימתאפשרות
שהמסרששלחהגוףהציבוריייחשבלכזהשהתקבלאצל
הנמען,גםאםהנמעןלאקיבלאתהמסר,אלאאםכןהוכיח
הנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויהבוולא
בשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכךעאומנם
חזקהמוצעתזודומהלחזקותהמסירהשקיימותכיוםבדין
לענייןשליחהבדוארפיזיעאךיחדעםזאת,ובשלהמעבר
לעולםהדיגיטלי,מוצעלחייבאתהרשםלהבהירלאדם
בעתרישוםהמעןהדיגיטליעלהאפשרותשלקיוםחזקת
מסירהכאמור,כדישיביןשמעתהבאחריותולבדוקאם

קיבללמעןהדיגיטלימסריםמגופיםציבורייםע

אםהאדםשפרטיונרשמיםבמרשםהואקטין,מוצע
לחייבאתהרשםלהודיעלוכיעדהגיעולגיל18המען
הדיגיטלייוכללשמשגופיםציבורייםלשליחתסוגימסרים
המפורטיםבתוספתהרביעיתלחוקפנייהדיגיטליתלגופים
ציבורייםכנוסחההמוצע,בלבד,זאתאלאאםכןהקטין
יודיעשהואמסרבלקבלמסריםכאמור)ראוסעיף3ג)א()2(
המוצע(ענכוןלמועדפרסומהשלהצעתחוקזו,מדוברעל
מסריםהנוגעיםלגיוסושלהקטיןלשירותביטחוןומסר
הנוגעלבקשתהקטיןלרישיוןנהיגהעמאחרשעלפיהמוצע
המשפטים שר בהסכמת והתעשייה, הכלכלה שר יוכל
ולאחרהתייעצותעםשרהרווחהוהשירותיםהחברתיים,
מסרים, ממנה לגרוע או לה ולהוסיף זו, תוספת לשנות
מוצעלקבועכיאםייווספולתוספתהרביעיתסוגימסרים
נוספים,יידרשהרשםלהודיעעלכךלכלקטיןשפרטימענו
הדיגיטלינרשמו,וכןלהזכירכיהוארשאילהודיעכיהוא

מסרבלקבלמסריםכאמורע

מאחרשעםהפיכתושלאדםלבגיר,משתנהההסדר
שחלעליולענייןדיוורדיגיטליבידיגופיםציבוריים,מוצע
לקבועכימשהגיעתושבשמענוהדיגיטלינרשםבמרשם
האוכלוסין,לגיל18,ישלחלוהרשםהודעההכוללתאת
כלהפרטיםהנמסריםלבגירבעתרישוםמענוהדיגיטלי

במרשםהאוכלוסין,כמפורטלעילע

לצדחובותהיידועהמתוארותלעיל,מוצע,בסעיפים
7להצעתהחוק,לתקןאתהחיקוקיםהמנויים 3ו־5עד
בתוספתהשלישיתכנוסחההמוצע)שמכוחםמתנהלים
המרשמיםשבהםייכללומעתהפרטיהמעןהדיגיטלישל
יחידיםותאגידים(ולקבועבהםהוראותנוספותבעניין
אופןרישוםהמעןהדיגיטליוחובותנוספותשיחולועל

הרשםבהקשרזהע
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5)ד(כך שונתההתוספתהרביעיתלפיהוראותסעיף )ב(
שנוסףלהסוגשלמסר,יודיעעלכךהרשםלכלקטיןשמענו
כי הרשם יציין כאמור בהודעה במרשם; נרשם הדיגיטלי
באפשרותושלהקטיןלהודיעלושהואמסרבלקבלמסרים

כאמורע

,18 לגיל במרשם נרשם הדיגיטלי שמענו יחיד הגיע )ג(
ישלחלוהרשםהודעההכוללתאתהפרטיםהאמוריםבסעיף

קטן)א()1(,)2()א(ו–)3(ע
דיוורדיגיטלי

בידיגוףציבורי
גוףציבורירשאי,במסגרתהפעלתסמכותלפידיןאו3גע )א(

במילויתפקידציבורי,לשלוחמסראלקטרונילאדם,רקאם
מתקיימיםכלאלה:

מתקיימיםלגביהמסראושליחתוכלאלה: )1(

מתקייםלגביהמסראחדמאלה: )א(

המסרנשלחלפיחיקוקאוהוראת )1(
מינהל;

המסרכוללמידעהמותאםבאופן )2(
ייעודילנמען;

המסרכוללמידעהמותאםלנמען )3(
ונועדלהודיעלועלענייןשעשוילהשפיע

עליובאופןמשמעותי;

בעניין הנמען את מזהיר המסר )4(
שעלוללסכןאתשלומואוביטחונושל

אדםאומנחהאותובענייןכאמור;

המסרהואמסוגהמסריםשהנמען )5(
נתןלגוףהציבוריאתהסכמתולשליחתם

למענוהדיגיטלי;

לסעיף 3ג

בסעיףזהמוצעיםסטנדרטיםשגופיםציבורייםיהיו
אלקטרוניים מסרים שליחת בעת בהם לעמוד מחויבים
לאדםעהסטנדרטיםנוגעיםלמקורהחוקילשליחתהמסר,
תנאים מוצעים כן כמו שליחתוע ולאופן המסר לתוכן
לשליחהכאמורהנוגעיםלסוגהנמען-יחידלעומתתאגיד

ובגירלעומתקטין,הכולכמפורטלהלןע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג(

מוצעלקבועכיגוףציבורייהיהרשאילשלוחלנמען
מסראלקטרונירקאםהמסרנשלחבמסגרתהפעלתסמכותו
נועדה זו דרישה הציבוריע תפקידו במילויו או דין לפי
במען שימוש יעשו לא ציבוריים שגופים לכך להביא
לשלוח כדי זה בפרק המוצע הדיוור ובהסדר הדיגיטלי
גוף למשל, גוףפרטיעכך פעילותםככל במסגרת מסרים
ציבורילאיוכללשלוחמסרבדיוורדיגיטלילפיההסדר

המוצעבפרקזהבמסגרתהליךמשפטיאזרחישהואצדלו,
אוכדילהתגברעלהוראותבהסכםהתקשרותשלאותו

גוףעםאדםאחרע

עודמוצעלקבועכיגוףציבורייוכללשלוחלמען
לגביהם שמתקיימים אלקטרוניים מסרים רק הדיגיטלי
הוא הראשון התנאי להלןע כמפורט תנאים, של שורה
שהמסרהואמאחדהסוגיםהמנוייםבפסקה)1()א(ערשימה
זונועדהלהבטיחשהגוףהציבורילאיכבידעלהנמען
ולאישלחלומסריםרביםשיהוומטרדלנמען)כגון"דואר
אלה תנאים לפי לשלוח שניתן המסרים )Spam((ע זבל"
לכך חובה( חלה אף )ולעיתים חשיבות שיש כאלה הם

שיישלחולנמעןע

או חיקוק לפי שנשלח מסר הוא הראשון הסוג
הוראת או תקנות לחוקים, היא הכוונה מינהלע הוראת
מסרים להמציא ציבורי גוף על כי בהם שנקבע מינהל
מסוימים,כגוןהודעהעלקנס,הודעהעלזכאותלהיתר
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המסרניתןלשמירהולאחזור; )ב(

המסרנשלחבאופןמאובטח,תוךנקיטת )ג(
מפני העניין בנסיבות סבירים הגנה אמצעי
והכול שליחתו, בתהליך שיבוש או פגיעה
בשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסרותוך

התחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;

אמצעיהגנהסבירים נקט הציבורי הגוף )ד(
בנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסרלא

ישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמען;

המסרנשלחלאחדמפרטיהמעןהדיגיטלי )ה(
שלהנמען,לפחות;

המסרניתןלשמירהולאחזור; )ב(

המסרנשלחבאופןמאובטח,תוךנקיטת )ג(
מפני העניין בנסיבות סבירים הגנה אמצעי
והכול שליחתו, בתהליך שיבוש או פגיעה
בשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסרותוך

התחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;

אמצעיהגנהסבירים נקט הציבורי הגוף )ד(
בנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסרלא

ישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמען;

המסרנשלחלאחדמפרטיהמעןהדיגיטלי )ה(
שלהנמען,לפחות;

מסויםאולזכותמסוימתוכדומה,אךזאתבתנאישלא
נקבעההוראהאחרתבאותוחיקוקשעניינהשליחתהמסר
הסדר תקנות או חוק באותם נקבע אם דיגיטליע באופן
ספציפיומפורטלענייןשליחתמסראלקטרוני,אזייחול
אותוהסדרלענייןשליחתהמסר)ראוסעיףקטן)ג(כנוסחו
המוצע(,שכןההנחההיאכיבמקוםשבוקבעהמחוקק
הוראותמתאימותלצורךשליחתמסריםבאופןדיגיטלי,
בהקשרמסוים,ישלהעדיףהוראותמותאמותאלה,על
פניההסדרהכלליהמוצעבפרקזהעדוגמהלהסדריםאלה
היא,למשל,ההסדרהקבועבפרקיםז'1ו־ז'2לחוקניירות
המשפט נט במערכת השימוש וכן התשכ"ח-1968, ערך,
כהגדרתהבתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018)להלן

בדבריההסברלפרקזה-תקסד"אהחדשות(ע

מוצעלהבהירכיכללזהיחולרקכשנקבעובחיקוק
שמכוחונשלחהמסרהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתועכך,יהיהניתןלקבועבעתיד
בחקיקה דיגיטלי באופן מסרים שליחת לעניין הוראות
בנושאמסוים,שלגביהיוחלטכיההסדרהכלליהמוצע

בפרקזהאינומתאיםלוע

הסוגהשניהואמסרהכוללמידעהמותאםבאופן
ייעודילנמען,כגוןמידעהנוגעלזכויותמסוימותהעומדות
הנמעןע את בהן ליידע מעוניין הציבורי ושהגוף לנמען
דוגמהלמסרכאמורהיאהודעהשלהמוסדלביטוחלאומי
למבוטחעלכךשהוכרכזכאילקצבתנכותלפיחוקהביטוח

הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995ע

הסוגהשלישיהואמסרהכוללמידעהמותאםלנמען
ונועדלהודיעלועלענייןשעשוילהשפיעעליובאופן
משמעותיעכךלדוגמה,הודעהלנמעןעלכךשייתכןשהוא
יהיהזכאילמענקמסויםעמדוברבמסרשהגוףהציבורי
והמעידות בידיו הקיימות אינדיקציות בסיס על שולח
עלכךשאותונמעןיכוללהיכללבקבוצתהזכאיםלאותו

מענקע

הסוגהרביעיהואמסרשמזהיראומנחהאתהנמען
לבצעפעולהלגביאירועשעלוללסכןאתשלומואואת
ביטחונו,כגוןהודעהעלחששלדליפתחומריםמסוכנים
המקומית הרשות ששולחת הנמען של מגוריו באזור

לתושביהע

הסוגהחמישיהואמסרמסוגהמסריםשהנמעןנתן
אתהסכמתולגוףהציבורילשלוחלמענוהדיגיטליעכך
למשל,הודעותבענייןשיפורהתשתיותבעיר)אםהנמען

הודיעלרשותהמקומיתשהואמעונייןלקבלן(ע

הסוגהאחרון,אשררלוונטילקטינים,הואמסרהמנוי
בתוספתהרביעיתלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
הנוגע בכל החוקע להצעת )9(2 בסעיף המוצע כנוסחה
לקטינים,מוצעכיגופיםציבורייםיוכלולשלוחלהםרק
מסריםהמנוייםבתוספתהאמורה,וכן,לפיהוראותסעיף
3ב)ב(המוצע,הודעהעלכךשרשימתהמסריםבאותה
תוספתהשתנתהעהגבלתסוגיהמסריםשמוצעלאפשראת
שליחתםלקטינים,נובעתמכךשחלקמהמסריםהנוגעים
לקטיןהםבנושאיםהנתוניםלהחלטתהאפוטרופוס,וחלקם
עשוייםלהיותרגישים,בהתחשבבכךשמדוברבקטיןעעל
כןישלבחוןאילוסוגימסרים,הנוגעיםלקטין,ישלכלול
בתוספתהרביעית,ורקמסריםאלהיישלחוישירותלקטיןע

נוסףעלהגבלתהדיוורהדיגיטליבידיגופיםציבוריים
לסוגימסריםכמפורטלעיל,מוצעיםכמהתנאיםשעניינם
את להבטיח ונועדו האלקטרוני המסר שליחת בתהליך
הגעתהמסרליעדובאופןמהימןובטוח,וכןלהבטיחכי
אופןשליחתהמסריותאםלרגישותהמידעהמצויבווזאת
למשל, השימוששלהנמעןעכך התחשבותבנוחות תוך
במקרהשבומדוברבמסרברמתרגישותגבוהה)למשלמסר
המעידעלמצבוהכלכלישלאדם(,יידרשהגוףהציבורי
לנקוטאמצעיםשיבטיחושרקהנמעןיוכללצפותבמסר,
למשלעלידימתןאפשרותלנמעןלצפותבמסררקלאחר

שעברתהליךהזדהותע
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לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני )ו(
-המסרנגישבהתאםלהוראותלענייןנגישות
לחוק 19יב סעיף שנקבעולפי אינטרנט שירות
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-

51998,כאילוהיהשירותאינטרנטכאמורבאותן
הוראות;

לענייןנמעןשהואקטין-המסרהואמסוגהמנוי )2(
בתוספתהרביעיתע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הודיענמעןשהואיחיד )ב(
לרשם,לפיהוראותסעיף5א)ב()1(לחוקמרשםהאוכלוסין,כי
הואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי,

יחולוההוראותשלהלן,לפיהעניין:

לענייןבגיר-יוכלגוףציבורילשלוחלו,כאמור )1(
באותוסעיףקטן,רקמסרכאמורבפסקה)1()ב()4(של
אותוסעיףקטןאומסרהנשלחאחתלשנה,בידיהרשם,
במטרהליידעאתהנמעןבדברהאפשרותלקבלמסרים

מגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי;

בטוח באופן לשמור לציבור לאפשר כדי כך, בתוך
ציבורי, מגוף אליו שנשלחים המסרים את זמן לאורך
מוצעלקבועכיעלהגוףהציבורילשלוחאתהמסרבאופן
בתכלית לעמוד בשביל אותוע ולאחזר לשמור שיאפשר
הניתן באופן דיגיטלי מסר ישלח ציבורי גוף האמורה,
דואר בהודעת טקסט, בהודעת כגון ולאחזור, לשמירה
אלקטרוני,בהודעתוואטסאפאובהודעהקוליתמוקלטתע
קוליתשאינהמסרשניתןלשמירה זאתבשונהמשיחה
יידרש הציבורי הגוף כי לקבוע מוצע כן כמו ולאחזורע
לשלוחאתהמסרבאופןמאובטח,תוךנקיטתאמצעיהגנה
סביריםבנסיבותהענייןמפניפגיעהאושיבושבתהליך
שליחתו,והכולבשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסר
ובהתחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;ולנקוטאמצעי
הגנהסביריםבנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסר

לאישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמעןע

3להצעת כפישיפורטלהלןבדבריההסברלסעיף
החוק,פרטיהמעןדיגיטלישיירשמובמרשםהאוכלוסין
יכללוכתובתדואראלקטרוניומספרטלפוןניידעכדיליצור
ודאותלגביהכתובתהדיגיטליתשאליהיישלחומסרים
מגופיםציבוריים,נדרששהכתובותיהיוקבועותוידועות
מראשעלכןמוצעלקבועכיגוףציבורייידרשלשלוחאת
הנמען שמסר הדיגיטלי המען לפרטי האלקטרוני המסר
לפקידהרישוםבהתאםלחובההחלהעליוכמוצעבחוק
המרשם,כתיקונוהמוצעבסעיף3להצעתהחוק,ושנרשמו

לגביובמרשם,אולכלהפחותלאחדמהםע

לדואר מסר השולח ציבורי גוף כי מוצע לבסוף,
אלקטרונישלנמען,יעשהזאתבהתאםלכלליהנגישות
זכויות שוויון בתקנות אינטרנט שירותי לעניין שנקבעו

לשירות(, נגישות )התאמות מוגבלות עם לאנשים
לתקנותהאמורות,אשר 35א )ראותקנה התשע"ג-2013
מפנהלתקןישראלי5568-קוויםמנחיםלנגישותתכנים

באינטרנט,הנוגעיםגםלהנגשתדואראלקטרוני(ע

לסעיף קטן )ב(

כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף3להצעתהחוק,
מוצעלאפשרליחידלהודיעלפקידהרישוםכהגדרתובחוק
המרשם)להלןבדבריההסברלפרקזה-פקידהרישום(,
כיהואמסרבלקבלדיוורדיגיטלימגופיםציבורייםלפי
)ב( ההסדרהמוצעבפרקזהעבהתאם,מוצע,בסעיףקטן
על כאמורע הסירוב אתתוצאות לקבוע המוצע, כנוסחו
פיהמוצע,גוףציבורייוכללשלוחלבגירשהודיעכאמור,
בדיוורדיגיטליכאמורבסעיףזה,רקמסריחירוםכאמור
מרשם ולעניין המוצע, כנוסחו )א()1()א()4( קטן בסעיף
האוכלוסין-פקידהרישוםהראשייוכללשלוחלו,אחת
לשנה,בדיוורדיגיטליכאמור,הודעהעלהאפשרותלקבל
הדיגיטליע למענו ציבוריים מגופים אלקטרוניים מסרים
לקטיןשהודיעכיהואאינומעונייןבקבלתמסריםלמענו
הדיגיטלי,לאיישלחומסריםבדיוורדיגיטליבידיגופים
ציבוריים,למעטהודעתפקידהרישוםעלתיקוןהתוספת

הרביעית,כאמורבסעיף3ב)ב(המוצעע

סטנדרטים קובע המוצע 3ג סעיף לעיל, כאמור
מחייביםלשליחתמסראלקטרונילמעןדיגיטלישיחולו
פנייה גוףציבורי)המנויבתוספתהשנייהלחוק כל על
דיגיטליתלגופיםציבוריים(עדרישותאלהמבטיחותשגופים
ציבורייםיימנעוממשלוחדיוורמיותר)Spam(,ומאפשרות
לאדםלבחוראםהואמעונייןלקבלמסריםלמעןהדיגיטלי
אושלאעיחדעםזאת,כדילאפשרגמישותמסוימתלגוף

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ע 5
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לענייןקטין-יוכלגוףציבורילשלוחלוכאמור )2(
באותוסעיףקטןרקהודעהלפיסעיף3ב)ב(ע

)א()1()א()1(,נקבעובחיקוק עלאףהוראותסעיףקטן )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני,
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתו,יחולואותןהוראותלענייןשליחת

המסרולאיחולוהוראותסעיףזהע

לצורך מרשם דיגיטלי מען פרטי שקיבל ציבורי גוף )ד(
שליחתמסראלקטרונימסויםלפיהוראותחוקזה,ימחקאת
פרטיהמעןהדיגיטלישהועבראליובתוםהשימושכאמור,
ולאישמוראותםאלאלצורכיתיעודאואםהדברנדרש

מסיבותטכנולוגיותאובנסיבותמיוחדותאחרותע

דיוורדיגיטלי
במסגרתמענה

לפנייה

באמצעי3דע ציבורי לגוף אדם פנה 3ג, סעיף הוראות אף על
דיגיטלי,בענייןמסוים,ובכללזהפנהכאמורלצורךקבלת
לו, לשלוח הציבורי הגוף רשאי הציבורי, מהגוף שירות
במסגרתמענהלאותהפנייה,מסראלקטרוני,אףשלאבהתאם

להוראותהסעיףהאמורע

פרק ד': שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר

לענייןקטין-יוכלגוףציבורילשלוחלוכאמור )2(
באותוסעיףקטןרקהודעהלפיסעיף3ב)ב(ע

)א()1()א()1(,נקבעובחיקוק עלאףהוראותסעיףקטן )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני,
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתו,יחולואותןהוראותלענייןשליחת

המסרולאיחולוהוראותסעיףזהע

לצורך מרשם דיגיטלי מען פרטי שקיבל ציבורי גוף )ד(
שליחתמסראלקטרונימסויםלפיהוראותחוקזה,ימחקאת
פרטיהמעןהדיגיטלישהועבראליובתוםהשימושכאמור,
ולאישמוראותםאלאלצורכיתיעודאואםהדברנדרש

מסיבותטכנולוגיותאובנסיבותמיוחדותאחרותע

דיוורדיגיטלי
במסגרתמענה

לפנייה

באמצעי3דע ציבורי לגוף אדם פנה 3ג, סעיף הוראות אף על
דיגיטלי,בענייןמסוים,ובכללזהפנהכאמורלצורךקבלת
לו, לשלוח הציבורי הגוף רשאי הציבורי, מהגוף שירות
במסגרתמענהלאותהפנייה,מסראלקטרוני,אףשלאבהתאם

להוראותהסעיףהאמורע

פרק ד': שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר

ציבורילתקשרבאופןדיגיטליעםאדםהמבקשזאת,ולתת
שירותבאופןדיגיטלילאדםגםבמקרהשלאמתקיימות
לגביהמסרהדרישותהקבועותבסעיף3גהמוצע,מוצע
לקבועכיעלאףהוראותהסעיףהאמור,גוףציבורייהיה
רשאילשלוחמסרבאופןדיגיטלישלאבהתאםלהוראות
הקבועותבאותוסעיף,אםהואעושהזאתבמסגרתמענה
פרטנילאדםשפנהלגוףהציבוריבאמצעידיגיטלי,ובכלל

זהבמסגרתקבלתשירותדיגיטלימהגוףהציבוריע

כךלמשל,במקרהשבואדםפנהלגוףהציבורידרך
להשיב רשאי יהיה הציבורי הגוף ב"פייסבוק", הודעה
לאותואדםבאמצעותהפייסבוק,אףעלפישהמסרבמקרה
לאעומד וכן שלהאדם זהאינוממועןלמעןהדיגיטלי

בדרישותאחרותהקבועותבסעיף3גהאמורע

גוף של לעובד לאפשר נועד זה חריג כי ויובהר
ציבורילתתמענהישירבענייןפנייהספציפיתשלאדם
לגוףהציבורי,וזאתלצורךנוחותויעילותהטיפולבפנייה

הפרטניתהאמורהשלהאדםע

לפרק ד' המוצע

כאמורלעיל,מוצעלקבועכיגוףציבורייהיהרשאי
המוצע, 3ג בסעיף כמפורט דיגיטלי באופן מסר לשלוח
במקריםשבהםהמסרהואמסוגהמסריםשנשלחיםמכוח

חיקוקע

חיקוקיםשקובעיםהוראותלענייןדיוורבעולםהפיזי
ניתניםלסיווגלשלושהסוגיםמרכזיים:דיוורבדואררגיל,
דיוורבדואררשוםבלאאישורמסירהודיוורבדואררשום
דיגיטלי בדיוור שימוש לאפשר כדי מסירהע אישור עם
כחלופההולמתוראויהלכלאחדמהסוגיםהאלה,מוצע
לקבועתנאיםייחודייםלכלאחדואחדמהם,שיקיימואת
התכליותהשונותאשרבבסיסהדיוורהפיזי,וכךתיווצר
שקילותביןהדיוורהדיגיטלישמתקיימיםלגביותנאים
השקילות לכלל בהתאם זאת, הפיזיע הדיוור לבין אלה
הפונקציונלית,שמוזכרבהנחייתהיועץהמשפטילממשלה

2500ע1בענייןהסדריםדיגיטלייםע

המתאימים הסדרים שלושה לקבוע מוצע לפיכך,
אשר פיזי, דיוור של לעיל המתוארים לסוגים כחלופה
כולליםתנאיםשעלגוףציבורילעמודבהםכדיששליחת
המסרעלידובאופןדיגיטליתקייםאתדרישותהחיקוק
שקבעהסדרלשליחהבאופןפיזי,וזאתבהמשךלסעיף3ג
המוצע,שקובעכלליםלענייןשליחתמסריםאלקטרוניים
בידיגוףציבוריעיובהרכיעמידהבתנאיהשקילותהנזכרים
שתנאיה מסירה, חזקת של להקמתה הכרחי תנאי היא

קבועיםבסעיף3חהמוצע,כפישיפורטלהלןע
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דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואר

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3הע
בדואר,ביןשהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון
גוף ששלח אלקטרוני מסר יראו אחרת, לשון או המצאה

ציבוריכאילונשלחבדואר,אםמתקיימיםכלאלה:

המסרנשלחלפיהוראותסעיף3ג; )1(

הגוףהציבוריתיעדאתמשלוחהמסר; )2(

אםקיימתלגבישליחתהמסרחזקתמסירהלפידין- )3(
המסרכללהודעהעלקיומהשלחזקתמסירהכאמור,באופן

בולט,ברורושאיןבוכדילהטעות;

האמצעישבונשלחהמסרכללמנגנוןלמתןחיוויעל )4(
כשלבשליחתהמסראובקבלתוולאהתקבלחיוויעלכשל

כאמור;

המסרכללכתובתדואראלקטרוניאואמצעידיגיטלי )5(
אחרשבאמצעותויכולהנמעןלהתקשרעםהגוףהציבורי
שגוף מסרים סוגי לעניין יחול לא זה תנאי המסר; בעניין
ציבוריקבע,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כילאיכללוכתובת

אואמצעיכאמור;

לסעיף 3ה המוצע

סעיףזהמתייחסלחלופהדיגיטליתהשקולהלשליחת
מסריםבדואררגיל,לפיחיקוקעכך,מוצעלקבועכיבמקרים
שבהםנקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידי
גוףציבוריבדואר,יראומסראלקטרוניששלחגוףציבורי,
נשלח כאילו בסעיף, הקבועים התנאים את שמקיים
בדוארעמשמעותהדברכיהגוףהציבורירשאילהמציא
אתאותומסרבדיוורדיגיטליבאופןהקבועבסעיףולא
בדרךהפיזיתהקבועהבחיקוקעכללזהיחולביןשהחיקוק
או המצאה לשון נוקט שהוא ובין "שליחה" לשון נוקט
לשוןאחרתעכלומר,הכללמתייחסלמהות-שליחהבדואר
לנוכח ההמצאהבחיקוקע דרך ניסוח לאופן ולא - רגיל
3אהמוצע, ההגדרההמוצעתל"מסראלקטרוני",בסעיף
כמוצעלעיל, תחולהשקילות האלקטרונישעליו המסר
יכוללהיותהמסרשנשלחבידיהגוףהציבוריעצמואו
הודעהעלאודותשליחתאותומסר,כמולמשלהודעת
טקסטלמספרהטלפוןהניידהרשוםשלהנמען,שבהמצוין
כינשלחהלנמעןהודעההממתינהלולצפייהדרךקישור
יכול הנמען שבו ייעודי, אינטרנט אתר אל לו שיישלח
שלוע האישי לאזור כניסה לאחר שונות הודעות לראות
תחולהזורלוונטיתבכלאחתמדרכיהמסירההמוסדרות

בפרקזהע

התנאיםהקבועיםבסעיףלקיוםהשקילותלשליחה
בדוארהםתנאיםמצטברים,כלהלן:

נדרששיתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיף3גהמוצע, אע
גוף שעל הסטנדרטים את קובעים לעיל כמפורט אשר

ציבורילעמודבהםבעתשליחתכלמסראלקטרוני;

נדרששהגוףהציבוריתיעדאתמשלוחהמסרעבשים בע
לבלכךשמדוברבשליחתמסרעלפידרישתחיקוק,יש

חשיבותלתיעודשליחתהמסר;

אםקיימתחזקתמסירהלפידין,נדרששהמסרכלל גע
יידועבאופןבולט,ברורושאיןבוכדילהטעותבדברקיומה
שלחזקתהמסירהכאמורעמטרתושלתנאיזההיאלחייב
אתהגוףהציבורילהסבאתתשומתליבושלהנמעןלכך
שייתכןשיהיהמוחזקכמישקיבלאתהמסר,גםאםלא

קראאותו;

נדרששאמצעישליחתהמסרכללמנגנוןחיוויעל דע
כשלבהעברתהמסרולאהתקבלחיוויעלכשלכאמורע
כדילהבטיחככלהאפשראתביצועשליחתהמסרבאופן
דיגיטליכנדרשמהגוףהציבוריעלפיחיקוק,מוצעלחייב
אתהגוףהציבורילכלולבאמצעישליחתהמסרמנגנון
חיוויעלכשלבהעברתהמסר,ולהבהירכישליחתהמסר
באופןדיגיטליתהיהשקולהלדיוורהפיזישנקבעבחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,רקאםלאהתקבלחיווי

כאמור;

הגוףהציבוריצייןבמסרכתובתדיגיטליתאודרך הע
התקשרותמרחוקאחרתשתאפשרלנמעןליצורקשרעם
הגוףהציבוריבענייןהמסרעתנאיזהלאיחוללענייןסוגי
מסריםשגוףציבוריקבע,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כי
לאיכללוכתובתאואמצעיכאמורעמטרתהשלדרישהזו,
היאלהבטיחשלנמעןתהיהכתובתלחזרהבמקרהשבו
המסרהגיעמשובשאואםישלוטענותאובקשותכלשהן
הנוגעותלמסרהמסויםעדרישהזוחשובהלצורךשיפור

השירותשנותןהגוףהציבורילנמען;
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לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני-הגוף )6(
הציבורינקטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמת
ודאותגבוההשהמסריגיעלתיבתהדוארהנכנסשלהנמען;
ואולם,לאתישמעטענהלענייןזהמצדנמעןשקבעכימסרים
זו, בפסקה זו; לתיבה יגיעו לא הציבורי הגוף של מהמען
"תיבתדוארנכנס"-תיבתהדוארהראשיתבכתובתהדואר
האלקטרונישבהמתקבלותהודעות,כברירתמחדל,מכתובת
הדואראלקטרונישאינהמוגדרתאומזוההככתובתשאינה

רצויהע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואררשום

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3וע
בדואררשוםאובמכתברשום)בפרקזה-דואררשום(,בין
שהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"או
לשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריכאילו

נשלחבדואררשום,אםמתקיימיםכלאלה:

)6(של )1(עד מתקייםלגביהמסרהאמורבפסקאות )1(
סעיף3ה;

הגוףהציבורישלחאתהמסרלמעןהדיגיטלישלהנמען; )2(

מתקייםאחדמאלה: )3(

הנמעןאישראתקבלתהמסראושהגוףהציבורי )א(
קיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהזדהה
באמצעותאמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמת

ודאותגבוההבנסיבותהעניין;

לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני-הגוף )6(
הציבורינקטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמת
ודאותגבוההשהמסריגיעלתיבתהדוארהנכנסשלהנמען;
ואולם,לאתישמעטענהלענייןזהמצדנמעןשקבעכימסרים
זו, בפסקה זו; לתיבה יגיעו לא הציבורי הגוף של מהמען
"תיבתדוארנכנס"-תיבתהדוארהראשיתבכתובתהדואר
האלקטרונישבהמתקבלותהודעות,כברירתמחדל,מכתובת
הדואראלקטרונישאינהמוגדרתאומזוההככתובתשאינה

רצויהע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואררשום

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3וע
בדואררשוםאובמכתברשום)בפרקזה-דואררשום(,בין
שהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"או
לשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריכאילו

נשלחבדואררשום,אםמתקיימיםכלאלה:

)6(של )1(עד מתקייםלגביהמסרהאמורבפסקאות )1(
סעיף3ה;

הגוףהציבורישלחאתהמסרלמעןהדיגיטלישלהנמען; )2(

מתקייםאחדמאלה: )3(

הנמעןאישראתקבלתהמסראושהגוףהציבורי )א(
קיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהזדהה
באמצעותאמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמת

ודאותגבוההבנסיבותהעניין;

המסר נשלח שאליו הדיגיטלי המען אם כי נדרש וע
האלקטרוניהואדואראלקטרוני-הגוףהציבורינקטאת
גבוהה ודאות ברמת להבטיח כדי הנדרשים האמצעים
פי על הנמעןע של הנכנס הדואר לתיבת הגיע שהמסר
הראשית תיבתהדואר נכנס"היא דואר "תיבת המוצע,
בדוארהאלקטרונישבהמתקבלותהודעותכברירתמחדל,
ככתובתלארצויהע מזוהה מוגדרתאו שאינה מכתובת
ניתוב מערכת קיימת שונות, אלקטרוני דואר בתוכנות
אוטומטית,המפנהדיוורשאותומזהההמערכתכבלתי
רצוילתיבת"דוארזבל",כדישהנמעןלאיקבלהתראה
ויוטרדבשלכלדיוורשכזהעמוצעלדרושמהגוףהציבורי
לנקוטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמתודאות
גבוההשמערכתניתובכאמורלאתזההאתהמסרכמסר
שאותוישלנתבלתיבתדוארהזבלעואולם,אםהנמעןקבע
דיוורמהגוףהציבוריאומסרמסוגהמסרים בעצמוכי
ששלחהגוףהציבוריינותבוישירותלתיבתדוארהזבל,
הדיגיטלי המען מסירת בעת לו שהוסבר למרות וזאת
)כאמורבסעיף3ב)2(המוצע(אילומסריםעשוייםלהישלח
למעןהדיגיטליהרשוםשלוועלהמשמעויותהנגזרותמכך,
הואלאיוכללהיתלותבטענהכיהגוףהציבורילאעמד

בתנאיזהע

לסעיף 3ו המוצע

סעיףזהקובעמתידיוורדיגיטליייחשבשקוללדיוור
שקילות כלל ומחיל מסירה(, אישור )בלא רשום בדואר
דומהלכללשנקבעבסעיף3ההמוצעלענייןדואררגיל,
במדרגגבוהיותר,כךשהגוףהציבורינדרשלקייםתנאים
נוספיםכדיליהנותמהשקילותעכך,קובעהסעיףכיאם
נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,
לשון נוקט שהוא בין רשום, במכתב או רשום בדואר
"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"אולשוןאחרת,
יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריאוהודעהעל
אודותשליחתאותומסר,כאילונשלחבדואררשום,אם
מתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיף3ההמוצעלשקילות
)1((,כפי דיוורדיגיטלילשליחהבדואררגיל)ראופסקה

שפורטולעיל,ונוסףעלכךהתנאיםהמצטבריםשלהלן:

ראשית,נדרששהגוףהציבורישלחאתהמסרלמען אע
)2((,כלומרלכללפרטי הדיגיטלישלהנמען)ראופסקה
ייתכנו במרשםע ושנרשמו לרשם הנמען שמסר הקשר
שיירשם אחד קשר פרט רק ימסור אדם שבהם מקרים
רק משתמש הוא שבו במקרה למשל הדיגיטלי, כמענו
באחדמפרטיםאלהעבמקרהכזה,הגוףהציבורייהיהרשאי
לשלוחאתהמסרלפרטזהבלבד,בכפוףלכךשהנמעןאישר

אתקבלתהמסר,כמפורטבפסקה)3(ע
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אםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרולאהתקבל )ב(
חיוויכאמורבפסקתמשנה)ב(-הגוףהציבורישלח
אתהמסרפעםנוספתזמןסבירלאחרמשלוחהמסר
לראשונה,לשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,
לפחות,ואםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרלאחר
שנשלחפעםנוספתכאמור-הגוףהציבורישלחאת
המסרלאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען
בדרךשונהמהדרךשבהנשלחהמסרקודםלכן,ורשאי
הוא,נוסףעלשליחתהמסרבדרךשונהכאמור,לשלוח
אתהמסרכאמורגםבאותהדרךשבהנשלחקודםלכןע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה
בדואררשוםעם

אישורמסירהאו
למסירהאישית

גוף3זע בידי מסר שליחת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
ציבוריבדואררשוםעםאישורמסירה,ביןשהואנוקטלשון
"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"אולשוןאחרת,או
נקבעובחיקוקהוראותלענייןהמצאתמסרבידיגוףציבורי
במסירהאישיתאובמסירהביד,יראומסראלקטרוניששלח
הגוףהציבוריכאילונשלחבדואררשוםעםאישורמסירה,או
נמסרבמסירהאישיתאובמסירהביד,לפיהעניין,אםמתקיים

לגביהמסרהאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)3()א(שלסעיף3וע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןמסרשנקבעובחיקוק )ב(
הוראותלענייןמסירתובמסירהאישיתאובמסירהביד,בלבדע

שנית,נדרששתתקייםאחתמהחלופותהאלה)ראו בע
)3((:הראשונה-שהנמעןאישראתקבלתהמסר פסקה
אושהגוףהציבוריקיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמען
שמאפשר דיגיטלי אמצעי באמצעות שהזדהה לאחר
הזדהותברמתודאותגבוההבנסיבותהעניין)כמולמשל
כניסהלאזוראישיבאינטרנט(;והשנייה,שנדרשתבמקרה
שהנמעןלאאישראתקבלתהמסר-שליחותחוזרותשל
המסרלשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,וזאתכדי
להגביראתהוודאותלהגעתהמסרעכך,מוצעכיעלהגוף
סבירלאחר פעםנוספתזמן הציבורילשלוחאתהמסר
משלוחהמסרלראשונה,לשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישל
הנמען,לפחות,ואםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרלאחר
שנשלחפעםנוספתכאמור-עלהגוףהציבורילשלוחאת
המסרלאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען
בדרךשונהמהדרךשבהנשלחהמסרלשניפרטיהמען
כאמור,כמולמשלבדרךשלמסרקוליאושימושבווטסאפע

התנאיםהמוצעיםלעילגובשו,ביןהשאר,בהתבסס
עלההשוואהלהגדרה"דואררשום"בסעיף56א)ד(לחוק
הדואר,התשמ"ו-1986,שממנהעולהכיבמקוםשבוקבע
המחוקקדרישהלשליחתהמסרבדואררשוםולאבדואר
רגיל,הואביקשכיהגוףהשולחישקיעמאמציםגדולים

יותרכדילוודאשהמסריגיעוליעדוע

לסעיף 3ז המוצע

דיגיטליייחשב סעיףזהקובעבאילותנאיםדיוור
שקוללשליחהבדואררשוםעםאישורמסירהאובמסירה
אישית,כלומרמתיתתקייםשקילותברמההגבוההביותרע

בהתאםלכך,התנאיםלשקילותלפיסעיףזהכוללים
אתהתנאיםלשקילותלפיסעיפים3הו־3והמוצעים,ונוסף
עלכךדרישהלאישורמסירהפוזיטיבימאתהנמען)למשל
סימוןדיגיטליבמשבצתהמתאימהלכך(,אולחיוויעל
כךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהנמעןהזדההבאמצעות
אמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמתודאותגבוהה
בנסיבותהענייןעכךלמשל,אםהמסרהוצגלנמעןבעת
האישיהממשלתילאחרתהליךהזדהות, שנכנסלאזור
יהיהניתןלראותאתקובץהיומןהממוחשב)לוג(,המתעד
אתכניסתושלהנמעןהמזוההלאזורהאישישבומוצג
המסר,כאישורמסירה,גםאםהנמעןלאסימןשקיבלאת
המסרעזאת,מכיווןשבנסיבותאלההתכליתשלהבטחת
בחיקוק הדרישה בבסיס העומדת ליעדו, המסר הגעת
ביצע לא הנמען אם גם הושגה מסירה, אישור לקבלת

פעולהכדילאשרזאתע

כמוכן,מובהרכיכאשרהחיקוקקובעכימסריימסר
לא השקילות בלבד, ביד, במסירה או אישית במסירה
זו תחול,כלומרלאיהיהניתןלעמודבדרישתהמצאה
באמצעידיגיטליעזאת,כדילספקהגנהמיוחדתבאותם
מצביםיוצאידופן,שבהםנדרשתלפיחיקוקמסירהמן
הסוגהמיוחדהזה,ועלבסיסההנחהשעשויותלהתקיים
תכליותמיוחדות,כגוןדרישתסודיותמיוחדתאוצרכים
מיוחדיםאחריםשבשלהםנקבעהדרךהמסירההמיוחדתע
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חזקתמסירה
לענייןהמצאת

מסרלמעןדיגיטלי

מאת3חע מסר המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
לשון נוקט שהוא בין רשום, בדואר או בדואר ציבורי, גוף
"המצאה"וביןשהואנוקטלשון"נתינה"או"שליחה"אולשון
הוראותכמבוצעת, לפיאותן ההמצאה אחרת,רואיםאת
אםהמסרהואמסראלקטרונישנשלחלפיהוראותסעיפים
3האו3ו,לפיהעניין,בתוםארבעהימיעסקיםמיוםמשלוח
המסרכאמור,ובלבדשמתקיימיםשניאלה,והכולאלאאם
כןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויה

בוולאבשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכך:

חזקת בדבר הוראות חיקוק באותו נקבעו לא )1(
מסירהלענייןהמצאתהמסר;

לאנקבעהבאותוחיקוקהוראהשמשתמעממנה )2(
שאיןלהחילחזקתמסירהלענייןהמצאתהמסרע

כאמור מסר, המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )ב(
בסעיףקטן)א(רישה,ובכללזההוראותלענייןחזקתמסירה
לגביהמצאתהמסר,יחולולענייןמסראלקטרונישנשלחלפי
אותןהוראות,הוראותסעיפים3האו3ו,ולאיחולוהוראות

סעיףזהע

פרק ה': הוראות שונות";

בסעיף4- )6(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטפרקד'"; )א(

חזקתמסירה
לענייןהמצאת

מסרלמעןדיגיטלי

מאת3חע מסר המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
לשון נוקט שהוא בין רשום, בדואר או בדואר ציבורי, גוף
"המצאה"וביןשהואנוקטלשון"נתינה"או"שליחה"אולשון
הוראותכמבוצעת, לפיאותן ההמצאה אחרת,רואיםאת
אםהמסרהואמסראלקטרונישנשלחלפיהוראותסעיפים
3האו3ו,לפיהעניין,בתוםארבעהימיעסקיםמיוםמשלוח
המסרכאמור,ובלבדשמתקיימיםשניאלה,והכולאלאאם
כןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויה

בוולאבשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכך:

חזקת בדבר הוראות חיקוק באותו נקבעו לא )1(
מסירהלענייןהמצאתהמסר;

לאנקבעהבאותוחיקוקהוראהשמשתמעממנה )2(
שאיןלהחילחזקתמסירהלענייןהמצאתהמסרע

כאמור מסר, המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )ב(
בסעיףקטן)א(רישה,ובכללזההוראותלענייןחזקתמסירה
לגביהמצאתהמסר,יחולולענייןמסראלקטרונישנשלחלפי
אותןהוראות,הוראותסעיפים3האו3ו,ולאיחולוהוראות

סעיףזהע

פרק ה': הוראות שונות";

בסעיף4- )6(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטפרקד'"; )א(

לסעיף 3ח המוצע

ומתייחס דיגיטלית, מסירה בחזקת עוסק זה סעיף
לשניסוגיםשלחזקותמסירה:חזקתמסירהבמקרהשל
דיוורדיגיטליהשקוללדיוורבדוארוחזקתמסירהבמקרה
זו שלדיוורדיגיטליהשקוללדיוורבדואררשוםעחזקה
היאהנחה,שלפיהרואיםמסרככזהשהתקבלאצלנמען
בהתקייםתנאיםמסוימים,אףשקבלתולאהוכחהמבחינה
עובדתיתעהרעיוןהמונחביסודןשלהחזקותהואשקיימת
הסתברותמספקתלכךשהןמשקפותאתהמצבהעובדתי
הקייםלמעשהעעלכן,התנאיםשמוצעלקבועלהקמתהשל
חזקתמסירהדיגיטליתנועדולהבטיחשהמסריתקבלאצל
הנמעןברמתודאותגבוההעבידיהנמעןהאפשרותלסתור

אתהחזקה,כמפורטלהלןע

מוצעלקבועכימקוםשבונקבעובחיקוקהוראות
אובדואר בדואר ציבורי, מסרמאתגוף לענייןהמצאת
רשום,ביןשהואנוקטלשון"המצאה"וביןשהואנוקטלשון
"נתינה"או"שליחה"אולשוןאחרת,רואיםאתההמצאה
כמבוצעתאםהמסרמקייםאתתנאיהשקילותבהתאם
להוראותסעיפים3האו3והמוצעים,לפיהעניין,בתום
ארבעהימיעסקיםמיוםמשלוחהמסרהדיגיטלי,והכול
אלאאםכןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבה
או המסר את לקבל סירובו בשל ולא בו תלויה שאינה

הימנעותומכךעהחזקהתחולרקכאשרלאנקבעובחיקוק
הוראותבדברחזקתמסירה,ואםלאנקבעהבאותוחיקוק
מסירה חזקת כלל תחול שלא ממנה שמשתמע הוראה

לענייןהמצאתאותומסרע

עודמוצעלהבהירבסעיףזהכיאםנקבעהבחיקוק
חזקתמסירהלענייןשליחתהמסרבאופןפיזי,הרישיחולו
3ו או 3ה בסעיפים הקבועים השקילות כללי זה לעניין
המוצעים,לפיהענייןעכךשחזקתהמסירההקבועהבאותו
הדיגיטלי הדיוור על תחול הפיזי, לדיוור בנוגע חיקוק
גוף אם למשל, כך, האמוריםע הסעיפים בתנאי העומד
שליחה דרך בו שקבועה חיקוק לפי מסר שלח ציבורי
בדואררשוםוגםחזקתמסירהבנוגעלאותודואררשום,
ועשהזאתבהתאםלתנאיהשקילותהקבועיםבסעיף3ו
הפיזי לדיוור שהתייחסה המסירה חזקת תחול המוצע,
בדואררשום,גםעלהדיוורהדיגיטליהשקוללדיוורבדואר

הרשוםכאמורע

לפסקה )6(

מוצעכישרהמשפטיםיהיהמוסמך,בהסכמתשר
הכלכלהוהתעשייה,להתקיןתקנותלביצועפרקד'המוצעע
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

שרהמשפטיםממונהעלביצועפרקד',והוארשאי,בהסכמתשר ")ב(
הכלכלהוהתעשייה,להתקיןתקנותלביצועוע";

בסעיף5- )7(

"התוספת יבוא "תוספת" במקום ובו, )א(, קטן כסעיף יסומן בו האמור )א(
הראשונה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהע ")ב(

התוספת את לשנות בצו, רשאי, המשפטים, שר בהסכמת השר, )ג(
השלישיתע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםולאחרהתייעצותעםשרהרווחה )ד(
והשירותיםהחברתיים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתע";

בתוספת- )8(

במקוםהכותרתיבוא"תוספתראשונה"; )א(

תחתהכותרת,במקום"ההגדרה"יבוא"פסקה)1(להגדרה"; )ב(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )9(

"תוספת שנייה
)פסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"בסעיף1(

משרדממשלתי,לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלו,למעטהלשכההמרכזית )1(
לסטטיסטיקה;

צבא־הגנהלישראל; )2(

משטרתישראל; )3(

לפסקאות )7( עד )9(

מוצעלהוסיףלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
שלושתוספות,כמפורטלהלןעבתוספתהשנייהכנוסחה
הציבוריים לגופים הנחשבים הגופים מפורטים המוצע
הגורם המוצע, פי על המוצעיםע ו־ד' ג' פרקים לעניין

המוסמךלתקןתוספתזויהיהשרהכלכלהוהתעשייהע

מפורטים המוצע כנוסחה השלישית בתוספת
החיקוקיםשבהםמוגדרמעןדיגיטליוכןהגורמיםשלגביהם
הואמוגדרעעלפיהמוצע,נכלליםבתוספתחוקהמרשם,
ההגדרה קבועה ובו האוכלוסין מרשם מנוהל שמכוחו
"מעןדיגיטלי"לגביתושב;חוקהחברות,התשנ"ט-1999
)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקהחברות(,שמכוחו
מנוהלמרשםהחברותובוקבועהההגדרה"מעןדיגיטלי"
לגביחברהוחברתחוץכהגדרתןבאותוחוק)להלןבדברי
העמותות, חוק חוץ(; חברת חברה, - זה לפרק ההסבר
חוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן התש"ם-1980
העמותות(,שמכוחומנוהלמרשםהעמותותובוקבועה
באותו כהגדרתה עמותה לגבי דיגיטלי" "מען ההגדרה

ותקנות עמותה(; - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן חוק
האגודותהשיתופיות)ייסוד(,התשל"ו-1976)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-תקנותהייסוד(,שמכוחןמנוהלפנקס
האגודותהשיתופיותעההגדרה"מעןדיגיטלי"לענייןאגודה
בדברי )להלן האמורה בפקודה כמשמעותה שיתופית
ההסברלפרקזה-אגודהשיתופית(קבועהעלפיהמוצע
בפקודתהאגודותהשיתופיותכתיקונההמוצעבסעיף7

להצעתהחוקע

עלפיהמוצע,שרהכלכלהוהתעשייהיהיהמוסמך
וזאת פרטים, ממנה לגרוע או ולהוסיף זו, תוספת לתקן

בהסכמתשרהמשפטיםע

בתוספתהרביעיתכנוסחההמוצעמפורטיםהמסרים
שיהיהניתןלשלוחלקטיןעהמדוברכעתבמסריםהנוגעים
לגיוסולשירותהביטחוןולבקשתולרישיוןנהיגהעעלפי
המוצע,שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהמשפטים
ולאחרהתייעצותעםשרהרווחהוהשירותיםהחברתיים,

יוכללשנותאתהתוספתהאמורהע
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שירותבתיהסוהר; )4(

לשכתנשיאהמדינה; )5(

הכנסת; )6(

משרדמבקרהמדינה; )7(

בתימשפטובתידין,והכולבענייניםשאינםהליכיםשיפוטייםאומעיןשיפוטיים; )8(

משולב[, ]נוסח היהודיים הדת שירותי בחוק כמשמעותה דתית מועצה )9(
התשל"א-61971;

חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-72001; )10(

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-81968; )11(

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי כמשמעותו לאומי לביטוח המוסד )12(
התשנ"ה-91995;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-101959; )13(

האפוטרופוסהכלליכמשמעותובחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-111978; )14(

עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזוריתע )15(

תוספת שלישית
)ההגדרה"מעןדיגיטלי"בסעיף3א(

טורב'טורא'

חוקמרשםהאוכלוסין,)1(
התשכ"ה-121965

תושב

חוקהחברות,התשנ"ט-131999)2(
)בתוספתזו-חוקהחברות(

חברהאוחברתחוץכהגדרתן
בחוקהחברות

חוקהעמותות,התש"ם-141980)3(
)בתוספתזו-חוקהעמותות(

עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות

תקנותהאגודותהשיתופיות)ייסוד(,)4(
התשל"ו-151976

אגודהשיתופיתכמשמעותה
בפקודתהאגודותהשיתופיות16

תוספת רביעית
)סעיף3ג)א()2((

מסרהנוגעלהליכירישומו,בדיקתו,מיונואוגיוסושלהקטיןלשירותביטחון; )1(

מסרהנוגעלבקשתרישיוןנהיגהשלהקטיןע" )2(

שירותבתיהסוהר; )4(

לשכתנשיאהמדינה; )5(

הכנסת; )6(

משרדמבקרהמדינה; )7(

בתימשפטובתידין,והכולבענייניםשאינםהליכיםשיפוטייםאומעיןשיפוטיים; )8(

משולב[, ]נוסח היהודיים הדת שירותי בחוק כמשמעותה דתית מועצה )9(
התשל"א-61971;

חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-72001; )10(

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-81968; )11(

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי כמשמעותו לאומי לביטוח המוסד )12(
התשנ"ה-91995;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-101959; )13(

האפוטרופוסהכלליכמשמעותובחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-111978; )14(

עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזוריתע )15(

תוספת שלישית
)ההגדרה"מעןדיגיטלי"בסעיף3א(

טורב'טורא'

חוקמרשםהאוכלוסין,)1(
התשכ"ה-121965

תושב

חוקהחברות,התשנ"ט-131999)2(
)בתוספתזו-חוקהחברות(

חברהאוחברתחוץכהגדרתן
בחוקהחברות

חוקהעמותות,התש"ם-141980)3(
)בתוספתזו-חוקהעמותות(

עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות

תקנותהאגודותהשיתופיות)ייסוד(,)4(
התשל"ו-151976

אגודהשיתופיתכמשמעותה
בפקודתהאגודותהשיתופיות16

תוספת רביעית
)סעיף3ג)א()2((

מסרהנוגעלהליכירישומו,בדיקתו,מיונואוגיוסושלהקטיןלשירותביטחון; )1(

מסרהנוגעלבקשתרישיוןנהיגהשלהקטיןע" )2(

ס"חהתשל"א,עמ'130ע 6

ס"חהתשס"א,עמ'454ע 7

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 8

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 9

ס"חהתשי"ט,עמ'32ע 10

ס"חהתשל"ח,עמ'61ע 11

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ע 12

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 13

ס"חהתש"ם,עמ'210ע 14

ק"תהתשל"ו,עמ'974ע 15

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360ע 16
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תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-171965)בפרקזה-חוקמרשםהאוכלוסין(-3ע

בסעיף1,אחריההגדרה"יוםלפיהלוחהעברי"יבוא: )1(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

מספרשלטלפוןניידאשרמצויבחזקתושלתושבושהתושבעושה )1(
בושימושלקבלתמסרים;

כתובתדואראלקטרונישלתושב,שהתושבעושהבהשימושלקבלת )2(
מסרים;";

בסעיף2)א(,אחריפסקה)11ב(יבוא: )2(

המעןהדיגיטלי;"; ")11ג(

אחריסעיף5יבוא: )3(

"חובהלהודיעעל
מעןדיגיטלי

תושבשמלאולו16שנהחייבלמסורלפקידהרישום5אע )א(
הודעהבדברכלאחדמסוגיהמעןהדיגיטלישלו,אחדמכלסוגע

בעתמסירתהודעהכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

רשאיהתושב,לאחרשפקידהרישוםהודיעלו )1(
כאמורבסעיף3ב)א(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים
הרישום לפקיד להודיע התשע"ח-2018, ציבוריים,
כיהואמסרבלקבללמענוהדיגיטלימסריםמגופים

ציבורייםלפיהוראותסעיף3גלחוקהאמור;

יוודאפקידהרישוםכילתושבישגישהלמען )2(
הדיגיטלישצויןבהודעהוכיהואיודעכיצדלעשות

בושימושע";

בסעיף19ג)א(,אחרי"שינוישלמען"יבוא"אומעןדיגיטלי"ובסופויבוא"ולעניין )4(
מעןדיגיטלי-עלפיהודעהשהתקייםלגביההאמורבסעיף5א)ב()2(";

בסעיף35)ג(,במקום"5-7"יבוא"7,6,5"ע )5(

מוצעיםכמהתיקוניםבחוקהמרשם,כמפורט  סעיף 3
להלןעביןהשארמוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי",כך 
שיכלולשניפריטים:הראשון-מספרטלפוןניידשלתושב,
אשרמצויבחזקתוושהתושבעושהבושימושלקבלהשל
מסרים,והשני-כתובתדואראלקטרונישהתושבעושה

בהשימושכאמורע

מוצעלתקןאתסעיף2)א(לחוקהמרשםולהוסיףאת
המעןהדיגיטלילפרטיהרישוםשבמרשםעבמקביל,מוצע,
בסעיף5אלחוקהמרשםכנוסחוהמוצע,לעגןאתהחובה
שתחולמעתהעלתושבשגילו16ומעלה,למסורלפקיד
אתזכותו וכן הרישוםהודעהעלהמעןהדיגיטלישלו,
שלהתושבלהודיעלפקידהרישוםכיהואאינומעוניין
שגופיםציבורייםישלחומסריםלמענוהדיגיטלישנרשםע
)optout(ע זוניתנתבדרךשלמנגנוןברירתסירוב זכות
כלומר,ברירתהמחדללגביאדםשמסראתמענוהדיגיטלי
לרשם,היאשהואיקבלמסריםלמעןהדיגיטלישנרשם,

אלאאםכןהודיעלרשםשאינומעונייןבכךעיובהרכיגם
אםאדםמשתמשביותרמכתובתדואראלקטרוניאחתאו
ביותרממספרטלפוןניידאחד,הואיחויבלמסורלפקיד

הרישוםרקאחדמכלסוגשלמעןדיגיטליע

הדיגיטלי למען מסרים לקבל לסרב הזכות כאמור,
3ג)ב( סעיף לפי שכן בסייגים, המוצע פי על ניתנת
לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחוהמוצע

בסעיף2)5(להצעתהחוק,גוףציבורייהיהרשאילשלוח
למען מסרים לקבל מעוניין אינו כי שהודיע לאדם גם
המסר מסוימיםכמפורטבאותוסעיףע מסרים הדיגיטלי,
הראשוןשניתןלשלוחבמצבזההואמסראזהרהאישי,זאת
מתוךתפיסהכיישלשלוחמסרלאדםלמענוהדיגיטלי,גם
אםביקששלאלעשותכןבאופןרגיל,כדילהניעולעשות
פעולותנדרשותבמצבחירוםשנועדולהגןעלחייועשליחת
המסרלמעןהדיגיטלינדרשתשכןכךניתןלהעבירולנמען
לשנה, אחת לרשם, לאפשר באופןמיידיעכמוכן,מוצע

ס"חהתשכ"ה,עמ'270;התשע"ח,עמ'214ע 17

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תיקוןחוקעדכון
כתובת

בחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-182005)בפרקזה-חוקעדכוןכתובת(,בסעיף2א)א(,4ע
במקום"אואתכתובתו"יבוא"אתכתובתו",אחרי"לפיסעיף2"יבוא"אואתמענו

הדיגיטלי"ובסופויבוא"לענייןזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהמרשם"ע

בחוקהחברות,התשנ"ט-191999)בפרקזה-חוקהחברות(-5עתיקוןחוקהחברות

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )א(

"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטליתעם
גופיםציבוריים,התשע"ח-2018;"ע

אחריההגדרה"מען"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתהרביעית;השר
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעית;";

בסעיף8- )2(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,ברישה,אחרי"בקשה"יבוא"באופן )א(
מקוון";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מיוחדים, מטעמים הרשם, רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
לאפשרהגשתבקשהכאמורבאותוסעיףקטןשלאבאופןמקווןע";

בסעיף38)ב(,המילים"השררשאילהורותכי"-יימחקו,ובסופויבוא"ואולם, )3(
רשאיהרשם,מטעמיםמיוחדים,לאפשרמסירתמסמךאודיווחשלאבאופןמקוון";

בחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-182005)בפרקזה-חוקעדכוןכתובת(,בסעיף2א)א(,4ע
במקום"אואתכתובתו"יבוא"אתכתובתו",אחרי"לפיסעיף2"יבוא"אואתמענו

הדיגיטלי"ובסופויבוא"לענייןזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהמרשם"ע

תיקוןחוקעדכון
כתובת

תיקוןחוקהחברותבחוקהחברות,התשנ"ט-191999)בפרקזה-חוקהחברות(-5ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )א(

"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטליתעם
גופיםציבוריים,התשע"ח-2018;"ע

אחריההגדרה"מען"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתהרביעית;השר
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעית;";

בסעיף8- )2(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,ברישה,אחרי"בקשה"יבוא"באופן )א(
מקוון";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מיוחדים, מטעמים הרשם, רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
לאפשרהגשתבקשהכאמורבאותוסעיףקטןשלאבאופןמקווןע";

בסעיף38)ב(,המילים"השררשאילהורותכי"-יימחקו,ובסופויבוא"ואולם, )3(
רשאיהרשם,מטעמיםמיוחדים,לאפשרמסירתמסמךאודיווחשלאבאופןמקוון";

לשלוחלנמעןכאמורמסרשנועדלברראםהואמעוניין
לקבלמסריםמגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי,כלומר,
לאפשרלולחזורבומהחלטתושלאלקבלמסריםמגופים
ציבורייםלמעןהדיגיטליעההנחההיאכימשלוחהודעת
תזכורתכאמורלתושב,אחתלשנה,לאמכבידהעליויתר

עלהמידהע

פנייה לחוק 3ב סעיף להוראות בהתאם כאמור,
)5(2 בסעיף המוצע כנוסחו ציבוריים, לגופים דיגיטלית
להצעתהחוק,רישוםהמעןהדיגיטלישלהתושבבמרשם
ייעשהרקלאחרשפקידהרישוםהודיעלואתהפרטים
האמוריםבסעיףקטן)א()1(עד)3(שלאותוסעיף,ווידאכי
לתושביששליטהעלהמעןהדיגיטליוכיהואיודעלקבל

מסריםבאמצעותוע

מוצעלתקןאתסעיף19גלחוקהמרשםולקבועכי
בדומהלשינוימען,גםבמקרהשלשינוימעןדיגיטלילא
תידרשתעודהציבוריתהמעידהעלהשינוי,ובלבדשגם
במסגרתהשינויתיבדקגישתושלהתושבלמעןהדיגיטלי

ויכולתולקבלבאמצעותומסריםע

לבסוף,מוצעלתקןאתסעיף35)ג(לחוקהמרשם,כך
שאי–עדכוןמעןדיגיטלילאיהווהעבירהפליליתע

מוצעלתקןאתחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-2005  סעיף 4
עדכון חוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן 
מענו אשר קטין של הורהו כי בו שייקבע כך כתובת(,
הרשוםבמרשםהאוכלוסיןאינוהמעןהרשוםשלילדו
הקטין,רשאילבקשמפקידהרישוםלרשוםאתכתובתו
מענו את או האמור, לחוק 2 סעיף לפי דואר למשלוח

הדיגיטלי,ככתובתנוספתלמשלוחדוארלקטיןע

מוצעלתקןאתחוקהחברותולהוסיףבוהסדרים  סעיפים
חברה דיגיטליבידי קיוםמען שעניינםחובת  5 ו־13

רישומו לשם החברות לרשם פרטיו ומסירת 
במרשםהחברותע

לפסקה )1(

לשםכך,מוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי"ככוללכתובת
דואראלקטרוניומספרטלפוןניידעכמוכןמוצעלהסמיך
אתשרהמשפטיםלשנות,כלומרלהוסיףאולגרוע,את

הפרטיםהמהוויםמעןדיגיטלילצורךההסדרהמוצעע

לפסקאות )2(, )3( ו–)5(

כהשלמהלחובותהמוצעותלענייןקיוםמעןדיגיטלי
של הכללית מהמגמה וכחלק החברות, לרשם ומסירתו
רשותהתאגידיםלהגברתהמקוונותשלשירותיה,הקלת

ס"חהתשס"ה,עמ'998;התשע"ב,עמ'142ע 18

ק"תהתשנ"ט,עמ'189;התש"ף,עמ'450ע 19
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בסעיף43,האמורבויסומןכסעיףקטן)א(ואחריויבוא: )4(

עלאףההוראותלפיסעיףקטן)א(,פרטיהמענההדיגיטלישלחברה,ולעניין ")ב(
חברהלתועלתהציבור-למעטכתובתדואראלקטרוני,יהיופתוחיםלעיונושל
גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטלית

עםגופיםציבוריים)להלן-גוףציבורי(,בלבדע";

בסעיף44- )5(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"הכוללרבות"-תימחק; )א(

בפסקה)3(,הסיפההחלבמילים"לרבותאופן"-תימחק; )ב(

בכותרתפרקראשוןבחלקרביעי,אחרי"משרדרשום"יבוא"ומעןדיגיטלי"; )6(

בסעיף123- )7(

בסעיףקטן)ג(,לפני"מסמך"יבוא"הודעהאו"; )א(

בסעיףקטן)ד(,לפני"מסמך"יבוא"הודעהאו"; )ב(

אחריסעיף123יבוא: )8(

מיוםשנרשמהחברה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען123אע"המעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

הודעהעלכלפרטיהמעןהדיגיטלישלחברהתימסר )ב(
לרשםעםהבקשהלרישוםהחברה;הודעהעלשינויבמען
הדיגיטליתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינויע

הרשםירשוםאתהמעןהדיגיטלישעליוהודיעההחברה )ג(
לפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמורבסעיף

3ב)א()1(ו–)3(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבורייםע";

בקשה כי לקבוע מוצע השירות, ושיפור בירוקרטי נטל
לרישוםחברהתוגשלרשםבאופןמקוון,כמוגםדיווחים
ומסמכיםאחריםשישלהגישלרשםלפיחוק,ואולםהרשם
יהיהרשאילאפשררישוםוהגשתמסמכיםודיווחיםגם

שלאבאופןמקוון,מטעמיםמיוחדיםע

לפסקאות )4(, )6( ו–)8(

מוצעלקבועכיחברהתקייםמעןדיגיטלי)כתובת
דואראלקטרוניאחתומספרטלפוןניידאחד,לפחות(מיום
שנרשמה,ותמסורלרשםאתפרטיהמעןכאמור)אחדמכל
פרטים רישום לפני לרישומהע הבקשה הגשת עם סוג(,
סעיף להוראות בהתאם החברה, את הרשם יידע אלה

ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ו–)3( 3ב)א()1(
כנוסחובסעיף2)5(להצעתהחוק,עלהשימוששייעשה
גופים מאת דיגיטלי לדיוור ככתובת הדיגיטלי במען
ציבורייםוהתוצאותהמשפטיותשעשויותלהיותלכך,וכן

יוודאכיהמעןהדיגיטלישמסרההחברהתקיןבאופןשניתן
למסורבאמצעותומסריםלחברהע

בשונהמפרטיםאחריםהנכלליםבמרשםהחברות
הפתוחיםלעיוןהציבור,מוצעכיפרטיהמעןהדיגיטלישל
חברהיהיופתוחיםלעיוןגופיםציבורייםבלבד,זאתמאחר
שמוצעשאפשרותהדיוורהדיגיטליתינתן,בשלבזה,רק
לגופיםאלהעמכללזהמוצעלהחריגכתובתדואראלקטרוני
הציבור, לעיון תעמוד אשר הציבור, לתועלת חברה של

בדומהלכתובתשלעמותה)ראוסעיף6להצעתהחוק(ע

עודמוצעלקבועכיחברהתידרשלדווחלרשםעל
כלשינויבמעןהדיגיטליבתוך14ימיםמיוםהשינוי,וזאת

בדומהלקבועלגבישינוימעןפיזיע
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בסעיף140,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף145,אחריפסקה)2(יבוא: )10(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף346- )11(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"השםוהמען"יבוא"השם,המעןוהמעןהדיגיטלי"; )א(

)ג(,במקום"בשמואובמענו"יבוא"בשמו,במענואובמענו בסעיףקטן )ב(
הדיגיטלי";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

הוראותסעיףקטן)ג(שלסעיף123איחולו,בשינוייםהמחויבים, ")ג1(
)ב()3(או לענייןהמעןהדיגיטלישצורףלבקשהלרישוםלפיסעיףקטן

שעליוהודיעהחברתחוץלפיסעיףקטן)ג(ע";

בסעיף347,בסופויבוא"ואםמוענוכאמורבידיגוףציבורילפיהוראותסעיף3ג )12(
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים-גםאםנשלחולמעןהדיגיטלישלמורשה

כאמור";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )13(

"תוספת רביעית
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

בסעיף140,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף145,אחריפסקה)2(יבוא: )10(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף346- )11(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"השםוהמען"יבוא"השם,המעןוהמעןהדיגיטלי"; )א(

)ג(,במקום"בשמואובמענו"יבוא"בשמו,במענואובמענו בסעיףקטן )ב(
הדיגיטלי";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

הוראותסעיףקטן)ג(שלסעיף123איחולו,בשינוייםהמחויבים, ")ג1(
)ב()3(או לענייןהמעןהדיגיטלישצורףלבקשהלרישוםלפיסעיףקטן

שעליוהודיעהחברתחוץלפיסעיףקטן)ג(ע";

בסעיף347,בסופויבוא"ואםמוענוכאמורבידיגוףציבורילפיהוראותסעיף3ג )12(
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים-גםאםנשלחולמעןהדיגיטלישלמורשה

כאמור";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )13(

"תוספת רביעית
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

לפסקאות )9( ו־)10(

חברה מדווחת שעליהם לעניינים להוסיף מוצע
שאינהתאגידמדווחוחברהשהיאתאגידמדווח,לרשם
החברות,בדומהלשינוימעןפיזי,גםדיווחעלשינויבמען

הדיגיטליע

לפסקאות )11( ו–)12(

מוצעותהתאמותבסעיפים346ו־347לחוקהחברות
מען ורישום קיום לעניין המוצע ההסדר החלת לצורך
דיגיטליעלחברתחוץ,המקיימתמקוםעסקיםבישראל

ונדרשתלהירשםלפיסעיף346לחוקהחברותע

מעבר הוראות מוצעות החוק, להצעת 13 בסעיף
לענייןחברותשהתאגדולפנייוםהתחילה)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-חברהקיימת(עעלפיהמוצע,חברות
קיימותימסרואתהמעןהדיגיטלישלהןבמסגרתהגשת
הדוחהשנתישעלחברהלהגישלפיהפרקהשלישיבחלק
רביעילחוקהחברות,אובתוךשישהחודשיםמיוםתחילת
תאגיד שהיא חברה לגבי חברות, לגבי המוצע התיקון
מדווחאוחברתחוץ)ראוסעיף12להצעתהחוק()להלן
בדבריההסברלפרקזה-מועדהתחילהלגביתאגיד(,

לפיהמוקדםע

כמוכן,וכדישהשימושבמעןהדיגיטלישלחברות
החוק, להצעת 14 בסעיף מוצע, הדרגתי, באופן ייעשה

התחילה מועד שלאחר הראשונות בשנתיים כי לקבוע
לגביתאגידים,יוכלוחברותשהתאגדולפניפרסוםהחוק
שלהן הדיגיטלי המען פרטי את שמסרו לאחר המוצע,
לרשםהחברותלפיהוראותסעיף123אהמוצע,להודיע
כיהןאינןמעוניינותבדיוורדיגיטלימגופיםציבוריים,
ושרהמשפטיםיוכללהאריךתקופהזובשנהנוספתאחת
)להלןבדבריההסברלפרקזה-תקופתהביניים(עבתום
התקופהכאמוריחולההסדרעלכלהחברות,למעטאלה
ששרהמשפטיםיחריגבתקנות,אםיחריג)ראוהסברלהלן(ע

יובהרכיהחובהלמסורלרשםאתהמעןהדיגיטלי
תחול לעיל המתוארת המעבר שבהוראת ההסדר לפי
גםעלחברותשמסרולרשםהחברותאתכתובתהדואר
האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלהן,לפניתחילתו
שלהתיקוןהמוצעבפרקזהעזאתמשוםשהמסירהכאמור
לאנעשתהלשםרישוםפרטיםאלהבמרשם,וממילאבלא
יידועלגביהאפשרותשגופיםציבורייםיעשובהםשימוש

לצורךדיוורלחברהע

לבסוף,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועסוגי
פרסומו יום לפני שהתאגדו חוץ חברות לרבות חברות,
שלהחוקהמוצע,שלנוכחנסיבותמיוחדותשמתקיימות
לקבל מעוניינות שאינן להודיע להמשיך יוכלו לגביהן,
תקופת תום לאחר גם ציבוריים, מגופים דיגיטלי דיוור

הבינייםע
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תיקוןחוק
העמותות

בחוקהעמותות,התש"ם-201980)בפרקזה-חוקהעמותות(-6ע

בסעיף2- )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי")להלן-הרשם("יבוא"באופןמקוון"ובמקום"מענה )א(
בישראל"יבוא"מענהבישראל,כלפרטימענההדיגיטלי";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"בקשהלשינויאולתיקוןכאמורבסעיףקטןזה, )ב(
תוגשבאופןמקוון";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

ו–)ב(,רשאיהרשם,מטעמים )א( קטנים האמורבסעיפים עלאף ")ג(
מיוחדים,לאפשרהגשתבקשהלפיאותםסעיפיםקטניםשלאבאופןמקווןע

בחוקזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-1999ע"; )ד(

אחריסעיף8איבוא: )2(

"פרק א'1: מען, מען דיגיטלי ודרכי המצאה

"מעןודרכי
המצאה

מיוםשנרשמהעמותה,עליהלקייםמעןבישראלשאליו8בע )א(
ניתןלהפנותכלהודעהלעמותהע

הודעהעלשינויבמעןתימסרלרשםבתוךארבעהעשר )ב(
ימיםלאחרהשינויוהואירשוםאתהשינויע

המצאתהודעהאומסמךלעמותהתהיהבהנחהבמענה )ג(
שלהעמותהכפישהוארשוםאצלהרשםבשעתהמסירה,

אובמשלוחאליובדוארע

יכול לעמותה, מהרשם מסמך או הודעה המצאת )ד(
מנהלת ששם הרשם ששוכנע במקום בהנחה גם שתהיה

העמותהבפועלאתפעילותהע

מיוםשנרשמהעמותה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען8געהמעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

של הדיגיטלי המען מפרטי בפרט שינוי על הודעה )ב(
העמותהתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינוי

והואירשוםאתהשינויע

בו ולקבוע העמותות חוק את לתקן מוצע  סעיפים
של הדיגיטלי מענה רישום לעניין הסדרים  6 ו־14
עמותהבידירשםהעמותות,ובכללזהלקבוע 
חובתקיוםמעןדיגיטליומסירתו,איסוףמעניםדיגיטליים

בידירשםהעמותותורישומםבמרשםהעמותותע

באופן לעגן מוצע החוק להצעת ו–)3( )2(6 בסעיף
מפורשאתהמעמדהמשפטיהקייםשלמענההפיזישל
עמותהודרכיהמצאתהודעהאומסמךלעמותה,באופן

כלליועלידיהרשם)ראוסעיף8בלחוקהעמותותכנוסחו
המוצע(עכמוכןמוצעלקבועהוראהלענייןחובתשמירת
מסמכיםבמעןהעמותה-באופןפיזיאודיגיטליעהחובה
תחוללגביתקנוןהעמותה,פנקסהחבריםוחבריהוועד
והדוחות הכלליות האסיפות של הפרוטוקולים שלה,
הכספייםשלהעמותה,ונועדהלהבטיחאתזכותםשל
חבריהעמותהלעייןבהםלפיסעיף39)א(לחוקהעמותות

)ראוסעיף8דלחוקהעמותותכנוסחוהמוצע(ע

ס"חהתש"ם,עמ'210;התשע"ח,עמ'412ע 20
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הרשםירשוםאתפרטיהמעןהדיגיטלישלהעמותה )ג(
בהודעה או 2)א( בסעיף כאמור לרישום בבקשתה שצוין
)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור עלשינויכאמורבסעיףקטן

גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף
ציבוריים,התשע"ח-2018ע

שמירתמסמכים
במעןשלהעמותה

עמותהתשמורבמענהאתהמסמכיםהאלה:8דע )א(

תקנוןהעמותה; )1(

המסמכיםהמנוייםבסעיף39)א(ע )2(

עמותהרשאיתלשמוראתהמסמכיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(באמצעיםאלקטרוניים,ובלבדשלזכאיםלעייןבהם

תהיהאפשרותלקבלהעתקיםמןהמסמכיםע";

סעיף14-בטל; )3(

בסעיף38- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

הרשםירשוםאתפרטיהמעןהדיגיטלישלהעמותה )ג(
בהודעה או 2)א( בסעיף כאמור לרישום בבקשתה שצוין
)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור עלשינויכאמורבסעיףקטן

גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף
ציבוריים,התשע"ח-2018ע

שמירתמסמכים
במעןשלהעמותה

עמותהתשמורבמענהאתהמסמכיםהאלה:8דע )א(

תקנוןהעמותה; )1(

המסמכיםהמנוייםבסעיף39)א(ע )2(

עמותהרשאיתלשמוראתהמסמכיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(באמצעיםאלקטרוניים,ובלבדשלזכאיםלעייןבהם

תהיהאפשרותלקבלהעתקיםמןהמסמכיםע";

סעיף14-בטל; )3(

בסעיף38- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

ביןהשארמוצעכיעמותהתהיהחייבתלעדכןאת
הרשםעלכלשינויבמענההפיזיבתוך14ימיםעמאחר
8בלחוק זומעוגנתעלפיהמוצעבסעיף שחובתעדכון
העמותותכנוסחוהמוצע,מתייתרסעיף14לחוקהעמותות

שעניינושינוימעןומוצעלבטלועוזהנוסחו:

"שינוי מען

העמותה של משרדה במען שינוי כל על הודעה 14ע
תימסרלרשםוהואירשוםאתהשינויע"

כנוסחו העמותות לחוק 8ג בסעיף לקבוע, מוצע
המוצע,כיעמותהתהיהחייבתלקייםמעןדיגיטלי,עלכל
פרטיועלענייןזהמוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי"כפישהוא
5להצעת מוגדרבחוקהחברות,כתיקונוהמוצעבסעיף
אלקטרוני דואר כתובת יכלול דיגיטלי מען כך, החוקע
ומספרטלפוןניידשלהעמותהעכמפורטבדבריההסבר

לסעיף5)1(להצעתהחוק,אפשרשייקבעובעתידפריטים
נוספיםשייחשבולמעןדיגיטליע

לרשם תמסור עמותה כי לקבוע מוצע כן כמו
העמותותאתכלפרטיהמעןהדיגיטלישלהעםהגשת
הבקשהלרישומהעבהתאםלהוראותסעיף3ב)א()1(ו–)3(
בסעיף כנוסחו ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק
את המסירה, במעמד הרשם, יידע החוק, להצעת )5(2
העמותהעלהשימוששייעשהבמענההדיגיטליככתובת
לדיוורדיגיטלימאתגופיםציבורייםוהתוצאותהמשפטיות
ואימות העמותה יידוע לאחר רק לכךע להיות שעשויות
כיהמעןהדיגיטלישמסרההעמותהתקיןבאופןשניתן
למסורבאמצעותומסריםלעמותה,ירשוםהרשםאתמענה
הדיגיטלישלהעמותהבמרשםעבדומהלהודעהעלשינוי

במעןהפיזי,מוצעשעמותהתידרשלעדכןאתהרשםעל
כלשינויבמענההדיגיטליבתוך14ימיםע

הטלפון מספר כי מוצע החוק, להצעת )6(6 בסעיף
הניידשלעמותהיהיהגלוילגופיםציבורייםבלבד,מאחר
שאפשרותהדיוורהדיגיטליתוקנהבשלבזהרקלגופים
של האלקטרוני הדואר כתובת כי יוער זה לעניין אלהע
עמותהושלחברהלתועלתהציבורשמסרואותהלרשם,

בהתאםלהסדרהמשפטישבתוקף,פתוחהלעיוןהציבורע

בסעיף14להצעתהחוק,מוצעתהוראתמעברולפיה
לאחר שנתיים של תקופה )כאמור, הביניים בתקופת
מועדהתחילהלגביתאגידים,שיכולשתוארךבידישר
המשפטיםבשנהנוספת(יוכלועמותותשהתאגדולפני
פרטי את שמסרו לאחר המוצע, החוק של פרסומו יום
המעןהדיגיטלישלהןלרשםהעמותות,להודיעלוכיהן
ציבורייםעבתום מגופים דיגיטלי בדיוור מעוניינות אינן
התקופהלאתינתןעודאפשרותכזווההסדריחולעלכל
העמותות,למעטאלהששרהמשפטיםקבעלגביהןאחרת

בתקנות)ראוסעיףקטן)ד((ע

יובהרכיהחובהלמסורלרשםאתהמעןהדיגיטלי
לפיההסדרשבהוראתהמעברהמתוארתלעיל,תחולגם
עלעמותהשמסרהלרשםהעמותותאתכתובתהדואר
האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלה,לפניתחילתו
שלהתיקוןהמוצעבפרקזהעזאתמשוםשהמסירהכאמור
לאנעשתהלשםרישוםפרטיםאלהבמרשם,וממילאבלא
יידועלגביהאפשרותשגופיםציבורייםיעשובהםשימוש

לצורךדיוורלעמותהע
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ברישה,במקום"אתהמסמכיםהמקורייםהבאיםאוהעתקיהם )1(
המאושריםכדין"יבוא"באופןמקווןאתהמסמכיםאוהדיווחים

שלהלן";

בפסקה)1(,אחרי"מענה"יבוא"אומענההדיגיטלי"; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הרשםרשאי,מטעמיםמיוחדים,לאפשרהגשתדיווחים ")א1(
ומסמכיםלפיסעיףקטן)א(,שלאבאופןמקווןע";

בסעיף38ב- )5(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בקשות "של יבוא מקוון" "באופן אחרי ברישה, )ב(, קטן בסעיף )ב(
ומסמכיםשישלהגישלרשםלפיחוקזה";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ג(

בסעיף39)ב()1(,בסופויבוא"ולענייןמסמךכאמורהכוללמעןדיגיטלישל )6(
עמותה-למעטמספרטלפוןנייד"ע

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות7-21ע

אחריסעיף18יבוא: )1(

מיוםשנרשמהאגודה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען18אע"המעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

הודעהעלכלפרטיהמעןהדיגיטלישלאגודהתימסר )ב(
לרשםעםהבקשהלרישוםהאגודה;הודעהעלשינויבמען
הדיגיטליתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינויע

קיום לעניין לעיל המוצעות לחובות כהשלמה
של הכללית מהמגמה וכחלק דיגיטלי, מען של ומסירה
רשותהתאגידיםלהגברתהמקוונות,הקלתנטלבירוקרטי
ושיפורהשירות,מוצע,בסעיף6)1(,)4(ו–)5(להצעתהחוק,
לקבועכיבקשהלרישוםעמותה,כמוגםדיווחיםומסמכים
אחריםשישלהגישלרשםלפיחוק,תוגשלרשםבאופן
מקווןעיחדעםזאת,מוצעכיהרשםיוכללאפשררישום
והגשתמסמכיםודיווחיםגםשלאבאופןמקוון,מטעמים
מיוחדיםעכךלמשל,במקריםשבהםיהיהקושישלממש
למגישהבקשהאוהדיווחלהגישםבאופןמקוון,ובכלל
זהלהזדהותבהזדהותחכמה,אשרלאניתןלתתלומענה
באמצעותתמיכהפרטנית,הדרכותכלליותוכיוצאבהםע
בהתאםלאמור,מוצעלבטלאתסעיףקטן)א(שלסעיף38ב

לחוקהעמותות,הקובעכלהלן:

רשאילקבועכיבקשותומסמכיםשיש הרשם ")א(
להגישלרשםלפיסעיפים10,2ו־38,יכולשיוגשובאופן
מקוון,בלילהגישאתהמסמךהמקוריאואתהעתקו

המאושרכדיןע"

)ג(שלסעיף38ב כמוכןמוצעלבטלאתסעיףקטן
האמור,הקובעכי"עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקחתימה

ומסמכים בקשות יראו התשס"א-2001, אלקטרונית,
שהוגשובאופןמקווןבהתאםלכלליםשקבעהרשםלפי
סעיףזה,כאילונחתמו",וזאתמאחרשהואמתייתרבשל

חוקחתימהאלקטרונית)תיקוןמס'3(,התשע"ח-2018ע

אגודה כל השיתופיות, האגודות פקודת לפי  סעיף 7
חייבתלקייםמען,אשרנרשםבמרשםהמנוהל 
עלידירשםהאגודותהשיתופיות,מכוחתקנותהייסוד,וכן

לעדכןאתהרשםבכלשינויבמעןע

מוצעלתקןאתפקודתהאגודותהשיתופיותולהוסיף
אגודה של הדיגיטלי מענה רישום לגבי הסדרים בה
שיתופיתבידירשםהאגודותהשיתופיות,בדומהלהסדר
המוצעלענייןחברות,בסעיף5להצעתהחוק,ובכללזה
עיגוןחובתקיומושלמעןדיגיטלישלאגודהשיתופית
דיגיטליים מענים איסוף לרשם, דיגיטלי מען ומסירת
ורישומםעיובהרכיחובותהקיוםומסירתמעןדיגיטליתחול
לגביכלפרטיהמעןהדיגיטלי-כתובתדואראלקטרוני,
מספרטלפוןניידאוכלאמצעידיגיטליאחרכפישיקבע
תהיה שיתופית שאגודה כך והתעשייהע הכלכלה שר
מחויבתלקייםולמסורלרשםאתכלפרטיהמעןהדיגיטלי
כפישנקבעולפיהפקודההאמורהעבנוסףמוצעלקבוע
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הודיעה שעליו הדיגיטלי המען את ירשום הרשם )ג(
האגודהלפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור
גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף

ציבוריים,התשע"ח-2018ע

מענההדיגיטלישלאגודהיהיהפתוחלעיונושלגוף )ד(
ציבורי,בלבדע

בסעיףזה- )ה(

""גוףציבורי"-גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי
שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;

"מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתע";

אחריסעיף65יבוא: )2(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע66ע"שינויהתוספת

תוספת
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(

בפקודתהמסים)גבייה(22,בסעיף12ב8-1ע

בסעיףקטן)ג()1(,המילים"לפיסעיף7ג)א("ו"לפיהסעיףהאמור"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ח(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הודיעה שעליו הדיגיטלי המען את ירשום הרשם )ג(
האגודהלפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור
גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף

ציבוריים,התשע"ח-2018ע

מענההדיגיטלישלאגודהיהיהפתוחלעיונושלגוף )ד(
ציבורי,בלבדע

בסעיףזה- )ה(

""גוףציבורי"-גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי
שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;

"מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתע";

אחריסעיף65יבוא: )2(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע66ע"שינויהתוספת

תוספת
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

תיקוןפקודתבפקודתהמסים)גבייה(22,בסעיף12ב8-1ע
המסים)גבייה(

בסעיףקטן)ג()1(,המילים"לפיסעיף7ג)א("ו"לפיהסעיףהאמור"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ח(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הודעה לרשם למסור חייבת תהיה שיתופית אגודה כי
עלשינויבמעןהדיגיטליבתוךארבעהעשרימיםלאחר

השינויע

עלפיהמוצע,רשםהאגודותשיתופיות,שהואהגורם
האמוןעלרישוםפרטיאגודהשיתופיתבפנקסהאגודות
השיתופיות,יופקדגםעלרישוםמעניהןהדיגיטלייםשל
האגודותהשיתופיותעהרשםירשוםאתמענההדיגיטלי
שלאגודהשיתופיתבמרשםרקלאחרשיידעאותהעל
השימוששייעשהבמענההדיגיטליככתובתלדיוורדיגיטלי
שלגופיםציבורייםוהתוצאותהמשפטיותשעשויותלהיות
דיגיטלית פנייה ו–)3(לחוק 3ב)א()1( בסעיף כאמור לכך,
לגופיםציבורייםעלאחרקיוםחובתהיידוע,כאמור,ירשום
הרשםאתמענההדיגיטלישלאגודהשיתופיתבמרשם

האגודותהשיתופיותע

בדומהלהוראתהמעברהמוצעתבסעיפים13ו־14
להצעתהחוקלענייןתחולתההסדרהמוצעעלחברות
ועמותותשהתאגדולפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,
שיתופיות אגודות לעניין גם מעבר הוראת מוצעת

שהתאגדולפניהמועדהאמורע

כמוכןמוצע,בדומהלסמכותשמוצעלהקנותלשר
יום לפני שהתאגדו ועמותות חברות לגבי המשפטים
פרסומושלהחוקהמוצע,להסמיךגםאתשרהכלכלה
כאמור, שיתופיות אגודות של סוגים לקבוע והתעשייה
שבשלנסיבותמיוחדותשמתקיימותלגביהן,יוכלולהמשיך
להודיעכיהןאינןמעוניינותלקבלדיוורדיגיטלימגופים
ציבורייםגםלאחרתוםתקופהשלשנתייםמיוםהתחילה
האגודות לכל הסירוב מתאפשר שבה תאגיד, לעניין

שהתאגדולפנייוםהפרסוםכאמורע

)גבייה(באופן המסים אתפקודת מוצעלתקן  סעיף 8
שיאפשרלגופיםציבורייםהגוביםלפיהפקודה 
האמורהלשלוחמסריםדיגיטלייםלפיחוקפנייהדיגיטלית
12ב1 סעיף זהע בפרק המוצע כתיקונו ציבוריים לגופים
לאותהפקודהקובעהוראותלענייןמסמכיםאלקטרוניים
והמצאתםעמוצעלתקןאתסעיףקטן)ח(שלהסעיףהאמור
ולקבועכיהוראותסעיף12ב1לאיחולועלשליחהשלמסר
אלקטרונילנמעןשהואסרבןכהגדרתובפקודההאמורה,
מסרים לשלוח המבקשים אלה, גופים ציבוריע גוף בידי
ו־ד' ג' פרקים להוראות בהתאם כן יעשו אלקטרוניים,
לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחוהמוצע

בסעיף2)5(להצעתהחוקע
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הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהמצאתמסראלקטרוניבידיגוףכאמור )2("
בפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים
ציבוריים,התשע"ח-2018,אשרמוסמךלגבותמסלפיפקודהזו,לנמעןשהוא

סרבן,ויחולולענייןהמצאתמסרכאמורהוראותפרקיםג'ו־ד'לאותוחוקע"

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-9-231967ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"המצאהמלאה"- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

)3(161 בתקנות המפורטות הדרכים באחת המצאה )1("
ו–)4()א(ו–)ב()1(,163ו־165)א(לתקנותסדרהדין;";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

3ז)א( שבסעיף התנאים לגביה שמתקיימים המצאה )3("
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018

)להלן-חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים(;";

במקוםההגדרה"תקנותסדרהדין"יבוא: )ב(

""תקנותסדרהדין"-תקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-242018;";

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ג(שלסעיף12ב1
האמור,כךשכלגוףהעונהעלהדרישותהקבועותבאותו
סעיף,יוכללהמציאעיקולבדרךאלקטרונית)באמצעות

ממשק(,ולארקתאגידיםבנקאייםע

מלאה" "המצאה להגדרה להוסיף מוצע  סעיף 9
שבסעיף1לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967 
לפועל(, ההוצאה חוק זה- לפרק בדבריההסבר )להלן
חלופהנוספתשלהמצאהלפיחוקפנייהדיגיטליתלגופים
2לחוקזה,וזאתכדילאפשר ציבוריים,כתיקונובסעיף
לבצעבהליכיהוצאהלפועלהמצאהמלאהבאמצעות
משלוחמסראלקטרוניעעלפיהמוצע,משלוחהמסרכאמור
התנאים כל התמלאו אם רק מלאה להמצאה ייחשב
הקבועיםבסעיף3זלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
2)5(לחוקזה,שבהםרואיםמסר כנוסחוהמוצעבסעיף
שנשלחבאופןדיגיטליכאמורכשקוללמסרשנשלחבדואר

רשוםעםאישורמסירהע

ניתן לא החדשות, תקסד"א שלפי בעוד כי יובהר
לשלוחכתבטענותראשוןבדואראלקטרוני,הרישבעקבות
)3(להגדרה"המצאהמלאה",כמוצעלעיל, הוספתפרט
לשלוח ניתן יהיה האמורות, בתקסד"א האמור אף ועל
באופן לשלוח, שיש אחרת הודעה כל או האזהרה את
לגופים דיגיטלית פנייה חוק להוראות בהתאם דיגיטלי

לתקןאת כאמורעבהתאםלכך,מוצע ציבורייםכתיקונו
סעיף7ב)1(לחוקההוצאהלפועלולקבועשניתןלהמציא
אזהרהלחייבבהתאםלדרךהקבועהבתקסד"אהחדשות
אובדרךשמתקייםלגביההאמורבסעיפים3ואו3זלחוק

פנייהדיגיטליתלגופיםציבורייםע

הדין סדר תקנות את החליפו החדשות תקסד"א
2220()להלן האזרחי,התשמ"ד-1984)ק"תהתשמ"ד,עמ'
ונכנסו הישנות(, תקסד"א - זה לפרק ההסבר בדברי
2021(עמאחר )1בינואר י"זבטבתהתשפ"א לתוקףביום

הפניה כוללת מלאה" "המצאה להגדרה )1( שפסקה
להוראותמתקסד"אהישנות,מוצעלתקןאתאותההפניה

בהתאםלנוסחןהחדששלהתקנותע

כמוכןמוצעלתקןבהתאםאתההגדרה"תקנותסדר
הדין"שבסעיף1לחוקההוצאהלפועלע

כדישמערכתההוצאהלפועלתוכללשלוחהודעות
באופןדיגיטליכמוצעלעיל,היאנדרשתלקבלאתהמען
הדיגיטלישלהחייבעמאחרשהפרטיםשמערכתההוצאה
לפועלרשאיתלקבלמרשותההגירהוהאוכלוסיןקבועים
בתוספתהראשונהלחוקההוצאהלפועל,מוצעלהוסיף
דיגיטלי מען האמורה שבתוספת הפרטים לרשימת

כהגדרתובחוקהמרשםע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"א,עמ'2ע 23

ק"תהתשע"ט,עמ'422ע 24
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בסעיף7)ב()1(,אחרי"בדרךשממציאיםכתביבית־דיןלפיתקנותסדרהדין" )2(
יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוק

תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף81א1,בסעיףקטן)ב1(,במקום"תקנות489ו־490לתקנותסדרהדין" )3(
יבוא"תקנות161)4(ו–165)א(לתקנותהאמורות";

בתוספתהראשונה,בסופהיבוא: )4(

מעןדיגיטליכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965ע" "6ע

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-251995,בסעיף10-5ע

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בדרךהקבועה"יבוא"בדרךהקבועה )1(
בפרקי"טלתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אובדרךשמתקיימיםלגביה
3זלחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים, 3ואו התנאיםהקבועיםבסעיפים

התשע"ח-2018)בסעיףזה-דרישתתשלוםנוספת(";

האזרחי, הדין סדר לתקנות ל"ב בפרק ד' "בסימן במקום )ג(, קטן בסעיף )2(
התשמ"ד-1984"יבוא"בסעיף164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018"ע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחן11ע )א(
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטליכהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
כנוסחן האוכלוסין, מרשם חוק הוראות של תחילתן זה, לחוק )1(3 בסעיף כנוסחו
בסעיף3לחוקזה,ותחילתןשלהוראותחוקעדכוןכתובת,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,
בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהאובמועדשבוהשלימהרשותהאוכלוסין
וההגירהאתהיערכותהליישוםאותןהוראות,לפיהמוקדם;המנהלהכללישלרשות
האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות

כאמור)בסעיףזה-יוםהתחילהלענייןיחיד(ע

מרשם לחוק 5א)א( סעיף הוראות של תחילתן )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
האוכלוסין,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,שישהחודשיםלאחריוםהתחילהלענייןיחיד
)בפסקהזו-מועדהתחילההנדחית(;ואולם,תושברשאילמסוראתכתובתהדואר

האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלולרשםהחלמיוםהתחילהלענייןיחידע

בסעיףזה,"מעןדיגיטלי"ו"תושב"-כהגדרתםבחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחו )ג(
בסעיף3לחוקזהע

בסעיף7)ב()1(,אחרי"בדרךשממציאיםכתביבית־דיןלפיתקנותסדרהדין" )2(
יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוק

תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף81א1,בסעיףקטן)ב1(,במקום"תקנות489ו־490לתקנותסדרהדין" )3(
יבוא"תקנות161)4(ו–165)א(לתקנותהאמורות";

בתוספתהראשונה,בסופהיבוא: )4(

מעןדיגיטליכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965ע" "6ע

תיקוןחוקהמרכזבחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-251995,בסעיף10-5ע
לגבייתקנסות

אגרותוהוצאות בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בדרךהקבועה"יבוא"בדרךהקבועה )1(
בפרקי"טלתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אובדרךשמתקיימיםלגביה
3זלחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים, 3ואו התנאיםהקבועיםבסעיפים

התשע"ח-2018)בסעיףזה-דרישתתשלוםנוספת(";

האזרחי, הדין סדר לתקנות ל"ב בפרק ד' "בסימן במקום )ג(, קטן בסעיף )2(
התשמ"ד-1984"יבוא"בסעיף164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018"ע

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחן11ע )א(
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטליכהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
כנוסחן האוכלוסין, מרשם חוק הוראות של תחילתן זה, לחוק )1(3 בסעיף כנוסחו
בסעיף3לחוקזה,ותחילתןשלהוראותחוקעדכוןכתובת,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,
בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהאובמועדשבוהשלימהרשותהאוכלוסין
וההגירהאתהיערכותהליישוםאותןהוראות,לפיהמוקדם;המנהלהכללישלרשות
האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות

כאמור)בסעיףזה-יוםהתחילהלענייןיחיד(ע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

תחילהוהוראת
מעבר

מרשם לחוק 5א)א( סעיף הוראות של תחילתן )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
האוכלוסין,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,שישהחודשיםלאחריוםהתחילהלענייןיחיד
)בפסקהזו-מועדהתחילההנדחית(;ואולם,תושברשאילמסוראתכתובתהדואר

האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלולרשםהחלמיוםהתחילהלענייןיחידע

בסעיףזה,"מעןדיגיטלי"ו"תושב"-כהגדרתםבחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחו )ג(
בסעיף3לחוקזהע

5)א(לחוקהמרכזלגביית מוצעלקבועבסעיף  סעיף 10
קנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995)להלן 
של שהמצאה המרכז(, חוק - זה לפרק ההסבר בדברי
דרישתתשלוםיכולהלהיעשותגםבשליחתמסרלמען
הדיגיטלישמתקייםלגביההאמורבסעיף3זלחוקפנייה
ששקולה המצאה כלומר ציבוריים, לגופים דיגיטלית
מסר משלוח מסירהע אישור עם רשום בדואר למשלוח
כאמורייחשבלהמצאהמלאהרקאםהתמלאוכלהתנאים

הקבועיםבאותוסעיףלקיומהשלשקילותע

כמוכן,בשלכניסתןלתוקףשלתקסד"אהחדשות,
במועדהאמורבדבריההסברלסעיף9להצעתהחוק,מוצע
לעדכןאתההפניותלתקנותאלהבסעיף5לחוקהמרכזע

יובהרכיבעודשלפיתקסד"אהחדשותלאניתןלשלוח
כתבטענותראשוןבדואראלקטרוני,הרישבעקבותהתיקון
האמור אף ועל המרכז, לחוק 5)א( בסעיף לעיל המוצע
המצאהמלאהשל לבצע ניתן יהיה האמורות, בתקנות

דרישתהתשלוםבהתאםלסעיף3זהאמורע

מוצעלקבועכיהתיקוןלחוקהמרשם,כמוגם  סעיף 11
התיקוןלחוקעדכוןכתובת,ייכנסולתוקףבתום 
שישהחודשיםמיוםפרסומושלהחוקהמוצע,אובמועד
שבוהשלימהרשותהאוכלוסיןוההגירהאתהיערכותה
הטכנולוגיתלקליטהוהעברהשלהמעניםהדיגיטלייםשל
יחידים,לפיהמוקדם;לצורךהבטחתמתןודאותלציבור
לגבימועדהתחילהשלההסדר,המנהלהכללישלרשות

ס"חהתשנ"ה,עמ'159;התשע"ט,עמ'224ע 25
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תיקוןחוק
החברות,תיקון
חוקהעמותות
ותיקוןפקודת

האגודות
השיתופיות-

תחילהותחולה

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחם12ע
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטלישלתאגיד,ותחילתןשלהוראותסעיפים5
עד7לחוקזה,בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילה
לענייןתאגיד(,והןיחולולענייןחברהאוחברתחוץכהגדרתןבחוקהחברות)בפרקזה
-חברה,חברתחוץ(,עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות)בפרקזה-עמותה(אואגודה
שיתופיתכמשמעותהבפקודתהאגודותהשיתופיות)בפרקזה-אגודהשיתופית(,לפי
העניין,שהתאגדהבמועדהאמוראולאחריו;בסעיףזה,"מעןדיגיטלי",שלתאגיד-

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

1לחוקהחברות, לענייןחברהאוחברתחוץ-מעןדיגיטליכהגדרתובסעיף )1(
כנוסחובסעיף5)1()ב(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלחברה(;

כנוסחו העמותות, לחוק 2)ד( בסעיף כהגדרתו דיגיטלי מען - עמותה לעניין )2(
בסעיף6)1()ג(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלעמותה(;

לענייןאגודהשיתופית-מעןדיגיטליכהגדרתובסעיף18אלפקודתהאגודות )3(
השיתופיות,כנוסחובסעיף7)1(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלאגודהשיתופית(ע

תיקוןחוקהחברות
-הוראתמעבר

חברהאוחברתחוץ,כמפורטלהלן,שהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,13ע )א(
יחולולגביההחובותלפיסעיפים123א)א(ו–)ב(רישהאו346)ב()3(ו–)ג(לחוקהחברות,
כנוסחםבסעיף5)8(או)11()א(ו–)ב(לחוקזה,בהתאמה,במועדיםשלהלן,לפיהעניין,
וכןיחולולגביהן,מאותםמועדיםואילך,ההוראותלפיסעיף123א)ב(סיפהו–)ג(לחוק
החברות,כנוסחובסעיף5)8(לחוקזה,אוההוראותלפיהסעיףהאמורכפישהוחלו

בסעיף346)ג1(לחוקהחברות,כנוסחובסעיף5)11()ג(לחוקזה:

לענייןחברהשאינהתאגידמדווחכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1968 )1(
)בסעיףזה-תאגידמדווח(-בעתהגשתדיווחלפיסעיף141לחוקהחברות,

לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד;

לענייןחברהשהיאתאגידמדווח-בעתהגשתדיווחלפיסעיף145)2(לחוק )2(
החברות,לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד,אובתוםשישהחודשים

מיוםהתחילהכאמור,לפיהמוקדם;

346)ג(לחוקהחברות, לענייןחברתחוץ-בעתהגשתעדכוןלפיסעיף )3(
לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד,בעתהגשתדוחלפיסעיף348לחוק
האמורלראשונהלאחריוםהתחילהכאמור,אובתוםשישהחודשיםמיום

התחילהכאמור,לפיהמוקדםע

האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט
שלהרשותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות
כאמורעכמוכןמוצעלדחותאתהמועדשבותיכנסלתוקף,
לפקיד הדיגיטלי מענו על להודיע החובה תושב, לגבי
ההודעה פרסום מיום חודשים שישה לתום הרישום,
האמורהברשומותעעםזאת,מוצעלאפשרלתושבלהודיע
עלמענוהדיגיטליכברמיוםפרסוםההודעהכאמור,ואם
בחרלעשותכן,הדברייעשהבהתאםלהוראותהקבועות
בסעיף3בלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחו

בסעיף2)5(להצעתהחוקע

מוצעשמועדהתחילהשלהוראותהחוקלעניין  סעיף 12
- תאגידים לגבי ציבוריים גופים בידי דיוור 
חברה,חברתחוץ,עמותהואגודהשיתופית,ייקבעל־6
חודשיםמיוםפרסוםהחוק,כדילאפשראתההיערכות
התשתית יצירת לצורך לרשמים ליישומו הנדרשת
המחשוביתהנדרשתלרישוםמעןדיגיטלישישמשגופים

ציבורייםע
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חברהאוחברתחוץשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרה)ב( )1(
לרשםהחברותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכל
עתבתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלענייןתאגיד
)בפרקזה-תקופתהביניים(,להודיעלרשםהחברותשהיאמסרבתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
בתקופתהביניים;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתתקופתהבינייםבשנה

אחתנוספתע

מסרהחברהלרשםהחברותהודעהעלסירובכאמורבפסקה)1(- )2(

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמש )א(
גוףציבוריכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים)בפרקזה-גוףציבורי(לשליחתמסרכאמור

בפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקהאמור,בתקופתהביניים;

לאיוכלגוףציבורילשלוחמסרשאינומסרכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
למעןהדיגיטלישלהחברהבתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההחברה
מהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלות

לגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלחברהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמורבו, )ג(
ושמסרהלרשםהחברות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן)ב(יחולועלסוגיחברות, )ד(
לרבותחברותחוץ,שהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבות
מיוחדותלענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפון

ניידשלהן,גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

תיקוןחוק
העמותות-

תחולהוהוראת
מעבר

עמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגיד,יחולועליההחובותלפי14ע )א(
סעיף2)א(לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)1()א(לחוקזה,וסעיףקטן)א(שלסעיף8ג
לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)2(לחוקזה,במועדהגשתהדוחלפיסעיף38)א()6(
לחוקהעמותות,לראשונהלאחריוםהתחילההאמור,ויחולולגביה,מהמועדהאמור

ואילךההוראותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף8גהאמורע

עמותהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרהלרשםהעמותות)ב( )1(
אתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופת
הביניים,להודיעלרשםהעמותותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסריםלמענה
ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ג' פרק להוראות בהתאם הדיגיטלי

בתקופתהבינייםע

מסרהעמותהלרשםהעמותותהודעהכאמורבפסקה)1(- )2(

חברהאוחברתחוץשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרה)ב( )1(
לרשםהחברותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכל
עתבתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלענייןתאגיד
)בפרקזה-תקופתהביניים(,להודיעלרשםהחברותשהיאמסרבתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
בתקופתהביניים;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתתקופתהבינייםבשנה

אחתנוספתע

מסרהחברהלרשםהחברותהודעהעלסירובכאמורבפסקה)1(- )2(

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמש )א(
גוףציבוריכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים)בפרקזה-גוףציבורי(לשליחתמסרכאמור

בפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקהאמור,בתקופתהביניים;

לאיוכלגוףציבורילשלוחמסרשאינומסרכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
למעןהדיגיטלישלהחברהבתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההחברה
מהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלות

לגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלחברהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמורבו, )ג(
ושמסרהלרשםהחברות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן)ב(יחולועלסוגיחברות, )ד(
לרבותחברותחוץ,שהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבות
מיוחדותלענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפון

ניידשלהן,גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

עמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגיד,יחולועליההחובותלפי14ע )א(
סעיף2)א(לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)1()א(לחוקזה,וסעיףקטן)א(שלסעיף8ג
לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)2(לחוקזה,במועדהגשתהדוחלפיסעיף38)א()6(
לחוקהעמותות,לראשונהלאחריוםהתחילההאמור,ויחולולגביה,מהמועדהאמור

ואילךההוראותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף8גהאמורע

תיקוןחוק
העמותות-

תחולהוהוראת
מעבר

עמותהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרהלרשםהעמותות)ב( )1(
אתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופת
הביניים,להודיעלרשםהעמותותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסריםלמענה
ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ג' פרק להוראות בהתאם הדיגיטלי

בתקופתהבינייםע

מסרהעמותהלרשםהעמותותהודעהכאמורבפסקה)1(- )2(
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יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמשגוף )א(
ציבורילשליחתמסרכאמורבפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקפנייה

דיגיטליתלגופיםציבוריים,בתקופתהביניים;

העמותה של הדיגיטלי למען מסרים לשלוח ציבורי גוף לאיוכל )ב(
בתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההעמותהמהודעתה;הוראותפסקת

משנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלותלגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלעמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלעניין )ג(
תאגיד,ושמסרהלרשםהעמותות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוני

אואתמספרהטלפוןהניידשלהע

)ב(יחולועלסוגי שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן )ד(
עמותותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

תיקוןחוק
האגודות

השיתופיות-
תחולהוהוראת

מעבר

אגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,יחולועליה15ע )א(
החובותלפיסעיף18אלפקודתהאגודותהשיתופיות,כנוסחובסעיף7)1(לחוקזה,
במועדהגשתהדוחהכספיהשנתילפיסעיף64)1()ג(לפקודההאמורה,לראשונהלאחר

יוםהתחילהלענייןתאגידע

אגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזהושמסרהלרשם)ב( )1(
האגודותהשיתופיותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,
בכלעת,בתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלעניין
תאגיד,להודיעלרשםהאגודותהשיתופיותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
באותהתקופה;שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורה

בשנהאחתנוספתע

כאמור הודעה השיתופיות האגודות לרשם שיתופית אגודה מסרה )2(
בפסקה)1(-

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמשגוף )א(
ציבורילשליחתמסרכאמורבפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)3(לחוקתקשורת

דיגיטליתעםגופיםציבוריים,בתקופההאמורהבפסקה)1(;

האגודה של הדיגיטלי למען מסרים לשלוח ציבורי גוף יוכל לא )ב(
)1(,כלעודלאחזרהבהאגודה השיתופיתבתקופתהאמורהבפסקה
השיתופיתמהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורי

שחלותלגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלאגודהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמור )ג(
הדואר כתובת את המועדהאמור, לפני השיתופיות, בו,ושמסרהלרשםהאגודות

האלקטרוניאואתמספרהטלפוןהניידשלהע



867 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

אגודות סוגי על יחולו )ב( קטן סעיף הוראות כי בתקנות לקבוע רשאי השר )ד(
שיתופיותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזהושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב()1(ע

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(-

תחילהוהוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיפים11ו־12,תחילתםשלפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטלית16ע )א(
לגופיםציבוריים,כנוסחםבסעיף2)5(לחוקזה,ושלסעיפים8עד10לחוקזה,לגבירשות
האכיפהוהגבייה,המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוגוףציבוריאחרהגובהלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריות26אופקודתהמועצותהמקומיות,לענייןהודעות
שגוףכאמורשולחבמסגרתהליכיגבייתחובות)בסעיףזה-הודעותגבייה(,במועד
שבוהשליםגוףכאמוראתהיערכותולשליחתהודעותכאמורלפיהוראותפרקג'לחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,אובתום30חודשים
מיוםהתחילהלענייןתאגיד,לפיהמוקדם;מנהלגוףכאמוריפרסםהודעהעלמועד

התחילההחללגביולפיסעיףקטןזהברשומותובאתרהאינטרנטשלהגוףהציבוריע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשל12חודשיםממועדהתחילהכאמור )ב(
באותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-התקופההקובעת(,יחולולגביגוףכאמורבוהוראות
סעיף3הלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,לעניין
מסראלקטרונישהואהודעתגבייה,רקאםהתקבללגביהמסרגםאישוראוחיווי
כאמורבסעיף3ו)3()א(לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוק
זה;ואולם,חלמועדהתחילהכאמורבסעיףקטן)א(,לגביגוףכאמורבו,18חודשים
אויותרלאחריוםהתחילהלענייןיחיד,תסתייםהתקופההקובעתלגביאותוגוף

בתום30חודשיםמהמועדהאמורע

פרקב'-הוראת
מעברלענייןנוהג

עלאףהוראותסעיף3גלחוקתקשורתדיגיטלית,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,גוף17ע )א(
ציבורישנהגלשלוחמסריםלכתובתהדוארהאלקטרוניאולמספרהטלפוןהניידשל
אדם,לפנייוםהתחילההחללגביו,רשאילשלוחלאותואדםאתהמסריםבאותהדרך

עדתוםהתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אגודות סוגי על יחולו )ב( קטן סעיף הוראות כי בתקנות לקבוע רשאי השר )ד(
שיתופיותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזהושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב()1(ע

עלאףהוראותסעיפים11ו־12,תחילתםשלפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטלית16ע )א(
לגופיםציבוריים,כנוסחםבסעיף2)5(לחוקזה,ושלסעיפים8עד10לחוקזה,לגבירשות
האכיפהוהגבייה,המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוגוףציבוריאחרהגובהלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריות26אופקודתהמועצותהמקומיות,לענייןהודעות
שגוףכאמורשולחבמסגרתהליכיגבייתחובות)בסעיףזה-הודעותגבייה(,במועד
שבוהשליםגוףכאמוראתהיערכותולשליחתהודעותכאמורלפיהוראותפרקג'לחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,אובתום30חודשים
מיוםהתחילהלענייןתאגיד,לפיהמוקדם;מנהלגוףכאמוריפרסםהודעהעלמועד

התחילההחללגביולפיסעיףקטןזהברשומותובאתרהאינטרנטשלהגוףהציבוריע

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(-

תחילהוהוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשל12חודשיםממועדהתחילהכאמור )ב(
באותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-התקופההקובעת(,יחולולגביגוףכאמורבוהוראות
סעיף3הלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,לעניין
מסראלקטרונישהואהודעתגבייה,רקאםהתקבללגביהמסרגםאישוראוחיווי
כאמורבסעיף3ו)3()א(לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוק
זה;ואולם,חלמועדהתחילהכאמורבסעיףקטן)א(,לגביגוףכאמורבו,18חודשים
אויותרלאחריוםהתחילהלענייןיחיד,תסתייםהתקופההקובעתלגביאותוגוף

בתום30חודשיםמהמועדהאמורע

עלאףהוראותסעיף3גלחוקתקשורתדיגיטלית,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,גוף17ע )א(
ציבורישנהגלשלוחמסריםלכתובתהדוארהאלקטרוניאולמספרהטלפוןהניידשל
אדם,לפנייוםהתחילההחללגביו,רשאילשלוחלאותואדםאתהמסריםבאותהדרך

עדתוםהתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

פרקב'-הוראת
מעברלענייןנוהג

בהליכיגבייתחובותישלהודעותדרישתתשלום  סעיף 16
החובהנשלחותחשיבותמוגברת,שכןההנחה 
ניתןלנקוטנגדו כן ועל החוב מתשלום שחייבמשתמט
בהליכיגבייה,מבוססתעלההנחהשהואקיבלאתדרישת
התשלוםאוהאזהרהוהחליטשלאלשלםאותהעלפיכך,
של התחילה מיום שנה של בתקופה כי לקבוע מוצע
הסדרהדיוורהדיגיטלילענייןגופיםציבורייםהגוביםלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריותאופקודתהמועצות
המקומיות)להלןבדבריההסברלפרקזה-מועדהתחילה
לענייןגבייה,התקופההקובעת(,משלוחהודעותבהליכים
הדרישה על העונה לכזה ייחשב הדיגיטלי, למען אלה
הקבועהבכלדיןלענייןמשלוחהודעותבכתב,רקאם
החייבאישראתקבלתהמסרלפיסעיף3ו)3()א(לחוקפנייה
1)5(להצעת בסעיף כנוסחו דיגיטליתלגופיםציבוריים,
החוק)להלןבדבריההסברלפרקזה-הוראתמעברבדבר
שקילות(עעלפיהמוצע,מועדהתחילהלענייןגבייהיימנה
לענייןכלגוףציבוריהגובהחובותלפיהדיניםהמפורטים
בסעיף,בנפרד,ויהיההמועדשבוגוףציבוריכאמורהשלים

אתהיערכותווהחלבמשלוחמסריםדיגיטליים,ושמנהל
ובאתר ברשומות הודעה לגביו פרסם הציבורי הגוף

האינטרנטשלהגוףהציבוריע

במהלך הודעות לשלוח יוכל ציבורי גוף כאמור,
המעבר בהוראת המוצע ההסדר לפי הקובעת התקופה
12חודשיםעואולם,מוצעכיגוף לענייןשקילות,למשך
בחלוף דיגיטליים מסרים לשלוח והחל להיערך שסיים
יותרמ־18חודשיםמיוםתחילתההסדרלענייןיחיד)ראו
סעיף11להצעתהחוק(,יחולעליוהסדרהשקילותמכוח
הוראתהמעבררקעדתום30חודשיםמאותומועדעכך
למשל,גוףציבורישהחללשלוחהודעותלמעןדיגיטלי
לאחר6חודשיםממועדהתחילה,יוכללדוורלפיההסדר
שבהוראתהמעברבמשך12חודשיםעואולם,גוףשהחל
במשלוחמסריםבאופןהאמורבחלוף25חודשיםממועד
התחילההנזכר,יוכללדוורמכוחהוראתהמעברבמשך5

חודשים,בלבדע

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 26
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לענייןתושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין-18חודשיםמיוםהתחילה )1(
לענייןיחיד;

לענייןתאגיד-שנתייםמיוםהתחילהלענייןתאגידע )2(

השרכהגדרתובחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,רשאי,בצו,להאריךאת )ב(
התקופההאמורהבסעיףקטן)א()1(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנתיים,לגביהגופים

הציבוריים,כולםאוחלקםע

שרהמשפטים,ולענייןאגודהשיתופית-שרהכלכלהוהתעשייה,רשאי,בצו, )ג(
להאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן)א()2(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתום30חודשיםמהמועדהאמור,יקראו18ע )א(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף18יבוא:

"קבלתמעןדיגיטלי
מגופיםציבוריים

גוףמהגופיםהציבורייםהמפורטיםלהלן,יעבירלפקיד18אע )א(
הנייד הטלפון מספרי את דרישתו, לפי הראשי, הרישום
וכתובותהדוארהאלקטרונישלתושבים,שנכלליםבמאגרי

המידעשלהגופיםהאלה:

המוסדלביטוחלאומי; )1(

רשותהמסיםבישראל; )2(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים; )3(

משרדהביטחון; )4(

צבא־הגנהלישראל; )5(

רשותהתקשובהממשלתיע )6(

דיגיטלית פנייה לחוק 3ג סעיף לעיל, כאמור  סעיף 17
)5(2 בסעיף המוצע כנוסחו ציבוריים, לגופים 
לחוקזה,קובעסטנדרטיםמחייביםלשליחתמסרלמען
בתוספת )המנוי ציבורי גוף כל על שיחולו דיגיטלי,
השנייהלאותוחוק(עכברהיוםקיימיםגופיםציבוריים
רביםשנוהגיםלשלוחמסריםדיגיטלייםלתושביםולגופים
את שולחים בהכרח אינם אלה גופים ואולם, אחריםע
המסריםבהתאםלסטנדרטיםהקבועיםבסעיף3גהמוצע,
ולמעשה,שליחתהמסריםכאמורבהכרחאינהבהתאם
לכלהתנאיםהקבועיםבאותוסעיף,מאחרשאינהנעשית
ל"מעןהדיגיטלי"כהגדרתובחיקוקיםהשוניםשמכוחם

מנוהלמרשםע

כדישלאלהביאלכךשגופיםאלהייאלצולהפסיק
אתשליחתהמסריםהדיגיטלייםבאופןמיידי,דברשיפגע
ביעילותובשירותשמעניקהגוףהציבורי,מוצעלקבועכי
במקרהשבוגוףציבורינהגלשלוחמסרבאופןדיגיטלי

בדרךאחרתמהדרךהקבועהבסעיף3גהמוצע,עוברליום
התחילההחללענייןשליחתהמסר,יוכלהגוףהציבורי
חודשים 18 דרך באותה המסרים את לשלוח להמשיך
ולמשך תושב, שהוא לנמען האמור מהמועד נוספים
שנתייםמהמועדהאמורלנמעןשהואתאגידעכדילאפשר
גמישותמסוימתבהתאםלהתפתחויות,מוצעלקבועכי
שרהכלכלהוהתעשייהיוכללהאריךבצואתהתקופה
האמורהלגבישליחתמסריםדיגיטלייםלתושביםבתקופה
נוספתשלשנתייםלכלהיותר,ולגבישליחתמסריםכאמור
לאגודותשיתופיות-בתקופהנוספתשלשנהלכלהיותר,
ושרהמשפטיםיוכללהאריךבצואתהתקופההאמורה
לגבישליחתמסריםדיגיטלייםלחברותולעמותותבתקופה

נוספתשלשנהלכלהיותרע

שלושים שתחול שעה, הוראת לקבוע מוצע  סעיף 18
המוצע, החוק של פרסומו מיום חודשים 
ושבמהלכהיוכלפקידהרישוםלפנותבאופןיזוםלתושבים
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יישמר )א(, קטן סעיף הוראות לפי שהועבר המידע )ב(
ישמור הרישום פקיד המידע; את שהעביר הגוף ציון בלי
לפי לתושב פנייה לצורך רק כאמור שהועבר המידע את

הודעת קבלת לאחר בסמוך המידע את וימחק 19ז, סעיף
התושבלפיאותוסעיףע

הוראותסעיף18)א(לאיחולולענייןהעברתמידעלפי )ג(
סעיףזהע"

בתקופהשמיוםהתחילהלענייןיחידעדתום24חודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ב(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף19ויבוא:

"יידועתושבבדבר
חובתולהודיעעל

מעןדיגיטלי

פקידהרישוםרשאילפנותלתושבכדיליידעאותועל19זע )א(
חובתולמסורלוהודעהבדברפרטימענוהדיגיטלי,כאמור

בסעיף5אע

תושבשקיבלפנייהמפקידהרישוםלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,חייבלמסורלפקידהרישוםהודעהבדברפרטימענו

הדיגיטליבתוך10ימיםממועדהפנייהע"

יישמר )א(, קטן סעיף הוראות לפי שהועבר המידע )ב(
ישמור הרישום פקיד המידע; את שהעביר הגוף ציון בלי
לפי לתושב פנייה לצורך רק כאמור שהועבר המידע את

הודעת קבלת לאחר בסמוך המידע את וימחק 19ז, סעיף
התושבלפיאותוסעיףע

הוראותסעיף18)א(לאיחולולענייןהעברתמידעלפי )ג(
סעיףזהע"

בתקופהשמיוםהתחילהלענייןיחידעדתום24חודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ב(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף19ויבוא:

"יידועתושבבדבר
חובתולהודיעעל

מעןדיגיטלי

פקידהרישוםרשאילפנותלתושבכדיליידעאותועל19זע )א(
חובתולמסורלוהודעהבדברפרטימענוהדיגיטלי,כאמור

בסעיף5אע

תושבשקיבלפנייהמפקידהרישוםלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,חייבלמסורלפקידהרישוםהודעהבדברפרטימענו

הדיגיטליבתוך10ימיםממועדהפנייהע"

לשםקבלתהודעהעלהמעןהדיגיטליורישומובמרשםע
מוצעלקבועכילשםכךיוכלפקידהרישוםלהשתמש
בפרטיההתקשרותהדיגיטלייםשישבידו)אךלאנרשמו
במרשם,משוםשלאנמסרולמטרתרישוםכאמור(,אולקבל
מגופיםציבורייםמסוימים,המנוייםבהוראתהשעה,פרטי

התקשרותדיגיטלייםשלתושביםשמצוייםבידיהםעכמו
כןמוצעלקבועכלליםלגביאופןשמירתפרטיההתקשרות
שהתקבלומכוחהוראהזו,וכמוכןחובהלמחוקאתפרטי

ההתקשרותלאחרקבלתהודעתהתושבע
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פרק ג': תאגידים שהוקמו לפי חוק
תיקוןחוקיסודות

התקציב
בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-19-271985ע

אחריסעיף28יבוא: )1(

"דוחותכספיים
שלתאגיד

בסעיףזה,"דוחותכספיים"-כלאלה:28אע )א(

דוחעלהמצבהכספיאומאזן; )1(

דוחעלהביצועהכספיאודוחרווחוהפסד; )2(

דוחעלהשינוייםבנכסיםנטואודוחעלהשינוייםבהון )3(
העצמי;

דוחעלתזרימיהמזומנים; )4(

ביאוריםלדוחותהאמוריםוביאוריםהכולליםאתעיקרי )5(
המדיניותהחשבונאיתע

תאגידיערוךמדישנהדוחותכספייםלפיהוראותסעיףזהע )ב(

הכספיים הדוחות לעריכת אחראית התאגיד מועצת )ג(
ולאישורם;לענייןזה,"מועצתתאגיד"-מועצתתאגידאוכל
גוףאחרהממלאבתאגידתפקידדומהלתפקידשלמועצתתאגיד

אולתפקידשלדירקטוריוןבחברה,אףאםכינויושונהע

)בפרק התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות חוק  סעיף 19
את לקבוע נועד התקציב(, יסודות חוק - זה  כללי

לחוק ד' פרק המדינהע תקציב של עקרונותיו 
עוסקביןהשארבהוראותהחלותעלתאגידיםשהוקמו
בחוקאושמתקיימיםבהםתנאיםאחריםלהגדרת"תאגיד"
ציבוריים תפקידים ממלאים ואשר פרק, באותו כאמור
מגווניםולעיתיםאףמופקדותבידיהםסמכויותשלטוניות
לשםמילויתפקידםהציבוריעהתאגידיםהםבעליאישיות
משפטיתנפרדתמזושלהמדינה,דברשמאפשרגמישות
חלק מהווים גם הם זאת עם ויחד בניהולם, ועצמאות
אינם התאגידים היום, הקיים במצב הציבוריע מהמגזר
כפופיםבאופןאחידוגורףלמלואהכלליםהחליםעלגופים
אחריםבמגזרהציבורי,שנועדולהבטיחהתנהלותתקינה

שלגופיםממשלתייםעלפיכלליהמשפטהציבוריע

דוחותכספייםשלתאגידיםהםכליראשוןבמעלה
הממשלה גורמי בעבור הן פעולותיהם, על לפיקוח
הרלוונטיים,הןבעבורמועצתהתאגידוהןבעבורהציבורע
התאגידיםמהווים,כאמור,חלקמהמגזרהציבוריוהוקמו
כדילקדםמטרותציבוריות,אךבהעדרהסדרהרוחבית
איןכיוםאחידותביןהתאגידיםהשוניםבתחוםהשקיפות
והדיווחיםהכספייםעבמצבדבריםזהמוצעלפעוללהגברת
השקיפותולהבטיחשתאגידיםיכינודוחותכספיים,אשר
לכללי בהתאם הרצוי באופן ומבוקרים ערוכים יהיו

חשבונאותמקובלים,ויפרסמואותםבפומביע

התקציב, יסודות חוק את לתקן מוצע לפיכך
התשמ"ה-1985,כךשתאגיד,כהגדרתושם,יחויבלערוך
דוחותכספייםולהגישםלשרהממונהעלביצועהחוק

שלפיוהוקםהתאגיד,ולחשבהכלליבמשרדהאוצרע

לפסקה 1

לסעיף 28א המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלהגדיראתהדוחותהכספייםשהתאגידיהיה
חייבלהגישעהגדרתהדוחותהכספייםהיאבהתאםלכללי
החשבונאותהמקובליםהרלוונטייםעדוחעלהמצבהכספי,
דוחעלהביצועהכספיודוחעלהשינוייםבנכסיםנטוהם
המונחיםהמקובליםבמגזרהממשלתי,ולפיכךמדוברעל
חלופותלמונחים:מאזן,דוחרווחוהפסדודוחעלהשינויים

בהוןהעצמיע

לסעיף קטן )ב( המוצע

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעלקבוע
אתהחובהעלתאגידיםלהגישדוחותכספייםמדישנהע

לסעיף קטן )ג( המוצע

אחראית תהיה התאגיד מועצת כי לקבוע מוצע
לעריכתםשלהדוחותהכספייםוכןתאשרםעתפקידיהשל
המועצההםלקבועאתמדיניותושלהתאגידהציבוריוכן
לפקחעלהתנהלותוהתקינהוהיעילהומימושמטרותיו,
בדומהלדירקטוריוןבחברהעעלכןבתאגידשבוגוףאחר
מתפקדכמועצהכאמור,אףאםכינויושונה,יחולוהחובות

האמורותעלהגוףהאחרע
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