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חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים )תיקון מס' 2 והוראת 
שעה(, התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 2980, כ"ח בסיוון התשפ"ב, 27.6.2022
פרק א': תיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים

בחוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים,התשע"ח-12018)להלן-החוק1רתיקוןשםהחוק
העיקרי(,במקום"פנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים"יבוא"תקשורת

דיגיטליתעםגופיםציבוריים"ר

הוספתכותרת
פרקא'

לפניסעיף1לחוקהעיקרייבוא:2ר

"פרק א': הגדרות".

בסעיף1לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף1

ההגדרה"אמצעיקשרדיגיטלי"-תימחק; )1(

במקוםההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )2(

""גוףציבורי"-אחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןפרקב'-גוףשנותןשירותלציבור,המנויבתוספתהראשונה; )1(

לענייןפרקיםג'ו־ד'-גוףציבוריהשולחמסריםדיגיטליים; )2(

"גוףציבוריהשולחמסריםדיגיטליים"-כלאחדמאלה:

גוףהמנויבחלקא'לתוספתהשנייה; )1(

גוףהמנויבחלקב'לתוספתהשנייה,ובלבדשמתקיימיםהתנאים )2(
האלה:

אחת חוץ־ממשלתית מאושרת מערכת יש כי שוכנע השר )א(
לפחות,ואםלאהייתהמערכתכאמור-השרשוכנעשישטעמים
מאושרת במערכת שימוש יעשה שהגוף המצדיקים מיוחדים
ממשלתית,בשיםלב,ביןהיתר,למסוגלותהמערכתויכולתהלתת

שירותלגוףהאמור;

הגוףהודיעלשרכיברצונושחוקזהיחולעליו,והשרפרסם )ב(
הודעהברשומותכיהחוקיחולעליו;

"מערכתמאושרת"-מערכתמאושרתממשלתיתאומערכתמאושרתחוץ־
ממשלתית;

"מערכתמאושרתממשלתית"-מערכתלדיוורדיגיטלישמפעילגוףממשלתי
שקבעההממשלה;

"מערכתמאושרתחוץ־ממשלתית"-מערכתלדיוורדיגיטלישאינהמופעלת
לפי השר שקבע בתנאים ועומדת אישר שהשר ממשלתי, גוף ידי על

סעיף4)ב()2(;"ר

פורסמובהצעותחוק הסבר ודברי החוק 2022(;הצעת ביוני 20( בסיווןהתשפ"ב ביוםכ"א התקבלבכנסת *
הממשלה-1443,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א)31באוגוסט2021(,עמ'840ר

ס"חהתשע"ח,עמ'902;התשפ"א,עמ'16ר 1
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אחריסעיף1לחוקהעיקרייבוא:4רהוספתפרקב'

"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים

בפרקזה,"אמצעיקשרדיגיטלי"-אמצעיטכנולוגישבחר1ארהגדרה-פרקב'
גוףציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבציםר"

הוספתפרקיםג'
ו־ד'וכותרת

פרקה'

אחריסעיף3יבוא:5ר

"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים בדיוור דיגיטלי

בפרקזה-3ארהגדרות-פרקג'

"הודעהלבוחר"-כלאחתמאלה:הודעהלקראתבחירותלפי
חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-21969,
והודעהלקראתבחירותלפיחוקהרשויותהמקומיות

)בחירות(,התשכ"ה-31965;

"הודעהלמלש"ב"-מסרהנוגעלהליכירישומו,בדיקתו,מיונו
אוגיוסושלמיועדלשירותביטחון;

"הודעהלקטין"-כלאחתמאלה:הודעהלמלש"באוהודעה
לבוחרהמיועדתלמישבעתשליחתההודעההואקטין;

"חוקמרשםהאוכלוסין"-חוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
;41965

"יחיד"-תושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין;

"מסראזהרה"-מסרהמזהיראתהנמעןבענייןשעלוללסכן
לפגיעה לגרום או אדם של ביטחונו או שלומו את
המסר בקבלת דחיפות שיש ובלבד ברכושו, חמורה
לשםצמצוםמיידישלהסיכוןבנוגעלאותונמעןאו

לסביבתו;

אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתו - אלקטרוני" "מסר
מסר שליחת על הודעה זה ובכלל התשס"א-52001,

כאמור;

"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחיקוקהמנויבטורא'לתוספת
ונרשם שלצידו ב' בטור המנוי גורם של השלישית,
ולהוראות חיקוק אותו להוראות בהתאם במרשם

סעיף3ב;

"מרשם"-לרבותפנקסאוכלאמצעירישוםדומהאףאם
כינויושונה;

"נמען"-אדםשברשותומעןדיגיטלי;

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'248ר 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ר 4

ס"חהתשס"א,עמ'210ר 5
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20לחוקפנייהלגופים "צומחייב"-צושנקבעלפיסעיף
ציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים)תיקוןמס'2והוראת

שעה(,התשפ"ב-62022;

"רשם"-הגורםהמוסמךלנהלמרשםלפיחיקוקהמנויבטור
א'לתוספתהשלישיתר

בעתרישוםמעןדיגיטלישלאדםבמרשםהמתנהללפי3ברחובתיידוע )א(
חיקוקהמנויבטורא'לתוספתהשלישית,יודיעהרשםלאדם

עלכלאלה:

כיהמעןהדיגיטליישמשגופיםציבורייםלמטרות )1(
אלה:

לשליחתמסריםאליולפיהוראותפרקזה; )א(

לענייןקטין-לשליחתהודעהלקטין; )ב(

לשםשיחהבענייןמסראזהרה; )ג(

לענייןיחיד-כיהוארשאילהודיעבכלעתכל )2(
אחדמאלה:

שאיןבאפשרותולקבלמסרבאופןקולי,מסר )א(
שהואתמונהאומסרכתוב,אולםלאניתןיהיה
למסורהודעהכאמורלגבימעןדיגיטלישהוא

דואראלקטרוני)בחוקזה-הודעהעלמניעה(;

שהואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבוריים )ב(
לפיהוראותפרקזהלמענוהדיגיטלי,וכיאם
יודיעעלסירובכאמוריוכלגוףציבורילשלוח
למענוהדיגיטלימסראזהרהבלבד,ואםנקבע
צומחייב-שהואמעונייןלקבלמסריםמגופים
ציבורייםלפיהוראותפרקזהלמענוהדיגיטלי,
וכיגםאםהודיעכיהואמעונייןלקבלמסרים
כאמור,הוארשאילחזורבובכלעתולהודיע

שאינומעונייןיותרלקבלמסריםכאמור;

כיישאפשרותשתחולחזקתמסירהלפיכלדין )3(
לגבימסראלקטרוניששלחגוףציבורילמענוהדיגיטלי,
לפיהוראותסעיף3ח,ויסבירלאדםבשפהפשוטהמהי

חזקהכאמורר

מלאוליחידשמענוהדיגיטלינרשםבמרשם18שנים, )ב(
ישלחלוהרשםהודעההכוללתאתהמידעהאמורבסעיף
קטן)א(,וכןיצייןכיעליולהודיעעלכלשינויבפרטיהמען

הדיגיטלישמסרר

דיוורדיגיטליבידי
גוףציבורי

תפקיד3גר במילוי או דין לפי סמכות הפעלת במסגרת )א(
ציבורירשאיגוףציבורילשלוחמסראלקטרונילמעןהדיגיטלי
שלאדם,רקאםהמסרנשלחבאמצעותמערכתמאושרת

ומתקיימיםכלאלה:

ס"חהתשפ"ב,עמ'870ר 6
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מתקייםאחדמאלה: )1(

המסרנשלחלפיחיקוקאוהוראתמינהל; )א(

המסרכוללמידעאישילנמעןשהואיחיד )ב(
לנמען ייעודי באופן המותאם מסר שהוא או

שהואתאגיד;

המסרכוללמידעהמותאםלנמעןבעניין )ג(
מיצויזכויות,אספקתשירותיםחיונייםאופגיעה

משמעותיתבשגרתהחייםשלו;

המסרהואמסראזהרה;מסראזהרהיכול )ד(
שיימסרבשיחה;

נתן שהנמען המסרים מסוג הוא המסר )ה(
למענו לשליחתם הסכמתו את הציבורי לגוף
הדיגיטלי,ובלבדשהגוףהציבורייאפשרלנמען
לבטלאתהסכמתובאופןדומהלאופןשבוהיא

ניתנה;

הוא המסר - קטין שהוא נמען לעניין )ו(
הודעהלקטין;

המסרניתןלשמירהולאחזורעלידיהגוףהציבורי )2(
ועלידיהנמען;

המסרנשלחבאופןמאובטח,תוךנקיטתאמצעי )3(
הגנהסביריםבנסיבותהענייןמפניפגיעה,שיבושאו

גישהאליושלאעלידיהנמעןבתהליךשליחתו;

המסרנשלחבאופןהמותאםלתוכנוובשיםלב )4(
בנוחות התחשבות ותוך הכלולבו המידע לרגישות
התוספת להוראות בהתאם הנמען, של השימוש

הרביעית;

הגוףהציבורינקטאמצעיהגנהסביריםבנסיבות )5(
מעת ישתנה לא המסר שתוכן להבטיח כדי העניין

שליחתועדקבלתואצלהנמען;

לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני- )6(
המסרנגישבהתאםלהוראותלענייןנגישותשירות
19יבלחוקשוויוןזכויות אינטרנטשנקבעולפיסעיף
היה כאילו התשנ"ח-71998, מוגבלות, עם לאנשים

שירותאינטרנטכאמורבאותןהוראות;

המסרכללהסברלנמעןעלדרכיהפנייה)7( )א(
שבהןהנמעןרשאיאוחייבלפעולבתגובהלמסר,
וכןכתובתדואראלקטרוניאואמצעידיגיטלי
אחרשבאמצעותוהואיכולליצורקשרעםהגוף
הציבוריבענייןהמסר;תנאיזהלאיחוללעניין
סוגימסריםשגוףציבוריקבע,מטעמיםמיוחדים

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 7
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שיירשמו,כיבשלטיבואואופיושלהמסרלא
ייכללובוהסבר,כתובתאואמצעיכאמור;

איןבהוראותפסקהזוכדילמנועמהנמען )ב(
המסר בעניין הציבורי הגוף עם קשר ליצור
באמצעותדרכיהפנייהשהגוףהציבורימעמיד

לרשותכללהציבורבאותועניין;

לענייןמישמונהלואפוטרופוסאושהופעללגביו )8(
ייפויכוחמתמשך-המסרנשלחלאדםולאפוטרופוס
שלאותואדםאולמיופההכוחשלו,בהתאםלהנחיות

האפוטרופוסהכלליר

שהוא נמען הודיע )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
5א)ב()1(לחוקמרשם יחידבגירלרשם,לפיהוראותסעיף
ציבוריים מגופים מסרים לקבל מסרב הוא כי האוכלוסין,
למענוהדיגיטלי,יוכלגוףציבורילשלוחלו,כאמורבאותו
סעיףקטן,רקמסראזהרהאומסרהנשלחבידיהרשםכדי
מגופים מסרים לקבל האפשרות בדבר הנמען את ליידע
ציבורייםלמענוהדיגיטלי;מסרליידועכאמוריישלח,ככל
הניתן,באופןמותאםאישית,ובכללזהגםבשפההערבית

ולאיותרמארבעפעמיםר

המנוי בחיקוק )א()1()א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
בתוספתהחמישיתיחולוההוראותשנקבעובאותוחיקוק

לענייןשליחתהמסרולאיחולוהוראותסעיףזהר

פרטימעןדיגיטלישהועברומרשםלמערכתמאושרת )ד(
זה, חוק הוראות לפי מסוים אלקטרוני מסר שליחת לשם
יימחקוולאיישמרואלאלשםתיעודאואםהדברנדרש
שמירת אחרות; מיוחדות בנסיבות או טכנולוגיות מסיבות
פרטיהמעןהדיגיטליתיעשהבכפוףלאבטחתםלפיהוראות

חוקהגנתהפרטיותר

כתובת באמצעות הציבורי לגוף מסר הנמען העביר )ה(
הדוארהאלקטרוניאוהאמצעיהדיגיטליהאחרשנכללבמסר
ישלח )א()7()א(, קטן סעיף לפי הציבורי, הגוף לו שהעביר
של שהמסר כך על חיווי או אישור לנמען הציבורי הגוף
הנמעןהתקבל,למעטאםהתקיימוטעמיםמיוחדיםבהתאם

להנחיותשיפרסםהשרבאתרהאינטרנטשלהמשרדר

דיוורדיגיטלישלא
לפיחוקזה

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותושלגוףציבורי3דר )א(
לפיכלדיןלשלוחמסראלקטרונילאדםבענייןמסוים,אף
שלאבהתאםלהוראותסעיף3ג,ולאיחולועלמשלוחהמסר

הוראותחוקזה,והכולבכפוףלהוראותסעיףזהר

מסראדםלגוףציבוריפרטיםליצירתקשרבאופןדיגיטלי )ב(
הציבורי, הגוף רשאי בהסכמה, קשר(, פרטי - זה )בסעיף
בלילגרועמההסדריםהקבועיםבחיקוקלענייןאופןשליחת

המסר-
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לשלוחלאותואדםמסריםבאותוענייןשלשמו )1(
נמסרולופרטיהקשרובהתאםלתנאיההסכמה,ובלבד

שהאדםלאביטלאתהסכמתו;

לפנותלאדםשמסראתפרטיהקשרולהציעלו )2(
לקבלמסרבענייןאחר;לאהשיבאדםלפנייהכאמור

-יראואותוכאילוסירבלקבלמסריםבענייןאחרר

היובידיהגוףהציבוריפרטיקשרשלאדם,מכוחחיקוק, )ג(
רשאיהגוףהציבורילשלוחלומסרבהתאםלהוראותהחיקוק

אולהוראותחוקהגנתהפרטיותר

גוףציבוריששולחמסרלפיהוראותסעיףזהלאיתנה )ד(
משלוחמסרבאופןדיגיטלילפיסעיףזהבמסירתפרטימען

דיגיטלילפיחוקמרשםהאוכלוסיןר

פרק ד': שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואר

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי3הר
בדואר,ביןשהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון
"המצאה"אולשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחגוף

ציבוריכאילונשלחבדואר,אםמתקיימיםכלאלה:

המסרנשלחלפיהוראותסעיף3ג; )1(

הגוףהציבוריתיעדאתמשלוחהמסר; )2(

אםנקבעהלגבישליחתהמסרחזקתמסירהלפידין- )3(
במסרנכללההודעהעלחזקתמסירהכאמור,באופןבולט,
ברורושאיןבוכדילהטעות,והסברבשפהפשוטהמהיחזקה

כאמור;

באמצעישבונשלחהמסרנכללמנגנוןלמתןחיוויעל )4(
כשלבשליחתהמסראובקבלתוולאהתקבלחיוויעלכשל
כאמור;התקבלחיוויעלכשלכאמור-יודיעעלכךהגוף

הציבורילרשם;

לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני-הגוף )5(
הציבורינקטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמת
ודאותגבוההשהמסריגיעלתיבתהדוארהנכנסשלהנמען;
הראשית הדואר תיבת - נכנס" דואר "תיבת זו, בפסקה
בכתובתהדוארהאלקטרונישבהמתקבלותהודעות,כברירת
מחדל,מכתובתהדואראלקטרונישאינהמוגדרתאומזוהה

ככתובתשאינהרצויה;

המסרנשלחלאחדמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען, )6(
לפחותר

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואררשום

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי3ור
בדואררשוםאובמכתברשום)בפרקזה-דואררשום(,בין
שהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"
אולשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבורי
כאילונשלחבדואררשום,אםמתקיימותלגביהמסרהוראות
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פסקאות)1(עד)6(שלסעיף3ה,הגוףהציבורישלחאתהמסר
לאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,ומתקיים

אחדמאלה:

הנמעןאישראתקבלתהמסראושהגוףהציבוריקיבל )1(
שהזדהה לאחר והכול לנמען, הוצג שהמסר כך על חיווי
באמצעותאמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמתודאות

גבוההבנסיבותהעניין;

אםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרולאהתקבלחיווי )2(
כאמורבפסקה)1(-

הגוףהציבורישלחאתהמסרפעםנוספת,זמן )א(
סבירלאחרמשלוחהמסרלראשונה,לשנייםמפרטי
המעןהדיגיטלישלהנמעןלפחות,והנמעןאישראת
הוצג שהמסר כך על חיווי התקבל או המסר קבלת

לנמען;

לאאישרהנמעןאתקבלתהמסרלאחרשנשלח )ב(
שהמסר כך על חיווי התקבל לא או נוספת פעם
הוצגלנמען-הגוףהציבורישלחאתהמסרלשניים
מפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,ואםניתןלעשות
כןבהתחשבבמאפייניהמעןהדיגיטלי-לאחדמהם
בדרךשונהמהדרךשבהנשלחהמסרקודםלכן,ואם
מסרהנמעןהודעהעלמניעהכאמורבסעיף3ב-הגוף
הציבורישלחאתהמסרפעםנוספתבאותהדרךשבה

נשלחקודםלכןר

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה
בדואררשוםעם

אישורמסירהאו
למסירהאישית

גוף3זר בידי מסר שליחת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
ציבוריבדואררשוםעםאישורמסירה,ביןשהואנוקטלשון
"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"אולשוןאחרת,
יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריכאילונשלחבדואר
רשוםעםאישורמסירה,אםמתקיימותלגביהמסרהוראות
פסקאות)1(עד)6(שלסעיף3ה,הגוףהציבורישלחאתהמסר
לאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,והנמען
אישראתקבלתהמסראושהגוףהציבוריקיבלחיוויעלכך
שהמסרהוצגלנמען,והכוללאחרשהזדההבאמצעותאמצעי
בנסיבות גבוהה ודאות ברמת הזדהות שמאפשר דיגיטלי

הענייןר

הוראותסעיףזהיחולוגםלענייןמסרשלגביונקבע )ב(
ביד, במסירה או אישית במסירה למוסרו ניתן כי בחיקוק
ובלבדשנקבעבאותוחיקוקכיניתןלשלוחאותובדרךנוספתר

חזקתמסירה
לענייןהמצאת

מסרלמעןדיגיטלי

נקבעובחיקוקהוראותלענייןהמצאתמסרמאתגוף3חר )א(
ציבוריבדואראובדואררשום,ביןשהואנוקטלשון"המצאה"
וביןשהואנוקטלשון"נתינה"או"שליחה"אולשוןאחרת,
רואיםאתההמצאהלפיאותןהוראותכמבוצעתבתוםשבעה
מתקיימים אם כאמור האחרון המסר משלוח מיום ימים
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התנאיםשלהלן,והכולאלאאםכןהוכיחהנמעןשלאקיבל
אתהמסרמסיבהשאינהתלויהבוולאבשלסירובולקבלאת

המסראוהימנעותומכך:

המסרהואמסראלקטרונישנשלחלפיהוראות )1(
סעיפים3האו3ו,לפיהעניין;

חזקת בדבר הוראות חיקוק באותו נקבעו לא )2(
מסירהלענייןהמצאתהמסר;

לאנקבעהבאותוחיקוקהוראהשמשתמעממנה )3(
שאיןלהחילחזקתמסירהלענייןהמצאתהמסרר

נקבעובחיקוקהוראותלענייןהמצאתמסרמאתגוף )ב(
ציבוריבדואראובדואררשום,כאמורבסעיףקטן)א(רישה,
ובכללזההוראותלענייןחזקתמסירהלגביהמצאתהמסר
יחולו הוראות, אותן לפי שנשלח אלקטרוני מסר לעניין
חזקת לגבי הקבועות וההוראות 3ו או 3ה סעיף הוראות

המסירהבאותוחיקוקלענייןמנייןהימיםר

פרקד'-סייג
לתחולה

הוראותפרקזהלאיחולולגבימשלוחהודעהלמלש"בר3טר

פרק ה': הוראות שונות".

בסעיף4לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף4

האמורבויסומן")א(",ובו,בסופויבוא"ובכללזה,תקנותלענייןשליחתמסר )1(
אלקטרוניבאופןשיפחיתאתהסיכוןלהתחזותלגוףהציבוריהשולחמסריםדיגיטליים;
ואולם,שרהמשפטיםממונהעלביצועפרקד',והוארשאי,בהסכמתהשרובאישור
ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,להתקיןתקנותלביצועו,ובכללזהתקנותלעניין

אופןתיעודמשלוחהמסרר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")ב(

השריקבעהוראותלענייןהתנאיםשעלגוףציבוריחוץ־ממשלתי )1(
למלאכדישיוחלועליוהוראותפרקיםג'ו־ד';השריקבעאתהתנאים
ציבוריים גופים על החלים לתנאים הניתן, ככל בהתאמה, האמורים
ממשלתייםלענייןזהמכוחחיקוק,הוראתמינהלאוהחלטתהממשלה;

בסעיףקטןזה-

"גוףציבוריחוץ־ממשלתי"-גוףציבורישאינוגוףציבוריממשלתי;

"גוףציבוריממשלתי"-כלאחדמאלה:

גוףהמנויבפסקאות)1(עד)3(לחלקא'לתוספתהשנייה; )1(

השנייה, לתוספת א' לחלק )7( עד )4( בפסקאות המנוי גוף )2(
ובלבדשהודיעכיהואמחילעלעצמואתההנחיותוההוראות
החלותעלגוףציבוריכאמורבפסקה)1(כפישפרסםהשרבאתר

האינטרנטשלמשרדו;
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השררשאילקבועהוראותהמסדירותמתןאישורלמערכתמאושרת )2(
כי להבטיח כדי והכול שלהלן, בעניינים היתר, בין חוץ־ממשלתית,
המערכתבעלתיכולתוכשירותמקצועיתמתאימהוערוכהלמתןשירות
לגוףהציבוריבאופןשיאפשרלגוףהציבורילבצעדיוורדיגיטליבאופן
מאובטחומהימן,וכירמתאבטחתהמידעוההגנהעלהפרטיותבמערכת

מהימנהומספקת:

תנאיםשימלאמישמפעילאתהמערכת,לרבותלענייןקיום )א(
אישיותמשפטיתנפרדת,עברפליליואיתנותפיננסית;

בהסכמהשלראשהממשלהושרהמשפטים-תנאיםשימלאו )ב(
המפעילוהמערכת,לרבותלענייןרמתמהימנות,הזדהות,אבטחת

מידע,והגנהעלהפרטיות;

אמותמידהלמתןהשירותלגוףהציבוריעלידיהמערכת; )ג(

תקופתתוקפושלהאישור; )ד(

העברתהאישור; )ה(

חידושהאישורוסירובלחדשו; )ו(

עילותלהתליה,להגבלהאולביטולהאישור; )ז(

בהסכמתשרהמשפטים-בקרהעלקיוםהוראותהאישור )ח(
עלידימקבלהאישורבידיהרשותלהגנתהפרטיות;איןבהוראות
פסקהזוכדילגרועמההוראותלפיחוקהגנתהפרטיות,ובכללזה

מסמכויותהפיקוחלפיחוקהגנתהפרטיות;

המשפטים ושר החברתי והביטחון הרווחה שר בהסכמת השר, )3(
ובהתייעצותעםשרהפנים,רשאילקבועהוראותבענייןהתאמותביישום
חוקזהלענייןמישמונהלואפוטרופוסאומישנכנסלגביולתוקףייפוי

כוחמתמשך;

השררשאילקבועהוראות,ובכללזההוראותלזמןמוגבל,בדברחובת )4(
הגוףהציבורילשלוחמסריםלמענושלנמעןשמלאולו70שניםבמקביל
לשליחתםלמענוהדיגיטלי,וכן,בהסכמתשרהמשפטים-הוראותבדבר

תחולתפרקד';

לענייןחברותועמותות-שרהמשפטים,ולענייןאגודותשיתופיות- )5(
השר,והכולבאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,רשאיםלקבוע
כיסוגיחברות,עמותותאואגודותשיתופיותשמסרולרשםהחברות,
לרשםהעמותותאולרשםהאגודותהשיתופיות,לפיהעניין,אתפרטי
מענןהדיגיטלילפיהוראותסעיף123א)ג(לחוקהחברות,התשנ"ט-81999,
סעיף2)א(לחוקהעמותות,התש"ם-91980,אוסעיף18לפקודתהאגודות
רשאיות זאת, שמצדיקות נסיבות לגביהן ושמתקיימות השיתופיות10,
להודיעלרשםהאמור,לפיהעניין,שהןמסרבותלקבלמסראלקטרונילמענן
הדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג';קבעשרהמשפטיםאוהשרהוראות

כאמור,יחולוהוראותסעיף3ג)ב(בשינוייםהמחויבים;

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 8

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 9

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360ר 10
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שרהמשפטים,בהסכמתהשרוכןבהסכמתהשרהממונהעלביצוע )6(
חיקוקשהמסרנשלחלפיוובאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,
רשאילקבוע,בצו,כיעלשליחתמסרלמעןדיגיטלילפיאותוחיקוק,כולו
אוחלקו,יחולוהוראותפרקד'כךשתידרשרמתשקילותבדרגהאחת

גבוההיותרלעומתשליחתאותוהמסרלמעןשאינומעןדיגיטליר"

בסעיף5לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף5

בכותרתהשוליים,במקום"התוספת"יבוא"התוספות"; )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,בכלמקום,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

השר,באישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת ")ב(
התוספתהשנייהר

של ומשפט חוק החוקה, ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת השר, )ג(
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשלישיתר

של ומשפט חוק החוקה, ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת השר, )ד(
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעית,בשיםלבלרגישותהמידע

הכלולבמסרונוחותהשימוששלהנמעןר

השר,באישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת )ה(
התוספתהחמישיתר"

בתוספתלחוקהעיקרי-8רתיקוןהתוספת

במקוםהכותרתיבוא"תוספתראשונה"; )1(

תחתהכותרת,במקום"ההגדרה"יבוא"פסקה)1(להגדרה"ר )2(

הוספתתוספת
שנייה,תוספת

שלישית,תוספת
רביעיתותוספת

חמישית

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:9ר

"תוספת שנייה
)ההגדרה"גוףציבוריהשולחמסריםדיגיטליים"שבסעיף1(

חלק א'

משרדממשלתי,לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלו,למעטהלשכההמרכזית )1(
לסטטיסטיקה;

צבאהגנהלישראל; )2(

משטרתישראל; )3(

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי כמשמעותו לאומי לביטוח המוסד )4(
התשנ"ה-111995;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-121959; )5(

האפוטרופוסהכלליכמשמעותובחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-131978; )6(

ועדתהבחירותהמרכזיתר )7(

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 11

ס"חהתשי"ט,עמ'32ר 12

ס"חהתשל"ח,עמ'61ר 13
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חלק ב'

מועצהדתיתכמשמעותהבחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[, )1(
התשל"א-141971;

חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-152001; )2(

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-161968; )3(

עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית; )4(

לשכתנשיאהמדינה; )5(

הכנסת; )6(

משרדמבקרהמדינהר )7(

תוספת שלישית
)ההגדרה"מעןדיגיטלי"בסעיף3א(

טורב'טורא'

התשכ"ה- האוכלוסין, מרשם חוק )1(
171965

תושב

1999 התשנ"ט- החברות, חוק )2 (
)בתוספתזו-חוקהחברות(

בחוק כהגדרתן חוץ חברת או חברה
החברות

1980 התש"ם- העמותות, חוק )3 (
)בתוספתזו-חוקהעמותות(

עמותהכמשמעותהבחוקהעמותות

פקודתהאגודותהשיתופיות בפקודת)4( כמשמעותה שיתופית אגודה
האגודותהשיתופיות

תוספת רביעית
)סעיף3ג)א()4((

אופןאבטחתהצגתהמסרהמידעהנכללבמסר

מידעעלצנעתחייוהאישיים )א( )1(
שלאדם,לרבותהתנהגותוברשות

היחיד;

הזדהה שהנמען לאחר יוצג המסר
שמאפשר דיגיטלי אמצעי באמצעות
בנסיבות גבוהה ודאות ברמת הזדהות

העניין; מידערפואיאומידעעלמצבו )ב(
הנפשישלאדם;

בחוק כהגדרתו גנטי מידע )ג(
מידעגנטי,התשס"א-182000;

דעותיו אודות על מידע )ד(
הדתיות אמונותיו או הפוליטיות

שלאדם;

ס"חהתשל"א,עמ'130ר 14

ס"חהתשס"א,עמ'454ר 15

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 16

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ר 17

ס"חהתשס"א,עמ'62ר 18
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אופןאבטחתהצגתהמסרהמידעהנכללבמסר

מידעעלאודותעברוהפלילי )ה(
שלאדם;

נתוניתקשורתכהגדרתםבחוק )ו(
סדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
-נתוניתקשורת(,התשס"ח-192007;

מידעביומטרי; )ז(

מידעעלמוצאושלאדם; )ח(

אדם, של נכסיו על מידע )ט(
הכלכליות והתחייבויותיו חובותיו
מצבו על להעיד כדי בו שיש
הכלכליאושינויבואועליכולתו
לעמודבהתחייבויותיוהכלכליותאו

מידתעמידתובהן;

שיש אדם של צריכה הרגלי )י(
בהםכדיללמדעלמידעלפיפרטי
משנה)א(עד)ח(אועלאישיותושל

אדם,אמונתואודעותיו;

חובת עליו שחלה מידע )יא(
סודיותשנקבעהבדין

מידעכהגדרתובחוקהגנתהפרטיות )2(
כמשמעם אדם של הפרטיים וענייניו
בחוקהגנתהפרטיות,ובלבדשאינונכלל

בפרט)1(

הפרטיות הגנת בחוק כהגדרתו המידע
יצורףלמסרבנפרד;

מידעשאינונכללבפרט)1(או)2( ללאתנאיםנוספיםר)3(

תוספת חמישית
)סעיף3ג)ג(("ר

פרק ב': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-מס'

21

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-201965)להלן-חוקמרשםהאוכלוסין(-10ר

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"יוםלפיהלוחהעברי"יבוא: )א(

""חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטלית
עםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018;";

אחריההגדרה"יוםלפיהלוחהעברי"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

מספרטלפוןניידאשרנמצאבחזקתושלתושבוהתושבעושה )1(
בושימושלקבלתמסרים;

ס"חהתשס"ח,עמ'72ר 19

ס"חהתשכ"ה,עמ'270;התשע"ח,עמ'214ר 20
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כתובתדואראלקטרונישלתושבשהתושבעושהבהשימוש )2(
לקבלתמסרים;

"צומחייב"-צושנקבעלפיסעיף20לחוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעי
קשרדיגיטליים)תיקוןמס'2והוראתשעה(,התשפ"ב-2022;";

בסעיף2)א(,אחריפסקה)11ב(יבוא: )2(

המעןהדיגיטלי;"; ")11ג(

אחריסעיף5יבוא: )3(

"הודעהעלמען
דיגיטלי

המבקש)א(5אר תושב או שנים 16 לו שמלאו תושב )1(
להנפיקתעודתזהותלראשונה-בעתהנפקתהתעודה,
- מחייב צו נקבע ואם למסור, רשאי המוקדם, לפי
מסוגי אחד כל בדבר הודעה הרישום לפקיד ימסור,
מען על הודעה - זה )בסעיף שלו הדיגיטלי המען
דיגיטלי(;ההודעהתימסרלגבימעןדיגיטליאחדמכל

סוגר

מען על הודעה הרישום לפקיד שמסר תושב )2(
דיגיטלי,ימסורלפקידהרישוםהודעהבדברכלשינוי

בפרטיהמעןהדיגיטלישמסרר

בעתמסירתהודעהעלמעןדיגיטלי- )ב(

רשאיהתושב,לאחרשפקידהרישוםהודיעלו )1(
כאמורבסעיף3ב)א(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים
ציבוריים,להודיעלפקידהרישוםכיהואמסרב,ואם
נקבעצומחייב-הואמעוניין,לקבללמענוהדיגיטלי
3גלחוק מסריםמגופיםציבורייםלפיהוראותסעיף

האמור;

פקידהרישוםיבדוקכילתושבישגישהלמען )2(
הדיגיטלישצויןבהודעהוכיהואיודעכיצדלעשות
בושימושלענייןחוקזה)בסעיףזה-בדיקתמיומנות

דיגיטלית(ר

תושבשמסרהודעהעלמעןדיגיטליומלאולו70שנים )ג(
-יבצעבדיקתמיומנותדיגיטליתאחתלחמששנים,ואם

מלאולו80שנים-אחתלשנתייםר

לאעמדתושבבבדיקתמיומנותדיגיטליתלפיהוראות )ד(
)ג(,אולאביצעהתושבבדיקהשהוא )ב()2(או סעיףקטן
נדרשלבצעלפיאותםסעיפיםקטניםבתוךפרקזמןשקבע
המנהל-יימחקופרטיהמעןהדיגיטלישלהתושבמהמרשם

אולאיירשמובו,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,נקבעצומחייבוהודיע )ה(
התושבכייצאלהשתקעבחוץ־לארץלפיסעיף14,לאתחול
עליוהחובהלהודיעעלמענוהדיגיטליאלאהואיהיהרשאי

לעשותכןר
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והתעשייה)ו( הכלכלה שר בהסכמת הפנים, שר )1(
ובאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,רשאי,
לעניין מיומנות בדיקת בדבר הוראות לקבוע בצו,
מסראזהרהובדברבדיקותחוזרותשלבדיקהכאמור

לתושביםשמלאולהם70או80שניםר

לאעמדתושבבבדיקתמיומנותדיגיטליתלפי )2(
בבדיקת עמד אך )ג(, או )ב()2( קטן סעיף הוראות
המיומנותלענייןמסראזהרה,לאיחולועליוהוראות
סעיףקטן)ד(,וניתןיהיהלעשותשימושבמעןהדיגיטלי
שלולענייןשליחתמסראזהרהאולשםשיחהבעניין

מסרכאמורר

בסעיףזה- )3(

"בדיקתמיומנותלענייןמסראזהרה"-בדיקתמיומנות
לשםמסירתמעןדיגיטלימסוגטלפוןניידלעניין

מסראזהרה;

"המנהל"-כהגדרתובסעיף29א)יא(;

3אלחוקתקשורת "מסראזהרה"-כהגדרתובסעיף
דיגיטליתעםגופיםציבורייםר";

בסעיף17,אחרי"שינוישלאכאמורבסעיפים"יבוא"5א,"; )4(

בסעיף19ג)א(,אחרי"שינוישלמען"יבוא"אומעןדיגיטלי"ובסופויבוא"ולעניין )5(
מעןדיגיטלי-עלפיהודעהשהתקייםלגביההאמורבסעיף5א)ב()2(";

בסעיף29א- )6(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאי,לבקשתגוףציבוריהשולח ")א1(
מסריםדיגיטלייםכהגדרתובחוקלתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים
ולשםיישוםההוראותלפיהחוקהאמור,למסורמידעשהואמעןדיגיטלי
בהתאםלהוראותאותוחוקלגביכלתושבשפרטירישומוהתבקשוכאמור,
ובלבדשאותוגוףלאיהיהרשאילעשותשימושבפרטיהרישוםשנמסרו

לואלאלמטרהשלשמהנמסרור";

בסעיףקטן)י(,בסופויבוא"ואולםמסירתמידעשהואמעןדיגיטלימהמרשם )ב(
תיעשהרקלשםקיוםהוראותלפיחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף35)ג(,במקום"7-5"יבוא"7,6,5"ר )7(

תיקוןחוקעדכון
כתובת-מס'2

בחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-11-212005ר

בסעיף2א)א(,במקום"האוכלוסיןאואתכתובתו"יבוא"האוכלוסין,אתכתובתו", )1(
אחרי"לפיסעיף2"יבוא"אואתמענוהדיגיטלי"ובסופויבוא"לענייןזה,"מעןדיגיטלי"

-כהגדרתובחוקהמרשם";

בסעיף3,בסופויבוא"ואולם,הייתההכתובתמעןדיגיטליכהגדרתובחוקהמרשם, )2(
תועברהכתובתלשםשליחתמסרבהתאםלהוראותחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים

ציבוריים,התשע"ח-222018,בלבד"ר

ס"חהתשס"ה,עמ'998;התשע"ב,עמ'142ר 21

ס"חהתשע"ח,עמ'902ר 22
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תיקוןחוקהחברות
-מס'35

בחוקהחברות,התשנ"ט-231999)בחוקזה-חוקהחברות(-12ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )א(

""חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטלית
עםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018;";

אחריההגדרה"מען"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתהרביעית;";

בסעיף8- )2(

האמורבויסומן")א(",ובו,ברישה,אחרי"בקשה"יבוא"בדרךשלתקשורת )א(
אלקטרונית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הרשםרשאילאפשרהגשתבקשה ")ב(
כאמורבאותוסעיףקטןשלאבדרךשלתקשורתאלקטרוניתאםהתקיימו

נסיבותשמצדיקותזאתר";

בסעיף38)ב(,המילים"השררשאילהורותכי"והמילה"בלבד"-יימחקו,ובסופו )3(
יבוא"ואולם,הרשםרשאילאפשרמסירתמסמךאודיווחשלאבדיווחאלקטרוניאם

התקיימונסיבותשמצדיקותזאת";

בסעיף43,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיףקטן)א(,פרט)2(לתוספתהרביעיתיהיה ")ב(
פתוחלעיונושלגוףציבוריהשולחמסריםדיגיטלייםכהגדרתובחוקתקשורת

דיגיטליתעםגופיםציבוריים,בלבדר";

בסעיף44- )5(

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

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

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

אחריסעיף123יבוא: )7(

מיוםשנרשמהחברה,חובהשיהיהלהמעןדיגיטלי,123אר"המעןהדיגיטלי )א(
אחדמכלפרטהמנויבתוספתהרביעיתר

הודעהעלמעןדיגיטלישלחברהכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תימסרלרשםעםהבקשהלרישוםהחברה;הודעהעלשינוי
לאחר ימים 14 בתוך לרשם תימסר כאמור דיגיטלי במען

השינויר

הודיעה שעליו הדיגיטלי המען את ירשום הרשם )ג(
הוראות קיום לאחר )ב(, קטן סעיף הוראות לפי החברה
גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( סעיף

ציבוריים,ולאחרשווידאשהמעןהדיגיטליתקיןופעילר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189;התש"ף,עמ'450ר 23
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השר,באישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת, )ד(
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתר";

בסעיף140,אחריפסקה)2(יבוא: )8(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף145,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף346- )10(

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

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

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

הרשםירשוםאתהמעןהדיגיטלישצורףלבקשהלרישוםלפי ")ג1(
סעיףקטן)ב()3(אושעליוהודיעהחברתחוץלפיסעיףקטן)ג(,לאחרקיום
הוראותסעיף3ב)א()1(ו–)3(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,

ולאחרשווידאשהמעןהדיגיטליתקיןופעילר";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )11(

"תוספת רביעית

)מעןדיגיטלילפיסעיף123א(

כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידאוכתובתדואראלקטרוניאשראינהזההלפרט)1(ר" )2(

תיקוןחוק
העמותות-מס'18

בחוקהעמותות,התש"ם-241980)בחוקזה-חוקהעמותות(-13ר

בסעיף2- )1(

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

הרביעיתלחוקהחברות";

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

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,הרשםרשאילאפשרהגשת ")ג(
בקשהלפיאותםסעיפיםקטניםשלאבאופןמקווןאםהתקיימונסיבות

שמצדיקותזאתר

בחוקזה- )ד(

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-1999;

"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהחברותר";

ס"חהתש"ם,עמ'210;התשע"ח,עמ'412ר 24
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אחריסעיף8איבוא: )2(

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

מיוםשנרשמהעמותה,חובהשיהיהלהמעןבישראל8ברמעןודרכיהמצאה )א(
שאליוניתןלהפנותכלהודעהלעמותהר

ימים 14 בתוך לרשם תימסר במען שינוי על הודעה )ב(
לאחרהשינויוהואירשוםאתהשינויר

המצאתהודעהאומסמךלעמותהתהיהבהנחהבמענה )ג(
שלהעמותהכפישהוארשוםאצלהרשםבשעתהמסירה,

אובמשלוחאליובדוארר

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

העמותהבפועלאתפעילותהר

מיוםשנרשמהעמותה,חובהשיהיהלהמעןדיגיטלי,8גרהמעןהדיגיטלי )א(
אחדמכלפרטהמנויבתוספתהרביעיתלחוקהחברותר

2)א( בסעיף כאמור דיגיטלי במען שינוי על הודעה )ב(
תימסרלרשםבתוך14ימיםלאחרהשינויוהואירשוםאת

השינויר

הרשםירשוםאתהמעןהדיגיטלישלהעמותהשצוין )ג(
כאמור שינוי על בהודעה או 2)א( בסעיף כאמור לרישום
בסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמורבסעיף3ב)א()1(ו–)3(
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018,

ולאחרשווידאשהמעןהדיגיטליתקיןופעילר

שמירתמסמכים
במעןשלהעמותה

עמותהתשמורבמענהאתהמסמכיםהאלה:8דר )א(

תקנוןהעמותה; )1(

המסמכיםהמנוייםבסעיף39)א(ר )2(

עמותהרשאיתלשמוראתהמסמכיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(באמצעיםאלקטרוניים,ובלבדשלזכאיםלעייןבהם

תהיהאפשרותלקבלהעתקיםמהמסמכיםר";

סעיף14-בטל; )3(

בסעיף38- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

העתקיהם או הבאים המקוריים המסמכים "את במקום ברישה, )1(
המאושריםכדין"יבוא"באופןמקווןאתהמסמכיםאוהדיווחיםשלהלן";

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הרשםרשאילאפשרהגשתדיווחים ")א1(
נסיבות התקיימו אם מקוון, באופן שלא )א(, קטן סעיף לפי ומסמכים

שמצדיקותזאתר";
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בסעיף38ב- )5(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי"באופןמקוון"יבוא"שלבקשותומסמכים )ב(
שישלהגישלרשםלפיחוקזה";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ג(

בסעיף39)ב()1(,בסופויבוא"ולענייןמסמךכאמורהכוללמעןדיגיטלישלעמותה )6(
-למעטפרט)2(לתוספתהרביעיתלחוקהחברות"ר

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות-
מס'11

בפקודתהאגודותהשיתופיות14-25ר

אחריסעיף18יבוא: )1(

מיוםשנרשמהאגודה,חובהשיהיהלהמעןדיגיטלי,18אר"המעןהדיגיטלי )א(
אחדמכלסוגר

הודעהעלפרטימעןדיגיטלישלאגודה,כאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,תימסרלרשםעםהבקשהלרישוםהאגודה;הודעה
עלשינויבמעןהדיגיטליתימסרלרשםבתוך14ימיםלאחר

השינויר

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

ציבורייםולאחרשווידאשהמעןהדיגיטליתקיןופעילר

מענההדיגיטלישלאגודהיהיהפתוחלעיונושלגוף )ד(
ציבוריהשולחמסריםדיגיטליים,בלבדר

בסעיףזה- )ה(

בחוק כהגדרתו - דיגיטליים" מסרים השולח ציבורי "גוף
תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;

"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורת
דיגיטליתעםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018;

"מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתר";

אחריסעיף65יבוא: )2(

שרהכלכלהוהתעשייה,באישורועדתהחוקה,חוקומשפט66ר"שינויהתוספת
שלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתר

תוספת
)מעןדיגיטלילפיסעיף18א)ה((

כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידאוכתובתדואראלקטרוניאשראינהזההלפרט)1(ר" )2(

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(-

מס'12

בפקודתהמסים)גבייה(26,בסעיף12ב15-1ר

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

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"ח,עמ'408ר 25

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399;ס"חהתשע"ט,עמ'42ר 26
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בסעיףקטן)ח(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהמצאהבדרךאלקטרוניתבידיגוףציבורי )2("
השולחמסריםדיגיטלייםכהגדרתובחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,
התשע"ח-2018,אשרמוסמךלגבותמסלפיפקודהזו,לנמעןשהואסרבן,ויחולו

לענייןהמצאתמסרכאמורהוראותפרקיםג'ו־ד'לאותוחוקר"

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'70

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-16-271967ר

בסעיף1- )1(

בהגדרה"המצאהמלאה"- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

ו–)4()א( )3(161 המצאהבאחתהדרכיםהמפורטותבתקנות )1("
ו–)ב()1(,163ו־165)א(לתקנותסדרהדין;";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

לחוק 3ז)א( שבסעיף התנאים לגביה שמתקיימים המצאה )3("
תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;";

אחריההגדרה"חוקפסיקתריביתוהצמדה"יבוא: )ב(

""חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטלית
עםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018;";

במקוםההגדרה"תקנותסדרהדין"יבוא: )ג(

""תקנותסדרהדין"-תקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-282018;";

7)ב()1(,אחרי"בדרךשממציאיםכתביבית־דיןלפיתקנותסדרהדין" בסעיף )2(
יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוקתקשורת

דיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף81א)ג(,הסיפההחלבמילים"לענייןהדיון"-תימחק; )3(

בסעיף81א1- )4(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"תקנות489ו־490לתקנותסדרהדין"יבוא"תקנות )א(
161)4(ו־165)א(לתקנותהאמורות";

בסעיףקטן)ד()2(,הסיפההחלבמילים"לענייןהדיון"-תימחק; )ב(

בתוספתהראשונה,בסופהיבוא: )5(

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

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות

אגרותוהוצאות-
מס'23

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-291995,בסעיף17-5ר

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

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

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"ב,עמ'748ר 27

ק"תהתשע"ט,עמ'422ר 28

ס"חהתשנ"ה,עמ'159;התשפ"ב,עמ'748ר 29
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האזרחי, הדין סדר לתקנות ל"ב בפרק ד' "בסימן במקום )ג(, קטן בסעיף )2(
התשמ"ד-1984"יבוא"בסעיף164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018"ר

פרק ג': תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה

בפרקזה-18רהגדרות-פרקג'

"גוףציבוריהשולחמסריםדיגיטליים"-כהגדרתובחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;

"מסראזהרה"-כהגדרתובסעיף3אלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;

"צומחייב"-צושנקבעלפיסעיף20;

"תאגיד"-חברה,חברתחוץ,עמותהאואגודהשיתופית;

"תושב"-כהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסיןר

תחילתושלחוקזה-19רתחילה

לענייןתושב-שבעהחודשיםמיוםפרסומואובמועדשבופרסםמנהלרשות )1(
האוכלוסיןוההגירההודעהברשומותכיהרשותהשלימהאתהיערכותהליישוםאותן
הוראות,לפיהמוקדם)להלן-יוםהתחילהלענייןיחיד(;השררשאילהאריך,בצו,את

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעלשישהחודשים;

לענייןתאגיד,למעטחברתחוץ-שבעהחודשיםמיוםפרסומו,ולענייןחברת )2(
חוץ-שנהושבעהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילהלענייןתאגיד(;

לענייןרשותהאכיפהוהגבייה,המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוגוף )3(
אחרשהואגוףציבוריהשולחמסריםדיגיטלייםשגובהלפיפקודתהמיסים)גבייה(,
פקודתהעיריות30אופקודתהמועצותהמקומיות31,לענייןהודעותשגוףכאמורשולח
במסגרתהליכיגבייתחובות-ביוםהתחילהלענייןיחיד;ואולם,תחילתןשלהוראות

פרקד'לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה-18חודשיםמיוםהתחילהלענייןיחידר

מסירתמען
דיגיטלי-הפיכה

מרשותלחובה

בתוםארבעשניםמיוםהתחילהלענייןיחיד,רשאיהשר,בהסכמתשרהפניםובאישור20ר
ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,לקבוע,בצו,כיתחולעלתושבחובהלמסורמען
דיגיטליוכיבעתמסירתהודעהעלמעןדיגיטלירשאיהתושבלהודיעכיהואמעוניין

לקבללמענוהדיגיטלימסריםמגופיםציבורייםר

תחולהלעניין
תאגיד

הוראותחוקזהיחולועלתאגידשהתאגדאונרשםבישראל,לפיהעניין,ביוםהתחילה21ר
לענייןתאגידאולאחריור

הוראתמעבר
לענייןחברות

עלחברהאוחברתחוץ,כמפורטלהלן,שהתאגדהאונרשמהבישראל,לפיהעניין,22ר )א(
לפנייוםהתחילהלענייןתאגיד,יחולוהחובותלפיסעיפים123אאו346)ב()3(,)ג(ו–)ג1(
לחוקהחברות,כנוסחםבחוקזה,בהתאמה,כמפורטלהלן)בסעיףזה-המועדהקובע(:

לענייןחברהשהיאתאגידמדווחכהגדרתובחוקהחברות,)בסעיףזה- )1(
תאגידמדווח(-עדתוםשישהחודשיםמיוםהתחילהלענייןתאגיד;

לענייןחברהשאינהתאגידמדווח-לאיאוחרמהמועדלהגשתדיווחלפי )2(
סעיף141לחוקהחברות,לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד;

346)ג(לחוקהחברות, לענייןחברתחוץ-בעתהגשתעדכוןלפיסעיף )3(
לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד,בעתהגשתדוחלפיסעיף348לחוק
החברותלראשונהלאחריוםהתחילהכאמור,אועדתוםשישהחודשיםמיום

התחילהכאמור,לפיהמוקדםר

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ר 30

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ר 31
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חברהאוחברתחוץשהתאגדהאונרשמהבישראל,לפיהעניין,לפנייום)ב( )1(
פרסומושלחוקזה,ומסרהלרשםהחברותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראות
סעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופהשממועדהמסירהעדתוםשנתייםמיום
התחילהלענייןתאגיד,ולענייןחברהלתועלתהציבור-עדתוםארבעשנים
מיוםהתחילהלענייןתאגיד)בסעיףזה-תקופתהבינייםלחברה(,להודיעלרשם
החברותשבתקופתהבינייםלחברההיאמסרבתלקבלמסריםלמענההדיגיטלי
בהתאםלהוראותפרקג'לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה)בסעיףזה-הודעת
סירוב(;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתתקופתהבינייםלחברהבשנה

אחתנוספת,ולענייןחברהלתועלתהציבור-בשנהנוספתכלפעםר

מסרהחברההודעתסירוב- )2(

יודיעלהרשםהחברותכיעלאףהודעתה,בתקופתהבינייםלחברה )א(
יוכלהמעןהדיגיטלילשמשגוףציבוריהשולחמסריםדיגיטלייםלשליחת

מסראזהרה;

כלעודלאחזרהבההחברהמהודעתה,יוכלגוףציבוריהשולח )ב(
מסריםדיגיטלייםלשלוחמסראזהרהבלבד,למענההדיגיטליבתקופת

הבינייםלחברהר

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלחברהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלעניין )ג(
תאגידומסרהלפניאותומועדלרשםהחברותאתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהר

עלחברהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזהתחולהחובהלפיסעיף38)ב( )ד(
לחוקהחברותכנוסחובחוקזה,שנתייםמיוםפרסומושלחוקזה;ואולם,עלהחובות
החלותכאמורבסעיףקטן)א(עלאותהחברהיחולוהוראותסעיף38)ב(האמור,במועד

הקובע;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבשנהאחתנוספתר

הוראותסימןב'לפרקהרביעילחלקהתשיעילחוקהחברותיחולועלחברהכאמור )ה(
בסעיףקטן)א(,לענייןהפרתהחובהלפיסעיף123א)ב(רישה,בשינוייםהמחויביםר

הוראתמעבר
לענייןעמותות

עלעמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידיחולוהחובותלפיסעיפים23ר )א(
2)א(ו־8גלחוקהעמותות,כנוסחםבחוקזה,במועדהגשתהדוחלפיסעיף38)א()6(לחוק

העמותות,לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגידאוממנוואילך,לפיהענייןר

עמותהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזהומסרהלרשםהעמותות)ב( )1(
אתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופה
שממועדהמסירהעדתוםארבעשניםמיוםהתחילהלענייןתאגיד)בסעיףזה-
תקופתהבינייםלעמותה(,להודיעלרשםהעמותותשבתקופתהבינייםלעמותה
היאמסרבתלקבלמסריםלמענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקהעיקרי
כנוסחובחוקזה)בסעיףזה-הודעתסירוב(;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריך

אתתקופתהבינייםלעמותהבשנהנוספתכלפעםר

מסרהעמותההודעתסירוב- )2(

הביניים בתקופת הודעתה, אף על כי העמותות רשם לה יודיע )א(
לעמותהיוכלהמעןהדיגיטלילשמשגוףציבוריהשולחמסריםדיגיטליים

לשליחתמסראזהרה;

כלעודלאחזרהבההעמותהמהודעתה,יוכלגוףציבוריהשולח )ב(
למענההדיגיטלימסראזהרהבלבד,למענה לשלוח מסריםדיגיטליים

הדיגיטליבתקופתהבינייםלעמותהר
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הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלעמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלעניין )ג(
תאגידומסרהלפניאותומועדלרשםהעמותותאתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהר

הוראתמעבר
לענייןאגודות

שיתופיות

עלאגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידיחולוהחובותלפי24ר )א(
סעיף18אלפקודתהאגודותהשיתופיות,כנוסחובחוקזה,במועדהגשתהדוחהכספי
השנתילפיסעיף64)1()ג(לפקודההאמורה,לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגידר

אגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזהומסרהלרשם)ב( )1(
)א(, קטן סעיף הוראות לפי הדיגיטלי מענה פרטי את השיתופיות האגודות
רשאית,בכלעתבתקופהשממועדהמסירהעדתוםארבעשניםמיוםהתחילה
לענייןתאגיד)בסעיףזה-תקופתהבינייםלאגודהשיתופית(,להודיעלרשם
האגודותהשיתופיותשבתקופתהבינייםלאגודהשיתופיתהיאמסרבתלקבל
מסריםלמענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקהעיקריכנוסחובחוק
זה)בסעיףזה-הודעתסירוב(;שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,להאריךאת

התקופההאמורהבשנהנוספתכלפעםר

מסרהאגודהשיתופיתהודעתסירוב- )2(

יודיעלהרשםהאגודותהשיתופיותכיעלאףהודעתה,בתקופת )א(
הבינייםלאגודהשיתופיתיוכלהמעןהדיגיטלילשמשגוףציבוריהשולח

מסריםדיגיטלייםלשליחתמסראזהרה;

כלעודלאחזרהבהאגודההשיתופיתמהודעתה,יוכלגוףציבורי )ב(
השולחמסריםדיגיטלייםלשלוחלמענההדיגיטלימסראזהרהבלבד,

בתקופתהבינייםלאגודהשיתופיתר

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלאגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםהתחילה  )ג(
לענייןתאגידומסרהלפניאותומועדלרשםהאגודותהשיתופיותאתכתובתהדואר

האלקטרוניאואתמספרהטלפוןהניידשלהר

עלאףהאמורבסעיף19,בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילהלענייןיחיד,יקראו25רהוראתשעה
אתהחוקהעיקריכך:

בסעיף3ג,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1()א(,נקבעובחיקוקכאמורבאותוסעיףקטן ")ג(
הוראותלענייןשליחתמסראלקטרוניכאמורבסעיףקטן)א(רישה,שנכללות
בהןהוראותלענייןאופןשליחתוותנאיםלשליחתו,יחולואותןהוראותלעניין

שליחתהמסרולאיחולוהוראותסעיףזהר";

בסעיף5,סעיףקטן)ה(-לאייקרא; )2(

התוספתהחמישית-לאתיקראר )3(

יידועתושבבדבר
הוראותהחוק-

הוראתשעה

בסעיףזה,"גוףציבורי"-כלאחדמאלה:26ר )א(

המוסדלביטוחלאומי; )1(

רשותהמסיםבישראל; )2(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים; )3(

משרדהביטחון; )4(

צבאהגנהלישראל; )5(
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מערךהדיגיטלהלאומי; )6(

שירותהתעסוקה; )7(

רשותהאוכלוסיןוההגירהר )8(

בתקופהשלארבעשניםמיוםפרסומושלחוקזה,ישלחגוףציבורי,לפידרישת )ב(
הרישום פקיד )להלן- בחוקמרשםהאוכלוסין כמשמעותו הראשי הרישום פקיד
הראשי(,הודעהלתושבבאמצעותמספריהטלפוןהניידוכתובותהדוארהאלקטרוני
שלתושביםשנכלליםבמאגרמידעשלאותוגוף,בדבראפשרותולמסוראתפרטימענו

הדיגיטליכאמורבסעיף5אלחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחובחוקזהר

בתקופהשלשנתייםמיוםפרסומושלצומחייב,ישלחגוףציבורי,לפידרישת )ג(
פקידהרישוםהראשי,הודעהלתושבבאמצעותמספריהטלפוןהניידוכתובותהדואר
האלקטרונישלתושביםשנכלליםבמאגרמידעשלאותוגוף,בדברחובתולמסוראת

פרטימענוהדיגיטליכאמורבסעיף5אלחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחובחוקזהר

הודעותכאמורבסעיףקטן)ב(יישלחובשנתייםהראשונות-לאיותרמפעמיים )ד(
בשנה,ובשנתייםשלאחריהן-לאיותרמפעםבשנה,והודעותכאמורבסעיףקטן)ג(

-לאיותרמפעמייםבשנהר

הודעותלפיסעיףזהיישלחו,ככלהניתן,באופןמותאםאישיתלנמעןובכללזה )ה(
גםבשפההערביתר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

דיווחיםלפיסעיףזהיימסרואחתלשנה,החלמיוםהתחילהלענייןיחידועד27ר )א(
לתוםארבעשניםממועדזה,לוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסתר

מנהלרשותהאוכלוסיןוההגירהידווח,בכתב,עלכלאלה: )ב(

נתוניםבדברמספרהתושביםשמסרולפקידרישוםהודעהבדברהמען )1(
הדיגיטלישלהםבאותהשנה,לפיסעיף5א)א(לחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחו

בחוקזה,בחלוקהלפיגילים;

מידעבדברמספרהתושביםמקרבאלהשמסרואתהמעןהדיגיטלישלהם )2(
לפיפסקה)1(-

שהודיעולפקידרישוםכיהםמסרביםלקבללמענםהדיגיטלימסרים )א(
מגופיםציבורייםלפיסעיף5א)ב()1(לחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחובחוק

זה;

שלאעברואתבדיקתהמיומנותהדיגיטליתלפיסעיף5א)ב()2(לחוק )ב(
מרשםהאוכלוסיןכנוסחובחוקזהופרטיהמעןהדיגיטלישלהםנמחקו

ממרשםהאוכלוסיןלפיסעיף5א)ד(לחוקהאמורר

שרהכלכלהוהתעשייהידווח,בכתב,עלהנחיותשפרסםלגביטעמיםמיוחדים )ג(
לאי־מסירתאישוראוחיוויעלכךשהמסרשלהנמעןהתקבללפיסעיף3ג)ה(לחוק

העיקריכנוסחובחוקזהר

שרהמשפטיםידווח,בכתב,עלנתוניםבדברהיקףהשימושבחזקתמסירהלפי )ד(
סעיף3חלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,ביחסלהיקףכללהמסריםשנשלחולפיהחוק

האמורבידירשותהאכיפהוהגבייהר
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חמורים)ה( אבטחה אירועי בדבר נתונים על ידווח,בכתב, המשפטים שר )1(
במאגרימידעהכולליםמעניםדיגיטלייםאומסריםשהועברובאמצעותםובדבר
אופןהטיפולבאירועיםכאמור;דיווחכאמוריהיהחסוי,ודיוןבובוועדהייערך

בדלתייםסגורותר

בסעיףזה- )2(

"אירועאבטחהחמור"-כהגדרתולפיחוקהגנתהפרטיות;

"מאגרמידע"-כהגדרתובחוקהגנתהפרטיותר

ר ע ס  ן ו ע ד ג
שרהמשפטים

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

י א יב רב ב  ה נ ר ו א
שרתהכלכלהוהתעשייה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת
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