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.1

החלפת סעיף 10

.2

בחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים ,התשע"ח2018-( 1להלן  -החוק
העיקרי) ,בסעיף - 2
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום הסיפה החל במילים "על אף האמור" יבוא "על אף האמור,
גוף ציבורי המאפשר לפנות אליו בעניין מסוים באמצעות פקסימיליה יהיה חייב לאפשר
פנייה אליו באותו עניין גם באמצעי קשר דיגיטלי;".
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) אפשר גוף ציבורי פנייה אליו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי קשר
דיגיטלי אחר שאופן השימוש בו זהה לשימוש בדואר אלקטרוני לעניין פנייה
מסוימת ,יאפשר את הפנייה גם באמצעות פקסימיליה".

במקום סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
"דיווח לכנסת

.10

(א)

( 	 )1בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) ,כל גוף ציבורי
ידווח לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת (בחוק
זה  -הוועדה) על יישומו של חוק זה בגוף הציבורי
בשנים  2022 ,2021ו־( 2024להלן  -המועדים הקובעים),
לא יאוחר מתום הרבעון השני באותן שנים.
( 	 )2הדיווח יכלול ,בין היתר ,פירוט על העניינים
שלגביהם נקבעה פנייה בדרך מסוימת אחרת כאמור
בסעיף  2ואת הדרך שנקבעה לאותה פנייה.

(ב) הגופים הציבוריים שלהלן יעבירו לגורם המנוי לצדם,
לא יאוחר מתום הרבעון הראשון במועדים הקובעים ,דיווח
כאמור בסעיף קטן (א) ,ואותו גורם יעביר לוועדה ,במועדים
המצוינים בסעיף קטן (א) ,דוח מרוכז של דיווחי הגופים
הציבוריים שקיבל:
()1

גוף ציבורי המנוי בפרט ( )1לתוספת  -השר;

( )2גוף ציבורי המנוי בפרט ( )6לתוספת ,למעט גוף
אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין  -שר המשפטים;
( )3גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין המנוי
בפרט ( )6לתוספת  -השר הממונה על החוק שבו ניתנה
סמכות השפיטה כאמור;
( )4גוף ציבורי המנוי בפרט ( )8( ,)7או ( )9לתוספת -
השר לביטחון הפנים ,וזה יעבירו לשר כאמור בפסקה ()1
לשם העברת הדוח לוועדה;
()5

*
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גוף ציבורי המנוי בפרט ( )10לתוספת  -שר הפנים;

התקבל בכנסת ביום ה' בתשרי התשפ"א ( 23בספטמבר  ;)2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,848 -מיום כ"ט באב התש"ף ( 19באוגוסט  ,)2020עמ' .56
ס"ח התשע"ח ,עמ' .902
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הרשותלתוספת  -הרשות
בפרט ()11
לתוספת -
ציבורי המנוי
בפרט ()11
המנוי גוף
( )6גוף ציבורי ()6
שליטה בו ,וזו תעבירה
תעבירה
באמצעי
המחזיקהבו ,וזו
באמצעי שליטה
המקומית המחזיקההמקומית
העברת הדוח לוועדה;
לוועדה;
הדוחלשם
העברתהפנים
לשר הפנים לשם לשר
( )12לתוספת  -שר
בפרטשר
לתוספת -
( )12המנוי
ציבורי
בפרט
המנויגוף
( )7גוף ציבורי ()7
הבריאות;
הבריאות;
( )14לתוספת  -השר
בפרטהשר
לתוספת -
ציבורי המנוי
בפרט ()14
המנוי גוף
( )8גוף ציבורי ()8
הציבורי;הוקם הגוף הציבורי;
הגוףשמכוחו
החוק
הוקם
הממונה על
הממונה על החוק שמכוחו
( )15לתוספת  -רשות
בפרטרשות
לתוספת -
ציבורי המנוי
בפרט ()15
המנוי גוף
( )9גוף ציבורי ()9
עליהלשר הממונה עליה
תעבירה
הממונה
הממשלתיות ,וזו
החברותתעבירה לשר
החברות הממשלתיות ,וזו
העברת הדוח לוועדה".
לוועדה".
לשם העברת הדוחלשם
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
נשיא המדינה
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י ר יב ל ו י ן
י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
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