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  2005 -  ו"התשס, תזכיר חוק מסחר אלקטרוני

  

  שם החוק המוצע  . א

  

  . 2005-ו"התשס, חוק מסחר אלקטרוני

  

  עיקרי החוק המוצע והצורך בו   .ב

  

קיימת לגביהן מיוחדת אשר בהיעדר חקיקה , המסחר האלקטרוני מעורר בעיות משפטיות שונות

, בחנו על ידי וועדה בין משרדיתנ, בתחום המשפט האזרחי, חלק מן הבעיות. כיום אי ודאות

. או שמא ניתן להסיר את אי הוודאות בדרך של פרשנות, במטרה לבדוק את הצורך בחקיקה

ח להערות הציבור ובה "פורסמה טיוטת דו, טנה שפניץ' בראשות הגב, בעקבות עבודת הוועדה

על בסיס  .ההמעגן חלק מן ההערות שהתקבלו לטיוט, ח"ולאחר מכן פורסם דו, המלצות שונות

  .  הוכן התזכיר המופץ בזה ח"הדו

  

  . il.gov.justice.www: ח ניתן למצוא באתר משרד המשפטים בכתובת"את הדו

  

  .דברי הסבר מפורטים מובאים אחרי נוסח החוק המוצע

  

  השפעת החוק המוצע על התקציב ועל המערכת המינהלית  .ג

  

  . ק המוצע אין השפעה על התקציב או המערכת המינהליתלחו

  

  : להלן נוסח החוק המוצע  .ד
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  2005- ו"התשס, חוק מסחר אלקטרוני

 
  הגדרות : 'פרק א    

   - בחוק זה . 1    הגדרות

  

  ;אלקטרוני מסמך חוזה שנכרת באמצעות - " חוזה אלקטרוני"

  

, לקבל, לשלוח,  מערכת אלקטרונית שנועדה ליצור- " מערכת עיבוד מידע"

  . להציג או לעבד מידע, לאחסן, לשמור

  

  ;20011- ב"התשס, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית - " מסר אלקטרוני"

  

  ;19952- ה"התשנ, כהגדרתו בחוק המחשבים -" פלט"

  

  . שר המשפטים-" השר"

  אלקטרונימסמך  :'פרק ב    

      

מסמך 

  אלקטרוני

  .נגיש לשימוש נוסף וניתן לאחזורמסמך אלקטרוני הוא מסר אלקטרוני ה. 2  

      

ואחזור  נגישות

מסר של 

   אלקטרוני

רואים מסר אלקטרוני כנגיש לשימוש נוסף אם המידע שבו זמין וניתן ) א. (3  

  .על ידי הקוראלפענוח חזותי 

  : נאים הבאיםרואים מסר אלקטרוני כניתן לאחזור בהתקיים הת)ב(

נשלח או נתקבל ,  בו הוא נוצראופןאלקטרונית ב האלקטרוני נשמר המסר) 1(

 ;המקורי רבמסל נו משנה באופן מהותי את המידע שכלויאשבאופן או 
   .ניתן להפקה כפלטהאלקטרוני שבמסר דע מיה) 2(

      

מסירת מידע 

 מסרבאמצעות 

  אלקטרוני

 מסר ניתן למלא גם באמצעות , כי מידע יהיה בכתב,שה בחיקוקדרי) א(. 4  

 . ע שהוא מכיל נגיש לשימוש נוסףאם המיד, אלקטרוני
מידע בכתב ניתנת למילוי  מסויםשה בחיקוק כי אדם יספק לאדם דרי) ב(

  .מסמך אלקטרוניבאמצעות 

      

                                                 
  .210' עמ, ה"ח התשס"ס 1
  . 366' עמ, ה"ח התשנ"ס 2



 3

 
  ותופעולות משפטיות אלקטרוני  אלקטרונייםחוזים: 'גפרק     

     

לתוקפו של סייג 
השימוש 

במסמך 
  אלקטרוני

לפי , יבוצעויכול שייכרתו או ש חוזה שאינהחוזה או פעולה משפטית ) א( .5 

פעולה חוזה או לאין תוקף ל, ואולם, באמצעות מסמך אלקטרוני, העניין

מן  דאחעל  םנמניאשר , מסמך אלקטרוני באמצעות ו שנעש כאמורמשפטית

    .  בתוספתיםהמנויהמשפטיות הפעולות החוזים או 

 . לשנות את התוספת בצורשאי שר המשפטים ) ב(
      

לפני  מידעוי גיל

או אחרי כריתת 

  חוזה

אך , בין לפני כריתת חוזה ובין לאחריה, מידעדרש בחיקוק גילוי של נ) א(. 6  

 ניתן למלא אחר דרישה זו, מסוימת לא נדרש כי הגילוי ייעשה בצורה

  . מסמך אלקטרוניעות צמאב

 דע גילוי של מייכ , בין צרכן לעוסקושאינ חוזהב, ם שנדרש בחיקוקוקמ) ב(    

רשאי הצד שעליו מוטלת חובת הגילוי ,  ייעשה בכתב)א(כאמור בסעיף קטן 

ובלבד שיימסרו , מסמך אלקטרוני באמצעות ודע שיש לגלותמית האלמסור 

  :הבאיםפרטים גם הבמסמך האלקטרוני  לנמען

  ; אלקטרוניבאופן  לשם כריתת החוזה ותהנדרש הפעולות) 1(

  ; הצד השני על ידי ס על גבי ניירכמסמך מודפ יימסר לו האם החוזה) 2(

  ; הצעדים שעליו לנקוט כדי שהמסמך האלקטרוני יהיה נגיש) 3(

, עים הטכניים לזיהוי ולתיקון טעויות הקלדה לפני ביצוע ההזמנהמצהא) 4(

   .לרבות הצגת פרטי העסקה לפני אישורה הסופי

  

  ,בסעיף זה) ג(

  

  .19813-א"תשמה,  כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן-" עוסק", "צרכן"

      

עיון בפרטי 

חוזה אלקטרוני 

שנוסח על ידי 

  צד אחד

והמנסח את תנאיו של , אלקטרונייהיה חוזה צד שמציע כי חוזה עימו . 7  

  .  בטרם הכריתהבתנאיו לצד השני הזדמנות סבירה לעיין  ייתן,החוזה

      

מועד ומקום 

משלוח וקבלה 

 מסרשל 

    אלקטרוני

מידע עיבוד קטרוני נשלח כאשר הוא נכנס למערכת אלמסר שה חזק) א. (8  

 אם השולח והנמען משתמשים באותה מערכת; שמחוץ לשליטת השולח

 ניתןונגיש האלקטרוני נשלח משעה שהמסר  מסרשהחזקה ,  מידעעיבוד

 ;על ידי הנמען יהיה ניתן לשימוש נוסףכך שהוא חזור אל
ר הוא נכנס למערכת נתקבל על ידי הנמען כאש מסר אלקטרונישה חזק) ב(

מכים מהסוג שנשלח מסמידע שנמצאת בשימוש הנמען לשם קבלת עיבוד 

                                                 
  . 248' בעמ, א"ח התשמ"ס 3
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 ; וניתן לאחזור על ידועל ידי הנמעןנוסף לשימוש נגיש ושהמסמך 
 של השולח הוא המקום ממנו נשלחאו מקום מגוריו ה שמקום עסקו חזק) ג(

קבל של הנמען הוא המקום בו התאו מקום מגוריו מסמך ומקום עסקו ה

  .המסמך

      

פגמים בכריתת 

 חוזה אלקטרוני

עם סוכן 

  אלקטרוני

רשאי סוכן אלקטרוני של אדם אחר עם ה אלקטרוני זוחמי שהתקשר ב) א(. 9  

  : התקיימו כל אלהאם לבטל את החוזה 

, )חלק כללי(לחוק החוזים ) ד(14כהגדרתה בסעיף ה בחוזה טעות נפל) 1(

או ה למנעסבירה  סיפק לו הזדמנות והסוכן האלקטרוני לא 19734-ד"התשל

   ;הנלתק

על הטעות בהקדם האפשרי י הצד הטוען לקיום הטעות הודיע לצד השנ) 2(

 ; לאחר שנודע לו עליה
הצד הטוען לקיום הטעות נקט בצעדים סבירים למלא אחר הוראותיו של ) 3(

 ; דת התמורהמשהאו בדבר , אם ניתנה, הצד השני בדבר החזרת התמורה
ד הטוען לקיום הטעות לא השתמש או הפיק תועלת של ממש מן הצ) 4(

  . התמורה

  , בסעיף זה) ב(    

  

המתוכנת לבצע פעולות מסוימות באופן ,  אמצעי ממוחשב-" סוכן אלקטרוני"

  .אוטומטי באמצעות תקשורת אלקטרונית

      

  סייגים לאחריות של ספקי שירותי אינטרנט : 'פרק ד    

      

  ם לאחריותסייגי: 'סימן א    

   - בפרק זה . 10     לפרקהגדרות

אחסון זמני ספק המספק שירות שמהותו היא  -" ספק שירותי אחסון זמני"

לשם הקלה על , של  מידע ברשת תקשורת אלקטרונית באופן אוטומטי

  ; והגברת מהירותההעברת המידע ברשת

  

  ספק המספק שירות שמהותו היא אחסון של מידע-" ספק שירותי אירוח"

מתן פומבי למידע המסופק על ידי מנויי השירות על שרתי המחשב שלו או 

 לשם הפצתו ברשת תקשורת באתר האינטרנט שלושתוכנו חובר על ידי אחר 

   ;לרבות שירות שמהותו היא כלי חיפוש ,אלקטרונית

  

או חיבור ספק המספק שירות שמהותו היא מתן גישה  -" ספק שירותי גישה"

  ; רוניתתקשורת אלקטרשת ל

                                                 
  . 118' עמ, ג"ח התשל"ס 4
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  . לרבות רשת האינטרנט-" רשת תקשורת אלקטרונית"

      

אחריות סייג ל

  ספק שירותי 

  גישה

ספק שירותי גישה לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב תוכנו של . 11  

  : אם התקיימו כל אלה, מידע אשר חובר על ידי צד שלישי

  ;ק לא יזם את העברת המידעהספ) 1(

  ;את הנמעןק לא בחר ספה) 2(

  .מידע שהועבר על ידוהק לא בחר ולא שינה את ספה) 3(

      

אחריות סייג ל

ספק שירותי 

  אחסון זמני

ספק שירותי אחסון זמני לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב . 12  

  : אם התקיימו כל אלה, תוכנו של מידע אשר חובר על ידי צד שלישי

  ;ר על ידוהספק לא שינה את המידע שהועב) 1(

, שנקבעו להעברת המידעהמקובלים בתעשייה  במפרטיםהספק עמד ) 2(

  ;לעדכון התוכן ולהשגת נתונים על השימוש בו

או לניתוק הגישה אליו מרגע שנודע המידע רת הסל במהירות לפעק ספה) 3( 

או שרשות מוסמכת או ,  בשל היות תוכנו עוולהלו שהמידע הוסר במקורו

  . למידע  לנתק את הגישהבית המשפט הורו לו

      

אחריות סייג ל

ספק שירותי 

  אירוח

תוכנו ספק שירותי אירוח לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב . 13  

  : אם התקיימו כל אלה, חובר על ידי צד שלישישל מידע אשר 

  ;ק לא ידע ולא היה עליו לדעת שתוכן המידע מהווה עוולהספה) 1(

  ;לשליטתו ןוינו נתאו ספקה םפעל מטער התוכן לא מחב) 2(

ל עפ, מהווה עוולהשנטען שהוא  שנודע לו על קיומו של תוכן המידעמ) 3(

 בהתאם לדרישות הליך ההודעה  אליולניתוק הגישהאו  מידעלהסרת ה

   ; 14כמפורט בסעיף , וההסרה

      

הליך הודעה 

  והסרה

נקיטת הליך של בשל  בנזיקיןספק שירותי אירוח לא יישא באחריות ) א. (14  

  . יראו בכך הפרת חוזההודעה והסרה ולא 

הוא הליך המקיים את התנאים " הודעה והסרה"הליך , לצורך חוק זה) ב(

  : הבאים

מהווה המידע תוכן הפצת הודעה ממי שטוען כי  תקבל מידע לאחר תהסר) 1 (

 ו של הספק או באתר האינטרנט של כי המידע קיים על שרתיו,עוולה כלפיו

  ;המידענגד מחבר משפטיים וכי בכוונתו לנקוט בהליכים 

אודות  ,אם ניתן לאתרו באמצעים סבירים, המידע  למחברההודעמתן ) 2(

  ;הסרהבסמוך ככל האפשר ל  המידעהסרת

כי הוא חולק על כך שתוכן המידע מהווה , אם התקבלה הודעה מהמחבר) 3(

 תהחזר -ש את הסרת המידע בכוונתו להתדיין על כך עם מי שביקוכי , עוולה

 לאחר קבלת הודעה ,לפי העניין, שלואו לאתר האינטרנט לשרת המידע 

   . כאמור
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מסירת לרבות לעניין , זהלקבוע בתקנות הוראות לעניין רשאי השר ) ג(    

והמועדים להסרת והחזרת המידע על , המסמכים שיש לצרף להן, ההודעות

  . ידי ספק שירותי האירוח

      

  המידעחובה לגלות את פרטי מחבר : 'ן בסימ    

חובת סודיות 

  גילוי פרטיםו

כל פרט שיש בו או ספק שירותי גישה לא יגלה ספק שירותי אירוח ) א( .15  

 או אם אלא אם הסכים לכך המחבר במפורש ובכתב, כדי לזהות מחבר מידע

  .  נדרש לכך לפי הוראות כל דין

כי , ח להנחת דעתו של בית המשפטהוכ, )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

להורות לספק הוא  רשאי ,או עבירה קיים חשש של ממש לביצועה של עוולה

 של מידע ן תוכהפצתלבקשת מי שטוען כי ,  וספק שירותי גישהשירותי אירוח

את למסור למבקש , או עבירה כלפיו מהווה עוולה שנמצא על שרת של הספק

  . המידע מחבר זיהויאת שיאפשרו שברשותו פרטים ה

והתנאים שבהם , המסמכים שיש לצרף לה, הפרטים שיש לציין בבקשה) ג(

  . ייקבעו בתקנות, ייתן בית המשפט את הסעד המבוקש

  ,בסעיף זה) ד(

נוסח  [ עבירה המנויה בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי- " עבירה"

  .19825-ב"התשמ, ]משולב

      

  שונות: 'פרק ה    

      

ק תיקון חו

  ניירות ערך

, "דיווח אלקטרוני"בהגדרה , 1 בסעיף ,19686- ח"כהתש, בחוק ניירות ערך. 16  

הנגיש לשימוש : "יבוא"  הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט"במקום 

, כמשמעות מונחים אלה בחוק מסחר אלקטרוני, נוסף וניתן לאחזור

  ".2005- ו"התשס

      

חוק הוראות 

  ותמחייב

  .יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד 11-15, 9, 7, 4, 2,3עיפים סהוראות . 17  

      

ובין , שר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועוה. 18    ביצוע ותקנות

  : השאר בדבר

  ; 14לפי סעיף וההסרה הוראות בדבר ביצוע הליך ההודעה ) 1(

  ; 15לפי סעיף , דעסדרי הדין בבקשה לגלות את פרטי מחבר המי) 2(

האמצעים הטכניים הנדרשים לפי חוק זה לרבות האמצעים הטכניים ) 3(

  ). 4)(ב(6הנדרשים לזיהוי ולתיקון טעויות הקלדה כאמור בסעיף 

      

                                                 
  .41' בעמ, ב"ח התשמ"ס 5
  . 243' בעמ, ח"תשכהח "ס 6
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  . הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 19    שמירת דינים

      

  .  יחולו גם על המדינההוראות חוק זה) א. (20    דין המדינה

שנעשו על ,  יחולו על גם פעולות משפטיות שאינן חוזה8-5הוראות סעיפים ) ב(

אם , ואשר הנמען שלהן הוא אדם פרטי, ידי המדינה או רשות ציבורית

הסכים הנמען במפורש לכך שהפעולה המשפטית תיעשה באמצעות מסמך 

  אלקטרוני

      

  . עים יום מיום פרסומותחילתו של חוק זה תש. 21    תחילה 

      

  

  תוספת ראשונה

  ) א(5סעיף 

  

  ; או להימנע מעשיית עסקה במקרקעיןהתחייבויות לעשיית עסקה במקרקעין) 1(

  ;19797-ט"התשל,  לחוק הנאמנות17כהגדרתו בסעיף , בדרך של כתב הקדשנאמנות יצירת ) 2(

  ;צוואות) 3(

  ;19658-ה"התשכ,  לחוק הירושה7עיף כמשמעותו בס, שעבוד עיזבוןהעברה או הסכם ) 4(

  ;חוזה שליחות) 5(

  ;19619- א"התשכ,  לחוק לשכת עורכי הדין91ייפוי כוח לעורך דין לפי סעיף ) 6(

  ; לחוק לשכת עורכי הדין92העברת ייפוי כוח לעורך דין אחר לפי סעיף ) 7(

  ;חוזה ערבות עם ערב יחיד) 8(

כאמור בצו חתימה אלקטרונית , ימה אלקטרוניתמסמכים אשר לא ניתן לחתום עליהם בחת) 9(

   .200210-ב"התשס, )קביעת תוספות לחוק(

  ;199611- ו"התשנ,  לחוק המתווכים במקרקעין9מקרקעין לפי סעיף בחוזה תיווך . 10

  ;199312-ג"התשנ,  לחוק הלוואות חוץ בנקאיות2חוזה הלוואה לפי סעיף . 11

  ;198613-ו"התשמ,  לחוק כרטיסי חיוב2חוזה כרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף . 12

, )גילוי נאות ומסירת מסמכים) (שירות ללקוח( לכללי הבנקאות 3הסכמים בכתב לפי סעיף . 13

  .199214-ב"התשנ

                                                 
  .128' בעמ, ט"ח התשל"ס 7
  .63' בעמ, ה"כח התש"ס 8
  . 178' בעמ, א"ח התשכ"ס 9

  . 754' בעמ, ב"ת תשס"ק 10
  . 118' בעמ, ו"ח התשנ"ס 11
  . 174' בעמ, ג"ח התשנ"ס 12
  .187' בעמ, ו"ח התשמ"ס 13
  1512' בעמ, ב"ת תשנ"ק 14
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  דברי הסבר

   1לסעיף 

  . בסעיף זה מפורטות הגדרות למונחים שונים שנעשה בהם שימוש בסעיפי החוק

  

. כי זהו חוזה שנכרת באמצעות מסמך אלקטרוני, מבהירה" חוזה אלקטרוני"דרת המונח הג

. 2001-א"התשס, חוזרת על הגדרת מונח זה בחוק חתימה אלקטרונית" מסר אלקטרוני"הגדרת 

  . 1995- ה"התשנ, חוזרת על הגדרת המונח בחוק המחשבים" פלט"הגדרת המונח 

  

  2לסעיף 

, "ליתנויהשקילות הפונקצ"או גישת  ,"שקילות הצורה "גישת שלץ ומיאהסעיף המוצע מהווה 

. Uncitral Model Law On Electronic Commerce - ם"מא של האוגודשמצאה עיגון בחוק ל

אין מניעה עקרונית , ם מדובר בדרישת כתב ראייתיתבהבמקרים , ללככמעותה שש מגישה זו 

הממלא אחר מספר , מסר אלקטרוני, ישה זו על פי ג".מסמך הנייר"שמסמך אלקטרוני יחליף את 

הסעיף מפרט באלו מקרים . זוכה למעמד משפטי זהה לזה של המסמך המקביל לו בנייר, דרישות

הסעיף מפרט את הגדרת מסמך . ובאלו תנאים, במסר אלקטרוני" מסמך נייר"ניתן יהיה להחליף 

 אלא רק, אלקטרוני" מסמך"כ יכול להיחשב לא כל מסר אלקטרוני ,  על פי ההגדרה.אלקטרוני

  . הנגיש לשימוש נוסף וניתן לאחזורמסר אלקטרוני 

  

  3לסעיף 

 המקים את דרישת סר אלקטרוני כממסרהסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ייחשב 

שמירה על שלמות ונכונות ל התנאים נוגעים.  המוצע2 בסעיף ותהקבוע, האחזורהנגישות ודרישת 

   .וניתן לאחזור והבטחת היותו נגיש לעיון ונינו של המסר האלקטרתוכ

  

  4לסעיף 

. שמידע מסוים יהיה בכתב,  סעיף קטן זה עוסק במצבים שבהם חיקוק קובע- )א(סעיף קטן 

הנגיש לשימוש , שניתן יהיה למלא אחר דרישה זו באמצעות מסר אלקטרוני, הסעיף המוצע קובע

על ידי לפענוח חזותי  האלקטרוני זמין וניתן שהמידע שבמסר,  הכוונה לכך"נגיש"במונח . נוסף

  . הקורא

  

 -  ו23מכוח סעיפם , פרסום הסדר בחירה בין נותני שירותים שנקבע על ידי קופת חולים: לדוגמא

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי , במקרה זה( 1994-ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי26

אף קובעות כי ניתן לפרסם את ההסדר באתר , 2005- ה"התשס, )הסדר בחירה בין נותני שירותים(

ניתן לפרסם מידע שכזה באמצעות מסר , המוצע) א(לפי סעיף קטן . )האינטרנט של קופת החולים

  . אלקטרוני

  

מידע מסוים שאדם יספק לאדם ,  סעיף קטן זה עוסק במצבים שבהם חיקוק קובע- )ב(סעיף קטן 

אין די בדרישת , כלומר. רך במסמך אלקטרונייש צו, במצבים אלהכי , הסעיף קובע. בכתב

להדפיס ,  לשמור אותו- ויש צורך גם לאפשר לנמען להיות מסוגל לעשות שימוש במידע הנגישות
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שהמידע יהיה ניתן , קובע הסעיף גם דרישה, בנוסף על דרישת הנגישות, לכן. וכדומה, אותו

  . לאחזור

  

כי מפיץ של קרן , קובע 1994- ד"התשנ, אמנותחוק השקעות משותפות בנל) 1(ד42סעיף : לדוגמא

למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או , בהקדם האפשרי, יודיע בכתבנאמנות 

ניתן יהיה למסור , המוצע) ב( על פי סעיף קטן .על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה, פדיונה

חוק ל) א(15הביא גם את סעיף כדוגמא נוספת ניתן ל. הודעה זו באמצעות מסמך אלקטרוני

נודע לבעל כי אם , הקובע 1995-ה"התשנ, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

בין , לבין הלקוח, ינים בינו או בין התאגיד המורשה שבו הוא עובד או שותףירשיון על ניגוד ענ

, שיון להודיע ללקוחיבעל הרחייב , ובין לגבי עסקה מסוימת, במתן שירות לאותו לקוח דרך כלל

זולת אם הסכים , יניםינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניעל קיום ניגוד העני, בכתב

המוצע ניתן יהיה למסור ) ב( על פי סעיף קטן .ביחס לאותה עסקה, הלקוח לכך מראש בכתב

  . הודעה זו תוך שימוש במסמך אלקטרוני

 
  5לסעיף 

עקרונית ניתן לכרות חוזה או לעשות פעולה משפטית באמצעות מסמך כי  ,המוצע קובע הסעיף

, אלקטרונימסמך לחוזה או לפעולה משפטית שנעשו באמצעות אין תוקף ואולם , אלקטרוני

מקרים , רובם ככולם, המנויים בתוספת הםהמקרים . נמנים עם הרשימה המנויה בתוספת לחוקה

כלולים , בנוסף על כך. טית דרישת כתב מהותיתשבהם קיימת לגבי החוזה או הפעולה המשפ

שלא , 2002-ב"התשס, שלגביהם נקבע בצו חתימה אלקטרונית,  רשימת המסמכיםבתוספת גם

  . ניתן לחתום עליהם באמצעות חתימה אלקטרונית

  

  6 לסעיף

אלקטרוני לשם  במסמך כי ניתן להשתמש , הוראת הסעיף הקטן המוצע קובעת - )א(סעיף קטן 

  .  יימסר בדרך מסוימתמידעכאשר אין דרישה שה, מידעובת מסירת קיום ח

  

כי כאשר קיימת בחיקוק דרישה שמידע , קובעתהמוצע קטן הסעיף ה הוראת - )ב(סעיף קטן 

 מךמסניתן למלא אחר דרישת הכתב באמצעות , מסוים יימסר טרם כריתת חוזה בכתב

  . לקטרוניתבכפוף לכך שיימסרו פרטים על ההתקשרות הא, אלקטרוני

  

  . לחוזים שאינם צרכנייםשהאמור יחול ביחס , הוראת הסעיף מבהירה

  

  7לסעיף 

והוא גם הצד , מציע התקשרות באמצעות חוזה אלקטרוני צד במקרה שבוכי , הסעיף המוצע קובע

. חובה לאפשר לצד השני לעיין בתנאי החוזה בטרם הכריתהעליו  מוטלת , את תנאי החוזההמנסח

  . גרוע מהוראותיו של חוק החוזים האחידיםזאת מבלי ל
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  8לסעיף 

חזקות אשר , אלקטרונימסר הסעיף המוצע קובע חזקות לעניין מועד המשלוח ומועד הקבלה של 

כגון מסירת , וגם ביחס לפעולות משפטיות שאינן חוזים(יש להן חשיבות רבה בדיני החוזים 

  . ם חזקות אלו ניתנות לסתירהג,  ככל חזקה). בעלות תוקף משפטי, הודעות שונות

  

מסר לעניין מועד המשלוח של . אלקטרוני שנשלחבמסר  סעיף קטן זה עוסק - )א(סעיף קטן 

כאשר הוא נכנס שנשלח כמסר האלקטרוני המסר כי רואים את ,  המוצעאלקטרוני קובע הסעיף

, ידע מאם השולח והנמען משתמשים באותה מערכת; למערכת מידע שמחוץ לשליטת השולח

לשימוש כך שהוא  ניתן חזור אל ניתןשהוא האלקטרוני נשלח משעה  המסרשחזקה קובע הסעיף 

  ;על ידי הנמעןנוסף 

 
קובע המסר לעניין מועד קבלת . אלקטרוני שהתקבלבמסר  סעיף קטן זה עוסק - )ב(סעיף קטן 

ערכת המידע נתקבל על ידי הנמען כאשר הוא נכנס למאלקטרוני  מסרה שחזקכי ,  המוצעהסעיף

זור  לאחניתן מסר האלקטרוניושהמכים מהסוג שנשלח מסשנמצאת בשימוש הנמען לשם קבלת 

  ; נוסף על ידי הנמעןלשימוש כך שהוא  ניתן 

 
מציע הוא . האלקטרוני ומקום קבלתוהמסר  סעיף קטן זה עוסק במקום משלוח - )ג(סעיף קטן 

ומהו המקום שבו נחזה ,  כאילו נשלחהאלקטרוניהמסר רואים את המקום ממנו מהו , לקבוע

  . האלקטרוני כאילו התקבלהמסר  

  

  9לסעיף 

שנכרתו בין , המיוחדת לחוזים אלקטרוניים,  יוצר עילת ביטול בשל פגם בכריתהעהסעיף המוצ

, הוראת הסעיף עוסקת למעשה במקרה מיוחד של טעות. אדם לבין סוכן אלקטרוני של אדם אחר

   .התקיימה החוזה ניתן לביטולב, וכשאר הפגמים בכריתה

  

, כלומר תוכנת מחשב חכמה, ההוראה חלה במקרה שבו אחד הצדדים הפעיל סוכן אלקטרוני

התנאים , על פי הסעיף המוצע. ללא מגע יד אדם, שבכוחה לבצע פעולות באופן אוטומטי ועצמאי

והסוכן  איננה טעות סופרהטעות שנפלה בחוזה : שבהם תקום זכות הביטול המיוחדת הם

הצד הטוען לקיום הטעות  ;הנאו לתקה למנעסבירה הזדמנות צד השני האלקטרוני לא סיפק ל

הצד הטוען לקיום הטעות נקט ; על הטעות בהקדם האפשרי לאחר שנודע לו עליהי הודיע לצד השנ

או בדבר , אם ניתנה, בצעדים סבירים למלא אחר הוראותיו של הצד השני בדבר החזרת התמורה

  . הצד הטוען לקיום הטעות לא השתמש או הפיק תועלת של ממש מן התמורה ;התמורהדת משה

  

  01לסעיף 

  . הסעיף המוצע מגדיר את סוגי ספקי שירותי האינטרנט שבהם ידון הפרק

  

  11לסעיף 

,  יובהר.בנזיקיןהסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ספק שירותי גישה יהיה פטור מאחריות 
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חל גם ביחס לעוולות בנזיקין , ביחס לכל ספקי שירותי האינטרנט, בנזיקיןכי הפטור מאחריות 

   . עוולות מסחריות וכדומה, דוגמת הפרת זכות יוצרים, לפקודת הנזיקיןשנמצאות מחוץ 

  

  21לסעיף 

   . הסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ספק שירותי אחסון זמני יהיה פטור מאחריות

  

  13לסעיף 

  .  בנזיקיןע מהם התנאים שבהם ספק שירותי אירוח יהיה פטור מאחריותהסעיף המוצע קוב

  

  14לסעיף 

אשר לאחר ביצועו יהיה ספק , "הודעה והסרה "-סעיף המוצע קובע את עקרונותיו של הליך הה

שתוכן שחובר על ידי ,  הן כלפי מי שטועןבנזיקין ובגין הפרת חוזהשירותי אירוח פטור מאחריות 

  . והן כלפי מחבר התוכן, עוולה כלפיומהווה צד שלישי 

  

  .  בעקבות קיומו של הליך ההורדה וההסרהלפטורהזכאות קובע את סעיף קטן זה  - )א(סעיף קטן 

  

אשר בהתקיימו מקים ,  סעיף קטן זה קובע את פרטיו של הליך ההורדה וההסרה- )ב(סעיף קטן 

  ).א(הקבועה כאמור בסעיף קטן , את הזכאות לפטור

  

לרבות , מסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות את פרטי ההליךסעיף קטן זה  - )ג(טן סעיף ק

  .  ומסמכים שיש לצרף לפניות אל ספק שירותי האירוחפרטים שיש למסור, מועדים

  

  51לסעיף 

חובת ועל ספק שירותי גישה בסעיף קטן מוצע זה מטיל על ספק שירותי אירוח  - )א(סעיף קטן 

כי ספק שירותי האירוח וספק שירותי הגישה חייבים לשמור , הוא קובע. מידעסודיות כלפי מחבר 

אותם אלא אם הסכים מחבר לגלות ולא , בסוד את פרטי מחבר מידע שיש בהם כדי לזהותו

  .המידע לכך במפורש ובכתב

  

ועל סעיף קטן מוצע זה מסמיך את בית המשפט לצוות על ספק שירותי אירוח  -) ב(סעיף קטן 

שנטען לגביו שהוא מהווה עוולה  , למסור את פרטיו של מחבר תוכן של מידע רותי גישהספק שי

  . או עבירה כלפי אדם אחר

  

הפרטים שיש לפרט בבקשה למתן , כי התנאים למתן הצו, סעיף קטן מוצע זה קובע - )ג(סעיף קטן 

  .  ייקבעו בתקנות, והמסמכים שיש לצרף לה, הצו

  

 אותן עבירות שאדם פרטי -בסעיף זה " עבירה"מגדיר מהי ן המוצע הקטהסעיף  - )ד(סעיף קטן 

  . זכאי להגיש בגינן קובלנה פלילית
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  16לסעיף 

הגשת מסמך לרשות : "כך, "דיווח אלקטרוני"מוגדר , 1968- ח"התשכ, בחוק ניירות ערך

ניתן לשמירה אלקטרונית , באמצעות מסר אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת

יש לתקנה כך ,  המוצע2לסעיף " דיווח אלקטרוני"כדי להתאים את ההגדרה של ; "ה כפלטולהפק

הנגיש לשימוש נוסף וניתן : "יבוא" הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט"שבמקום 

  ".לאחזור

  

  71לסעיף 

,  הכוונה היא.המפורטים בוחוק סעיפי הכי לא ניתן להתנות על הוראות , הסעיף המוצע מבהיר

מסמך  "-ל, המכילה תנאים שונים, שלא ניתן יהיה לקבוע בהסכם הגדרה שונה, וגמאלד

   ".אלקטרוני

  

  18לסעיף 

  . הסעיף המוצע מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לביצועו של החוק

  

   91לסעיף 

שהוראות החוק המוצע נועדו להוסיף על הוראות חוק קיימות ולא לגרוע , הסעיף המוצע מבהיר

עדיין ניתן להחיל , תנאי הפטור לספק שירותי האירוח אינם מתקיימים, לדוגמא, אם, לפיכך. מהן

  . כלפיו את דיני הנזיקין הכלליים

  

  20לסעיף 

  . המוצע מחיל את הוראות החוק על המדינה) א(סעיף קטן 

  

רשות שנעשו על ידי המדינה או , ביחס לפעולות משפטיות שאינן חוזה, קובעהמוצע ) ב(סעיף קטן 

כי גם , הסעיף המוצע קובע. כגון הודעות שונות, ואשר הנמען שלהן הוא אדם פרטי, ציבורית

אם הסכים הנמען לכך  שהפעולה , פעולות אלה יהיו תקפות אם נעשו באמצעות מסמך אלקטרוני

  . ההסכמה צריכה להיות מפורשת. המשפטית תיעשה באמצעות מסר אלקטרוני

  

  21לסעיף 

 כדי לאפשר תקופת הסתגלות, לאחר פרסומו יום 90 ףבע כי החוק ייכנס לתוקקוהמוצע הסעיף 

  . להוראותיו


