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תזכיר חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  

 ' : דיוור דיגיטלי , פרק __2021-(, התשפ"א 2022-ו 2021
וי לעלות על סדר יומה של  , והוא צפ2021גוסט  ובא   1תזכיר זה מיישם את החלטות הממשלה מיום  

הכלכלית   התכנית  לעניין  המיוחדת  השרים  למתן   ,2022-ו  2021לשנים  ועדת  האחרון  המועד  לאחר 

 הערות הציבור. 

 

 שם החוק המוצע  .א

חקיקה   )תיקוני  הכלכלית  התכנית  חוק  הכלכלית  תזכיר  המדיניות  התקציב  ליישום  - ו   2021לשנות 

 . דיוור דיגיטלי, פרק ____' : 2021-(, התשפ"א2022

 

 מטרת החוק המוצע והצורך בו .ב

כיום, הדרך הרווחת להעברת מסרים מגופים ציבוריים לציבור היא באמצעות דיוור פיסי, על אף שדרכי  

אלקטרוני,   )דואר  דיגיטליים  באמצעים  נעשות  בציבור  היום  והרווחות  המקובלות  ההתקשרות 

 שמאפשרים תקשורת בין אנשים(. מסרונים יישומונים ואתרים שונים 

להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מוצע  

תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים    ופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים מסרים על ידי ג

זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן    אלה. דיוור דיגיטלי יאפשר את שליחת המסר באופן מידי בערוץ

ת ורהתקשהוזול, תוך שמירת פרטיותו של הנמען. בכך, בכוחו של הדיוור הדיגיטלי לייעל את תהליך  

השולח   המסר והן מנקודת המבט של הגוף הציבורי  מקבלעם גופים ציבוריים, הן מנקודת המבט של  

 .אותו

 

 עיקרי החוק המוצע  .ג

 דיגיטלירישומו של מען   – 1עיקר 

לקבוע כי כל יחיד ותאגיד שהוא תאגיד הרשום באחד מהמרשמים המפורטים בתזכיר החוק,    מוצע

  " מען דיגיטלי"מוצע להגדיר    .את פרטי המען הדיגיטלי שלורלוונטי לו,  הלרשם  יהיה מחויב למסור  

תנאי לכך   ,יחידלעניין    .מספר של טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני  -ככל אחד מהפרטים הבאים  

תאגיד, חזקה על  עניין  . ל עושה בהם שימוש לקבלת מסרים  והואמצויים בחזקתו  פרטים אלו  הוא ש

תאגיד שמוסר לרשם פרטי מען דיגיטלי שלו, שהם פרטים הנמצאים בחזקתו והוא עושה בהם שימוש.  

ידי   על  ייעשה  הדיגיטלי  שי  שהיחיד באופן שיוודא  הרשם  רישום המען  לעשות  ויכול  מוש במען  יודע 

במועד הרישום    ,שה לפרטי המען הדיגיטלי. כמו כןיניין תאגיד כי יש לתאגיד גולעשמסר,  הדיגיטלי  

שתתקיים חזקת מסירה ו,  על כך שהמען הדיגיטלי ישמש גופים ציבוריים לשליחת מסריםיודיע הרשם  

כן יודיע הרשם ליחיד כי הוא רשאי להודיע כי הוא מסרב לקבל מסרים   .במקרים המפורטים בחוק

לעניין יחיד שהודיע כאמור, מוצע לקבוע הסדר מיוחד הכולל מסרים שגוף ציבורי  .  מענו הדיגיטליל

חד לגבי ומוצע לקבוע הסדר מי  ,היה רשאי לשלוח לו באופן דיגיטלי על אף הודעתו כאמור. כמו כןי

 טינים.ק

 



 קביעת סטנדרטים לשליחת מסר באופן דיגיטלי על ידי גוף ציבורי  – 2עיקר 

גופים ציבוריים ידי  זה  ובכלל    מוצע לקבוע סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים באופן דיגיטלי על 

. בין היתר, מטרתם של סטנדרטים אלה היא לקבוע סוגי מסרים שאותם יוכל גוף ציבורי לשלוח לנמען

להבטיח שאופן שליחת המסר לא יפגע בפרטיותו של הנמען, שהמסר נגיש לנמען וששליחת המסר לא  

תהווה מטרד לנמען )קרי שהגוף הציבורי לא יעשה שימוש במען הדיגיטלי על מנת לשלוח "דואר זבל"  

גוף ציבורי במסגרת הפעלת רק על מסרים ששולח    ההסדר המוצע יחולמוצע לקבוע כי    ,כמו כןלנמען(.  

 סמכותו לפי דין או במילוי תפקיד ציבורי שלו.  

 

 דיוור דיגיטלי השקול לשליחה בדואר או בדרך אחרת – 3עיקר 

הוא מסוג  דיגיטלי במקרים בהם המסר  באופן  יהיה רשאי לשלוח מסר  ציבורי  גוף  כי  מוצע לקבוע 

וכי   הנובעים מחיקוק  בדרך אחרת  המסרים  או  בדואר  לדיוור  שליחת מסר כאמור תיחשב כשקולה 

המפורטות להוראות  בהתאם  נשלח  אם  חיקוק,  באותו  החוק  כנדרש  נקבע בתזכיר  בו  במקום  כך,   .

בחיקוק כי על גוף להמציא מסר כלשהו בדואר או בדרך אחרת, הגוף הציבורי יהיה רשאי לשלוח את  

גבי  בחיקוק, ויראו בכך כאילו ענה על דרישות אותו חיקוק ל  המסר באופן דיגיטלי ולא בדרך הקבועה

 אופן ההמצאה. 

 

 חזקת מסירה של מסר שנשלח באופן דיגיטלי  – 4עיקר 

מוצע לקבוע כי מקום שחיקוק מתיר או מחייב להמציא מסמך או מסר על ידי הדואר, ובכלל זה בדואר  

ן "נתינה" או "שליחה" או לשון אחרת, רשום, בין שהוא נוקט לשון "המצאה" ובין שהוא נוקט לשו

אם אין הוראה אחרת משתמעת, אם שלח גוף ציבורי מסר בהתאם    –יראו את ההמצאה כמבוצעת  

, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את המסר לא בשל סירובו לקבלו או בשל  ההסדר המוצעלהוראות 

ג לפקודת  57פיזי הקבוע בסעיף  הימנעותו מקבלתו. הסדר זה יהווה הסדר דיגיטלי מקביל להסדר ה

, בו קבועה חזקת מסירה לגבי שליחת דואר, מקום בו לא נקבעה 1971-הראיות ]נוסח משולב[, התשל"א

 הוראה משתמעת אחרת. 

 

 תיקונים עקיפים בחוקי המרשם השונים  – 5עיקר 

את   המסדירות  הוראות  בהם  שייקבעו  כך  הבאים  החוקים  את  לתקן  הדיוור מוצע  הסדר  החלת 

  - עבור יחידים    :הדיגיטלי המוצע, בכל חוק בהתאם לשינויים המחויבים המותאמים לכל נמען ורשם

 -עבור עמותות  ,  1999-, התשנ"טחוק החברות  -עבור חברות  ,  1965-התשכ"החוק מרשם האוכלוסין,  

 . פקודת האגודות השיתופיות -ועבור אגודות שיתופיות  ,1980-תות, התש"םחוק העמו

 

 הוראות מעבר, תחילה ותחולה – 6עיקר 

באשר וך מתן מענה לדרישות ולצרכים השונים  ות, תמוצע לקבוע הוראות מעבר, תחילה ותחולה מדורג

מוצע לקבוע   ,כמו כןלמשל בהיבטים של התארגנות הרשמים להחלת ההסדר.    ,תאגידיםלליחידים ו

כי כך למשל מוצע לקבוע    .להבטיח החלה חלקה ומיטבית של הסדר הדיוור המוצע  כדיתקופות מעבר  



ציבור כן,  יגופים  לעשות  להמשיך  יוכלו  לאדם  דיגיטלי  באופן  מסרים  השולחים  בהתאם ים  שלא 

 חודשים לאחר יום התחילה.   18ופה של לתקלהוראות התזכיר המוצע,  

 

 השפעת תזכיר החוק המוצע על החוק הקיים  .ד

 מוצע לתקן את החוקים הבאים:

 ; 2018-תיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח

 ; 1965-התשכ"החוק מרשם האוכלוסין, תיקון 

 ;1999-, התשנ"טחוק החברות תיקון

 ;1980-העמותות, התש"םחוק תיקון 

 ;פקודת האגודות השיתופיותתיקון 

 תיקון פקודת המיסים )גביה(;

 ;1967-תיקון חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז

 1995-תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה

 .2005-תיקון חוק עדכון כתובת, התשס"ה

 

 השפעת תזכיר החוק המוצע על תקציב המדינה  .ה

העברת מסרים באמצעים עלותה של  הכרוכה בהעברת מסרים באופן דיגיטלי נמוכה בהרבה מהעלות  

ולכן המעבר לדיוור דיגיטלי צפוי להביא לחיסכון משמעותי בעלויות הדיוור והביול של הגופים    ,פיזיים

 ש"ח בשנה לכל הפחות.  ןמיליו 200-הציבוריים. עלויות אלה ביחס לממשלה בלבד מוערכות בכ

  

 ת תזכיר החוק המוצע על תקנים במשרדי הממשלה וההיבט המינהלי השפע . ו

 .אין

 

 להלן תזכיר נוסח החוק המוצע   .ז

  



- ו 2021לשנות התקציב ליישום המדיניות הכלכלית תזכיר חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה 

 , פרק ___' : דיוור דיגיטלי2021-(, התשפ"א2022

 

 דיוור דיגיטלי _: פרק  

תיקון חוק פנייה  

לגופים ציבוריים  

באמצעי קשר 

 דיגיטליים

 בפרק) 20181-"חהתשעבחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים,   .1

  -חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים(  – זה

 "; ציבורייםחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים במקום שם החוק יבוא " (1)  

 יבוא:  1לפני סעיף  (2)  

 "פרק א': הגדרות";   

  - 1בסעיף  (3)  

 תימחק; –ההגדרה "אמצעי קשר דיגיטלי"  (א)   

 במקום ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא: (ב)   

 אחד מאלה, לפי העניין:  –גוף ציבורי" "    

ב'   (1)      פרק   המנוי  ,לציבור  שירות  שנותן  גוף  –לעניין 

 הראשונה;  בתוספת

חוק  ל  23סעיף  כהגדרתו ב  ציבורי  גוף  –לעניין פרק ג'   (2)     

בתוספת השנייה,   המנוי,  19812- "אהתשמהגנת הפרטיות,  

( גוף כאמור בפסקה  נקבע   – ( להגדרה האמורה  2ולעניין 

פרטי  יהיה רשאי לקבללגביו בצו לפי אותה פסקה כי הוא  

 נייד;";  כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון

 יבוא:  1סעיף  אחרי (4)  

 דיגיטלייםקשר  באמצעי"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים   

דיגיטלי"  ,  זה  בפרק א.1 הגדרה   קשר  אמצעי    – "אמצעי 

טכנולוגי שבחר גוף ציבורי, המאפשר לציבור לפנות  

האינטרנט,    בפשטות  אליו באמצעות  מקום,  מכל 

לצרף  וכן  אלקטרוני,  דואר  באמצעות  לרבות 

 ."; לפנייתו קבצים

 
 .61, עמ' ; התשפ"א902ס"ח התשע"ח, עמ'  1
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 יבוא:   3אחרי סעיף  (5)  

 דיגיטלי באופן"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים   

 –בפרק זה  א.3 הגדרות –פרק ג'   

תושב כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין,    –"יחיד"        

מרשם   –)להלן    19653-"ההתשכ חוק 

 האוכלוסין(;

אלקטרוני"           חתימה   בחוק  כהגדרתו  –"מסר 

 ;20014-"אהתשס, אלקטרונית

דיגיטלי"         דיגיטלי  –"מען  בחיקוק    מען  כהגדרתו 

  , של גורם השלישיתלתוספת  המנוי בטור ב'  

במרשם   ושנרשם  לצדו,  א'  בטור  המנוי 

חיקוק   אותו  להוראות   ולהוראותבהתאם 

 ;ב3 סעיף

לרבות פנקס או כל אמצעי רישום דומה    –מרשם"  "      

 אף אם כינויו שונה; 

 אדם שברשותו מען דיגיטלי; – "נמען"      

לפי חיקוק  מרשם  מוסמך לנהל  הגורם ה  –"רשם"        

 לתוספת השנייה.המנוי בטור ב' 

חובת יידוע בעת    

  רישום מען דיגיטלי

 במרשם

של   (א) ב.3 דיגיטלי  מען  רישום  במרשם    אדםבעת 

חיקוק   לפי   לתוספת '  ב  בטור  המנויהמתנהל 

 - לאדם הרשם יודיע ,השלישית

המען (1)        גופים   כי  ישמש  הדיגיטלי 

אליו לפי הוראות ציבוריים לשליחת מסרים  

קטין  זה  פרק ולעניין  מסרים    – ,  לשליחת 

המנויים  סוגימה הם  או  בתוספת  רביעית 

  קטן )ב(; בסעיףהודעה כאמור 

 

 

יחיד (2)       ר  –  לעניין  הוא  להודיע  כי  שאי 

לקבל מסרים    מסרבהוא  ש  , בכל עתלרשם,  

 נולמע  זה  פרקמגופים ציבוריים לפי הוראות  

כאמור, הדיגיטלי סירוב  על  יודיע  אם  וכי   ,

 יחולו הוראות אלה: 
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בגיר   (א)         הוא  גוף   –אם  יוכל 

מסר  הדיגיטלי  למענו  לשלוח  ציבורי 

 (, בלבד;1)ב()ג3כאמור בסעיף 

קטין   (ב)         הוא  ניתן   –אם  יהיה 

לשלוח לו הודעה כאמור בסעיף קטן  

 )ב(, בלבד; 

שתחול   (3)        אפשרות  קיימת  חזקת  כי 

מסר לגבי  דין  כל  לפי  אלקטרוני   מסירה 

לפי   הדיגיטלי,  למענו  ציבורי  גוף  ששלח 

   ח.3 סעיףהוראות 

הרביעית לפי הוראות סעיף  תוספת  התוקנה   (ב)      

  על כך הרשם יודיע  ,   מסרשל    סוג )ד( כך שנוסף לה  5

נרשם במרשם; בהודעה   שמענו הדיגיטלילכל קטין  

ב כי  הרשם  יציין  הקטין    ואפשרותכאמור  של 

 . כאמורלקבל מסרים  הוא מסרבשלו להודיע 

במרשם   (ג)       נרשם  הדיגיטלי  שמענו  יחיד  הגיע 

את   הודעה  הרשם  לו  ישלח,  18לגיל   הכוללת 

 .  (3)-ו )א((2(, )1קטן )א()  בסעיףהפרטים האמורים 

דיוור דיגיטלי בידי    

 גוף ציבורי

רשאי (א) ג.3 ציבורי  סמכות    ,גוף  הפעלת  במסגרת 

או   דין  מסר  ,  ציבורי  תפקיד  במילוילפי  לשלוח 

באמצעי  ,  אדםל  אלקטרוני לשלוח,  זה  ובכלל 

,  דיגיטלי, הודעה על שליחת מסר אלקטרוני כאמור

 :אלהכל  יםתקייממ אםרק 

מתקיימים לגבי המסר או שליחתו כל  (1)       

 אלה:

אחד  (א)         המסר  לגבי  מתקיים 

 מאלה:

  חיקוק   לפי מסר נשלח  ה (1)         

 ; או הוראת מינהל

מידע   כוללהמסר   (2)         

 ;נמעןל ייעודיבאופן  המותאם



מידע  המסר (3)           כולל 

וה לנמען  להודיע   נועדמותאם 

עליו על עניין שעשוי להשפיע    לו

 ; באופן משמעותי

את   (4)          מזהיר  המסר 

שעלול לסכן את    בעניין  הנמען

או   אדם  של   ביטחונואו    שלומו

 ; מנחה אותו בעניין כאמור

מסוג  (5)          הוא  המסר 

נתן   שהנמען  לגוף המסרים 

הסכמתו   הציבורי את 

 ;הדיגיטלי  נולמע שליחתםל

 המסר ניתן לשמירה ולאחזור; (ב)        

נשלח   (ג)         מאובטח, המסר  באופן 

נקיטת   סבירים תוך  הגנה  אמצעי 

שיבוש    אומפני פגיעה  בנסיבות העניין  

לב והכול    ,שליחתו  בתהליך בשים 

המידע   במסרלרגישות  ותוך   הכלול 

השימוש בנוחות  של   התחשבות 

 הנמען;

הציבורי   (ד)         אמצעיהגוף   נקט 

כדי  הגנה העניין  בנסיבות   סבירים 

המסרלהבטיח   ישתנה  שתוכן   לא 

 ;מעת שליחתו עד קבלתו אצל הנמען

לא (ה)         נשלח  מפרטי המסר  חד 

 לפחות;המען הדיגיטלי של הנמען, 



ל  (ו)         שנשלח  מסר  דואר לעניין 

נגיש    –אלקטרוני    בהתאם המסר 

שירות   לענייןוראות  לה נגישות 

סעיף    אינטרנט לפי  יב 19שנקבעו 

עם לחוק   לאנשים  זכויות  שוויון 

כאילו היה   ,19985-"חהתשנ,  מוגבלות

באותן    אינטרנט  שירות כאמור 

 הוראות;

המסר הוא   –לעניין נמען שהוא קטין   (2)       

 מסוג המנוי בתוספת הרביעית.

הוראות   (ב)       אף  נמען    הודיע   )א(,  קטן   סעיף על 

( לחוק  1א)ב()5  סעיףשהוא יחיד לרשם, לפי הוראות  

מסרים   לקבל  מסרב  הוא  כי  האוכלוסין,  מרשם 

מגופים ציבוריים למענו הדיגיטלי, יחולו ההוראות  

 העניין: שלהלן, לפי 

יוכל גוף ציבורי לשלוח   –לעניין בגיר   (1)       

לו, כאמור באותו סעיף קטן, רק מסר כאמור  

או 4)(א()1))א(  בפסקה אחת    (  הנשלח  מסר 

הנמען   את  ליידעלשנה, בידי הרשם, במטרה 

מגופים   האפשרות  בדבר מסרים  לקבל 

  ציבוריים למענו הדיגיטלי;

יוכל גוף ציבורי לשלוח    –לעניין קטין   (2)       

לפי   הודעה  לו כאמור באותו סעיף קטן רק 

 ב)ב(.3 סעיף

)א() (ג)       קטן  סעיף  הוראות  אף   ונקבע()א(,  1על 

  מפורטות   הוראות  כאמור באותו סעיף קטן  חיקוקב

אלקטרוני כאמור בסעיף קטן    שליחת מסר   ןענייל

)א( רישה, יחולו אותן הוראות לעניין שליחת המסר  

 ולא יחולו הוראות סעיף זה.
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דיוור דיגיטלי    

  מענה במסגרת

 לפנייה 

סעיף   ד.3 הוראות  אף  לג,  3על  אדם  ציבורי פנה    גוף 

דיגיטלי   פנה    ,מסויםבעניין  באמצעי  זה  ובכלל 

רשאי   כאמור לצורך קבלת שירות מהגוף הציבורי,

הציבורי   לאותה  לשלוח  הגוף  מענה  במסגרת  לו, 

לא בהתאם להוראות  אף ש  אלקטרוני, מסר  פנייה,  

 . הסעיף האמור

 : הוראות לעניין שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר'ד פרק  

דיוור דיגיטלי    

השקול לשליחה  

 בדואר

נקבעו בחיקוק הוראות לעניין שליחת מסר בידי גוף   .ה3

ציבורי, בדואר, בין שהוא נוקט לשון "שליחה" ובין  

שהוא נוקט לשון המצאה או לשון אחרת, יראו מסר 

  על   הודעה  זה  ובכללאלקטרוני ששלח גוף ציבורי,  

כאילו  כאמור  מסר  שליחת אם   נשלח,  בדואר, 

 מתקיימים כל אלה: 

 ;ג3 סעיףנשלח לפי הוראות  המסר  (1)      

 ;משלוח המסר אתעד ית הגוף הציבורי (2)      

חזקת מסירה לגבי שליחת המסר  קיימת    אם (3)      

דין   כלל    –לפי  עלהמסר  חזקת  קיומה של    הודעה 

כדי   כאמור,מסירה   בו  ושאין  ברור  בולט,  באופן 

 ;להטעות

למתן כלל מנגנון    שלח המסרשבו נאמצעי  ה (4)      

על   בחיווי  בקבלתו  המסר    שליחתכשל  ולא  או 

 כשל כאמור;התקבל חיווי על 

דואר אלקטרוני  לעניין מסר שנשלח לכתובת   (5)      

הציבורי  – הנדרשים    הגוף  באמצעים    כדי נקט 

גיע לתיבת ילהבטיח ברמת ודאות גבוהה שהמסר  

ואולם, לא תישמע טענה    ;מעןנהדואר הנכנס של ה

מצד   זה  כי  שנמען  לעניין  של  קבע  מהמען  מסרים 

הציבורי   יגיעהגוף  זו, זו;    הלתיב  ולא  בפסקה 

נכנס"   דואר  הראשית    –"תיבת  הדואר  תיבת 

דואר האלקטרוני שבה מתקבלות הודעות  כתובת  ב

מח אלקטרוני    כתובתמדל,  כברירת  ה  שאינדואר 

 ה.לא רצוי כתובתכ המזוה מוגדרת או



דיור דיגיטלי    

השקול לשליחה  

 בדואר רשום

נקבעו בחיקוק הוראות לעניין שליחת מסר בידי גוף   ו.3

  – )בפרק זה  ציבורי, בדואר רשום או במכתב רשום  

ובין  (רשום  דואר לשון "שליחה"  נוקט  בין שהוא   ,

שהוא נוקט לשון "המצאה" או לשון אחרת, יראו 

הציבורי הגוף  ששלח  אלקטרוני    זה   ובכלל ,  מסר 

ואר כאילו נשלח בד ,כאמור מסר שליחת על הודעה

 רשום, אם מתקיימים כל אלה:

האמור   (1)       המסר  לגבי  (  1)  בפסקאותמתקיים 

 ; ה3 סעיףשל  (5) עד

למען  (2)       המסר  את  שלח  הציבורי  הגוף 

 הדיגיטלי של הנמען;  

 מתקיים אחד מאלה:  (3)      

את    הנמען (א)        המסראישר  או    קבלת 

שהמסר  כך  על  חיווי  קיבל  הציבורי  שהגוף 

שהזדהה   לאחר  לנמען    באמצעותהוצג 

  ברמת  הזדהות  שמאפשר  דיגיטלי  אמצעי

בנסיבות   גבוהה  זה    הענייןודאות   –)בפרק 

 ; אישור מסירה דיגיטלי(

 קבלת המסראם הנמען לא אישר את   (ב)       

המסר פעם נוספת  הגוף הציבורי שלח את    –

סביר המסר  לאחר    זמן    לראשונה, משלוח 

הדיגיטלי המען  מפרטי  הנמען,   לשניים  של 

קבלת ואם    לפחות, את  אישר  לא  הנמען 

כאמורלאחר    המסר נוספת  פעם   –  שנשלח 

אחד או יותר המסר להגוף הציבורי שלח את  

שונה  בדרך  של הנמען    ימען הדיגיטלמפרטי ה

 .קודם לכןמהדרך שבה נשלח המסר  



 

 

דיגיטלי  דיוור  

השקול לשליחה  

בדואר רשום עם  

אישור מסירה או  

 במסירה אישית 

נקבעו בחיקוק הוראות לעניין שליחת מסר בידי גוף    ז.3

עם אישור מסירה או מסירת    רשום  בדוארציבורי  

אישית   במסירה  כאמור  בין ביד  מסירה  אומסר   ,

נוקט לשון   ובין שהוא  נוקט לשון "שליחה"  שהוא 

לשון   או  אלקטרוני  "המצאה"  מסר  יראו  אחרת, 

 שליחת  על  הודעה  זה  ובכלל,  ששלח הגוף הציבורי

בדואר רשום עם אישור   כאילו נשלח  ,כאמור  מסר

אישית   במסירה  לפי    ,ביד  במסירה   אומסירה, 

 העניין, אם מתקיימים התנאים שלהלן, לפי העניין: 

המסר (1)       לגבי  (  1)  בפסקאותהאמור    מתקיים 

 ; ו3 סעיף( של 3עד )

 ; אישור מסירה דיגיטלי הנמעןהתקבל מ (2)      

מסר שנקבעו בחיקוק הוראות לעניין    לעניין (3)      

ב לא    –  ביד  מסירהב  או  אישית   מסירהמסירתו 

ב כי ההמצאה תיעשה במסירה  אותו  נקבע  חיקוק 

 .אישית או במסירה ביד, בלבד

חזקת מסירה לעניין    

המצאת מסר למען  

 דיגיטלי

הוראות לעניין המצאת מסר  חיקוק  נקבעו ב (א) .ח3

בין שהוא או בדואר רשום,    דוארמאת גוף ציבורי, ב

לשון   נוקט  שהוא  ובין  "המצאה"  לשון  נוקט 

לשון אחרת או  או "שליחה"  את רואים    ,"נתינה" 

אם המסר    כמבוצעת  לפי אותן הוראות,  המצאהה

הוראות   לפי  שנשלח  אלקטרוני  מסר    סעיפים הוא 

העניין, 3או    ה3 לפי  עסקים    ו,  ימי  ארבעה  בתום 

ובלבד שמתקיימים שני אלה,  מיום משלוח המסר,  

את   קיבל  שלא  הנמען  הוכיח  כן  אם  אלא  והכול 

בשל   ולא  בו  תלויה  שאינה  מסיבה  סירובו  המסר 

 כך:הימנעותו מ לקבל את המסר או

לא נקבעו באותו חיקוק הוראות בדבר חזקת  (1)      

 מסירה לעניין המצאת המסר;

שמשתמע   (2)       הוראה  חיקוק  באותו  נקבעה  לא 

לעניין  מסירה  חזקת  להחלת  מקום  שאין  ממנה 

 המצאת המסר. 



בחיקוק הוראות לעניין חזקת מסירה,   נקבעו (ב)      

יחולו אותן הוראות לעניין מסר דיגיטלי שנשלח לפי  

 ו. 3או  ה3 סעיפיםהוראות 

 : הוראות שונות"; 'ה פרק  

  - 4בסעיף  (6)  

יבוא  (א)    זה"  "חוק  אחרי  ובו,  )א(,  קטן  כסעיף  יסומן  בו  האמור 

 "למעט פרק ד'"; 

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  (ב)   

ביצוע  (  ")ב     על  ממונה  המשפטים  רשאי,    ',ד  פרקשר  והוא 

 בהסכמת שר הכלכלה והתעשייה, להתקין תקנות לביצועו.";

  – 5בסעיף  (7)  

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

 "התוספת הראשונה"; 

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  (ב)   

 . השנייה התוספת את לשנות, בצו, רשאי השר ")ב(    

המשפטיםבהסכמת    ,השר (ג)     את בצו,    ,רשאי  ,שר  לשנות 

 . התוספת השלישית

שר  (ד)     עם  התייעצות  ולאחר  המשפטים  שר  בהסכמת  השר, 

הרווחה והשירותים החברתיים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת 

 הרביעית.";

  - בתוספת (8)  

 ; ראשונה"תוספת יבוא "הכותרת  במקום (א)   

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

 אחרי התוספת הראשונה יבוא: (9)  

 שנייה"תוספת   

 ( 1( להגדרה "גוף ציבורי" בסעיף 2)פסקה )  

לרבות  (1)   ממשלתי,  ו  משרד  שלויחידותיו  הסמך  הלשכה  יחידות  למעט   ,

 המרכזית לסטטיסטיקה; 

 צבא ההגנה לישראל;  (2)  



 ; ישראל משטרת (3)  

 ; הסוהר בתי שירות (4)  

 לשכת נשיא המדינה;  (5)  

 הכנסת; (6)  

 משרד מבקר המדינה;  (7)  

 ; הליכים שיפוטיים או מעין שיפוטייםהם עניינים שבתי משפט למעט  (8)  

]נוסח משולב[,    םיהיהודי   הדת   שירותי  בחוק  ותה כמשמע  דתית  המועצ (9)  

 ;19716-התשל"א

 ;20017- "אהתשס, חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב (10)  

 ;1968-"חהתשכניירות ערך, רשות ניירות ערך כמשמעותה בחוק  (11)  

]נוסח  (12)   הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  כמשמעותו  לאומי  לביטוח  המוסד 

 ;19958-תשנ"ההמשולב[, 

 ;19599-תשי"טה, שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה  (13)  

בחוק   (14)   כמשמעותו  הכללי  הכלליהאפוטרופוס  - תשל"חה,  האפוטרופוס 

978110; 

 . עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית (15)  

 שלישיתתוספת   

 (א3 בסעיף)ההגדרה "מען דיגיטלי"    

 'ב טור 'א טור  

האוכלוסין,   תושב מרשם  -"ההתשכחוק 

196511; 

חברה או חברת חוץ כהגדרתן בחוק 

)בתוספת   199912-"טהתשנהחברות,  

 חוק החברות( –זו 

 חוק החברות 

 
 . 130ס"ח התשל"א, עמ'  6
 .454ס"ח התשס"א, עמ'  7
 . 210ס"ח התשנ"ה, עמ'  8
 .32ס"ח התשי"ט, עמ'  9

 .61ס"ח התשל"ח, עמ'  10
 . 270ס"ח התשכ"ה, עמ'  11
 .189התשנ"ט, עמ' ס"ח  12



העמותות,  בחוק  כהגדרתה  עמותה 

זו    198013-"םהתש חוק    –)בתוספת 

 העמותות(

 חוק העמותות

אגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת 

 14האגודות השיתופיות 

תקנות האגודות השיתופיות )ייסוד(, 

 .1976-"והתשל
 

 רביעית תוספת  

 ( )א((3()אג)3 סעיף)  

 ; מסר הנוגע לגיוסו של הקטין לשירות ביטחון (1)  

 ." מסר הנוגע לבקשת רישיון נהיגה של הקטין (2)  

תיקון חוק מרשם  

 האוכלוסין

(  האוכלוסין   מרשםחוק    –)בפרק זה    196515-"ההתשכבחוק מרשם האוכלוסין,    .2

–  

 :"יום לפי הלוח העברי" יבוא  ההגדרה יאחר, 1בסעיף  (1)  

 כל אחד מאלה: –""מען דיגיטלי"    

נייד    של  מספר (1)     תושבאשר  טלפון  של  בחזקתו   מצוי 

 בו שימוש לקבלת מסרים; עושה ושהתושב

אלקטרוני (2)     דואר  תושב  כתובת  בה של  עושה  שהתושב   ,

 מסרים;";  לקבלתשימוש 

 ב( יבוא: 11)א(, אחרי פסקה ) 2בסעיף  (2)  

 המען הדיגיטלי;";  ג(11")   

 יבוא:  5אחרי סעיף  (3)  

"חובה להודיע על    

 מען דיגיטלי

שנה חייב למסור לפקיד   16תושב שמלאו לו   (א) א.5

בדבר   הודעה  המען    מסוגי   אחד  כלהרישום 

 הדיגיטלי שלו.

    -כאמור בסעיף קטן )א( בעת מסירת הודעה  (ב)      

 
 .210ס"ח התש"ם, עמ'  13
 .360, )א( 336חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע(  14
 .  214; התשע"ח, עמ' 270ס"ח התשכ"ה, עמ'  15



רשאי התושב, לאחר שפקיד הרישום  (1)       

בסעיף   כאמור  לו  תקשורת 3הודיע  לחוק  ב 

התשע"ח ציבוריים,  גופים  עם  -דיגיטלית 

, להודיע לפקיד הרישום כי הוא מסרב  2018

מגופים   מסרים  הדיגיטלי  למענו  לקבל 

,  לחוק האמור  ג3  סעיףציבוריים לפי הוראות  

 ; ( לאותו סעיף2ויחולו הוראות סעיף קטן ) 

לתושב   (2)        כי  הרישום  פקיד   ישיוודא 

וכי הוא   בהודעה  שצוין  הדיגיטלי  למען  גישה

 יודע כיצד לעשות בו שימוש.";

ובסופו  19בסעיף   (4)   דיגיטלי"  מען  "או  יבוא  מען"  של  "שינוי  אחרי  ג)א(, 

דיגיטלי   מען  "ולעניין  האמור    –יבוא  לגביה  שהתקיים  הודעה  פי    בסעיף על 

 ";(2)(בא)5

 ". 7, 6, 5" יבוא "5-7)ג(, במקום "35בסעיף  (5)  

תיקון חוק עדכון  

 כתובת

 בסעיף (,  חוק עדכון כתובת  –זה    בפרק)  200516-בחוק עדכון כתובת, התשס"ה  .3

" יבוא  2א)א(, במקום "או את כתובתו" יבוא "את כתובתו", אחרי "לפי סעיף  2

  ו כהגדרת  –דיגיטלי"    מען, " זה"לעניין    יבוא  ובסופו"או את מענו הדיגיטלי"  

 שם". בחוק המר

תיקון חוק 

 החברות

 –(חוק החברות –)בפרק זה  199917-"טהתשנ, בחוק החברות  .4

  -1בסעיף  (1)  

 " יבוא: חוק ניירות ערךאחרי ההגדרה " (א)   

גופים ציבוריים"       דיגיטלית עם  חוק תקשורת   –"חוק תקשורת 

 ;". 2018-דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח

 "מען" יבוא: ההגדרהאחרי  (ב)   

דיגיטלי"       המנויים  מ  אחד  כל   –""מען   בתוספתהפרטים 

התוספת   ;הרביעית את  לשנות  בצו,  רשאי,  השר 

 הרביעית;";

 - 8 בסעיף (2)  

יסומן    האמור (א)    )א(,    כסעיףבו  "בקשה"    אחריברישה,  ,  ובוקטן 

 "; מקוון"באופן  יבוא

 
 .142; התשע"ב, עמ' 998ס"ח התשס"ה, עמ'  16
 . 450; התש"ף, עמ' 189ס"ח התשנ"ט, עמ'  17



 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   (ב)   

)א(,    על ")ב(     קטן  בסעיף  האמור  ,  הרשם  רשאיאף 

סעיף קטן    אותוב  כאמור הגשת בקשה    לאפשר מיוחדים,    מטעמים

 .";  מקווןשלא באופן 

, ובסופו יבוא  יימחקו  –"  כי  להורות  רשאי"השר  )ב(, המילים  38  בסעיף (3)  

 שלא   דיווח   או   מסמך  מסירת  לאפשר,  מיוחדים  מטעמים,  הרשם"ואולם, רשאי  

 ; "מקוון באופן

 )א( ואחריו יבוא: כסעיף קטן יסומן , האמור בו43בסעיף  (4)  

אף   ")ב(    לפיעל  )א(סעיף    ההוראות  של פרטי    ,קטן  הדיגיטלי  מענה 

, אלקטרוני  דואר  כתובת  למעט  –ולעניין חברה לתועלת הציבור  חברה,  

גוף    יםפתוח  ויהי של  )  כאמורלעיונו  ציבורי" 2בפסקה  "גוף  להגדרה   )

ציבוריים  חוק  ל  1שבסעיף   גופים  עם  דיגיטלית  גוף    –)להלן  תקשורת 

 ."; בלבד ציבורי(,

 -44 בסעיף (5)  

 תימחק;  -לרבות" הכול" במילים החל ההסיפ(, 1) בפסקה (א)   

 ;תימחק –"לרבות אופן"  במיליםהחל  ההסיפ(, 3) בפסקה (ב)   

"ומען  (6)   יבוא  רשום"  "משרד  אחרי  רביעי,  בחלק  ראשון  פרק  בכותרת 

 דיגיטלי";

  - 123בסעיף  (7)  

 "; הודעה או" יבוא "מסמך" לפני ,בסעיף קטן )ג( (א)   

 "; הודעה או" יבוא "מסמך" לפני ,בסעיף קטן )ד( (ב)   

 יבוא:  123סעיף אחרי  (8)  

כל  (א) א.123 "המען הדיגיטלי    את  לקיים  עליה  חברה,  שנרשמה  מיום 

 . הדיגיטליפרטי המען 

חברה    המען הדיגיטלי שלהודעה על כל פרטי   (ב)      

; הודעה  תימסר לרשם עם הבקשה לרישום החברה

ב שינוי  בתוך  המען  על  לרשם  תימסר  דיגיטלי 

 .ארבעה עשר ימים לאחר השינוי

את  ה (ג)       ירשום  ש  ן מעה רשם  עליו  הדיגיטלי 

)  סעיףהודיעה החברה לפי הוראות   לאחר    (, בקטן 

ו1ב)א()3  בסעיףכאמור    לה  הודיעש לחוק 3)-(   )

 עם גופים ציבוריים.";  תקשורת דיגיטלית



 ( יבוא:2פסקה ) , אחרי 140בסעיף  (9)  

 א;"; 123כאמור בסעיף  במען הדיגיטלישינוי  א(2")   

 ( יבוא:2פסקה ) אחרי , 145בסעיף  (10)  

 א;"; 123כאמור בסעיף  במען הדיגיטלישינוי  א(2")   

  - 346 בסעיף (11)  

)ב() (א)    קטן  "(,  3בסעיף  יבואהשם  במקום  המען השם,  "  והמען" 

 ; והמען הדיגיטלי"

בסעיף קטן )ג(, במקום "בשמו או במענו" יבוא "בשמו, במענו או   (ב)   

 במענו הדיגיטלי"; 

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  (ג)   

סעיף    )ג(  קטן  סעיףהוראות   (1")ג     בשינויים 123של  יחולו,  א 

לפי  לרישום  לבקשה  שצורף  הדיגיטלי  המען  לעניין  המחויבים, 

( או שעליו הודיעה חברת חוץ לפי סעיף קטן )ג(, 3סעיף קטן )ב()

 תהיהלשר לפי סעיף קטן )ד( של הסעיף האמור    הנתונה  והסמכות

 .";חוץ חברות סוגילו גם לעניין  הנתונ

, בסופו יבוא "ואם מוענו כאמור בידי גוף ציבורי לפי הוראות  347בסעיף   (12)  

גם אם נשלחו למען   –לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים    ג3סעיף  

 הדיגיטלי של מורשה כאמור";

 אחרי התוספת השלישית יבוא: (13)  

 "תוספת רביעית   

 דואר אלקטרוני;  כתובת (1)  

 ." ניידמספר טלפון  (2)  

תיקון חוק 

 העמותות

  –(חוק העמותות –)בפרק זה  198018- "םהתש, בחוק העמותות  .5

 - 2בסעיף  (1)  

קטן   (א)    "באופן    –")להלן    אחרי  ,)א(בסעיף  יבוא    "מקווןהרשם(" 

בישראל"  ו "מענה  מענה    יבואבמקום  פרטי  כל  בישראל,  "מענה 

 הדיגיטלי";

)ב(,    בסעיף (ב)     כאמור   לתיקון  או  לשינוי"בקשה    יבוא  בסופוקטן 

 ;"מקוון באופן תוגש, זה קטן בסעיף

 
 .  412; התשע"ח, עמ' 210ס"ח התש"ם, עמ'  18



 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   (ג)   

ו  בסעיפים  האמור  אף  על(  ג")     )א(  , הרשם  רשאי)ב(,  -קטנים 

לפי    לאפשרמיוחדים,    מטעמים בקשה   פיםסעי  אותםהגשת 

 . מקווןשלא באופן  ניםקט

דיגיטלי"   )ד(     "מען  זה,  החברות,   –בחוק  בחוק  כהגדרתו 

 .";1999-התשנ"ט

 א יבוא:  8אחרי סעיף  (2)  

 , מען דיגיטלי ודרכי המצאה ען: מ1"פרק א'  

מ (א)  ב.8 ודרכי המצאה "מען    לקיים  עליה  עמותה  שנרשמה    ען מיום 

 . בישראל שאליו ניתן להפנות כל הודעה לעמותה

לרשם   (ב)       תימסר  במען  שינוי  על  בתוך  הודעה 

השינוי לאחר  ימים  עשר  את    ארבעה  ירשום  והוא 

 השינוי.

תהיה   (ג)       לעמותה  מסמך  או  הודעה  המצאת 

של העמותה כפי שהוא רשום אצל    ענהבהנחה במ

 .  הרשם בשעת המסירה, או במשלוח אליו בדואר

המצאת הודעה או מסמך מהרשם לעמותה,  (ד)      

הרשם  ששוכנע  במקום  בהנחה  גם  שתהיה  יכול 

 .ששם מנהלת העמותה בפועל את פעילותה

  כל   אתמיום שנרשמה עמותה, עליה לקיים   (א) ג.8 המען הדיגיטלי   

 . הדיגיטלי המען פרטי

ב (ב)       שינוי  על  ההודעה  מפרטי  מען  פרט 

דיגיטלי של העמותה תימסר לרשם בתוך ארבעה ה

 . והוא ירשום את השינוי עשר ימים לאחר השינוי

הדיגיטלי של   ןמעפרטי ההרשם ירשום את   (ג)      

בסעיף   שצויןהעמותה   כאמור  לרישום  בבקשתה 

)ב(,  2 שינוי כאמור בסעיף קטן  על  או בהודעה  )א( 

ש בסעיף    לה  הודיעלאחר  ו1ב)א()3כאמור   )-(3 )

 . עם גופים ציבוריים לחוק תקשורת דיגיטלית

מסמכים  שמירת   

 במען של העמותה 

ב (א) .ד8 תשמור  המסמכים   מענהעמותה  את 

 :אלהה

 תקנון העמותה;  (1)       



 .)א(39המסמכים המנויים בסעיף  (2)       

המסמכים   (ב)       את  לשמור  רשאית  עמותה 

אלקטרוניים  באמצעים  )א(  קטן  בסעיף  האמורים 

לקבל   אפשרות  תהיה  בהם  לעיין  שלזכאים  ובלבד 

 העתקים מן המסמכים."; 

 בטל; – 14סעיף  (3)   

  – 38בסעיף  (4)   

 -  )א(בסעיף קטן  (א)    

המקוריים הבאים    המסמכים"את    במקום,  ברישה (1)     

העתקיהם   "  המאושרים או  יבוא   אתמקוון    באופןכדין" 

 ;"שלהלן הדיווחים או המסמכים

מע  אחרי   ,  (1)בפסקה   (2)      "או  יבוא    נה "מענה" 

 הדיגיטלי".

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  (ב)    

הגשת   לאפשרמיוחדים,    מטעמים,  רשאי  הרשם (1")א     

)א(,    ומסמכיםדיווחים   קטן  סעיף   באופן  שלאלפי 

 ";.מקוון

  - ב38 בסעיף (5)   

 ; בטל –)א(  קטן סעיף (א)    

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

 בקשות ומסמכים שיש להגיש לרשם לפי חוק זה"; 

 בטל;  –קטן )ג(  סעיף (ג)    

מען 1)ב()39בסעיף   (6)    "ולעניין מסמך כאמור הכולל  יבוא  בסופו   ,)

 למעט מספר טלפון נייד".   –דיגיטלי של עמותה 

תיקון פקודת  

האגודות 

 השיתופיות

  - 19השיתופיות האגודותבפקודת   .6

 יבוא:   18אחרי סעיף  (1)  

כל   (א) א. 18 "המען הדיגיטלי    את  לקיים  עליה  אגודה,  שנרשמה  מיום 

 . דיגיטליהמען הפרטי 

 
 .  408; ס"ח התשע"ח, עמ' 360, )א( 336א', עמ' )ע(  חוקי א"י, כרך 19



פרטי   (ב)       כל  על  של הודעה  הדיגיטלי    המען 

;  אגודה תימסר לרשם עם הבקשה לרישום האגודה

הודעה על שינוי במען הדיגיטלי תימסר לרשם בתוך 

 .ארבעה עשר ימים לאחר השינוי

ירשום  ה (ג)       ש  ן מעה את  רשם  עליו  הדיגיטלי 

לאחר  ב(,  קטן )  סעיףהודיעה האגודה לפי הוראות  

ו1ב)א()3  בסעיףכאמור    לה  הודיעש לחוק 3)-(   )

 ציבוריים. עם גופים תקשורת דיגיטלית

מענה הדיגיטלי של אגודה יהיה פתוח לעיונו  (ד)      

 של גוף ציבורי, בלבד. 

  -בסעיף זה  (ה)      

ציבורי"         כאמור  –""גוף  )  גוף  להגדרה 2בפסקה   )

ציבורי   תקשורת  חוק  ל  1  שבסעיף"גוף 

 דיגיטלית עם גופים ציבוריים;

ציבוריים"  "       גופים  עם  דיגיטלית  תקשורת   -חוק 

תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים חוק  

 ;2018-התשע"ח

דיגיטלי"  "       המנויים    –מען  מהפרטים  אחד  כל 

 בתוספת.";

 יבוא:  65אחרי סעיף  (2)  

את  .66 "שינוי התוספת    לשנות  בצו,  רשאי,  והתעשייה  הכלכלה  שר 

 התוספת.

 תוספת  

 כתובת דואר אלקטרוני;  (1)  

 ." מספר טלפון נייד (2)  

תיקון פקודת  

 המיסים )גבייה( 

 - 1ב12, בסעיף 20( גבייה) המסיםבפקודת   .7

  – לפי הסעיף האמור"  "-ו("  ג)א7(, המילים "לפי סעיף  1בסעיף קטן )ג() (1)  

 יימחקו;

 ( ואחריה יבוא: 1בסעיף קטן )ח(, האמור בו יסומן כפסקה ) (2)  

 
 .  42; ס"ח התשע"ט, עמ' 1399, )א( 1374חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע(,  20



בידי  אלקטרוני מסמךהוראות סעיף זה לא יחולו לעניין המצאת  (2")   

לחוק תקשורת   1( להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף  2גוף כאמור בפסקה )

, אשר מוסמך לגבות מס  2018-עם גופים ציבוריים, התשע"ח  דיגיטלית

לפי פקודה זו, לנמען שהוא סרבן, ויחולו לעניין המצאת מסמך כאמור 

 לאותו חוק."  ד-ו' ג פרקיםהוראות 

תיקון חוק ההוצאה  

 לפועל

 - 196721-"זהתשכבחוק ההוצאה לפועל,    .8

    –( יבוא 2בהגדרת "המצאה מלאה" אחרי פסקה ) 1בסעיף  (1)   

לחוק תקשורת דיגיטלית   ז3  סעיףבדרך הקבועה בהמצאה   (3)    

 ;";2018-עם גופים ציבוריים, התשע"ח

"1)ב()7בסעיף   (2)    במקום   לפי דין  -בית  כתבי  שממציאים  בדרך(, 

זה,  "  הדין  סדר  תקנות "לעניין  ובמקום  מלאה",  "בהמצאה  יבוא 

( להגדרה "המצאה  1ן המצאה כאמור בפסקה )ילעניהסמכויות" יבוא "

 ";הסמכויות – 1מלאה" שבסעיף 

 בתוספת הראשונה, בסופה יבוא: (3)   

כהגדרתו  6"     דיגיטלי  מען  התשכ"ה.  האוכלוסין,  מרשם  - בחוק 

1965". 

תיקון חוק המרכז  

לגביית קנסות  

 אגרות והוצאות 

 בסעיף  ,199522-"ההתשנ,  והוצאות  אגרות,  קנסות  לגביית  המרכז  בחוק   .9

5-  

)א( (1)     קטן  "בדרך  בסעיף  במילים  החל  הסיפה  במקום 

"בדרך   יבוא  תקשורת    ז 3סעיף  בהקבועה  הקבועה"  לחוק 

בדרך הקבועה  , או  2018-דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח

)בסעיף זה   2018-"טהתשעלתקנות סדר הדין האזרחי,    י"טבפרק  

 "; דרישת תשלום נוספת( –

בסימן ד' בפרק ל"ב לתקנות סדר בסעיף קטן )ג(, במקום " (2)    

יבוא "בסעיף  1984-הדין האזרחי, התשמ"ד לתקנות סדר    164" 

 ".2018-הדין האזרחי, התשע"ט

 
 . 2; התשפ"א, עמ' 116ס"ח התשכ"ז, עמ'  21
 . 224; התשע"ט, עמ' 159ס"ח התשנ"ה, עמ'  22



תיקון חוק מרשם  

 –האוכלוסין 

תחילה והוראת  

 מעבר

לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי    'ד-ו'  ג  פרקיםהוראות  תחילתן של   (א)  .10

כנוסחן   דיגיטליים,  זה,    (5)1  בסעיףקשר  יחיד  דיגיטלי   מען  לענייןלחוק    , של 

כנוסחן   חוק מרשם האוכלוסין,  חוק    2  בסעיףהוראות  והוראות  חוק,  לאותו 

כנוסחן   כתובת,  האמור  3  בסעיףעדכון  מיום   ,לחוק  חודשים  שישה  בתום 

שבו   במועד  או  וההגירה  השלימה  פרסומו  האוכלוסין  היערכותה רשות  את 

המוקדם;  ל לפי  הוראות,  אותן  האוכלוסין   המנהליישום  רשות  של  הכללי 

  כאמור   ההיערכות   הושלמה  שבועל המועד    הודעה  ברשומות   יפרסם ירה  וההג

 (. יחידים לעניין  יום התחילה –)בסעיף זה 

לחוק   א)א(5  סעיףתחילתן של הוראות    ,סעיף קטן )א(אף הוראות    על (ב)  

כנוסחו   האוכלוסין,  יום    ,זה  לחוק  (3)2  בסעיףמרשם  לאחר  חודשים  ששה 

יחידים ) ואולם, תושב מועד התחילה הנדחית  –זו    בפסקההתחילה לעניין   ;)

רשאי למסור את כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון הנייד שלו לרשם 

 החל מיום התחילה לעניין יחידים.

כהגדרתם בחוק מרשם האוכלוסין    –בסעיף זה, "מען דיגיטלי" ו"תושב"   (ג)  

 לחוק זה.  2 בסעיףכנוסחו 

תיקון חוק 

החברות, תיקון  

חוק העמותות  

ותיקון פקודת  

האגודות 

 –השיתופיות 

 תחילה ותחולה 

 חברה  של  דיגיטלי  מען  לענייןלחוק זה,    6  עד  4-ו  1  סעיפיםתחילתן של הוראות    .11

חברה, חברת חוץ(, של עמותה    –וחברת חוץ כהגדרתן בחוק החברות )בפרק זה  

העמותות   בחוק  זה  כהגדרתה   יתשיתופ  אגודה  ושל(  עמותה  –)בפרק 

בתום  (, אגודה שיתופית –זה   בפרקכמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות )

והן יחולו לעניין חברה, חברת חוץ, עמותה או  ,  שישה חודשים מיום פרסומו

 ד האמור או לאחריו.אגודה שיתופית, לפי העניין, שהתאגדו במוע

תיקון חוק החברות  

 הוראת מעבר –

כאמור    התחילה  יוםחברה או חברת חוץ, כמפורט להלן, שהתאגדה לפני   (א)  .12

( 3)ב()346)ב( רישה או  -ו  א)א(123  פיםסעי  לפי  החובות  לגביה  יחולו  ,11  בסעיף

לחוק זה, בהתאמה,   )ב(-ו()א(  11( או )8)4ף  בסעילחוק החברות, כנוסחם    )ג(-ו

העניין  במועדים לפי  ושלהלן,  , ואילך  מועדים  מאותם,  לגביהן  יחולו  כן, 

  לחוק (  8)4  בסעיף)ג( לחוק החברות, כנוסחו  )ב( סיפה,  א123  סעיף ההוראות לפי  

החברות,   לחוק(  1)ג346  בסעיףכפי שהוחלו    האמור  סעיףלפי ה  הוראותה  אוזה,  

 :זה לחוק()ג( 11)4 בסעיףכנוסחו 

ערך,   (1)    ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח  תאגיד  שאינה  חברה  לעניין 

בעת הגשת דיווח לפי סעיף    –  תאגיד מדווח(  –זה    בסעיף)  1968-התשכ"ח

 לראשונה לאחר יום התחילה;  לחוק החברות 141

בעת הגשת דיווח לפי סעיף    –לעניין חברה שהיא תאגיד מדווח   (2)   

החברות  (2)145 לאחר    לחוק  התחילהלראשונה  שישה  יום  בתום  או   ,

 חודשים מיום התחילה, לפי המוקדם;



חוץ   (3)    חברת  עדכו  בעת   –לעניין  סעיף  הגשת  לפי  לחוק  346ן  )ג( 

לפי סעיף    ,התחילה  יום  לאחר  לראשונה   החברות   348בעת הגשת דוח 

יום או בתום ששה חודשים מ,  לראשונה לאחר יום התחילה  לחוק האמור

 . המוקדםהתחילה, לפי 

זה,   (1)  (ב)   חוק  של  פרסומו  יום  לפני  שהתאגדה  חוץ  חברת  או  חברה 

פרטי   את  החברות  לרשם  הוראות    הדיגיטלי  מענהושמסרה   סעיף לפי 

חודשים    24תום  המסירה עד    שממועד  בתקופה  עת   בכל,  רשאית  (,א)  קטן

הודיע  ביניים(, לתקופת ה  –  זה  פרקב)  11מיום התחילה כאמור בסעיף  

בהתאם    הדיגיטלי  נה לקבל מסרים למע  היא מסרבתשלרשם החברות  

פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים,    חוקל '  ג  פרקלהוראות  

רשאי,  הביניים  תבתקופ המשפטים  שר  תקופת   את  להאריך,  בצו; 

 .נוספת  אחת בשנההביניים 

( 1מסרה חברה לרשם החברות הודעה על סירוב כאמור בפסקה ) (2)   

- 

יודיע לה הרשם כי המען הדיגיטלי יוכל, על אף הודעתה,  (א)    

( בפסקה  כאמור  ציבורי  גוף  ציבורי" 2לשמש  "גוף  להגדרה   )

לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים    1שבסעיף  

ציבורי  –זה    בפרק) כאמור  גוף  מסר  לשליחת  משנה בפסק(  ת 

 האמור, בתקופת הביניים;)א( לחוק ג3סעיף  של (4)א()(1)

 בפסקתלא יוכל גוף ציבורי לשלוח מסר שאינו מסר כאמור   (ב)    

  עוד   כללמען הדיגיטלי של החברה בתקופת הביניים,    )א(  משנה

יחולו מהודעתה  החברה  בה  חזרה  לא לא  זו  פסקה  הוראות   ;

 . 16 סעיףלעניין גוף ציבורי שחלות לגביו הוראות 

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על חברה שהתאגדה לפני יום התחילה   (ג)  

בו, ושמסרה את כתובת הדואר    ,האמור  המועד   לפני  לרשם החברות,  כאמור 

 . שלההאלקטרוני או את מספר הטלפון הנייד 

התחילה,   (ד)   יום  לפני  שהתאגדו  חברות  סוגי  בתקנות  לקבוע  רשאי  השר 

ושמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות לעניין קבלת מסרים אלקטרוניים על ידן  

שעליהן יחולו הוראות סעיף באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד שלהן,  

דיגיטליים()א(  2ב)3 קשר  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  שיחולו  ,  לחוק  או 

 בשינויים שיקבע. 

לחוק החברות, כנוסחו    1כהגדרתו בסעיף    –בסעיף זה, "מען דיגיטלי"   (ה)  

 לחוק זה.  (1)4 בסעיף



תיקון חוק 

 –העמותות 

תחולה והוראת  

 מעבר

לפני    עמותה (א)  .13 עליה  ,  11  בסעיףכאמור    התחילה  יוםשהתאגדה  יחולו 

לפי סעיף קטן כנוסחו    ג8  סעיףשל    )א(  החובות   (2)5  בסעיףלחוק העמותות, 

במועדזה  לחוק סעיף    הדוחהגשת    ,  העמותות6)א()38לפי  לחוק  לראשונה  (   ,

התחילה,   יום  ולגביהויחולו  לאחר  האמור  מהמועד    לפי   ההוראות,  אילך, 

 ג האמור. 8 סעיףל  ש)ג( )ב(,  קטנים סעיפים

יום פרסומו של חוק זה, ושמסרה לרשם   לפניעמותה שהתאגדה   (1)  (ב)  

, רשאית (,א) קטן סעיףלפי הוראות  הדיגיטלי מענההעמותות את פרטי 

  נת מעוניי  האינהיא  ש לרשם העמותות  הודיע  ביניים, לתקופת ה ב  עת  בכל

למע מסרים  ל  הדיגיטלי  נה לקבל  ג'  פרק  להוראות  פנייה    חוקבהתאם 

 .הביניים  תבתקופי קשר דיגיטליים, לגופים ציבוריים באמצע

 -( 1מסרה עמותה לרשם העמותות הודעה כאמור בפסקה ) (3)   

המען הדיגיטלי יוכל, על אף הודעתה, יודיע לה הרשם כי   (ג)    

 ( 4()א()1)  ת משנהלשמש גוף ציבורי לשליחת מסרים כאמור בפסק

סעיף   קשר  אג)3של  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  לחוק   )

 דיגיטליים, בתקופת הביניים;

של  (ד)     הדיגיטלי  למען  מסרים  לשלוח  ציבורי  גוף  יוכל  לא 

הביניים בתקופת    העמותה   בה  חזרה  לא   עוד  כל,  העמותה 

; הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין גוף ציבורי שחלות  מהודעתה

 . 16 סעיףלגביו הוראות 

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על עמותה שהתאגדה לפני יום התחילה   (ו)  

לפני המועד האמור, את כתובת הדואר   ,עמותותלרשם ה  כאמור בו, ושמסרה

 . שלההאלקטרוני או את מספר הטלפון הנייד 

שהתאגדו לפני יום התחילה,  עמותות  השר רשאי לקבוע בתקנות סוגי   (ז)  

ושמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות לעניין קבלת מסרים אלקטרוניים על ידן  

לו הוראות סעיף שעליהן יחובאמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד שלהן,  

דיגיטליים()א(  2ב)3 קשר  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  שיחולו  ,  לחוק  או 

 בשינויים שיקבע. 

דיגיטלי"   (א)   "מען  זה,  בסעיף    –בסעיף  העמותות,  2כהגדרתו  לחוק  )ד( 

 לחוק זה. (1)5 בסעיףכנוסחו 

תיקון חוק 

האגודות 

 –השיתופיות 

תחולה והוראת  

 מעבר

אגודה שיתופית שהתאגדה לפני יום התחילה, תקיים את החובות לפי  (א)  .14

במועד  ( לחוק זה,  1)6  בסעיףלפקודת האגודות השיתופיות, כנוסחו    א18  סעיף

סעיף   לפי  השנתי  הכספי  הדוח  השיתופיות1)64הגשת  האגודות  לפקודת  ,  ()ג( 

 לראשונה לאחר יום התחילה.



פרטי  (1)  (ב)   את  השיתופיות  האגודות  לרשם  שמסרה  שיתופית  אגודה 

הוראות   לפי    בתקופה   עת  בכל,  רשאית   (,א)  קטן  סעיףמענה הדיגיטלי 

 ,11חודשים מיום התחילה כאמור בסעיף    24תום  המסירה עד    שממועד

לקבל מסרים   נתמעוניי  האינהיא  שלרשם האגודות השיתופיות  הודיע  ל

חוק פנייה לגופים ציבוריים  ל  'ג  פרקבהתאם להוראות    הדיגיטלי  נהלמע

דיגיטליים קשר  והתעשייה  בתקופ,  באמצעי  הכלכלה  שר  האמורה;  ה 

 .נוספת אחת בשנה האמור המועד את לדחות, בצורשאי, 

 כאמור אגודה שיתופית לרשם האגודות השיתופיות הודעה    מסרה (2)   

 -( 1בפסקה )

, הודעתה  אף  על,  יוכל  הדיגיטלי  המען  כי  הרשם  לה  יודיע (א)    

( 4()א()1)משנה    תבפסק  כאמור  מסרים  לשליחת  ציבורי  גוף  לשמש

 ציבוריים  גופים  עם  דיגיטלית  תקשורת  לחוק(  אג)3סעיף    של

 (;1)  בפסקה האמורה בתקופה

של   לא (ב)     הדיגיטלי  למען  מסרים  לשלוח  ציבורי  גוף  יוכל 

השיתופית     לא   עוד  כל(,  1)  בפסקה  האמורה  בתקופתהאגודה 

; הוראות פסקת משנה זו מהודעתה  השיתופית  אגודה  בה  חזרה

 .16לא יחולו לעניין גוף ציבורי שחלות לגביו הוראות סעיף 

ה שהתאגדה לפני יום התחילה  אגודהוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על   (ג)  

ושמסרה בו,  ה  כאמור  השיתופיותלרשם  את    ,אגודות  האמור,  המועד  לפני 

 .שלהכתובת הדואר האלקטרוני או את מספר הטלפון הנייד 

סוגי   (ד)   בתקנות  לקבוע  רשאי  התחילה,    אגודות השר  יום  לפני  שהתאגדו 

ושמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות לעניין קבלת מסרים אלקטרוניים על ידן  

שעליהן יחולו הוראות סעיף באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון נייד שלהן,  

דיגיטליים()א(  2ב)3 קשר  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  שיחולו  ,  לחוק  או 

 בשינויים שיקבע. 

דיגיטלי"   (ה)   "מען  זה,  בסעיף    –בסעיף  האגודות 18כהגדרתו  לפקודת  א 

 לחוק זה. 6 בסעיףהשיתופיות, כנוסחו 



פקודת   תיקון

 –המסים )גבייה( 

הוראת  תחילה ו

 מעבר

 

זה  11-ו  10פים  סעיעל אף הוראות   (א)  .15 ופרקתחילתם של    ,לחוק  ג'    ' ד-ים 

כנוסחו   דיגיטליים,  קשר  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה    ( 5)1  בסעיףלחוק 

הגובה לפי פקודת המיסים   ציבורי  גוףלחוק זה, לגבי    9עד    7  וסעיפיםלחוק זה,  

המרכז לגביית  חוק , המקומיות המועצות פקודתאו  23העיריות  פקודת)גבייה(, 

כאמור   שגוף  הודעות  לעניין  והוצאות,  אגרות  הליכי  קנסות,  במסגרת  שולח 

, במועד שבו השלים גוף כאמור את  הודעת גבייה(  – )בסעיף זה    גביית חובות

הוראות   לפי  כאמור  הודעות  לשליחת  לגופים   'ג  פרקהיערכותו  פנייה  לחוק 

בתום   או  דיגיטליים,  קשר  באמצעי  האמור    30ציבוריים  מהמועד  חודשים 

זה, לפי המוקדם;    11  בסעיף   מועד   על  הודעה  יפרסם  כאמור  גוף  מנהללחוק 

 . הציבורי הגוף של האינטרנט ובאתר ברשומות זה  בסעיף כאמור התחילה

חודשים ממועד התחילה   12בתקופה של    )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על (ב)  

יחולו לגבי גוף    ,התקופה הקובעת(  –כאמור באותו סעיף קטן )בסעיף קטן זה  

הוראות   בו  קשר    ה3  סעיף כאמור  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  לחוק 

ת לחוק זה, לעניין מסר אלקטרוני שהוא הודע  (3)1  בסעיף דיגיטליים, כנוסחו  

אישור מסירה דיגיטלי כאמור בסעיף   גם, רק אם התקיים לגבי  המסר  גבייה

(  3)1לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, כנוסחו בסעיף  ו  3

; ואולם, חל מועד התחילה כאמור בסעיף קטן )א(, לגבי גוף ציבורי,  הלחוק ז

האמור  חודשים    18 התחילה  מועד  לאחר  יותר   תסתיים ,  )א(10  בסעיףאו 

 . האמור מהמועד חודשים 30 בתום גוף אותו לגבי הקובעת התקופה

לגופים   פנייה חוק

ציבוריים באמצעי  

 – קשר דיגיטליים

 הוראת מעבר

  ( 5)1  בסעיףכנוסחו    ,דיגיטלית  תקשורת  לחוקג  3ף  סעיעל אף הוראות   (א)  .16

או   האלקטרוני  הדואר  לכתובת  מסרים  לשלוח  שנהג  ציבורי  גוף  זה,  לחוק 

לפני   אדם,  של  הנייד  הטלפון  לגביו  התחילה  יוםלמספר   לשלוחרשאי    ,החל 

דרך   באותה  המסרים  את  אדם  לפי   תום  עדלאותו  להלן,  כמפורט  התקופה 

 :העניין

האוכלוסין    לעניין (1)    מרשם  בחוק  כהגדרתו  חודשים   18  –תושב 

 (;1)א()10 בסעיףכאמור  ום התחילהמי

 .11 בסעיף שנתיים מיום התחילה כאמור  –לעניין תאגיד  (2)   

כהגדרתו בחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים,   שרה (א)  

נוספת   הבתקופ (1)א() קטן בסעיףהאמורה  ההתקופאת  האריךל , בצו,רשאי

 .חלקם או, לגבי הגופים הציבוריים, כולם לא תעלה על שנתייםש

שר הכלכלה והתעשייה, רשאי,   –שר המשפטים, ולעניין אגודה שיתופית   (ב)  

)א() קטן  בסעיף  האמורה  התקופה  את  להאריך  שלא 2בצו,  נוספת  בתקופה   )

 .שנהתעלה על 
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תיקון חוק מרשם  

 – האוכלוסין

 שעההוראת 

חודשים מהמועד האמור,   30תום    עדבתקופה שמיום פרסומו של חוק זה   (א)  .17

 יבוא: 18 סעיףיקראו את חוק מרשם האוכלוסין כך שאחרי 

"קבלת מען דיגיטלי    

 מגופים ציבוריים 

להלן,  (א) א.18 המפורטים  הציבוריים  מהגופים  גוף 

הראשי,   הרישום  לפקיד  דרישתוליעביר  את   ,פי 

מספרי הטלפון הנייד וכתובות הדואר האלקטרוני 

גופים   של  המידע  במאגרי  שנכללים  תושבים,  של 

 אלו:

 המוסד לביטוח לאומי;  (1)       

 רשות המיסים;  (2)       

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; (3)       

 משרד הביטחון;  (4)       

 צבא ההגנה לישראל;  (5)       

 הממשלתי. רשות התקשוב  (6)       

 (,א)  קטן  סעיףהמידע שהועבר לפי הוראות   (ב)      

פקיד   המידע;  את  שהעביר  הגוף  ציון  בלי  יישמר 

רק   כאמור  שהועבר  המידע  את  ישמור  הרישום 

לתושב   פנייה  את    ז,19סעיף    לפילצורך  וימחק 

לפי   התושב  הודעת  קבלת  לאחר  בסמוך  המידע 

 אותו סעיף.

)א( לא יחולו לעניין העברת 18הוראות סעיף  (ג)      

 מידע לפי סעיף זה." 

חודשים    24( עד תום  1)א()10בתקופה שממועד התחילה כאמור בסעיף   (ב)  

 יבוא:ו  19מהמועד האמור, יקראו את חוק מרשם האוכלוסין כך שאחרי סעיף  

"יידוע תושב בדבר    

חובתו להודיע על  

 מען דיגיטלי

פקיד הרישום רשאי לפנות לתושב כדי ליידע   (א) .ז19

אותו על חובתו למסור לו הודעה בדבר פרטי מענו  

כאמור   הודעת   –זה    בסעיף)  א5  בסעיףהדיגיטלי, 

 (.התושב

פנ (ב)       שקיבל  הרישום  יתושב  מפקיד  לפי  יה 

פקיד הרישום ל  למסורחייב    ,()א  קטןסעיף  הוראות  

ם ממועד  מיי  10בדבר מענו הדיגיטלי בתוך  הודעה  

 ".הפנייה
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 1לסעיף 

אופן שליחת , כך ש2018- מצעי קשר דיגיטליים, התשע"חמוצע לתקן את חוק פנייה לגופים ציבוריים בא

ציבוריים   גופים  ידי  על  גופים  יותאם  המסרים  ידי  על  מסרים  של  שליחה  ולאפשר  הדיגיטלי,  לעידן 

סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. כיום, הדרך ציבוריים באמצעים דיגיטליים תוך קביעת  

שדרכי   אף  על  פיסי,  דיוור  באמצעות  היא  לציבור  ציבוריים  מגופים  מסרים  להעברת  הרווחת 

אלקטרוני,   )דואר  דיגיטליים  באמצעים  נעשות  בציבור  היום  והרווחות  המקובלות  ההתקשרות 

 נשים(. מסרונים יישומונים ואתרים שונים שמאפשרים תקשורת בין א

דיוור דיגיטלי יאפשר את שליחת המסר באופן מידי בערוץ זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן וזול, תוך  

שמירת פרטיותו של הנמען. בכך, בכוחו של הדיוור הדיגיטלי לייעל את תהליך ההתקשרות עם גופים 

 השולח אותו. ציבוריים, הן מנקודת המבט של מקבל המסר והן מנקודת המבט של הגוף הציבורי 

 

 (1לסעיף קטן )

  , 2018-חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח  –מוצע לשנות את שם החוק  

(, זאת על מנת החוק העיקרי  –)להלן    2018-לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח

שעניינן שליחת מסרים באופן דיגיטלי מגופים לשקף את השינוי המוצע בחוק, לפיו יקבעו בו הוראות  

ציבוריים לאדם, בנוסף להוראות הקבועות בחוק כיום הקובעות את חובתו של גוף ציבורי לאפשר לכל  

  אדם לפנות אליו באופן דיגיטלי.

 

 (2קטן ) לסעיף

 לפרקים, כך שההגדרות מופיעות בחוק עובר לתיקון זה יכללו בפרק א'. העיקרי  מוצע לחלק את החוק  

 

 (3) קטן לסעיף

 מוצע להגדיר הגדרות שונות ביחס למנגנון הדיוור המוצע.

 

 (4לסעיף קטן )

רקים מוצע לקבוע כי הוראות החוק, עובר לתיקון זה, שעניינן פניה לגופיים במסגרת חלוקת החוק לפ

 כנוסחו בחוק זה. העיקרי גיטליים יוגדרו בפרק ב' לחוק ציבוריים באמצי קשר די

 

 (5לסעיף קטן )

מוצע לקבוע הסדר לשליחת מסרים מגופים ציבוריים באופן דיגיטלי. בכלל לזה מוצע לקבוע חובות 

מרשם האוכלוסין עבור יחיד, והמרשם הרלוונטי בו    -יידוע שעל הרשם המנהל את המרשם הרלוונטי  

 רשום התאגיד עבור תאגידים, להודיע לנמען במעד רישום המען הדיגיטלי.  

ע הוראות שרק בהתקיימן יהיה רשאי גוף ציבורי לדוור לנמען מסרים באופן דיגיטלי.  כמו כן מוצע לקבו

אחד מתנאים אלו הוא שהמסר נשלח במסגרת הפעלת סמכות הנתונה לגוף הציבורי לפי דין או בעת 

מילוי תפקיד ציבורי שלו. יובהר כי שליחת מסרים בעניינים שאינם בגדר תפקידיו הציבורים של הגוף,  



וף הציבורי יהיה רשאי אינם נכללים במסגרת ההסדר המוצע והג  ,התקשרויות חוזיות ומכרזיםכגון  

דיגיטליים לאדם    לשלוח בכלל זה הוראות  .  שלא בהתאם להוראות הסדר זהבעניינים אלו,  מסרים 

לעניין סוגי המסרים שניתן לשלוח והוראות לעניין המסר עצמו ותהליך שליחתו, שמטרתן להבטיח את  

המסר ליעדו באופן מהימן ובטוח וכן להבטיח כי אופן שליחת המסר יותאם לרגישות המידע    הגעת

   המצוי באותו מסר.

הודיע שאינו  לא  ליחיד, רק אם  דיגיטלי  באופן  יהיה רשאי לשלוח מסר  ציבורי  גוף  כי  מוצע לקבוע 

(  4ג)3הקבועים בסעיף  מעוניין לקבל מסרים למען הדיגיטלי שלו מגופים ציבוריים. זאת, פרט לחריגים  

 יב לקיים ולמסור את מענו הדיגיטלי לרשם.ל. יובהר כי תאגיד מחוכמפורט לעי

הוראות   לקבוע  מוצע  בדואר.  לשליחה  דיגיטלי  דיוור  שקילות  לעניין  הוראות  לקבוע  מוצע  בנוסף 

י  שקילות של שליחת מסר באופן דיגיטלי, בהתאם להוראות ההסדר המוצע, לשליחת מסר באופן פיז 

פיסית   מסרים  שליחת  של  שונות  לרמות  דיגיטלית  שקילות  הוראות  לקבוע  מוצע  שונות.   – בדרכים 

ן  י דואר, דואר רשם ודואר רשום עם אישור מסירה. כן מוצע לקבוע הוראות לעניין חזקת מסירה לעני

 המצאת מסר למען דיגיטלי.

 

 (6) ןקט ףלסעי

כך  מוצע לקבוע הוראות שונות בין היתר לעניין השרים הממונים על ביצוע הפרקים השונים של החוק.  

שהשר כהגדרתו בחוק יהיה אחראי על כלל החוק מלבד פרק ד'. שר המשפטים יהיה ממונה על ביצוע  

 פרק ד' והוא יהיה רשאי, בהסכמת שר הכלכלה והתעשייה להתקין תקנות לביצועו. 

 

 (9עד ) (7) ניםטק פיםלסעי

מוצע להוסיף לחוק תוספת שניה בה יפורטו הגופים הציבורים עליהם יחול הסדר הדיוור הדיגיטלי.  

תוספת שלישית בה ייקבעו המרשמים בהם ירשמו המענים הדיגיטליים ביחס לסוגי הנמענים השונים. 

 עית בה יוגדרו סוגי המסרים שניתן לשלוח לקטין. יתוספת רב

 

 2לסעיף 

כך שיקבעו בו הוראות המטמיעות את הסדר    ,1965-חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"הע לתקן את  מוצ

 הדיוור הדיגיטלי לעניין יחידים.

 

 (2) -( ו1לסעיפים קטנים )

 מוצע להגדיר הגדרות שונות ביחס למנגנון הדיוור המוצע.

 

 (3ן )לסעיף קט

האוכלוסין על מענו הדיגיטלי וכן לקבוע כי יחיד יהיה רשאי מוצע לקבוע חובה על יחיד להודיע לרשם 

לעניין יחיד  ם למענו הדיגיטלי.  יבמועד הרישום להודיע לרשם כי הוא אינו מעונין לקבל מסרים דיגיטלי

דיגיטלי הוא כל אחד מהפרטים הבאים   וכתובת דואר אלקטרוני שמצויים    –מען  נייד  מספר טלפון 

כמו כן מוצע לקבוע כי במועד הרישום  ה בהם שימוש לקבלת מסרים.  בחזקתו של התושב והוא עוש

 פקיד הרישום יוודא כי לתושב יש גישה למענו הדיגיטלי וכי הוא יודע לעשות בו שימוש. 

 



 3לסעיף 

הורהו של קטין אשר מענו הרשום  כך שייקבע בו כי    ,2005-מוצע לתקן את חוק עדכון כתובת, התשס"ה

האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את כתובתו במרשם  

לחוק עדכון כתובת, או את מענו הדיגיטלי, ככתובת נוספת למשלוח דואר    2למשלוח דואר לפי סעיף  

 לקטין.

 

 4לסעיף 

בו הוראות המטמיעות את הסד  ,1999-מוצע לתקן את חוק החברות, התשנ"ט ר הדיוור  כך שיקבעו 

 ן חברות.  יהדיגיטלי לעני

 

 5לסעיף 

, כך שיקבעו בו הוראות המטמיעות את הסדר הדיוור 1980-מוצע לתקן את חוק העמותות, התש"ם

 הדיגיטלי לעניין עמותות. 

 

 6לסעיף 

השיתופיות, האגודות  פקודת  את  לתקן  הדיוור   מוצע  הסדר  את  המטמיעות  הוראות  בו  שיקבעו  כך 

 לעניין אגודות שיתופיות.הדיגיטלי 

 

 7לסעיף 

( לה, לא יחולו לעניין  1ב)12מוצע לתקן את פקודת המיסים )גבייה(, כך שייקבע בה כי הוראות סעיף  

לחוק העיקרי,    1( להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף  2שליחת מסמך אלקטרוני בידי גוף כאמור בפסקה )

בן, ויחולו לעניין שליחת מסמך כאמור הוראות  אשר מוסמך לגבות מס לפי פקודה זו, לנמען שהוא סר

ד לחוק העיקרי. מטרת התיקון היא לאפשר עיקולים אלקטרוניים לכל גוף המוסמך לגבות  -פרקים ג' ו

 חוב מכוח הפקודה ולא רק לבנקים.

 

 8לסעיף 

כי המצאה    ,הגדרה "המצאה מלאה"כך שייקבע ב  , 1967-מוצע לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז

)שמ שבפסקאות  התנאים  לגביה  ו1תקיימים  סעיף  2)-(  של  גופים 3(  עם  דיגיטלית  תקשורת  לחוק  ז 

בדואר עם אישור מסירה,  2018-ציבוריים, התשע"ח דיגיטלי השקול לשליחה  דיוור  תחשב , שעניינו 

  .כאילו נעשתה בדואר רשום עם אישור מסירה, במסירה אישית או במסירה ביד

 

 9לסעיף 

ת  דרישכך שייקבע בו כי    ,1995-את חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"המוצע לתקן  

לחוק, ניתן להמציא גם בדרך שרואים אותה, לפי הוראות    5נוספת לתשלום, כאמור בסעיף  תשלום  

ז לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, כאילו נעשתה בדואר רשום עם אישור מסירה,  3סעיף  

 ישית או במסירה ביד.במסירה א

דרך המצאה נוספת תהיה בדרך הקבועה בפרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי,  בנוסף מוצע לקבוע כי 

האזרחי,   2018-התשע"ט הדין  סדר  לתקנות  ל"ב  בפרק  הקבועה  לדרך  בחוק,  ההפניה  במקום  וזאת 



 . 1984-תשמ"דה

 

 10לסעיף 

בור יחידים, כך שיום התחילה של  יוור הדיגיטלי עמוצע לקבוע הוראות תחילה ומעבר, לעניין הסדר הד

ו ג'  פרקים  מרשם  -הוראות  חוק  הוראות  דיגיטליים,  קשר  באמצעי  ציבורים  לגופים  הפניה  לחוק  ד' 

יהיה בתום ששה חודשים חוק עדכון כתובת,  הוראות  ולחוק האמור    2האמורות בסעיף  האוכלוסין  

מיום פרסומו של חוק זה או במועד שבו השלימה רשות האוכלוסין וההגירה את היערכותה ליישום  

אותן הוראות, לפי המוקדם. על מנת להבטיח וודאות ושקיפות ביחס למועד תחילתו של ההסדר, מוצע  

עה על המועד שבו הושלמה  לקבוע כי המנהל הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה יפרסם ברשומות הוד

 ההיערכות כאמור.  

א)א( לחוק 5, כאמור בסעיף  על אף האמור, מוצע לקבוע כי חובת מסירת מען דיגיטלי של יחיד לרשם

( לחוק זה, תחול ששה חודשים לאחר יום התחילה כאמור לעיל. 3)2מרשם האוכלוסין, כנוסחו בסעיף 

האלקטרוני או מספר הטלפון הנייד שלו לרשם החל מיום  תושב יהיה רשאי למסור את כתובת הדואר 

 התחילה.

 

 11לסעיף 

עד    4-ו  1, כאמור בהוראות סעיפים  תחולה לעניין הסדר הדיוור הדיגיטליו  מוצע לקבוע הוראות תחילה

הוראות אלו ייקבעו    .עמותות ואגודות שיתופיות  ,וחברות חוץ   חברות   לחוק זה, לעניין מען דיגיטלי של  6

יהיה בתום ששה יהיה כך שיום התחילה   ,החברות, חוק העמותות ופקודת האגודות השיתופיותחוק ב

 .  המועד האמור ואילךמשהתאגדו והן יחולו על תאגידים כאמור  חודשים מיום פרסומו של חוק זה

 

 12לסעיף 

בסעיף   האמור  המועד  לפני  שהתאגדה  חוץ  וחברת  חברה  לעניין  מעבר  הוראות  לקבוע  כך  ,  11מוצע 

שחובת הקיום שחלה על חברה כאמור תחול במועד הדיווח הראשון, לאחר יום התחילה האמור סעיף 

בנוסף לאמור , בו היא מחויבת בהתאם להוראות חוק החברות, בהתאם לסיווגה וכמפורט בחוק זה.  11

רות  מוצע לקבוע כי חברה שמסרה את מענה הדיגיטלי כאמור לעיל, תהיה רשאית להודיע לרשם החב

תקשורת   לחוק  ג'  פרק  להוראות  בהתאם  הדיגיטלי  למענה  מסרים  לקבל  מעוניינת  אינה  היא  כי 

 24לתום  דיגיטלית עם גופים ציבוריים, במהלך התקופה מיום שמסרה את מענה הדיגיטלי לרשם ועד  

הדיגיטלי    . הודיעה חברה כאמור יודיע לה הרשם כי מענה11דשים מיום התחילה האמור בסעיף  חו

א( 3ג)3( של סעיף  4()א()1כל, על אף הודעתה, לשמש גוף ציבורי לשליחת מסרים כאמור בפסקת משנה )יו

שר המשפטים יהיה רשאי .  לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, בתקופת הביניים

אם אישרו    יובהר כי בסיומה של תקופה זו, יחולו על כלל החברות, ביןלהאריך תקופה זו בשנה נוספת.  

 קבלת מסרים ובין אם סרבו, החובות לקיים ולמסור מען דיגיטלי לרשם.  

 

 13לסעיף 

כך שיחולו   ,11  התחילה האמור בסעיףמוצע לקבוע הוראות מעבר לעניין עמותה שהתאגדה לפני יום  

( לחוק  6)א()38במועד הגשת דוח לפי סעיף  ובת הקיום וחובת המסירה של מען דיגיטלי לרשם  חעליה  

, וממועד זה ואילך יחולו עליה הוראות בעניין 11העמותות, לראשונה לאחר יום התחילה האמור בסעיף  



י בנוסף לאמור מוצע לקבוע כחובת הודעה על שינוי במענה הדיגיטלי וחובת הרישום על ידי הרשם.  

כי היא אינה העמותות  שמסרה את מענה הדיגיטלי כאמור לעיל, תהיה רשאית להודיע לרשם  עמותה  

מעוניינת לקבל מסרים למענה הדיגיטלי בהתאם להוראות פרק ג' לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים  

ועד   לרשם  הדיגיטלי  מענה  את  שמסרה  מיום  התקופה  במהלך  מיום  חו  24לתום  ציבוריים,  דשים 

יוכל, על אף  עמותה  הודיעה  .  11לה האמור בסעיף  התחי כי מענה הדיגיטלי  יודיע לה הרשם  כאמור 

א( לחוק פנייה  3ג)3( של סעיף  4()א()1הודעתה, לשמש גוף ציבורי לשליחת מסרים כאמור בפסקת משנה )

הביניים. בתקופת  דיגיטליים,  קשר  באמצעי  ציבוריים  להאריך   לגופים  רשאי  יהיה  המשפטים  שר 

, בין אם אישרו קבלת העמותותפה זו בשנה נוספת. יובהר כי בסיומה של תקופה זו, יחולו על כלל תקו

 מסרים ובין אם סרבו, החובות לקיים ולמסור מען דיגיטלי לרשם. 

 

 14לסעיף 

, כך 11שהתאגדה לפני יום התחילה האמור בסעיף    אגודה שיתופיתמוצע לקבוע הוראות מעבר לעניין  

הכספי השנתי   דוחהובת הקיום וחובת המסירה של מען דיגיטלי לרשם במועד הגשת  שיחולו עליה ח

סעיף   התחילה.  1)64לפי  יום  לאחר  לראשונה  השיתופיות  האגודות  לפקודת  מוצע  ()ג(  לאמור  בנוסף 

כי   שיתופית  לקבוע  לרשם  אגודה  להודיע  רשאית  תהיה  לעיל,  כאמור  הדיגיטלי  מענה  את  שמסרה 

כי היא אינה מעוניינת לקבל מסרים למענה הדיגיטלי בהתאם להוראות פרק ג' האגודות השיתופיות  

לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, במהלך התקופה מיום שמסרה את מענה הדיגיטלי לרשם  

כאמור יודיע לה הרשם  אגודה שיתופית  הודיעה  .  11חילה האמור בסעיף  חודשים מיום הת  24לתום  ועד  

משנה  בפסקת  כאמור  מסרים  לשליחת  ציבורי  גוף  לשמש  הודעתה,  אף  על  יוכל,  הדיגיטלי  מענה  כי 

שר    א( לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, בתקופת הביניים. 3ג)3( של סעיף  4()א()1)

יה רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת. יובהר כי בסיומה של תקופה זו, יחולו  יה  הכלכלה והתעשייה

, בין אם אישרו קבלת מסרים ובין אם סרבו, החובות לקיים ולמסור מען האגודות השיתופיותעל כלל 

 דיגיטלי לרשם.  

 

 15לסעיף 

פניה גופים ציבורים    ד' לחוק-על אף ימי התחילה שנקבעו לעיל, תחילתם של פרקים ג' ומוצע לקבוע כי  

באמצעי קשר דיגיטליים, לעניין הודעות שנשלחו במסגרת הליכי גביית חובות על ידי גוף ציבורי, מכוח 

פקודת המסים )גבייה(, פקודת העיריות או פקודת המועצות המקומיות, חוק המרכז לגביית קנסות, 

והוצאות לפועל,    1995-התשנ"ה  ,אגרות  ההוצאה  הגוף    ,1967-התשכ"זוחוק  הודיע  בו  במועד  יהיו 

חודשים    30כאמור כי השלים את היערכותו לפעול בהתאם להוראות פרק ג' לחוק האמור, או בתום  

בסעיף   הקבוע  התחילה  התחילה  11מיום  מיום  שנה  במהלך  כי  לקבוע  מוצע  כן  כמו  המוקדם.  לפי   ,

ח, בהתאם להוראות פרק ד'  האמור לעיל, לא יוכל גוף ציבורי לקבל חזקת מסירה למסר דיגיטלי ששל

  אלא אם הנמען אישר את קבלת המסר.

 

 16לסעיף 

מוצע לקבוע תקופה במהלכה יהיה רשאי גוף ציבורי, שנהג לשלוח מסרים למספר טלפון או לכתובת  

דואר אלקטרוני של אדם, לפני מועד תחילתם של ההסדרים הקבועים בחוק פניה לגופים ציבוריים 

, החלים לגבי אותו אדם, להמשיך ולשלוח מסרים לאותם פרטי קשר וזאת  באמצעי קשר דיגיטליים



ולתקופה של שנתיים מיום   ( לעניין יחיד1)א()10הקבוע בסעיף    חודשים מיום התחילה  18לתקופה של  

לגופים  לעניין תאגיד.    11התחילה האמור בסעיף   פניה  כהגדרתו בחוק  כי השר  כן מוצע לקבוע  כמו 

דיגיטליים רשאי להאריך את התקופה האמורה לעניין יחידים בתקופה נוספת    ציבוריים באמצעי קשר 

את   להאריך  רשאי  המשפטים  שר  חלקם.  או  הציבוריים  הגופים  כל  לגבי  שנתיים,  על  תעלה  שלא 

ין חברה, חברת חוץ ועמותה ושר הכלכלה והתעשייה לעניין אגודה שיתופית, התקופה האמורה לעני

  שנה. בתקופה נוספת שלא תעלה על

 

 17לסעיף 

  חודשים מיום פרסומו של חוק זה,   30ן, לתקופה של  מוצע לקבוע הוראת שעה לחוק מרשם האוכלוסי

הגופים הציבוריים המפורטים להלן, יעבירו לפקיד הרישום בהתאם לבקשתו, את מספרי  בה ייקבע כי  

שמפעילים הגופים האמורים  הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני של תושבים שנכללים במאגרי מידע  

וזא הפרסום  ליום  המוסד עובר  הם:  האמורים  הגופים  הפרטים.  איסוף  הליך  את  לטייב  מנת  על  ת 

ההגנה  צבא  הביטחון,  משרד  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד  המיסים,  רשות  לאומי,  לביטוח 

רשם ללא פרוט לישראל ורשות התקשוב הממשלתי. המידע שהועבר לרשם כאמור לעיל, ישמר אצל ה

הודעה   לצורך שליחת  רק  לעשות שימוש במידע האמור  יהיה רשאי  הוא התקבל. הרשם  הגוף ממנו 

לתושב המיידעת אותו בדבר חובתו להודיע על מענו הדיגיטלי. לאחר קבלת הודעת התושב על מענו 

)א(  18שקיבל מהגוף כאמור. כמו כן מוצע לקבוע כי הוראת סעיף    הדיגיטלי, הרשם ימחק את המידע

ול לעניין הודעת הגופים הציבורים האמורים חלחוק המרשם, שעניינה שחרור מחובת הודעה, לא ת

 לעיל וכל אחד מהם יהיה מחויב להעביר לרשם את כל הפרטים המצויים במאגרי מידע שלו.  

( ולמשך שנתיים, פקיד 1)א()10מועד התחילה האמור בסעיף  מוצע לקבוע הוראת שעה לפיה מ  ,כמו כן

הרישום יהיה רשאי לפנות לתושב וליידע אותו על חובתו למסור לו הודעה לגבי פרטי המען הדיגיטלי 

 ימים.  10החייב למסור לרשם את הפרטים כאמור תוך  השלו. תושב שקיבל הודעה כאמור יהי

 

 

 


