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בעולםלרבות,החייםמערכותבכלמשמעותיתלתמורההביאההמחשובמהפכת
המנהליותהרשויותשלפעילותןעלגםהשלכותיהאתלבחוןחשובלכן.ןהמשפט

,קולטוןודי'וגסטיוארטש"עוביטחוןלמשפטהקתדרהמופקדת,המנייןמןפרופסור* מיכאל,אשכנזיעמית,אורגלאלעדמודהאני.אביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה

.הערותיהםעלשגיאויאירקוזלובסקינמרוד,בלאםמייק,בירנהק
בשניכלל-בדרךפועלהטכנולוגיהבעקבותשנוצרהמשפט":זמיריצחקשהסבירכפי1

משפטזהו.החדשהבטכנולוגיההשימושעצםאתמסדירהואהראשוןבמישור:מישורים
.אחריםבתחומיםהקייםהמשפטעלהטכנולוגיההשפעתאתמסדירהואהשניבמישור.חדש
משפט"באינטרנטהביטויחופש"זמיריצחק:ראו."ישןבמשפטחדשמשפטשלשילובזהו

הםמרכזיהיההמחשובבמהפכתהדיוןשבהםמשפטתחומי.(2003)353,354ווממשל
להיבטיםמחשבההוקדשההמסחריהמשפטבתחום.הפרטיותהגנתודיניהרוחניהקנייןדיני
נמצאוטרםכיאם,(באינטרנטוקבלהקשחוזי,למשל)אלקטרונייםבחוזיםהתקשרותשל

מהווה2008-ו"התשס,אלקטרונימסחרחוקהצעת.מעוררתשהיאהשאלותלכלתשובות
אלקטרוניבאופןמסמכיםהעברתעלנסבותאחרותשאלות.זהתחוםלהסדירלניסיוןביטוי

,אלקטרוניתחתימהחוקזהבהקשרנחקקבישראל.אלקטרונייםבאמצעיםעליהםוחתימה
היבטיםעלהמחשובמהפכתשלהשלכותיהנבחנוהחוקתיהמשפטבתחום.2001-א"התשס
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טעמיםמשנימקוםישזהלדיון.האזרחיםציבורעםשלהןהיחסיםמערכותועל
במערכותוהולךגוברשימושעושותשונותמנהליותרשויות,ראשית:עיקריים

שהןהקשרלצורךגםאלאשלהןהפנימיהניהולמןכחלקרקלא,ממוחשבות
,רשמייםאינטרנטאתרישלבפיתוחביטוילידיבאהזומגמה.הציבורעםמקיימות
פעולותשלבביצוען,אלקטרונידוארבאמצעותמסוימותלרשויותלפנותבאפשרות

בפניהפתוחיםבמרשמיםהעיוןבדרכי,מחשבבאמצעותתשלומיםכמושונות
פוטנציאלבעלהואהממוחשבבמדיוםהגוברהשימוש,שנית.ועוד2הציבור
אלהמטעמים.המנהליהמשפטמתחוםוכלליםעקרונותשליישומםעלהשפעה
,חשיבותיבעלכענייןלהכרהזוכה(government-0(מקווןממשלשלהתחום

העוסקיםמיוחדיםחקיקהבדבריביטוילידיבאהאףאחרותמשפטשבשיטות
מיועדזהמאמר.אלקטרוני4בפורמטהרשויותשללפעילותהדיניםבהתאמת
שלהמנהליהמשפטבפנימציבמקווןלממשלשהמעברהאתגריםאתלבחון
העיקריתמטרתו.5עמםלהתמודדותראשונייםמתארקוויעלולהצביעישראל

שהנושאהשאלותבהגדרתיתמקדהואלכן.בנושאדיוןלפתוחהיאהמאמרשל
מקווןממשלשלהתחום.מהןואחתאחתלכלמקיףבמענהולא,ובמיפויןמעורר

הביטויחופש"כנושאהמאמריםאסופתלמשלראו.ביטוילחופשהזכותמימוששלשונים
שליישומןגםזהבהקשרנבחןבישראל.(2003)353-449ווממשלמשפט"באינטרנט
מ"תב:למשלראו.האינטרנטעידןשלהתקשורתיתבמציאותבחירותתעמרלתעלההגבלות

ראש-יושבסגן,פינסאופירכ"ח'נתורהשומריהעולמיתהספרדיםהתאחדות-ס"ש01/16
.(2001)159(3)נהד"פ,המרכזיתהבחירוהועדת

חדשותזהותתעודותלהנפיקהכוונההיא,זהבהקשר,לאזכורהראויהנוספתמנהליתיוזמה2
אך,כךעלשנסבמכרזפרסםהפניםמשרד,בעבר."חכםכרטיס"שלטכנולוגיהכסיסעל
(אס.די.אי)סיסטמסדאטהאלקטרוניק04/3466ם"עע:ראו.בושנפלופגמיםבשלבוטלזה

לידיבאהזהבתחוםיותרמאוחרתיוזמה.(04.5.23,פורסםטרם)הפניםמשרד'נישראל
,ביומטרייםמידעומאגרנסיעהמסמך,זהותתעודתחוקהצעתתזכירשלכהכנתוכטוי

.ביומטרימידעמאגרשללהקמתואףהמתייחסת2008-ח"התשס
SUBHASH;:כלליבאופןראו3

~
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:

STUDES4נ.
GOVERNMENT:ראו,אחרותמשפטבשיטותזהבנושאההתפתחויותלסקירת4 AND ITS-8

(2002,.IMPLICAftONS FOR ADMDgISIRATIYE LAW )[ .] .[ . Prins ed.בשנתנחקקהברית-בארצות
GovemmentA-[-אלקטרוניממשלשלבתחוםשונותסוגיותלהסדירשנועדהוק2002

ct

(1015u.s .c44)2002.ראו,כלליבאופן:Marshall [ . Berger, The Questfor Legitimacy

(2007)103,72~ISR. ] . RE40American Administrative Law!הממשלעלנוסףלמידע.ל
ww.whitehouse.gov/omb/egov::ראו,הברית-בארצותהאלקטרוני

.

OECD-הארגוןשללפרויקט'

"08,3355,0_2649_34129_1_1_1_1_0.00,1ש6:ראו,זהבנושא
.וישעו.0.0006[8/םם8481קם6

שאינןמשפטיותשאלותגםמעוררממוחשבותבמערכותשימושכיולצייןלהקדיםראף5
הגנתחוק:ראו)ממוחשביממאגריםעלהגנהשעניינןשאלות-המנהלילהקשרמיוחדות
,המחשביםחוק:ראו)ממוחשביםלמאגריםלפריצהאחריות,(1981-א"התשמ,הפרטיות

.ועוד(1979-ט"התשל,סתרהאזנתחוק:ראו)המקוונתהתקשורתסודיות,(1995-ה"התשנ
באמצעותמנהליתלפעילותהמיוחדיםבהיבטיםרקאלא,אלהבשאלותעוסקאינוהמאמר
.ממוחשבותמערכות
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,זאתעם.מתמיד6פיתוחשלבשלבנמצאוהוא,הישראליתבזירהחדשאינואמנם

שלהןהמשפטייםוההיבטיםמחוללשהואברפורמותהגלומותהערכיותההכרעות

הנורמטיביותההכרעותעלאצביע,(זהבפרק)למבואבהמשך.לדיוןזכוטרם

העיקרייםהאתגריםועל('בפרק)חדשהבטכנולוגיהלשימושמעברבכלהגלומות
הבאיםבפרקים.י('גפרק)האלקטרוניתלמציאותהמנהליהמשפטהתאמתשל
מחוץגורמיםעםוקשרשירותשלבמישור:אלהמאתגריםאחדבכלבפירוטאדון

במישור,('הפרק)הציבוריהמנהלשלהפנימיהניהולבמישור,('דפרק)לרשויות
בהמשך.('זפרק)הציבורשיתוףשלובמישור('ופרק)ושקיפותמידעהספקתשל
שלנגישותןעל(ולשלילהלחיוב)המחשובמהפכתשלהשלכותיהיידונו,לכך

פרק)זהבתחוםרפורמהלהנהגתהאפשריותהדרכיםוייבחנו,('חפרק)הרשויות
מבחינתהמחשובבמהפכתהטמוןבפוטנציאלואדוןאחזור('יפרק)כסיכום.('ט

עלהאפשריותלהשפעותיהואדרשבעתידהמנהליהמשפטשלההתפתחותכיווני
.המנהליהמשפטשלהיסודהנחות

נורמטיביתכהכרעהמקווןלממשלהמעבר.ב

הרשויותשלהגוברלשימושהמנהליהמשפטבהתאמתמתמקדהמאמר
כנתוןייחשכאלהבטכנולוגיותשהשימושאסור,זאתעם.ממוחשבותבטכנולוגיות

והבחירההשלטוניתהמערכתמחשובעלההחלטהגם,רביםבמקרים.ניטרלי
:למשל)ערכיותהכרעותבחובןמגלמותטכנולוגיותחלופותכמהביןלההנלווית

;8"חכמה"זהותתעודתשלבהנהגתההכרוכהבפרטיותהפגיעהדרגתתהיהמה

זמיןהשלטוןאתאולשלטוןיותרומיןהאזרחאתתהפוךהממוחשבתהמערכתהאם
צריכותבטכנולוגיהלשימושמעברעלהעקרוניותההחלטות,כןעל.(לאזרחיותר

אוגרידאפנימי-ניהוליכענייןלהיתפסולא-ציבורילדיוןנושאבעצמןלהיות

.www:ראו,הממשלתיהמידעטכנולוגיותלאתר6 iqpolicy.gov. il.תשתית)ה"תהילפרויקט
www.tehila:ראו,האינטרנטלעידןמשלהמה .gov. i. iVYehilal /liTopNav/Odot(בקשרמתמקד

כוללתמסגרתמהווההואככזה.זמיןממשלהואשלוהמוגדרשהיעדלשלטוןהאזרחשבין
.:ראו)הממשלהשלוהמידעהשירותיםפורטלכמו,שוניםלשירותים (www.gov.iVfirstgov

לרבות,מאובטחמידעהעברתלאפשרמיועד-"הכספת"-כתכנוןהנמצאנוסףפרויקט
כוללתרוחביתמערכת)ה"מרכבפורטל.ולעסקיםלאזרחיםמהממשלה,רשמייםאישורים
ww:ראו,בממשלה .gov . iUFirstGov/BottomNav/MemshalZaraib%dercava(בטיפולמתמקד
ועדתפועלתבכנסת.(חכםכרטיסבאמצעותלשימושמיועדולכן)ובהתקשרויותבתמיכות

.והטכנולוגיההמדעועדתשלכזרועמידעוטכנולוגיותאינטרנטלנושאמשנה
,זאתעם.למשפטעצמהתתאיםהטכנולוגיהכיהמשלימהלדרישהבניגודעומדאינוזהדיון7

,קיימתעובדה,זהבשלב,הראמנהליותרשויותידיעלמחשבבטכנולוגיותשהשימושמאחר
.בכךבהתחשבהמנהליבמשפטהדרושותההתאמותלבחינתרבהחשיבותנודעת

משקלכבדותשאלותמעוררת,2בהערהלעילהנזכרת,ביומטרימידעמאגרלהקיםההצעה8
במכתבים)הפרטיותלהגנתהציבוריתהמועצהאףשהתריעהכפי,הפרטיותעלההגנהמהיבט
.(2008ביולי2-ומהביוני24-מההמשפטיםלשר
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על,להתפרסםצריכותאלההחלטות.בלבדמקצועלאנשיהשמורטכניכעניין
מבטאותשהןהערכיותההכרעותלגביהציבורמןתגובותוקבלתדיוןלאפשרמנת

להקדיםהרשויותעל,לכךבמקביל.יסודזכויותעלשלהןהאפשריותוההשלכות
-להשיגנועדהטכנולוגישהמעברהמטרותמהן,והקשרהקשרבכל,ולהגדיר
השלטוניתהשקיפותהגברת,השלטוניתהיעילותקידום,לאזרחהשירותשיפור
צריכההמטרותהגדרת.ועודהציבוריהדיוןהעשרת,הרשויותעלביקורתלצורך
.הטכנולוגיתהרפורמהאתשיעצבוהקונקרטיותהכחירותעללהשפיעויכולה

הציבורושיתוףמידע,ניהול,שירות:האתגרים.ג

המנהליתהמדינהשלפעילותהבפניהמחשובשמציבבאתגריםהדיון,כלליבאופן
:התייחסותשלעיקרייםמישוריםארבעהביןהבחנהמחייב

הבולטתההשפעה-לרשויותמחוץגורמיםעםוקשרלציבורשירות(1)

הכוונה.לציבורשירותמתןשלבתחוםמתבטאתהמחשובמהפכתשללעיןביותר
שהנוגעיםמבליביעילותרביםשירותיםלתתהרשריותבפניהפתוחהלאפשרותהיא

הפנייהאתהמאפיינותהזמןמגבלותוללאלמשרדיהןפיזיתלהגיעיידרשובדבר
בדרגותאפשרויותלמנותאפשר,זהבהקשר.המקובלותהעבודהבשעותלמשרדים
שלאינטרנטבאתרי(להדפסההניתנים)טפסיםבהצגתהחל-שונותתחכום
טפסיםבמילויצורךללא,במישריןאתריהןבאמצעותלרשויותבפנייהוכלהרשויות

,רישירנותחידושכמומשפטיותפעולותביצועכולל,המסורתיתהידניתבמתכונת
אלהדברים,המחויביםבשינויים.למידעובקשותפרטיםעדכון,קנסותתשלומי
בקשותשלהפןמלבד,נוספיםגורמיםעםהרשויותשללתקשורתביחסגםאמורים

.הרשויותעםחוזיםשלהםעסקייםגורמיםעםהקשרניהולכדוגמת,פרט
מאפשראלקטררניתבתקשורתהשימוש-הציבוריהמנהלשלפנימיניהול(2)

,תפקידיםבעליביןקשר.עבודתןשלהפנימילניהולגםשונהבאופןלהיערךלרשויות
,נעשיםואף,להיעשותיכוליםהחלטותקבלתשלתהליכיםואףמידעהעברת
.9אלקטרונייםמסריםבאמצעותאלא,היכרותאושיחה,פגישהללא,רביםבמקרים

והניהולהשירותייעולשללפןפרט-מנהליתושקיפותמידעהספקת(3)

באופןמידעהאזרחיםלרשותלהעמידמאפשרתהמחשובמהפכת,הרשויותשל
שלהאינטרנטאתריבאמצעות("קבלהשעות"ברקלא)עתבכלוזמיןזול,נגיש

המידעלהצגתיש,ענייןבעליאזרחיםעבורבכךהגלומהלתועלתפרט.הרשויות
.הציבוריהמנהלעלהביקורתמהיבטרבהציבוריתחשיבותגםזובדרך

באמצעותלציבורלפנותהאפשרות-מנהליתודמוקרטיההציבורשיתוף(4)

באמצעותדיוןשלחדשיםלאפיקיםהדלתאתפותחתהרשויותשלהאינטרנטאתרי
.הציבוריהיוםסדרעלהעומדותבסוגיותהאינטרנט

בהקשרגםמשמעותבעלהואהרשותשלפנימייםלצרכיםאלקטרונייםבאמצעיםהשימוש9
.המאמרממסגרתחורגהדבריםשלזההיבטאך,לעובדיההרשותשביןהעבודהיחסישל
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ועלפיתוחועלהמידעמהפכתשלבהשפעתהלדיוןיוקדשהדבריםהמשך
זההשונים,אלההתייחסותמישוריביןהבחנהתוך,המנהליהמשפטשליישומו

ואחריםעצמןברשויותהניהולשלהפנימילמערךנוגעיםחלקם:במאפייניהםמזה
שלבפתיחתםמתבטאיםהםלעתים;לאזרחהרשותביןהקשרשלהחיצונילמערך

בהספקתולעתיםהרשותאלהאזרחמןמידעזרימתהמאפשריםתקשורתערוצי
בהשפעתםהדיוןכי,להדגישחשוב.לאזרחהרשותמן-ההפוךבכיווןמידע

רקמהווהאינומנהליותרשויותשלהפרקטיקהעלהטכנולוגייםהחידושיםשל
.האזרחיהמשפטבתחוםזהאתגרעםההתמודדותשל,ראיתמונתאו,יישום
המשפטבענפיהמתעוררותהשאלותביןחפיפהתחומיכמובןיש,חלקיבאופן
תחליףאלקטרונייםמסריםמהוויםמצביםבאילולהגדירישכאשרלמשל,השונים
אולם.10(פונקציונליתמבחינהלכתבשקוליםהםהאם,היינו)בכתבלשימושמלא
ממוחשבותמערכותבאמצעותלאזרחיםומידעשירותיםלהצעתהמעבר,לכךפרט

השלכות.לשלטוןהפרטשביןהיחסיםמערכתועלהאזרחותעיצובעלגםמשפיע

.בחשבוןלהביאשישנוספיםשיקוליםעמןמביאותאלה

לרשויותמחוץגורמיםעםוקשרלציבורשירות:ראשוןאתגר.ד

שניתןהשירותשכלולהואהמחשובלמהפכתביותרוהבנאליהברורהביטוי
או)אלקטרוניבדוארוהתכתבותאינטרנטאתריבאמצעותבעיקר,לאזרחים
במחשביםההסתייעותשלההיבטיםמןחלק.(מחשבבאמצעותאחרתהתכתבות

,השירותהתייעלותשללתחוםמצומצמיםלאזרחיםהשירותרמתשיפורלשם
יוצגולהלן.משפטיותשאלותמעוררהאחרחלקם.משפטייםהיבטיםלהםואין

:הרשותלביןהפרטביןהתקשורתלהסדרתהנוגעותהמרכזיותהשאלות

אמורהרשויותשלהתגובהזמן-שלהןהתגובהוזמןלרשויותפנייה(1)
לפנייתוהנוגעיםהפרטיםבירורלשםהנדרשההליךשלמורכבותואתלבטא
בפניהמחשובמהפכתשמעמידההחדשותבאפשרויותבהתחשב.האזרחשל

שללפניותשלהןהתגובהזמןקיצוראתלשקולמקוםלכאורהישהרשויות
מיושןבחוקמעוגןלרשויותפנייהעלשחלהכלליההסדר,בישראל.אזרחים

החוק.1958יי-ט"התשי,(והנמקותהחלטות)המינהלסדרילתיקוןהחוק-
ארבעיםתוך,"בכתב"שקיבללפנייהלענותציבורעובדשלחובתואתמגדיר

,ראשית:מישוריםבשנישאלותמעוררזההסדר,הנוכחיבהקשר.יוםוהמישה
פניותעלגםחלותשבחוקהחובותוהאם,"כתב"המונחאתלפרשישאופןבאיזה

השאלה,שונותתקשורתדרכישלמעמדלהשוואתשאיפהלהיותצריכההמוצאנקודתאםגם10
כדוגמת,אלקטרונימסרלביןכתובמסמךביןשונישלהיבטיםבכמהבהתחשב,מיותרתאינה

בתכנותשינוישחללאחר)הזמןבחלוףגםלאחזורהניתןבאופןהמסראתלתעדהצורך
.(שימושנעשהשבהן

.להלןגםיוזכרהואוכך,"ההנמקותחוק":הקיצורדרךעל,רובפיעל,מכונההחוק11
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למציאותמתאיםתשובהלמתןשנקבעהזמןפרקהאם,שנית;אלקטרוניבדואר
לטיפולהזמניםלוחותשלקיצורמאפשרתהאלקטרוניתהתקשורתשבה,החדשה
להתאיםמקוםיש,לכאורה.משמעיות-חדאינןאלהלשאלותהתשובות.בבקשות

שהחובהכך,אלקטרונייםבאמצעיםגם,לרשויותהחדשותהפנייהלדרכיהחוקאת
.זהמונחשלהישנהבמשמעותו"בכתב"פנייהעלרקתחוללאבמועדלהשיב
לזההאלקטרוניתהפנייהשלמעמדהשהשוואתהחששהואהמטבעשלהשניהצד
בעצמויטרחשהמבקשמבלי,בפניותהרשויותשללהצפהיביאבכתבפנייהשל

,אלקטרונימסרמשלוחשלהרבההקלותלנוכח,מספקתבמידההענייןבבירור
למותרלא,לתשובההדרושהזמןלמשךבאשר."יזיקלא-יועיללאאם"בבחינת
אמוראזרחיםשללפניותהתגובהמשךכיקבעהמקוריבנוסחושהחוק,להזכיר

וחמישהלארבעיםהזמןפרקקוצריותרמאוחרבתיקון.חודשיםשלושהלהיות
.המקוריהחוקנחקקמאזהתקשורתבאמצעישחלולשינוייםביטוימתןתוך,יום
ציבורעובדינדרשים,ר"התקשיהוראותפיעל,היוםגםכי,להוסיףחשובכןכמו

נוסףבירורמחייבהענייןכןאםאלא,יוםעשר-ארבעהתוךלהשיבפניותשמקבלים

אפואאפשר.!כך2עללהודיעעליהםזהבמקרהואף,משרדית-פניםעבודהאו
גם.אלקטרוניותלפניותגםבנושאהחקיקהאתלהתאיםהיהראויכי,ולומרלסכם
להסדירחשוב,בכתבפורמליותפניותשללמעמדןיושווהלאאלהשלמעמדןאם
פתיחתשאףבכךבהתחשבבמיוהדמתבקשתזוהסדרה.אליהן13ההתייחסותאת

לתנאיםבכפוף,אלקטרוניתבמתכונתכיוםלהיעשותיכולהמשפטייםהליכים
.בתקנות14שנקבעוולסייגים

נראיתממוחשבותבמערכותהסתייעות-רשויותשלהתקשרויות(2)
הנוגעבכלבעיקר,הרשויותשלהחוזיותההתקשרויותלניהולבמיוחדמתאימה

נתקבלה":321.61סעיף-תתלפי.(בכתבפנייהעלתשובהמתו)ר"לתקשי32.61הוראתואו12
לטפלמוטלשעליו,העובדחייב,(ממשלתיתיחידהאומשרדלרבות)כלשהומגורםפנייה
זמןפרקתוךאוקבלתהמיוםהמאוחרלכליום14תוךבכתבענייניתתשובהלתת,בנושא
,זהלכללהחריגיםאתמונה322.61סעיף-תת."המשרדשלהכלליהמנהלשיקבעיותרקצר

."ענייניתתשובהלמתןהמשוערהזמןבציון,בינייםתשובת"לתתיששבהם
הפנייהאתלהשליםצריךהאם:כגון,משנהלשאלותגםלהידרשמקוםיהיה,זובהזדמנות13

לשאלההתשובהכילהדגישחשוב.ניירגביעלמודפסבמסמךגםאלקטרונידוארבאמצעות
בהתאםובמיוחד,להקשרבהתאםלהשתנותיכולההכתבלדרישתהולםתחליףייחשבמה

הרתעהשעניינהמהותיתתכליתאוראייתיתתכלית)הכתבדרישתשלהחקיקתיתלתכלית
לשמשיכולאלקטרונידוארכינפסקהברית-בארצות.(דעתשיקולללאמהירהפעולהמפני

:ראו.ראייתית-חוזיתכתבדרישתשלבהקשרניתנהזופסיקהאך,כתבלדרישתתחליף

Talrant,378וsilpp.א2772(5.[1.א.ן:2005)

.

Apparel

~

Group1..Bazak Intemational Corp

להגישהמאפשרים,!984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנותז3"ט-וז2"טפרקים:ראו14

אףכי,לבלשיםמעניין.(215ו-2א!5תקנות)"אלקטרונידין-ביכתב"ו"ממוכנתתובענה"
מהםלקבלאולהםלהגיששאפשרהמשפטבתיעלההודעהכי,קובעזהמתקדםהסדר
באתרגםההודעהשללפרסומהלהתייחסמבלי)ברשומותתפורסםאלקטרונייםדין-ביכתבי

.((215עאתקנה)(מתאיםאינטרנט
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החקיקה,שעהלפי,אולם.להתקשרותהמועמדיםביןבחירהשלהתחרותילשלב
הפרסוםמןלהבדיל)כללזובאפשרותנוגעתאינההמכרזיםדיניבתחוםהעוסקת

נועדההמכרזיםשיטת,כידוע.5ן(אינטרנטבאתרגםהמכרזאודותעלהראשוני
כדיגםאךשלהןההתקשרותמנגנוןייעוללמעןתחרותניהוללרשויותלאפשר
יכולממוחשבותמערכותבאמצעותהתחרותניהול.שחיתותולמנועשוויוןלהבטיח
הרשויותשלהמכרזיםמערךאתמסורתיבאופןהמלוותהתקלותמןחלקלמנוע

התדיינויותנסבו,לעתים,למשל,כך.רבותהןהדוגמאות.בישראלהציבוריות
בדרך,להימנעיכולהזותקלה.קלעבאיחורהצעותהגשתעלהמכרזיםבתחום
בעיכוביםלהיתקלפחותשצפויה,אלקטרוניתבהגשההסתייעותבאמצעות,כלל

אפואחשוב.(עצמההממוחשבתבמערכתכשלקייםשבהםבמקריםלמעט)טכניים

ניהולשללאפשרותגםשיתאימוכךהמכרזיםבתחוםהשונותהתקנותאתלתקן
שהדבריםככל,אכן.ההתקשרויותמסוגיחלקעבורלפחות,אלקטרונייםמכרזים
הסדריםללאגםכימניעהאין,ברשויותבמכרזיםהטיפולשלהפנימילניהולנוגעים

עללהגבלותבכפוף)אלקטרונייםתקשורתבאמצעישימושתעשינההןמיוחדים
אינןהקיימותההוראותאולם.(הפרטיותהגנתדינילפירשויותביןמידעהעברת

באמצעותביניהןוהבחירהעצמןההצעותהגשתשלהמנגנוןאתלנהלמאפשרות
גםלשפרתוכלאלקטרונייםמכרזיםשלבאפשרותההכרה.אלקטרונית17תקשורת

לשפרוכן,קטנות18אודחופותרכישותלצורךקטניםמכרזיםלקייםהאפשרותאת
,(שחיתותמניעתלצורך,השארבין)מכרזיםבניהולהעבודהסדריעלהפיקוחאת

יכולמכרזיםשלאלקטרוניניהול.הממוחשבת19הפעילותשלבתיעודבהתחשב
התחרותאתלהמשיךהמאפשרת,"פומביתמכירה"שללמתכונתפתחלפתוחגם

חובתתקנות":להלן)5523ת"ק,1993-ג"התשנ,המכרזיםחובתלתקנות(א)15תקנה15
המכרזיםועדתתפרסם,פומבימכרזהטעוןבחוזהלהתקשרמשרדרצה":קובעת("מכרזים
כתובת.באינטרנטובאתרהעבריתבשפהבישראללאורהיוצאיומיבעיתוןכךעלהודעה
."בישראלהנפוציםהעיתוניםמשלושתבשנייםתפורסםהאינטרנטאתר

.(06.7.25,פורסםטרם)חרכוש'נישראלמדינת06/2696ם"עע:למשלראו16
:למשלכך.אלקטרוניתשאינהניהוללמתכונתמפורשבאופןנוגעותהתקנות,עתהלעת17

עוסקת19ותקנה,"מעטפה"בחתומההצעהבהגשתעוסקתהמכרזיםחובתלתקנות18תקנה
."נעולהתיבהבתוך"המעטפותבשמירת

ששווייהלהתקשרותכיחסממכרזפטורניתן,המכרזיםחוכתלתקנות(1)3תקנהלפי,כיום18
להתקשרותביחסממכרזפטורניתן(2)3תקנהלפי;חדשיםשקלים000,25עלעולהאינו
פרסוםכי,להבהירחשוב."ממששלנזקלמניעתבדחיפותהנדרשתהתקשרות"לגבי

,זאתעם.ההתקשרותמפרטאתלהכיןלצורךמענהמהווהאינומהירמכרזשלאלקטרוני
יכולהשהרשותמשום,מתעורראינוזהקושי,סטנדרטיתהיאהמבוקשתהעבודהכאשר
ההתקשרותתנאיאתהכולל"מדףמכרז"באמצעותפוטנציאלייםלמתקשריםפנייהלבצע

.בההנוהגיםהבסיסיים
אלקטרונייםמסריםבאמצעותייעשווקבלתןהבהרותשכקשתכךעללחשוב,למשל,אפשר19

המשפטשלהחשובלתפקידו.(פהבעלפורמליות-לאשיחותבאמצעותולא)שיתועדו
והמאבקהמינהליהמשפט"ארז-ברקדפנה:ראו,שחיתותמניעתשלבהקשרהמנהלי

.(ז"תשס)667לזמשפטים"השלטוניתבשחיתות
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התפתחותשלזהבשלב.מחשב29באמצעותחדשותמחירהצעותהגשתתוך
כך,מאליוהמובןבבחינתכנראההןאלההצעות,אלקטרוניתבתקשורתהשימוש

תקנותלתיקוןהצעה.זמןשלשאלהרקהואהמכרזיםבתחוםהתקנותשתיקון
בתחוםרפורמות,השארבין,כוללתהמשפטיםבמשרדשהוכנההמכרזיםחובת

מעטפות"לההתייחסותביטול,"ממוכןמכרז"למונחהגדרההוספתלרבות,זה
"מתפתחממוכןמכרז"ול"ממוכןמכרז"לבאשרמיוחדותהוראותוהוספת"המכרז

.21(פומביתמכירהשלבמתכונת)
-משפטיתמשמעותבעלותאחרותופניותסטטוטוריותחובותמילוי(3)
נדרשיםאזרחיםשבהםהקשריםיש,לרשויותפרטיםשליזומותמפניותחוץ

שישבקשהלהגישצריכיםאו(למשל,המסדינימכוח)לרשויותדיווחיםלהגיש

דיאין,אלהבמצבים.(דרכוןלהנפקתלמשל)מיוחדתמשפטיתמשמעותלה
שלאישיתהתייצבותאףאו"חתימה"גםנדרשותאלא"בכתב"לרשויותבפנייה
שירות,בכללאם,יתאפשראלהממצביםבאילולקבועיהיהצריך.בדברהנוגע

לצרףאזרחיםנדרשיםשבהםלמקריםבאשרמתעוררתדומהשאלה.אלקטרוני
.22(המיסויבתחוםכמו)שוניםמקורייםמסמכיםלרשותלפנייה

חובההרשותעלמוטלתשוניםבהקשרים-הרשויותידיעלשמיעה(4)
זכותלוועומדתמהחלטתהלהיפגעשצפויאזרח-להמחוץגורמיםלשמוע

מתעוררתאלהבמצבים.בולהיוועץסטטוטוריתחובהשקיימתאחרגורםאוטיעון
זואםהשאלהנשאלת,השארובין,ההיוועצותאוהשמיעהמתכונתשלהסוגיה
שנקבעהבסיסיהעיקרון.בכתבגםלהיעשותיכולהאופהבעללהיותחייבת

נסיבותבמכלולתלויהההיוועצותאוהטיעוןבמתכונתשהבחירההואבפסיקה
תוכללאשהרשותברורכןעל.23(וכוליהשלכותיו,הנושאמורכבות)העניין
.אלקטרונייםמסריםהחלפתבאמצעותהיוועצותאושמיעהשלגורףכלללהנהיג

איןלכאורה,בכתבתגובהבקבלתלהסתפקאפשרשבהםמקריםבאותם,ואתעם

.להתכתבותתחליףתשמשאלקטרונייםמסריםשהחלפתבכךפסול

,חיסרוןאינוזהאך,כוללעיןחשופיםהשוניםהמתמודדיםשמציעיםהמחירים,זהבמקרה20
החשיבות.הצעותיהםשלזההיבטסודיותעלבשמירהלגיטימיאינטרסלהםשאיןמשום

שלתוכנהשגילוימכךנבעההמסורתיהמכרזבמסגרתההצעותסודיותעללשמירההנודעת
הוגןכלתייתרוןמעניקהיה(הצעותלהגשתשנקבעההתקופהתוםלפני)שהוגשההצעה
ולהגישלחזוראפשרשבה,פומביתמכירהשלבהקשרנעלמתזובעיה.יותרמאוחרלמציע
.מתוקנותהצעות

.2007-ז"תשס,(תיקון)המכרזיםחובתתקנותטיוטתראו21
"מקוונים"חות"ודודיווחיםבהגשתמכירהכבר[חדשנוסח]הכנסהמספקודת,כיוםכי,יצוין22

.שוניםבהקשרים
793,796(1)מבר"פ,הפניםשר'נמ"בעהוטלווינדמילהברת84/161ץ"בג:למשלראו23

(1984).
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הציבוריהמנהלשלפנימיניהול:שניאתגר.ה

פעילותלקייםציבורלפקידימאפשרמחשביםבתקשורתהאינטנסיביהשימוש
בעליעםאמצעיבלתיבקשרלבואמבלי-עבודתםממקוםענפהמנהלית
אלהאפשרויות,ביעילותמידעלהעברתנוגעיםשהדבריםככל.אחריםתפקידים

קיוםעלגםלעתיםמבוססתברשויותהמתקיימתהעבודה,זאתעם.מבורכותהן

.24משותפותהחלטותעלואףהתייעצויות
נעשיתהחלטותקבלת,המנהליתהפעילותשלהמסורתיתהמתכונתבמסגרת
אתזהמשכנעים,דעותמחליפיםבדברהנוגעיםשבו,עבודהמפגשבאמצעות

,להיפגשהצורךאתצמצםובפקסבטלפוןהשימוש.החלטהלכללומגיעיםזה
.החלטותלקבלתהמרכזיכפורוםהאישיתהפגישהשלבמעמדהפגעלאאך

התייעצותשלבהליךהחלטותלקבלמאודנוח,המחשבבעידן,זאתלעומת

היאזוחדשהמציאות.אלקטרוניתתקשורתבאמצעותעמדותוגיבושמהירה
,ראשית.חדשותשאלותמעוררתקרובותלעתיםאך,רביםבמקריםמבורכת

לקבלתהקודםההדדיוהשכנועהליבוןתהליךאתמסוימתבמידהמצמצמתהיא
שעובדילשיקוליםהתייחסותמפני"מצנןאפקט"יוצרתהיא,שנית.ההלטות25

שיקוליםרקאלא,פסוליםשיקוליםאינםאםגם)הכתבעללהעלותחוששיםציבור
כלליםקביעתשלהאפשרותאתלבחוןראויאלהבנסיבות.26("פופולריים"לא

,ככלל.והחלטהדיוןשלהמסורתיתבמתכונתלקבלשישההחלטותלסוגיבאשר

אינוהוא,זאתלעומת.סטנדרטיותלהחלטותביותרמתאיםממוחשבשדיוןנראה
לשיחחשיבותנודעתשבהן,ומורכבראשוני,עקרוניאופיבעלותלהכרעותמתאים

.שלבי27-ורבאמצעיבלתי

הפרטיותהגנתדינילפיעליהוההגבלותהרשויותביןמידעלהעכרתהנוגעותאחרותשאלות24
.(5ש"בהלעילכמוסבר)הנוכחיהמאמרשלממסגרתוחורגות

ד"פ,חיפהעירייתמועצת'ננאות94/4733ץ"בגלמשלראו,זהלתהליךהנודעתלחשיבות25
.(1996)111(5)מט

אלקטרונייםמסריםבאמצעותהדיוניםפורמליתמבחינהאםגםבעינויישארזהאפקט26
הפצתשלהרבהבקלותבהתחשבבמיוחד,לגלותםחובהשאין,פנימייםלדיוניםייחשבו
.שלישייםלצדדיםאלהמסרים

,עקרונילדיוןכתחליףאלקטרוניבדוארבהתכתבויותלשימושבעיקרנוגעתההסתייגות27
למשלכמו)הצורךבמידת,אחרותבטכנולוגיותהיעזרותאפשרותמכלללהוציאומבלי
'נמ"בעגידוליםינובאסיף07/7120ץ"בבגכי,להוסיףאפשר.(בווידיאוועידהשיחת
שמועצתכךעלביקורתנמתחה(07.10.23,פורסםטרם)לישראלהראשיתהרבנותמועצת
קיוםבנושאההיסטוריתהמדיניותשינוי)עקרוניאופיבעלתהחלטהקיבלההראשיתהרבנות
מנוסאיןאםכיוצייןהוסיףרובינשטייןהשופט.טלפונימשאלשלבדרך(השמיטהמצוות
,הפנההוא,זהבהקשר.(ז"כ'פס,שם)ועידהשיחתכזהבמקרהלהסדירנכון,טלפונימדיון
רשאיהדירקטוריון"כיהמורה1999-ט"התשנ,החברותלחוק101'לס,ההשוואהדרךעל

המשתתפיםהדירקטוריםשכלובלבד,תקשורתאמצעיבכלשימושבאמצעותישיבותלקיים
."בתקנוןזורשותנשללהכןאםאלא,בזמןבוזהאתזהלשמועיכולים
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מנהליתושקיפותמידעהספקת:שלישיאתגר.ו

.האינטרנטבאמצעותרבמידעלעיוןלפתוחלרשויותמאפשרתהמחשובמהפכת
,רבמידעהציבורלרשותכךוהעמידוזהבאמצעיהשתמשואכןרבותרשויות
מעמידותשהרשויותהמידעהיקף,שעהלפי,זאתעם.פנימייםנהליםלרבות

בתנאים.ולמדיניותןדעתןלשיקולנתוןאלקטרונייםבאמצעיםהאזרחיםלרשות
אינהשובמדיניותשלכענייןזהלנושאההתייחסותהמידעמהפכתשלהנוכחיים
אותןולאחזרמידעשלגדולותכמויותלאחסןהיכולת,אחרותבמילים.מתאימה
.למידעבזכותההכרהלחיזוקבסיסלשמשצריכה

יש-רשמייםאינטרנטבאתריונהליםתקנות,חוקיםאודותעלפרסום(1)
,החוקיםאתרשותכלשלהאינטרנטבאתרלפרסםהחובהאתבחקיקהלעגן

מפורסםאמנםזהמידע,שעהלפי.פעילותהאתהמסדיריםוהנהליםהתקנות
באתרמסודרבאופןלהביאוחובהאיןאך,(נהלים)לעיוןפתוחאו(28ותקנותחוקים)

1998-ח"תשנ,המידעחופשחוקנחקקכאשר.בדברהנוגעתהרשותשלהאינטרנט

והוחל)ממוחשבותבמערכותהשימושאתצפההוא,("המידעחופשחוק":להלן)
כללנדרשלאאך,29(ממוחשבתבמתכונתהרשותבידיהמוחזקמידעעלגם

היחידהההתייחסות.הרשותידיעליזוםבאופןבאינטרנטמידעהספקתשללסוגיה
מאוחרבתיקוןשנוספה)רשויותשלהאינטרנטלאתריהמידעחופשבחוקהקיימת

.אלה30באתריםהסביבהאיכותבנושאמידעשלהפרסוםלחובתנוגעת(יותר
באתרירשויותשלהשנתייםחות"הדולפרסוםנוגעותהחוקמכוחשהוצאוהתקנות

.3'בהםלספקשישלמידעבנוגענוספותחובותכוללותלאאך,שלהןהאינטרנט
שלהאינטרנטאתריבאמצעותהנגישהמידעמסגרתשלההרחבהאלהבנסיבות
שאינומצבזהו.דעתןלשיקולומסורה,מדיניותשלכענייןעדייןנעשיתהרשויות

לייתרצפויההרשויותשלהאתריםהרחבתכי,להדגישחשוב.הדעתאתמניח
וכרוכה)בהמשךשנידונה,שוניםבנושאיםמידעלקבלתהפרטניתהפנייהאת

הפנימיותההנחיותכללשלבאינטרנטלפרסוםנודעתמיוחדתחשיבות.(בעלויות

.להלןזהלפרק(3)פסקהראוזהבנושא28
והוא,ציבוריתברשותהמצוימידעכל"כ"מידע"המושגאתמגדירהמידעחופשלחוק2'ס29

המשפטבאמצעות"מידעקבלת"המושגואת"ממוחשבאומצולמ,מוסרט,מוקלט,כתוב
בכלמידעקבלתאומחשבפלטקבלת,צילום,העתקה,האזנה,צפיה,עיוןלרבות"המרחיב

."החזקתווצורתהמידעלסוגבהתאםאחרתדרך
איכותעלמידעהציבורלעיוןתעמידציבוריתרשות":המידעחופשלחוק(א)6א'סלפי30

ובדרכים,כאמוראתרקייםאם,הציבוריתהרשותשלהאינטרנטבאתר,ברשותהשישהסביבה
."הסביבהלאיכותהשרשיקבענוספות

ממשרדימשרדשהיאציבוריתרשות":1999-ט"התשנ,המידעחופשלתקנות(ד)8תקנהלפי31
ציבוריתרשות;המשרדשלהאינטרנטבאתרהשנתיוחשבוןהדיןשלעותקתפרסםהממשלה

מיוםשנהבתוךבאתרהשנתיוחשבוןהדיןשלעותקתפרסם,אינטרנטאתרלהשיש,אחרת
אודותפרסוםלגביספציפיתהוראהקיימת,צויןשכברכפי,לכךבנוסף."האתרשלהפעלתו
.15ש"הלעילהשוו.אינטרנטבאתרימכרזים
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להביאהרשותעלכיבפסיקתוהעליוןהמשפטביתקבעבעבר.הרשויותשל

להוסיףיש,כעת.הפרט32זכותעלשאוצלותפנימיותהנחיותהציבורלידיעת
הנחיותלמעט)הרשויותשלהפנימיותההנחיותכלכי,מינימוםכנורמת,ולקבוע

באמצעותהציבורלעיוןיעמדו(גילוין-באיהתומךחשובציבוריאינטרסשיש

אתלהעמידמחייבהמידעחופשחוק.מהןואחתאחתכלשלהאינטרנטאתרי
,שעהלפי.33כןלעשותמסוימתדרךמזכיראינואך,האזרחיםלרשותההנחיות
שלבמשרדיהןהציבורלעיוןההנחיותלהעמדתרקנוגעותמכוחושהוצאוהתקנות

האינטרנטבאתריהנחיותיהןאתפרסמושכבררשויותאמנםיש,בפועל.הרשויות34
שלהחשיפההרחבתשלבכיווןפעולה.מחייבתפרקטיקהאינהזואך,שלהן35

וכן,משאביםלהלהקצותוחשוב,חיוניתהיאהרשויותבאתריפנימיותהנחיות
הנהליםכללפרסוםשלהמימוש,כמוכן.36סטטוטוריתכחוכהבהמשךאותהלעגן
.הדרגתי37להיותיכול

שלהאינטרנטבאתרינוסףחשובמידעהוספתעללחשובאפשרבהמשך
פרסום,למשל)השלטוןעלהציבוריתהביקורתלחיזוקשיתרוםבאופן,הרשויות

:רלוונטילמידעבקישוריםשלובכשהואציבורבמוסדותלתמיכההקריטריונים

בשניםזהבתחוםההקצאותעלדיווח,ממנובאהשהתמיכההתקציבבחוקהסעיף
הציבורלעיוןדיוניםשלפרוטוקוליםשלבהעמדתםהדיןהוא.(ועודקודמות

.38בהםלעיוןזכותקיימתשבהםבמקריםהאינטרנטבאמצעות

.(1992)501,513(3)מוד"פ,איסטפלד'נאפיתי91/5537ץ"בג:ראו32
ההנחיותאתהציבורלעיוןתעמידציבוריתרשות":המידעחופשלחוק(א)6'סלפי33

."לציבורחשיבותאונגיעהלהןושישפועלתהיאפיהןשעלהכתובותהמינהליות
ההנחיותאתהציבורלעיוןתעמידציבוריתרשות":המידעחופשלתקנות3תקנהלפי34

וכן,הראשיבמשרד,לזמןמזמןשיעודכנוכפי,לחוק(א)6'בסכאמורהכתובותהמינהליות
שבהםאחריםעיוןמקומותהרשותקבעהכןאםאלא,קיימיםאם,המחוזייםבמשרדיה
."לציבורנוחהגישהתתאפשר

.לממשלההמשפטיהיועץהנחיותהציבורלעיוןהועמדוהמשפטיםמשרדבאתרלמשלכך35
www.justice:ראו .gov. iUMOJHeb/YoezMespatDHanchayotNew.

אתרקלאלשרתיכוליםהרשויותשלמתקדמיםאינטרנטאתריכימוסברלהלן'זבפרק36
האזרחיםמןתגובותלהעברתמסגרתלשמשגםאלא,לציבורמידעאספקתשלהמטרה
.(תקשורתשלכיווני-דוערוץשיהווכך)לרשויות

כך."ואילךמעתה"שלבמתכונתנעשהבאינטרנטלפרסוםהמעבד,ההקשריםמןבחלק37
.2004משנתהממשלהראשמשרדשלהאינטרנטבאתרמפורסמותהממשלההחלטותלמשל

בבקשהצורךללאעיוןלבקשותהיענותשלמדיניותאומצה,קודמותלהחלטותבהתייחס
לזכויותהאגודהשלפנייהבעקבות,המידעחופשחוקלפי,אגרהבתשלוםהכרוכה,פורמלית
מיום,23-47694:תיק,הממשלהראשלמשרדהמשפטיתהיועצתבמכתבכמפורט)האזרח

.(2006מרץ27
1965-ה"התשכ,והבניההתכנוןלחוק748'מסלהביאניתןכזולחקיקהחיוביתדוגמה38

(1)":מורה748'לס(ה)קטןסעיף.לחוקבתיקוןשהוסף("והבניההתכנוןחוק":להלן)

תהיהישיבהוהקלטתהציבורלעיוןפתוחיהיהשאושרתכנוןמוסדשלישיבהפרוטוקול
ישיבהפרוטוקול(2).תשלוםללאיהיוכאמורוהאזנהעיון;האזנהלצורךלציבורפתוחה

רשותשלהאינטרנטבאתראוהתכנוןמוסדשלהאינטרנטבאתריפורסםתכנוןמוסדשל
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חופשחוקשלהפעלתו-רשויותשבידיבמסמכיםלעיוןאזרחיםפניות(2)
לפיפניותלאפשריש.אזרחיםידיעללרשויותבקשותהגשתעלמבוססתהמידע
ישכךלשם.למידעתהגישהאתלהקלמנתעל,מקווניםבאמצעיםגםזהחוק

בהקשר.פיועלשהותקנוובתקנותהמידעחופשבחוקמתאימיםהסדריםלקבוע

,מסמכיםשלשוניםסוגיםבין(הדרךבתחילתלפחות)הבחנהשתידרשייתכן,זה
לבין,אלקטרוניבפורמטגםקיימיםולכן,עצמההרשותשיצרהמסמכיםביןלמשל

שטרםמשום)בלבדפיזיבפורמטהרשותבידינמצאיםולכן,אליהשנשלחומסמכים
הרשויותשלההיערכות,שעהלפי.(הממוחשבתבמערכתגםכךונשמרונסרקו
.ביותר40מוגבלתהיאהמידעחופשבעידןלעיון

רפורמה-רשמיותוהודעותמשנהחקיקת,חוקהצעות,חקיקהפרסום(3)
והודעותמשנהחקיקת,חוקהצעות,חקיקהשללפרסוםהנוגעבכלנדרשתנוספת

פקודת":להלן)[חדשנוסח]הפרשנותלפקודת17סעיףהוראתפיעל.רשמיותה

מעבר.בלבדברשומותלהתפרסםצריכותתחיקתיפועלבנותתקנות("הפרשנות

וקובץהחוקהצעות,החוקיםספרשלבפרסוםהוחל,מדיניותשלכעניין,לכך
מתאיםתיקוןבאמצעות)כחובהזהפרסוםלקבועראוי.42באינטרנטגםהתקנות

הוראותהכולליםנוספיםחקיקתייםהסדריםלערכןוכן(בדברהנוגעתהחקיקהשל
.43רשמייםאינטרנטבאתרילפרסוםגםשיתייחסוכךברשומותפרסוםשעניינן

לרשותאותכנוןלמוסדהיהלא;התכנוןמוסדשלהתכנוןבמרחבהואשתחומהמקומית
."הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרהפרוטוקוליפורסם,אינטרנטאתרכאמורמקומית

,אשראיכרטיסיהמנפיקותהחברותעםהסדריםעריכתתחייבזהבכיווןפעולה,הנראהככל39
הטיפולעלההוצאותלתשלוםההתחייבותואתהנדרשתהאגרהתשלוםאתלאפשרמנתעל

אגרהבתשלוםלחייבראוימידהבאיזו,היאעצמהבפנישאלהכי,לצייןראוי.בבקשה
למימושמשמעותימחסוםלעתיםמהווההאגרה.הרשותבידיהנמצאבמידעעיוןתמורת
.המידעלחופשהזכות

העתהגיעההאם-והאינטרנטהמידעחופש"שנירועידןקרניאליובל:ראונוסףלפירוט40

.(במערכתשמורעותק,פורסםטרם)"?חקיקתילשינוי
,הראשוניהפרסוםשללעדכוןהתייחסותגםלכלולתצטרךבאינטרנטהפרסוםשלהסדרה41

.הציבורשלהטעיהלמנועכדי,בהמשךשהתקבלולהחלטותבהתאם
www.knesset:הכנסתבאתרראו42 .gov. il.באינטרנטאחרותהודעותגםמתפרסמות,לעתים,

,ישראלממשלת'נלוייצחקהרבכ"ח05/6893צ"בג:למשלראו.הרשויותשלבחירתןפי-על
נמסרוהצוויםהעתקיכילנונמסר":ברקהשופטלדברי)(2005)876,894(2)נטד"פ

המוגבלבשטחהמצוייםלישובים;משטחןחלקעלחליםשהצוויםהאזוריותלמועצות
במחסומיםמצוייםהצוויםעותקי.המוגבללשטחהסמוכותהמשטרהולתחנות,לכניסה
בכל.האינטרנטרשתעלהצוויםאתלמצואניתן.הסגורלשטחהגישהדרכיבכלהמצויים
יצאבכך,לדעתנו.עזהעוטףלשטחהכניסההגבלותלדברפרסוםניתןהתקשורתאמצעי
.("עליוהמוטלתהפרסוםחובתאתהצבאיהמפקד

הרחבהצווילפרסםהחובהאתקובע1957-ז"תשי,קיבוצייםהסכמיםלחוק28'סלמשלכך43
עובדיםשלהמודעותהעלאתמבחינתדיואפקטיביאינובלבדזובדרךהפרסום.ברשומות
שנערכהבדיקה,בפועל.מהםהנובעותוהזכויותולחובותהצוויםשללקיומםומעסיקים

שניתנוההרחבהמצוויממחציתפחותרקכיהעלתהעובדיםזכויותלאכיפתהפורוםמטעם
למשרדזהבענייןפנההפורום.ת"התממשרדשלהאינטרנטבאתרמפורסמיםהשניםבמהלך
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שלהמסורתיתלעמדהבניגוד-משנהלחקיקתהצעותשלפרסום(4)
כעת,משנהלחקיקתהצעותשלמוקדםפרסוםנדרשלאשלפיההמנהליהמשפט

המסורתייםהטעמים.תקנותלהתקנתהצעותגםהציבורלעיוןלהעמידמקוםיש

טעמיםהיולאמעולםמשנהחקיקתשלבנוסחמוקדםלעיוןבזכותהכרה-לאי
,ברשומותמוקדםלפרסוםזוכותראשיתלחקיקההצעות-ראיההא.עקרוניים

להצעותהנוגעבכלאםגם.האינטרנט44באמצעותגםמתפרסמותהןובפועל
שלכלללאמץראוי,מדיכבדהואברשומותבפרסוםהכרוךהנטלמשנהלחקיקת
.45באינטרנט,הפחותלכל,כאלההצעותפרסום

עיוןמאפשריםשוניםחקיקהדברי-הציבורלעיוןהפתוחיםפנקסים(5)
לאפשריש.ועודהמקרקעיןמרשם,האוכלוסיןמרשם-הרשויותשבידיבמידע
שלהן-טרחהלחסוךובכך,אלקטרוניתפנייהבאמצעותגםזהבמידעעיון

הואאלקטרונילעיוןהמעבר,שעהלפי.בדברהנוגעותהרשויותשלוהןהאזרחים
.46בחקיקהמעוגןתמידולא,חלקי

והבניההתכנוןחוקהצעת.(07.8.22מיוםפנייה)שלובאתרהצוויםכללאתלפרסוםבבקשה
קבוצהידי-עלשהוגשה2008-ח"התשס,(באינטרנטהודעותפרסוםתובת)(86'מסתיקון)

האינטרנטבאתר,והבנייההתכנוןחוקלפיהודעותשלפרסומןלחייבמבקשתכנסתחברישל
.(לחוקחדשובסעיףהוספתידי-על)הפניםמשרדשלאוהרלבנטיתהמקומיתהועדהשל
לחוק7סעיף:למשלראו.חדשיםחקיקהבדבריזהמסוגהוראותשלשילובלצפותניתן

רשומות"בוביטולןהחוקפי-עלהכרזותפרסוםעלמורה2008-ח"התשס,תשלומיםמערכות
מורה2008-ח"התשס,מילואיםשידותלחוק30סעיף."ישראלבנקשלהאינטרנטובאתר

שירותלענייןהכלליםבדברמידעיפורסםלישראלהגנהצבאשלהאינטרנטאתר"בכי
."מילואים

להצעותחוקהצעותביןההבדלאתלהדגישחשוב.לעיל42ש"להנלווהטקסטראו44
שהונהגוהחידוש,ברשומותלפרסוםומתמידמאזזכוחוקהצעות:משנהחקיקתשעניינן
כללזוכותאינןמשנהלחקיקתהצעות,זאתלעומת;באינטרנטגםפרסומןהיהאליהןבנוגע

.לפרסום
להגיבלציבורלאפשרמנתעלההתקנהתהליךאתלעכבמקוםישאםהיאנפרדתשאלה45

הרחבתעלגםהמחשובמהפכתשלהשלכותיהנבחנותבהמשך.משנהלחקיקתהצעותעל
להזמיןההצעהתתקבללאאםגםאולם.להלן,זבפרקראו.הציבורשלהשיתוףמתכונות

טיוטותשלמוקדםלפרסוםערךיש,שבשגרהכענייןתקנותהצעותעללהגיבהציבוראת
אולרשותפנייהליזוםיוכלוהמוסדרבתחוםמיוחדענייןבעליאזרחיםשלפחותכך,תקנות
.הציבוריבמישורהצעוהיהעלביקורת

בקבלתהעוסקת1969-ל"התש,(ורישוםניהול)המקרקעיןלתקנות87תקנהלמשלכך46
לפי,בפועלזאתעם.מקווןבאופןהשירותקבלתשלבאפשרותבמפורשדנהאינהנסח

.באינטרנטרישוםנסחלקבלאפשרותקיימת,המשפטיםמשרדשלהאינטרנטבאתרהמידע
www:ראו . israel .gov.iVFirstGov/YopNav/OfficesAndAuthorities/OA]FList/OMustice/OAJ

Mekarkein.היאהאינטרנטבאמצעותלתשלוםהאתרכתובת:.www.ecom .gov.iVtabucounter

מפורשתהוראהכולל,1969-ט"התשכ,[משולבשסח]לכנסתהכחירותחוק,זאתלעומת
בתוםהמאוחרלכלהמתחילהבתקופה,באינטרנטלקבלבחירהזכותבעללכל"המאפשרת

הקלפימספרבדברמידע,הבחיררתיוםועדלתוקףהבוחריםפנקסכניסתמיוםימיםשלושה
ברשימתהבחירההזכותבעלשלהסידוריומספרוהקלפימקום,להצביעזכאיהואשבה

.((1)(ה)26'ס)"קלפיבאותהלהצביעהרשאיםהבוחרים
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ארז-ברקדפנה

מנהליתודמוקרטיההציבורשיתוף:רביעיאתגר.ז

שלעמדותלגביהשלטוןשלההזנהמנגנוניאתלשפריכולההמחשובמהפכת
תמידהכירהמסורתיהמנהליהמשפט.עוסקותהרשויותשבהןבנושאיםהציבור

.בולפגועשעלולההחלטהעללהגיבאדםשלבזכותוהיינו,הטיעוןבזכות
תגובותלקבלמנתעלהציבוראללפנותהרשותשלבחובתהההכרה,זאתלעומת

.מנהליתיעילותשלמטעמיםבעיקר,יותרמסויגתהייתהלמדיניותהערותאו
שלהשניהצד.תקנותלהתקנתהצעהלפרסםתובהאיןשעהלפיכי,צויןכבר

כלומר.תקנותהתקנתשלהליכיםבמסגרתטיעוןבזכותההכרה-איהיההמטבע

באופןענייןבעליהםהאזרחיםכללשבהםלמצביםבנוגעסויגההטיעוןזכות

מכוח-אחרתגישהאומצהשבהםמסוימיםבהקשריםמלבד,זאת.פוטנציאלי
הלכהמכוחאו(היוועצותלחובותאולהתנגדויות47באשרלמשל)חקיקתיהסדר

זכתהזועמדה.(48ציבורייםמשאביםשללחלוקההנוגעבכללמשל)ספציפית

נותרהדברשלבסופואך,בפסיקה50גםולעתים,המשפטית49בספרותלביקורת
בזכותפגיעהשעניינןטענותהועלוכאשרמחודשלאישורזכתהאףהיא.שינויללא

.5'ההתנתקותתכניתבענייןהממשלההחלטתכנגדהטיעון
להערכההזדמנותמהוותהממוחשבתהתקשורתשפותחתהחדשותהאפשרויות

.הציבורשיתוףשלבנושאהמנהליהמשפטשלהמסורתיותהעמדותשלמחדש
לשלוחאזרחכלשלבזכותולהכירלתביעהבסיסמשמשתזומציאות,לכאורה

.ציבוריתחשיבותבעלתיזמהאותקנותהצעתלכלבנוגעועמדותהתנגדויות
אפשרבהחלטאך,המתנגדיםכללאתאישיבאופןלשמועאפשרישבלתיייתכן
לאפשרויותהמודעותכילזכוריש,במקביל.אלקטרוניתבאופןהתנגדויותלקבל

אובבנין,בקרקעמעוניןכל"להתנגדותלהגשתזכותמקנה,והבנייההתכנוןלחוק100'ס47
שהואלמילכאורהמוגבלתאמנםזוהוראה."נפגעעצמואתהרואהאחרתכנוניפרטבכל
.בכללותולציבורפרסוםשלהעיקרוןעלמבוססתמעשיתמבחינהאך,מעונייןצד

.(2000)220(4)נדר"פ,רחובותעיריית'נכלומנטל99/3638ץ"בג48
מאטרים-שמגרטפר"?תקנותהתקנתבהליכיפתיחותלקראת"ברכהברוך:למשלראו49

.(2003,עורכים'ואחברקאהרן)127אחלק
.(1994)70(4)מחד"פ,מוריאנו'נמ"בעלביטוחחברההישראליהפניקס93/3577א"רע50
פסקאות,481(2)נטד"פ,ישראלכנסת'נעזהחוףהאזוריתהמועצה05/1661ץ"בג51

419-428(2005).
להצעותאזרחיםשלתגובותבקשתשללאפשרותהמתייחסיםיש,יותראוטופיתכרמה52

Imagine":וזלצברגרקורז-אלקיןכותביםלמשלכך.יומיומיואף,שוטףבאופןהחלטה

several policy issues, and the variousמסvote10that every morning we lvere asked

consensual support or by " super-majority ] . . . [ Policy makers?6motions could pass only
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~
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.הציבורמןהתנגדויותשללסוגיהקסםפתרוןמהווהאינהלרשותהחדשותהפנייה
וליצורבפועלאפקטיביתבלתילהיותעלולהרבותבהתנגדויותהרשויות"הצפת"

ליבון.הרשותמצדממשיתלהתייחסותלזכותיוכלשלא"מידעעודף"שלאפקט
הדרךפתיחתעלומבוססזהיראפואלהיותצריךזהבתחוםהחדשיםההסדרים

בפניעמדותהצגתשלהיחידלערוץאותולהפוךמבלי,האלקטרונילערוץגם
הציבורשלתגובותלקבלאפשרשבאמצעותוביותרהפשוטהמנגנון.הרשויות
מידעלהעברתרקלאהרשויותשלהאינטרנטאתריהתאמתהואשלטוניותליזמות
אפשר,כןכמו.53בהםהניתןלמידעהציבורשלתגובותלמשלוחגםאלא,לציבור
אתשינצלמוקדםפרסוםבאמצעותמנהליותביזמותהדיוןשלאיכותואתלשפר

רלוונטייםרקעלחומריבקישוריםשימושכמו,האלקטרוניהמדיוםשליתרונותיו
.(בתקנותמדוברכאשרהמסמיךהחוק,למשל)

וצלליםאורות:הנגישותשאלת.ח

נגישותשלהיבטיםעללהשפיעצפויממוחשבותבמערכותלשימושהמעבר
מחייבהמחשובמהפכתשלזהפןגם.לשלילהוהןלחיובהן-ומידעלשירותים

.דיון
באמצעותמנהלייםשירותיםלמתןהמעבר-שירותיםשלהנגישותהגברת(1)

בכמההרשויותשלהנגישותברףמשמעותישיפורמאפשרממוחשבותמערכות

מקליםממוחשביםשירותים.הפיזיתהנגישותשלזההואראשוןמישור.מישורים

לציבורפנייהשליותרהרבהשהקלותספקאין,המנהליתבפרקטיקהדרסטיכהשינויכדי
.פעם-מאילמשמעותיהשיתוףאתגראתהופכת

הנלוויתהתועלתלמידתבאשררבותמחלוקותמשקפתהברית-בארצותהמשפטיתהכתיבה53
בשלב.בהשכרוכהההכבדהלמידתבאשרגםכמו,אלקטרוניתבמתכונתהציבורלשיתוף

הכותביםכלכינראה,זאתעם.מקובלתעמדהעלאוברוריםממצאיםעללהצביעקשהזה
קריאה.מושכלבאופןלהיעשותחייבהאלקטרוניבמדיוםששימושלכךמודעיםבתחום

לדיוןמשמעותיתתרומהלהריםצפויהאינה,כשלעצמה,לרשותאלקטרונידוארלמשלוח
צריכהאינהבכךההכרהאולם.הפרקעלהעומדותיוזמותשלאיכותילליבוןאוהציבורי
שליותרמשוכללותמתכונותלפתחחשוב,במקביל.זהפנייהערוץשללחסימתולהוביל
יהיועצמןשהתגובותבאופן,הרשותאתרבאמצעותתגובותמשלוחלמשלכמו,שיתוף
Beth:למשלראו,האלקטרוניהשיתוףבסוגיתלדיון.להתייחסותבסיסלשמשויוכלוגלויות

Beth;(2004)433.[.]EMORY
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.54ציבורייםלשירותיםהגישהאתפיזיותמוגבלויותבעליאוחוליםאנשיםעל
ובהמתנההרשויותלמשרדיבהגעהכללבדרךהכרוךהזמןאתחוסךאףהוא

הנגישות,עתהלעת.השפתיתהנגישותשלזההואשנימישור.55בהםלשירות

.מוגבלתהיאבוריהעלעבריתדוברישאינםלמיבישראלציבורייםשירותיםשל
שפההינהמשפטיתשמבחינה,הערביתבשפהלשירותיםביחסגםאמוריםהדברים

ברשויותהשירותיםשלהשפתיתהנגישותאתלשפרלשאיפהבנוסף.רשמית56

עללהקליכולממוחשבותבמערכותהשימוש,הערביתבשפהובעיקר,השונות

השימושאתלאפשרענייניתהצדקהישאכןאם)נוספותבשפותשירותיםמתן
משרדשלסניףכללאיישאפשר-איאםגםלמשלכך.57(לרשויותבפנייהבהן

יועברוואלה,בערביתאלקטרוניותפניותהגשתלאפשרניתן,ערביתבדוברהפנים
.השפהדובריפקידיםשללטיפולםמחשבבאמצעות

מנהליותלהחלטות,חקיקהלדבריהנגישות-ולזכויותלחוקמודעות(2)
המודעותלהגברתתורמתהרשויותשלהאינטרנטבאתרימנהליותולהנחיות

נגישות.עליהןההגנהאתגםבעקיפיןמחזקתולכן,לזכויותיהםאזרחיםשל
לרשויותפניותיהםאתולתמוךזכויותיהםמהןללמודלאנשיםמאפשרתזו

להיותאוגדולותציבוריותלספריותרגליהםלכתתשיצטרכומבלי,באסמכתאות

המידעשלעתיםלכךבכפוף,זאת.הרלוונטייםבתחומיםפורמליתהשכלהבעלי
מלאהוהבנה,גולמיכללבדרךהואזהמידע.ידעשלאשליהרקיוצרהזמין
בעיהקיימתלעתים,כןכמו.רלוונטיתהשכלהאומוקדםידעלחייבעשויהשלו

הםשבוהנושאשלמדויקתתמונהלקבלאזרחיםעלהמקשהמידעהיצףשל
.מתעניינים

ממוחשבותמערכותשלהתפתחותן-הדיגיטליוהפערבנגישותפגיעה(3)
באמצעיםשימושתוךגםאליהןפנייהמאפשרותהרשויותאםהשאלהאתמעוררת

אליהןלפנותמחייבותאו(אליהןהנגישותהגברתאתיוזמותובכך)אלקטרוניים
טרםזושאלהבישראל.קייםאינושובהמסורתיהפנייהשערוץכך,זובדרך

זכויותשוויוןחוקשלמטרותיואתמקדמתממוחשביםלשירותיםהנגישות,וומבחינה54
.1998-ח"התשנ,מוגבלותעםלאנשים

,פורסםטרם)האוצרמשרד'נתקוהפתחעיריית07/661ץ"בגאתלצייןאפשר,זהבהקשר55
לשכתשלוהמרכזאביב-תלמחוווועדתקווה-פתחעירייתשלעתירותנירונושבו,(07.9.16

בעירהמיסיםרשותשלהמקרקעיןמיסוישלוחתאתלסגורההחלטהכנגדהדיןעורכי
הפועליםהדיןובעורכיתקווה-פתחבתושביהצפויהכפגיעההתמקדההעתירה.תקווה-פתח

העתירהאתדחההעליוןהמשפטבית.אביב-בתלהרשותלמשרדילנסועהצורךבשלבאזור
הארץמפתפניעלהמוסמכתהרשותשלמשרדיהאתלמקםהיכןההחלטה"כי,בקבעו
נתונהזוהחלטה.אדםוכוחתקציב,יעילותשלבשיקוליםהכרוך,פנימימינהליעניןהיא

.10'פס,שם."המוסמכתהרשותשללהכרעתה
ישראל-.אי.סי.דיהילדלזכויותהבינלאומיתהאגודה-י"אכ01/2203ץ"בג:למשלראו56

.(ועומדתתלויה)לאומילביטוחהמוסד'נ
שאינם,רביםעוליםשדובריםהשפותשהן,ואמהריתרוסיתלשפותבעיקרנגיעתזושאלה57

.העבריתבשפהשולטים
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,זאתעם.ציבוריותרשויותשמספקותלשירותיםבנוגעחזיתיבאופןהתעוררה
ממוחשביםבאמצעיםהשימושיםאתישכללושהרשויותככללעלותצפויההיא

מעברמתבצעלמשלכך.אדםבכוחחיסכוןלשםשימושבהםלעשותויבקשו
צריךזהאםהשאלה.ממוחשבותמערכותבאמצעותספרלבתילרישוםהדרגתי
נמצאתלהשהתשובהשאלהאינהאזרחיםבפניהפתוחהיחידהערוץלהיות
,כןכמו.עקרוניציבורידיוןבולקייםהיהשראוינושאאלא,הניהולבתחום

בעלותאוכלוסיותעלבמחשביםהשימוששלהשפעתועלהדעתאתלתתיש
היאלהציגשישהשאלה,המשפטיבמישור.(העיווריםאוכלוסייתלמשל)ייחוד
כלל,הנראהככל.סבירההנההממוחשבלערוץלרשויותהפנייההגבלתאם

פניעל,תקציבייםשיקוליםשלסבירהבלתיכהעדפהייחשבזהבתחוםגורף
הנוגעבכלהפוניםשלשוניםרקעמנתוניהתעלמותתוך)58אחריםשיקולים
התשובה.59(מתאימהרקעלהשכלתאוטכנולוגיתלאוריינות,למחשביםלנגישות
אפשריתבהבחנהטעםלכאורהויש,להקשרבהתאםלהשתנותעשויהאףלשאלה

עלגםלשמוריהיהצריךשבהם)לאזרחיםהניתניםשירותיםבין
ערויי

לאפנייה
לפעולהחיובשבו)עסקייםלגורמיםהרשויותביןההתקשרותניהוללבין(טכנולוגי
שלהנוכחיבעידןכילהוסיףאפשר.(כללבדרךלסבירייחשבטכנולוגיתבמתכונת
שביןלקשררקלאנוגעתשתוארההנגישותבעיית,ציבורייםשירותיםשלהפרטה

הרשויותשלבנעליהןהנכנסיםהקבלניםשמציעיםלשירותגםאלא,לרשותהאזרח
לשאלהנוגעהנגישותשאלתשל(יותרשוליכיאם)אחרהיבט.שוניםבהקשרים

שלנפוצותבתכנותשימושמחייביםהממשלתייםהמחשובשירותימידהבאיזו
.פתוחקודשלמתכנותלהבדיל,טכנולוגייםמונופולים

צפויהאלקטרוניבערוץהגוברהשימוש-הנגישותשלביורוקרטיזציה(4)
פרט.לשירותיהםהנזקקיםאזרחיםלביןפקידיםביןהישירהמגעאתלצמצם

לשירותילהיזקקיכולתלפונההאם,למשל)פורמליתנגישותשללהיבטים
ביןהקשרניתוב.השירותאופישעניינןשאלותמעוררתגםזועובדה,(מחשוב
מזהפחותאףהואבההאישישהפן,בעלילאישיתבלתילמתכונתלרשותהאזרח
-המרחבאתלחלוטיןכמעטלמחוקמאיים,טלפוןבשיחתביטוילידישבא
טיפולהמצריכיםלמקריםבאשרדעתשיקולהפעלתשל-הקייםאך,הקטן

אך,מותרתהיאתקציבייםבשיקוליםהתחשבות,העליוןהמשפטביתשלפסיקתופיעל58
.(1993)143(3)מזד"פ,התקשורתשר'נטרנד92/3472ץ"בג:ראו.הסבירותלעקרוןכפופה

ליוזמותחשיבותנודעתמתאיםהשכלתיברקעממחסורגםנובעהדיגיטלישהפערמכיוון59
בשנת.הכלליתהאוכלוסייהבקרבבמחשביםהשימושבתחוםהמידעהרחבתשתכליתן

המכשיר(הישראליתבחברההדיגיטלייםהפעריםלצמצום)ה"להבפרויקטעלהוחלט2001
cms.:דאו)והאינטרנטהמחשבלהכרתיכולתמעוטיבאזוריםוילדיםמבוגרים .education

gov .iIEducationCMS

~

Jnits/YesodDHadshaniyot/Digitali/ProyektLahaba .hUn(.פרויקט,אולם
נובעאינוהפערכי,להוסיףחשוב.הדיגיטליהפערלבעייתרחבמענהמספקאינוזה
לשירותינוחהנגישותמהיעדרגםאלא,במחשביםלשימושמתאימההכשרהמהיעדררק

.אינטרנט
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השימושהתאמתעללחשובמקוםיש,זומפרספקטיבה."הדיןמשורתלפנים"
בהקשריםאותוולצמצם)המנהליהשירותלסוגהאלקטרונייםהקשרבאמצעי
כמוחיונייםבתחומיםאישיותזכויותמימושלשםנעשיתלרשותהפנייהשבהם
הנודעתהחשיבותאתזובנקודהלהזכירמיותריהיהלא.(למשל,וחינוךרווחה

.60לזכויותיהםבאשרהרווחהבתחוםשירותיםמקבלישלהאישיתלהדרכה

למעשההלכה:לרפורמההדרך.ט

שאלותגםמעוררהמחשובמהפכתשלהחדשיםלאתגריםמענהלתתהצורך
.הדרושותהרפורמותשלליישומןהדרךלגביאופרטיביות

לבחירהנוגעתלהציגשישהראשונההשאלה-לפסיקהחקיקהבין(1)
אתשתסדירחקיקהלביןפסיקתייםחידושיםבאמצעותרפורמותשלהנהגתןבין

,בסיסיבאופן.המחשובבעידןהרשויותמןהמצופההפעילותלאופןההתייחסות

הדברים.(משניתאוראשית)לחקיקהנדרשהמוצעותהרפורמותמןגדולחלק
חוק-עדכניתשאינהבחקיקהכיוםהמוסדריםלענייניםבנוגעבמיוחדאמורים

המכרזיםחובתתקנות,(אלקטרוניתפנייהשללהיבטיםמתייחסשאינו)ההנמקות

הפרשנותופקודת(אלקטרונייםמכרזיםלגבימפורשיםהסדריםכוללותשאינן)
לפחות,זאתעם.(ברשומותרקחקיקהדברישלהפרסוםלחובתשמתייחסת)

אינןהןכאשר,הפסיקהבאמצעותגםלביצועניתנותשהוצעוהרפורמותמןחלק

.חדשותמנהליותמערכותשלבהקמתןאומשמעותיותתקציביותבעלויותכרוכות
שלהפנימיותההנחיותאתהציבורלידיעתלהביאהעקרוניתהחובה,למשל,כך

שליישומהכיולהבהירלהוסיףיכולהחדשהפסיקה.בפסיקהנקבעההרשויות
.בדברהנוגעתהרשותשלהאינטרנטבאתרפרסום,השארבין,כוללזוחובה
תקנותהתקנתשלבהליכיםהטיעוןבזכותההכרה-שאימכיוון,כןכמי

מןנובעת

שיישומהלהבהרהבכפוף,זומגבלהלהסיריכולהעליוןהמשפטבית,הפסיקה

השירותיםנותנישלחובתםאת,הזדמנויותבכמה,הדגישהלעבודההדיןביתשלפסיקתו60
למשלכך.אקטיביבאופן,זכויותיהםעלבדברהנוגעיםאתלהעמידהרווחהבתחום
השופטתהסבירה(06.10.18,פורסםטרם)לאומילביטוחהמוסד'נארוש04/1365ל"בעב
.לניידותתביעהלהגישהמבוטחעלכיהטפסיםגביעלבאזכורדיאין"כי,אוסוסקין-ברק
אלאבלבדבטפסיםכלליתבהערהתביעהלהגישהצורךבאזכורחובתוידייוצאהמוסדאין
כיולוודאזכויותיואתלמצותבכדיהנדרשיםההליכיםאתהמבוטחלידיעתלהביאעליו
לזכויותיומודעמבוטחכללא.זכויותיואתיפסידשלאבכדילעשותעליומהמביןאכןהוא
ץ"בבגהעתירהאתזהבהקשרלהזכירראוי."לעשותעליומהמהטפסיםלהביןיכולתובר
תלויה)לאומילביטוחהמוסד'נ"הזקניםזכויותלקידום-לזקןכן"עמותת07/11193

בדרךפרטיקבלןלידילאומילביטוחהמוסדשלהטלפוניהמענהשלהעברתוכנגד(ועומדת
מההיבטגםחשיבותלהישאך,השירותבהפרטתאמנםהתמקדההעתירה.חוץמיקורשל
זכויותעללהגנה(מנוכרטלפונימענהבאמצעות)השירותמתןדרךביןהזיקההדגשתשל

.לוהנזקקים
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תיתכןכןעלוכי,המעונייןהציבורשלבהיקפולהתחשביכוללשמועהחובהשל
.מקוונותהודעותבאמצעותשמיעה

-טכנולוגיהמותאמתלחקיקהטכנולוגיתמבחינהניטרליתחקיקהבין(2)
שתיביןבחירהתתחייב,החקיקהעדכוןשלהשאלההפרקעלתעמורכאשר

וחקיקהטכנולוגיתמבחינהניטרליתחקיקה:שלהלניסוחאפשריותמתכונות
המאמצתחקיקההיאטכנולוגיתמבחינהניטרליתחקיקה.טכנולוגיהמותאמת
לפנייההנוגעחוק,למשל,כך.מסויםלמדיוםנוגעיםשאינםכללייםניסוחים
אינושהואמשום,טכנולוגיתמבחינהלחלוטיןניטרליהואכלליבאופןלרשות
המאמצתחקיקההיאטכנולוגיהמותאמתחקיקה.מסוימתפנייהלצורתמוגבל
הדבריםפניהםאלה.חלההיאטכנולוגיותאילועלספציפיבאופןהמבהירנוסח
"אלקטרונידוארבאמצעותפנייהלרבות"היא"פנייה"שמבהירההחקיקהכאשר

התשובה.י6"הרשותשלהאינטרנטאתרבאמצעותפרסום"גםהוא"פרסום"שאו
נודעת,לכאורה.אחידהתמידאינה,עדיפהחקיקהשלמתכונתאיזולשאלה
המשתנהטכנולוגיהשללתנאיםמראשמותאמתאשר,ניטרליתלחקיקהעדיפות
אתלהבהירמחייבתהמשפטיתהוודאות,רביםבמקריםאולם.תדיר62באופן

שישייתכן,המכרזיםדיניבתחוםלמשלכך.החקוקההסדרשלהתחולהתהומי
המערכתבאמצעותהמתנהליםמכרזיםבענייןמפורטיםהסדריםלקביעתמקום

בעלתלהיותשנועדהחקיקהגם,כןכמו.אחריםממכרזיםהשונים,הממוחשבת

.טכנולוגיתהטיהכבעלתבהמשךלהתבררעשויהניטרליאופי

משתנהטכנולוגיהשלבתנאיםהמנהליתהמדינה:סיכום.י

בפועלמשפיעההרשויותבפניהמחשובמהפכתשמעמידההחדשותהאפשרויות
שללהכרעתןולהשאירמנגדלעמודיכולאינוהמנהליהמשפט.פעילותןעל

הביצועפרטיאת.החדשהלטכנולוגיהפעילותןשלההתאמהמידתאתהרשויות
וינחושיגבילומסגרתומכללימעקרונותלנבועצריכיםאלהאך,הרשויותיקבעו
במתכונתמידעמערכותולניהוללתקשורתהמנהליתהמדינההתאמת.אותן

בסיסיותשאלותגםאלא,פרקטיות-יישומיותשאלותרקלאמעוררתאלקטרונית
צפויותלהןשיינתנוהתשובות.לשלטוןהפרטשביןהיחסיםלמערכתבאשריותר

שיבהירבאופן1965-ה"התשכ,השידוררשותחוקשלעדכונושאלתהתעוררה,לכךבדומה61
הוכן,לכךכהתאם.חדשותתקשורתמערכותבאמצעותשידוריםעלתחולתומידתאת

המונחשלהקיימתההגדרהלהרחבתהמתייחסהעיקריהחוקשללתיקונוחוקהצעתתזכיר

שידוריםשלהעברה"עלתחולתואת,השארבין,שמבהירבאופן,1'בס"השידורים"
ניידטלפוןרדיומערכתובאמצעותהאינטרנטרשתבאמצעותזהוככלל,אמרימכאמצעים

שהופץחוקהצעתתזכיר)"1982-ב"התשמ,(ושידוריםבזק)התקשורתבחוקכמשמעותה
.(2007ספטמבר39-58667,10:תיק,הממשלהראשמשרדידי-על

דוגמהשלבמתכונתמופיעהספציפיותלטכנולוגיותההתייחסותשכאשר,להוסיףאפשר62
.מצטמצמתהחקיקההתיישנותשלהסכנה("לרבות"המילהבאמצעותלמשל)
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ארז-ברקדפנה

מסוימיםשירותיםלספקאםהשאלה,למשלכך.האזרחותעיצובעללהשפיע

השפעהבעלותהןבלעדייהיההמקווןהשירותאםהשאלהוכןמקווןבאופן
מתעוררתחלקיבאופן.להםוהנגישותהמנהלייםהשירותיםזמינותעלמכרעת

האם-מקווןממשלשלבתחוםהיוזמותשלהעדיפויותסדרימהםהשאלהגם

,למשל)כשלעצמההחשובה,הביורוקרטיתהיעילותלקידוםבעיקרמכוונותהן
השקיפותואתלשירותיםהנגישותאתלשפרגםמיועדותאו,(גבייהשלבתחום

צפויההרפורמותשלהשפעתןכי,לומראפשר,יותרכלליבאופן.השלטונית
שלמעמדואתלחזקיכולבמחשובהשימוש,אחרמצד.שוניםבכיווניםלפעול
באמצעותזמיןמידעיותרשבהןבנסיבות,הרשותשללשירותיההנזקקהפרט

השימוש,אחרמצד."לשעוןמסביב"היאלרשותלפנותהיכולתוכאשרהאינטרנט
מבחינות.הקטןבאזרחפגיעהתוך,ביורוקרטיותמגמותלחזקעלולבמחשבים

שיקולמרחבללא-כללאפשרילהיותשלאעשויבמחשבקייםשלאמה,רבות
רקעעל.הניירתיקישלהישןבעידןלפקידות,מעשיתמבחינה,שמורשהיההדעת
שלהיסודהנחותאתגםמחדשולהעריךלחזורתחייבהמחשובמהפכת,זושניות

.לרשותהפרטשביןהכוחותליחסיבאשרהמנהליהמשפט
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