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 בעיותיה של "התאמת החקיקה לעידן הדיגיטלי" במסגרת טיוטת חוק ההסדרים:  
 הזכות לפרטיות, הזכות להליך הוגן והגנת הסייבר של תושבי ישראל ואזרחיה 

בפניך אודות בשם ארגוני החברה   לפנות אליך על מנת להתריע    האזרחית החתומים מטה, אנו מתכבדים 
ב  סגרת חוק ההסדרים שיובא  מב  הממשלההסדרים דיגיטליים אותם מבקשת לקדם  הסיכונים הקיימים 

הכנסת של  לאישורה  יישומונים    בקרוב  לגבי  והסדרים  דיגיטלית  תקשורת  התחבורה  )חוק  בתחום 
 . והפיננסים(

למשרדי הממשלה ביום    שנשלח   דעת   גילוי ראו    –והתיקונים המוצעים    הבעיות החקיקה,    רקעעל    פירוטל
 . זו לפנייתנוגם  המצורף ,29.7.2021

 ברפורמה חיונית לקידום העידן הדיגיטלי בישראל  יםדיון פרלמנטרי הכרחי או   שקיפות : העדרכללי .א

בשים לב לכך  הגם שאנו מברכים על המעבר של מדינת ישראל לעידן הדיגיטלי ומבקשים אף אנחנו לקדמו,  

אלו,    מורכבים-משקית בהעברה מיידית של הסדרים טכנולוגיים-שאין דחיפות מיוחדת או נחיצות כלכלית
בסוגיות המורכבות    עמיקמולמען חיזוק כוחה של הכנסת, אנו סבורים כי יש לקיים דיון פרלמנטרי מקיף ו

  להעלות שאלות ולהציע תיקונים   ולוועדות הרלוונטיות  של דיגיטציה לאומית, כזה שיאפשר לחברי הכנסת
  .םירלוונטי 

 יון ציבורי ופרלמנטרי ממצה.דשלא לקדמם במסגרת חוק ההסדרים ללא  קוראים  אנו

 
בפרט, אנו סבורים שאין הצדקה לקדם את חוק התקשורת הדיגיטלית במסגרת חוק ההסדרים ולהורות  .ב

 על שינויו )באמצעות דיון ציבורי ופרלמנטרי( כך שהחוק יבטיח את העקרונות הבאים: 
 
  האם ברצונם להעביר את פרטי הדואר האלקטרוני ויכולת לבחור  של אזרחי ישראל על המידע    שליטה(  1)

בוולא   דיגיטליים  רשמיים  מסרים  קבלת  על  ולאסור  המחדל  ברירת  את  לשנות  זו  .  רק  שכתובת  בהינתן 
משמשת כ"מפתח" כניסה לאתרים אחרים נוספים בהם יש מידע פרטי אישי ורגיל )בריאות, פיננסים וביטוח  

שימוש לא    הסכנה מיצירת מאגר מידע אודות כתובות הדוא"ל של תושבי ישראלי )כגון דליפה או  –וכו'(  
 מורשה( היא חמורה במיוחד; 

  עם מאגרים אחרים ברשותם ו/או להצליב את המידע  משמעותית של היכולת של גופים מדינתיים    הגבלה(  2)
 )לרבות לחברות גבייה פרטיות(;  , גורמי מדינה או פרטיים להעביר את המידע לגורמים אחרים

, וקביעת  גוף ממשלתי  הדיוור לאזרח ולתושב עלברורה לניהול סיכוני הסייבר של מערך  הטלת אחריות  (  3)
הדיגיטלי המסרים  לפיה  מחדל  המלא  יברירת  המסר  לקריאת  קישור  רק  אלא  רגיש  מידע  יכללו  לא  ם 

מעמיק   דיון  לקיים  יש  לבסוף,  הנמען.  של  אקטיבית  הזדהות  לאחר  הציבורי,  הגוף  במשמעות  במערכות 

https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2021/07/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf


  

)אובדן הודעות    של העברת מסרים רשמיים באופן דיגיטלי לאור הזכות החוקתית להליך הוגןהראייתית  
, בשים לב לכך שמדובר בערוץ תקשורת בו שולטת המדינה, והגעת המידע לאזרח  דואר אלקטרוני למשל(

 חברות פרטיות בעלות יכולת לשלוט בהעברת המידע ובתוכנו.  ולתושב נעשה באמצעות  

 
 של  : בעיות בהגנת הפרטיות ובאבטחת המידע והעדר שקיפותהתחבורה  ובתחום  הפיננסים  בתחום  חקיקה .ג

 הליכי החקיקה  

דיגיטלית,   תקשורת  חוק  על  על  בנוסף  השלכות  בעלי  נוספים  הסדרים  כלולים  ההסדרים  חוק  במסגרת 

מסחריות לניטור מיקום המשתמש  -שימוש בטכנולוגיות פרטיות והגנת הסייבר של הציבור, כגוןהפרטיות  
עם זאת,  והרחבת השימוש בארנקים ואמצעי תשלום דיגיטליים בתחום הפיננסים.  ציבורית    לצורך תחבורה

אלו   שיוזמות  הסייברלמרות  ואבטחת  הפרטיות  להבטחת  סטטוטוריים  הסדרים  הציבור    מחייבות  של 
 אינה כוללת הסדרים אלו טיוטת חוק ההסדרים כפי שפורסמה  יידרש לשימוש בטכנולוגיות פרטיות אלו,  ש

 . לציבור רק החלק מחוק ההסדרים העוסק בתחום התחבורה ועד כה פורסם

 
 סיכום .ד

  מורכביםבדבר תהליכי דיגיטציה  רפורמות במחטף להעביר  לממשלה  לאפשר  שלא ומבקשיםקוראים  אנו
הפרט זכויות  על  ישירות  השלכות  ישראל  בעלי  במדינת   הותרת.  ופרלמנטרי  ציבורי  דיון  ללא,  והאזרח 

  פרלמנטרית   בקרה  לערוך  היכולת   את  הכנסת  וועדותמ  ה מפקיעההסדרים הדיגיטליים בחוק ההסדרים,  
 ומשפיעה על איכות דברי החקיקה.  הכנסת של התקינים העבודה בסדרי, פוגעת מהותית

 

 על החתום, 

 איגוד האינטרנט הישראלי 

 פרטיות ישראל 

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה  טכנולוגיה וסייבר,הקליניקה למשפט 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 האוניברסיטה העברית בירושלים הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, הפקולטה למשפטים, 
 

 
 

 : צרופה 
 .(בקישור)זמין גם  2021ביולי  29מיום  דעת גילוי

 
 העתקים: 

 של הכנסת, כנסת ישראל  , היועצת המשפטיתקיעו"ד שגית אפ
 מערך הסייבר הלאומייועץ משפטי, ו"ד עמית אשכנזי, ע

 הרשות להגנת הפרטיות 
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