
האהמדונהבעודו

ברשויותהמחשובמהפגתמבוא:א.

לרבותהחיים,מערכותבכלמשמעותיתלתמורההביאההמחשובמהפכת

שלפעילותןעלגםהשלכותיהאתלבחוןחשובלכןהמשפט!.בעולם

לזיוןהאזרחים.ציבורעםשלהןהיחסיםמערכותועלהמנהליותהרשויות

עושותשונותמנהליותרשויותראשית,עיקריים:טעמיםמשנימקוםישזה

הפנימיהניהולמןכחלקרקלאממוחשבות,במערכותוהולךגוברשימוש

ביטויליזיבאהזומגמההציבור.עםשלהןהקשרלצורךגםאלאשלהן

מסוימותלרשויותלפנותבאפשרותרשמיים,אינטרנטאתרישלבפיתוח

תשלומיםכמושונותפעולותשלבביצועןאלקטרוני,זוארבאמצעות

 . 2ועוזהציבורבפניהפתוחיםבמרשמיםהעיוןבזרכימחשב,באמצעות

השפעהפוטנציאלבעלהואהממוחשבבמזיוםהגוברהשימוששנית,

אלהמטעמיםהמנהלי.המשפטמתחוםוכלליםעקרונותשליישומםעל

בעלכענייןלהכרהזוכה ) e-government (מקווןממשלשלהתחום

חקיקהבזמיביטויליזיבאהאףאחרותמשפטשבשיטות , 3חשיבות

בפורמטהרשויותשללפעילותהזיניםבהתאמתהעוסקיםמיוחזים

 . 4אלקטרוני

מציבמקווןלממשלשהמעברהאתגריםאתלבחוןמיועזזהמאמר

ראשונייםמתארקוויעלולהצביעישראלשלהמנהליהמשפטבפני

בנושא.זיוןלפתוחהיאהמאמרשלהעיקריתמטרתו . 5עמםמוזזותלהת

במענהולאובמיפוין,מעוררשהואהשאלותבהגזרתיתמקזהואלכן

חזשאינואמנםמקווןממשלשלהתחוםמהן.ואחתאחתלכלמקיף

ההכרעותזאת,עם . 6מתמיזפיתוחשלבשלבנמצאוהואהישראלית,בזירה

שלהןהמשפטייםוההיבטיםמחוללשהואמפורמותהגלומותהערכיות

לזיון.זכוטרם

הנורמטיביותההכרעותעלאצביעזה),(בפרקלמבואבהמשך

האתגריםועל )'ב(פרקחזשהבטכנולוגיהלשימושמעברבכלהגלומות

(פרקהאלקטרוניתלמציאותהמנהליהמשפטהתאמתשלהעיקריים

שלבמישוראלה:מאתגריםאחזבכלבפירוטאזוןהבאיםבפרקים . 7 )'ג

הפנימיהניהולבמישור ,)'ז(פרקלרשויותמחוץגורמיםעםוקשרשירות

(פרקושקיפותמיזעהספקתשלבמישור ,)'ה(פרקהציבוריהמנהלשל

השלכותיהייזונולכ,ךבהמשך .)'ז(פרקהציבורשיתוףשלובמישור )'ו

 ,)'ח(פרקהרשויותשלנגישותןעלולשלילה)(לחיובהמחשובמהפכתשל

 oבסיכום .)'ט(פרקזהבתחוםרפורמהלהנהגתהאפשריותהזרכיםוייבחנו

קולטון,וגיוזיסטיוארטע"שוביטחוןלמשפטהקתזרהמופקזתהמניין,מןפרופסור

אשכנזי,לעמיתאורג,לאלעזמוזהאניתל-אביב.אוניברסיטתלמשפטיס,הפקולטה

הערותיהס.עלשגיאוליאירקוזלובסקילנמרוזבלאס,למייקבירנהק,למיכאל

OP רI נות

בשניבזרך-כללפועלהטכנולוגיהבעקבותשנוצרהמשפטייזמיר:יצחקשהסבירכפי

משפטזהוהחזשה.בטכנולוגיההשימושעצסאתמסזירהואהראשוןבמישורמישוריס:

בתחומיסהקייסהמשפטעלהטכנולוגיההשפעתאתמסזירהואהשניבמישורחזש.

הביטויייחופשזמיריצחקראו:ישן".במשפטחזשמשפטשלשילובזהואחריס.

במהפכתהזיוןשבהסמשפטתחומי .) 2003 ( 354 , 353ווממשלמשפטבאינטרנט"

המסחריהמשפטבתחוסהפרטיות.הגנתוזיניהרוחניהקנייןזיניהסמרכזיהיההמחשוב

וקבלהקשחוזי(למשל,אלקטרונייסבחוזיסהתקשרותשללהיבטיסמחשבההוקזשה

מסחרחוקתזכירמעוררת.שהיאהשאלותלכלתשובותנמצאוטרסכיאסבאינטרנט),

נסבותאחרותשאלותאלה.סוגיותלהסזירלניסיוןביטויהנו-2005התשס"ואלקטרוני,

בישראלאלקטרונייס.באמצעיסעליהסולחתימהאלקטרוניבאופןמסמכיסהעמתעל

נבחנוהחוקתיהמשפטבתחוס .-2001התשס"אאלקטרונית,חתימהחוקזהבהקשרנחקק

ראוביטוי.לחופשהזכותמימוששלשוניסהיבטיסעלהמחשובמהפכתשלהשלכותיה

 449-353ווממשלמשפטבאינטרנט"הביטויחופשייבנושאהמאמריסאסופתלמשל

במציאותבחירותתעמולתעלההגבלותשליישומןגסזהבהקשרנבחןבישראל .) 2003 (

הספרזיםהתאחזות-ש"ס 16 ; 01תב"מלמשל:ראוהאינטרנט.עיזןשלהתקשורתית

המרכזית,הבחירותועזתיושב-ראשסגופינס,אופירח"כנ'תורהשומריהעולמית

 .) 2001 ( 159 ) 3נה(פ"ז

זהותתעוזותלהנפיקהכוונההיאזה,בהקשר ,לאזכורהראויהנוספתמנהליתיזמה

כ.דעלשנסבמכרזפרססאףהפניסמשרזחכס".ייכרטיסשלטכנולוגיהבסיסעלחזשות

(אי.סיסטמסזאטהאלקטרוניק 3466 ; 04עע"סראו:בו.שנפלופגמיסבשלבוטלזהאך

 .) 23.5.04פורסס,(טרסהפניםמשרזנ'ישראלזי.אס)

 SUBHASH C. BHATNAGAR. E-GOVERNMENT: FROM VISION TOכללי:באופןראו
) 2004 ( IMPLEMENTATION: A PRACTICAL GUIDE WITH CASE STUDIES . 

 E-GovERNMENT ANDראו:אחרות,משפטבשיטותזהבנושאההתפתחויותלסקירת 4
) 2002 ,. ITS IMPLlcATloNS FOR ADMINISTRATIVE LAW (J.E.J. Prins ed . -בארצות

אלקטרוניממשלשלבתחוסשונותסוגיותלהסזירשנועזחוק 2002בשנתנחקקהברית

) 101 § E-Govemment Act 2002 (44 U.S.C . ראו:כללי,באופן. Marshall J 
. Berger, The Qllest jor Legitimacy in American Administrative Law 40 ISR. L 
) 2007 ( 72,103 . REV . ראו:בארצות-המית,האלקטרוניהממשלעלנוסףלמיזע. IVWW 

Ivhitehouse.gov/omb/egov . ה-ארגוןשללפרויקטOECD ראו:זה,בנושא. VIVW \ 
oecd.org/departmentlO,3355 ,en_2649 _34129 _1_1_1_1_1 ,00.html . 

שאינןמשפטיותשאלותגסמעוררממוחשבותבמערכותשימושכיולצייןלהקזיסראוי

הגנתחוק(ראו:ממוחשביסמאגריסעלהגנהשעניינןשאלות-המנהלילהקשרמיוחזות

המחשביס,חוק(ראו:ממוחשביסלמאגריסלפריצהאחריות ,)-1981התשמ"אהפרטיות,

 )-1979התשלייטסתר,האזנתחוק(ראו:המקוונתהתקשורתסוזיות ,)-1995התשנ"ה

מנהליתלפעילותהמיוחזיסבהיבטיסרקאלאאלה,בשאלותעוסקאינוהמאמרועוז.

ממוחשבות.מערכותבאמצעות

תהילייהפרויקט . Ivlv\v.itpolicy.gov.ilראו:הממשלתי,המיזעטכנולוגיותלאתר

 Ivww.tehila.gov.il/TehilalrropNavlראו:האינטרנט,לעיזןהממשלה(תשתית
Odot ( ככזהזמין.ממשלהואשלוהמוגזרשהיעזלשלטוןהאזרחשביןבקשרמתמקז

הממשלהשלוהמיזעיסהשירותפורטלכמושוניס,לשירותיסכוללתמסגרתמהווההוא

לאפשרמיועז-הכספת"יי-בתכנוןהנמצאנוסףפרויקט .) IVww.gov.il/firstgov(ראו:

פורטלולעסקיס.לאזרחיסמהממשלהרשמייס,אישוריסלרבותמאובטח,מיזעהעמת

 \ V\Vw.gov.il/FirstGov/BottomNavlראו:בממשלה,כוללתרוחבית(מערכתמרכב"ה
MemshalZamin/Mercava ( ולכןובהתקשרויותבתמיכותבטיפולמתמקז)מיועז

וטכנולוגיותאינטרנטלנושאמשנהועזתפועלתבכנסתחכס).כרטיסבאמצעותלשימוש

והטכנולוגיה.המזעועזתשלכזרועמיזע

עסלמשפט.עצמהתתאיסהטכנולוגיהכיהמשלימהלזרישהבניגוזעומזאינוזהזיון

עובזהזה,בשלבהוא,מנהליותרשויותיזיעלמחשבבטכנולוגיותשהשימושמאחרזאת,

בכך.בהתחשבהמנהליבמשפטהזרושותההתאמותלבחינתרבהחשיבותנוזעתקיימת,
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כיוונימבחינתהמחשובבמהפכתהטמוןבפוטנציאלואדוןאחזור )'י(פרק

עלהאפשריותלהשפעותיהואדרשבעתידהמנהליהמשפטשלההתפתחות

 .המנהליהמשפטשלהיסודהנחות

וו, pמלממשלהמעברב.
[ורמטובותכהכרעה

הרשויותשלהגוברלשימושהמנהליהמשפטבהתאמתמתמקדהמאמר

אלהבטכנולוגיותשהשימושאסור ,זאתעם .ממוחשבותבטכנולוגיות

המערכתמחשובעלההחלטהגם ,רביםבמקרים .ניטרליכנתוןייחשב

מגלמותטכנולוגיותחלופותכמהביןלההנלוויתוהבחירההשלטונית

בפרטיותהפגיעהדרגתתהיהמה(למשל:ערכיותהכרעותבחובן

הממוחשבתהמערכתהאם ;"חכמהייזהותתעודתשלבהנהגתההכרוכה

לאזרח).יותרזמיןהשלטוןאתאולשלטוןיותרזמיןהאזרחאתתהפוך

כותיצרבטכנולוגיהלשימושמעברעלהעקרוניותההחלטות ,כןעל

ניהולי-פנימיןייכענלהיתפסולא-ציבורילדיוןנושאבעצמןותילה

אלההחלטות .בלבדמקצועלאנשיהשמורטכניענייןאוגרידא

הציבורמןתגובותוקבלתדיוןלאפשרמנתעללהתפרסם,צריכות

עלשלהןהאפשריותוההשלכותמבטאותשהןהערכיותההכרעותלגבי

הקשרבכל ,ולהגדירלהקדיםהרשויותעללכ,ןבמקביליסוד.זכויות

השירותשיפור-להשיגנועדהטכנולוגישהמעברהמטרותמהןוהקשר,

לצורךהשלטוניתהשקיפותהגברת ,השלטוניתהיעילותקידום ,לאזרח

המטרותהגדרתועוד.הציבוריהדיוןהעשרת ,הרשויותעלביקורת

הרפורמהאתשיעצבוהקונקרטיותהבחירותעללהשפיעויכולהצריכה

הטכנולוגית.

,מודע[והולשורות,האגתרוס: . 1
הצובורושותוף

המדינהשלפעילותהבפניהמחשובשמציבבאתגריםהדיון ,כלליבאופן

 :התייחסותשלקרייםיעמישוריםארבעהביןהבחנהמחייבהמנהלית

הבולטתההשפעה-לרשויותמחוץגורמיםעםוקשרלציבורשירות ) 1 (

 .לציבורשירותמתןשלבתחוםמתבטאתהמחשובמהפכתשללעיןביותר

לותיביערביםשירותיםלתתהרשויותבפניהפתוחהלאפשרותהיאהכוונה

הזמןמגבלותוללאלמשרדיהןפיזיתלהגיעידרשויבדברשהנוגעיםמבלי

 ,זהבהקשרהמקובלות.העבודהבשעותלמשרדיםהפנייהאתהמאפיינות

טפסיםבהצגתהחל-שונותתחכוםבדרגותאפשרויותלמנותאפשר

לרשויותבפנייהוכלההרשותשלאינטרנטבאתרילהדפסה)םי(הניתנ

הידניתבמתכונתטפסיםבמילויצורךללאבמישרין,אתריהןבאמצעות

תשלומי ,רישיונותחידושכמומשפטיותפעולותביצועכוללהמסורתית,

אלהדברים ,המחויביםבשינוייםלמידע.ובקשותפרטיםעדכון ,קנסות

הפןמלבד ,נוספיםגורמיםעםהרשויותשלהתקשורתלגביגםאמורים

חוזיםשלהםעסקייםגורמיםעםהקשרניהולכדוגמתפרט,בקשותשל

 .הרשויותעם
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אלקטרוניתבתקשורתהשימוש-הציבוריהמנהלשלימיפנניהול ) 2 (

קשר .עבודתןשלהפנימילניהולגםשונהבאופןלהיערךלרשויותמאפשר

יכוליםהחלטותקבלתשלתהליכיםואףמידעהעברת ,תפקידיםבעליבין

אלאהיכרות,אושיחה ,פגישהללא ,רביםבמקרים ,נעשיםואף ,להיעשות

 . 8אלקטרונייםמסריםבאמצעות

השירותייעולשללפןפרט-מנהליתושקיפותמידעהספקת ) 3 (

האזרחיםלרשותלהעמידמאפשרתהמחשובמהפכת ,הרשויותשלוהניהול

באמצעות )"קבלהשעות"ברק(לאעתבכלוזמיןזול ,נגישבאופןמידע

אזרחיםעבורבכךהגלומהלתועלתפרטהרשויות.שלהאינטרנטאתרי

מהיבטרבהציבוריתחשיבותגםזובדרךדעיהמלהצגתיש ,ענייןבעלי

הציבורי.המנהלעלהביקורת

לציבורלפנותהאפשרות-מנהליתודמוקרטיהבוריהצשיתוף ) 4 (

לאפיקיםהדלתאתפותחתהרשויותשלהאינטרנטאתריבאמצעות

סדרעלהעומדותבסוגיותהאינטרנטבאמצעותציבורידיוןשלחדשים

הציבורי.היום

פיתוחועלהמידעמהפכתשלבהשפעתהלדיוןיוקדשהדרביםהמשך

 ,אלההתייחסותמישוריביןהבחנהתוך ,המנהליהמשפטשלויישומו

הניהולשלהפנימילמערךנוגעיםחלקםהם,יבמאפיינמזהזההשונים

 ;לאזרחהרשותביןהקשרשלהחיצונילמערךואחריםעצמןברשויות

זרימתהמאפשריםתקשורתערוצישלבפתיחתםמתבטאיםהםלעתים

ההפוךבכיווןמידעבהספקתולעתיםהרשותאלהאזרחמןמידע

החידושיםשלבהשפעתםהדיוןכי ,להדגישחשובלאזרח.הרשותמן-

 ,יישוםרקמהווהאינומנהליותרשויותשלהפרקטיקהעלהטכנולוגיים

האזרחי.המשפטבתחוםזהאתגרעםההתמודדותשל ,ראיתמונתאו

בענפיהמתעוררותהשאלותביןחפיפהתחומיכמובןיש ,חלקיבאופן

מסריםמהוויםמצביםבאילולהגדירישכאשרלמשל ,השוניםהמשפט

לכתבשקוליםהםהאם ,(היינובכתבלשימושמלאתחליףאלקטרוניים

ומידעשירותיםלהצעתהמעברלכ,ךפרטאולם . 9פונקציונלית)מבחינה

האזרחותעיצובעלגםמשפיעממוחשבותמערכותבאמצעותלאזרחים

עמןמביאותאלההשלכותלשלטון.הפרטשביןהיחסיםמערכתועל

 .בחשבוןלהביאשישנוספיםשיקולים

וקשרלצינורשירותראשון:.אגתרד
לרשויותמחוץגורמיםעם

השירותשכלולהואהמחשובלמהפכתביותרוהבנאליהברורהביטוי

בדוארוהתכתבותאינטרנטאתריבאמצעותבעיקר ,לאזרחיםשניתן

ההיבטיםמןחלק .מחשב)באמצעותאחרתהתכתבות(אואלקטרוני

מצומצמיםלאזרחיםהשירותרמתשיפורלשםםיבמחשביעותיהסתשל

האחרחלקםמשפטיים.היבטיםלהםואין ,השירותהתייעלותשללתחום

להסדרתהנוגעותהמרכזיותהשאלותיוצגולהלן .משפטיותשאלותמעורר

הרשות,לביןהפרטביןהתקשורת

הרשויותשלהתגובהזמן-שלהןהתגובהוזמןלרשויותפנייה ) 1 (

הנוגעיםהפרטיםבירורלשםהנדרשההליךשלמורכבותואתלבטאאמור

מהפכתשפותחתהחדשותבאפשרויותבהתחשבהאזרח.שללפנייתו

התגובהזמןקיצוראתלשקולמקוםלכאורהישהרשויותבפניהמחשוב

לרשויותפנייהעלשחלהכלליההסדרבישראלאזרחים.שללפניותשלהן

 ,והנמקות)(החלטותהמינהלסדרילתיקוןהחוק-מיושןבחוקמעוגן

לפנייהלענותציבורעובדשלחובתואתמגדירהחוק .!-01958ט"התשי

מעוררזההסדר ,הנוכחיבהקשר .יוםוחמישהארבעיםתוך ,"בכתביישקיבל

 ,"כתבייהמונחאתלפרשישאופןבאיזה ,ראשית ,מישוריםבשנישאלות

האם ,שנית ;אלקטרוניבדוארפניותעלגםחלותשבחוקהחובותוהאם

התקשורתשבה ,החדשהלמציאותמתאיםתשובהלמתןשנקבעהזמןפרק

בבקשות.לטיפולהזמניםלוחותשלקיצורלכאורהמאפשרתהאלקטרונית

להתאיםמקוםיש ,לכאורהחד-משמעיות.נןיאאלהלשאלותהתשובות

 ,אלקטרונייםבאמצעיםגם ,לרשויותהחדשותהפנייהלדרכיהחוקאת

במשמעותו "בכתבייפנייהעלרקתחוללאבמועדלהשיבשהחובהכך

מעמדהשהשוואתהחששהואהמטבעשלהשניהצדזה.מונחשלהישנה

הרשויותשללהצפהיביאבכתבפנייהשללזההאלקטרוניתהפנייהשל

לנוכח ,מספקתבמידההענייןבבירורבעצמויטרחשהמבקשמבלי ,בפניות

לא-יועיללאאםייבבחינת ,אלקטרונימסרמשלוחשלהרבההקלות

החוקכי ,להזכירלמותרלא ,לתשובההדרושהזמןלמשךבאשר !'יזיק

להיותאמורםיאזרחשללפניותהתגובהמשךכיקבעהמקוריבנוסחו

וחמישהלארבעיםהזמןפרקקוצרותרימאוחרבתיקוןחודשים.שלושה

החוקנחקקמאזהתקשורתבאמצעישחלולשינוייםביטוימתןתוך ,יום

 ,ר"התקשיהוראותפיעל ,היוםגםכי ,להוסיףחשובכןכמוהמקורי.

אלא ,יוםארבעה-עשרתוךלהשיבפניותשמקבליםציבורעובדינדרשים

זהבמקרהואף ,פנים-משרדיתעבודהאונוסףבירורמחייבהענייןכןאם

להתאיםהיהראויכי ,ולומרלסכםאפואאפשר .!!ךכעללהודיעעליהם

לאאלהשלמעמדןאםגםאלקטרוניות.לפניותבנושאהחקיקהאת

ההתייחסותאתלהסדירחשוב ,בכתבפורמליותפניותשללמעמדןיושווה

 "הליכיםפתיחתשאףבכךבהתחשבבמיוחדמתבקשתזוהסדרה .! 2אליהן

בהקשרגםמשמעותבעלהואהרשותשלפנימייםלצרכיםאלקטרונייםבאמצעיםהשימוש

המאמר.ממסגרתחורגהזבריםשלזההיבטאךלעוסיה,הרשותשביןהעבוזהיחסישל

שונות,תקשורתזרכישלמעמזלהשוואתשאיפהלהיותצריכההמוצאנקוזתאםגם

מסרלביןכתובמסמךביןשונישלהיבטיםבכמהבהתחשבמיותרת,אינההשאלה

(לאחרהזמןבחלוףגםלאחזורהניתןבאופןהמסראתלתעזהצורךכזוגמתאלקטרוני,

שימוש).נעשהשבהןבתוכנותשינוישחל

להלן.גםיוזכרהואוכך ,ההנמקות"ייחוקהקיצור,זרךעלרוב,פיעלמכונה,החוק 10

יינתקבלה , 61.321תת-סעיףלפיבכתב).פנייהעלתשובה(מתןלתקשי"ר 61.32הוראתראו 11

לטפלמוטלשעליוהעוב,דחייבממשלתית),יחיזהאומשרז(לרבותכלשהומגורםפנייה

זמןפרקתוךאוקבלתהמיוםהמאוחרלכליום 14תוךבכתבענייניתתשובהלתתבנושא,

לכללהחריגיםאתמונה 61.322תת-סעיףהמשרז".שלהכלליהמנהלשיקבעיותרקצר

עניינית".תשובהלמתןהמשוערהזמןבציוןביניים,ייתשובתלתתיששבהםזה,

הפנייהאתלהשליםצריךהאםכגון:משנה,לשאלותגםלהיזרשמקוםיהיהזו,בהזזמנות 12

התשובהכילהזגישחשובנייר.גביעלמוזפסבמסמךגםאלקטרוניזוארבאמצעות

ובמיוחזלהקשר,בהתאםלהשתנותיכולההכתבלזרישתהולםתחליףייחשבמהלשאלה

מהותיתתכליתאוראייתית(תכליתהכתבזרישתשלהחקיקתיתלתכליתבהתאם

זוארכינפסקבארצות-הבריתזעת).שיקולללאמהירהפעולהמפניהרתעהשעניינה

כתבזרישתשלבהקשרניתנהזופסיקהאךהכתב,לזרישתתחליףלשמשיכולאלקטרוני
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לתנאיםבכפוף ,אלקטרוניתבמתכונתכיוםלהיעשותיכולהמשפטיים

 ,! 3בתקנותשנקבעוולטייגים

נראיתממוחשבותבמערכותהטתייעות-רשויותשלהתקשרויות ) 2 (

בכלבעיקרהרשויות,שלהחוזיותההתקשרויותלניהולבמיוחדמתאימה

לפי ,אולםלהתקשרות,המועמדיםביןבחירהשלהתחרותילשלבהנוגע

זובאפשרותנוגעתאינההמכרזיםדיניבתחוםהעוטקתהחקיקה ,שעה

אינטרנט)~!,באתרגםהמכרזאודותהראשוניהפרטוםמן(להבדילכלל

ייעוללמעןתחרותניהוללרשויותלאפשרנועדההמכרזיםשיטת ,כידוע

ניהולשחיתות,ולמנועשוויוןלהבטיחכדיגםאךשלהןההתקשרותמנגנון

התקלותמןחלקלמנועיכולממוחשבותמערכותבאמצעותהמכרזים

הציבוריותהרשויותשלהמכרזיםמערךאתמטורתיבאופןהמלוות

בתחוםהתדיינויותנטבו ,לעתים ,למשלכךרבות,הןהדוגמאותבישראל,

בדרך ,להימנעיכולהזותקלה ,! sקלבאיחורהצעותהגשתעלהמכרזים

להיתקלפחותשצפויהאלקטרונית,בהגשההטתייעותבאמצעות ,כלל

הממוחשבתבמערכתכשלקייםשבהםבמקרים(למעטטכנייםבעיכובים

כךהמכרזיםבתחוםהשונותהתקנותאתלתקןאפואחשוב ,עצמה)

חלקלגבילפחות ,אלקטרונייםמכרזיםניהולשללאפשרותגםשיתאימו

הטיפולשלהפנימילניהולנוגעיםשהדרביםככל ,אכןההתקשרויות,מטוגי

תעשינההןמיוחדיםהטדריםללאגםכימניעהאיןברשויות,במכרזים

העברתעללהגבלות(בכפוףאלקטרונייםתקשורתבאמצעישימוש

הקיימותההוראות ,אולםהפרטיות),הגנתדינילפירשויותביןמידע

והבחירהעצמןההצעותהגשתשלהמנגנוןאתלנהלמאפשרותאינן

מכרזיםשלבאפשרותההכרה ,! 6אלקטרוניתתקשורתבאמצעותביניהן

לצורךקטניםמכרזיםלקייםהאפשרותאתגםלשפרתוכלאלקטרוניים

העבודהטדריעלהפיקוחאתלשפרוכן ,!ןקטנותאודחופותרכישות

שלבתיעודבהתחשב ,שחיתות)מניעתלצורךהשאר,(ביןמכרזיםבניהול

פתחלפתוחגםיכולמכרזיםשלאלקטרוניניהול ,! 8הממוחשבתהפעילות

הגשתתוךהתחרותאתלהמשיךהמאפשרת ,"פומביתמכירהיישללמתכונת

השימושהתפתחותשלזהבשלב ,! 9מחשבבאמצעותחדשותמחירהצעות

כך ,מאליוהמובןבבחינתכנראההןאלההצעות ,אלקטרוניתבתקשורת

לתיקוןהצעה ,זמןשלשאלהרקהואהמכרזיםבתחוםהתקנותשתיקון

 ,השארבין ,כוללתהמשפטיםבמשרדשהוכנההמכרזיםחובתתקנות

ביטול ,"ממוכןמכרזיילמונחהגדרההוטפתלרבות ,זהבתחוםרפורמות

מכרזיילגבימיוחדותהוראותוהוטפת "המכרזמעטפותיילההתייחטותשל

 , 2ספומבית)מכירהשל(במתכונת "מתפתחממוכןמכרז"וממוכן"

משמעותבעלותאחרותופניותטטטוטוריותחובותמילוי ) 3 (

שבהםהקשריםישלרשויות,פרטיםשליזומותמפניותחוץ-משפטית

אולמשל)המט,דיני(מכוחלרשויותדיווחיםלהגישנדרשיםאזרחים

למשל(כמומיוחדתמשפטיתמשמעותלהשישבקשהלהגישצריכים

אלא "בכתביילרשויותבפנייהדיאיןאלה,במצביםדרכון),להנפקת

יהיהצריך ,בדרבהנוגעשלאישיתהתייצבותאףאו "חתימהייגםנדרשת

שאלה ,אלקטרונישירות ,בכללאם ,יתאפשראלהממצביםבאילולקבוע

לפנייהלצרףאזרחיםנדרשיםשבהםלמקריםבאשרמתעוררתדומה

המיטוי),בתחום(כמושוניםמקורייםמטמכיםלרשות

הרשותעלמוטלתשוניםבהקשרים-הרשויותידיעלשמיעה ) 4 (

ועומדתמהחלטתהלהיפגעשצפויאזרח-להמחוץגורמיםלשמועחובה

בו,להיוועץטטטוטוריתחובהשקיימתאחרגורםאוטיעוןזכותלו

ובין ,ההיוועצותאוהשמיעהמתכונתשלהטוגיהמתעוררתאלהבמצבים

גםלהיעשותיכולהאופהבעללהיותחייבתזואםהשאלהנשאלת ,השאר

הטיעוןבמתכונתשהבחירההואבפטיקהשנקבעהבטיטיהעיקרון ,בכתב

השלכותיו ,הנושא(מורכבותהענייןנטיבותבמכלולתלויהההיוועצותאו

אושמיעהשלגורףכלללהנהיגתוכללאשהרשותברור ,כןעל , 2וכולי)!

מקריםבאותם ,זאתעםאלקטרוניים,מטריםהחלפתבאמצעותהיוועצות

בכךפטולאיןלכאורה ,בכתבתגובהבקבלתלהטתפקאפשרשבהם

להתכתבות,תחליףתשמשאלקטרונייםמטריםשהחלפת

פנימיניהולשני:אגתרה.
הציבוריהמנהלשל

לקייםציבורלפקידימאפשרמחשביםבתקשורתהאינטנטיביהשימוש

אמצעיבלתיבקשרלבואמבלי-עבודתםממקוםענפהמנהליתפעילות

 ,ביעילותמידעלהעברתנוגעיםשהדרביםככלאחרים,תפקידיםבעליעם

רבשויותהמתקיימתהעבודהזאת,עםמבורכות,הןאלהאפשרויות

 , 22משותפותהחלטותעלואףהתייעצויותקיוםעלגםלעתיםמבוטטת

החלטותקבלת ,המנהליתהפעילותשלהמטורתיתהמתכונתבמטגרת

 ,דעותמחליפיםבדרבהנוגעיםשבו ,עבודהמפגשבאמצעותנעשית

צמצםובפקטבטלפוןהשימוש ,החלטהלכללומגיעיםזהאתזהמשכנעים

כפורוםהאישיתהפגישהשלבמעמדהפגעלאאך ,להיפגשהצורךאת

נוחהאלקטרונית,התקשורתבעידן ,זאתלעומתהחלטות,לקבלתהמרכזי

באמצעותעמדותוגיבושמהירההתייעצותשלבהליךהחלטותלקבלמאוד

אךרבים,במקריםמבורכתהיאזוחדשהמציאות ,אלקטרוניתתקשורת

במידהמצמצמתהיא ,ראשיתחדשות,שאלותמעוררתקרובותלעתים

 , 23החלטותלקבלתהקודםההדדיוהשכנועהליבוןתהליךאתמטוימת

ציבורשעובדישיקוליםהעלאתמפני "מצנןאפקטיייוצרתהיאשנית,

רקאלא ,פטוליםשיקוליםאינםאם(גםהכתבעללהעלותחוששים

שלהאפשרותאתלבחוןיש ,אלהבנטיבות , 2 ~)"פופולרייםיילאשיקולים

המטורתיתבמתכונתלקבלשישההחלטותלטוגיבאשרכלליםקביעת

להחלטותביותרמתאיםממוחשבשדיוןנראה ,ככללוהחלטה,דיוןשל

 ,עקרוניאופיבעלותלהכרעותמתאיםאינוהוא ,זאתלעומת ,טטנדרטיות

 , 2Sורב-שלביאמצעיבלתילשיחחשיבותנודעתשבהןומורכב,ראשוני

מידעת Pהספשלישי:אגתרו.
מנהליתיפות Pוש

באמצעותרבמידעלעיוןלהעמידלרשויותמאפשרתהמחשובמהפכת

לרשותכךוהעמידוזהבאמצעיהשתמשואכןרבותרשויותהאינטרנט,

המידעהיקף ,שעהלפי ,זאתעםפנימיים,נהליםלרבות ,רבמידעהציבור

לשיקולנתוןאלקטרונייםבאמצעיםהאזרחיםלרשותמעמידותשהרשויות

ההתייחטותהמידעמהפכתשלהנוכחייםבתנאיםולמדיניותן,דעתן

היכולת ,אחרותבמילים ,מתאימהאינהשובמדיניותשלכענייןזהלנושא
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לחיזוקבסיסלשמשצריכהאותןולאחזרמידעשלגדולותכמויותלאחסן

למידע.בזכותההכרה

אינטרנטבאתריונהליםתקנותחוקים,אודותפרסום ) 1 (

שלהאינטרנטבאתרלפרסםהחובהאתבחקיקהלעגןיש-רשמיים

לפיפעילותה.אתהמסדיריםוהנהליםהתקנותהחוקים,אתרשותכל

(נהלים),לעיוןפתוחאו ) 26ותקנות(חוקיםמפורסםאמנםזהמידעשעה,

הנוגעתהרשותשלהאינטרנטבאתרמסודרבאופןלהביאוחובהאיןאך

חופשייחוק(להלן:-1998תשנ"חהמידע,חופשחוקנחקקכאשר .בדבר

עלגםשחל(בכךממוחשבותבמערכותהשימושאתצפההואהמידע"),

כללנדרשלאאך , 27ממוחשבת)במתכונתהרשותבידיהמוחזקמידע

היחידהההתייחסותהרשות.ידיעליזוםבאופןבאינטרנטמידעלהספקת

(שנוספהרשויותשלהאינטרנטלאתריהמידעחופשבחוקהקיימת

איכותבנושאמידעשלהפרסוםלחובתנוגעתיותר)מאוחרבתיקון

לפרסוםנוגעותהחוקמכוחשהוצאוהתקנות . 28אלהבאתריםהסביבה

כוללותלאאךשלהן,האינטרנטבאתרירשויותשלהשנתייםהדו"חות

ההרחבהאלה,בנסיבות . 29בהםלספקשישלמידעבנוגענוספותחובות

נעשיתהרשויותשלהאינטרנטאתריבאמצעותהנגישהמידעמסגרתשל

אתמניחשאינומצבזהודעתן.לשיקולומסורהמדיניות,שלכענייןעדיין

אתלייתרצפויההרשויותשלהאתריםהרחבתכילהדגיש,חשובהדעת.

(וכרוכהבהמשךשנידונהשונים,בנושאיםמידעלקבלתהפרטניתהפנייה

ההנחיותכללשלבאינטרנטלפרסוםנודעתמיוחדתחשיבותבעלויות).

עלכיבפסיקתוהעליוןהמשפטביתקבע ,בעברהרשויות.שלהפנימיות

 . 30הפרטזכותעלשאוצלותפנימיותהנחיותהציבורלידיעתלהביאהרשות

שלהפנימיותההנחיותכלכימינימום,כנורמתולקבוע,להוסיףישכעת,

באי-גילוין)התומךחשובציבוריאינטרסשישהנחיות(למעטהרשויות

מהן.ואחתאחתכלשלהאינטרנטאתריבאמצעותהציבורלעיוןיעמדו

אינואךהאזרחים,לרשותההנחיותאתלהעמידמחייבהמידעחופשחוק

נוגעותמכוחושהוצאוהתקנותשעה,לפי . 3Iכןלעשותמסוימתדרךמזכיר

 ,בפועל . 32הרשויותשלבמשרדיהןהציבורלעיוןההנחיותלהעמדתרק

האינטרנטבאתרילעיוןהנחיותיהןאתהעמידושכבררשויותאמנםיש

החשיפההרחבתשלבכיווןפעולהמחייבת.פרקטיקהאינהזואך , 33שלהן

עולהאינוששווייהמהתקשרותפטורניתוהמכרזים,חובתלתקנות ) 1 ( 3תקנהלפיכיום, 17

ייהתקשרותלגבימהתקשרותמפטורניתו ) 2 ( 3תקנהלפיחזשים,שקלים 25,000על

מכרזשלאלקטרוניפרסוםכילהבהיר,חשובממש".שלנזקלמניעתבזחיפותהנזרשת

העבוזהכאשרזאת,עםההתקשרות.מפרטאתלהכיולצורןמענהמהווהאינומהיר

פנייהלבצעיכולהשהרשותמשום ,מתעורראינוזהקושיסטנזרטית,היאהמבוקשת

הבסיסייםההתקשרותתנאיאתהכוללמזף"יימכרזבאמצעותפוטנציאלייםלמתקשרים

בה.הנוהגים

אלקטרונייםמסריםבאמצעותייעשווקבלתוהבהרותשבקשתכןעללחשובלמשל,אפשר, 18

המשפטשלהחשובלתפקיזובעל-פה).לא-פורמליותשיחותבאמצעות(ולאשיתועזו

והמאבקהמינהליייהמשפטרבק-ארזזפנהראו:שחיתות,מניעתשלבהקשרהמנהלי

(תשס"ז). 667לזמשפטיםהשלטונית"בשחיתות

חיסרוו,אינוזהאןכול,לעיוחשופיםהשוניםמוזזיםהמתשמציעיםהמחיריםזה,במקרה 19

החשיבותהצעותיהם.שלזההיבטסוזיותעלבשמירהלגיטימיאינטרסלהםשאיומשום

תוכנהשגילוימכןנבעההמסורתיהמכרזבמסגרתההצעותסוזיותעללשמירההנוזעת

בלתייתרוומעניקהיההצעות)להגשתשנקבעההתקופהתום(לפנישהוגשההצעהשל

לחזוראפשרשבהפומבית,מכירהשלבהקשרנעלמתזובעיהיותר.מאוחרלמציעהוגו

מתוקנות.הצעותולהגיש

 . 2007התשס"ז-(תיקוו),המכרזיםחובתתקנותטיוטתראו 20

 l) 793, 796מב(פ"זהפבים,שרביבע"מהוטלוויבזמילחברת 161/84בג"ץלמשל:ראו 21

) 1984 (. 

הגנתזינילפיעליהוההגבלותהרשויותביומיזעלהערבתהנוגעותאחרותשאלות 22

 .) 5בהערהלעיל(כמוסרבהנוכחיהמאמרשלממסגרתוחורגותהפרטיות

פ"זחיפה,עירייתבימועצתבאות 4733/94בג"ץלמשלראוזה,לתהליןהנוזעתלחשיבות 23

 .) 1996 ( 111 ) 5מט(

אלקטרונייםמסריםבאמצעותהזיוניםפורמליתמבחינהאםגםבעינויישארזהאפקט 24

הפצתשלהרבהבקלותבהתחשבבמיוחזלגלותם,חובהשאיופנימיים,לזיוניםייחשבו

שלישיים.לצזזיםאלהמסרים

עקרוני,לזיווכתחליףאלקטרוניבזוארבהתכתטיותלשימושבעיקרנוגעתההסתייגות 25

למשל(כמוהצורןבמיזתאחרות,בטכנולוגיותהיעזרותאפשרותמכלללהוציאומבלי

ביבע"מגיזוליםיבובאסיף 7120/07בבג"ץכילהוסיף,אפשרטיזיאו).ועיזהשיחת

שמועצתכןעלביקורתנמתחה ) 23.10.07פורסם,(טרםלישראלהראשיתהרבבותמועצת

בנושאההיסטוריתניותמזיה(שינויעקרוניאופיבעלתהחלטהקיבלההראשיתהרבנות

מנוסאיואםכיוצייוהוסיףרובינשטייוהשופטטלפוני.משאלשלבזרןהשמיטה)מצוות

הואזה,בהקשר .)ז"כפסי(שם,ועיזהשיחתכזהבמקרהלהסזירנכווטלפוני,מזיוו

ייהזירקטוריווכיהמורה-1999התשנ"טהחברות,לחוק 101לסיההשוואה,זרןעלהפנה,

הזירקטוריםשכלובלבזתקשורת,אמצעיבכלשימושבאמצעותישיבותלקייםרשאי

בתקנווי.'זורשותנשללהכואםאלאבזמו,בוזהאתזהלשמועיכוליםהמשתתפים

להלו.זהלפרק ) 3 (פסקהראוזהבנושא 26

והואציבורית,ברשותהמצוימיזעכ"כליימיזע"המושגאתמגזירהמיזעחופשלחוק 2ס' 27

המשפטבאמצעותמיזע"ייקבלתהמושגואתממוחשב"אומצולםמוסרט,מוקלט,כתוב,

בכלמיזעקבלתאומחשבפלטקבלתצילום,העתקה,האזנה,צפיה,עיוו,"לרבותהמרחיב

החזקתוי.'וצורתהמיזעלסוגבהתאםאחרתזרן

איכותעלמיזעהציבורלעיוותעמיזציבוריתיירשותהמיזע:חופשלחוקא(א) 6סילפי 28 0להלהקצותוחשובחיונית,היאהרשויותבאתריפנימיותהנחיותשל

להגישהמאפשרים ,-1984התשמ"זהאזרחי,הזיוסזרלתקנות 3ו-ט"ז 2ט"זפרקיםראו: 13

אףכילב,לשיםמענייו .)ו-215א 215(תקנותאלקטרוני"בי-זיוו"כתבממוכנת"ייתובענה

מהםלקבלאולהםלהגיששאפשרהמשפטבתיעלההוזעהכיקובע,זהמתקזםהסזר

גםההוזעהשללפרסומהלהתייחס(מבלירבשומותתפורסםאלקטרונייםבי-זיוכתבי

 .))א(ו 215(תקנהמתאים)אינטרנטבאתר

חובתייתקנות(להלו: 5523ק"ת ,-1993התשנ"גהמכרזים,חובתלתקנות )א( 15תקנה 14

ועזתתפרסםפומבי,מכרזהטעוובחוזהלהתקשרמשרזיירצהקובעת:זים")נמכר

באינטרנט.ובאתרהעבריתבשפהבישראללאורהיוצאיומיבעיתווכןעלהוזעההמכרזים

בישראלי.'הנפוציםהעיתוניםמשלושתבשנייםתפורסםהאינטרנטאתרכתובת

 .) 25.7.06פורסם,(טרםחרכושביישראלמזיבת 2696/06עע"םלמשל:ראו 15

למשל:כןאלקטרונית.שאינהניהוללמתכונתמפורשבאופונוגעותהתקנותעתה,לעת 16

 19ותקנהב"מעטפה"חתומההצעהבהגשתעוסקתהמכרזיםחובתלתקנות 18תקנה

נעולהי.'תיבהייבתוןהמעטפותבשמירתעוסקת

כאמור,אתרקייםאםהציבורית,הרשותשלהאינטרנטבאתררבשותה,שישהסביבה

הסביבהי.'לאיכותהשרשיקבענוספותובזרכים

ממשרזימשרזשהיאציבוריתיירשות :-1999התשנ"טהמיזע,חופשלתקנות )ז( 8תקילפי 29

רשותהמשרהשלהאינטרנטבאתרהשנתיוחשבווהזיושלעותקתפרסםהממשלה

בתוןבאתרהשנתיוחשבווהזיושלעותקתפרסםאינטרנט,אתרלהשישאחרת,ציבורית

לגביספציפיתהוראהקיימתצויו,שכברכפילכ,ןבנוסףהאתרי.'שלהפעלתומיוםשנה

 . 14ה"שלעילהשוואינטרנט.באתרימכרזיםאוזותפרסום

 .) 1992 ( 513 , 501 ) 3מו(פ"זביאוסטפל,דאפרתי 5537/91בג"ץראו: 30

ההנחיותאתהציבורלעיוותעמיזציבוריתיירשותהמיזע:חופשלחוק )א( 6סילפי 31

לציבורי.'חשיבותאונגיעהלהוושישפועלתהיאפיהושעלהכתובותהמינהליות

ההנחיותאתהציטרלעיוותעמיזציבוריתיירשותהמיזע:חופשלתקנות 3תקנהלפי 32

וכוהראשי,במשרזלזמו,מזמושיעוזכנוכפילחוק, )א( 6בסיכאמורהכתובותהמינהליות

שבהםאחריםעיוומקומותהרשותקבעהכואםאלאקיימים,אםהמחוזיים,במשרזיה

לציטרי.'נוחהגישהתתאפשר

לממשלה.המשפטיהיועץהנחיותהציבורלעיווהועמזוהמשפטיםמשרזבאתרלמשלכן 33

 . W\Vw.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/HanchayotNe\vראו:
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המימוש ,כמובן , 34סטטוטוריתכחובהבהמשךאותהלעגןוכן ,משאבים

עללחשובאפשרבהמש,ך , 35הדרגתילהיותיכולהנהליםכללפרסוםשל

שיתרוםבאופן ,הרשויותשלהאינטרנטבאתרינוסףחשובמידעהוספת

הקריטריוניםפרסום(למשל,השלטוןעלהציבוריתהביקורתלחיזוק

הסעיף :רלוונטילמידעבקישוריםשלובכשהואציבורבמוסדותלתמיכה

זהבתחוםההקצאותעלדיווח ,ממנובאהשהתמיכההתקציבבחוק

ועוד),קודמותבשנים

) Z ( שלהפעלתו-רשויותשבידיבמסמכיםלעיוןאזרחיםפניות

אזרחים,ידיעללרשויותבקשותהגשתעלמבוססתהמידעחופשחוק

להקלמנתעל ,מקווניםבאמצעיםגםזהחוקלפיפניותלאפשריש

חופשבחוקמתאימיםהסדריםלקבועישכךלשם , 36למידעהגישהאת

הבחנהשתידרשייתכן ,זהבהקשר ,פיועלשהותקנוובתקנותהמידע

ביןלמשל ,מסמכיםשלשוניםסוגיםביןהדר)ךבתחילת(לפחות

 ,אלקטרוניבפורמטגםקיימיםולכן ,עצמההרשותשיצרהמסמכים

בפורמטהרשותבידינמצאיםולכןאליה,שנשלחומסמכיםלבין

 ,הממוחשבת)במערכתגםכךונשמרונסרקושטרם(משוםבלבדפיזי

היאהמידעחופשבעידןלעיוןהרשויותשלההיערכות ,שעהלפי

 , 37ביותרמוגבלת

-רשמיותוהודעותמשנהחקיקת ,חוקהצעות ,חקיקהפרסום ) 3 (

 ,חוקהצעות ,חקיקהשללפרסוםהנוגעבכלנדרשתנוספתרפורמה

לפקודת 17סעיףהוראתפיעל , 38רשמיותוהודעותמשנהחקיקת

פועלבנותתקנות ,)"הפרשנותפקודתיי(להלן:חדש][נוסחהפרשנות

שלכענייןלכ,ךמעברבלבד,ברשומותלהתפרסםצריכותתחיקתי

התקנותוקובץהחוקהצעות ,החוקיםספרשלבפרסוםהוחל ,מדיניות

מתאיםתיקון(באמצעותכחובהזהפרסוםלקבועראוי , 39באינטרנטגם

נוספיםחקיקתייםהסדריםלעדכןוכןבדבר)הנוגעתהחקיקהשל

לפרסוםגםשיתייחסוכךברשומותפרסוםשעניינןהוראותהכוללים

 , 40רשמייםאינטרנטבאתרי

המסורתיתלעמדהבניגוד-משנהלחקיקתהצעותשלפרסום ) 4 (

לחקיקתהצעותשלמוקדםפרסוםנדרשלאלפיההמנהליהמשפטשל

תקנות,להתקנתהצעותגםהציבורלעיוןלהעמידמקוםישכעת ,משנה

חקיקתשלבנוסחמוקדםלעיוןבזכותלאי-הכרההמסורתייםהטעמים

לחקיקההצעות-ראיההאעקרוניים,טעמיםהיולאמעולםמשנה

גםמתפרסמותהןובפועל ,משומותמוקדםלפרסוםזוכותראשית

הנטלמשנהלחקיקתלהצעותהנוגעבכלאםגם , 41האינטרנטבאמצעות

הצעותפרסוםשלכלללאמץראוי ,מדיכבדהואברשומותבפרסוםהכרוך

 , 42באינטרנט ,הפחותלכלכאלה,

שוניםקהיחקדברי-הציבורלעיוןהפתוחיםפנקסים ) 5 (

מרשם ,האוכלוסיןמרשם-הרשויותשבידיבמידעעיוןמאפשרים

פנייהבאמצעותגםזהבמידעעיוןלאפשריש ,ועודהמקרקעין

הרשויותשלוהןהאזרחיםשלהן-טרחהלחסוךובכך ,אלקטרונית

תמידולא ,חלקיהואאלקטרונילעיוןהמעבר ,שעהלפיבדבר,הנוגעות

 , 43בחקיקהמעוגן

הצונורשותוףרנועו:אגתרו.

מנהלותודמוקרטוה
לגביהשלטוןשלההזנהמנגנוניאתלשפריכולההמחשובמהפכת

המנהליהמשפטעוסקות,הרשויותשבהןבנושאיםהציבורשלעמדות

עללהגיבאדםשלבזכותוהיינו ,הטיעוןבזכותתמידהכירהמסורתי

לפנותהרשותשלבחובתהההכרה ,זאתלעומתבו,לפגועשעלולההחלטה

מסויגתהייתהלמדיניותהערותאותגובותלקבלמנתעלהציבוראל

איןשעהלפיכי ,צויןכממנהלית,יעילותשלמטעמיםבעיקר ,יותר

אי-היההמטבעשלהשניהצדתקנות,להתקנתהצעותלפרסםחובה

זכות ,כלומר ,תקנותהתקנתשלהליכיםבמסגרתטיעוןבזכותההכרה

באופןענייןבעליהםהאזרחיםכללשבהםלמצביםבנוגעסויגההטיעון

-אחרתגישהאומצהשבהםמסוימיםבהקשריםמלבד ,זאתפוטנציאלי,

אוהיוועצות)לחובותאו 44להתנגדויותבאשר(למשלחקיקתיהסדרמכוח

 ,) 45ציבורייםמשאביםשללחלוקההנוגעבכל(למשלספציפיתהלכהמכוח

אך , 47בפסיקהגםולעתים , 46המשפטיתבספרותלביקורתזכתהזועמדה

כאשרמחודשלאישורזכתהאףהיא ,שינויללאנותרהדברשלבסופו

תכניתבענייןהממשלההחלטתכנגדטיעוןבזכותפגיעהשלטענותהועלו

 , 48ההתנתקות

מהוותהממוחשבתהתקשורתשפותחתהחדשותהאפשרויות

המנהליהמשפטשלהמסורתיותהעמדותשלמחדשלהערכההזדמנות

לתביעהבסיסמשמשתזומציאות ,לכאורההציבור,שיתוףשלבנושא

הצעתלכלבנוגעועמדותהתנגדויותלשלוחאזרחכלשלבזכותולהכיר

לשמועאפשרישבלתיייתכן ,ציבוריתחשיבותבעלתיזמהאותקנות

באופןהתנגדויותלקבלאפשרבהחלטאך ,המתנגדיםכללאתאישיבאופן

החדשותהפנייהלאפשרויותהמודעותכילזכוריש ,במקביל , 49אלקטרוני

 "הצפתייהציבור,מןהתנגדויותשללסוגיהקסםפתרוןמהווהאינהלרשות

וליצורבפועלאפקטיביתבלתילהיותעלולהרבותבהתנגדויותהרשויות

הרשות,מצדממשיתלהתייחסותלזכותיוכלשלא "מידעעודףיישלאפקט

עלומבוססזהיראפואלהיותצריךזהבתחוםהחדשיםההסדריםליבון

שלהיחידלערוץאותולהפוךמבלי ,האלקטרונילערוץגםהדרךפתיחת

אפשרשבאמצעותוביותרהפשוטהמנגנוןהרשויות,בפניעמדותהצגת

האינטרנטאתריהתאמתהואשלטוניותליוזמותהציבורשלתגובותלקבל

תגובותלמשלוחגםאלא ,לציבורמידעלהעברתרקלאהרשויותשל

שלאיכותואתלשפראפשר ,כןכמו , 50בהםהניתןלמידעהציבורשל

יתרונותיואתשינצלמוקדםפרסוםבאמצעותמנהליותביוזמותהדיון

רלבנטייםרקעלחומריבקישוריםשימושכמוהאלקטרוני,המדיוםשל

 ,בתקנות)מדוברכאשרהמסמיךהחוק ,(למשל

n . וצללוםאורותהנגושות:שאלת
נגישותשלהיבטיםעללהשפיעצפויממוחשבותבמערכותלשימושהמעבר

המחשובמהפכתשלזהפןגםלשלילה,והןלחיובהן-ומידעלשירותים

דיון,מחייב

מנהלייםשירותיםלמתןהמעבר-שירותיםשלהנגישותהגברת ) 1 (

 oשלהנגישותברףמשמעותישיפורמאפשרממוחשבותמערכותבאמצעות

המשפט 62



אתרקלאלשרתיכוליסהרשויותשלמתקזמיסאינטרנטאתריכימוסברלהלןזיבפרק 34

האזרחיסמןתנובותלהערבתמסנרתלשמשנסאלאלציטר,מיזעאספקתשלהמטרה

תקשורת).שלזו-כיווניערוץשיהוו(כךלרשויות

כךואילךיי·יימעתהשלבמתכונתנעשהבאינטרנטלפרסוסהמערב , 0ההקשרימןבחלק 35

משנתהממשלהראשמשרזשלהאינטרנטבאתרמפורסמותהממשלההחלטותלמשל,

צורךללאעיוןלבקשותהיענותשלמזיניותאומצהקוזמות,להחלטותבהתייחס . 2004

שלפנייהבעקבותהמיזע,חופשחוקלפיאנרה,בתשלוסהכרוכהפורמלית,בבקשה

תיק,הממשלה,ראשלמשרזהמשפטיתהיועצתבמכתב(כמפורטהאזרחלזכויותהאנוזה

 .) 2006מרץ 27מיוס , 47694-23

כרטיסיהמנפיקותהחרבותעסהסזריסעריכתתחייבזהבכיווןפעולההנראה,ככל 36

עלההוצאותלתשלוסהתחייבותלרבותהאנרה,תשלוסאתלאפשרמנתעלאשראי,

בתשלוסלחייבראוימיזהבאיזוהיא,עצמהבפנישאלהכילציין,ראויבבקשה.הטיפול

משמעותימחסוסלעתיסמהווההאנרההרשות.ביזיהנמצאבמיזעעיוןתמורתאנרה

המיזע.לחופשהזכותלמימוש

העתהניעההאס-והאינטרנטהמיזעייחופששנירועיזןקרניאליובלראו,נוסףלפירוט 37

במערכת).שמורעותקפורסס,(טרסחקיקתי?"לשינוי

הראשוני,הפרסוסשללעזכוןהתייחסותנסלכלולתצטרךבאינטרנטהפרסוסשלהסזרה 38

הציבור.שלהטעיהלמנועכזיבהמש.ךשהתקבלולהחלטותבהתאס

 . Ivlvw.knesset.gov.ilהכנסת,באתרראו 39
צווילפרססהחובהאתקובע-1957תשיייזקיבוצייס,הסכמיסלחוק 28סילמשלכך 40

המוזעותהעלאתמבחינתזיואפקטיביאינובלבזזובזרךהפרסוסרבשומות.הרחבה

בפועל,מהס.הנובעותוהזכויותולחובותהצוויסשללקיומסומעסיקיסעובזיסשל

מצוויממחציתפחותרקכיהעלתהעובזיסזכויותלאכיפתהפורוסמטעסשנערכהבזיקה

הפורוסהתמיית.משרזשלהאינטרנטבאתרמפורסמיסהשניסבמהלךשניתנוההרחבה

 .) 22.8.07מיוס(פנייהשלובאתרהצוויסכללאתלפרססבבקשהלמשרזזהבענייןפנה

שעניינןלהצעותחוקהצעותביןההבזלאתלהזנישחשובלעיל. 39להיישנלווהטקסטראו 41

בנונעשהונהנוהחיזושרבשומות,לפרסוסומתמיזמאזזכוחוקהצעות-משנהחקיקת

לפרסוסזוכותאינןמשנהלחקיקתהצעותזאת,לעומתבאינטרנט.נספרסומןהיהאליהן

כלל.

להניבלציבורלאפשרמנתעלההתקנהתהליךאתלעכבמקוסישאסהיאנפרזתשאלה 42

הרחבתעלנסהמחשובמהפכתשלהשלכותיהנבחנותבהמשךמשנה.לחקיקתהצעותעל

להזמיןההצעהתתקבללאאסנס , 0אוללהלן.זיבפרקראוהציבור.שלהשיתוףמתכונות

טיוטותשלמוקזסלפרסוסערךיששבשנרה,כענייןתקנותהצעותעללהניבהציבוראת

לרשותפנייהליזוסיוכלוהמוסזרבתחוסמיוחזענייןבעליאזרחיסשלפחותכךתקנות,

הציבורי.במישורהצעותיהעלביקורתאו

נסחבקבלתהעוסקת-1969התשיילורישוס),(ניהולהמקרקעיןלתקנות 87תקנהלמשלכך 43

המיזעלפיבפועל,זאתעסמקוון.באופןהשירותקבלתשלבאפשרותבמפורשזנהאינה

באינטרנט.רישוסנסחלקבלאפשרותקיימתהמשפט.םימשרזשלהאינטרנטבאתר

 !wlvw.israel.gov.iI/FirstGovrropNav/OfficesAndAuthoritiesIOAFListראו,
IOAlustice/OA1Mekarkein . היא,האינטרנטבאמצעותלתשלוסהאתרכתובת

wlvlv.ecom.gov.il/tabucounter . 
מפורשתהוראהכולל-1969התשכייטמשולב],[נוסחלכנסתהבחירותחוקזאת,לעומת

בתוסהמאוחרלכלהמתחילהבתקופהבאינטרנט,לקבלבחירהזכותבעל"לכלהמקנה

מספרבזרבמיזעהבחירות,יוסועזלתוקףהבוחריספנקסכניסתמיוסימיסשלושה

הבחירההזכותבעלשלהסיזוריומספרוהקלפימקוסלהצביע,זכאיהואשבההקלפי

 .)) I ()ה( 26(סיקלפיייבאותהלהצביעהרשאיסהבוחריסרבשימת

מעוניןלייכלהתננזותלהנשתזכותמקנה-1965התשכייהוהבנייה,התכנוןלחוק 100סי 44

מונבלתאמנסזוהוראהנפנעי!עצמואתהרואהאחרתכנוניפרטבכלאובבניןבקרקע,

לציטרפרסוסשלהעיקרוןעלמטססתמעשיתמבחינהאךמעוניין,צזשהואלמילכאורה

בכללותו.

 .) 2000 ( 220 ) 4נז(פייזרחובות,עיריית Iבבלומבטל 3638/99בנייץ 45

מאמרים-שמגרספרתקנות?"התקנתבהליכיפתיחות"לקראתברכהרבוךלמשל,ראו 46

(תשסיינ). 127אחלק

 70 ) 4מח(פייזיאבו,מור Iבבע"מלביטוחחברההישראליהפביקס 3577/93רעייא 47

) 1994 (. 

 723-719 , 481 ) 2נט(פייזישראל,כבסת Iבעזהחוףהאזוריתהמועצה 1661/05בנייץ 48

) 2005 (. 

להצעותאזרחיסשלתנובותבקשתשללאפשרותהמתייחסיסישיותר,אוטופיתברמה 49

 " Imagineוזלצרבנר,אלקין-קורןכותביסלמשלכךיומיומי.ואףשוטף,באופןהחלטה
that every moming Ive were asked to vote on severa] policy issues, and the 
various motions could pass only by consensual support or by a super-majority 

Policy makers may efficiently collect public commets on bills posted ] ... [ 
on the intemet. The lo\v cost of communication and information processing 
enables govemments not only to consult the public but also to delegate to the 

" public the actual decision-making powers . ,ראו. NIVA ELKIN-KoREN & ELI M 
SALZBERGER LAIV, ECONOMICS AND CYBERSPACE - THE EFFECTS OF CYBERSPACE 

) 2004 ( 154 ON THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW . כזיעזלכתמרחיקיסאיןאסנס

לציבורהפנייהשליותרהרבהשהקלותספקאיןהמנהלית,בפרקטיקהזרסטיכהשינוי

מאי-פעס.למשמעותיהשיתוףאתנראתהופכת

התועלתלמיזתבאשררבותמחלוקותמשקפתבארצות-הרביתהמשפטיתהכתיבה 50

בה.שכרוכהההכבזהלמיזתבאשרנסכמואלקטרונית,במתכונתהציטרלשיתוףהנלווית

כלכינראהזאת,עסמקובלת.עמזהעלאוברוריסממצאיסעללהצביעקשהזה,בשלב

מושכל.באופןלהיעשותחייבהאלקטרוניבמזיוסששימושלכךמוזעיסבתחוסהכותביס

משמעותיתתרומהלהריסצפויהאינהכשלעצמה,לרשות,אלקטרוניזוארלמשלוחקריאה

אינהבכךההכרהאולסהפרק.עלהעומזותיזמותשלאיכותילליבוןאוהציבורילזיון

שיתוף,שליותרמשוכללותמתכונותלפתחחשובבמקבי,לזה.פנייהערוץלחסוסצריכה

נלויותיהיועצמןשהתנובותבאופןהרשות,אתרבאמצעותתנובותמשלוחלמשלכמו

 Bethלמשל,ראוהאלקטרוני,השיתוףבסוניתלזיוןלהתייחסות.בסיסלשמשויוכלו
. Simone Noveck, The Electronic Revolution in R[llemaking 53 EMORY L.l 

433 (2004); Beth Simon Noveck, The F[lture ojCitizen Participation in the 
;) 2005 ( 1 Electronic State 1 1. OF L. & POLICY FOR THE INFoRMATloN SOCIETY 
. 1 1 Cary Coglianese, The lnternet and Citizen Participation in R[llemaking 
, OF L. & POLICY FOR THE INFoRMATloN SOCIETY 33 (2005); Stuart W. Shulman 
. ling) 1 1. OF L ןlt (Bllt PI'obably Won't Change Everyt ןThe lnternet Still Mig 
, POLICY FOR THE INFoRMATloN SOCIETY 111 (2005); Stuart Minor Benjamin & 

55 aking: P[lblic Participation and Politicallnstitlttions ןEvaluatillg E-Rlllen 
: DUKE L.l. 893 (2006); Cary Coglianese, Citizen Pal·ticipation in Rulenlaking 
) 2006 ( 943 . Past, Present, and Fltt[lre 55 DUKE L.l . 
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הפיזית,הנגישותשלזההואראשוןמישורמישורים,בכמההרשויות

מוגבלויותבעליאנשיםאוחוליםאנשיםעלמקליםממוחשביםשירותים

הכרוךהזמןאתחוסךאףהוא , 51ציבורייםלשירותיםהגישהאתפיזיות

שנימישור , 5Zבהםלשירותובהמתנההרשויותלמשרדיבהגעהכללבדרך

ציבורייםשירותיםשלהנגישותעתה,לעתהשפתית,הנגישותשלזההוא

אמוריםהדברים ,מוגבלתהיאבוריהעלעבריתדוברישאינםלמיבישראל

שפההינהמשפטיתשמבחינההערבית,בשפהלשירותיםביחסגם

השירותיםשלהשפתיתהנגישותאתלשפרלשאיפהבנוסף , 53רשמית

ממוחשבותבמערכותהשימוש ,הערביתבשפהובעיקר ,השונותברשויות

ענייניתהצדקהישאכן(אםנוספותבשפותשירותיםמתןעללהקליכול

אי-אפשראםגם ,למשלכך , 54לרשויות)בפנייהבהןהשימושאתלאפשר

פניותהגשתלאפשרניתן ,ערביתבדוברהפניםמשרדשלסניףכללאייש

פקידיםשללטיפולםמחשבבאמצעותיועברוואלה ,בערביתאלקטרוניות

השפה,דוברי

להחלטות ,חקיקהלדבריהנגישות-ולזכויותלחוקמודעות ) 2 (

להגברתתורמתהרשויותשלהאינטרנטבאתרימנהליותולהנחיותמנהליות

ההגנהאתגםבעקיפיןמחזקתולכן ,לזכויותיהםאזרחיםשלהמודעות

אתולתמוךזכויותיהםמהןללמודלאנשיםמאפשרתזונגישות ,עליהן

לספריותרגליהםלכתתשיצטרכומבלי ,באסמכתאותלרשויותפניותיהם

 ,הרלוונטייםבתחומיםפורמליתהשכלהבעלילהיותאוגדולותציבוריות

המידעידע,שלאשליהרקוצריהזמיןהמידעשלעתיםלכךבכפוף ,זאת

אומוקדםידעלחייבעשויהשלומלאהוהבנה ,גולמיכללבדרךהואהזמין

שמקשהבאופןמידע,היצףשלבעיהישלעתים ,כןכמו ,רלוונטיתהשכלה

מתעניינים,הםשבוהנושאשלמדויקתתמונהלקבלאזרחיםעל

מערכותשלהתפתחותן-הדיגיטליוהפערבנגישותפגיעה ) 3 (

אליהןפנייהמאפשרותהרשויותאםהשאלהאתמעוררתממוחשבות

הנגישותהגברתאתיוזמות(ובכךאלקטרונייםבאמצעיםשימושתוךגם

שובהמסורתיהפנייהשערוץכך ,זובדרךאליהןלפנותמחייבותאואליהן)

לשירותיםבנוגעחזיתיבאופןהתעוררהטרםזושאלהבישראלקיים,אינו

שהרשויותככללעלותצפויההיא ,זאתעם ,ציבוריותרשויותשמספקות

בהםלעשותויבקשוממוחשביםבאמצעיםשלהןהשימושיםאתישכללו

לרישוםהדרגתימעברמתבצע ,למשלכךאדם,בכוחחיסכוןלשםשימוש

להיותצריךזהאםהשאלה ,ממוחשבותמערכותבאמצעותספרלבתי

נמצאתלהשהתשובהשאלהאינהאזרחיםבפניהפתוחהיחידהערוץ

כמו ,עקרוניציבורידיוןבהלקייםהיהשראוישאלהאלא ,הניהולבתחום

אוכלוסיותעלבמחשביםהשימוששלהשפעתועלהדעתאתלתתיש ,כן

שלהביטוי ,המשפטיבמישורהעיוורים),אוכלוסיית(למשלייחודבעלות

פעולההיאהממוחשבלערוץלרשויותהפנייההגבלתאםיהיהזושאלה

שלסבירהבלתיכהעדפהייחשבזהבתחוםגורףכלל ,הנראהככלסבירה,

רקעמנתוניהתעלמות(תוך 55אחריםשיקוליםפניעל ,תקציבייםשיקולים

אוטכנולוגיתלאוריינות ,למחשביםלנגישותהנוגעבכלהפוניםשלשונים

בהתאםלהשתנותעשויהאףלשאלההתשובה , 56מתאימה)רקעלהשכלת
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