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2020בנובמבר  16  

 לכבוד
 יחידת ממשל זמין שברשות התקשוב הממשלתי

 משרד ראש הממשלה 
 moked@mail.gov.ilדוא"ל:  באמצעות

 ,רב שלום

 לאנשים החיים בעוני ממשלתיתה הזדהותה מערכתאתר הנגשת הנדון: 

החיים אנשים עבור אתר מערכת הזדהות ממשלתית ההרשמה ל תפעלו להנגשתש על מנתהרינו לפנות אליכם 

 שהוא מאפשר.הנחוצים ם להשתמש בשירותימרשם לאתר וימנועים מלהרבים מהם כיוון שכיום בעוני, 

הינה תנאי בסיסי להפעלתן באופן שאינו  ,נגישות למערכות מידע ופעולות שהמדינה מחויבת לתת לתושביה

בסיסית נגישות  לאפשרלעמוד בתנאים שונים, אך ראשית היא חייבת חייבת במובנה הרחב מפלה. נגישות 

 . כמפורט להלןשהינה במוקד פנייה זו,  לעשיית שימוש במערכות

 למשפטים בפקולטה הפועלת, האזרחי בהליך אדם זכויות למימוש הקליניקה מלקוחות רבים .1

, מקוון מידע למערכות בגישה בחסמים נתקלים ,האזרח לזכויות האגודה מפוני וכן, חיפה באוניברסיטת

 . להלן כמפורט, בזכויותיהם קשות שפוגע באופן

למגוון  גישה: ובהןההזדהות הממשלתית משמשת כתנאי גישה למערכות חיוניות רבות  מערכת, כידוע .2

בתיקים להם המשתמש צד  היצפי, המשפט נט אמצעותב קטנות תביעות הגשתשירותים ממשלתיים, 

מען ובדיקת קיום צו עיכוב  שינויבמערכת נט המשפט, כניסה לאזור נתוני האשראי של בנק ישראל, 

 .שכך וטוב, תגדלגם בדרך זו  הנגישיםיציאה מהארץ. אנו מניחים כי בעתיד רשימת השירותים 

אמצעי  שניידי -חיוב הזדהות על באמצעותלמערכת  הרשמה, נדרשת השונות למערכות לכניסה כתנאי .3

לרישום  התחליף. אשראי כרטיס או עולה תעודת, דרכון, זהות עודתת :אפשריים הארבע מתוךזיהוי 

, אך לשם הרשמה עם התעודה יש "תעודת זהות חכמה"במערכת ההזדהות הממשלתית הוא באמצעות 

 אנשים מקרב אוכלוסיות מוחלשות. לאמצעים שאין  –קורא כרטיס חכם בצורך במחשב ו

להם להירשם למערכת ההזדהות הממשלתית,  ותמאפשר האינמתוך רשימה זו  זיהוי אמצעי שני דרישת .4

 האנשים שמרבית עודבבמדינת ישראל.  ובסיסיות נחוצות למערכות שלהם בנגישות קשות פוגע והדבר

 בכרטיס או בדרכון מחזיקיםתמיד  לא עניות אוכלוסיותמקרב  אנשיםש הרי, זהות בתעודת מחזיקים

 בגלל)דרכון  או אשראי כרטיס מלהנפיק מנועים הםנמצא בחובות ועל כן  חלקםלמשל,  כך .אשראי

 מתנהל חלקם. (פירעון חדלותעליהם בהוצאה לפועל או  שהוטלהמגבלה של עיכוב יציאה מהארץ 

 "חדשים"או חשש משימוש באמצעים  טכנולוגית אוריינות העדרו בשל מצבם הכלכלי בלבד במזומן

, אשראי להוציא אפשרות היעדר לאור, דביט כרטיס עם מתנהל דווקא חלקם. לאור הרגלים של שנים

 ולכן ,הכלכלי מצבם לאור, מהארץ יצא לא מעולם חלקם. זה כרטיס עם למערכת להירשם ניתן לא אך

ואין  ארוכות שנים בה חייםאנשים ש או, ארץה ילידיכמו כן רבים מהם  . דרכון הונפק להם לא מעולם

  .להם תעודת עולה

mailto:Reutc.Law@gmail.com


 

 

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות ההליך האזרחי 

  aw@gmail.comLeutc.R  8141101-04פקס  ;8288611-04טלפון   3498838חיפה, , 199שד' אבא חושי 

 
2 
 

. חיוניכיוון שהן מאפשרות מיצוי זכויות שונות ומידע  עצומה היא אלה מערכותל ההנגשה חשיבות .5

משפטיים  הגישה למערכת נט המשפט המאפשרת הגשת תביעות וצפייה בתיקים היא שאת ביתר חשובה

 של זו בתקופה, ובעיקר כתיקונם. בימים )בעיקר ובפרט כאשר הוא לא מיוצג( המשתמש הוא צדלהם 

 לאזוריימעטו בהגעה  – בסיכון ואנשים מבוגרים במיוחד – שאנשים היא העדיפותבה  מגפת הקורונה

 שהיאגישה לערכאות  זכות מימוש את מאפשרתשל נט המשפט  מקוונתהלמערכת  גישה, התקהלות

 . בישראל במעלה ראשונה חוקתית זכות

מערכות אחרות מצאו פתרונות סבירים לבעיית ההזדהות בגישה מקוונת למידע ולפעולות. בהתאם,  .6

ללא צורך בשני אמצעי זיהוי. גם התאגידים לשירותיו המוסד לביטוח לאומי מאפשר הרשמה לדוגמא, 

 י אמצעי זיהוי. הבנקאיים מאפשרים הרשמה מאובטחת לחשבון האישי ללא צורך בשנ

בעידן  בפני אנשים החיים בעוני ם העומדיםחסמי של ממכלול חלק מים המתוארים לעיל הינםחסה .7

 מדינות לכלל משותףה אתגרמקוונים הינה חיוניים הנגשת שירותים . השירותים החיוניים המקוונים

 בכל מערכות החיים.  הפושים הדיגיטציה תהליכי רקע על העולם

בפני  העומדיםדוח על האתגרים  אדם וזכויות קיצוני לעוני ם"הדווח המיוחד של האו פרסם 2019 שנתב .8

שורה  נמנו בדוח .בפרט רווחה ומערכות שונות ממשלתיות מערכות של לדיגיטציה ביחסמדינות העולם 

 מוגבלים ומקווניםדיגיטליים  כישוריםמ הנובעים אלו בהםזכויות בתחום הרווחה  למיצוי חסמיםשל 

  .ועוד (15וציוד מחשב ישן )בעמ'  עלותם בשל אינטרנט לשירותי גישה בעיתמ (11)עמ' 

Repot of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, 11 October 2019, (

)A/74/493 

החובה לכלול את לקוחות הקצה, בפרט אלו העניים,  אתהדווח המיוחד של האו"ם הדגיש במיוחד  .9

 בהקשר. בשלבים המוקדמים של תכנונם במעגל קבלת החלטות בתחום ובעיצוב פתרונות טכנולוגיים

 :כי ,קובע הדוח זה

"In terms of digital welfare policy, several conclusions emerge. First, there 

should always be a genuine, non-digital option available. Second, 

programmes aimed at digitizing welfare arrangements should be 

accompanied by programmes designed to promote and teach the digital skills 

needed and to ensure reasonable access to the necessary equipment, as well 

as effective online access. Third, in order to reduce the harm caused by 

incorrect assumptions and mistaken design choices, digital welfare 

systems should be co-designed by their intended users and evaluated in 

a participatory manner.   (ההדגשה הוספה 16שם, בעמ' )  

ההזדהות הממשלתית  למערכת הכניסהלחסמים  הולםפתרון  יש ראשית למצוא ,לעיל האמוררקע  על .10

 פתרונות על בחשיבה לסייע נשמח .ושמירה על פרטיות ומאובטחת אותנטית הזדהותמבלי להתפשר על 

  .זיהוי אמצעי שני בידיו שאין למי להרשמה כתחליף לשמש שיוכלו ומאובטחים יצירתיים
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 הנגישות את לבחון מחובתכםוהקוונה,  דיגיטציה הליך עוברות שונות שמערכות ככל, לפיכך, בנוסף .11

אלתר להתוויית ל לפעול ישכחלק מכך . ולעצבן בהתאם של אוכלוסיות שונות לצרכיהן ביחס אליהן

 דבר. המקוונות מערכות ובחינת עיצוב יבשלב בעוני אנשים הכללתמנגנון עתידי שאחד מרכיביו יהיה 

 ומשירותים מידע ממערכות בעוני החיים אנשי של והדרה אדם בזכויות פגיעה למנוע מנת על חיוני זה

  .שונים

 בהקדם.תשובה נודה לקבלת 

 בברכה,

 משכית בנדל, עו"ד רעות כהן, עו"ד

 ראש תחום קיום בכבוד מנהלת הקליניקה

 האגודה לזכויות האזרח אוניברסיטת חיפה

 נכתב בסיוע סטודנט הקליניקה, דניאל עמר.* 
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