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  : 14.12.09נוסח מתוקן של הצעת חוק חתימה אלקטרונית לדיון ביום 

  ] התוספת על הצעת החוק המקורית מסומנת בצהוב[

  2009- ט"התשס ,).... 'מסתיקון (ק חתימה אלקטרונית חוהצעת 

–א "התשס, בחוק חתימה אלקטרונית  .1 1סעיף תיקון 
1

 בסעיף ,)  העיקרי החוק–להלן  (2001

אחרי , "חדירה לחומר מחשב"ו" פלט", "חומר מחשב", "מחשב"הגדרה ב, 1

 "".מידע""יבוא "" פלט""

  : יבוא) א(קטן סעיף אחרי ,  העיקרילחוק 10בסעיף 2 .2  10תיקון סעיף 

 או ,המדינהה שמגיש לא יחולו על בקשה לרישום )א(סעיף קטן הוראות   )1א"(  

 הוראות יקבע  השר ;תאגיד ציבורי או גוף ציבורי אחר שהוקם בחיקוק שמגיש

 ".כללו בבקשה כאמוריפרטים שיהלעניין 

  :יבוא ) א(אחרי סעיף קטן  לחוק העיקרי 11בסעיף 3 .3  11תיקון סעיף 

) 3(התנאים הקבועים בפסקאות , )א( על אף הוראות סעיף קטן   )1א"(   

 השר רשאי ;המדינהלגבי של הסעיף הקטן האמור לא יחולו ) 5(-ו

 ."רישום המדינה במרשם לענין לקבוע תנאים אחרים

מערכות כאמור ינוהלו באופן "בסופו יבוא , לחוק העיקרי) ד(18בסעיף 4 .4 18תיקון סעיף 

מפעילויות אחרות המבוצעות תופרד  של הגורם המאשר לפי חוק זה ושפעילות

 ".על ידו

 :יבואלחוק העיקרי  21אחרי סעיף   .5 א21הוספת סעיף 

הנפקת תעודות "  

ידי בות אלקטרוני

 המדינה

המדינה רשאית להנפיק תעודה אלקטרונית   )א( .א21

 - בסעיף זה; מזההרק על גבי מסמך  ,לפי חוק זה

 :אחד מאלהכל  –" מזהה מסמך"      

 הכללת  מסמך זיהוי כהגדרתו בחוק )1(       

אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 

 ;2009–ט"התשס, ובמאגר מידע

                                                                    
  . 738' עמ, ה"ח התשס"ס; 210' עמ, א"ח תשס"ס 1
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המונפק על ידי המדינה  מסמך מזהה )2(       

לעובד המדינה או למי שמועסק על ידה או 

ממלא תפקיד מטעמה או שממלא תפקיד על 

לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו , פי דין

 ;כאמור

סוהר וכל , שוטר, לרבות חייל -" עובד המדינה"      

נושא משרה או בעל תפקיד על פי חיקוק 

  .במוסד ממוסדות המדינה

רשאית , )א(קטן על אף האמור בסעיף   )ב(      

 בינואר 2 (א"ו בטבת התשע" כביום החל ,המדינה

להנפיק תעודה , ) התאריך הקובע–להלן  ()2011

כאמור מזהה מסמך לא על גבי אלקטרונית אף ש

 : ובלבד שהתקיימו כל אלה, )א(קטן בסעיף 

התעודה דרושה לצורך ביצוע חובה  )1(       

 על פי דין או על המוטלת על מבקש התעודה

 ; פי דרישה של רשות מרשויות המדינה

הממשלה החליטה על כך לאחר  )2(       

 מנפיק  שנוכחה שרק גורם מאשר אחד

תעודות אלקטרוניות למטרות האמורות 

ועקב כך או עקב ליקויים באופן , )1 (בפסקה

על פי הוראות של הגורם המאשר פעולתו 

 מי יש חשש לפגיעה ביכולתם של, חוק זה

שהוטלה עליו חובה או דרישה כאמור 

למלא הוראות או דרישות , )1(בפסקה 

  .כל דין ובאופן סבירלבהתאם 

נמחק או הותלה רישומו של גורם מאשר   )ג(      

או ,  פעילותו של גורם מאשר או שנפסקה, במרשם

שנוכחה הממשלה על פי חוות דעתו של הרשם כי 

קויים חמורים קיימים בפעילותו של גורם מאשר לי

המעלים חשש לפגיעה במהימנות התעודות 

ולא קיים גורם מאשר , האלקטרוניות שהוא מנפיק

רשאית היא , אחר היכול לספק את השירות

להורות על הנפקת תעודות אלקטרונית בידי 

   .אף לפני התאריך הקובע, לאותן מטרותהמדינה 
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השר רשאי לקבוע הוראות שונות   )ד(      

 הקבועות בפרק זה לעניין הנפקת מההוראות

ולענין , תעודות אלקטרוניות וביטולן בידי המדינה

  ."אחריותה כגורם מאשר

   -לחוק העיקרי  ) ב(24בסעיף    .6 24תיקון סעיף 

 ; תימחק-) 1(פסקה  )1(  

  )".א(סעיף קטן "יבוא )" 12(עד ) 9)(א(סעיף קטן "במקום , )2(בפסקה  )2(  

  

  


