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  המשפטים: טיוטת תקנות מטעם משרד

 2021-, התשפ"א()תיקון )רישום גורם מאשר וניהולו( תקנות חתימה אלקטרוניתטיוטת 

 – )להלן    20011-לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א  (8)א()24)א( וסעיף  24סעיף  בתוקף סמכותי לפי  

 :תקנות אלה  של הכנסת, אני מתקיןגיה ועדת המדע והטכנולוהחוק(, ובאישור 

 

אלקטרוניתב  .1 החלפת תקן חתימה  וניהולו(  תקנות  מאשר  גורם  התשס"א)רישום   ,-2001  

 ISO/IEC" יבוא "לתקן  7799, במקום "לת"י  בכל מקום בהן  התקנות(,  –להלן  )

27001 ." 

   -בתקנות, בכל מקום   .2 החלפת מונח

 במקום "תעודה אלקטרונית" יבוא "תעודה אלקטרונית מאושרת". (1)  

האלקטרונית   (2)   "התעודה  יבוא  האלקטרונית"  "התעודה  במקום 

 המאושרת".

   - )ג( בסופה יבוא 11בתקנה   .3 11תיקון תקנה 

התעודה (  4)"   גבי  שעל  הזהות  מספר  את  להצפין  לבחור  למבקש  יאפשר 

באופן  התעודה  גבי  על  הזהות  מספר  את  ויכלול  המאושרת,  האלקטרונית 

שיבחר המבקש, לפי הוראות תקנות חתימה אלקטרונית )חתימה אלקטרונית  

 .2001-מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות(, תשס"ב

לפענוח  5) מקובלים  אמצעים  התעודה  על  המסתמך  לרשות  יעמיד  הצפנת ( 

הז שקיימת  שעל    הותמספר  ככל  המאושרת,  האלקטרונית  התעודה  גבי 

 ".הצפנה.
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 לתיקון(: 1עדכון תקנים )סעיף 

חתימה אלקטרונית  לתקנות   4ובתקנה  2תקנה מוצע לעדכן את התקנים הטכנולוגיים הקבועים ב

שעודכנו על ידי רשם  ולהתאימם לתקנים התקנות(   –)להלן  2001-)רישום גורם מאשר וניהולו(, תשס"ב

 הגורמים המאשרים. 

 

 לתיקון(: 2)סעיף  החלפת מונח

לחוק חתימה אלקטרונית, שבו הוחלף המונח "תעודה אלקטרונית" במונח   3בעקבות תיקון מס' 

 "תעודה אלקטרונית מאושרת", מוצע לעדכן מונח זה גם בתקנות אלה. 

 

 לתיקון(: 3)סעיף  14תיקון תקנה 

התקנ לתיקון  לתקנות  במקביל  תיקון  מקודם  אלקטרונית  ות,  )חתימה  אלקטרונית  חתימה  תקנות 

תקנות חומרה ותוכנה(.    –)להלן    2001-התשס"ב,  מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות( 

תבוטל החובה לכלול על גבי תעודה אלקטרונית מאושרת  לפי התיקון המוצע לתקנות חומרה ותוכנה,  

מספר זהות, שיהיה גלוי לכל המחזיק במסמך החתום, ובמקומה תינתן אפשרות לבעל התעודה לבחור  

המחזיק במסמך החתום    האם לציין את מספר הזהות שלו בתעודה האלקטרונית כך שיהיה חשוף לכל 

על ידו או להצפין את מספר הזהות שלו. המסתמך על תעודה אלקטרונית, שמספר הזהות בה מוצפן, 

 יוכל לפענח את ההצפנה על ידי פנייה לגורם המאשר, שהנפיק את אותה התעודה.

 

פשר שהגורם המאשר יאבתקנות  , מוצע לקבוע  בתקנות חומרה ותוכנה כאמורכהשלמה לשינוי המוצע  

שלו  הזהות    מספר  את  ויכלול  שעל גבי התעודה האלקטרונית,הזהות  להצפין את מספר  לבחור  מבקש  ל

(. בהמשך לכך, מוצע לקבוע  11לתקנה    (4תקנת משנה )הוספת  )  בקשהמ  שיבחר  באופן  התעודה  גבי  על

 זהותלרשות המסתמך על התעודה אמצעים מקובלים לפענוח הצפנת מספר ה  יעמידכי הגורם המאשר  

   .(11לתקנה  (5תקנת משנה )הוספת ) שעל גבי התעודה האלקטרונית המאושרת, ככל שקיימת הצפנה

 

 


