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מס()הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינה(חתימה אלקטרונית חוק .�2007ז"התשס,)1' תיקו�

בו.ב  מטרת החוק המוצע והצור�

ל  כדי להסדיר מפורשות הנפקת תעודות �2001א"התשס, תק� את חוק חתימה אלקטרוניתהחוק המוצע נועד

את פרויקט תעודת הזהות בי� היתר תיקו� זה צופה. על ידי המדינהאלקטרונית מאושרת לחתימה אלקטרוניות

ל, הלאומית החכמה לבמסגרתה תהיה אופציה על גבי כל תעודת זהות מאושרת חתימה אלקטרונית הנפקת תעודה

. או תושבי$שתונפק לאזרחי$

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�.ג

. על ידי המדינהאלקטרוניות תעודות יותר הנפקת החוק יסדיר בצורה ברורה

 השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה.ד

הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינה צפוי להתבסס על תשתיות ומערכי כוח אד$ קיימי$ ומתוקצבי$

 תקציבית ולכ� לא צפויה לו השפעה, ובמשרד הפני$במסגרת פרוייקטי$ תשתיתי$ קיימי$ במשרד האוצר

במסגרת החוק מוצע להרחיב את האגרות הנגבות לצור% שיפור אופ� התיקצוב של פעולות יחידת רש$.מיוחדת

. הגורמי$ המאשרי$ במשרד המשפטי$



 להל� נוסח החוק המוצע.ה

מס() הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינה( חתימה אלקטרוניתקחו  2007"ז"התשס,)1'תיקו�

ח וק חתימהתיקו�

אלקטרונית

–א"התשס, חוק חתימה אלקטרוניתב.1
1

1 בסעי') החוק העיקרי–להל�(2001

�

"יבוא" חדירה לחומר מחשב"לאחר)1( ;"מידע:

"גור$ מאשר" לאחר המלי$"חתימה אלקטרונית מאושרת"בהגדרת)2(

;"הנפיקו"יבוא" הנפיק"ובמקו$ המלה,"או המדינה"יבוא

יבוא" הנפיק"במקו$ המילה,"תעודה אלקטרונית"בהגדרת)3(

ד"ולאחר המלי$" הנפיקו" ;"או המדינה"יבוא"'הוראות פרק

. יימחק– לחוק6סעי'.2

: לחוק העיקרי יבוא11אחרי סעי'.3

הנפקת תעודות"

 אלקטרוניות

 על ידי מאושרות

 המדינה

המדינה,�11ו10 על א' האמור בסעיפי$)א(.א11

רשאית להנפיק תעודות אלקטרונית

בתנאי, ולהירש$ במרש$מאושרות

�ו)2)(א(11שתעמוד בהוראות סעיפי$

;להנחת דעת הרש$)4)(א(11

ש$ רשאי להתנות את הרישו$ בתנאי$הר)ב(

;פעילותהנוספי$ וכ� לקבוע הגבלות על

"בסופו יבוא, לחוק)ד(18בסעי'.4 ימערכות כאמור: נוהלו באופ� בסעי' זה

זהשתופרד הפעילות  מפעילויות אחרותשל הגור$ המאשר לפי חוק

".המבוצעות על ידו

: לחוק העיקרי יבוא23לאחר סעי'.5

.210'עמ,א"ח תשס"ס1



הנפקת תעודות"

אלקטרוניות על ידי 

 המדינה

שר המשפטי$ רשאי לקבוע הוראות לעניי� הנפקת.א23

;."ינהתעודות אלקטרוניות על ידי המד

: לחוק העיקרי יבוא)1)(א(24לאחר סעי'.6

"אגרות שנתיות בגי� רישו$ במרש$ ופעולות הפיקוח)א1"(

זה)ב1"( "אגרות בגי� טיפול בבקשות לרש$ להפעיל סמכויותיו לפי חוק

: יבוא)א(24ולאחר סעי', יימחק�לחוק העיקרי)ב(24סעי'.7

' זה יותקנו באישור ועדת החוק חוק ומשפט שלתקנות לפי סעי)ג"(

."הכנסת

ר הסב י  ר ב  ד

מאז חקיקת החוק הונפקו מספר מצומצ$. 2001 חוקק בשנת �2001א"התשס, חוק חתימה אלקטרונית

בחינת ההתפתחויות בעול$ מלמד כי השימוש בתעודות. כהגדרת� בחוק, יחסית של תעודות אלקטרוניות

או, ישיר להנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינהאלקטרוניות קשור קשר  במסגרת תיעוד לאומי

ה�. מסמכי$ רשמיי$ אחרי$ : המטרות של התיקו� המוצע

. לקבוע הוראות לעניי� הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינה.1

. הנדרשי$ לעניי� גורמי$ מאשרי$ ופיקוח עליה$תיקוני$.2

1לסעי'

"מידע"להגדרת

כי. �1995ה"התשס, המצויות בחוק המחשבי$ הבניי� בחוק מבוססות בי� היתר על הגדרותאבני דומה

והתיקו� המוצע נועד, המצויה בחוק המחשבי$" מידע"לא מפנה החוק להגדרת, בשל השמטה לא מכוונת

כהגדרתו בחוק,"מידע"משמעותה" מסר אלקטרוני"התוצאה היא כי הגדרת. לומר זאת במפורש

קו, המחשבי$ . פי ההגדרה בסעי'על, ניטיביגכאשר הוא נית� לפענוח

�5ו3 פי$ ולסעי"תעודה אלקטרונית"�ו" חתימה אלקטרונית מאושרת"להגדרת

התיקוני$ המוצעי$ נועדו לאפשר למדינה להנפיק תעודות אלקטרוניות תו% עמידה בחובות המהותיי$

. בשינויי$ המחויבי$ מהעובדה כי מדובר במדינה, הקשורי$ בהנפקת תעודות אלקטרוניות



על, סגרת הסדרת הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינהבמ יש צור% לקבוע כללי$ מחייבי$ שיחולו

שי, וכ�, הזיהוי, הלי% ההנפקה , הוראות נוספות לעניי� חלוקת אחריות ביחס לשימוש בתעודות, דרשיככל

בתור השר, מוצע להסמי% את שר המשפטי$. בשי$ לב למעמדה של המדינה ולסוג התעודות בה� מדובר

זה, האחראי על החוק .לקבוע הוראות בנושא

2לסעי'

: לחוק קובע6סעי'

 מעמדו של פלט.6"

, בכל הלי% משפטי, פלט של מסר אלקטרוני החתו$ בחתימה אלקטרונית מאובטחת לא ייחשב)א(

. אלא כמקור, כהעתק המסר האלקטרוני שעל בסיסו הופק

סוגי$ של הליכי$, יחולו על סוגי$ של מסרי$ אלקטרוניי$לא)א(הוראות סעי' קט�)ב(

באישור ועדת החוקה חוק, שהשר קבע, משפטיי$ ושימושי$ מסוימי$ במסרי$ אלקטרוניי$

".בתוספת השניה, ומשפט של הכנסת

על)א(6נקבע כי סעי')ב(6בתוספת שנקבעה לפי סעי' : לא יחול

או, פסקי די� של בית משפט.1" , כל ערכאה שיפוטית או מעי� שיפוטית שהוקמה על פי די�בית די�

; אלא א$ כ� נקבע אחרת בכל די�

;שטרות לפי פקודת השטרות.2

".ז"שטרי מניה למוכ.3

הנוהג מבחינה פורמלית בדיני" כלל הראיה הטובה ביותר"הסעי' במקורו נועד להתגבר בצורה ברורה על

רה בקריאה ראשונה ונדונה בועדת החוקה חוק ומשפט הצעת לאחרונה אוש. הראיות במשפט הישראלי

�2006ו"התשס,)מקור והעתק כראיה)(15'מס(חוק לתיקו� פקודת הראיות 
2

על פי התיקו� המוצע יבוטל.

כי. ויוגדרו כללי$ לקבילות העתק במקו$ מקור, כלל הראיה הטובה ביותר לצור% אחידות הדי� מוצע

ל יחולו ג$ על עותקי$ של מסרי$ אלקטרוני$ חתומי$ בחתימה הכללי$ החלי$ על עותקי$ בכל

. אלקטרונית

4 לסעי'

מחייבות כי המערכות התפעוליות, דרישות האבטחה והבקרות הנדרשות על פעילותו של גור$ מאשר

מו, שמשו לצור% הנפקת תעודות אלקטרוניות לפי החוקי .יישומי$ אחרי$ ושוני$יופרדו בצורה ברורה

 או הטעיה על ידי מסתמכי$ שוני$ על פעילויות של מנת למנוע תקלות בשימוש במערכות אלהזאת על

. על פי החוק וללא קשר אליו, גור$ מאשר

.232,ו"הצעות חוק הממשלה התשס2



6 לסעי'

מחייב העסקת כוח, כמו ג$ בדיקת בקשות שונות לאישור טכנולוגיות, התפעול של מער% הפיקוח השוט'

מוצע. ומהנדסי מחשבי$, אבטחת מידע, ה$ הצפנהוב, אד$ מקצועי ומומחה ממספר תחומי הכשרה

. להטיל חלק מהעלויות הקשורות בכ% על הגורמי$ הפרטיי$ המבקשי$ בקשות אלה

7לסעי'

: לחוק קובע)ב(24סעי'

(ב(" . יותקנו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת)8(עד)1)(א(תקנות לפי סעי' קט�)1)

של)12(עד)9)(א(תקנות לפי סעי' קט�)2( יותקנו באישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

".הכנסת

והביאו לכ% שיש למעשה שני, הוראות אלה הביאו לפיצול הסמכות לפקח על התקנת התקנות לפי החוק

על, במסגרת התיקוני$ הנדרשי$. קובצי תקנות מוצע להסמי% ועדה אחת של הכנסת לצור% הפיקוח

. מה שיאפשר בשלב שני ג$ האחדה של התקנות הקיימות לקוב0 של$ אחד, ות תקנות לפי החוקהתקנ


