
 1

נוסח שאושר לפרסו! 
 

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה 

ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"א20011 

בתוק6 סמכותי לפי סעיפי! 19(א)(1) ו4 24(א)(9) עד (11)  לחוק חתימה אלקטרונית,  

התשס"א120014  (להל9 – החוק),  ובאישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של 

הכנסת,  לפי סעי6 24(ב)(2), אני מתקי9 תקנות אלה: 

 
 

פרק א':  פרשנות 
 

בתקנות אלה –  

"מבקש" – כהגדרתו  בסעי6 18(א) לחוק; 

"מסמ: נהלי!" – הוראות נוהל שלפיה9 פועל הגור! המאשר, הערוכות על 

 ,(RFC :להל9 – מסמ) IETF  של הארגו9 הבי9 לאומי RFC 2527  :פי מסמ

צוות המשימה להנדסת האינטרנט, ואשר הוגשו לאישור הרש!; 

"מערכת" – מערכת החומרה והתוכנה של הגור! המאשר המשמשת 

לפעילותו כגור! מאשר; 

"DSA" ,"RSA" וElliptic Curve DSA " 4"  –– אלגוריתמי! להפקת 

חתימה אלקטרונית מאובטחת, שהכיר בה! אחד הגופי! המפורטי! 

בתוספת;  

"FIPS" – סדרת תקני! של המכו9 הלאומי לתקני! וטכנולוגיה של ארצות 

הברית של אמריקה, לאבטחת מידע במערכות מחשב; 

"Common Criteria EAL" – מדרג של רמות אבטחת מידע, אשר אומ> על 

 ;IS0 15408 9בידי ארגו9 התקינה הבי9 לאומי, בתק

"תושב" – כמשמעותו בחוק מרש! האוכלוסי9, התשכ"ה219654, לרבות 

אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשו! במרש! האוכלוסי9; 

"תושב חו>" – מי שאינו תושב; 

"ת"י" – תק9 ישראלי כמשמעותו בחוק התקני!, התשי"ג319534 (להל9 – 

חוק התקני!); 

"תק9 מקובל" – תק9 אבטחת מידע של אחד הגופי! המפורטי! בתוספת; 

"תקISO/IEC 9594-8 9" – תק9 של מכו9 התקני! הבי9 לאומי, אשר 

פורס! ג! כתקX509v.3 9 של הארגו9 הבינלאומי  IETF, צוות המשימה 

להנדסת אינטרנט. 

 

 .1 הגדרות 

                                                 
1 ס"ח התשס"א, עמ' 210 

2 ס"ח התשכ"ה, עמ '270 
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פרק ב': מערכות חומרה ותוכנה מהימנות 

 
גור! מאשר יקבל, מאת מכו9 התקני! או מאת מי שאושר לעני9 זה לפי 

סעי6 12 לחוק התקני!,  קוד! לתחילת פעילותו לפי החוק, תעודת בדיקה 

בדבר התאמה לת"י 7799, חלקי! 1 ו24, ויעמוד בתק9 במש: כל זמ9 

פעילותו. 

  .2  תק7 

   

גור! מאשר ידאג להבטיח כי במערכות הדרושות לבדיקת מאגרי תעודות 

בטלות ועדכונ9, תתקיי! בכל עת רמת זמינות גבוהה, להנחת דעתו של 

הרש!.  

 .3 זמינות  

   

גור! מאשר ישתמש באמצעי חתימה שמתקיימי! בו לפחות כל אלה:  

(1) הוא מבוסס על מפתח  RSA או DSA באור: 2048 סיביות לפחות 

או   Elliptic curve DSA באור:  160 סיביות  לפחות; 
(2) הוא מוג9 באמצעי שמתקיימות בו לפחות דרישות האבטחה של  

  FIPS140-2 רמה 2; 
          (3) הוא מגובה באמצעי! מוגני! ומאובטחי!, להנחת דעתו של הרש!;  

הגיבוי  יישמר בנפרד; 

 (4) דרישות נוספות  שהעמיד הרש! לש! קיו! אבטחה ברמה סבירה 

מפני חדירה, שיבוש או שימוש לרעה. 

 .4 אמצעי 

החתימה 

של הגור: 

המאשר 

   

      (א) מרכיבי המערכת המשמשי! לזיהוי המבקש, להנפקת תעודה 

אלקטרונית ולביטולה (להל9 – פעולות חיוניות) יעמדו ברמת  בטחו9 של 

תקcommon criteria EAL4 9 או לפי תק9 מקובל אחר, המבטיח רמת 

אבטחה מקבילה, להנחת דעתו של הרש!.  

      (ב) אמצעי התקשורת המשמשי! לפעולות החיוניות של הגור! המאשר, 

יעמדו בדרישות אבטחה גבוהות, להנחת דעתו של הרש!. 

 

 .5 אבטחת 

מרכיבי 

המערכת  

ואמצעי 

התקשורת 

   

גור! מאשר יבטיח כי חלקי המערכת החיוניי! לפעילותו כגור! מאשר 

(להל9 – החלקי! החיוניי!) יישמרו במקו! מוג9, המונע חדירה וכניסה ללא 

הרשאה, והתוא! את אופי פעילותו של גור! מאשר, להנחת דעתו של 

הרש!. 

 

 .6 אבטחה 

פיזית 

 

         

(א) גור! מאשר יבטיח כי ביצוע הפעולות החיוניות לא יהא בשליטתו של 

אד! אחד בלבד. 

 .7 בקרת גישה 

והפרדת 

                                                                                                                                            
3 ס"ח התשי"ג, עמ' 30 
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(ב) גור! מאשר יבטיח את מידור הגישה לחלקי! החיוניי!, כ: שלאותו 

אד! לא תהא גישה לכל החלקי! החיוניי!. 

(ג) גור! מאשר ינהיג אמצעי זיהוי שיבטיחו זיהוי ותיעוד גישתו של כל אד! 

למערכת.  

(ד) הרש! רשאי לפטור גור! מאשר מהחובות לפי תקנות משנה (א) ו4(ב), 

מטעמי! שיירשמו, ורשאי הוא לקבוע לה9 חובות חלופיות.  

תפקידי: 

   

 
 

פרק ג': חתימה אלקטרונית מאובטחת 
 

חתימה אלקטרונית שמתקיי! בה אחד מאלה, חזקה שהיא חתימה 

אלקטרונית מאובטחת: 

(1) לגבי אמצעי לאימות חתימה שמחזיק בידיו המבקש, ואמצעי החתימה 

אותו הוא מזהה,  מתקיימות לפחות הדרישות כמפורט להל9: 

(א) החתימה מופקת באמצעות מפתח המבוסס על תק9 מקובל, העושה 

שימוש באחד מאלה: 

      (1)  מפתח RSA או DSA באור: 1024  סיביות לפחות;  

(2)  מפתח elliptic curve DSA באור: 160 סיביות לפחות; 

       (ב) להפעלת אמצעי החתימה, או לגישה אליו, נדרש שימוש באמצעי! 

פיזיי! או הצפנתיי! (קריפטולוגיי!) ייחודיי!, העומדי! ברמת 

אבטחה של תקFIPS  140-2  9 רמה 1, ברמת בטחו9 של תק9 

 common criteria EAL2 לפחות; 
      (ג) היתה הפעלת אמצעי החתימה כרוכה בשימוש בסיסמה, תעמוד 

הסיסמה בדרישות אבטחה ברמה הגבוהה לפי ת"י 1495 חלק 3, או 

בדרישות חלופיות שקבע הרש!, א! נוכח כי נית9 לפטור מהדרישה 

האמורה; 

 (2) היא חתימה אלקטרונית שאישר הרש!, לפי הוראות תקנה 9. 

 .8 חזקה לעני7 

חתימה 

אלקטרונית 

מאובטחת 

   

(א) מי שמעוני9 בכ:, רשאי לפנות, בכתב, לרש! לש! קביעה – 

(1) א! טכנולוגיה מסוימת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנה 8(1); פניה 

כאמור תכלול מסמכי! המתארי! את הטכנולוגיה, לרבות תעודת 

התאמה לתק9 מקובל, א! ישנה, וחוות דעת של מומחה אבטחת מידע  

בדבר אמינותה של הטכנולוגיה; הרש! רשאי לדרוש כל מידע אחר 

הדרוש לו כדי לבחו9 א! מדובר בטכנולוגיה העומדת בדרישות תקנה 

8(1)  וכדי לאשרה; 

(2) כי טכנולוגיה מסוימת מפיקה חתימה אלקטרונית שחזקה שהיא   

חתימה אלקטרונית מאובטחת, א6 שאי9 מתקיימות בה  הוראות 

תקנה 8(1); פניה כאמור תכלול מסמכי! כאמור בפסקה (1).  

 .9 אישור לעני7 

חתימה 

אלקטרונית 

מאובטחת 



 4

(ב)  אישר הרש!, לפי תקנת משנה (א), כי חזקה שחתימה אלקטרונית 

מסוימת היא חתימה אלקטרונית מאובטחת, יפרס! ברשומות את דבר 

אישורה של הטכנולוגיה שלגביה אישר כאמור; בנוס6, ינהל הרש! 

רשימה מעודכנת של טכנולוגיות שקיבלו את אישורו, באתר אינטרנט 

המשמש לכ:. 

   

 
 

פרק ד':  בדיקת בקשות להנפקת תעודה אלקטרונית 
   

לא ינפיק גור! מאשר תעודה אלקטרונית אלא לאחר שאימת את זהות 

המבקש כמפורט להל9: 

(1) הגור! המאשר, או נציגו או שליח  מטעמו שאישר הרש! ובתנאי! 

שקבע  באישור,  זיהה פני! אל פני! את המבקש, וא! היה המבקש תאגיד 

– את מורשה החתימה מטע! התאגיד. 
(2)  הגור! המאשר יאמת את פרטי הזיהוי של המבקש 4 

(א) ביחיד שהוא תושב ישראל – על פי תעודת זהות, וכ9 על פי דרכו9 

ישראלי תק6 או רשיו9 נהיגה ישראלי תק6 ע! תמונה או על פי מידע 

שהתקבל ממרש! האוכלוסי9 במשרד הפני! (להל9 – מרש! 

האוכלוסי9); הרש! רשאי להורות, בהתחשב בעלות קבלת המידע 

ובתועלת העשויה לצמוח ממנו, כי האימות בהתא! לפסקת משנה זו, 

לגבי כלל התעודות האלקטרונית או לגבי תעודות אלקטרוניות 

מסוימות, יתבצע על פי מידע שהתקבל ממרש! האוכלוסי9; בפסקת 

משנה זו, "מידע שהתקבל ממרש! האוכלוסי9" 4 הפרטי! שדרש 

הרש!, כול! או חלק!, מבי9 אלה: מספר הזהות של המבקש, ש! 

משפחתו וש! משפחה קוד!, א! ישנו, ש! פרטי, ש! האב, ש! הא!, 

שנת לידה, תארי: הנפקת תעודה אחרו9, סיבת הנפקת התעודה, מע9 

נוכחי, א! ישנ! 4 סטטוס פטירה ותארי: פטירה;  

       (ב)  ביחיד שהוא תושב חו> – על פי דרכו9 חו> או תעודת מסע או 

תעודת זהות,  וכ9 על פי מסמ: זיהוי נוס6 הנושא תמונה של המבקש 

ופרטי! מזהי! שלו ושל מי שהנפיק את המסמ: הנוס6;  

       (ג)  בתאגיד הרשו! בישראל – על פי תעודת הרישו!,  אישור של עור: 

די9 על קיומו של התאגיד, שמו ומספרו הרשו!, או במקו! אישור של 

עור: די9 כאמור 4 על פי אימות  במרשמי! המתאימי!, וכ9 על פי העתק 

מאושר של החלטת האורג9 המוסמ: בתאגיד בדבר מורשה החתימה 

מטע! התאגיד, או אישור של עור: די9 על מורשה החתימה כאמור;  

      (ד) בתאגיד שאינו רשו! בישראל –  על פי העתק מאושר ממסמ: 

המעיד על רישומו, אישור של עור: די9 על קיומו של התאגיד, שמו ומספרו 

 .10 זיהוי 

המבקש 
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הרשו!, או במקו! אישור של עור: די9 כאמור 4 על פי אימות  במרשמי! 

המתאימי!, וכ9 על פי העתק מאושר של החלטת האורג9 המוסמ: בתאגיד 

בדבר מורשה החתימה מטע! התאגיד או אישור של עור: די9 על מורשה 

החתימה כאמור;  

      (ה)  במוסד ציבורי – על פי הצהרת המבקש, לאחר שהגור! המאשר 

נוכח, על פי מסמ:, כי מורשה החתימה מוסמ: לפעול בש! המוסד 

הציבורי; לעני9 פסקה זו, "מוסד ציבורי" – משרדי ממשלה, רשויות 

מקומיות, וכ9 רשויות, תאגידי! או מוסדות אחרי! שהוקמו בישראל לפי 

חיקוק;  

(3)    לעני9 פסקאות משנה (ג) עד (ה) שבפסקה (2) – יזהה הגור! המאשר 

את מורשה החתימה לפי הוראת פסקאות משנה (א) או (ב) שבאותה 

פסקה, לפי העני9. 

(4)   לעני9 פסקאות משנה (ד) ו4 (ה) שבפסקה (2)– "העתק מאושר" – 

העתק מתאי! למקור המאומת בידי אחד מאלה: 

(א)    הרשות שהנפיקה את מסמ: המקור; 

 (ב) עור: די9 בעל רשיו9 לעריכת די9 בישראל; 

 (ג) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחו> לאר>. 

  

גור! מאשר יקבל לידיו וישמור ברשותו או ברשות נציגו או שליחו כאמור  

בתקנה 10(1), העתק  של כל אחד ממסמכי הזיהוי שהוגשו לפי תקנה 10, 

למש:  15 שני! לפחות מיו! שפג תוקפה של התעודה האלקטרונית 

שהנפיק, ואול! א! חודשה התעודה לפי תקנה 12, ישמור את המסמכי! 

למש: 15 שני! מיו! שפג תוקפה של התעודה האחרונה שהנפיק  לאותו 

מבקש. 

 

 .11 שמירת 

מסמכי 

הזהוי 

   

בהנפקת תעודה אלקטרונית חדשה, על סמ: תעודה אלקטרונית שטר! פג 

תוקפה,  יכול גור! מאשר לנקוט בהליכי זיהוי  שוני! מאלה האמורי!  

בתקנה 10,  ובלבד שהרש! אישר הליכי! כאמור. 

 

 .12 זיהוי לצור; 

הנפקת 

תעודה 

אלקטרונית 

חדשה 

(א) גור! מאשר ינפיק תעודה אלקטרונית למבקש רק לאחר שבדק כי 

המבקש מחזיק בידיו אמצעי חתימה להפקת חתימה אלקטרונית 

מאובטחת, וכי באמצעי החתימה ובאמצעי לאימות חתימה  המזהה את 

אמצעי החתימה האמור מתקיימות הוראות תקנה 8. 

(ב)  לעני9 קיו! הוראות תקנה 8(1)(ב) ו4(ג), רשאי הגור! המאשר להסתפק 

בהצהרה מטע! המבקש, בדבר אמצעי החתימה שבו הוא משתמש, אופ9 

הפעלתו והגישה אליו. 

 .13 הנפקת 

תעודה 

אלקטרונית 
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 .ISO/IEC 9594-8 9(ג) תעודה אלקטרונית תהיה בהתא!  לתק

 

פרק ה': פרטי: בתעודה אלקטרונית ושונות    

     

(א) היה המבקש יחיד אשר זוהה שלא לפי תעודת זהות, תכלול התעודה האלקטרונית 

שתונפק לו את מספר הזיהוי שעל פיו זוהה, לפי תקנה 10, וא! היה המבקש תושב חו> 

– ג! את מקו! הנפקת המסמ: המזהה. 
 (ב)   היה המבקש תאגיד, תכלול התעודה האלקטרונית שתונפק לו את ש! התאגיד 

ומספרו הרשו!, שמו ותוארו של מורשה החתימה מטע! המבקש, ואת מספר הזיהוי 

שעל פיו זוהה, וא! היה תאגיד שאינו רשו! בישראל – ג! את מקו! הרישו!. 

  (ג) היה המבקש מוסד ציבורי, תכלול התעודה האלקטרונית שתונפק לו את ש! 

המוסד, וכ9 את שמו ותוארו של מורשה החתימה מטע! המבקש, ומספר הזיהוי שעל 

פיו זוהה. 

 

  .14 פרטי: 

בתעודה 

אלקטרונית  

 ,RFC :(א) הוחל6 תק9 מ9 התקני! הנזכרי! בתקנות אלה, לרבות מסמ

בתק9 או מסמ: חדש, לפי העני9, יהיו התק9 או המסמ: החדש מחייבי! 

במקביל לתק9 או המסמ: היש9, זולת א! אי9 עוד בתק9 או במסמ: 

היש9 כדי להבטיח תנאי אבטחה נאותי!, להנחת דעתו של הרש!, שאז 

יחייב התק9 או המסמ: החדש בלבד, תו: זמ9 שיורה הרש!;  

(ב)  הרש! יודיע לגורמי! מאשרי! על שינוי תק9 או מסמ: RFC מחייב 

כאמור בתקנת משנה (א), ויפרס! באתר האינטרנט שיועד לכ: רשימה 

מעודכנת של התקני! והמסמכי! המחייבי! לפי תקנות אלה. 

 .15 שינוי תק7 

   

(א) הרש! יגיש לשר ולועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של 

הכנסת,  אחת לשנה ולא יאוחר מיו! 1 באוקטובר של השנה, די9 וחשבו9 

בדבר הפעלת סמכויותיו לפי תקנות אלה, לרבות בדבר הטכנולוגיות 

שאושרו והליכי אישור9. 

(ב) הדו"ח האמור בתקנת משנה (א) יפורס! באתר האינטרנט של הרש!. 

 

 .16 דו"ח שנתי 

   

תחילת9 של תקנות אלה ביו! תחילתו של החוק.   .17 תחילה 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

תוספת 
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תקנה 1 

 

  Internet Engineering Task Force (IETF) .1

   National Institute of Standards and Technology (NIST) .2

   American National Standards Institute (ANSI) .3

  European Telecommunications Standards Institute (ETSI) .4

 International Standards Organization (ISO)  .5

6.  מכו9 התקני! הישראלי 

 

 __________
מאיר שטרית 

שר המשפטי! 
 

 

התשס"א (                , 2001) 

(חמ 343127)                
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