
 

 

  3.202029.מיום רשם גורמים מאשרים )הוראת שעה( הנחית מ"מ 

 אלקטרוניות מאושרות למבקשים והנפקת תעודות םעדכון נוהל זיהוי מבקשי

 

 רקע .1

(, קובע כי גורם החוק -)להלן 2001 -)ב( לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א18סעיף  .1.1

מאשר לא ינפיק תעודה אלקטרונית מאושרת, אלא לאחר שנקט אמצעים סבירים לזהות 

 (.המבקש -את מבקש התעודה האלקטרונית )להלן

זיהוי המבקש על ידי הגורם המאשר, נציגו, או שליח מטעמו צריך להתבצע פנים אל  .1.2

טרונית מאובטחת, ( לתקנות חתימה אלקטרונית )חתימה אלק1)10פנים, לפי תקנה 

(. לשם כך, נדרש "התקנות") 2001-מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות(, התשס"ב

 המבקש להגיע למשרדי הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת. 

 

 מטרה  .2

צו בריאות העם ולאור פרסום (, הנגיף -בעקבות התפשטות נגיף הקורונה החדש )להלן .2.1

( "הצו") 2020 -תש"ףה)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 

עולה הצורך לבצע הפרדה פיזית בין בנושא,  המתעדכנות והנחיות משרד הבריאות

על בריאות מבקש התעודה ונציגי המבקש לבין נציג הגורם המאשר, וזאת לצורך שמירה 

 . הגורם המאשר

ך, מטרת ההנחיה לפרט את האופן בו על הגורם המאשר לפעול לשם קיום הוראות לפיכ .2.2

 החוק וצמצום הסיכון להידבקות בנגיף בחצריו בעת הנפקת תעודה אלקטרונית למבקש. 

 

 זיהוי מבקש והנפקת תעודה אלקטרונית .3

אשר משקפת באופן ברור , (מחיצה-)להלן זכוכית הגנה שקופה על הגורם המאשר להציב .1.1

על המחיצה להיות שקופה במיוחד, נטולת גוון, ובעלת צבע  הנמצאים משני צדיה.את 

 ניטראלי עם יכולות מעבר אור גבוה.

יש לדאוג לתאורה בחלל החדר, כך שנציג הגורם המאשר המזהה את המבקש לא יושפע  .1.2

מהשתקפויות או מתאורה לקויה. ניתן להיוועץ עם יועץ תאורה כדי לוודא כי תנאי 

 בחלל הזיהוי וההנפקה מאפשרים זיהוי המבקש.התאורה 

 

 אופן העברת המסמכים בין מבקש התעודה לבין נציגי הגורם המאשר .4



 

( לתקנות ולהנחיית רשם 2)10את התעודות הנחוצות לזיהוי המבקש, בהתאם לתקנה  .1.1

, ניתן להעביר דרך פתח בתחתית המחיצה, באמצעות 5/2010גורמים מאשרים מס' 

 ו מצדי המחיצה. מגירה מסתובבת, א

יש לוודא כי במשך כל תהליך העברת המסמכים יתקיים קשר עין בין נציג הגורם  .1.2

 המאשר לבין מבקש התעודה והמסמכים המועברים.

 

 למבקש הנפקת התעודהתהליך  .5

תתבצע באמצעות  ,תהליך יצירת ההתקן ובדיקתועת הקלדת הסיסמה על ידי המבקש ב .5.1

עבר למחיצת הזכוכית שהוקמה ובצד של מבקש שימוש במקלדת נוספת, אשר תותקן מ

 התעודה. 

יש להזהיר את המבקש בדבר הסכנות הכרוכות בשימוש בחתימה אלקטרונית, החובות  .5.2

 המוטלות עליו, וכן להחתים את המבקש על הטפסים המאשרים כי הוא הוזהר כאמור.

 

 זימון מבקשי התעודה .6

מתנה של מבקשי התעודה עומד בדרישות משרד העל הגורם המאשר לוודא כי חדר ה
 הבריאות המתעדכנות לעיתים תכופות. 

 

 חיטוי והיגיינה .7

בכל הקשור לחיטוי אזורי העבודה אצל הגורם המאשר, יש לפעול בהתאם להנחיות 
יש להציב עמדה של חומר חיטוי בסמוך לעמדות הזיהוי  ,משרד הבריאות. בכלל זה

 וההנפקה.

 

 תוקף .8

 יום או כל עוד צו בריאות העם בתוקף, המוקדם מבין השניים. 90זו תוקף החלטה 

 

 

 

        

         

  

 


