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  29.3.2020מיום ( שעה הוראת) מאשרים גורמים רשם מ"מ הנחית

 הפתוק פג שטרם מאושרת אלקטרונית לתעודה מרחוק חידוש ביצוע תהליך
 

 רקע .1

 לא מאשר גורם כי קובע(, החוק -להלן) 2001-א"התשס, אלקטרונית חתימה לחוק( ב)18 סעיף .1.1

 אמצעים שנקט לאחר אלא(, אלקטרונית תעודה -להלן) מאושרת אלקטרונית תעודה ינפיק

 (.המבקש -להלן) האלקטרונית התעודה מבקש את לזהות סבירים

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

 ותוכנה חומרה מערכות, מאובטחת אלקטרונית חתימה) אלקטרונית חתימה לתקנות( 1)10 תקנה

 הגורם למשרדי להגיע המבקש נדרש, כך לשם(. התקנות -להלן) 2001-ב"התשס(, בקשות ובדיקת

 .אלקטרונית תעודה הנפקת לצורך המאשר

 התחילה מועדי את אלקטרונית בתעודה לכלול המאשר הגורם על כי קובע לחוק( 5()א)19 סעיף .1.1

 .התעודה תוקף של והסיום

 אלקטרונית תעודה סמך על חדשה אלקטרונית תעודה שבהנפקת קובעת לתקנות  12 תקנה .1.1

 גורמים שרשם בלבד וזאת, אחרים זיהוי הליכי לנקוט המאשר הגורם יכול ,תוקפה פג שטרם

 .כאמור הליכים אישר( הרשם -להלן) מאשרים

 

 מטרה .2

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

 וכניסתן(, העם בריאות צו – להלן) 2020-ף"התש(, שעה הוראת( )שונות והוראות בית בידוד)

 והוראות בית בידוד( )החדש הקורונה נגיף) העם בריאות צו אכיפת) חירום שעת תקנות של לתוקף

 תעודה בעלי של הצורך עלה(, חירום שעת תקנות -להלן)  2020-ף"תש(, שעה הוראת( )שונות

 האלקטרונית התעודה את לחדש(, החידוש מבקש -להלן) לפוג עומד תוקפה אשר אלקטרונית

 . המאשר הגורם למשרדי פיזית להגיע צורך ללא ברשותם שיש

 בהליכי לעמוד המאשר הגורםבהם על  יםהנדרש התנאים את לפרט היא ההנחיה מטרת, לפיכך .2.2

 סמך על חדשה אלקטרונית תעודה הנפקת ביצוע אופן ואת, החידוש מבקש של מרחוק הזיהוי

 . תוקפה פג שטרם האלקטרונית התעודה

 

 ההנחיה .3

 אינטרנט אתר החידוש מבקשי לרשות להעמיד המאשר הגורם על, מרחוק החידוש ביצוע לצורך .1.1

תשתית אתר החידוש צריכה  (.החידוש אתר -להלן) מרחוק אלקטרוניות תותעוד לחידוש ייעודי

 המצורף להנחיה.  בנספח להיות מאובטחת ברמה נאותה, ובהתאם למפורט 

 החידוש אתר דרך המתבצע החידוש בקשת תהליך את התקשורת ברמת לנתק המאשר הגורם על .1.2

 לבסיס כתיבה לאפשר כדי וזאת, המאשר הגורם בשרתי המתבצע המחודשת ההנפקה מתהליך

 . האינטרנט מכיוון פריצה סיכוני ללא המאשר הגורם של ההנפקות נתוני
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 של קיים מפתחות צמד באותו שימוש לעשות המאשר הגורם על התעודה חידוש במהלך, כן כמו .1.1

 . אלה במפתחות שינוי כל ללא( ציבורי ומפתח פרטי מפתח) החידוש מבקש

 הקודמת האלקטרונית התעודה את מידי באופן לבטל המאשר הגורם על החידוש תהליך בסיום .1.1

 (. CRL) הבטלות התעודות למאגר אותה ולהעביר החידוש מבקש של

 החידוש אתר מול ההזדהות אופן .1.5

של מבקש החידוש מול אתר החידוש על  חזקה הזדהות להבטיח המאשר הגורם על .1.5.1

ידי מילוי טופס בקשה לחידוש וחתימת מבקש החידוש על טופס הבקשה באמצעות 

 התעודה האלקטרונית שיש ברשותו. 

 הגורם ועל, משבועיים פחות תוך לפוג שעתידה אלקטרונית תעודה לחדש ניתן לא .1.5.2

 נדרש האלקטרונית התעודה חידוש לצורך כי, החידוש למבקש להודיע המאשר

 . המאשר הגורם למשרדי להגיע

בעל תעודה אלקטרונית רשאי לחדש את התעודה האלקטרונית שיש ברשותו   .1.5.1

 .  של שנה בלבד, ולתקופה פעם אחת בלבדבאמצעות אתר החידוש 

 לחידוש הבקשה על חתימתו ידי על החידוש תהליך את לאשר נדרש החידוש מבקש .1.5.1

 . שברשותו האלקטרונית התעודה באמצעות

, התעודה לחידוש הסכמה טופס על החידוש מבקש את להחתים המאשר הגורם על .1.5.5

 בדבר אזהרה וכן, האלקטרונית התעודה חידוש תנאי את, היתר בין, המפרט

 .1עליו המוטלות החובותבמסגרת , אלקטרונית בחתימה בשימוש הכרוכות הסכנות

 הגורם ידי על מראש שיוגדרו נוספים מזהים פרטים להזין החידוש מבקש על  .1.5.3

 .ברשותו שיש האלקטרונית והתעודה החידוש מבקש איתור לצורך המאשר

 CSR   (Certificate -ה מתוך הציבורי המפתח שייכות לוודא המאשר הגורם על  .1.5.3

Request )הזדהה באמצעותה האלקטרונית התעודה של הציבורי המפתח מול 

 .  החידוש מבקש וחתם

 

 (ההנפקה) המאשר הגורם אצל האלקטרונית התעודה חידוש תהליך  .1.3

 

 מועברת, החידוש אתר באמצעות החידוש בקשת את מגיש החידוש מבקש כאשר  .1.3.1

 (.ההנפקה נציג -להלן) המאשר הגורם אצל ההנפקה נציג לבחינת הבקשה

 מאובטח חיבור באמצעות תתבצע ההנפקה נציג ידי על המתבצעת הבקשות בדיקת .1.3.2

 .SSL VPN מסוג ומוצפן

 טעונת האלקטרונית התעודה את וכן החידוש מבקש פרטי את יקבל ההנפקה נציג .1.3.1

 הפרטים מול אל לחידוש בבקשה המופיעים הפרטים תאימות את יבדוק, החידוש

                                                 
1
 -)להלן 2001 -( לתקנות חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(, התשס"ב1)ג()11בהתאם לקבוע בתקנה   

 (.תקנות הרישום
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. האלקטרונית והתעודה החידוש מבקש לזהות בנוגע המאשר הגורם אצל הקיימים

 .ההנפקה את יאשר, התאמה ויש במידה

 להזדהות יידרש בה הודעה יקבל החידוש מבקש, ההנפקה ואושרה במידה .1.3.1

 (. מחדש ההזדהות – להלן) ברשותו שיש האלקטרונית התעודה באמצעות

 תעודה קיימת האם לבדוק המאשר הגורם על, מחדש ההזדהות ביצוע עם .1.3.5

 תבוצע, וכן במידה. החידוש מבקש עבור להתקנה הממתינה חדשה אלקטרונית

 . ברשותו שיש האלקטרונית לתעודה התקנה

 

 תוקף .4

לפי , בתוקף חירום שעת תקנות או בריאות העם צו עוד כל או יום 90-הינה ל זו החלטה תוקף
  .המוקדם מבניהם
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 נספח
  

על הגורם המאשר לקיים את הדרישות המפורטות לצורך אבטחת תשתית אתר החידוש ברמה 
 אותה ולהנחת דעתו של הרשם: 

החידוש צריך להיות תיק אתר, הכולל את תרשימי הרשת, פרוט מרכיבי התוכנה,  לאתר .1

 גרסאות מערכות ההפעלה והתוכנה

 (.  WAFאתר החידוש צריך להיות מוגן על ידי  חומת אש לאפליקציה ) .2

. כחלק מהקשחת  SSL VPN  התקשורת לאתר החידוש תתבצע באמצעות  בפרוטוקול .1

 את הגישה לאתר החידוש מכתובות ואתרים מחו"ל . הגישה לאתר החידוש, יש לחסום

להבטיח כי ניהול אתר החידוש מתבצע מכתובת ייחודית בפרוטוקול מאובטח ופורט  .1

 (.FWייעודי עם חוק מוקשח בחומת אש )

על המערכת של אתר החידוש לתעד ולשמור לוגים של כל הפעולות הנעשות בעת הגישה  .5

 לאתר החידוש. 

 יהוי כפול את מורשי הגישה לניהול אתר החידוש.יש להקשיח באמצעי ז .3

 יש לגבות את כל הנתונים והלוגים של אתר החידוש. .3

. על הנוהל להתייחס בין הנוהל( -להכין נוהל תגובה לאירועי סייבר באתר החידוש )להלן .8

. לפיכך, 2היתר לאופן ביצוע עדכוני התוכנה וטלאי האבטחה. הנוהל טעון אישור הרשם

 הנוהל לאישור הרשם. יש להגיש את

על הגורם המאשר לבצע בדיקות הקשחה מלאות לאתר החידוש ברמת מערכת ההפעלה,  .9

תוכנות התשתית והיישומים השונים, וכן לבצע מבדקי חדירה לאתר החידוש, ומבדקי 

 חוסן לאפליקציה על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי.
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 לתקנות הרישום. 10בהתאם לתקנה   


