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 מבוא .1

 תפישה כוללת .1.1
 

תעודות ממשלת ישראל באשר להנפקת נהלי העבודה של תאר את בא לזה נהלים מסמך 
 "תעודות לאימות" או "תעודות אימות"(. –)להלן גם  אלקטרוניות לאימות

 
לגורמים והן  האלקטרוניות לאימות התעודותבעלי  שהםתושבי ישראל למסמך זה נועד הן 

 יהן.לצורך אימות זהות בעל שיבקשו להסתמך על תעודות אלו מסתמכים
 

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים הבסיס החוקי להנפקת תעודות אלקטרוניות לאימות הוא 
הכללת חוק " –)להלן  2002 –ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 

 (."הזיהוי אמצעי
 
, תקנות מרשם אוכלוסין )תעודה אלקטרונית לאימות( הותקנוהזיהוי  הכללת אמצעיל פי חוק ע

 (."תקנות תעודה לאימות" –)להלן  2011-התשע"ב
 

למעשה הלכה נקבעו  עודות האלקטרוניות לאימותמאחר והמדיניות והכללים להנפקת הת
אופן את לתאר בא להבהיר ו םנהליה, הרי שמסמך ובתקנות כאמור לעילהראשית  בחקיקה
יובהר כי היה ותתגלה סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור  .הכלליםוהמדיניות מימוש 

 בחוק או בתקנות, האמור בחוק או בתקנות גובר.
 

האחריות החוקית להנפקת תעודות לאימות הינה של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים 
 כרטיסי תעודת הזהות, ייכתבו על גבי כרטיסי תעודות הזהותלאימות התעודות  הרשות(. –)להלן 

ובאחריותה. זיהוי המבקשים )התושבים( לצורך הנפקת התעודה  על ידי הרשותלתושבים יונפקו 
 לאימות ייעשה על ידי הרשות ובאחריותה.

 
 –)להלן  ימותאתעודות ל ימשלתמנפיק מעל ידי הנפקת התעודה לאימות והחזרתה לרשות תיעשה 

להקים את התשתית המתאימה זמין במשרד האוצר מערך ממשל . הרשות הסמיכה את (ממיל"א
העובדה שמדובר בפרויקט לאומי  .לצורך כך ולבצע משימה זאת, במסגרת הסדר בין שני הגופים

פעילות רציפה, מאובטחת ומבוקרת לתועלת תושבי המדינה,  המבטיחשל ממשלת ישראל, 
 .כלכלההוה חברה
 

 שם המסמך וזיהויו .1.2

 :( הבאOIDהה האובייקט )זה מזוהה ע"י מזנהלים מסמך 
 

Government-of-Israel—CA -AUTH-CPS-v1:== 2.16.376.101.1.2.1.1.1 

 
 סוג תעודה, כמפורט להלן:נהלים זה ולכל  בהתאם למסמךלאימות ינפיק תעודות  אממיל"ה

 

)לא כולל המהדורה( מספר  תיאור בעברית 

 CP RCA )עוגן אמון( תעודה לאימות –תעודת זהות    2.16.376.101.1.2.1.2

 CP OCA  )שרת תפעולי(תעודה לאימות  -תעודת זהות  2.16.376.101.1.2.1.3

תעודה לאימות תושב  -תעודת זהות   2.16.376.101.1.2.1.4 CP 

 CP OCSP   )בדיקת סטטוס תעודות במקוון(תעודה לאימות  -תעודת זהות  2.16.376.101.1.2.1.5

 

ובהתאמות  IETFשל ארגון  RFC 3647בהתאם להוראות מסמך ככלל מסמך זה נערך 
 המתחייבות. 
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 עבור התעודה לאימות ציבורי )תמ"ר(המפתח המשתתפים בתשתית ה .1.3

 האוכלוסין וההגירה )הרשות(רשות  .1.3.1

הרשות פועלת הן כאחראית חוקית על המערך כולו , לאימות הנפקת תעודותלבכל הקשור 
 מפתח ציבורי )תמ"ר(.  והן כ"רשות רושמת" במונחי תשתית

 
, הממונים על תחום של הרשות מנהלי הלשכותכוללת את  (RAO)"קציני הרישום" הגדרת 

 מטעם הרשות. )"נותני השירות"( המרשם בלשכות ופקידי קבלת הקהל 
 

 התוויעבירו אמבקש, יחתמו על הבקשה יוודאו את נכונות ותקינות פרטי ה קציני הרישום
של הרשות הממוחשבת על ידי מערכת הניהול בנוסף תיחתם ו הבקשה תאושראישור. ל

( שחתם על RAOכאישור לאימות בדיקת הבקשה, לתקינותה ולכשירות הפקיד )וזאת 
 .ממיל"א, טרם העברת הבקשה להבקשה

 
עודה לאימות שתועבר ת לביטולהרשות היא הגורם היחיד המוסמך ליזום בקשה 

על ידי או  ,על ידי קציני הרישוםייקלטו  ותתעודות לאימ . הבקשות לביטולממיל"אל
 ממיל"א, במערכות המחשוב של הרשות ויועברו לממיל"אשיהיה בהטלפוני מוקד הדיווח 

 בממשק ממוחשב.

 (  א"לממי)לתעודות אימות ממשלתי  מנפיק .1.3.1

 
הממשלתי המנפיק את התעודות לאימות עבור הרשות. לצורך כך הוא הגורם  א"ליממה

                    "הממיל"א או "שורש( Anchor of trust)"עוגן אמון"  הממיל"איוקם ע"י 
(RCA - ROOT CA)  .ימומש בפועל על ידי   ממיל"אההבהרה: עבור התעודות לאימות

 .ארגון הגמ"מ במערך ממשל זמין
 

"עוגן האמון" מהווה נקודת מוצא למערך האמון. כלומר, מי שמקבל לידיו תעודה 
אלקטרונית כלשהי שנחתמה על ידי "עוגן האמון", יתייחס אליה כאל תעודה מהימנה. על 
מנת ליצור ולשמר את האמון הזה, נוצרת "שרשרת אמון", שתחילתה "עוגן האמון", 
וסופה היא התעודה הדיגיטלית הנמסרת לתושב. "עוגן האמון" חותם על השרתים 

לתושבים. ניתן להגיע מהתעודה לתושב, התפעוליים, אשר מצדם חותמים על התעודות 
 עד ל"עוגן האמון" ולוודא שאכן מדובר באותה "שרשרת אמון".

על מנת להתחיל את "שרשרת האמון", נדרש לוודא שגם התעודה של "עוגן האמון" 
תיחתם בצורה מאובטחת. בהתאם, גם המפתח הציבורי של "עוגן האמון" נחתם על ידי 

האמון" עצמו, במה שקרוי "חתימה עצמית", וכך מתקבלת מנגנון החתימה של "עוגן 
 התעודה האלקטרונית של "עוגן האמון".

 
המפתח הציבורי של גורם האמון יופץ בדרך מאובטחת למספר מקורות מידע על מנת 
שהמשתמש יוכל לוודא שמדובר בעוגן האמון המקורי והמהימן. דוגמאות לכך הן: 

אישי המחולקת על ידי -ה כחלק מתוכנת תל"םהעברה לאתר הממיל"א; העברה להפצ
רשות האוכלוסין וההגירה בעת מסירת כרטיס תעודת הזהות; בעתיד מתוכננת גם הפצה 

 למספר דפדפנים נפוצים.
 

(, OCA- Operational CAפועלים שרתים תפעוליים )נמצאים ומתחת ל"עוגן האמון" 
תעודות , במסגרת ה"ןעוגן האמו"נחתמים על ידי שהמפתחות הציבוריים שלהם 

חותמים על מצדם האלקטרוניות של השרתים התפעוליים. השרתים התפעוליים 
והתעודות להנפקת התעודות הבקשות  .תושבי מדינת ישראלשל לאימות התעודות 
מערכת כיווני בין -(  דוAPI)מקוון יישומי בממשק מועברות  של התושביםהחתומות 

לאימות וכתיבתה . יצירת התעודה ל"איממשל ה לבין מערכת המידע המידע של הרשות
נוכח פיזית בלשכות הרשות מול נותן  התושבכאשר מתבצעת על כרטיס תעודת הזהות 

 השירות.
 



 מדינת ישראל
 ממשלת ישראל

 

משרד הפנים                                      משרד האוצר                         
מטה התקשוב הממשלתי                 רשות האוכלוסין וההגירה                

ןממשל זמי                                                            

7 

 1.5מהדורה 

 –לרבות , עודות לאימותבכל תהליכי מחזור החיים של התעבור הרשות,  ,יטפל א"ליממה
 לצדדים מסתמכים. ןההסטטוס של ופרסום מידע על ן במקרה הצורךביטולן, יצירת

 הם: בהקשר לתעודות לאימות  הממיל"אתפקידיו המרכזיים של 
 .ים, על סמך הזיהוי המבוצע על ידי הרשותלתושבעודות לאימות ת הנפקת .א

 .ונפקו על ידושהלאימות מאגר תעודות  ניהול .ב

הרשות, מיד לאחר לפי בקשה של בעל התעודה, או  תלפי בקשלאימות תעודה  ביטול .ג
תקיים נסיבות אחרות המנויות בחוק ה ואימות זהות המבקש או בהקבלת הבקש

 ובתקנות.
זמין ברמה גבוהה לצדדים  בטלות באופן שיהיה לאימות מאגר תעודות  ניהול .ד

 מאגר זה יהיה זמין באינטרנט לעיון הציבור. מסתמכים.

לצורך  א"לממיאת הישמשו ש( OCA( והשרתים התפעוליים )RCA"עוגן האמון" )
בכלל ומתשתית פיזית ולוגית מתשתית ממשל זמין  וופרדי, הנפקת התעודות לאימות

להנפקת תעודות אלקטרוניות לחתימה בפרט. יחד עם זאת, חלק מהתשתית  גמ"מה
עם התשתית להנפקת  תהיה משותפת , כגון מערך התקשורת ואבטחת המידע,ההיקפית

 .תעודות אלקטרוניות לחתימה
 
עושה שימוש במערכות חומרה ותוכנה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני  א"ליממה

חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק לחומר מחשב ומקנות רמה סבירה של זמינות 
יעמוד בכל זמן פעילותו בדרישות אבטחת מידע פיזית ולוגית, נהלי  א"ליממהואמינות. 

  עבודה מסודרים ודרישות תיעוד.
"ליבה" מאובטחת של תוכנת חתימה אלקטרונית ומערך של ה כוללות מערכות ההגנ

כך שיגיעו אליה רק בקשות ממקור  ,תקשורת ואבטחה שנועדו להגן על הליבה אמצעי
 –כוללים חומת אש, הצפנה, שרת קדמי ך, מאובטח ובדוק. אמצעי האבטחה מוסמ

מנגנוני וכן רגיש, הבודק את המידע לפני הגעתו לשרת הפנימי ה - (proxy" )פרוקסי"
 . בקרה וביקורת הרושמים כל פעולה שבוצעה במערכת

 הממיל"א יפעיל מערכות אלה, וכל מערכת נוספת הנדרשת לפי שיקול דעתו.
 

 (.Intermediate CA) לא נכלל גורם מאשר ביניים הממיל"אשל : בארכיטקטורה הבהרה
 השרתים התפעוליים נחתמים ישירות על ידי "עוגן האמון".

 בעלי התעודות .1.3.3
בהתאם למסמך לאימות יונפקו תעודות שלהם  ינם תושבי מדינת ישראלבעלי התעודות ה

 . זה

 מסתמכים גורמים .1.3.1
התאם לחוק, תיעשה בהתעודות לאימות ל גורמים צד ג' )גורמים מסתמכים( עהסתמכות 

 .פן ותקפותןתוקלבדיקת כלים לתקנות ולמסמך זה, באמצעות 
מסתמך יכול להיות בטוח  גורם, הממיל"אימות החתימה של אמצעי לאהעל סמך זיהוי 

כל ומסתמך י גורם. הממיל"אתעודה שנחתמה על ידי אמצעי החתימה של מדובר בכי 
 היה פעיל ותקף.  ממיל"א, ההממיל"אלבדוק כי במועד בדיקתו את רישומו של 

זוהה עודה לאימות מסתמך יכול להיות בטוח, בכפוף לאמור במסמך זה, כי בעל הת גורם
 .לאימותכנדרש בטרם הונפקה לו התעודה 

 משתתפים אחרים .1.3.1
 .בשלב זה אין משתתפים אחרים בתהליך
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 1.5מהדורה 

  :לאימותשימושים בתעודה  .1.1

ככלל, יובהר כי כל שימוש בתעודה לאימות על  .לאימות תעודהל CP -ה ך' במסמר
  תעודת הזהות הינה מותרת, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.

האחריות בגין שימוש בתעודה הינו באחריות בעליה. בהתאם, האחריות בגין הסתמכות 
 על השימוש בתעודה הינו באחריות המסתמך. 

 ניהול המדיניות .1.5

 הארגון האחראי על ניהול המסמך .1.1.1
, עדכונו ובקרתו, באמצעות מנהל על ניהול המסמךראש רשות האוכלוסין הוא האחראי 

 ואיש הקשר מטעמו. הממיל"א

 איש קשר .1.1.1
 מנהל הממיל"א, או מי מטעמותפקיד: 
  igca@tehila.gov.il-info דוא"ל:

 92-6662666טלפון: 

 ן למענה על שאלות בעניין מסמך זה. איש הקשר זמי

 אחראי על קביעת התאמת המסמך למדיניות .1.1.3
 לעיל. 1.5.2איש הקשר שצוין בסעיף ראש רשות האוכלוסין באמצעות האחראי לכך הינו 

 תהליכי אישור המסמך .1.1.1
רשות האוכלוסין ועל ידי הנהלת כולל אישור פנימי על ידי הנהלת אישור המסמך תהליך 

 .הממיל"א

 הגדרות וקיצורים .1.1

 לתעודה לאימות לתושב.  CP -במסמך הראה 

mailto:info-igca@tehila.gov.il
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 אחריות לפרסום ומאגרי מידע .1

  מאגרי מידע .2.1
ו אחראי לפרסום מידע לגבי פעילותו וכן לתפעול שוטף של מאגרי המידע של הממיל"א

 וללים:שכ
 ממיל"אזהו מאגר פנימי של ה .הונפקושעודות תאת כל הל ול: כמאגר תעודות שהונפקו 

 שאינו חשוף לגורמי חוץ.

  בלבד : כולל את רשימת התעודות הבטלותבטלותתעודות מאגר ((CRL.  מאגר זה זמין
 לציבור הרחב ללא הגבלה.

  מידע מקוון על  בלבד לקבלמורשים  : מאגר שיאפשר לגורמיםתעודות תקפותמאגר
-)הערה: הפעלת ה OCSP רוטוקולבפ השאילתעל ידי הפניית , מסוימת תעודה תקפות

OCSP .)לא בהכרח תתבצע מתחילת ההפעלה המבצעית 

  פרסום מידע .2.2
על פי מסמך זה, תפרט את המיקומים והפרוטוקולים השונים  ונפקעודה לאימות שתכל ת

. במיקומים אלו תתפרסם רשימת התעודות שלה( התקפותה )בהם ניתן לקבל מידע על מצב
לתקופה  קודמותבטלות וכן ניתן יהיה לקבל מידע על רשימות תעודות  העדכניתבטלות ה

 שכתובתו הממיל"אבאתר מוגבלת. 
http://e.gov.il/Services/Approve/Pages/DigitalId.aspx  המפתח תתפרסם תעודת

 .הממיל"אעל ידי  ושנחתמלאימות של תושבים,  ותלצורך אימות תעוד הממיל"אהציבורי של 
 

 זמן ותדירות הפרסום .2.3
ימי  9.-אי לפרסם כל שינוי המותר לפרסום במסמך זה תוך לא יאוחר מאחר ממיל"אמנהל ה

השינוי יאושר על ידי ראש הרשות. לא יהיה ניתן להחיל שינויים  עבודה ממועד אישור השינוי.
 רטרואקטיבית.

תוך , "עוגן האמוןת "תעודאם בוצע שינוי בסטטוס  מידיבאופן אחראי לעדכן  ממיל"אמנהל ה
 , באישור ראש הרשות.מרגע שינוי הסטטוסלכל היותר שעתיים 
כמפורט במסמך בטלות של התושבים הלאימות יעדכן את רשימת התעודות  ממיל"אמנהל ה

 .לתעודה לאימות לתושבי מדינת ישראל CP -ה
 

האינטרנט של באתר  תימצא ב"נקודת פרסום הרשימה"העדכנית בטלות רשימת התעודות ה
. על , שההפניה אליו תהיה מהתעודה עצמהCDP – CRL Distribution Point – הממיל"א

תם על הנ"ל, טרם הסתמכוהבטלות לערוך בדיקה מקוונת במאגר התעודות  כיםמסתמ צדדים
אם לא  הרשימה העדכנית ביותר. בדיקת תקפות לפימסוימת, על מנת לוודא תעודה לאימות 

זק זה באחריות המסתמך בלבד. אם בוצעה בדיקה, הרי שככל שייגרם נזק למסתמך, יהיה נ
בוצעה בדיקה בצורה תקינה של רשימת התעודות הבטלות העדכניות, האחריות במקרה של 

לצורך הבהרה, ככלל בדיקה האם תעודה דיגיטלית תקפה נעשית  תקלה תהיה של הרשות.
בצורה אוטומטית ביישום המתאים. במידה ויש ספק, יש לבדוק זאת עם הגורם האחראי על 
היישום. במידה ומשתמש מבקש לבדוק זאת בצורה עצמאית, ניתן לעשות זאת באמצעות 

 גישה ישירה לאתר הממיל"א, ובדיקה מול קובץ התעודות הבטלות המצוי באתר.
  

 
 , למשך כשנה אחת לאחור.קודמותיאפשר גם גישה לרשימות  ממיל"אה
 
 
 

http://e.gov.il/Services/Approve/Pages/DigitalId.aspx
http://e.gov.il/Services/Approve/Pages/DigitalId.aspx
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 בקרת גישה למאגרים .2.1
ללא צורך  ממיל"אשל היהיה זמין באמצעות אתר האינטרנט שהוא נחלת הציבור מידע 

בטלות העדכנית בתהליכי זיהוי ובקרת גישה מיוחדים. מידע זה כולל את רשימת התעודות ה
 ממיל"אשל עד שנה לאחור במקוון )רשימות קודמות יישמרו במאגרי ה קודמותורשימות 

 למקרה שיידרשו בעתיד(.
נהלי עבודה פנימיים. מנהל  -פורסם מידע חסוי, כגון לא י ממיל"אשל הבאתר האינטרנט 

באמצעות הימנעות מפרסומו ואבטחת אתר ידאג לשמירה על חסיון מידע זה  ממיל"אה
 .לכךויאפשר גישה רק למורשים האינטרנט באמצעים המקובלים, 

אסור שבאתר האינטרנט לא יפורסם מידע אישי לוודא ש ממיל"אבאחריות מנהל הכמו כן, 
  .לפרסום על פי חוק הגנת הפרטיות

יימסר לאחר כחלק ממערכת "אביב" לצרכי ביטול תעודות לאימות, רשות המהנמסר מידע 
 מתאים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.קבלת אישור 

 זיהוי ואימות .3
 

תהליכי הזיהוי והאימות מתבססים על התשתית החוקית של חוק מרשם האוכלוסין, חוק הכללת 
 והתקנות לפיהם.אמצעי זיהוי, 

 לתעודה לאימות. CP -ה ךר' פירוט במסמ

 לתעודה לאימות. CP-ה ךר' במסמ: מוסכמות הגדרת שמות .3.1

 .ה לאימותלתעוד CP -ה ךר' במסמ: זיהוי ואימות ראשוני .3.2

  .ה לאימותלתעוד  CP-ה ךר' במסמ: זיהוי ואימות עבור בקשות למפתח חדש .3.3

 CP -ה ךר' במסמ: לאימותדרישות תפעוליות של מחזור חיי התעודה  .1
 .ה לאימותלתעוד

 תשתיות, ניהול ובקרה תפעולית .1

 בקרות אבטחה פיזית .5.1

 מיקום האתר והמבנה .1.1.1
, נמצאים (""אתרי הממיל"א :)להלן משניאתר הההאתר הראשי ו –, קרי ממיל"אי האתר
. המערך הפיזי של השרתים והציוד הנוסף ממוקם נים מאובטחים ומוגניםבבניי

הביטחון ם הממונים על גורמיהבהתאם להנחיות בתוך אתרים אלו, נים מוג יםבמכלול
 במשרד האוצר.

 גישה פיזית .1.1.1
שעות ביממה. בנוסף על כך, מתקיימת בקרה  22על ידי שמירה ים מאובטחים האתר

שעות ביממה ממוקד בקרה מאויש, המסוגל  22במשך  יםמלאה על המתרחש באתר
וכוחות אחרים  רחוק ולהפעיל את כוחות האבטחהלזהות כל בעיית ביטחון ואירוע חריג מ

 . בהתאם
מותקנים אמצעים  .באתר קיימים אמצעי זיהוי לגישה פיזית בכניסה לחדרים השונים

להגבלת הגישה לכל החדרים הרגישים, כך שניתן יהיה להיכנס לחדרים אלו רק על ידי 
 מים מוסמכים בלבד. . הגישה לשרתים ולציוד רגיש תוגבל לגורשונים שני מורשי כניסה
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 כוח ומיזוג אוויר .1.1.3

 . UPS-גנרטור ו, על ידי מקור חשמל נוסףה מגובים האתרכל אחד מ

 הגנה מפני הצפה .1.1.1
 מצויד במערכות התראה וטיפול כנגד הצפה.כל אחד מהאתרים    

 מניעת שריפות והגנה כנגד שריפות .1.1.1
ת ויישמרו בכספ אמצעים רגישים, וכן ע"י דלתות עמידות באשכל אחד מהאתרים מוגן 

ערכת גילוי וכיבוי אש העומדת בתקן למערכות מסוג ים ישנה מאש. באתרות כנגד עמיד
 זה עבור מערכות מחשב קריטיות. 

 אחסון מדיה .1.1.5
רכיבים גיבויים יתבצעו על רכיבי שמירת מידע עמידים כגון קלטות גיבוי ותקליטורים. 

 בכספת חסינת אש.  אלו יישמרו

 פינוי אשפה .1.1.5

ת המידע של חאשר אין בו שימוש ולא נדרש לשמירה, ייגרס בהתאם לנהלי אבטכל נייר 
. כל מידע דיגיטלי יטופל באמצעים מגנטיים ומכניים על מנת להשמידו לפני ממיל"אה

 השלכתו או מסירתו לגורמים שונים.

 גיבוי מחוץ למתקן .1.1.5
 המאובטח. מתקן הגיבויכספת בישמור עותק של הגיבויים ב ממיל"אה

 בתהליכי עבודהבקרות  .5.2

 תפקידי אמון .1.1.1
יבוצע ע"י מספר בעלי תפקידים שונים לצורך הנפקת תעודות לאימות  הממיל"אתפעול 

מטעמים של "הפרדת סמכויות" ומניעת יכולת ביצוע של פעולות קריטיות ורגישות על ידי 
בעל תפקיד אחד בלבד. כל בעל תפקיד יקבל הרשאות לבצע תפקיד אחד בלבד ולא תינתן 

שלא יוכלו לקבל  ממיל"אב םתפקידיבעלי ה היכולת וההרשאות למילוי תפקיד נוסף.לו 
 :לצורך הנפקת תעודה לאימות הםאותן הרשאות 

 ממיל"אמנהל ה 

 מנהל אבטחת המידע 

 מנהל התפעול 
 

 :ממיל"אהתפקידים המרכזיים בפירוט בעלי להלן 

 ממיל"אמנהל ה .1.1.5.5

 .ממיל"אאחראי על ניהול ה

 מנהל התפעול .1.1.5.1

 .ממיל"אאחראי על תפעול ה

 אבטחת המידעמנהל  .1.1.5.5

 .ממיל"אהאבטחת המידע של אחראי על 
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 אחראי גיבויים .1.1.5.5

 .ממיל"אאחראי לבצע פעולות גיבוי מערכות המידע של ה

 מבקר .1.1.5.1

כלל ועל בדיקת יומן האירועים וניטור פעולות שבוצעו ב ממיל"ארת הוקיאחראי על ב
 בפרט. ממיל"אהממוחשבת של ה במערכת

 )עובד מוסמך( רישוםפקיד  .1.1.5.5

עודה לאימות, מגיש . אחראי על זיהוי ואימות תושב המבקש לקבל תעובד הרשות
 ובקשות לביטול תעודות. אלקטרוניותלאימות וקשות להנפקת תעודות ב

 עובד מוקד ביטול תעודות לאימות )עובד מוסמך( .1.1.5.5

 . אחראי על קבלת בקשות לביטול תעודות לאימותממיל"אהבעל תפקיד מטעם 
. המוקד , על פי נוהל עבודה מפורט ומוגדרוקליטתן למערכת המחשוב של הרשות

 .5*22פועל במתכונת של 
 

 מספר האנשים הנדרשים לביצוע משימות .1.1.1
, חייבים להיות נוכחים פיזית ממיל"אבעת ביצוע כל הפעולות הקריטיות של תפעול ה

 לפחות שני אנשים בחדר בו תתבצע הפעילות.
 אחד בלבדנותן שירות על ידי ככלל תיעשה  והאימות המתבצעת ברשותפעילות הזיהוי 

הצורך על ידי נותן שירות אחר, שיהיה  במקרהשיסתייע , ב"קו ראשון" של מתן השירות
 "קו שני".נותן שירות בכיר יותר ב

 בעלי תפקידיםזיהוי ואימות  .1.1.3
ל משימה יזוהו מול המערכת הממוחשבת לביצוע כ ממיל"אכל בעלי התפקידים של ה

: מספר פעולות הערה באופן מאובטח ע"י כרטיס חכם הנושא תעודה דיגיטלית מתאימה.
 מוגבל יבוצע על ידי הזדהות בשם משתמש וסיסמא.

 תפקידיםהפרדת  .1.1.1
תפקידים"       הפרדת נדרש לבצע "לעיל  5.2.1התפקידים המוגדרים בסעיף בין בעלי 

(role separation) . על מנת להבטיח שלצורך ביצוע נועד  תפקידים,הפרדת המימוש
יכולה להתבצע ההפרדה  פעולות קריטיות במערכת, יידרשו לפחות שני בעלי תפקידים.

ברמה לדוגמא, ברמת ההזדהות מול הרשת או מול מערכת ההפעלה, , ברמה הטכנולוגית
מערכת בקרת כניסה המחייבת כניסה של שני בעלי תפקידים למתחם  –הפיזית, לדוגמא 

 או ברמת נהלי העבודה.וים, מס

 כוח אדם –בקרות אבטחת מידע  .5.3

 טחוניתידרישות הסמכה, ניסיון ובדיקה ב .1.3.1
 עמוד בקריטריונים הבאים:י ממיל"אכל הצוות המתפעל את ה

 
 ;אזרח מדינת ישראל 

  מתאים לפי הנחיית הגורמים המוסמכים, בהתאם לחוק בעל סיווג ביטחוני
 ;הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

 ;ללא עבר פלילי 

 ;עבר את כל ההכשרות וההסמכות הנדרשות 

 משרד האוצרבביטחון חירום ויערכו באמצעות אגף שיבדיקות עבר את כל ה. 
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 תהליכי בדיקת רקע .1.3.1
אגף חירום באמצעות יבוצעו  ממיל"אושל עובדי ה ממיל"אבדיקות רקע של מנהל ה

 ציבוריים.חוק הסדרת הביטחון בגופי משרד האוצר בהתאם לבוביטחון 
 

 דרישות להכשרה, הדרכה ותרגול .1.3.3
 יעבור הכשרות מקיפות בנושאים הבאים: ממיל"אהצוות המתפעל של ה

 ;פרטים לגבי התפקיד הנדרש מהם וכיצד לבצעו 

  שימוש בהם;המידע והכלי אבטחת 

 ;גרסאות התוכנה הקשורה בשירות המותקנת על המערכת 

 ;נהלי עבודה של השירות כולל טיפול באסון 
 יידרש להכיר מסמך זה. ממיל"אבפרט, כל הצוות המתפעל של ה

יובהר כי בעל תפקיד מטעם הממיל"א אשר תינתן לו גישה למערכות הרשות יוסמך 
 בהתאם להנחיות אבטחת המידע של הרשות.

 תדירות ודרישות לריענון הדרכה .1.3.1
ן את או מי מטעמו יכין תכנית עבודה תקופתית על מנת לשמר ולרענ ממיל"אמנהל ה

. אם יתווסף רכיב טכנולוגי חדש למערכת ממיל"אהידע של צוות התפעול של ה
נהלים  ןריענוהממוחשבת, הצוות יעבור הדרכה והכשרה לגבי הפעלתו טרם התקנתו. 

 .ממיל"איתבצע אחת לחצי שנה לפחות, באחריות מנהל ה

 תדירות וסבב מינויים בתפקידים .1.3.1
 לא נדרשים תנאים מיוחדים.

 מורשות-גד פעולות בלתיסנקציות כנ .1.3.5
יבצע ביודעין פעולה לא מורשית במערכת, הרשאותיו ש של הממיל"אכל איש צוות 

יתבצע תחקיר אירוע באחריות מנהל אבטחת המידע של כמו כן, יישללו באופן מידי. 
. אם הפעולה התבצעה שלא בכוונה תחילה, תחקיר המקרה יימסר למנהל ממיל"אה
להחלטה. המנהל רשאי להפעיל סנקציות על העובד התפעול במידה ויראה  ממיל"אה

 צורך בכך.

 דרישות מקבלנים עצמאיים .1.3.5
כל גורם אשר יועסק על בסיס חוזה עם חברה חיצונית יידרש לעמוד באותם קריטריונים 

 .ממיל"אכפי שמוגדרים לעובד ב

 תיעוד שמסופק לעובדים .1.3.5
 .ממיל"איהיו זמינים תמיד לעובדי המסמך זה ומסמך נהלי העבודה המפורטים 

 תהליכי בקרת יומן אירועים .5.1

 )"היומן"( יומן האירועיםרועים שנרשמים ביסוגי א .1.1.1
 :יומןהאירועים הבאים יירשמו ב

 ;הזדהות למערכת 

 ;הנפקת תעודה 

 ;ביטול תעודה 

 ;ניהול משתמשים והרשאות 

 ;שינוי הגדרות המערכת 
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 .רישום של שאילתות שהגיעו למערכת 
כל אירוע יירשם מי ביצע את הפעולה, הזמן שבו התבצעה הפעולה, תוצאת הפעולה לגבי 

 ומהיכן בוצעה הפעולה.

 יומן .1.1.1
 .ברשות המידע אבטחת ולמנהל מידע מערכות אגף למנהל יועברו חריגים אירועים

 יומןמשך תקופת שמירת ה .1.1.3
 שנים לפחות במקום מאובטח. 5יישמר לתקופה של  קובץ היומןעותק 

 ביקורת הלוגהגנה על  .1.1.1
 לא תתאפשר מחיקה או הוספה של אירועים ללא עדות לכך.

 יומןבקרה על תהליכי גיבוי ה .1.1.1
 .יומןמנהל הגיבויים אחראי על תהליכי גיבוי ה
 ואפשרות השחזור במקרה הצורך. יומןהמבקר אחראי על בדיקת תהליכי גיבוי ה

 בקרה על תהליכי האיסוף )פנימיים וחיצוניים( .1.1.5
 .ממיל"אאחראי על תהליכי איסוף המידע בהקשר לפעילות ה ממיל"אמנהל מערכת ה

 אחראי על ביקורת תהליכים אלו. ממיל"אמבקר ה

 אירוע-הודעה לנושא גורם .1.1.5
 .ממיל"אבכל מקרה של אירוע חריג יטופל האירוע בהתאם לנוהל עבודה פנימי של ה

 אירועי ביטחון ידווחו בפרט לממונה על הביטחון ברשות.

 פגיעות )סקר סיכונים(הערכת  .1.1.5
וכן  ממיל"אינהל הערכת פגיעות )סקר סיכונים( במסגרת ביקורת הקמת ה ממיל"אה

 .ממיל"איבוצע ניהול סיכונים שוטף באחריות מנהל אבטחת המידע של ה
 

 ארכוב רשומות .5.5
 .נהלי הממיל"אארכוב הרשומות יתבצע בהתאם ל

 עוגן האמון והשרתים התפעוליים החלפת מפתחות .5.1
בין אם של עוגן האמון או של שרתים תפעוליים, במקרה שיידרש תהליך החלפת מפתחות, 

במקרה כזה, תימסר הודעה מסודרת לציבור,  .ממיל"אהתהליך יבוצע בהתאם לנוהלי ה
 לעניין מועד הביצוע ואופן הטיפול הנדרש מהציבור במצבים כאלו.

 

 פגיעה בשלמות והתאוששות מאסון .5.5
משני הפועל באופן רציף וניתן לעבור אליו ולהפעיל את המערכת ממנו מפעיל אתר  ממיל"אה

 בתוך פרק זמן קצר ממועד ההחלטה על כך.
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 בקרות אבטחת מידע טכניות .5

 .ה לאימותלתעודCP  -הך ר' במסמ: חילול והתקנת צמד מפתחות .1.1

ר' : הגנה על המפתח הפרטי ובקרות הנדסיות על המודול הקריפטוגרפי .1.2
 .ה לאימותלתעודCP  -הך במסמ

 .ה לאימותלתעודCP  -ה ךר' במסמ: היבטים נוספים של ניהול צמד המפתחות .1.3

 ות.לאימ הלתעודCP  -הך ר' במסמ: מידע לאתחול .1.1

 בקרות אבטחת מערכת המחשב .1.5

 דרישות מיוחדות מטכניקות אבטחה .5.1.1
 .להנפקת התעודה לאימות ממיל"אחמורים בכל הקשור לתפעול האמצעי אבטחה יינקטו 

 רכיבי הצופןאבטחת  .5.1.1

 Common Criteria תקני האבטחה עברו הסמכה לפי ממיל"אבמערכת ה רכיבי הצופן
 ברמות המתאימות.ככל שניתן, , FIPS 140-2ו/או לפי 

 בקרות אבטחת מחזור החיים .1.1

 בקרת פיתוח מערכות .5.5.1

המיושמים  ISO 9001:2008על פי עקרונות  ייעשה, ממיל"אשל ה פיתוח מערכות מידע
 ואצל ספקי המערכות הפועלים עבורו. "אממילב

 בקרת ניהול אבטחת מידע .5.5.1

 . הםמוסמך לפישממשל זמין 27001 ניהול אבטחת המידע יבוצע בהתאם לעקרונות ת"י 

 בקרת אבטחת מחזור חיים .5.5.3

אשר ממשל זמין 27001 ניהול בקרת אבטחת מחזור חיים יבוצע בהתאם לעקרונות ת"י 
 .הםמוסמך לפי

 ורכיבי הצופן שבה התקשורתבקרות אבטחת רשת  .1.5

(. רשת OFF-LINE) יהיו מנותקים מכל רשת אחרת ממיל"אשל השרתי עוגן האמון 
יעמדו בהסמכה הצופן שבה  תהיה רשת מאובטחת שרכיבי ממיל"אהתקשורת של ה

או שיהיו בשלבי הסמכה  COMMOM CRITERIA ,FIPS 140-2 -כגון  םבהתאם לתקני
כל פריצה למערכות מנע מתקדמים לתקנים אלו. תכנון הרשת ומימושה יהיה באופן שי

 מכיוון רשת התקשורת. ממיל"אה
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 ךר' במסמ: (CRLרשימת תעודות בטלות )ו פרופיל תעודות אלקטרוניות .5

 ות.ה לאימלתעודCP  -ה

 ביקורת, תאימות והערכות אחרות .5

 ת/הערכהתדירות או תנאי הביקור .1.1
. כתוצאה מכך ייתכן ויידרשו פעולות יבצע הערכה למסמך זה לפחות אחת לשנה ממיל"אה

 :כדלקמן
  כנדרש בחוקביקורת שלא מן המנייןביצוע ,; 

 ממיל"אוע שינויים באופן פעולתו של הציב. 

 זהות/כשירות של המבקר/מעריך .1.2

 בהתאם , תלויההיה גוף חיצוני, שיהיה כשיר לבצע ביקורת בלתי הגוף המבקר י
 . גורמים מאשרים רישות רשםלד

 ממיל"אקשרי הגומלין בין המבקר/מעריך ל .1.3
. הגוף המבקר יהיה רשאי לראות את כל ממיל"אחברי הגוף המבקר לא יהיו בעלי תפקידים ב

 .ממיל"אהמסמכים והנהלים הקשורים לתפעול ה

 הנושאים שמכוסים על ידי הביקורת/הערכה .1.1
 כל ביקורת שתבוצע:הנושאים הבאים ייבחנו ב

 ;עמידה בדרישות מסמך זה 

 ;עמידה בתקנים נדרשים על ידי הרשם 

  .תהליכי העבודה וקיום נהלים תקינים של תהליכים אלו 

 פעולות שיינקטו כתוצאה מגילוי פגם .1.5
 יבחן ליקויים שיתגלו ויחליט על הפעולה המתאימה שיש לנקוט בהתאם למקרה. ממיל"אה

 העברת תוצאות הביקורת .1.1
יעביר עותק חתום של  ממיל"אה. ממיל"אתוצאות ההערכה ימסרו על ידי הגוף המבקר ל

 . גורמים הרלוונטיים ברשותהדו"ח ל

 עניינים עסקיים ומשפטיים אחרים .9

 אגרות ותשלומים .2.1

 עודה לאימותתשלום/אגרה עבור הנפקת ת .9.1.1
 . עודה לאימותעבור הנפקת ת ממיל"אלא ייגבה תשלום/אגרה מהתושב על ידי ה

 

 ות לאימותתשלום/ אגרה עבור גישה לתעוד .9.1.1
 תינתן גישה לתעודות לאימות.לא 
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 תקפותאו לאימות בטלות תשלום/אגרה עבור גישה למידע על תעודות  .9.1.3
 תעודות לאימות

 (. CRL)לאימות בטלות לא ייגבה תשלום/ אגרה בגין גישה למידע פומבי על תעודות 
תעודות  דיקת תקפותביהיה רשאי לגבות תשלום/אגרה עבור  ממיל"אה

ככל  , בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.(OCSP)באופן מקוון אלקטרוניות 
 .ממיל"אההאינטרנט של שיוחלט על כך, תימסר הודעה באתר 

 תשלום/ אגרה עבור שירותים אחרים .9.1.1
נכון למועד פרסום מסמך זה, לא ייגבו תשלומים/אגרות עבור שירותים אחרים. 

 .ממיל"אככל שיהיה המצב כזה בעתיד, הדבר יפורסם באתר ה

 מדיניות החזר תשלומים .9.1.1
ותישקל לגופו של משרד האוצר כל פניה בנוגע להחזר תשלומים תיבחן על ידי חשב 

 עניין.

 אחריות פיננסית .2.2

 כיסוי ביטוחי .9.1.1
 .ממיל"אתישא בכל כיסוי ביטוחי שיידרש בהקשר לפעילות ההמדינה 

 

 נכסים אחרים .9.1.1
 למדינת ישראל.רשומים ושייכים , ממיל"אשבשימוש ה מוחשייםה ממיל"אנכסי ה

 קצה-ביטוח או כיסוי אחריות בגין ישויות .9.1.3
 .ממיל"אולא למשתמשי קצה שאינם חלק מה ממיל"אהביטוח שניתן הינו לפעילות ה

 

 העסקיסודיות המידע  .2.3

 תחום המידע הסודי .9.3.1
 אינו סודי. ממיל"אהמידע הפרטני הכלול במערכות ה

 מידע שאינו נמצא בתחום המידע הסודי .9.3.1
, כולל את נתוני הבקשות להנפקת התעודות ממיל"אה תוהמידע הפרטני הנאגר במערכ

 .לאימותופרטי הבקשות לביטול תעודות לאימות 

 פרטיות המידע .2.1

 תכנית להגנת הפרטיות .9.1.1
 .ממיל"אתכנית להגנת הפרטיות הינה באחריות מנהל ה
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 מידע הנחשב כפרטי .9.1.1
בעברית השם  -ם ם מאוד שעיקרמימצומצנתונים עצמו כולל  ממיל"אהמידע הנאגר ב

פרטי" וההגנה עליו מידע , מידע זה ייחשב כ"ממיל"אומספר הזהות. מבחינת הובלועזית 
 מגוון אמצעי אבטחת מידע. עזרת תהיה ב
תר, לא תתאפשר לציבור הרחב גישה למאגר כל התעודות שהונפקו, אלא רק בין הי

תעודה המספר "הבטלות, שהוא מידע ציבורי המזוהה לפי לאימות למאגר התעודות 
תעודה  תקפות" שאינו מידע שנחשב כפרטי, וכן אפשרות פניה מקוונת באשר להדיגיטלית

 .OCSPספציפית בפרוטוקול 
ברשות נאגר מידע רב על התושב, במסגרת מערכות המידע של הרשות, הנמצאות כולן 

 אין גישה למערכות אלו.  ממיל"אבהנחיה ובפיקוח מתאימים. ל
המזעריים הנדרשים על פרטים את המסך יכלול ה, לאימותגישה למסך ביטול תעודה גם ב

ידוא פרטי והפעלת המסך לובעת  קבלת המידע מאושרת לפי חוק הגנת הפרטיות. התושב.
התשובה הצפויה לשאלת לא יראה את  ממיל"אהפונה, העובד המוסמך מטעם ה
נכון/לא ) תוצאת ההשוואהואת  שאלהאלא רק את ה האבטחה שנקבעה עם בעל התעודה

גישה בכירים תהיה עובדים מוסמכים לעובדים שיוגדרו כ"בקרים בכירים" (. נכון
של הרשות  המחשובבצע מספר שאילתות במערכת לאפשרות וכן  תשובה הצפויהל

לאימות שיסייעו להם לאתר את התושב במקרים של ספק בעת בקשה לביטול תעודה 
  בלבד.

 מידע שאינו נחשב כפרטי .9.1.3
מידע שאינו  והינבהקשר לתעודות לאימות  ממיל"אהקיים במערכות המרבית המידע 

 נחשב כפרטי.

 האחריות להגנת מידע פרטי .9.1.1
 .ממיל"אה של מנהל ההאחריות הינ

 הודעה והסכמה לשימוש במידע פרטי .9.1.1
באשר , יחתום על הטופס שמוגדר בתקנות שיקבל כרטיס תעודת זהותכל תושב 

 . להסכמתו להנפקת כרטיס תעודת הזהות, בכפוף לאמור בטופס

 גילוי נאות לגבי תהליך משפטי או מנהלי .9.1.5
 ,ממיל"אלרבות באתר ה מתחייב לעדכן את הציבור, באמצעים המתאימים, ממיל"אה

 משפטי או מנהלי שיתנהל בעניינו. באשר לכל תהליך
 

 זכויות קניין רוחני .2.5
, תהיינה שייכות למדינת ישראל, ממיל"אזכויות הקניין הרוחני בכל הקשור למערכות ה

 לצד ג'.  ותאלא באותם מקרים שבהם זכויות היוצרים יהיו שייכ

 ייצוג וביטחונות .2.1

 וחבות בטחונות, ממיל"אייצוג ה .9.5.1
 כמקובל לגבי גוף ממשלתי. ויהי טחונות והחבותיהייצוג, הב
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 תקופה וסיום תקופה .2.5

 תקופה  .9.5.1
להנפקת תעודות לאימות הינה לתקופה בלתי מוגבלת, וכל עוד  ממיל"אפעילות ה

 החוק התקף יחול על פעילות זאת.

 סיום תקופה .9.5.1
 לא רלבנטי.

 השלכות של סיום הפעילות והנצלה .9.5.3
 לא רלבנטי.

 הודעות אישיות ותקשורת עם המשתתפים .2.1
, תושביםל ממיל"אהככלל, לא יימסרו הודעות אישיות ולא תהיה תקשורת ישירה בין 

למעט בעת קבלת הודעות על ביטול תעודה לאימות במוקד המאויש על ידי עובדי 
 .הממיל"א

 עדכונים ותיקונים .2.2

 תהליך עדכון ותיקון  .9.9.1
יפעל לעדכון ההנחיות ותיקונן, ככל שיהיה צורך בכך, בתהליך השגרתי של  ממיל"אה

העבודה. במקרה שיעלה צורך כזה, יתבצע תהליך פנימי שסופו אישור העדכון/תיקון על 
 .פרסום העדכון/תיקוןות ו, קבלת אישור הרשממיל"אידי הנהלת ה

 מכניזם ותקופת הודעה  .9.9.1
 ותישאר שם באופן קבע. ל"אממיההודעה תפורסם באתר האינטרנט של ה

 תהליכים ליישוב מחלוקות .2.10
בהתאם למקובל באשר לגוף  ממיל"אבמקרה של מחלוקות משפטיות ואחרות, ינהג ה

 ממשלתי, על פי כל דין.

 הדין החל על הפעילות .2.11
 הדין החל על הפעולות הינו הדין הישראלי.

 כפיפות לחוקים .2.12
 כפוף לכל חוקי המדינה כאשר בפרט פעילותו מוסדרת בחוקים הבאים: ממיל"אה
 

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  .9.11.1
 . 2991 –ובמאגר מידע, התש"ע 

 –)להלן  2911-תקנות מרשם אוכלוסין )תעודה אלקטרונית לאימות(, התשע"ב .9.11.1
 (."תקנות תעודה לאימות"
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 שונותהנחיות  .2.13

 ההסכם הכללי .9.13.1
 לא רלבנטי בהקשר זה.

       
 האצלת סמכויות .9.13.1

 לא רלבנטי בהקשר זה.

 התנתקות .9.13.3

 לא רלבנטי בהקשר זה. 

 אכיפה )דמי תשלום לעורכי דין וויתור על זכויות(  .9.13.1
 א רלבנטי בהקשר זה.ל

 וח עליוןכ .9.13.1
 כהגדרתו בחוק.

 


