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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק חתימה אלקטרונית )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018

בחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-12001)להלן-החוקהעיקרי(,בכלמקוםלמעט1עתיקוןמונח
בהגדרות"תעודהאלקטרונית"ו"תעודהאלקטרוניתמאושרת"שבסעיף1-

אחרי"תעודהאלקטרונית"יבוא"מאושרת"; )1(

אחרי"תעודותאלקטרוניות"יבוא"מאושרות"; )2(

אחרי"התעודותהאלקטרוניות"יבוא"המאושרות"; )3(

אחרי"בתעודהאלקטרונית"יבוא"מאושרת"ע )4(

בסעיף1לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"אמצעיחתימה"יבוא: )1(

""בעלאמצעיחתימה"-מישהופקלואמצעיחתימה;";

חוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001)להלן  כללי
לחתימות מעמדמשפטי לתת נועד החוק(, - 
באמצעיםאלקטרוניים,כדילקדםאתהמסחרהאלקטרוני
ואתהשימושבאמצעיםטכנולוגייםעלצורךכך,החוקמגדיר
בלא כללית אלקטרונית חתימה חתימות: סוגי שלושה
דרישותסף,חתימהאלקטרוניתמאובטחת)להלן-חתימה
מאובטחת(וחתימהאלקטרוניתמאושרת)להלן-חתימה
מאושרת(עהחוקקובעדרישותסףוהוראותלענייןקבילותן

שלחתימותמאובטחותושלחתימותמאושרותע

הבסיסהטכנולוגישלחתימהמאובטחתושלחתימה
בכך נעוץ ביניהן המרכזי וההבדל זהה, הוא מאושרת
שבחתימותמאושרותמעורבצדג')גורםמאשר(,המפוקח
בידירשםהגורמיםהמאשריםשמונהלפיהחוקעתפקידו
שלהגורםהמאשרהואלזהותאתהחותםולנהלאתמרשם
הזהויותשלחתימותמאושרות,לרבותניהולמאגרשל
תעודותבטלותעכלומר,חתימהמאושרתהיאחתימהבעלת
מעמדחזקיותרמשלחתימהמאובטחת-הןבהיבטזיהוי
החותם)היאמבטיחהזיהויודאי,כלומרחד–חד–ערכישלו(
והןבהיבטהפיקוח,המבטיח,ביןהשאר,כיכלדרישות

החתימההמאובטחתמתקיימותע

יצוין,כיגםבחתימותמאובטחותעשוילהיותמעורב
צדג',אשרמבצעפעולותדומותלאלהשלהגורםהמאשר
ויכולאףלעשותשימושבטכנולוגיהאשראושרהעלידי
רשםהגורמיםהמאשריםכמקיימתאתדרישותהחתימה
המאובטחתעעםזאת,פעילותושלצדג'כאמורבמקרהשל

חתימותמאובטחותאינהמפוקחתע

למציאות להתאימו כדי החוק את לתקן מוצע
המשתנהבתחוםהחתימותהאלקטרוניותולהסירחסמים

בתחוםזהע

ההגדרה"תעודהאלקטרונית"שבסעיף1לחוק  סעיפים
יוחדהבחוקרקלתעודהאלקטרוניתשהונפקה  1 ו–2

זו הגדרה בחוקע כהגדרתו מאשר גורם בידי 
אינהתואמתאתהמציאותהטכנולוגית,שלפיהארגונים
)Digital Certificates( דיגיטליות" "תעודות מנפיקים
כמשמעותוהטכנולוגיתהמקובלתשלמונחזה)בהתאם
גורמים המזהות והבין–לאומיים(, הישראליים לתקנים
וספקים( לקוחות )כמו לו ומחוצה הארגון בתוך שונים

שימוש נעשה שבה בדיוק טכנולוגיה אותה באמצעות
בחתימהמאושרתע

REGULATIONכך,בתקנותהאיחודהאירופיבנושא
)EU(No910/2014OFTHEEUROPEANPARLIAMENT
ANDOFTHECOUNCILof23July2014onelectronic
identification and trust services for electronic
transactions in the internal market and repealing
Directive1999/93/EC)להלן-תקנותהאיחוד(ההגדרה
"תעודהאלקטרונית"מתייחסתלחתימהמאובטחת,ואילו
לתעודהאלקטרוניתשלחתימהמאושרתיוחדההגדרה

נפרדת)ר'ההגדרותבס'3)14(ו־3)15(לתקנותהאיחוד(ע

מוצעלתקןאתההגדרה"תעודהאלקטרונית"שבסעיף
שהונפקו אלקטרוניות תעודות גם שתכלול כך לחוק 1
הוא החוקעתיקוןזה שאינוגורםמאשרלפי גורם בידי
טכניבמהותו,ואינוגורעממעמדהשלתעודהאלקטרונית

שהונפקהבידיגורםמאשרע

עקבשינויההגדרהשלהמונח"תעודהאלקטרונית"
כאמור,מוצעלהוסיףהגדרהלמונח"תעודהאלקטרונית
לתעודהאלקטרוניתשהונפקהבידי מאושרת",שתיוחד

גורםמאשראשראליהמתייחסותהוראותהחוקע

ס"חהתשס"א,עמ'210;התש"ע,עמ'558ע 1
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בהגדרה"גורםמאשר",אחרי"תעודותאלקטרוניות"יבוא"מאושרות"; )2(

במקוםההגדרה"תעודהאלקטרונית"יבוא: )3(

""תעודהאלקטרונית"-מסראלקטרוניהמאשרכיאמצעילאימותחתימהמסוים
הואשלאדםמסוים;

"תעודהאלקטרוניתמאושרת"-תעודהאלקטרוניתשהנפיקגורםמאשרלפי
הוראותפרקד';"ע

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,המילה"מאובטחת"-תימחקע3ע

במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:4עהחלפתסעיף2

"קיוםדרישת
חתימהלפיחיקוק

ניתן2ע מסמך, על אדם של חתימתו חיקוק לפי נדרשה )א(
לקייםדרישהזולגבימסמךשהואמסראלקטרוני,באמצעות

אחתמאלה:

בהגדרה"גורםמאשר",אחרי"תעודותאלקטרוניות"יבוא"מאושרות"; )2(

במקוםההגדרה"תעודהאלקטרונית"יבוא: )3(

""תעודהאלקטרונית"-מסראלקטרוניהמאשרכיאמצעילאימותחתימהמסוים
הואשלאדםמסוים;

"תעודהאלקטרוניתמאושרת"-תעודהאלקטרוניתשהנפיקגורםמאשרלפי
הוראותפרקד';"ע



תיקוןכותרתבכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,המילה"מאובטחת"-תימחקע3ע
פרקב'

החלפתסעיף2במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:4ע

"קיוםדרישת
חתימהלפיחיקוק

ניתן2ע מסמך, על אדם של חתימתו חיקוק לפי נדרשה )א(
לקייםדרישהזולגבימסמךשהואמסראלקטרוני,באמצעות

אחתמאלה:

בהתאמהלכך,מוצעלעדכןאתכלהסעיפיםשבהם
מופיעהמונח"תעודהאלקטרונית",עלהטיותיוהשונות,

ולהחליפובמונח"תעודהאלקטרוניתמאושרת"ע

מוצעלהחליףאתכותרתפרקב'מ"תוקףחתימה  סעיף 3
חתימה ל"תוקף מאובטחת" אלקטרונית 
זה, בפרק המוצעים השינויים נוכח וזאת אלקטרונית",
שבמסגרתםייקבעוהוראותגםלגביחתימותאלקטרוניות

שאינןחתימותמאובטחותע

לסעיף 2 המוצע - כללי סעיף 4

סעיף2לחוק,שעניינוקיוםדרישתחתימהלפי 
חיקוק,קובעלאמור:

"חתימה הנדרשת לפי חיקוק 

נדרשהלפיחיקוקחתימתושלאדםעלמסמך, )א( 2ע
זו,לגבימסמךשהואמסראלקטרוני, ניתןלקייםדרישה
חתימה שהיא ובלבד אלקטרונית, חתימה באמצעות

אלקטרוניתמאושרתע

הוראות על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ב(
חיקוקשהשרקבע,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשל

הכנסת,בתוספתהראשונהע"

הסעיףכנוסחוהיוםקובעכיכשנדרשתחתימהלפי
בעולםהאלקטרוניעלידי זו חיקוק,ניתןלקייםדרישה
חתימהמאושרתבלבדעזאת,מתוךהנחהכיבמקריםשבהם
נקבעהלפיחיקוקחובהלחתוםישחשיבותרבהלחתימה
אלה במקרים לפיכך, החתימהע תכליות כל ולהגשמת
החתימהתתבצעבאמצעותסוגהחתימהברמההגבוהה

ביותרהמוגדרתבחוק,היינוחתימהמאושרתע

וכי יישומי קושי מעורר האמור הכלל כי נמצא
ההנחהשביסודואינהמתחייבתבכלהמקריםאלאתלויה

בתכליותדרישתהחתימה,הכולכפישיפורטלהלןע

קושי יישומי-החיקוקיםשבהםנדרשתחתימההם 1ע
רביםומגוונים,ועלכןתחולתושלהכללהקבועבסעיף2
היארחבהעכךלמשלעשויהלהידרשחתימהעלבקשה

כלשהו)לדוגמה,בקשהמביטוחלאומי(; לקבלתשירות
או בנקים עם התקשרויות )לדוגמה, צרכניים חוזים על
עםמתווכיםבמקרקעין(;עלכתביביתדין;עלמסמכים
בעליחשיבותשנועדולשמשכראיהלטווחרחוק)לדוגמה,
צוואות(ועלמסמכיםשלפקידיציבור)לדוגמהאישורים

שלרשםהמקרקעין(ע

שעליהםנדרשת המסמכים על החותמים מאפייני
חתימהלפיחיקוקמגווניםגםהםעכך,למשל,בדוגמאות
האלה: לקבוצות משתייכים החותמים לעיל, שהובאו
הציבורהרחב)בקשותהביטוחהלאומי,מורישים(;בעלי
מקצועותשונים)כתביביתדין(ופקידיםבמגזרהציבורי

)רשםהמקרקעין(ע

כלאלה,אלאאםכןנקבעאחרתבדין,נדרשיםלפי
סעיף2כנוסחוהיוםלעשותשימושבחתימותמאושרות,

כשדרישתהחתימהקבועהבחיקוקע

נמצאכיתחולתוהרחבהשלהכללמעוררתקושי,
מפנישבעבורהציבורהרחבהשימושבחתימהמאושרת
אינוישיםבחלקמהמקריםעכךלמשל,עלוליםלהתקשות
לעשותשימושבחתימהמאושרתחותמיםעלהסכמים
למדינהומורישיםעזאת, שונות בקשות צרכניים,מגישי
דרך מאושרת, בחתימה השימוש שמטיל הנטלים נוכח
הצורךלרכושאמצעי החותםעביןנטליםאלה כלל,על
חתימה)למשל,כרטיסחכם(;התייצבותאישיתלפניהגורם
המאשר לגורם תשלום הזדהות; ביצוע לצורך המאשר
בעבורהתעודההאלקטרונית)התשלוםמתבצעבדרךכלל
במועדההנפקה,ולאחרמכןאחתלכמהשנים(;בקיאות
במחשבונגישותלמחשבהןמבחינתחומרהוהןמבחינת

תוכנהע

מרשם לחוק 25 סעיף פי על כי יצוין זה בהקשר
האוכלוסין,התשכ"ה-1965,תעודתהזהותהחכמהצריכה
לכלול,עלפיבקשתבעלהתעודה,אמצעיחתימה,אמצעי
לאימותחתימהותעודהאלקטרונית,כהגדרתםבחוקעשבב
זהמצויבשלביפיתוח,ולאחרשיונפקלאזרחיהמדינה,
חלקמהנטליםהמתואריםיצומצמועהקשייםהיישומיים
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חתימהאלקטרוניתמאושרת; )1(

חתימהאלקטרוניתאחרת,ובלבדשהיאמקיימת, )2(
ברמתודאותמספקתבנסיבותהעניין,אתהתכליות

לדרישתהחתימהבהתאםלאותוחיקוקע

הן רבות, שהתקשרויות לכך מביאים לעיל המתוארים
בנוגעלשירותיםממשלתייםוהןבנוגעלהתקשרויותבמגזר
הפרטי,הכוללותחתימה,אינןמתבצעותבעולםהמקווןע
מצבזהמביא,ביןהשאר,לכךשהאפשרויותלספקשירותים
פיזית בהגעה צורך בלא מרחוק ואחרים ממשלתיים
למשרדיםלצורךחתימהידניתבפניהפקידיםמצומצמותע

הפרדה בין תכליות החתימה-לצדהקושיהיישומי 2ע
שעמדה שההנחה 2לחוק,נראה שמעוררהכללבסעיף
בבסיסו,ולפיהכדילהגשיםאתתכליותדרישתהחתימה
אינה ביותר, הגבוהה ברמה חתימה נדרשת חיקוק לפי

מתאימהבכלהמקרים,כפישיוסברלהלןע

והן הנייר בעולם הן הקלסיות, החתימה תכליות
בעולםהאלקטרוני,הןזיהויושלהחותםוקשירתולמסמך
דעתוומניעתשינוייםבנוסח החתום;העדהעלגמירת
החתוםלאחרמועדהחתימהעמעיוןבמקריםשבהםנדרשת
חתימהלפיחיקוק,עולהכיתכליותהחתימהמשתנות
להגשים מהחתימותנועד מחיקוקלחיקוק,וכירקחלק
אתכלתכליותהחתימההקלסיותעכך,למשל,ישמסמכים
רביםשהחתימהעליהםנועדהלזהותאתהחותםבלבד
)לדוגמה,חתימהעלבקשהלקבלתמידעמגוףממשלתי(ע
במקריםאלהניתןלהגשיםאתתכליתהחתימהבדרכים
אימות או זיהוי של שירות ידי על למשל כמו אחרות,
אלקטרוניעעלכן,מאחרשלחתימהתכליותשונות,נראה
בחיקוק החתימה דרישות כל אל להתייחס מקום שאין
כאלמקשהאחת,אלאלבחוןאתדרישתהחתימהבהתאם

לחיקוקהספציפישמכוחוהיאנדרשתע

להשיג נועדו חתימות שבהם במקרים אף כן, כמו
שתכליות הרי חתימה, של הקלסיות התכליות כל את
אלהעשויותלהיותמושגותבדרכיםשונות,ולאבהכרח
יכולה הזדהות למשל, כך מאושרתע חתימה באמצעות
זאת ולעומת הפיזי", ב"עולם פנים מול פנים להתבצע
הבטחתשלמותהמסריכולהלהיעשות,באותההתקשרות,
באופןאלקטרוניעלדוגמה,במצבשבואדםמגיעלאסוףדבר
דוארמסניףהדואר,הזיהוייכוללהתבצעב"עולםהפיזי"
עלידיפקידהדואר,והחתימההאלקטרוניתתוכללהגשים
אתשארהתכליותהרלוונטיות)למשל,חתימהעלגביפד
דוגמה מסוימות(ע טכנולוגיות דרישות שמקיים דיגיטלי
הקבוע המנגנון באמצעות שלא החותם לזיהוי נוספת
)זיהויבידיצדשלישי-גורם בחוקחתימהאלקטרונית
מאשר(היאמערכת"סגורה",שבהההזדהותמתבצעתעל
ידיהצדהמסתמךעלהחתימה)למשל,מקומותעבודה
שמנפיקיםבעצמםחתימותאלקטרוניותלעובדיםלאחר
זיהוישמתבצעעלידיאמרכלהמעסיק(עעלכן,נראהשיש
אפשרותלהגשיםאתתכליותהחתימהגםבדרכיםנוספותע

לצדדים לאפשר מקום שיש נראה כך, על נוסף
להתקשרות,בכפוףלכלדין,לקבועהסדריםשמאפשרים
מהימנותן, מבחינת יותר "חלשות" בחתימות להסתפק
לטובתשימושבחתימהנוחהוידידותיתלחותםעהצדדים
יכולים,למשל,להתמודדעםהסיכוניםהמוגבריםשחתימה
"חלשה"יותרעלולהלזמןעלידיקביעתחלוקתסיכונים

הוגנתביניהםע

לאורכלהאמור,נראהשאיןהצדקהלקביעתרמת
החתימה דרישות כל לגבי אחידה ואבטחה מהימנות
בחיקוקבאשרהןעשכן,עצםדרישתהחתימהאינומלמד
בהכרחעלחשיבותהחתימהאועלהצורךבקיוםתכליות
לשוק מאפשרת אינה דרישהאחידה כן, כמו מסוימותע
לנסיבות להתאים שעשויים מגוונים פתרונות ליצור

השונותשלדרישותהחתימהבחיקוקע

לפיכךמוצעלבטלאתהקשרהמוחלטהקייםבסעיף
2לחוקביןדרישתחתימהבחיקוקלביןחתימהמאושרת
ולהחליףאתסעיף2בסעיףגמיש,שיוצרהתאמהביןסוג

החתימההנדרשלמטרותיה,כמפורטלהלןע

תיקוןמוצעזהצפוילהסירחסמיםולאפשרלשוק
האלקטרונילהתפתחעבתוךכך,התיקוןצפוילהרחיבאת
שירותיהממשלהזמיןהניתניםעלידיהמדינהולהגדיל
אתהאפשרויותלספקשירותיםממשלתייםואחריםמרחוק

בלאצורךבהגעהפיזיתלמשרדיםע

לסעיף קטן )א(

לפיסעיף2)א(כנוסחוהמוצע,כשנדרשתלפיחיקוק
חתימהשלאדםעלמסמך,ניתןלקייםדרישהזובאמצעות
חתימה באמצעות או מאושרת אלקטרונית חתימה
ודאות ברמת שהיאמקיימת, ובלבד אחרת, אלקטרונית
מספקתבנסיבותהעניין,אתהתכליותשלדרישתהחתימה
בהתאםלאותוחיקוקעכלומר,כשחוקאותקנהדורשים
לעשותשימושבחתימה,עלהחתימההאלקטרוניתלקיים,
שאותן התכליות את העניין, בנסיבות מספקת במידה

נועדהלהגשיםע

חתימה דרישות של נפוצות לתכליות דוגמאות
בחיקוקהן,ביןהשאר:

האלקטרוני במסר שבוצע שינוי לזהות האפשרות )1(
מעולם גם לנו מוכרת זו תכלית החתימהע מועד לאחר
החתימותבניירעכך,למשל,לפעמיםנהוגלחתוםבתחתית
כלדףבראשיתיבותכדילהבטיחשלאיוכנסלמסמךדף
נוסףשעליולאהוסכם)כלומר,שהמסמךלאשונהלאחר

מועדהחתימה(;

האפשרותלזהותאתהחותם,היינואתמישחתם )2(
בחתימהאלקטרונית;
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

דרישתחתימהלפיחיקוקעלמסמךמהסוגהמנוי )1(
בטורא'לתוספתהראשונה,ניתןלקיימהרקבאמצעות
חתימהאלקטרוניתמהסוגהקבועלגביובטורב'לצדו;

לגביסוגימסמכיםהמנוייםבתוספתראשונהא' )2(
חיקוק לפי החתימה דרישת את לקיים ניתן לא

באמצעותחתימהאלקטרוניתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

דרישתחתימהלפיחיקוקעלמסמךמהסוגהמנוי )1(
בטורא'לתוספתהראשונה,ניתןלקיימהרקבאמצעות
חתימהאלקטרוניתמהסוגהקבועלגביובטורב'לצדו;

לגביסוגימסמכיםהמנוייםבתוספתראשונהא' )2(
חיקוק לפי החתימה דרישת את לקיים ניתן לא

באמצעותחתימהאלקטרוניתע

כלשהי כוונה כלומר החותם, של דעת גמירת )3(
משפטית, תכלית היא זו תכלית החתוםע למסמך בנוגע
במובחןמהתכליותהאחרותהמוזכרותלעילשהןתכליות
עשויה והיא טכנולוגיים, תנאים בהתקיים שמוגשמות
להילמדמהחתימה,אךגםמנסיבותאחרות)למשל,ההסבר
שניתןלחותםעוברלחתימהלגביהמסמךשעליוהואעומד
לחתום(ערוצהלומר,החתימההיאנסיבהאחתמביןנסיבות

שונותשעשויותלהעידעלגמירתדעתע

יובהרכיייתכנותכליותנוספותשלאהוזכרולעילע
כך,למשל,חתימתעורךדיןעלתצהירעשויהלהגשים,
בידי שמבוצעת לפעולה אישור של תכלית השאר, בין

גורםאחרע

לדוגמה,חתימהמאובטחתמקיימת,מעצםמאפייניה,
אתשתיהתכליותשיפורטולהלןע

נוסףעלתכליותאלהעשויותחתימותמאובטחות
שונותלהגשיםתכליותנוספותע

שינוי לזהות האפשרות היא הראשונה התכלית )1(
שבוצעבמסרהאלקטרונילאחרמועדהחתימה;

התכליתהשנייההיאהאפשרותלזהותאתאמצעי )2(
החתימהשבאמצעותונחתםהמסרהאלקטרוניעתכליתזו
מתייחסתרקלאמצעיהחתימהולאלזהותהחותםשעומד
מאחוריאמצעיהחתימה,מפנישבשונהמחתימהמאושרת
שמאפשרתלזהותאתבעלאמצעיהחתימה)כלומר,את
זהותוהמאומתתשלבעלהתעודההאלקטרוניתהמאושרת
המשויכתלחתימה(,חתימהמאובטחתמאפשרתלזהות
אתאמצעיהחתימהשבאמצעותונעשהשימוש,אךלא
במילים החתימהע אמצעי בעל של זהותו את בהכרח
ודאות בהכרחמספקת מאובטחתאינה חתימה אחרות,
לענייןזהותהחותם,אךהיאמספקתודאותלגבי"המפתח
הפרטי"שבאמצעותוהואנחתם)ביןאםזהותושלהחותם

ב"מפתחהפרטי"ידועהוביןאםלאו(ע

את תקיים מאובטחת שחתימה בשביל כי יובהר
התכליותהאמורות,תחילהישצורךלהוכיחכימתקיימים
מאובטחת"ע אלקטרונית "חתימה בהגדרה התנאים
)חתימה אלקטרונית כיתקנותחתימה זה בהקשר יצוין
ותוכנהובדיקת מערכותחומרה מאובטחת, אלקטרונית
שבהתקיימם תנאים קובעות התשס"ב-2001, בקשות(,
התקנות כן, כמו מאובטחתע כחתימה מוחזקת חתימה
הגורמים לרשם לפנות בכך שמעוניין לאדם מאפשרות

המאשריםבבקשהלאשרכיטכנולוגיהמסוימתמפיקה
חתימהמאובטחת)ר'תקנות8ו–9לתקנותהאמורות(ע

10 בסעיף מוצע לחוק 2 סעיף להחלפת במקביל
להצעתהחוקלהחליףאתהתוספתהראשונהלחוק,שבה
מנוייםחיקוקיםשעליהםלאחלותהוראותסעיף2כנוסחו
כנוסחו 2 לסעיף עוד רלוונטית אינה היא באשר כיום,
10ו–11להצעתהחוק(ע )ר'דבריההסברלסעיף המוצע
2)ב( במקומהמוצעותשתיתוספותאחרותלענייןסעיף

המוצע,כפישיפורטלהלןע

 לסעיף קטן )ב(

לפסקה )1(

את המחליפה הראשונה בתוספת לקבוע מוצע
התוספתהראשונההקיימתכיום,סוגימסמכיםשלגביהם
ניתןלקייםאתדרישתהחתימהלפיסעיף2)א(המוצערק
באמצעותחתימהאלקטרוניתמסוגמסויםשנקבעבתוספת
)למשל,חתימהאלקטרוניתמאושרת,חתימהאלקטרונית

מאובטחתאוחתימהגרפיתעלפדדיגיטלי(ע

בשלבזהמוצעלקבועבתוספתהראשונהשניסוגי
22לחוקהירושה, 20או מסמכים-צוואהלפיסעיפים
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהירושה(,וזיכרוןדבריםעל
23)ב(לחוקהאמור,שלגביהם צוואהבעלפהלפיסעיף
מתקיימתדרישתהחתימהכאמוררקבאמצעותחתימה

אלקטרוניתמאושרת)ר'דבריההסברלסעיף10המוצע(ע

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהע

לפסקה )2(

מסמכים סוגי א' ראשונה בתוספת לקבוע מוצע
לפי החתימה דרישת את לקיים ניתן לא שלגביהם
חיקוקבאופןאלקטרוניעבשלבזהמוצעלקבועבתוספת
ראשונהא'צוואהבכתבידלפיסעיף19לחוקהירושה,

כמפורטבדבריההסברלסעיף11המוצעע

א'ע ראשונה תוספת את לשנות בצו, רשאי, השר
אלקטרוניותמסוגיםמסוימים יצויןכימאחרשחתימות
לאורך עצמן את הוכיחו מאושרות( חתימות )ובראשן
השניםכאמינותוכיבמקריםמסוימיםחתימותאלקטרוניות
עשויותלהיותאף"חזקות"יותרמחתימותבנייר,ראויכי
שימושבסמכותלהוספתסוגימסמכיםלתוספתהאמורה

ייעשהבמשורהע
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השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהואת )ג(
התוספתהראשונהא'ע"

במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:5עהחלפתסעיף3

"קבילותחתימה
אלקטרונית

לאתישללקבילותהשלחתימהרקבשלהיותהחתימה3ע )א(
אלקטרוניתע

מסראלקטרוניהחתוםבחתימהאלקטרוניתמאובטחת, )ב(
יהיהקבילבכלהליךמשפטיויהווהראיהלכאורהלכך-

מועד לאחר שונה לא האלקטרוני שהמסר )1(
החתימה;

החתימה באמצעי נחתם האלקטרוני שהמסר )2(
המזוההעלידיהאמצעילאימותהחתימהאשרנמצא
בתעודההאלקטרוניתשצורפהלמסרהאלקטרוני,ככל

שצורפה;

לענייןמסראלקטרוניהחתוםבחתימהאלקטרונית )3(
מאושרת-גםלכךשהמסרהאלקטרונינחתםעלידי

בעלאמצעיהחתימהע"

לסעיף 3 המוצע - כללי סעיף 5

סעיף3לחוק,שעניינוקבילותחתימהאלקטרונית 
מאובטחת,קובעלאמור:

"קבילות חתימה אלקטרונית מאובטחת 

3עמסראלקטרוניהחתוםבחתימהאלקטרוניתמאובטחת,
יהיהקבילבכלהליךמשפטיויהווהראיהלכאורהלכך-

שהחתימההיאשלבעלאמצעיהחתימה; )1(

שהמסרהאלקטרוניהואזהשנחתםעלידיבעל )2(
אמצעיהחתימה"ע

מוצעלהחליףאתהסעיףהאמור,כפישיפורטלהלןע

לסעיף קטן )א( 

הדין לפי הן המשפטי, המצב את להבהיר מוצע
המוצע,ולפיונקודתהמוצא היוםוהןלפיהדין הקיים
היאשחתימהאלקטרוניתמכלסוגשהואקבילהבהליך
משפטי,אלאאםכןהדיןקובעאחרת)למשל,בשלחובה

לעמודבכלליםראייתייםאובדרישותאחרותבדין(ע

לסעיף קטן )ב( 

מסר של הראייתית במשמעות עוסק זה קטן סעיף
אלקטרוניהחתוםבחתימהמאובטחתעהסעיףמצמצםאת
הכללהראייתיהקבועבסעיף3לחוקכנוסחוהיום,ומתאים
אתהמשמעותהראייתיתשלחתימהאלקטרוניתמאובטחת
למאפייניהעהסעיףקובעכימסרהחתוםבחתימהמאובטחת
יהיהקבילויהווהראייהלכאורהלכךשהמסרהאלקטרוני
לאשונהלאחרמועדהחתימה,ולכךשהמסרהאלקטרוני
נחתםבאמצעיהחתימהשמזוההעלידיאמצעיאימות
החתימהשנמצאבתעודההאלקטרונית,המצורפתלמסר

באמצעיהחתימה נחתם כלומר שצורפה, ככל החתום,
המתאיםלחתימההאלקטרוניתע

הטעםלשינויהואשמאפייניהחתימההמאובטחת
אינםכולליםאתהבטחתזהותושלבעלאמצעיהחתימהע
לכאורה זיהויו את מאפשרת מאובטחת חתימה שהרי
זיהויו את מחייבת אינה החתימה,אך בעלאמצעי של
הצדקה שאין נראה משכך, )החד־חד–ערכי(ע המוחלט
החתימה אמצעי בעל זהות לגבי לכאורה ראיה לקבוע
באי–הענקת אין כי )יובהר, מאובטחות לחתימות באשר
החתימה אמצעי בעל לזהות לכאורה ראיה של מעמד
בדרכים זהותו את להוכיח האפשרות את לשלול כדי
מאובטחת חתימה באמצעות חתימה זאת, עם אחרות(ע
שימוש, נעשה שבו החתימה אמצעי על להעיד יכולה
כלומרעלכךשהחתימהנעשתהעלידיאמצעיחתימה
מסוים)"מפתחפרטי"(עעלכןמוצעלתתמעמדשלראיה
מהמעמד ליהנות כדי כי יובהר, זהע למאפיין לכאורה
הראייתישבסעיףקטןזה,ישתחילהלהוכיחעמידהבכל
דרישותהחתימההמאובטחתהמפורטותבהגדרה"חתימה
אלקטרוניתמאובטחת"עהוראותאלהחלותגםעלחתימות
גם היא מאושרת חתימה הגדרתה לפי שכן מאושרות,

חתימהמאובטחת)לפסקאות)1(ו–)2((ע

עודמוצעלקבועכימסראלקטרוניהחתוםבחתימה
מאושרתיהיהקבילבכלהליךמשפטיויהווהגםראיה
לכאורהלכךשהמסרהאלקטרונינחתםבידיבעלאמצעי
החתימהעזאת,מאחרשחתימהמאושרתמספקתזיהויחזק
שלבעלאמצעיהחתימהעכלומר,נוסףעלהמעמדשניתן
לחתימותמאובטחות)אשרניתןמקלוחומרגםלחתימות
מאושרות(בנוגעלאי–שינויוחתימהבאמצעיהחתימה,
ראייתי מעמד ניתן מאושרת אלקטרונית חתימה לגבי
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אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:6עהוספתסעיף3א

"נטלההוכחה
בענייןחתימהעל

מסראלקטרוני
בקשרלחוזהאו

לכריתתו

גורםמעצבהמבקשלהסתמךעלחתימהשלצדלחוזה3אע )א(
עמועלמסראלקטרוניבקשרלאותוחוזהאולכריתתו,עליו
הנטללהוכיחכיאותוצדחתםעלהמסרהאלקטרוני;לעניין
זה,"גורםמעצב"-צדלחוזהשישלועדיפותבעיצובאופן

החתימההאלקטרוניתעלהמסרהאלקטרוניכאמורע

הוראותסעיףזהיחולועלאףהאמורבכלחוזהע )ב(

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןמסראלקטרונישנחתם )ג(
בחתימהאלקטרוניתמאושרתע"

במקוםסעיף4לחוקהעיקרייבוא:7עהחלפתסעיף4

"חזקהלעניין
חתימהאלקטרונית

חתימהאלקטרוניתשגורםמאשרהנפיקתעודהאלקטרונית4ע
מאושרתבדבראמצעיאימותהחתימההמזההאותה,חזקה

כיהיאחתימהאלקטרוניתמאושרתע"

הוספתסעיף3אאחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:6ע

"נטלההוכחה
בענייןחתימהעל

מסראלקטרוני
בקשרלחוזהאו

לכריתתו

גורםמעצבהמבקשלהסתמךעלחתימהשלצדלחוזה3אע )א(
עמועלמסראלקטרוניבקשרלאותוחוזהאולכריתתו,עליו
הנטללהוכיחכיאותוצדחתםעלהמסרהאלקטרוני;לעניין
זה,"גורםמעצב"-צדלחוזהשישלועדיפותבעיצובאופן

החתימההאלקטרוניתעלהמסרהאלקטרוניכאמורע



הוראותסעיףזהיחולועלאףהאמורבכלחוזהע )ב(

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןמסראלקטרונישנחתם )ג(
בחתימהאלקטרוניתמאושרתע"

החלפתסעיף4במקוםסעיף4לחוקהעיקרייבוא:7ע

"חזקהלעניין
חתימהאלקטרונית

חתימהאלקטרוניתשגורםמאשרהנפיקתעודהאלקטרונית4ע
מאושרתבדבראמצעיאימותהחתימההמזההאותה,חזקה

כיהיאחתימהאלקטרוניתמאושרתע"

זההגםלכךשהמסרהאלקטרונינחתםבידיבעלאמצעי
החתימהעמעמדראייתיזהשניתןלחתימותמאושרותזהה
למעמדשניתןלהןבסעיף3כנוסחוערבהתיקוןהמוצע

)לפסקה)3((ע

לסעיף 3א המוצע סעיף 6

לסעיף קטן )א( 

העיקרי לחוק 2 סעיף תיקון של המשמעויות אחת
כמוצעהיאמתןשיקולדעתלצדדיםהמעורביםבחתימה
)החותםאוהמסתמך(לבחורבסוגהחתימההאלקטרוניתשבו
ייעשהשימוש,בכפוףלדרישותהדיןעלצדהגמישותהרצויה
שמאפשרהתיקוןהמוצע,הואעלוללעוררחששמפניפגיעה
בחותמיםבמערכותיחסיםשבהןישפעריכוחותביןהצדדים

להתקשרות,ובמיוחדבהתקשרויותצרכניותע

עלוללקבוע שירותלצרכן כך,למשל,עוסקשנותן
שימושבחתימותאלקטרוניות"חלשות",שאינןמבטיחות
אתצמידותהחתימהלמסרהחתום)ר'למשלקביעהעל
בת"א המתואר גרפית, אלקטרונית חתימה זיוף אודות
2014)4( ,57506 תק-של פרטנר נ' שמעון 27082-04-12
עם שלו האחיד בחוזה לקבוע זאת ולצד )2014ע11ע19((
הצרכן,כיהאחריותבמקרהשלזיופיםתוטלעלהצרכןע
יצויןכיקביעהכזובחוזהאחידעשויהלהיותמקפחת
לפיחוקהחוזיםהאחידים,התשמ"ג-1982עכך,במקרהשבו
המסמךשעליוחתםהלקוחהשתנהלאחרמועדהחתימה
בשלטעות,אובמקרהשבוהעוסקעשהשימושלרעה
הצמדתו ידי על הצרכן לו שסיפק הדיגיטלי ב"שרבוט"
למסריםאלקטרונייםאחרים,עלולהצרכןלמצואאתעצמו

מחויבלמסמךשהואלאחתםעליוע

להוסיף מוצע המתואר, החשש עם להתמודד כדי
בחוקהוראהולפיהבמקריםשבהםלגורםמסויםהיתה
עדיפותבעיצובאופןהחתימההאלקטרוניתשנעשהבה
שימושבמסגרתהתקשרותחוזיתאזיאםצדלהתקשרות
בידו נחתם לא מסוים אלקטרוני מסר כי יטען זו חוזית
)למשל,התכחשותלחתימהבשלכךשהחתימהנעשתה

בלאהרשאתו;בשלכךשהמסמךהשתנהלאחרהחתימה
אובשלכךשהחתימהכללאינהשלו(,עלהגורםשהיתה
לועדיפותבעיצובאופןהחתימהכאמור,המבקשלהסתמך
עלהחתימה)"הגורםהמעצב"(,להוכיחכיהמסרנחתם

עלידיאותוצדע

 לסעיף קטן )ב( 

עודמוצעלהבהירכינטלההוכחהכאמורבסעיף
יחולעלאףהאמורבכלחוזה)כללזהדומהבמהותולכלל
הפרשנותנגדהמנסחלפיסעיף25)ב1(לחוקהחוזים)חלק

כללי(,התשל"ג-1973(ע

לסעיף קטן )ג(

הקבוע ההוכחה נטל לגבי הכלל כי לקבוע מוצע
בסעיףקטן)א(לאיחולבמקרהשבוהחתימההאלקטרונית
מאושרת, חתימה היא האלקטרוני המסר נחתם שבה
וזאתמתוךהכרהברמתהמהימנותהגבוההשלחתימות

מאושרותע

לסעיף 4 המוצע סעיף 7 

אלקטרונית חתימה כי קובע לחוק 4 סעיף 
מאובטחתע אלקטרונית חתימה היא כי חזקה מאושרת,
ראייתית חזקה מאושרת לחתימה להקנות נועד הסעיף
כיהיאמקיימתאתארבעתתנאיהחתימההמאובטחתע
ההצדקהלקיומהשלחזקהזוהיאכיהליךההנפקהשל
תעודהאלקטרוניתעלידיגורםמאשרמבטיחאתקיומם
שההגדרה מאחר המאובטחתע החתימה מאפייני של
מאפייני את גם כוללת מאושרת" אלקטרונית "חתימה
להיכנס כדי כי להתפרש עלול המאובטחת, החתימה
לגדריהחזקה,ישצורךתחילהלהוכיחאתתנאיהחתימה
המאובטחתעכדילהסירספקפרשניזה,מוצעלתקןאת
סעיף4,כךשיהיהברורשחתימהמאושרתמקיימתאת
הסעיף כי יובהר כך, המאובטחתע החתימה של תנאיה
מעניקלחתימותמאושרותיתרוןראייתיבאשרלעמידה

בתנאיהחתימההמאובטחתע
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סעיף6לחוקהעיקרי-בטלע8עביטולסעיף6

בסעיף7לחוקהעיקרי-9עתיקוןסעיף7

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

השררשאילקבועהוראותלענייןמסירתהודעהלפיסעיףקטן)א()2(;כמו ")א1(
כןרשאיהשרלקבועתנאיםשבהתקיימםרשאיבעלאמצעיחתימהלקייםאת
חובתולפיהסעיףהקטןהאמורבאמצעותמסירתהודעהלגורםשהנפיקאת
אמצעיהחתימהאםמתקיימיםלגביאותוגורםתנאיםשקבעהשר,וזאתבמקום

מסירתהודעהלגורמיםהאמוריםבאותוסעיףקטןע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א("יבוא"כאמורבסעיףזה"ע )2(

סעיפים 8, 12 ו–16

קובע פלט, של מעמדו שעניינו לחוק, 6 סעיף
לאמור:

"מעמדו של פלט

בחתימה החתום אלקטרוני מסר של פלט )א( 6ע
משפטי, הליך בכל ייחשב, לא מאובטחת אלקטרונית

כהעתקהמסרהאלקטרונישעלבסיסוהופק,אלאכמקורע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלסוגיםשל )ב(
מסריםאלקטרוניים,סוגיםשלהליכיםמשפטייםושימושים
מסוימיםבמסריםאלקטרוניים,שהשרקבע,באישורועדת

החוקהחוקומשפטשלהכנסת,בתוספתהשניהע"

הסעיףקובעכיפלטשלמסראלקטרוניהחתוםבחתימה
כמקור המשפט בבית קביל יהיה מאובטחת אלקטרונית
ולאכהעתקעבכך,הואמתגברעלהכללהדורשאתהגשת
הראיההטובהביותר,וזאתעלבסיסההנחהכיפלטשל
מסראלקטרונישנחתםבחתימהמאובטחתמתאפייןברמת
מהימנותגבוההבנוגעלזיהוייוצרהמסמך,ועלכךשקיים

קשרמובהקביןהחתימההאלקטרוניתלביןהמסרהחתוםע

המחשבים, מחוק שנלקחה "פלט", הגדרת
התשנ"ה-1995,היא"נתונים,סימנים,מושגיםאוהוראות,
המופקים,בכלדרךשהיא,עלידימחשב"עכלומר,פלטיכול
להיותהןאלקטרוני)למשל,הצגתהמסרעלגביצגמחשב,
צילוםמסךאומסראלקטרונישנחתם,הודפסלניירונסרק

למחשב(והןבנייר)למשל,ניירשהודפסבמדפסת(ע

יכול,באופןמעשי, 6לחוקלא הכללשקובעסעיף
להגשיםאתתכליתובנוגעלשניסוגיפלטים:פלטנייר
אלקטרוניתע החתום מהקובץ שמנותק אלקטרוני, ופלט
בחתימה החתום אלקטרוני כשמסר נייר, פלט לעניין
מאובטחתאומאושרתמודפסעלגבינייר,לאניתןלראות
אתפרטיהחתימההמאובטחת,ועלכןלאניתןלדעתאם
החתימהמהימנהעיצוין,כיבחייהמעשהלפעמיםמסר
אלקטרונישחתוםבחתימהמאובטחתכוללגם"שרבוט"
שלחתימהאומללשלפיוהמסמךנחתםבאופןדיגיטלי,
ניירע פלט גבי על חזותי באופן לראות ניתן אותם אשר
יובהר,כי"שרבוט"חתימהזהאינוהחתימההמאובטחת,
כיאםחתימהנוספת,שהיאבדרךכללחתימהאלקטרונית
רגילהשלאמקיימתדרישותסףכלשהןעחתימהנוספתזו
לרובמוספתלמסרהאלקטרונימטעמינוחות,וכאמוראינה

גם כך המאובטחתע החתימה אמינות על להעיד יכולה
באשרלמללשלפעמיםמוסףלמסרהאלקטרוניעגםבמקרה
המנותקמהמסרהחתוםאלקטרונית אלקטרוני פלט של
)כמוצילוםמסךאומסראלקטרונישנחתם,הודפסלנייר
ונסרקלמחשב(,התבוננותבולאמאפשרתלראותאתפרטי

החתימההמאובטחתע

אםכן,ניתןלהבטיחאתמהימנותה"פלט"רקבמקרה
שלפלטאלקטרוני,שלגביולאניתקהקשרבינולביןהקובץ
)ניתן המקורי,כמולמשלהצגתהמסרעלגביצגמחשב
לסווגאתצגהמחשבכ"פלט"ואתהקובץעצמוכ"מקור"(ע
במקרהזה,לאנראהשישצורךבכללהאמור,שכןהפלט
ממילא זה במצב כן, כמו למקורע ישירה גישה מאפשר

מיטשטשתההבחנהביןמקורלהעתקע

8להצעתהחוקלמחוק האמור,מוצעבסעיף לאור
אתסעיף6לחוקע

נוכחמחיקתסעיף6כאמור,מתייתרתגםהתוספת
השנייהלחוקועלכןמוצעבסעיף12להצעתהחוקלמחוק

גםאותהע

עודמוצעלקבועבסעיף16להצעתהחוקכיתחילתו
שלביטולסעיף6לחוקהעיקריושלביטולהתוספתהשנייה,
כאמורבסעיפים8ו–12לחוקזה,שנתייםמיוםפרסומושל
חוקזהעזאת,כדילאפשרלמישהסתמךעלהוראותיושל
הסעיףלהיערךלביטולהמעמדהראייתישניתןלפלטים

בניירשלחתימותאלקטרוניותכאמורבסעיףע

וזהנוסחהשלהתוספתהשנייהלחוק,שמוצעכאמור
למחקה:

"תוספת שניה

סעיף6)ב(((

1עפסקידיןשלביתמשפט,ביתדיןאוכלערכאהשיפוטית
אומעיןשיפוטיתשהוקמהעלפידין,אלאאםכןנקבעאחרת

בכלדין

2עשטרותלפיפקודתהשטרות2

3עעשטרימניהלמוכ"ז3

4עפלטניירשלנסחכהגדרתובתקנותהמקרקעין)ניהול
ורישום(,התשע"ב-2011,וכןפלטניירשלעותקמאושרמאוסף

תעודותכמשמעותובתקנה93לתקנותהאמורותע"

סעיף7)א()2(לחוקמחייבבעלאמצעיחתימה,  סעיף 9 
כאשרנודעלועלפגיעהבשליטתובה,להודיע 
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החלפתהתוספת
הראשונה

במקוםהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:10ע

"תוספת ראשונה
)סעיף2)ב()1((

סוגי מסמכים שלגביהם נדרשת חתימה אלקטרונית מסוג מסוים

טורא'

סוגהמסמך

טורב'

סוגהחתימההאלקטרונית

צוואהלפיסעיפים20או22לחוק 1ע
זו הירושה,התשכ"ה-21965)בתוספת

-חוקהירושה(

חתימהאלקטרוניתמאושרת

זיכרוןדבריםעלצוואהבעלפה 2ע
לפיסעיף23)ב(לחוקהירושה

חתימהאלקטרוניתמאושרתע"

החלפתהתוספתבמקוםהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:10ע
הראשונה

"תוספת ראשונה
)סעיף2)ב()1((

סוגי מסמכים שלגביהם נדרשת חתימה אלקטרונית מסוג מסוים

טורא'

סוגהמסמך

טורב'

סוגהחתימההאלקטרונית

צוואהלפיסעיפים20או22לחוק 1ע
זו הירושה,התשכ"ה-21965)בתוספת

-חוקהירושה(

חתימהאלקטרוניתמאושרת

זיכרוןדבריםעלצוואהבעלפה 2ע
לפיסעיף23)ב(לחוקהירושה

חתימהאלקטרוניתמאושרתע"

עלכךלמישישלועמוקשריםשגרתייםוסבירשיסתמך
לבעלאמצעי עלהחתימהבעקבותיהם,וכןלמישידוע
החתימהכיקרובלוודאישהואיסתמךעלהחתימה,אף
שאיןלועמוקשריםשגרתייםעאי–קיומהשלחובתהיידוע
מקיםאחריותנזיקיתלנזקשנגרםעקבהשימושבאמצעי

החתימהבלאהרשאתוע

הוראות בתקנות לקבוע השר את להסמיך מוצע
לענייןמסירתהודעהלפיסעיףזהוכןתנאיםשבהתקיימם
כאמור חובתו את לקיים החתימה אמצעי בעל רשאי
באמצעותמתןהודעהלגורםשהנפיקאתאמצעיהחתימה
אםמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,וזאתבמקוםמסירת
הודעהלגורמיםהאמוריםבסעיףעכךלדוגמה,מתןהודעה
לצדשלישיאמיןשמקייםתנאיםמסוימים)למשל,עמידה

בתקנים,קביעתנהליםפנימייםמסוימיםוכו'(ע

בעל אצל הוודאות את להגביר נועדה זו הסמכה
אמצעיהחתימהולהקלאתהשימושבחתימהמאובטחת

במקריםהמתאימיםע

לעיל, כמפורט לחוק 2 סעיף החלפת נוכח  סעיף 10 
שהיתה לחוק הראשונה התוספת מתייתרת 
רלוונטיתלסעיף2כנוסחוערבהתיקון,ועלכןמוצעלמחוק

אותהע

חדשה תוספת מוצעת האמורה התוספת במקום
שבהייכללוסוגימסמכיםשלגביהםקיוםדרישתהחתימה
בשלבזה שתיקבעבתוספתע רקבדרך יתאפשר בחיקוק
מוצעלכלולבתוספתזוצוואהלפיסעיף20)צוואהבעדים(
או22)צוואהבפנירשות(לחוקהירושהוזכרוןדבריםעל
23לחוקהירושה,ולקבועכי בעלפהלפיסעיף צוואה
חתימהעליהםתיעשהבאמצעותחתימהמאושרתבלבד,

זאת,בשלמאפייניההייחודייםשלצוואה,ובהםרגישות
הנושאוהקושיבהוכחתזהותהמצווהשאינוביןהחייםע
לפיסעיף2)ג(המוצע,השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

הראשונהע

יצויןכיסעיפים22,20ו־23לחוקהירושה,שקובעים
זיכרון צוואהועל על חתימה לעניין הוראות בהתאמה
דבריםעלצוואהבעלפה,עושיםשימושבמונחיםחתימת
"יד"וחתימה"בידי"עהשימושבמיליםאלהאינושוללאת
האפשרותלקייםאתדרישתהחתימה,גםבאופןאלקטרוני,

בהתאםלאמורבתוספתהראשונההמוצעתע

עודיובהרכימתןהאפשרותלחתוםעלצוואותבאופן
אלקטרוניאינומייתראתהדרישותהמהותיותהאחרות
הקבועותבדיןבנוגעלצוואות)כך,למשל,לפיסעיף20לחוק
הירושה,צוואהבעדיםתצטרךלהיחתםבפניהעדים,ולא

תוכללהתבצעמרחוק(ע

שמוצע לחוק, הראשונה התוספת של נוסחה וזה
כאמורלמחקה:

"תוספת ראשונה

סעיף2)ב(

חוקהירושה,התשכ"ה-1965,לענייןצוואהוזיכרון 1ע
דבריםעלצוואהבעלפה;

חוקהנאמנות,התשל"ט-1979,לעניןכתביהקדש; 2ע

חוקהנוטריונים,התשל"ו-1976,ותקנותהנוטריונים, 3ע
התשל"ז-1977,לעניןחתימהבפנינוטריוןוחתימהבידי

נוטריון;

התשכ"א-1961, הדין, עורכי לשכת לחוק 91 סעיף 4ע
לעניןייפויכוח;

)בוטל(; 5ע

הסכם )אישור עוברים לנשיאת הסכמים תקנות 6ע
ומעמדהיילוד()הודעות,בקשותוצווים(,התשנ"ח-1998,

לעניןהודעותובקשות;

חוקאימוץילדים,התשמ"א-1981,ותקנה272לתקנות 7ע
הורה הסכמת לענין האזרחי,התשמ"ד-1984, הדין סדר

לאימוץ;

ס"חהתשכ"ה,עמ'63;התשע"ז,עמ'330ע 2
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הוספתתוספת
ראשונהא'

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:11ע

"תוספת ראשונה א'
)סעיף2)ב()2((

 סוגי מסמכים שלגביהם לא ניתן לקיים דרישת חתימה בחיקוק באמצעות 
חתימה אלקטרונית

צוואהבכתבידלפיסעיף19לחוקהירושהע" 1ע

מחיקתהתוספת
השניה

התוספתהשנייהלחוקהעיקרי-תימחקע12ע

בחוקהירושה,התשכ"ה-1965,בסעיף22)ב(,אחרי"יאשר"יבוא"בחתימתו"ע13עתיקוןחוקהירושה

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-21965,בסעיף25)ב()3(,אחרי"ותעודהאלקטרונית"14ע
יבוא"מאושרת"ע

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(

בפקודתהמסים)גבייה(3,בסעיף12ב1)א(,בהגדרה"תעודהאלקטרונית",אחרי"תעודה15ע
אלקטרונית"יבוא"מאושרת"ע

תחילתםשלביטולסעיף6וביטולהתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כאמורבסעיפים168עתחילה
ו–12לחוקזה,שנתייםמיוםפרסומושלחוקזהע

כלליםוהנחיותמקצועיותלפעולתעמותהמוכרת 8ע
בקשות לענין התשמ"א-1981(, ילדים, אימוץ חוק )לפי

וחוותדעת;

)בוטל(; 9ע

תצהיר על אדם חתימת לגביו שנדרשת חיקוק כל 10ע
למעטחיקוקשעלפיומוגשתצהירלביתמשפטע

)פקע(ע" 11ע

מוצעלקבועבתוספתראשונהא'סוגימסמכים  סעיף 11
שלגביהםלאניתןלקייםאתדרישתהחתימה 
לפיחיקוקבאופןאלקטרוניעבשלבזהמוצעלקבועבתוספת
ראשונהא'צוואהבכתבידלפיסעיף19לחוקהירושהע
צוואהבכתבידהיאמסמךשנכתבבכתבידושלהמצווה
אפשרותלחתוםעל אין כן, ולאבאמצעיאלקטרוניעעל
הצוואההמקורית,אשרנוצרתב"עולםהפיזי"בנייר,באופן
אינדיקציה אלקטרוניעכמוכן,כתבידמקוריזהמהווה
לכךשהמצווהכתבאתהצוואהבעצמוענוכחמאפיינים
חתימה לבצע ניתן שלא להבהיר מוצע אלה, ייחודיים

אלקטרוניתעלצוואהמסוגזהע

א'ע ראשונה תוספת את לשנות בצו, רשאי, השר
יצויןכימאחרשחתימותאלקטרוניותמסוגיםמסוימים
לאורך עצמן את הוכיחו מאושרות( חתימות )ובראשן
השניםכאמינותוכיבמקריםמסוימיםחתימותאלקטרוניות

עשויותלהיותאף"חזקות"יותרמחתימותבנייר,ראויכי
שימושבסמכותלהוספתסוגימסמכיםלתוספתהאמורה

ייעשהבמשורהע

סעיף22לחוקהירושהעוסקבצוואהבפנירשותע  סעיף 13 
עלפיסעיףזה,צוואהבפנירשותתיעשהעלידי 
המצווהבאמירתדבריהצוואהבעלפהבפנישופט,רשם
שלביתמשפטאורשםלענייניירושה,אובפניחברשלבית
דיןדתי,אובהגשתדבריהצוואהבכתבלידיאחדמהםע
דבריהמצווהייקראובפניו,והואיצהירשזוצוואתועעלפי
סעיף22)ב(לחוקהירושה,עלמימהמנוייםלעיללאשרעל
פניהצוואהשהיאנקראהושהמצווההצהירכאמורעמוצע
לתקןאתסעיף22האמורולקבועבמפורשכיאישורכאמור
יתבצעבאמצעותחתימתושלהמאשרעחתימהזונכללת
להצעת 10 בסעיף המוצעת לתוספתהראשונה 1 בפרט
החוק,היינוכדילקייםלגביהאתדרישתהחתימהבאופן

אלקטרונינדרשתחתימהאלקטרוניתמאושרתע

בסעיף מופיע אלקטרונית" "תעודה המונח  סעיפים
25)ב()3(לחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965,  14 ו–15

ובסעיף12ב1)א(לפקודתהמסים)גבייה(ענוכח 
"תעודה במונח אלקטרונית" "תעודה המונח החלפת
ההסבר בדברי כמפורט בחוק, מאושרת" אלקטרונית
לסעיפים1ו־2לעיל,מוצעלעדכןאתהסעיפיםהאמורים
ולהחליףבהםאתהמונח"תעודהאלקטרונית"ב"תעודה

אלקטרוניתמאושרת"ע

חוקיא"יעמ')ע(1374,)א(1399;התשע"ד,עמ'551ע 3
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