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א"סשתה-2001.אלקטרונית,חתימהחוק

כלליא':פרק

-זהבחוק1.הגדרות

שחתימהלזהותכדיהדרושיםייחודיים,מידעאוחפץתוכנה,-חתימה"לאימותאמצעי"

מסוים;חתימהבאמצעיהופקהמאובטחתאלקטרונית

אלקטרוניתחתימהלהפקתהדרושיםייחודיים,מידעאוחפץתוכנה,-חתימה"אמצעי"

מאובטחת;
חוקהוראותלפיבמרשםוהרשוםאלקטרוניות,תעודותהמנפיקגורם-מאשר"גורם"

זה;

חוקהוראותלפיבמרשםוהרשום22,סעיףהוראותלפישהוכרגורם-זר"מאשרגורם"

זה;
אושהוצמדאלקטרוני,סימןאואלקטרונימידעשהיאהתימה-אלקטרונית"חתימה"

אלקטרוני;למסרשנקשר

אלה:כלבהשמתקיימיםאלקטרוניתחתימה-מאובטחת"אלקטרוניתחתימה"

החתימה;אמצעילבעלייחודיתהיא)1(

החתימה;אמצעיבעלשללכאורהזיהוימאפשרתהיא)2(

אמצעיבעלשלהבלעדיתלשליטתוהניתןחתימהבאמצעיהופקההיא)3(

החתימה;

החתימה;מועדלאחרהאלקטרוניבמסרשבוצעשינוילזהותמאפשרתהיא)4(

הנפיקמאשרגורםאשרמאובטחתאלקטרוניתחתימה-מאושרת"אלקטרוניתחתימה"

אותה;המזהההחתימהאימותאמצעיבדבראלקטרוניתתעודה

לחוקו-14בסעיפיםכהגדרתם-מחשב"לחומרו"חדירהפלט""מחשב",חומר"מחשב","
;,ה"נשתה-1995המחשבים,

אואלקטרונייםבאמצעיםנשמראונקלטנשלח,נוצר,אשרמידע-אלקטרוני"מסר"
כאמור;באמצעיםמאוחזראונשמענקרא,נראה,כשהואאופטיים,

9;בסעיףכאמורהמרשם-מרשם""
9;סעיףהוראותלפישמונההרשם-רשם""

כיהמאשרד',פרקהוראותלפימאשרגורםשהנפיקאלקטרונימסר-אלקטרונית"תעודה"

מסוים;אדםשלהואמסויםחתימהאימותאמצעי

המשפטים.שר-השר""

מאובטחתאלקטרוניתחתימהתוקףב':פרק

הנדרשתחתימה
חיקוקלפי

לגביזו,דרישהלקייםניתןמסמך,עלאדםשלחתימתוחיקוקלפינדרשהא)(2.

חתימהשהיאובלבדאלקטרונית,חתימהבאמצעותאלקטרוני,מסרשהואמסמך

מאושרת.אלקטרונית

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2001(;במרס)26התשס-אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
710.עמ'ס0ס2(,ביולי)31התש-סבתמוזכ-חמיום2915,
366.עמ'התשנ-ה,מ"ח
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ועדתבאישורקבע,שהשרחיקוקהוראותעליחולולאא)(קטןסעיףהוראותב)(

הראשונה.בתוספתהכנסת,שלומשפטחוקהחוקה

חתימהקבילות
אלקטרונית
מאובטחת

משפטיהליךבכלקביליהיהמאובטחת,אלקטרוניתבחתימההחתוםאלקטרונימסר3.

-לכךלכאורהראיהויהווה

החתימה;אמצעיבעלשלהיאשהחתימה)1('

החתימה.אמצעיבעלידיעלשנחתםזההואהאלקטרונישהמסר)2(

לעניןחוקה
אלקטרוניתחתימה

מאושרת

גדרםתעודת
מאשר

מאובטחת.אלקטרוניתחתימההיאכיחזקהמאושרת,אלקטרוניתחתימה4.

תעודהכראיהלקבלדין,לעיוותחששרואההואאיןאםרשאי,המשפטביתא)(5.

מסוימתאלקטרוניתתעורהכיהמאשרתמטעמו,מיאומאשרגורםמנהלבידיהחתומה

טופסלפיתיערךכאמורתעודהמאשר);גורםתעודת-להלן(המאשרהגורםידיעלהונפקה

השר.שקבע

התשל"ז-העונשין,לחוק237סעיףלעניןעדותכדיןמאשרגורםתעודתדיןב)(
.21977

מנהלכילצוותהמשפטביתשלמכוחולגרועכדיא)(קטןסעיףבהוראותאיןג)(

וביתהמשפט,בביתייחקרהמאשר,הגורםתעודתעלשחתםמטעמומיאוהמאשרהגורם

כך.עללצוותדיןכעלשללבקשתוייעתרהמשפט

מיאומאשרגורםמנהללחקורדיןבעלשלשבקשתוהמשפטלביתנתבררד)(

רשאידעת,קלותמתוךאוקנטורלשםבאהג),(קטןבסעיףכאמורהמשפט,בביתמטעמו

החקירה.הוצאותאתהמבקשעללהטילהוא

שלמעמדו
פלט

בכלייחשב,לאמאובטחתאלקטרוניתבחתימההחתוםאלקטרונימטרשלפלטא)(6.
כמקור.אלאהופק,בסיסושעלהאלקטרוניהמסרכהעתקמשפטי,הליך

שלסוגיםאלקטרוניים,מסריםשלסוגיםעליחולולאא)(קטןסעיףהוראותב)(
וערתבאישורקבע,שהשראלקטרוניים,במסריםמסוימיםושימושיםמשפטייםהליכים

השניה.בתוספתהכנטת,שלומשפטחוקהחוקה

בעלחובות
חתימהאמצעי

ואחריותו

-חתימהאמצעיבעלא)(7.

שלוהחתימהאמצעיעלשמירהלשםהסביריםהאמצעיםכלאתינקוט)1(

הרשאתו;בלאבושימושמניעתולשם

לכלהחתימה,באמצעיבשליטתופגיעהעללוכשנודעמידהודעה,ימסור)2(
ביניהם,שגרתייםקשריםעקבהאלקטרוניתחתימתועלשיסתמךשסבירמי

האלקטרונית.חתימתועלשיסתמךלודאיקרובכילושידועמיולכל

אחראייהיהלאא),(קטןבסעיףכאמורחובותיואתהחתימהאמצעיבעלקייםב)(

הרשאתו.בלאשלוהחתימהבאמצעישימושעקבשנגרםלנזק

בעלחובות
חתימהאמצעי

אלקטרונית
ואחריותומאושרת

מאושרת:אלקטרוניתחתימהלהפקתהמשמשחתימהאמצעיבעלא)(8.

א)7()1(;סעיףהוראותאתיקיים)1(

ומלאנכוןידיעתולמיטבשהואמידעבקשתו,לפימאשר,לגורםימסור)2(

זה;חוקלפיתפקידיוביצועלשםהמאשרלגורםהדרוש

226עמ'התשל"ז,מ"ח
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מידבעבורו,אלקטרוניתתעודהשהנפיקהמאשרלגורםהודעהימסור)3(

החתימה.באמצעישליטתונפגעהכילוכשנודע

אתמאושרתאלקטרוניתחתימהלהפקתהמשמשחתימהאמצעיבעלקייםב)(
החתימהבאמצעישימושעקבשנגרםלנזקאחראייהיהלאא),(קטןבסעיףכאמורחובותיו,

הרשאתו.בלאשלו

רישוםג':פרק

שלום,משפטביתשופטלהיותהכשיראדםמשרדו,עובדימביןימנה,השרא)(9.גורמיםרשם
רשם.להיותמאשרים

לפיזריםמאשריםוגורמיםמאשריםגורמיםירשוםשבומרשם,ינהלהרשםב)(

הציבור.לעיוןפתוחיהיההמרשםזה;חוקהוראות

זה.חוקהוראותלפיהמאשריםהגורמיםעליפקחהרשםג)(

אלה:כלאתותכלוללרשם,תוגשבמרשםמאשרגורםלרישוםבקשהא)(10.לרישוםבקשה
מאשרגורם

הזיהויופרטיהמאשרהגורםמנהללהיותהמועמדשלשמוהמבקש,שם)1(

המסמכיםאתגםהבקשהתכלולתאגיד,המבקשהיהומענם;מהםאחדכלשל-

השליטהבעלישמותאתפועל,הואפיהםשעלאוהתאגידהתאגדפיהםשעל
-שליטה""זה,לעניןומענם;זיהויםפרטיהמנהלים,שמותאתוכןבתאגיד,

האמורהבהגדרהמונחוכלח"כשתה-31968,ערך,ניירותבחוקכהגדרתה
האמור;החוקלפייפורש

המבקש;שלהאחריםעיסוקיובדברפרטים)2(

השר.שקבענוספיםפרטים)3(

כאמורלרישוםהתנאיםקיוםעלהמעידיםמסמכיםיצורפולבקשהב)(
1.1בסעיף

הדרושיםנוספיםמסמךאומידעכלהרישוםממבקשלדרושרשאיהרשםג)(

הבקשה.בדיקתלצורך

כלאתוכןזהחוקלפיההוראותאחרהמקייםמבקשבמרשםירשוםהרשםא)(1.1לרישוםתנאים
אלהמאשרגורם

תאגידאובישראל,שהתאגדתאגידישראל,תושבאוישראליאזרחהוא)1(
בישראל,פעילותואועסקיושמקוםבחיקוק,שהוקםאחרציבוריגוףאוציבורי

מאשר;כגורםפעילותאועסקניהולהיאממטרותיוואחת

מפניסבירההגנההמעניקותמהימנות,ותוכנהחומרהמערכותבידיו)2(
רמהוהמקנותמחשב,לחומראולמחשבנזקגרימתאוהפרעהשיבוש,חדירה,
ואמינות;זמינותשלסבירה

עצמואתביטחאואחרת,מתאימהערובהאובנקאיתערבותהפקידהוא)3(

לפיהכל41981,התשמ"א-ביטוח,עסקיעלהפיקוחבחוקכהגדרתומבטחאצל
שלמחדלאומעשהעקבשנפגעמישלפיצויוהבטחתלשםהרשם,קביעת
המאשר;הגורם

234.עמ'התשכל,ס.,ח3
208.עמ'התשמ"א,ס-ח4
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ג)81(,בסעיףהאמוריםהאלקטרוניות,התעודותמאגריאתרשםהוא)4(
א"משתה-51981;הפרטיות,הגנתחוקלפימידעכמאגרי

הורשעולאהמאשרהגורםמנהללהיותשמועמדמיוכןהרישוםמבקש)5(
בעלוכןבוהמכהןדירקטורבעבירההורשעולא-תאגידהמבקשהיהבעבירה;
-זובפסקהבתאגיד;השליטה

סופידיןפסקניתןוטרםאישוםכתבנגדושהוגשמילרבות-בעבירה"הורשע"

בענינו;

מהותה,מפאתאשרעבירה-עבירה""
חומר'תה

הראוימןזהאיןנסיכותיהאו

מאשר;כגורםיירשםהמבקשכי

ז0.בסעיףכהגדרתה-שליטה""

עלהגבלותלקבועוכןנוספיםבתנאיםהרישוםאתלהתנותרשאיהרשםב)(
לעיסוקיוגםלבבשיםהשארביןסוגה,אוהפעילותהיקףלעניןהמאשרהגורםשלפעילותו

המבקש.שלהאחרים

אמצעיאישור
חתימהאימות

מאשרגורםשל

אמצעיאתהמאובטחתהאלקטרוניתבחתימתויאשרהרשםכילקבוערשאיהשר12.

האישורדרכיאתהשריקבעזהסעיףלפיבתקנותהמאשרים;הגורמיםשלהחתימהאימות

ופרטיו.

לרשםדיווח
שינוייםעל

מבקשלרשם,כךעלידווח11,או10סעיפיםלפישנמסרוהפרטיםמןבפרטשינויחל13.
השינוי.עללונודעשבומהיוםימים15בתוךהענין,לפיהמאשר,הגורםאוהרישום

רישוםמחיקת
מאשרגורםשל
תוקפוהתלייתאו

זה,חוקלפימההוראותהוראהאחרמקייםאינומאשרגורםכיהרשםנוכחא)(14.
המאשרלגורםשנתןלאחרהוא,ורשאיתיקון,הטעוןאתלתקןהמאשרמהגורםידרוש

עלתעלהשלאלתקופהבמרשםרישומותוקףאתלהתלותטענותיו,אתלהשמיעהזדמנות

מהמרשם.למחקואוימים,30

א),(קטןסעיףהוראותלפימאשרגורםשלהרישוםתוקףאתהרשםהתלהב)(

תקופתאתלהאריךהוארשאיתיקון,הטעוןתוקןלאביההתליהתקופתבתוםונוכח
ההארכה,תקופתבתוםתיקוןהטעוןתוקןלאכיהרשםנוכחנוספים;ימיםב-30ההתליה

מהמרשם.המאשרהגורםאתהרשםימחק

השר.שקבעבדרךזה,סעיףלפימחיקהאוהתליהעלהודעהיפרסםהרשםג)(

נסיבותשינוי עודמקיימתאינהמאשרגורםשבידיתוכנהאוחומרהמערכתכיהרשםנוכחא)(15.

לתנאיםלהתאימההמאשרלגורםלהורותהוארשאיא)11()2(,בסעיףהאמוריםהתנאיםאת

שיקבע.תקופהבתוךהאמורים,

הביטוחאוהערובהשינויאתהמחייבבאופןהנסיבותהשתנוכיהרשםנוכחב)(

בתוךהביטוח,אוהערובהשינויעללהורותהוארשאיא)ו()3(,1סעיףהוראותלפישהופקדו

שיורה.התקופה

רשאיב),(אוא)(קטניםסעיפיםלפיהרשםהוראותאתמאשרגורםקייםלאג)(

14.סעיףהוראותלפיהמרשם,מןלמחקואובמרשםרישומותוקףאתלהתלותהוא

עלערעור
הרשםהחלטת

משפטלביתלערערההחלטה,לגביושניתנהמירשאיזהחוקלפיהרשםהחלטתעל16.
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בכתבלכךהסמיךשהואהמדינהעובדאוהרשםרשאיתפקידיומילוילצורךא)(17.הרשםסמכויות
כלהלן:המאשריםהגורמיםפעולותעללפקחהרשם),-זהבסעיף(

המתייחסיםומסמכיםמידעלולמסורבדברהנוגעאדםמכללדרוש)1(
מאשר;גורםשללפעילותו

בדיקה;בוולערוךמאשר,גורםפועלשבולמקוםשהזדהה,לאחרלהיכנס,)2(

ביתשלצופיעלאלאבלבד,למגוריםהמשמשלמקוםהרשםייכנסלאואולם

משפט;

שפעולותובלבדכאמור,חדירהתוךפלטולהפיקמחשבלחומרלחדור)3(
אלה;פעולותלבצעהמיומןתפקידבעלידיעלרקייעשוכאמור

הבטחתלשםדרושהדברכישוכנעאםמסמך,לרבותחפץ,כללתפוס)4(
שהואחפץתפיסתלעניןהוראותיו;שלהפרהלמנועכדיאוזהחוקביצוע
אלה:הוראותיחולומחשב,חומראומחשב

בעליו;בידיהמקוראתויותירהמחשבחומראתיעתיקהרשםא)(

עלולההבעליםבידיהמחשבחומרשלהמקורהותרתכיהרשםסברב)(
בידיהעתקויותירהמקוראתיתפוסבתוצאותיו,אובפיקוחלפגוע

הבעלים;

הבעליםבידיהותרתואוהמחשבחומרהעתקתכיהרשםסברג)(

בלאהמחשבחומראתיתפוסבתוצאותיו,אובפיקוחלפגועעלולה
להעתיקו;

שהואחפץיתפוסולאג)(משנהפסקתהוראותלפיהרשםיפעללאד)(
משפט;ביתשלצוקיבלכןאםאלאמרכיביורכיבאומחשב

חיוניתהתפיסהכישוכנעאםרקזהסעיףלפיצוייתןהמשפטביתה)(
לאזהולעניןשעות,48עליעלהלאכאמורצושלתוקפוהפיקוח;לביצוע
תוקףאתלהאריךרשאיהמשפטביתוחגים;שבתותהשעותבמניןיובאו
טענותיו.אתלהשמיעהזדמנותלבעליםשנתןלאחרהצו

אלה:כלבהתקייםאלאא)(קטןסעיףהוראותלפיאדםיסמיךלאהרשםב)(

ביטחוןשלמטעמיםלמינוימתנגדתהיאכיהודיעהלאישראלמשטרת)1(
הציבור;

תוךפלטוהפקתמחשבלחומרחדירהשלפעולותלביצועמיומןהוא)2(
כאמור;חדירה

השר.שקבעכפימתאימההכשרהקיבלהוא)3(

האלה:ההוראותיחולוזה,סעיףהוראותלפיהרשםפעלג)(

הפיקוח,ביצועאגבשנתפסוהחפציםכלשלרשימהיערוךהרשם)1(

נמצאו;שבהםוהמקומות

הפיקוח,ביצועבעתנוכחלהיותלויינתןמטעמו,אדםאוהמאשרהגורם)2(
שנתפסו;החפציםרשימתשלהעתקלוויימסר

הרשםבקשתלפירשאיחפץ,נתפסשיפוטושבתחוםהשלוםמשפטבית)3(
בוהזכותלתובעיימסרהחפץכילצוותבחפץ,זכותהתובעאדםבקשתלפיאו
שיקבע;בתנאיםוהכלהמשפטביתשיורהכפיאחרתבושינהגולפלוניאו

מיוםימיםמ-15יאוחרולאהאפשרי,בהקדםיוחזרשנתפסחפץ)4(

שנתפס.
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מאשרגורםד':פרק

שלפעילותו
מאשרגורם

תעודההמבקש),-להלן(בקשתולפימסוים,לאדםלהנפיקרשאימאשרגורםא)(18.
שלו.הואמסויםחתימהאימותאמצעיכיהמאשרתאלקטרונית,

סביריםאמצעיםשנקטלאחראלאאלקטרוניתתעודהינפיקלאמאשרגורםב)(

שבבקשההפרטיםכיולבדוקשבידיוהחתימהאימותאמצעיאתלבדוקהמבקש,אתלזהות

ומלאים.נכוניםהתעודהלהנפקת

תעודותשלמאגרוכןשהנפיקאלקטרוניותתעודותשלמאגרינהלמאשרגורםג)(
זה.חוקהוראותלפיבטלות,אלקטרוניות

ותוכנהחומרהבמערכותרקמאשרגורםישתמשתפקידיו,ביצועלצורךד)(
אולמחשבנזקגרימתאוהפרעהשיבוש,חדירה,מפניסבירההגנההמעניקותמהימנות,

ואמינות.זמינותשלסבירהרמהוהמקנותמחשב,לחומר

תעודהפרטי
אלקטרונית

האלה:הפרטיםאתלפחותאלקטרוניתבתעודהיכלולמאשרגורםא)(19.

שקבעכפיאחר,מזההפרטאושלו,הזהותומספרהתעודהבעלשלשמו)1(

השר;

התעודה;בעלשלהחתימהאימותאמצעיבדיקתבדבראישור)2(

מנהל;שהואבמאגרהאלקטרוניתהתעודהשלהסידוריהמספר)3(

התעודה;בעלזוההשבוהאופןציון)4(

התעודה;תוקףשלוהסיוםהתחילהמועדיציון)5(

במרשם;רישומוודברהמאשר,הגורםשלומענושמו)6(

המאשר;הגורםשלהמאובטחתהאלקטרוניתחתימתו)7(

בכלהתעודה,לפיהמותריםהשימושיםעלהגבלותשלקיומןבדברמידע)8(
העסקאותסכוםעלהגבלההיתהואםשישנן,

שימושלעשותניתןשלגביהן'

הסכום;פירוט-בתעודה

ככלהמאשר,הגורםשלאחריותועלהגבלותשלקיומןבדברמידע)9(
שישנן;

ג)81(.בסעיףכאמורהבטלות,האלקטרוניותהתעודותלמאגרהפניה)10(

רשאיהכנסת,שלוטכנולוגימדעיופיתוחמחקרלעניניהועדהבאישורהשר,ב)(

אלקטרונית.בתעודהייכללואשרנוספיםפרטיםלקבוע

תעודהביטול
אלקטרונית

מאלה:אחדבכלאלקטרוניתתעודהיבטלמאשרגורםא)(20.

זהותואימותהבקשהקבלתלאחרמידהתעודה,בעלשלבקשהלפי)1(

המבקש;

אינובתעודההמופיעיםמהפרטיםפרטכיהמאשרלגורםכשנודעמיד)2(

בחתימתופגםנפלכיאואחרת,בדרךהתעודהמהימנותנפגמהכיאונכון,

התעודה;בעלשלהמאובטחתהאלקטרונית

מידלפירוקו,צומתןבשל-תאגידהואואםהתעודה,בעלשלמותובשל)3(

במהימנותהמאשרהגורםשהשתכנעוכלבדכך,עלהודעהקבלתלאחר

ההודעה
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המאובטחת,האלקטרוניתבחתימתופגםעלהמאשרלגורםכשנודעמיד)4(

אוחתימתובמהימנותלפגועכדיבושיששלו,והתוכנההחומרהבמערכותאו
מנפיק.שהואהאלקטרוניותהתעודותבמהימנות

התעודה,לבעלהמאשרהגורםכךעליודיעאלקטרונית,תעודהביטולעםמידב)(
השר.שקבעבאופןג)61(,בסעיףכאמורבמאגרהביטולדבראתוירשום

אלקטרוניתתעודהעלהסתמכותעקבשנגרםלנזקאחראייהאלאמאשרגורםא)(21.גורםאחריות
זה.חוקלפיחובותיולקיוםהסביריםהאמצעיםכלאתנקטכיהוכיחאםשהנפיק,מאשר

העסקאותסכומיעלאובתעודההשימושסוגיעלהגבלותמאשרגורםקבעב)(
עקבשנגרםלנזקאחראיהמאשרהגורםיהיהלאבתעודה,שימושלעשותניתןשלגביהן
אין19;סעיףהוראותלפיהתעודהגביעלזוהגבלהשפירטובלבדמההגבלה,החורגשימוש

אחריותו,עלנוספותהגבלותלקבועמאשרגורםשלמזכותולגרועכדיזהסעיףבהוראות

דין.לכלבכפוף

שונותה':פרק

לישראלמחוץוהפועלאלקטרוניותחתימותהמאשרבגורםלהכיררשאיהרשםא)(22.אלקטרוניתתעודה
שמבקשממיהנדרשיםלאלההדומיםבתנאיםעומדשהואשנוכחובלבדמאשר,כגורםזרמאשרגורםשל

ובלבד-ר)(קטןסעיףלפינוספיםתנאיםהשרקבעזה:חוקלפימאשרכגורםלהירשם

כאמור.נוספיםבתנאיםעומדשהואשנוכח

סעיףלפיבהםשהכירהזריםהמאשריםהגורמיםאתבמרשםירשוםהרשםב)(

א).(קטן

ונרשםהרשםבידישהוכרזרמאשרגורםבידישהונפקהאלקטרוניתתעודהדיןג)(

חוקלפיבישראל,מאשרגורםידיעלשהונפקהאלקטרוניתתעודהכדיןזה,סעיףלפיידועל

זה.

נוספיםתנאיםוכןא)(קטןסעיףלעניןדומיםתנאיםהםמהלקבוערשאיהשרד)(

זה.סעיףלפיזרמאשרבגורםלהכרה

החתומיםאלקטרונייםמסריםלהעברתמיוחדיםתנאיםלקבוערשאיהמשפטיםשר23.רשויותדין
שלומשפטחוקהחוקהועדתבאישורומהן,המדינהרשויותאלאלקטרונית,בחתימההמדינה

הכנסת.

וכןלביצועו,תקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההמשפטיםשרא)(24.ותקנותביצוע

-לקבוע

בו;והעיוןכמרשםהרישוםבעבוראגרותו)(

המרשם;ניהולאופןלעניןוהוראותבמרשם,שייכללופרטים)2(

האינטרנטובאתרהאלקטרוניתבתקשורתלרבותבמרשם,העיוןדרכיאת)3(

הממשלה;של

סוגלרבותאחרת,ערובהאובנקאית,ערבותביטוח,לעניןהוראות)4(

ו-א)ו()3(1סעיפיםלפיוחילוטה,שינויההפקדתה,דרכיסכומיה,הערובה,

ב)51(;

עלההגבלהואופןסוגלעניןהוראותמאשר,גורםלרישוםנוספיםתנאים)5(
11;סעיףלפיפעולתו,אופןלעניןודרישותפעילותו
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ותעודותתקפותאלקטרוניותתעודותשלמאגריםניהוללעניןהוראות)6(

שלהחזקתןמשךבהם,העיוןאופןלעניןלרבותמותלות,אובטלותאלקטרוניות

ו-20;1418,סעיפיםלפישמירתן,ודרכיבמאגראלקטרוניותתעודות

18;סעיףלפיאלקטרוניתתעודהלקבלתהבקשהפרטי)7(

בדברלרבותחתימה,אמצעילבעללמסורמאשרגורםשעלהמירעפירוט)8(

המוטלותוהחובותמאושרת,אלקטרוניתבחתימהבשימושהכרוכיםהסיכונים

זה;חוקלפיהחתימהאמצעיבעלעל

לפימהימנותותוכנהחומרהמערכותשהןעליהןחזקהאשרמערכותסוגי)9(

חתימהמהוותשהןחזקהאשראלקטרוניתמתימהסוגיוכןו-1115,18,סעיפים

מאובטחת;אלקטרונית

קבלתלצורךשבידיו,החתימהאמצעיובדיקתהמבקשלזיהוידרכים)10(

18;סעיףלפיאלקטרונית,תעודה

19;סעיףלפיהצגתם,ואופןאלקטרוניתבתעודהשייכללופרטים)11(

ד)22(.סעיףלפיזר,מאשרבגורםלהכרהתנאים)12(

ומשפטחוקהחוקהועדתבאישוריותקנו)8(עדא)()1(קטןסעיףלפיתקנות)1(ב)(

הכנסת.של

מהקרלעניניהועדהבאישוריותקנו)12(עדא)()9(קטןסעיףלפיתקנות)2(

הכנסת.שלוטכנולוגימדעיופיתוח

דיניםשמירת
מהןלגרועולאדיןכלהוראותעללהוסיףבאותזהחוקהוראות25.

התקנתחובת
תקנות

שלומשפטחוקהחוקהועדתלאישוריובאוב)6-ו(ב)2(סעיפיםלפיראשונותתקנות26.

זה.חוקשלפרסומומיוםחודשיםארבעהבתוךהכנסת

תחילה פרסומו.מיוםחודשיםשישהזהחוקשלתחילתו27.

ראשונהתוספת

ב)2(סעיף

שנוהתוספת

ב)6(סעיף

שטריתמאירשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה

הבנסתראשיושבהמדינהנשיא
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הליכים),סיוםעלהודעה(21(מס'תיקון(לפועלההוצאהחוק
י1002התשס"א-

יבוא:בסופו8,בסעיףי7691-ז"כשתה,לפועל,ההוצאהבחוק8.1סעיףתיקון

תימסרהעיקול,והוסרשלישיצדבידיהנמצאיםהחייב,נכסיעלעיקולהוטלה)("

השלישי."לצדהודעהכךעל

שטריתמאירשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעתzool);במרס)26התשס"אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
370.עמ'zaoo).בדצמבר)18התשם-אבכסלוכ"אמיום2958,

282.עמ'התש"ס,116;עמ'התשב-ז,ס"תי

2001*התשס"א-3(,מס'תיקון(חד-הוריותמשפחותחוק

-1בסעיףב"נשתה-1992',חד-הוריות,משפחותבחוק1.1סעיףתיקון

-)2(בפסקהיחיד",הורה"בהגדרהו)(

באחת"יבואב)"(אוא)(המשנהמפסקאותבאחת"במקוםברישה,א)(

ג)";(אוב)(א),(המשנהמפסקאות

יבוא:בסופהב)(

ימים90מוכותלנשיםבמקלטשהתהזוגה,מבןבנפרדחיההיאג)("

הראשוןביוםשתחילתהחודשיםעשרשניםשלתקופהמתוךלפחות,

מקשרלהשתחררדיןפיעלבהליךפתחהכאמור,במקלטלשהותה
ואולםלפחות;חורשיםשישהבמשךזההליךבמסגרתופעלההנישואין

ישכיאישרההסעדלשכתאםכאמורהליךמפתיחתפטורהתהאאישה

ילדה;";חייאתאוחייהאתלסכןכדיבכך

יבוא:ילד""ההגדרהאחרי)2(

ח"ישתה-21958;הסעד,שירותיבחוקכמשמעותה-הסעד"לשכת""

לחייאולחייהמחששמוכהאישהשוההשבומקום-מוכות"לנשיםמקלט"

לפימקומית,רשותאוהמדינהבידינתמךשאינוכאמורמקוםלרבותילדה,

בדיעבד."שנתנהאישורלפיאוהסעדלשכתשנתנהמראשהפניה

התחילה).יום-להלן(פרסומומיוםימים30זהחוקשלתחילתוא)(2.ותחולהתחילה

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2001(;במרס)26התשס"אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
391.עמ'zooo)~בדצמבר)20התשס-אבכסלוב-גמיום2964.

102.עמ'התשג-ח,147;עמ'התשג-ב,ס"חי
los.עמ'התשי"ח,ס-חנ
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האמורההתקופהבמניןתבואהתחילהיוםלפנימוכותלנשיםבמקלטשהייהב)(

זה,לחוק1)1(בסעיףכנוסחההעיקרי,לחוק1שבסעיףיחיד"הורה"להגדרהג)(2)(בפסקה

באמור.במקלטהאישהשהתההתחילהביוםאם

בניזרישלמהשרוןאריאל

והרווחההעבודהשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

2007.התשס"א-21(,מס'תיקון(נשיםעבודתחוק

9סעיףתיקוןיבוא:בסופו9,בסעיףי4591-ד"ישתה,נשים,עבודתבחוק1.

עובדתאועובדאוגופיתחוץהפריהטיפוליהעוברתעובדתמעבידיפטרלאה)("
לפימעבודההעדרםבימיהשני,אוהראשוןילדםלקראתפוריות,טיפוליהעוברים

ימיתוםלאחרימים150שלתקופהבמשךאוהענין,לפיג)1(,אוג)7()4(סעיף

פיטוריםהשריתירולאוהרווחה,העבודהשרמאתבהיתראלאכאמור,ההיעדרות

לאזהקטןסעיףהוראתבאמור;היעדרותעםבקשרלדעתו,הם,הפיטוריםאםכאמור

הראשוןמהיוםשנתייםשחלפוכאמור,עובדתאועובדלגבימעביד,עלתחול
האמור."הסעיףלפיעבודה,מקוםבאותואואצלומעבודהלהיעדרותם

בניזרישלמהשרוןאריאל

והרווחההעבודהשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעתzooI);במרס)26התשם-אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
365.עמ'looo)~בדצמבר)18התשס-אבכסלוכ-אמיום2957,

290.עמ'התש"ס,154:עמ'התשי"ד,ס-חי

5(,מס'תיקון(ילד)מחלתבשלהיעדרות(מחלהדמיחוק
2007*התשס"א-

1סעיףתיקון6עד"במקום1,בסעיףי3991-ג"נשתה,ילד),מחלתבשלהיעדרות(מחלהדמיבחוק1.
ימים".8עד"יבואימים"

תחילה2001(.ביוליו(התשס"אבתמוזי'ביוםזהחוקשלתחילתו2.

בניזרישלמהשרוןאריאל

והרווחההעבודהשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעתו200(;במרס)26התשס"אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
22.עמ'2000(,באוקטובר)30התשס"אבחשוןא'מיום2922,
273.עמ'התשג"ח,134;עמ'התשג-ג,ס"ה
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2001*התשס"א-שעה),והוראת29מס'תיקון(פיצוייםוקרןרכושמסחוק

35,בסעיףהעיקרי),החוק-להלן(א"כשתה-11961פיצויים,וקרןרכושמסבחוק35.1סעיףתיקון

שלהכספיםועדתבאישורהאוצר,ששראזורוכן"יבואבסופהספר",ישובי"בהגדרה

שקבע".קצובהלתקופהספרישובשהואעליוהודיעהכנסת,

יבוא:בסופוהעיקרי,לחוק36בסעיף36.2סעיףתיקון
שעה)היראת(

מניעתהפסד,וכןנכסשללגופושנגרםמק-איבה"נזק"זה,קטןבסעיף)1(ג)("

אלה:כלנתקיימואםנכס,לנצלאפשרותאיאורווח

איבהכפעולותעליהןהכריזהביטחוןששרפעולותעקבנגרםהנזקא)(

איבה);פעולות-זהבסעיףלהלן(

הכנסת,שלהכספיםועדתבאישורהאוצר,ששרבאזורנגרםהנזקב)(
איבה.מפעולותשנפגעאזורשהואעליוהודיע

באישורהאוצר,שרשיקבעכלליםפיעלאיבה,נזקבעדפיצוייםישולמו)2(

א)."(קטןסעיףהוראותיחולוכאמורהכלליםעלהכנסת;שלהכספיםועדת

שאירענזקעליחולוזה,לחוק1בסעיףכנוסחוהעיקרי,לחוק35סעיףהוראותא)(3.ותחולהתחילה

לאחריו.או1999(במאי)17התשנ"טבסיוןב'ביום

ב'שביןבתקופהיחולוזה,להוק2בסעיףכנוסחוהעיקרי,לחוק36סעיףהוראותב)(

2001(.בדצמבר)31התשס"בבטבתט"זועד2000(באוקטובר)1התשט"אבתשרי

שלוםסילבןשרוןאריאל

האוצרשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

--
.

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2007(;במרס)28התשס,אבניסןד'כיוםבכנסתנתקבל
א405.עמ'2001(,בפברואר(zoהתשס"אבשבטכ"זמיוםא7792.

134.עמ'התשג-ט,loo;עמ'התשב-א,ס"טי

שעה)הוראת(מגורים)דירתמהשכרתהכנסהעלממספטור(הכנסהמסחוק
2001*התשס"א-8(,מס'תיקון(

שעה),הוראת(מגורים)דירתמהשכרתהכנסהעלממספטור(הכנסהמסבחוק4.1סעיףתיקון
יבוא:4סעיףבמקוםהעיקרי),החוק-להלן(ן"שתה-1990;

בינואר)1התשס"אבטבתו'ביוםשהואכפי2,בסעיףהקבועהסכום4.תיאום.

לפקודה."ב021בסעיףכמשמעותוסכוםהיהכאילואותויראו2001(,

.
חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2007(;במרס)28התשס"אבניסןר'ביוםבכנסתנתקבל
344עמ'2007(,במרס)12התשס,אבאדרי-ומיום2986,
187.עמ'התש"ס,148;עמ'התש"ן,ס"ח
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7סעיףתיקוןט"ו"יבוא2000(בדצמבר)31התשס"אבטבתה'"במקוםהעיקרי,לחוק7בסעיף2.
2001(".בדצמבר)31התשס"בבטבת

תחילה2001(,בינואר)1התשס"אבטבתו'ביוםזהחוקשלתחילתו3.

שלוםסילבןשרוןאריאל

האוצרשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

שעה),הוראות(חקיקה)תיקוני(החקלאיבמגזרהסדריםחוק
2001*התשס"א-

חוקתיקוןבמקום45,בסעיףי9891-ט"משתה,חקיקה),תיקוני(המדינהבמשקהסדריםבחוק1.
במשקהסדרים2002".עד"יבוא2000"עד"

7מס'-חקיקה)

חוקתיקוןה'"במקום33,בסעיףי2991-ב"נשתה,המשפחתי,החקלאיבמגזרהסדריםבחוק2.
במגזרהסדרים2002(".בדצמבר)31התשס"גבטבתכ"ו"יבוא2000("בדצמבר)31התשס"אבטבת

7מס'-

תחילהו200(.בינוארו(התשס"אבטבתו'ביוםזהחוקשלתחילתו3.

שלוםסילבןשרוןאריאלשמחוןשלום
האוצרשרהממשלהראשהכפרופיתוחהחקלאותשר

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

.
חוקבהצעותפורסהוהסברודבריהחוקהצעת2001(;במרס)28התשס-אבניסןד'ביוםבכנסתנתקבל
544.עמ'2001(,במרס)12התשס-אבאדרי-זמיום2986,

120.עמ'התשנ"ט,28;עמ'התשמ"ט,מ"חי
120.עמ'התשנ,ט,125:עמ'התשנ"ב.מ"חן

תיקון(הדרוזייםהדתייםהדיןבתיחוק

מס'

2007*התשס"א-12(,

11סעיףתיקוןהדתותשר"במקוםא)11(,בסעיףי2691-ג"כשתה,הדרוזיים,הדתייםהדיןבתיבחוק1.
ידיה."עלשייבחרהממשלהשלאחרוחברהמשפטיםשר"יבואהמשפטים"ושר

אוחנהאשרשרוןאריאל
דתותלעניניהשרהממשלהראש

בורגאברהםקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

.
חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2001(;במרס)27התשס"אבניסןג'ביוםבכנסתנתקבל
590.עמ'2001(,במרס)26התשס,אבניסןב'מיום2991,

198.עמ'התש,ס,20;עמ'התשכ,ג,ס-חי
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2(,מס'תיקון(לעישוןטבקלמוצריהפרסומתהגבלתחוק
2001*התשס"א-

העיקרי),החוק-להלן(י3891-ג"משתהלעישון,טבקלמוצריהפרסומתהגבלתבחוק1.סעיףתיקון
-1בסעיף

יבוא:פרסומת""ההגדרהבמקום)1(

אלקטרוניים,באמצעיםאובדפוסבכתב,פה,בעלפרסומת-פרסומת"""
עקיפה;פרסומתלרבותלציבור,הזמינהאוהמיועדת

שיווקלקדםהיתר,ביןשמטרתה,טבק,למוצרשלאפרסומת-עקיפה"פרסומת"

מסוים;";טבקמוצרשל

יבוא:טבק"מוצרי"ההגדרהאחרי)2(

סימניםאוסיסמהגרפי,עיצובמיוהד,כיתובסמל,מסחרי,סימן-מותג"""
אחרים;";ייחודיים

עקיפה".פרסומתלרבות"יבואבסופהמסחרי",לשםפרסומת"בהגדרה)3(

-העיקרילחוק3בסעיף3.2סעיףתיקון

פומביים;אירועאופסטיבלהצגה,או"יבואבסופה)3(,בפסקה)1(

יבוא:)4(פסקהאחרי)2(

לבילוי;";אולבידורלספורט,בעיקרוהמוקדשבעיתוןמוסףאומדורא4)"(

יבוא:)5(פסקהאחרי)3(

אולהשכרהלמכירה,המיועדיםתקליטור,אוקוליתקלטתוידאו,קלטת")6(
בציבור;להצגה

ה"נשתה-21995."המחשבים,בחוקכהגדרתהתוכנהאומשחק)7(

יבוא:העיקרילחוק5סעיףבמקום5.3סעיףהחלפת

שלמסחרילשםפרסומתאוטבקלמוצרפרסומתאדםיעשהלאא)(5.פרסומתהגבלת"
אברשלאדם,בנישלבדמותםאובשמםשימושבאמצעותטבק,מוצר

מונפשות.אומצוירותדמויותלרבותחיים,בעלישלאומאבריהם,

בןשלכדמותואוכשמושימושעליחולולאזהסעיףהוראותב)(
בפקודתכהגדרתורשום,מסחרסימןהמהוויםחייםבעלשלאואדם

שווקהטבקשמוצרובלבדב"לשתה-31972,חדש],נוסח[מסחרסימני
לעישוןטבקלמוצריהפרסומתהגבלתחוקשלתחילתויוםלפניבישראל
אובשםשימושתוך2(,מס'תיקון-להלן(2001התשס"א-2(,מס'תיקון(
שלהצורהבאותהבפרסומתמוצגיםהדמותאווהשםכאמור,בדמות

הרשום."המסחרסימן

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2001(;במרס)26התשם-אבניסןב'ביוםבכנסתנתקבל.
180.עמ'1998(,בנובמבר;17התשנ"טבחשוןב"המיום2769,
342.עמ'התשג-ה,38;עמ'התשמ"ג,מ"ח

366.עמ'התשנ"ה,ס"חן
511.עמ'26,חדשנוסחישראל,מדינתדיני3

4.2001התשס"א,ניסןי"א1785,חוקיםספר222
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סעיפיםהוספתיבוא:העיקרילחוק7סעיףאחרי

עסקית.במסגרתעקיפהפרסומתאדםיעשהלאא)(א7.השימושהגבלת"
אומסחריבשם

שנעשהלפעילות,אולעסקאוטבקמוצרשאינולמוצרפרסומתב)(מוצרשלבמותג
פרסומתבהרואיםטבק,מוצרשלבמותגאומסחריבשםשימושבהטבק

אחרת.הוכחלאעודכלעקיפה

מוצרשאינומוצרעליחולולאו-(ב)א)(קטניםסעיפיםהוראותג)(
אומסחרילשםדומהאוזההשםבעלישהםפעילות,אועסקעלאוטבק

כאמור,לפעילותאולעסקלמוצר,פרסומתעלולאטבק,מוצרשללמותג
אלה:תנאיםלגביהםמתקיימיםאם

בישראלקיימיםהיואושווקוהפעילותאוהעסקהמוצר,)1(

2;מס'תיקוןשלתחילתוביום

בפרסומתמוצגיםהאמוריםהפעילותאוהעסקהמוצר,)2(
שלשהמותגאוהטבק,מוצרשלממותגובעיקרושונהבאופן

שאינובאופןטבק,מוצרשאינוהמוצרגביעלמוצגהטבקמוצר

לעין.בולט

ששווקטבקמוצרשלמסחריבשםיבואןאויצרןישתמשלאר)(
בעיקרודומהאוזהההואאם2,מס'תיקוןשלתחילתולאחרלראשונה

טבק.מוצרשאינואחרמוצרשללשמו

חסות,מתןצויןשבהבפרסומתאוחסות,במתןרואיםאיןה)(
לאירועיםהםכאמורהפרסומתאוהחסותמתןאםעקיפה,פרסומתמשום

אולילדיםבעיקרםמיועדיםשאינםהרווחהאוהאמנותהתרבות,בתחומי
אלה.בתחומיםלפעילותשהםאו18,גילעדנוערלבני

שרשקבעבמקוםטבקמוצרילמכירתמכונהאדםיציבלאב7.הצבתאיסור
הכנסת."שלהכלכלהועדתכאישורהבריאות,מכירהמכונת

9סעיףתיקון -העיקרילחוק9בסעיף5.

קובעהבריאותמשרד"ובמקוםעליה""יבואצידה"על"במקוםא),(קטןבסעיף)1(
למחלותגורםהעישוןכיקובעהבריאותמשרד"יבואלבריאות"מזיקהעישוןכי

חמורות";

-ג)(קטןבסעיף)2(

לעניןלעת,מעתומתחלפיםשונים,"יבואסעיפים"לעניןשונים"במקוםא)(
וסעיפים";זהסעיף

הוראותולקבוע"יבואשבאזהרה"האותיותשלהמזעריהגודל"אחריב)(

האזהרות."נוסחיהחלפתואופןצורתןעיצובן,האזהרות,מיקוםבדבר

11סעיףתיקון הקבועהקנס"יבואא)16()1("בסעיףכאמורקנס"במקוםהעיקרי,לחוקא)11(בסעיף6.
בסעיףהקבועהקנסכפל"יבואא)16()2("בסעיףכאמורקנס"ובמקוםא)16()4("בסעיף

א)16()4(".

223 פ1התשס"א,ניסןי"א1785,חוקיםספר
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יבוא:העיקרילחוק11סעיףאחרי7.א11סעיףהוספת

עלשמירהאוהסביבהאיכותעלהגנהשמטרתוציבוריגוףא)(א11.קובלנה"
68בסעיףכאמורקובלנהלהגישרשאיולבריאות,שרשאישרהבריאות,

לפיעבירהעלב"משתה-41982,משולב],נוסח[הפליליהדיןסדרלחוק

זה.חוק

באישוראלאתוגש,לאא)(קטןסעיףלהוראותבהתאםקובלנהב)(
מחוז."פרקליט

יבוא:בסופוהעיקרי,לחוק13בסעיף13.8סעיףתיקון

הוראותלפיאסורהפרסומתבהיראולאלישראלמחוץשמקורהשפרסומתובלבד"
לציבורבעיקרהכוונהלאהיאכיעולה,הפרסומתנעשתהשבהמהדרךאםזה,חוק

בישראל."

הכלכלה"ועדת"יבואוהרווחה"העבודהועדת"במקוםהעיקרי,לחוק15בסעיף15.9סעיףתיקון

חוקתיקון
הדיןסדר

30מס'-הפלילי

בסופההשניה,בתוספתב"משתה-1982,משולב],נוסח[הפליליהדיןסדרבחוק10.
יבוא:

ג"משתה-1983,לעישון,טבקלמוצריהפרסומתהגבלתחוקלפיעבירה")20(

א11."בסעיףהאמוריםבסייגים

90ד),(עדב)(קטניםבסעיפיםהמפורטותההוראותלמעטזה,חוקשלתחילתוא)(11.תחילה
התחילה).יום-להלן(פרסומומיוםימים

3בסעיףכנוסחוהעיקרי,לחוק5בסעיףכאמורהפרסומתאיסורשלתחילתוב)(
התחילה.מיוםימים90-אחרדפוסבדבראובעיתוןהנעשיםזה,לחוק

ו)5(בסעיףכנוסחוהעיקרי,לחוקא)9(בסעיףהקבועהאזהרהנוטחשלתחילתוג)(
-זהלחוק
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