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פתרון לחתימה למתן  קומסייןחברת –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
 .CAמאובטחת מרחוק עם תעודת 

 חברת בזאת מקורות מודיעה 1993 ג"המכרזים, התשנ חובת תקנות להוראות בהתאם
הבלעדית  מומחיותו בשל יחיד כספק "קומסיין" חברת עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים

  .CAותחזוקת הפתרון הנדרש לחתימה מאובטחת מרחוק עם תעודת  רישוי בנושא

 .יחיד בספק מדובר במקורות, כי המקצועי הגורם של מכתבו זו להודעה ב"רצ
 לפנות למקורות רשאי ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

.בצהריים 12:00בשעה   22.7.2021מיום  יאוחר לא וזאת בנושא
"ל:דוא בלבד, לגב' עדי פנג, באמצעות בכתב להעביר יש כאמור פניות

 afang@mekorot.co.il ,3521748-073בטלפון  "להדוא קבלת לוודא יש. 

 טלפון כתובת ומספרי ,מלא שם הפונה )לרבות של המלאים פרטיו את לצרף יש פניה לכל
 הנטענות הטענות אסמכתאות בדבר האחר, ולצרף הספק של פרטיו את ונייד( וכן קווי

.בפניה

mailto:afang@mekorot.co.il
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 לכל המעוניין

 
 

 CAפתרון לחתימה מאובטחת מרחוק עם תעודת  -בע"מ  קומסייןעם חברת  התקשרות
 

לחתימה דיגיטלית ע"ג מסמכים דיגיטליים שתחליף חתימה פיסית על במסגרת תהליכי הדיגיטציה בחברת מקורות עלה צורך 
 מסמכים קשיחים הנחתמים כיום ע"י גורמים בתוך מקורות וחלקם, כדוגמת הסכמים,  ע"י גורמים מחוץ למקורות.

 לחתימה זו הוגדרו מספר תנאים:
חתום יהיה קביל בהליך משפטי על מנת שהמסמך ה  -CA ( (Certification Authority חתימה מאובטחת עם תעודת .1

בפרטי זהות בעל התעודה הדיגיטלית והמידע  כדי לאפשר אמון, ובבחתימה מאובטחתנדרש שיהיה חתום לפחות 
 .CAנדרשת תעודת הכלול בה 

על מנת שניתן יהיה לזהות בפרטי התעודה את הגורם שחתם נדרש שהתעודה תהיה אישית ולא  -תעודה אישית  .2
 ארגונית.

)חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות(, קנות חוק חתימה אלקטרונית עמידה בת .3
 2001-תשס"ב

 ולא בענן. מקומימשיקולי אבטחת מידע )קישור למערכות פנימיות במקורות( נדרש מענה  –בנוסף 

גם חתימה גרפית יחד עם החתימה  בהתאם לנהלי מקורות על מנת שניתן יהיה להציג ויזואלית שהמסמך חתום, נדרש לשלב
 המאובטחת.

או  מאובטחתעם חתימה  גרפיתקומסיין הינה ספק יחיד למתן פתרון לחתימה מרחוק המשלבת חתימה למיטב ידיעתנו חברת 
)חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה  חוק חתימה אלקטרוניתהעומדת בתקנות  CAעם תעודת מאושרת 

 .2001-בקשות(, תשס"בובדיקת 
 
 
 

 בברכה,                                       
 עופר מידזינסקי   

 מנהל יחידת מערכות מידע                                                          
       

 




