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 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מם׳ 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח),
 התשם״ח־2008

 תיקון םעיף ו ן, בחוק ניירות ערך, התשב״ח-968וי (להלן - החוק העיקרי), בםעיף 1, אחרי ההגדרה

 ״דיווח אלקטרוני״ יבוא:

 ״״אישור הגעה אלקטרוני״ - אישור החתום בחתימה אלקטרונית, בדבר הגעתו של מםר

 אלקטרוני מאושר שנשלח אל תיבת דואר אלקטרוני מאובטח;

 ״חתימה אלקטרונית״ - בהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

 ״מנגנון הזדהות מאובטח״ - מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותובנה, הניתן לשליטתו

ת זיהוי בעליו באופן ייחודי;  הבלעדית של בעליו, והמאפשר א

 ״מערבת דואר אלקטרוני מאובטח״ - מערבת המשמשת להעברת מםרים אלקטרוניים,

 שמתקיימים בה בל אלה:

 (ו) היא מםפקת לשולח אישור הגעה אלקטרוני;

 (2) היא מאפשרת גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערבת, רק באמצעות

 מנגנון הזדהות מאובטח;

 (3) היא נוקטת, באורח םדיר, אמצעי הגנה םבירים מפני חדירה אליה ומפני

 שיבוש עבודתה, לצורך הבטחת מהימנות המידע שבה;

 ״מםר אלקטרוני מאושר״ - מםר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת;

 ״תיבת דואר אלקטרוני מאובטח״ - תיבת דואר אלקטרוני במערבת דואר אלקטרוני

 מאובטח;״

 תיקון םעיף 44ה 2 , בםעיף 44ה לחוק העיקרי, במקום םעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) בללים לפי םעיף קטן (א) אין חובה לפרםמם ברשומות, ואולם הרשות

 תפרםם ברשומות הודעה על קביעת בללים באמור ועל מועד תחילתם

ר ב ס  ה

 ועקרונותיה יתבםםו על חוק חתימה אלקטרונית, התשם״א-
 2001 (להלן - חוק חתימה אלקטרונית), עוד מוצע במםגרת
 הצעת החוק להטיל על הנמענים חובה להשתמש במערבת
רה ולקבל מםמבים מהרשות  הדואר האלקטרוני האמו
ה (בתדירות שתיקבע בתקנות), ובן מוצע ת ו ע צ מ א  ב
 לקבוע חזקה בי מםמך שהומצא באמצעות מערבת הדואר

 האלקטרוני האמורה הגיע ליעדו בתוך שני ימי עםקים ,

 סעיף 1 מוצע לתקן את םעיף ו לחוק ולהוםיף בו במה
 הגדרות הנדרשות לצורך ההםדר החדש המוצע,

 בפי שיפורט להלן בדברי ההםבר לםעיפים השונים ,

ת םעיף 44ה לחוק ולקבוע בי  סעיף 2 מוצע לתקן א
 הבללים לעניין דיווח אלקטרוני שהרשות קובעת
 לפי םעיף 44ה(א) ובל שינוי בהם, יפורםמו באתר האינטרנט
 של הרשות ויועמדו לעיון הציבור במשרדיה, ובי הרשות
 תהיה רשאית לקבוע דרבים נוםפות לפרםומם במו בן, לא
 יידרש פרםום של הבללים האמורים ברשומות, אך הרשות

י ר ב  ד

 כללי במסגרת תיקון מסי 22 לחוק ניירות ערך,
 התשכ״ח-968ו (להלן - החוק), הוטלה בשנת
 2003 על הגופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך (להלן
- הרשות), חובה לדווח לרשות באמצעות מערכת דיווח
 אלקטרוני מערכת זו המכונה ״מגנא״, היא מערכת מידע
 אינטרנטית שבאמצעותה מקבלים הרשות והציבור דיווחים
 מן הגופים המפוקחים כאמור כצעד משלים לאותו תיקון
 וכחלק ממגמה רחבה שאליה מתכוונים משרדי הממשלה
ם י א ת ה ת חוק זו ל ע צ ה  בראשות משרד האוצר, מוצע ב
 את חוק ניירות ערך לאפשרויות הטכנולוגיה העכשוויות
 ולאפשר לרשות להמציא הודעות, דרישות, הוראות או כל
 מסמך אחר שהרשות מוסמכת להמציאו לגופים המפוקחים
 על ידה (להלן - מסמך), באמצעות מערכת דואר אלקטרוני
 מאובטח . מערכת הדואר האלקטרוני האמורה תהיה כפופה
ם בתיקון החוק המוצע ונים המוסדרי ם ולאפי י א נ ת  ל
ה מערכת מאובטחת, א תהי  ובתקנות שיותקנו לפיו, הי

 ס״ח התשכ״ח, עמי 234; התשס״ח, עמי 260
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 הגדרות

 (ג) בללים לפי םעיף קטן (יא) ובל שינוי בהם, יועמדו לעיון הציבור ממשרעי

 הרשות ויפורםמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר

 דרבים נוםפות לפרםדורמביםם״ נוםפות לפרםומם ״

 אחרי םעיף 44ו לחוק העיקעי יבוא: הוםפת פרק ז׳2

י מאובטח נ ר אלקטרו א ו  ״פרק ז׳2: ד

 4הג4זד רותבפרק זה - 44ז בפרק זה -

 ״נמען״ - בל אחד ״מנאמלעהן:״ - בל אחד מאלה:

 (ו) תאגיד מדווח;( ו) תאגיד מדווח;

 (2) תאגיד שחלה עליו חובת דיווח לעי נפרק ה׳4 או

 פרק ה׳4;

ת ד אשר הגיש לרשות ברשה להותיר א  (4) תאגי

 פרםומו של תשקיף, אשיר ועל פיו יציע,לראשונה ניירית

 ערך לציבור; ערך לציבור;

 (4) תאגיד אשר הגיש לרשות לראשונה בקשה לרשוא

 ניירות ערך למםחר בבורםה, ךפי פרק ה׳4 או פרק פי׳4;

 (5) מציע בהצעת רבש של נבהצע ערך של ח ברה

 רשומה; רשומה;

 (6) חתם;

 (7) נאמן לתעודות התחייבות, במשמעותו בפרק דדו.

 44ח. הודעה, הוראה, דרישה ובל מםמך אחר ש הרשות או עובד

 שהיא הםמיבה לבך רשאיה להבהיא לפר חוקן זה הנמען, יבפל

 שייערבו במםר אלקטרוני ומאושר ויומצאו לנמען במשלוח

 לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח שלו.

 המצאת מםר
 אלקטרוני מאושר

 ה4ום

ר ב ס  ה

 להציע ניירות ערך לציבור (בקשה שאישורה יהפוך אותם
 לתאגידים מדווחים, לתאגידי רישום בפול או לתאגידים
ם ם המגישי די י ם ניירות ערך מיוחדים), תאג קי  המנפי
 לרשות לראשונה בקשה לרשום ניירות ערך למםחר בורםה,
 לפי הוראות פרק ה׳4 או פרק ה׳4 לחוק, מציעים בהצעות

 רבש, חתמים ונאמנים לתעודות התחייבות

 לםעיף 44ח המוצע

א הםמיבה י ה  הםעיף קובע בי הרשות ובן עובד ש
 לבך, רשאים לערוך מםמך המיועד לנמען במםר אלקטרוני
 מאושר, שייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת ויומצא
 אל תיבת הדואר המאובטח של הנמען הםדר דומה נבלל
 בהצעת חוק לתיקון פקודת הראיות [נוםח חדש], התשל״א-
 ו97ו, מיום ב״ט בתשרי התשם״ו (2 בנובמבר 2005) (פורםמה

 בםפר הצעות חוק, התשם״ו, עמ׳ 04ו)

 חתימה אלקטרונית מאושרת, היא חתימה שמתקיימים
ם הקבועים בחוק חתימה אלקטרונית י א נ  בה במה ת
 והמלווה בתעודה אלקטרונית שהונפקה על ידי גורם
 מאשר, אשר מבטיחה בי מי ששמו מצוין בחותם, זוהה

י ר ב  ד

 תפרםם ברשומות הודעה בדבר קביעת בללים אלה או
 שינוים ועל מועד תחילתם, זאת בדומה להםדר הקיים
 ביום בםעיף 28(ג) לחוק הםדרת העיםוק בייעוץ השקעות,
 בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-995ו

 (להלן - חוק הםדרת העיםוק בייעוץ השקעות),

ת פרק ז׳2 המרבז בפרק  סעיף 3 מוצע להוםיף לחוק א
ת הםדר ות א ת הוראות החוק המעגנ  אחד א
 השימוש במערבת דואר אלקטרוני מאובטח, במפורט

 להלן:

 לםעיף 44ז המוצע

 מוצע להגדיר את המונח ״נמען״ - אותו גורם שאליו
 רשאית הרשות להמציא מםמבים באמצעות מערבת דואר
 אלקטרוני מאובטח, בך שיבלול את הגופים שהם למעשה
 אלה המדווחים ביום לרשות באמצעות מערבת המגנא:
 תאגידים מדווחים, תאגידים שחלות עליהם חובות דיווח
 לפי הוראות פרק ה׳4 לחוק (תאגידי רישום בפול) או לפי
 הוראות פרק ה׳4 לחוק (תאגידים המנפיקים ניירות ערך
 מיוחדים), תאגידים הפונים לרשות בבקשה להתיר להם
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 חזקת המצאה 44ט, (א) מםר אלקטרוני מאושר שנשלח לנמען באמור בםעיף

 44ח, ונתקבל לגביו אישור הגעה אלקטרוני, יראו אותו באילו

 הומצא לנמען בתום שני ימי עםקים ממועד ההגעה שצוין

ת המםר  באישור האמור, אלא אם בן הובח בי הנמען קיבל א

 האלקטרוני האמור במועד מוקדם יותר

 (ב) חל מועד ההגעה המצוין באישור באמור בםעיף קטן (א)

 ביום ו׳ בשבוע, ביום מנוחה במשמעותו בםעיף 8וא לפקודת

, או ביום שבתון 2  םדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו

 שנקבע בחיקוק, יראו את מועד ההגעה לענין םעיף קטן (א),

 באילו חל ביום העםקים שלאחר מבן

א דואר 44י, (א) שר האוצר יחד עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת מ ע ת ב ו נ ל  א

ח הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הבםפים ט ב ו א י מ נ ו ר ט  א ק

 של הבנםת, תקנות בדבר -

 (ו) יחידים שהם בעלי תפקיד בנמען, נותני שירותים

 לנמען או פועלים מטעם הנמען, הרשאים לשמש

 מורשים לצורך גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח

 של הנמען;

 (2) חובותיו של מורשה באמור בפםקה (ו);

 (4) תדירות הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח

 (ב) שר האוצר יחד עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת

יעצות עמה, ובאישור ועדת המדע  הרשות או לאחר התי

 והטבנולוגיה של הבנםת, תקנות לעניין חובותיו של מאשר

 חתימה בקשר לתעודות אלקטרוניות המשמשות לעבודה

 במערבת דואר אלקטרוני מאובטח, נוםף על חובותיו לפי חוק

 חתימה אלקטרונית

ר ב ס  ה

 במו בן מוצע לקבוע, לעניין זה, בי אם מועד ההגעה
 חל ביום ו׳ בשבוע, ביום מנוחה במשמעותו בםעיף 8וא
 לפקודת םדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו, או ביום
 שבתון שנקבע בחיקוק, יראו את מועד ההגעה באילו חל

 ביום העםקים שלאחר מבן

 לסעיפים 44י ו־44יא המוצעים

 שני םעיפים אלה בוללים םמבויות התקנה, בדומה
 לםמבויות לענין מערבת המגנא הקבועות בפרק ז׳ו לחוק:

ת שר האוצר יחד עם  בםעיף 44י מוצע להםמיך א
ת מורשי א ש ר  שר המשפטים, להתקין תקנות לעניין ה
 גישה מטעם הנמען לצורך גישה לתיבת דואר אלקטרוני
 מאובטח של הנמען, חובותיהם של מורשי הגישה, ובן
 תדירות הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח, עוד מוצע
 להםמיך את שר האוצר יחד עם שר המשפטים, להתקין
 תקנות לעניין חובותיו של מאשר חתימה בקשר לתעודות
 אלקטרוניות המשמשות לעבודה במערבת דואר אלקטרוני

 מאובטח

י ר ב  ד

 על ידי הגורם המאשר (בדומה לאישור נוטריוני) חשיבות
 השימוש בחתימה בזו היא בפולה - לרשות ולנמען, הנמען
 ידע בוודאות בי מקור המםמך ברשות ושקיימת חזקה בי
 היא חתימה אלקטרונית מאובטחת, והרשות תובל להציג
ם יהיה בבך ת המםמך במםמך מקור בבית המשפט, א  א

 צורך

 לםעיף 44ט המוצע

ה וקובע בי יראו מםר א צ מ  הםעיף עוםק בחזקת ה
 אלקטרוני מאושר, שנשלח לנמען ונתקבל לגביו אישור
 הגעה אלקטרוני, באילו הומצא לנמען בתום שני ימי
 עםקים ממועד ההגעה שצוין באישור האמור (להלן -
 מועד ההגעה), אלא אם בן הובח בי הנמען קיבל את המםר
 האלקטרוני האמור במועד מוקדם יותר, קביעה זו נראית
 םבירה בהתחשב בעובדה שמדובר בתיבת דואר אלקטרוני
 נוחה לשימוש ובעובדה שמדובר בגורמים עםקיים אשר

 נוהגים דרך קבע לעשות שימוש במחשב שבמשרדיהם

 עייר 948ו, תום׳ א, עמ׳ ו
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ת ר ד ק  תיקון חוק ש
 העיםוק בייעוץ

 השקעות, בשיווק
 השקעות ובניהול

 תיקי השקעות

 בללי הרשות בעניין בליא. (א) הרשות תקבע בלל יכם לעניין -
 דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני

 מאובטח ( ו) הליבי הרישום לצו רך קבלת אישור גישה למערבת

 דואר אלקטרוני מאובטח;

 (2) אופן יצירת ת(י2ב)ת דואואפרן יאצליקרטתר ונתיבמתאודובטארח ואאלוקפןטר

 הגישה לתיבה לצורך קהלת מםר אלקךרונב מאושר

 שנשלח מאת הרשושת;נשלח מאת הרשות;

 (4) דרישות מינימום למערתות חומרה ותובנה

ת לצורך גישה למערבות ד ואר :אלקטרוני  המשמשו

 מאובטח מאובטח;

 (ב) הרשות רשאית לקבוע בללים לענילן דרישה לחתלמה

 אלקטרונית במערבתאלדקוטארו ניאלתקבטמרוענריבמתאודובטארח אלקטרוני מאוב

 (ג) בללים לפי םעיפים קטיים (פא) ו־(ב) אין חובה לפרםמם

 ברשומות, ואולם הרשות תפרםם לרשומות הודעה על קשיעות

 בללים באמור ועל במולעלידםתבחיאלמותרםו על מועד תחילתם

 (ד) בללים לפי םע)פים קטנםם (א) ו־(ב) וביל שיםוי ב ה־(,

 יועמדו לעיון הציבור במשעדי הרשות ויפורםמו באתר

 האינטרנט של הרשוהתא,יונרטרשנאטי תש לה רהרשושתותל,הווררושתא יבתדבהר דשורבתילםה

 נוםפות לפרםומם,״

 בחוק זרם דרת העיםוק בייעוץ השקעות, בשיווץ השקעות ובשיווק תיקי הש קבנית,

 התשנ״ה- 995ו4 (להלן - חו- הםדרת הליםוק בייעוץ הש קעות), לפני םעיף ו4, מתחת

 ותלבוובנתירהותל״פרק ט׳: הוהרבואותתר תשו״נפורתק״ יט׳ב:ואה:וראות שונות״ יבוא:

 40א. על הובעה, הו4אה, דר ישה עבל מםמך אחר שהרשו ת אמ עובד

 שהיא הםמיבה לבך רשאים ׳להמציא לרי חוק זה, לתאגיד

 מורשה או למי שהגיור בקשה למבלת ריש יון תאגיד מלרשה,

 יחולו ההוראות ליפי פרק ז׳2 לחוק ניירות ערך, בשינ ויים

 המחויבים,״

 ״המצאת מםמבים
 מהרשות בדואר

 אלקטרוני מאובטח

 4תיק
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 ונאמנים לקרנות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות,
 התשנ״ד-994ו (להלן - חוק השקעות משותפות) , זאת
 בדי שהרשות תובל לנהל את מגעיה גם עם גורמים אלה

 באמצעות מערבת דואר אלקטרוני מאובטח

 מבחינת חוק הםדרת העיםוק בייעוץ השקעות, מדובר
 למשל בהמצאת בקשה לדיווחים מיוחדים לפי םעיף 27(ד)
 לאותו חוק, בדרישת פרטים בקשר לדוח לפי םעיף 27(ה)
 לאותו חוק, במבתב ליקויים בעקבות ביקורת והודעה על
 ביקורת לפי םעיף 29 לאותו חוק ובהודעה על בוונה ועל
ת החוק ע צ ם לפרק ז׳ו לאותו חוק, ה א ת ה  דרישת קנם ב
 אינה מבקשת להחיל את השימוש במערבת דואר אלקטרוני
 מאובטח ביחם לבעלי רשיון יחידים, ומםתפקת בשלב זה

 בהחלת ההוראות על תאגידים בלבד

י ר ב  ד

 בםעיף 44יא מוצע להםמיך את הרשות לקבוע בללים
 לעניין הליבי רישום לצורך קבלת אישור גישה למערבת
 דואר אלקטרוני מאובטח, אופן יצירת תיבת דואר אלקטרוני
 מאובטח והגישה אליה, דרישות מינימום ממערבת המחשב
 ודרישות לעניין חתימה אלקטרונית בללים אלה אין חובה
 לפרםמם ברשומות, אך הם (ובל שינוי בהם) יפורםמו באתר
 האינטרנט של הרשות והם יועמדו לעיון הציבור במשרדיה,
 ובמקביל תפרםם הרשות ברשומות הודעה בדבר קביעת
 בללים אלה, זאת בדומה לתיקון המוצע בםעיף 2 להצעת

 החוק לגבי בללי הדיווח האלקטרוני

 סעיפים מוצע להחיל את ההםדר המוצע של המצאת
ת מערבת דואר אלקטרוני ו ע צ מ א 5 מםמבים ב ־  4 ו
ם בעלי רישיון לפי די י  מאובטח, גם על תאג
 חוק הםדרת העיםוק בייעוץ השקעות, ועל מנהלי קרנות

 4 ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 6ו4; התשם״ה, עמ׳ 840,
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 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-994ו4 (להלן - חוק השקעות משותפות),

 אחרי םעיף 29וא יבוא:

 ״המצאת מםמבים 29וב על הודעה, הוראה, דרישה ובל מםמך אחר שהרשות או עובד
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 או לנאמן לקרן, יחולו ההוראות לפי פרק ז׳2 לחוק ניירות ערך,

 בשינויים המחויבים ״

 תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה), ביום תחילתן של תקנות לפי םעיף 44י לחוק

 העיקרי בנוםחו בםעיף 4 לחוק זה, או ביום תחילתם של בללים לפי םעיף 44יא(א) לחוק

 העיקרי בנוםחו בםעיף 4 לחוק זה, לפי המאוחר מביניהם,

 (א) על אף הוראות פרק ז׳2 לחוק העיקרי בנוםחו בםעיף 4 לחוק זה, בתקופה של 40

 ימים מיום התחילה בל הודעה, הוראה, דרישה או מםמך אחר שהומצאו לפי הוראות

 הפרק האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה

 (ב) על אף הוראות םעיף 40א לחוק הםדרת העיםוק בייעוץ השקעות בנוםחו בםעיף 4

 לחוק זה, בתקופה של 40 ימים מיום התחילה, בל הודעה, הוראה, דרישה או מםמך

 אחר שהומצאו לפי הוראות הםעיף האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה

 ערב יום התחילה,

 (ג) על אף הוראות םעיף 29וב לחוק השקעות משותפות בנוםחו בםעיף 5 לחוק

 זה, בתקופה של 40 ימים מיום התחילה, בל הודעה, הוראה, דרישה או מםמך אחר

 שהומצאו לפי הוראות הםעיף האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום

 התחילה

 תיקון חוק השקעות
 משותפות בנאמנות

 תחילה

 הוראות מעבר

5 

6 

7 
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נות פעולתה של ת תקי ת אפשרות לבחון א ת  ובדי ל
 המערבת (אשר תעבור במובן בחינות תקינות מקדימות גם
 קודם בניםתה המחייבת לתוקף), מוצע בי במהלך החודש
 הראשון להפעלתו של ההםדר החדש, תידרש הרשות
 ללוות בל המצאה של מםמך בדואר אלקטרוני מאובטח,
 גם בהמצאה בדרך אחרת שהיתה נהוגה עד לתחילתו של
 התיקון המוצע (למשל - בפקם או בדואר רשום) במו בן
 מוצע בי הרשות תפרםם, בתוך 90 ימים מיום התחילה,
 הודעה ברשומות בדבר בל הבללים בעניין דיווח אלקטרוני
 שקבעה הרשות לפי םעיף 44ה(א) לחוק לפני יום התחילה

 של התיקון המוצע, ומועד תחילתם של בללים אלה

י ר ב  ד

ת משותפות, מדובר למשל ו ע ק ש נת חוק ה  מבחי
 בדרישת פרטים בקשר לדוח או לתשקיף בהתאם לםעיפים
 72(ג) ו־28 לאותו חוק, בהודעה על בוונה לדרישת קנם
 ועל דרישת קנם, בהתאם לםעיף 7וו(א) לאותו חוק ובמתן
 הוראות בקשר למנהלי קרנות, בהתאם לםעיף 97(ב) לאותו

 חוק

 סעיפים מוצע לקבוע בי תחילתו של החוק המוצע תהיה
7 ביום התחילה של התקנות שיותקנו לפי םעיף ־  6 ו
יקבעו לפי ם שי  44י המוצע או של הבללי
 םעיף 44יא(א) המוצע, לפי המאוחר מביניהם, באשר
 יום התחילה של התקנות ושל הבללים האמורים צפוי
 להיות מאוחר ממועד פרםומם ברשומות, יחד עם זאת,

 ס״ח התשנ״ד, עמי 308; התשס״ו, עמי 292.

 596 הצעות חוק הממשלה - 386, כ״ג באייר התשס״ח, 5.2008 .28
 המחיר 2.19 שקלים חדשים ISSN 0334-3030 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


