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)תיקון מס'

 ,(22התשס"ג*2002

 .1בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1 1968להלן החוק העיקרי( ,בסעיף  ,1בסופו יבוא:
""גורם מאשר"" ,חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני"  כהגדרתם בחוק
חתימה אלקטרונית;

"דיווח אלקטרוני"  הגשת מסמך לרשות באמצעות מסר אלקטרוני חתום בחתימה
אלקטרונית מאושרת ,ניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט:
"מחשב"" ,חומר מחשב" ו"פלט"  כהגדרתם בחוק המחשבים ,התשנ"ה;2 1995
"חוק חתימה אלקטרונית''  חוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א".3 2001

תיקון סעיף 35לא

 .2בסעיף )23ג() (1לחוק העיקרי ,במקום "להגיש לרשם עותק ממנו" יבוא "בהצעה
לציבור שבעקבותיה יהפוך התאגיד לתאגיד מדווח .להגיש לרשם עותק מהתשקיף".
 .3בסעיף 35לא)א( לחוק העיקרי ,במקום "לרשות ,לרשם" יבוא "לרשות".
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בסעיף  36לחוק העיקרי 
)ו( בסעיף קטן )א( ,המילה "ולרשם"  תימחק ,ובמקום "לרשות ,לרשם" יבוא
"לרשות";
)(2

תיקון סעיף

סעיף קטן )א (1

בסעיף

44

בטל.

לחוק העיקרי ,במקום "במשרד הרשם ובמשרד הראשי" יבוא "במשרד

הראשי".
הוספת פרק דו

.6

אחרי סעיף 44א לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ז' :1דיווח אלקטרוני
44ב) .א( טיוטת תשקיף ,תשקיף שהותר פרסומו ,מסמך רישום וכל דוח,
חוות דעת או אישור הכלולים בהם ,וכן כל דוח ,הורעה או מסמך אחר
שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי חוק זה  יוגשו בהתאם להוראות לפי

דרכי דיווח

פרק זה.

.
אבטחת מידע

)ב( מסמך שיש להגישו גם לבורסה לפי הוראות חוק זה ודווח
אלקטרונית לרשות ,תעבירו הרשות לבורסה ,ויראו את הדיווח האלקטרוני
לרשות גם כמילוי חובת ההגשה לבורסה.
44ג .לשם אבטחת מידע של מסמכים שרווחו אלקטרונית לרשות לפי
פרק זה ,תעשה הרשות שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות
המעניקות ,להנחת דעתה ,הגנה סבירה מפני חרירה ,שיבוש ,הפרעה או
גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב ,והמקנות רמה סבירה של זמינות
ואמינות.

ביצוע ותקנות

44ד) .א( שר האוצר יתקין ,לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות
עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,תקנות בדבר 

* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשסג ) 13בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הממשלה  ,7מיום ל' בחשון התשס"ג ) 5בנובמבר  ,(2002עמ' .142
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התש"ס ,עמ' .252
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .366
 3ס"ח התשס"א ,עמ' .210

) (1סדרי
האלקטרוני;

דיווח

אלקטרוני

וחתימות

לצורך

הריווח

) (2יחידים בעלי תפקיד בתאגיד ,נותני שירותים לתאגיד או
יחידים אחרים ,הרשאים לשמש במורשים לצורך דיווח
אלקטרוני וחתימה לצורך דיווח כאמור )בחוק זה  מורשה
חתימה אלקטרונית(;

) (3חובותיו של מורשה חתימה אלקטרונית בקשר לדיווח לפי
הוראות פרק זה;
)(4

שמירת מסמכים במשרדי התאגיד;

) (5אגרות שיש לשלם לרשות ,לרבות פטור מאגרות כאמור,
בקשר עם עיון ,הפקה והפצה של דוחות ונתונים שדווחו לה
אלקטרונית.
)ב( בלי לגרוע מהוראות חוק חתימה אלקטרונית שר המשפטים ושר
האוצר כאחד רשאים ,אם ראו כי הדבר דרוש לצורך שמירה על עניניו של
ציבור המשקיעים בניירות ערך ,להתקין תקנות לפי הצעת הרשות או
לאחר התייעצות עמה ,ובאישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי
וטכנולוגי של הכנסת ,בדבר 

סמכות הרשות

)ו( תנאים נוספים על הנדרש מגורם מאשר בחוק חתימה
אלקטרונית ,כדי שיוכל להיות גורם מאשר לצורך דיווח
אלקטרוני על פי הוראות חוק זה )בחוק זה  מאשר חתימה(;
) (2חובותיו של מאשר חתימה ,נוסף על חובותיו לפי חוק
חתימה אלקטרונית,
) (3דרישות מינימום למערכות חומרה ותוכנה של מאשר
חתימה ,נוסף על הדרישות לפי חוק חתימה אלקטרונית.
44ה) .א( הרשות רשאית לקבוע כללים לענין 
) (1הליכי הרישום לצורך ריווח אלקטרוני לרשות,
) (2אופן הדיווח האלקטרוני;
) (3דרישות מינימום למערכות חומרה ותוכנה המשמשות
לצורך דיווח אלקטרוני;
)(4

התוכנה שבאמצעותה ייעשה הדיווח האלקטרוני;

) (5מבנה ומתכונת הטפסים שיש להשתמש בהם לצורך ריווח
אלקטרוני;
)(6

תנאים בקשר עם עיון ,הפקה והפצה של דוחות ונתונים

שרווחו לה אלקטרונית.
)ב(

האוצר,
מאשר

חתימה

פרסום הכללים לפי סעיף קטן )א( יהיה בדרך שיקבע שר
בהתייעצות עם הרשות.

44ו .יושב ראש הרשות ,או מי שהוא הסמיכו לכך ,רשאי לדרוש ממאשר
חתימה או ממי שמבקש להיות מאשר חתימה ,כל הסבר ,פירוט ,ידיעות או
מסמכים ,לשם בחינת עמידתו בהוראות לפי חוק זה".

תיקון חוק
החברות  מס' 15

 .7בחוק החברות ,התשנ"ט 4 1999
) (1סעיף   144בטל;
) (2בסעיף  ,(2)377במקום "ובלבד שנקבעו תקנות לפי סעיף
שנקבעו הוראות בדבר דיווח אלקטרוני לפי חוק ניירות ערך".

תחילה

"(1)144

יבוא "ובלבד

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיפים 44ד עד 44ה לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיף  6לחוק
.8
זה ,במועד שיקבע שר האוצר בהודעה שתפורסם ברשומות ,לפי הצעת הרשות ,ובלבד
שמועד זה לא יקדם למועד תחילתן של תקנות לפי סעיף 44ד)א(.

אריאל שרון

מאיר

ראש הממשלה

שר

משה קצב

אברהם

בורג

המדינה

ראש

הכנסת

נשיא

 4ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189

יושב

שטרית

המשפטים

