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בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) -
( )1בהגדרה ""גורם מאשר"" ,חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני"" ,אחרי
"גורם מאשר" יבוא ""חתימה אלקטרונית"" ,חתימה אלקטרונית מאובטחת"";
( )2אחרי ההגדרה "דיווח אלקטרוני" יבוא:
""אישור הגעה אלקטרוני"  -אישור החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת,
בדבר הגעתו של מסר אלקטרוני מאושר שנשלח אל תיבת דואר אלקטרוני
מאובטח;
"מנגנון הזדהות מאובטח"  -מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותוכנה ,הניתן
לשליטתו הבלעדית של בעליו ,והמאפשר את זיהוי בעליו באופן ייחודי;
"מסר אלקטרוני מאושר"  -מסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית
מאושרת;
"מערכת דואר אלקטרוני מאובטח"  -מערכת המשמשת להעברת מסרים
אלקטרוניים ,שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא מספקת לשולח אישור הגעה אלקטרוני;
( )2היא מאפשרת גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערכת ,רק
באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח;
( )3היא נוקטת ,באורח סדיר ,אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה
ומפני שיבוש עבודתה ,לצורך הבטחת מהימנות המידע שבה;
"תיבת דואר אלקטרוני מאובטח"  -תיבת דואר אלקטרוני במערכת דואר אלקטרוני
מאובטח;".
בסעיף 44ה לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) כללים לפי סעיף קטן (א) אין חובה לפרסמם ברשומות ,ואולם הרשות תפרסם
ברשומות הודעה על קביעת כללים כאמור ועל מועד תחילתם.
(ג) כללים לפי סעיף קטן (א) וכל שינוי בהם ,יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות
ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות
לפרסומם".
אחרי סעיף 44ו לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ז' :2דואר אלקטרוני מאובטח
הגדרות

44ז .בפרק זה -
"נמען"  -כל אחד מאלה:
( )1תאגיד מדווח;
( )2תאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי פרק ה' 3או
פרק ה';4
( )3תאגיד שהגיש לרשות בקשה להתיר את פרסומו
של תשקיף ,אשר על פיו יציע לראשונה ניירות ערך
לציבור;
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( )3דרישות מינימום למערכות חומרה ותוכנה
המשמשות לצורך גישה למערכת דואר אלקטרוני
מאובטח.
(ב) הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין דרישה לחתימה
אלקטרונית במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.
(ג) כללים לפי סעיפים קטנים (א) ו–(ב) אין חובה לפרסמם
ברשומות ,ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על קביעת
כללים כאמור ועל מועד תחילתם.
(ד) כללים לפי סעיפים קטנים (א) ו–(ב) וכל שינוי בהם,
יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות ,ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים
נוספות לפרסומם".
בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה1995-( 3להלן  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות) ,לפני סעיף  ,41תחת
הכותרת "פרק ט' :הוראות שונות" יבוא:
"המצאת מסמכים 40א .על הודעה ,הוראה ,דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד
מהרשות בדואר
שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה ,לתאגיד מורשה
אלקטרוני מאובטח
או למי שהגיש בקשה לקבלת רישיון תאגיד מורשה ,יחולו
ההוראות לפי פרק ז' 2לחוק ניירות ערך ,בשינויים המחויבים".
בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994-( 4להלן  -חוק השקעות משותפות),
אחרי סעיף 129א יבוא:
"המצאת מסמכים 129ב .על הודעה ,הוראה ,דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד
מהרשות בדואר
שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה ,למנהל קרן
אלקטרוני מאובטח
או לנאמן לקרן ,יחולו ההוראות לפי פרק ז' 2לחוק ניירות ערך,
בשינויים המחויבים".
תחילתו של חוק זה ,ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 44י לחוק העיקרי כנוסחו
בסעיף  3לחוק זה ,או ביום תחילתם של כללים לפי סעיף 44יא(א) לחוק העיקרי כנוסחו
בסעיף  3לחוק זה ,לפי המאוחר (להלן  -יום התחילה).
(א) על אף הוראות פרק ז' 2לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,בתקופה של 60
ימים ,מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות
הפרק האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה.
(ב) על אף הוראות סעיף 40א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו בסעיף 4
לחוק זה ,בתקופה של  60ימים מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך
אחר שהומצאו לפי הוראות הסעיף האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה
ערב יום התחילה.
(ג) על אף הוראות סעיף 129ב לחוק השקעות משותפות כנוסחו בסעיף  5לחוק זה,
בתקופה של  60ימים מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך אחר שהומצאו
לפי הוראות הסעיף האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה.
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