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 רשות ניירות ערך
 105-33  מספר משפטית עמדהפרסום 

 גילוי בנושא סייבר

 

 שלום לכולם, 
 

בשנים האחרונות עלה נושא ההתמודדות מול איומי הסייבר לסדר היום הציבורי 

קצב השינויים המהיר בעולם הטכנולוגי מייצר לתאגיד חשיפות ואיומים  .והתאגידי

חדשים שלעיתים קשים לזיהוי ודורשים מומחיות באיתורם, במניעתם, בהתאוששות 

 מפגיעתם ובמזעור נזקים.

 

לאור טיבם ומאפייניהם הייחודיים של סיכוני הסייבר, פרסמה רשות ניירות ערך ביום 

 -)להלן "גילוי בנושא סייבר" 105-33משפטית מספר עמדה  2018באוקטובר  21

 "העמדה"(. 

 

מטרת העמדה היא להגביר את מודעות התאגידים המדווחים לסיכון זה ולתת דגש 

 להיבטים מסוימים אשר הגילוי לגביהם עשוי להידרש על פי הוראות דיני ניירות ערך.

בהתאם לעמדה זו כפוף אין בעמדה זו כדי ליצור חובות גילוי חדשות וכל גילוי 

 למבחני המהותיות הרלוונטיים.

 

 העמדה מפרטת את הדרישות הקיימות בדין הרלוונטיות לסיכוני הסייבר ולמקרים של

 להלן תמציתן:התממשותם. 

 

 גילויים בתשקיף ובדו"ח התקופתי .1



לתוספת הראשונה לתקנות  39בהתאם להוראות סעיף  גורמי סיכוןגילוי לגבי  .א

 .1969 -מבנה וצורה( התשכ"ט –ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

סיכוני סייבר הינם גורם סיכון ככל סיכון אחר. אם קיים בתאגיד סיכון סייבר 

מהותי הרלוונטי לפעילותו, על התאגיד לכלול תיאור בדבר סיכון זה, התייחסות 

ומה של מדיניות הגנה, פיקוח על יישומה ובדיקת האפקטיביות שלה. לקי

 העמדה מפרטת את הגורמים שיש לשקול בבחינת מהותיות סיכוני הסייבר.

" בהתאם להוראות אירועים החורגים מעסקי התאגידים הרגיליםגילוי על " .ב

במקרה של תקיפות סייבר  לתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף. 36סעיף 

ות בתקופת הדוח, על התאגיד לבחון תיאור תמציתי של עיקרי האירועים מהותי

שהתרחשו בתקופת הדוח או הכללה על דרך הפניה של דוחות מידיים )ראו 

להלן( שפרסם התאגיד שבמסגרתם נכלל תיאור אודות האירועים  3סעיף 

 כאמור. העמדה מפרטת מה עשוי לכלול התיאור.

 

 גילוי בדוח הדירקטוריון .2

לתקנות ניירות ערך )דוחות  10בהתאם לתקנה  מצב ענייני התאגידגילוי על 

וכן גילוי על השפעת גורמים חיצוניים בהתאם  1970-ם(, התש"ליומיידתקופתיים 

ככל שסבור תאגיד שחשיפתו  בתוספת הראשונה לתקנות הדוחות. 6לסעיף 

באופן כללי, או לסיכוני סייבר הפכה בשנת הדוח למהותית יותר להבנת פעילותו 

אם אירעו תקיפה או תקיפות סייבר בעלי השפעה מהותית על אחד או יותר מסעיפי 

 הדוחות הכספיים, יובאו הסברי הדירקטוריון בעניין זה.

 

 םדיווחים מיידי .3

)א( לתקנות הדוחות לגבי "אירוע או ענין  36 גילוי בדיווח מיידי בהתאם לתקנה

בקרות אירוע תקיפת סייבר, תאגיד נדרש, בין  החורגים מעסקי התאגיד הרגילים"

היתר, לבחון את מהותיות האירוע לצורך דיווח לציבור. הדיווח המיידי יכלול את 

 דיווחים משלימים על האירוע במקרהתיאור האירוע, תיאור הנזק והערכתו, ו

 הצורך.

 

 לחצו כאן-לקריאת העמדה המשפטית באתר רשות ניירות ערך
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'טל, Deloitte, ראש המחלקה המקצועית, שותף ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516, טל':Deloitteהמקצועית,  שותף, המחלקה ,רו"ח אורי לוי
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