כללי רישום ,חתימה ,דיווח והפצה במגנא

1

לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -
ניתנת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 44ה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ( 21968 -להלן -
החוק) ,קבעה רשות ניירות ערך (להלן  -הרשות) כללים בדבר רישום ,חתימה ,דיווח והפצה במגנא
כלהלן:

פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

שמירת
דינים

.2

בכללים אלה -
"אמצעי לאימות חתימה"" ,אמצעי חתימה"" ,חתימה אלקטרונית",
"חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"תעודה אלקטרונית" – כהגדרתם
בחוק חתימה אלקטרונית;
"אסימון" (" ,)tokenמספר מזהה"" ,מפתח פרטי"" ,מפתח ציבורי"
כהגדרתם בתקנות מאשר חתימה;

–

"אתר הדיווח"" ,אתר ההפצה"" ,גורם מדווח"" ,דף לוואי"" ,חתימה
ידנית"" ,מגנא" (מערכת גילוי נאות אלקטרונית)" ,מורשה חתימה
אלקטרונית"" ,מסמך"" ,נושא משרה בכירה" – כהגדרתם בתקנות
חתימה ודיווח אלקטרוני;
"טופס" או "טופס דיווח" – טופס אלקטרוני המשמש לצורך דיווח
אלקטרוני לרשות ,כפי שהוא מופיע ,במועד הדיווח ,באתר הדיווח או
באתר טופס ,בכתובת כמפורט בתוספת הראשונה לכללים אלה;
"טופס דיווח לא פומבי" – טופס דיווח שאינו מיועד להפצה בציבור;
"טופס דיווח פומבי" – טופס דיווח המיועד להפצה בציבור ,והמועבר
לאחר קליטתו במגנא לעיון הציבור באתר ההפצה;
"מאשר חתימה"– כמשמעותו בסעיף 44ד(ב) לחוק;
"מחשב המדווח" – מחשב המשמש את מורשה החתימה האלקטרונית
לצורך הורדת טפסי דיווח מאתר הדיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות,
והעומד בדרישות חומרה ותוכנה כאמור בפרק ג' ,לרבות חיבור לרשת
האינטרנט;
"תקנות דיווח אלקטרוני" – תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח
אלקטרוני) ,התשס"ג – ;32003
"תקנות מאשר חתימה" – תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) ,התשס"ג
.42003

–

כללים אלה באים להשלים את הקבוע בחוק ובתקנות לפיו לעניין דיווח
אלקטרוני ,ויש לקראם בכפוף לקבוע בחוק ובתקנות לפיו.

פרק ב' :רישום מורשה חתימה אלקטרונית
 1הערה :מסכי האינטרנט המופיעים בכללים אלה הנם לצורך הדגמה בלבד ,ואינם בהכרח המסכים שיוצגו בפועל.
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג ,עמ' .70
 3ק"ת התשס"ג ,עמ' .665
 4ק"ת התשס"ג ,עמ' .594

רישום לראשונה
במגנא של גורם
מדווח ומורשה
חתימה
אלקטרונית
מטעמו

.3

רישום מורשה
חתימה
אלקטרונית נוסף

.4

רכישת אמצעי
חתימה ותעודה
אלקטרונית

.5

המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית יפנה למשרדי מאשר חתימה,
לפי הרשימה המופיעה בתוספת השניה כשבידיו אישור הרשות (תוקף
האישור הנו ל 14-יום מהמועד אשר יפורט באישור) ,יזדהה בפני מאשר
החתימה ,ימסור לו את אישור הרשות וירכוש ממנו אמצעי חתימה
ותעודה אלקטרונית שיאוחסנו על גבי אסימון ( )tokenלצורך דיווח
אלקטרוני לרשות.

חידוש תוקפה
של תעודה
אלקטרונית

.6

(א) בקשה לחידוש תוקפה של תעודה אלקטרונית שהונפקה לצורך
דיווח אלקטרוני ,יוכל להיעשות בתקופת שלושים הימים שלפני
מועד סיום התוקף אצל מאשר החתימה שהנפיק את התעודה
האלקטרונית המקורית ,יש צורך בקבלת אישור נוסף מהרשות;
בקשת אישור תוגש לרשות בדיווח אלקטרוני באמצעות טופס "
בקשה לחידוש תוקף התעודה האלקטרונית ורישומו של מורשה
חתימה אלקטרונית לגורם מדווח " (טופס  )311לא חודש תוקפה
של תעודה אלקטרונית בתקופה האמורה ,יש צורך ברכישת תעודה
אלקטרונית חדשה.

ביטול מינויו של
מורשה חתימה
אלקטרונית או
שינוי בפרטיו
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(א) בקשה לרישום לראשונה של גורם מדווח ומורשי חתימה
אלקטרונית עבורו במגנא ,תוגש על גבי "בקשה לרישום ראשוני של
מורשה חתימה אלקטרונית" בהתאם לנוסח המופיע באתר ההפצה
[ ]WWW.MAGNA.ISA.GOV.ILתחת התפריט "טפסי רישום".
(ב) הבקשה תיחתם בחתימה ידנית ותוגש לרשות במשרדיה בירושלים
או בתל אביב באמצעות מסירתה ביד או משלוחה בדואר.
(ג) אישרה הרשות את הבקשה ,יקבל מורשה החתימה האלקטרונית
המוצע אישור מהרשות ,הכולל מספר מזהה ,לשמש כמורשה
חתימה אלקטרונית עבור הגורם המדווח.
(א) בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית לגורם מדווח שכבר
נרשם במגנא תוגש לרשות בדיווח אלקטרוני באמצעות טופס
"בקשה להוספת  /גריעת מורשה חתימה אלקטרונית לגורם
מדווח" (טופס .)301
(ב) אישרה הרשות את הבקשה ,יקבל מורשה החתימה האלקטרונית
המוצע אישור מהרשות ,הכולל מספר מזהה ,לשמש כמורשה
חתימה אלקטרונית עבור הגורם המדווח.

(ב) תעודה אלקטרונית תהיה ניתנת לחידוש ,ובלבד שמשך התוקף
המצטבר של התעודה לא יעלה על ארבע שנים ממועד הנפקת
התעודה האלקטרונית הראשונה.
(א) ביטל גורם מדווח את מינויו של מורשה חתימה אלקטרונית ,ידווח
על כך באופן אלקטרוני לרשות באמצעות טופס "בקשה להוספת /
גריעת מורשה חתימה אלקטרונית לגורם מדווח" (טופס  ,)301וכן
יודיע למאשר החתימה שהנפיק עבורו את התעודה האלקטרונית,
לא יאוחר ממועד כניסת הביטול לתוקף.
(ב) חל שינוי בתפקידו של מורשה חתימה אלקטרונית אצל הגורם
המדווח או בפרטים שדווחו לרשות ביחס אליו ,ידווח הגורם
המדווח באופן אלקטרוני על כך לרשות באמצעות טופס "שינוי
פרטי מורשה חתימה אלקטרונית" (טופס  ,)300במועד כניסת
השינוי לתוקף; חדל מורשה החתימה האלקטרונית לכהן כנושא
משרה בכירה אצל הגורם המדווח ,ידווח הגורם המדווח באופן
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אלקטרוני לרשות על דבר ביטול מינויו כמורשה חתימה אלקטרונית
באמצעות טופס "בקשה להוספת  /גריעת מורשה חתימה
אלקטרונית לגורם מדווח" (טופס  ,)301וכן יודיע למאשר החתימה
על ביטול התעודה האלקטרונית.
(ג) על אף האמור בפסקאות (א) ו(-ב) ,רשאי יושב ראש הרשות או עובד
שהוא הסמיך לכך ,להתיר ,בנסיבות מיוחדות ,הגשת הדיווחים
כאמור בפסקאות (א) ו(-ב) לרשות שלא באמצעות דיווח אלקטרוני,
ובתנאים שיורה.

פרק ג' :דיווח אלקטרוני למגנא
מחשב המדווח

.8

התקנת תוכנת

.9

(א) דיווח אלקטרוני לרשות יתבצע ממחשב העומד בתנאי חומרה
ותוכנה אלה:
( )1מערכת הפעלה;Windows 10, Windows 8.1 32/64 bit :
הערות :במערכת הפעלה  64ביט יש להפעיל את  Internet Explorerגרסת
 32ביט בלבד .בחלונות  8יש להפעיל את  Internet Explorerגרסת ה-
 Desktopולא את האפליקציה בממשק האריחים .בחלונות  10יש
להשתמש ב Internet Explorer-בלבד .דפדפן  EDGEלא נתמך;
( )2חיבור מהיר לאינטרנט;
( )3יציאת ;USB
( )4דפדפן אינטרנט אקספלורר בגרסה  11.0ע"ג המחשב;
( )5רזולוציית מסך מינימלית ; 1280X1024
( )6התקנת תוכנת  ; PDF SKYהתוכנה ניתנת לרכישה
מקוונת כמפורט בתוספת השלישית;
( )7אפשרות כתיבה לדיסק מקומי.
( )8במידה וקיימת מערכת אבטחת מידע במחשב או ברשת
אליה הוא מחובר ,עליה לאפשר גישה לאתר הדיווח
בפרוטוקול .https 443
( )9קונפיגורציה של הדפדפן כך שיאפשר הורדה והפעלה של
 ActiveXמאתר מגנא
(ב) לפני ההתחברות הראשונה ממחשב המדווח לאתר
שכתובתו
אינטרנט
לאתר
לגשת
יש
הדיווח
( HTTP://INSTALL.MAGNA.ISA.GOV.ILלהלן – אתר ההתקנה)
לצורך ביצוע התקנה חד-פעמית של מספר רכיבי תוכנה לדיסק
המקומי במחשב המדווח (כגון רכיב תוכנה ,העושה שימוש ב-
 ,Active Xודרייבר לאסימון ( ;))tokenבאתר ההתקנה יופיעו
הוראות כיצד לבצע את ההתקנה החד-פעמית הנדרשת.
מודגש כי פעולת ההתקנה האמורה מיועדת להתבצע פעם אחת
בלבד לכל מחשב מדווח חדש; אם וכאשר יהיו עדכוני תוכנה או
שדרוגי גרסאות בעתיד ,המערכת תתריע על כך בעת הכניסה לאתר
הדיווח.

PDF SKY

(א) לאחר רכישת התוכנה וקבלת אישור עסקה ,הכולל את קוד
הרישיון לרישום המוצר ,יש להוריד את קובץ ההתקנה,
כמפורט באישור העסקה.
(ב) יש לאתר את קובץ ההתקנה  PDFSKYSetup.exeוללחוץ עליו עם
המקש הימני של העכבר.
(ג) בתפריט שנפתח יש ללחוץ על  Run as administratorלהפעלת
ההתקנה.
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(ד) אם נפתח חלון  ,UACהמבקש אישור לביצוע הפעולה ,יש
ללחוץ כן ( )Yesלהפעלת ההתקנה.

(ה) יש להמתין להופעת חלון ההתקנה הבא וללחוץ על הבא
(:)Next
(ו)

(ו) בחלון הבא יש לקרוא ולאשר את הסכם רישוי התוכנה
וללחוץ על הבא (:)Next
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(ז) בחלון הבא יש להזין את קוד הרישיון ( ,)Serial Numberכפי
שמופיע במסמך אישור העסקה ,וללחוץ על הבא (:)Next

(ח) רכיב ההתקנה מבצע מספר בדיקות בשלב זה ,ואם לא יהיו
שגיאות יופיע החלון הבא ,בו יש ללחוץ על התקנה (:)Install
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(ט) בשלב זה תתבצע התקנת הרכיב ורישומו ( .)Activationבסיום
שלב זה יופיע המסך הבא ,בו יש ללחוץ על  Finishלסגירת
החלון:

(י) ההתקנה יוצרת קיצורי דרך ליישום על שולחן העבודה
ובתפריט התוכניות (התחל).

התחברות לאתר
הדיווח

.10

(א) הגישה לאתר הדיווח תותר לבעלי אמצעי חתימה ותעודה
אלקטרונית תקפה ,שהונפקו לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.
(ב) הגישה לאתר הדיווח תתאפשר דרך כל ספק אינטרנט ()ISP
ותתבצע באמצעות דפדפן  Microsoft Internet Explorerגרסה
.11.0
(ג) לצורך התחברות לאתר הדיווח ,יחבר מורשה חתימה
אלקטרונית את האסימון ( )tokenשברשותו לכניסת USB
במחשב המדווח ,יוודא כי מחשב המדווח מחובר לרשת
האינטרנט ויקליד בשורת הכתובת בדפדפן את כתובת אתר
הדיווח ( ;)HTTPS://FILING.MAGNA.ISA.GOV.ILבמידה
וקיימות באסימון ( )tokenמספר תעודות אלקטרוניות ,יבחר
מורשה החתימה האלקטרונית מתוך רשימת התעודות
האלקטרוניות את התעודה האלקטרונית הרלוונטית עבור
הגורם שבשמו הוא מבקש לדווח .אם קיימות תעודות נוספות,
כאמור ,ניתן ללחוץ על  more choicesלקבלת הרשימה.
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(ד) לפני הצגת מסך הכניסה לאתר הדיווח יופיע מסך ובו יתבקש
מורשה החתימה האלקטרונית להקליד בשדה המתאים את
סיסמתו האישית (לאמצעי החתימה) וללחוץ על לחצן OK
לאישור.
(ה) הוקלדה בטעות סיסמא שגויה ,יקליד מורשה החתימה
האלקטרונית את הסיסמא בשנית; נחסמה הגישה של מורשה
החתימה האלקטרונית לאתר הדיווח ,יפנה מורשה החתימה
האלקטרונית למרכז התמיכה הטלפוני (לפי הפרטים המופיעים
בסעיף .)19
מסך הקלדת סיסמא

(ו) בכניסה לאתר הדיווח המערכת תזהה את המשתמש כמי
שהנו בעל תעודה אלקטרונית בתוקף ותאפשר את הכניסה
לאתר הדיווח ,תוך התאמת שפת הממשק והמסכים
הרלוונטיים לסוג הגורם המדווח מטעמו הנו פועל; לחיצה על
הקישור "תנאי שימוש באתר" במסך הכניסה תגרום להצגת
מסך ובו פירוט תנאי השימוש במערכת.
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מבנה אתר
הדיווח

.11

(א) בשורת הכותרת של אתר הדיווח מופיעים:
( )1מספר הטלפון של מוקד התמיכה הטלפוני.
( )2פרטי המדווח; פרטים על תוקף המדווח ותוקף התעודה

(ב) בחלקו העליון של כל מסך באתר הדיווח קיים סרגל כפתורי
הפעולה ,המשמש לביצוע פעולות הקשורות לתהליך הכנת
הדיווח ושליחתו.
סרגל כפתורי הפעולה

כפתורי הפעולה ,כמפורט להלן ,יהיו פעילים במידה וקיים
טופס טעון על גבי מחשב המדווח( .פרוט לגבי כל כפתור
בנפרד ראה ב"שלבים בתהליך הדיווח").
(ג) בצדו הימני של מסך איתור טופס קיים שדה חיפוש ולאחריו
רשימת הנושאים של טפסי הדיווח הזמינים לגורם המדווח;
בחירת נושא בתפריט רשימת הנושאים תגרום להצגת כל הטפסים
השייכים לנושא זה ,בהבחנה בין טפסי דיווח פומבי לטפסי דיווח
לא פומבי.
תפריט נושאים ראשיים
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מסך ראשי

(ד) בתחתית המסך של אתר הדיווח קיימות קישוריות כמפורט להלן:
(ה) קישורית ל "הודעות הרשות" – לחיצה על קישורית זו תפצח חלון עם
הודעות הנוגעות לאתר הדיווח .חלונית זו תקפוץ גם בעת הכניסה לאתר.
(ו) קישורית ל"כללי דיווח" – לחיצה על קישורית זו תפתח חלון ובו פירוט
ביחס לטפסים המשמשים לצורך דיווח על אירועים לפי החוק.
(ז) קישורית ל"מידע תמיכה" – לחיצה על קישורית זו תקשר את המשתמש
למסך שבו יוצגו פרטי מאשרי חתימה ,פרטי מרכז התמיכה הטלפוני,
ופרטיה של המחלקה המשפטית לשאלות שאינן טכניות;,
(ח) קישורית ל"תנאי שימוש" – לחיצה על קישורית זו תציג בפני המשתמש
הודעה על תנאי השימוש באתר הדיווח ;
(ט) קישורית ל"צור קשר" – לחיצה על קישורית זו תפתח חלון למשלוח הודעות
דואר אלקטרוני לרשות או למוקד התמיכה;
(י) קישורית ל"אתר מגנא" – לחיצה על קישורית זו תקשר את המשתמש לאתר
ההפצה [;]WWW.MAGNA.ISA.GOV.IL
(יא) קישורית ל"אתר הרשות " – לחיצה על קישורית זו תקשר את
המשתמש לאתר המידע של הרשות ( )WWW.ISA.GOV.ILובו מידע אודות
התפקידים ,המחלקות ופעילויות הרשות .כמו כן ניתן למצוא באתר מידע
אודות חוקים ,תקנות ,פסקי דין ,רשימת חברות ציבוריות ,קרנות נאמנות,
יועצי השקעות ,מנהלי תיקי השקעות ועוד;
(יב) קישורית ל"רכיב מגנא" – קישורית זו מיועדת לשימוש במקרי תמיכה
מוגדרים .לחיצה על קישורית זו ,אם קיימת ,תתבצע רק בהנחיית מוקד
התמיכה.

תהליך הדיווח
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(א) בחירת טופס הדיווח יכולה להתבצע בשתי חלופות:
( )1איתור הטופס באמצעות שדה החיפוש (הקלדת חלק משם
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הטופס ולחיצה על "חפש").

( )2בחירת הנושא הראשי הרלוונטי בתפריט רשימת
הנושאים הראשיים בצדו הימני של המסך; בחירת הנושא
הראשי מתוך רשימת הנושאים תגרום להצגת כל
הטפסים השייכים לנושא זה במרכז המסך.
מורשה החתימה האלקטרונית יבחר מתוך רשימת הטפסים
המופיעה במרכז המסך את טופס הדיווח המתאים לאירוע
שברצונו לדווח; לחיצה על כותרת הטופס המבוקש תגרום לטעינת
הטופס לחלון העבודה.
(ב) נבחר טופס הדיווח הרצוי ,יוצגו בכותרת העליונה של הטופס
פרטים מזהים אודות הגורם המדווח שבשמו מתבצע הדיווח,
ובכותרת התחתונה של הטופס יוצגו פרטי מורשה החתימה
האלקטרונית המבצע את הדיווח ופרטים נוספים אודות הגורם
המדווח ,כאמור.

כותרת עליונה:

כותרת תחתונה:

(ג) הוטען הטופס בחלון העבודה ,ימלא מורשה החתימה
האלקטרונית במחשב המדווח את הטופס; מילוי הטופס יכול
להיעשות בתצורת  offlineללא חיבור לאתר הדיווח.
(ד) מורשה החתימה האלקטרונית ימלא את שדות החובה ויתר
10

השדות בטופס בהתאם לנדרש;
לענין זה – "שדה חובה" הנו שדה המוגדר כשדה החייב במילוי בכל
מקרה ,וללא מילויו הדיווח לא יהיה שלם (למשל ,שדה הכולל
את תאריך תחילת הכהונה בטופס דיווח על מינוי נושא משרה
בכירה).
יודגש ,כי אף אם שדה מסוים אינו מוגדר כ"שדה חובה" ,יש חובה
למלאו אם הוא רלבנטי לאירוע שבגינו מוגש הדוח.
המעבר בין שדות הטופס יתבצע באמצעות מקש  TABבמקלדת ,או
באמצעות העכבר.
(ה) בחלק מן הטפסים יופיעו שדות כמפורט להלן:
תיבת ערכים נפתחת -לחיצה על

תגרום להצגת רשימת ערכים לבחירה באמצעות העכבר.
 - radio buttonאפשרות לסימון רק אופציה אחת רצויה:

תיבת סימון  -תיבת סימון מאפשרת בחירה יחידה או
מרובה מבין מס' אפשרויות .האפשרות/אפשרויות שנבחרו
יסומנו ב-

.

לחיצה על כפתור
כפתור "הוסף" -
הוספה של רשומה נוספת.
כפתור "מחק"  -לחיצה על כפתור
הרשומה.

תאפשר

תגרום למחיקת

תיבת מלל חופשי  -בתחתית כל טופס דיווח תופיע תיבת מלל
חופשי ,בה ניתן להזין הרחבה ,הסבר ,הוספה וכו' של פרטים
מהדוח שאין שדות ספציפיים המיועדים להזנתם .כמו כן
ישנם שדות בהם ניתן להזין מספרי אסמכתאות של דיווחים
הקשורים לדיווח הנשלח.

(ו) בטפסים בהם קיימים שדות שלצידם מופיע כפתור ""Browse
ניתן לצרף קבצים נלווים לטופס; ניתן לצרף קבצים מסוג TEXT
או  ,PDFבהתאם למוגדר בטופס .קבצים מסוג  ,PDFיישמרו
וייסגרו במבנה מתאים כמפורט בסעיף  ;13לחיצה על הכפתור
" ,"Browseתגרום לפתיחת חלון ,שבו ניתן לבחור את הקובץ
הרצוי.
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(ז) הדיווח האלקטרוני ,ובכלל זה כל הקבצים המצורפים לדיווח ,לא
יכללו קבצי וידאו ,אודיו או אנימציה ,וכן לא יכללו תמונות למעט
גרפים ,טבלאות ,לוגו או סמל הגורם המדווח.
(ח) כלל הדיווח דף לוואי ,ימלא מורשה החתימה האלקטרונית את
הפרטים הנדרשים בדף הלוואי ויוודא כי הפרטים שמילא בדף
הלוואי תואמים את הפרטים המופיעים בדוח שבכוונתו להגיש
לרשות.
(ט) בכל שלב במהלך הכנת הדיווח בו טעון טופס דיווח על גבי מחשב
המדווח ,ניתן לבצע את הפעולות הבאות בהתאם לכפתורי
הפעולה:
( )1כפתור "שמירה" – מאפשר שמירת תצוגת הדיווח בנוסף
לשמירת נתונים שהוקלדו בטופס הדיווח; השמירה
אפשרית בכל שלב במהלך מילוי הטופס או לאחר
השלמתו; לחיצה על הכפתור תפתח מסך "שמירה" בו על
מורשה החתימה האלקטרונית לבחור מקום לשמירת
הקובץ ולתת שם לקובץ (כברירת מחדל תוצע למשתמש
אפשרות לשמירת הקובץ בשם המורכב מהאותיות ,RNE
מתאריך השמירה ,שעת השמירה ושם הטופס ,אולם
המשתמש רשאי לבחור בשם אחר לקובץ ,ובלבד שלא
תשונה הסיומת " ."htmלמען הסדר הטוב מומלץ לבחור
שם קובץ אשר יעיד על תוכן הקובץ) .קובץ שנשמר בדרך
זו ניתן להעברה לכל נמען בכלים חיצוניים למערכת (כגון
דואר אלקטרוני רגיל) ,מבלי יכולת לשנות את הנתונים
שהוקלדו בו.
יודגש ,כי בפעולת "שמירה" לא מדובר בשמירת קבצי
 PDFהמצורפים לו ,אלא בשמירת הטופס והנתונים
שהוקלדו בטופס בלבד .שמירת הנתונים עשויה לסייע ,בין
היתר ,בהמשך מילוי הטופס שהופסק (ללא צורך בהקלדה
מחדש של הנתונים שנשמרו) או כבסיס למילוי טופס חדש
בעתיד.

( )2כפתור "טעינה"  -מאפשר טעינה של נתונים שנשמרו
כאמור בפסקה ( )1לטופס חדש הטעון על גבי מחשב
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המדווח; לא ניתן לבצע טעינה של קישור לקובץ  ,PDFאף
אם נכללה הפניה לקובץ  PDFבנתונים המקוריים
שנשמרו.
מורשה חתימה אלקטרונית המעונין להמשיך בתהליך
מילוי הטופס שנתוניו נשמרו ,יפעל בהתאם לסדר
הפעולות כדלקמן:
(א) יבחר מתוך תפריט רשימת הטפסים את טופס
הדיווח המבוקש ,ילחץ עליו ויגרום להצגתו
במסך העבודה;
(ב) ילחץ על כפתור "טעינה";
(ג) יאתר את הקובץ שבו נשמרו נתוני הטופס ויבחר
אותו; הנתונים שנשמרו ייטענו לטופס המוצג על
גבי מסך העבודה.
מובהר כי האפשרות "טעינה" כמתואר לעיל תהיה בת
ביצוע רק במקום בו קיימת זהות מלאה בין הטופס
שנתוניו נשמרו לטופס החדש המוצג במסך העבודה.

( )3כפתור "בדיקה" – מיועד לבדיקת תקינות טכנית של
הטופס לפני שליחתו; לחיצה על הכפתור תגרום לביצוע
בדיקת מילוי שדות חובה ,מילוי תאריכים ,בדיקה שסוג
הנתונים שהוזנו מתאים וכו' ,וכן בדיקות לוגיות דוגמת
קשר בין שדות .במידה והטופס מולא באופן תקין,
תתקבל הודעה כי "הטופס תקין".

יודגש כי בדיקת התקינות הטכנית האמורה אינה כוללת
בדיקה של תוכן הדיווח ושלמותו.
( )4כפתור "הצגה" – מיועד להצגת הטופס בתצוגה מקדימה
לפני שליחתו; לחיצה על הכפתור תגרום להצגת הטופס
על גבי המסך בתצוגה מקדימה ללא מספר אסמכתא.
ממסך תצוגה מקדימה ניתן לבצע פעולת "שמירה" או
"הדפסה" ,אולם לא ניתן לבצע פעולת "שליחה"

( )5כפתור "הדפסה" – לחיצה על הכפתור תגרום לפתיחת
תפריט הדפסה בו יש לבחור את המדפסת שבאמצעותה
תתבצע הדפסת הטופס.
יצירת קובץ PDF

לדיווח במגנא

.13

(א) יש להפעיל את היישום  ,PDF SKYובחלון הראשי ללחוץ על לחצן
לפתיחת דיאלוג "הוספת קובץ".
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(ב) יש לבחור קובץ לצירוף (ניתן לסמן מספר קבצים לצירוף בו
זמנית) וללחוץ על פתח ( )Openבסיום.
ניתן לצרף קבצי  Excel ,Wordו Powerpoint -וכן קבצי .PDF

(ג) הקבצים שנבחרו יופיעו מצד ימין .ניתן לחזור על השלבים
הקודמים להוספת קבצים נוספים.
ניתן להסיר קובץ מהרשימה ע"י סימונו ולחיצה על
ניתן לשנות את מיקום הקובץ ע"י סימונו ולחיצה על החיצים
 .סדר הקבצים ברשימה קובע את סדר הופעת הדפים בקובץ
הסופי.

(ד) לאחר קביעת רשימת הקבצים להמרה ואת הסדר בו יופיעו בקובץ
לביצוע ההמרה.
הסופי ,יש ללחוץ על

(ה) בסיום ההמרה תופיע תצוגה מקדימה של קובץ ה PDF-בצד
השמאלי של החלון הראשי.
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(ו) לחתימת וסגירת הקובץ והכנתו לצירוף לדיווח במגנא יש ללחוץ
על  .בחלון שייפתח יש ללחוץ על כן ( )Yesלפתיחת דיאלוג
שמירת קובץ.

(ז) יש לבחור את המיקום והשם של הקובץ החתום וללחוץ על שמור
( .)Saveיש לוודא כי שם הקובץ לא מכיל רווחים.

(ח) היישום יחתום ויסגור את הקובץ ובסיום התהליך יוצג החלון
הבא ,שמאפשר לפתוח את הקובץ החתום לצפייה בקורא הPDF-
ברירת המחדל שמותקן במחשבך .בחלון זה מוצג המיקום בו
נשמר הקובץ החתום.
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(ט) יש ללחוץ על אישור לסגירת החלון .כעת ניתן לצרף את הקובץ
לדיווח במגנא.
שליחת דוח
לרשות
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(א) סיים מורשה החתימה האלקטרונית את מילוי הטופס וביצוע
בדיקת תקינות ווידא כי נתמלאו כל הדרישות הקבועות בתקנות
דיווח אלקטרוני לצורך ביצוע החתימה האלקטרונית והדיווח
האלקטרוני לרשות ,ילחץ על כפתור הפעולה "שליחה" ,אשר
יגרום להצגת הטופס בתצוגה מקדימה עם מספר אסמכתא
לטופס.
(ב) במסך תצוגה המקדימה יש באפשרות מורשה החתימה
האלקטרונית לבצע כל אחת מארבעת הפעולות הבאות:
.1

.2
.3
.4

"שמירה" – מאפשר שמירת תצוגת הדיווח בנוסף
לשמירת נתונים שהוקלדו בטופס הדיווח; לחיצה על
הכפתור תפתח מסך "שמירה" בו על מורשה החתימה
האלקטרונית לבחור מקום לשמירת הקובץ ולתת שם
לקובץ (כברירת מחדל תוצע למשתמש אפשרות לשמירת
הקובץ בשם המורכב מהאותיות  ,RNEמתאריך
השמירה ,שעת השמירה ושם הטופס ,אולם המשתמש
רשאי לבחור בשם אחר לקובץ ,ובלבד שלא תשונה
הסיומת " ."htmלמען הסדר הטוב מומלץ לבחור שם
קובץ אשר יעיד על תוכן הקובץ) .קובץ שנשמר בדרך זו
ניתן להעברה לכל נמען בכלים חיצוניים למערכת (כגון
דואר אלקטרוני רגיל) ,מבלי יכולת לשנות את הנתונים
שהוקלדו בו.
יודגש ,כי בפעולת "שמירה" לא מדובר בשמירת קבצי
 PDFהמצורפים לו ,אלא בשמירת הטופס והנתונים
שהוקלדו בטופס בלבד .שמירת הנתונים עשויה לסייע ,בין
היתר ,בהמשך מילוי הטופס שהופסק (ללא צורך בהקלדה
מחדש של הנתונים שנשמרו) או כבסיס למילוי טופס חדש
בעתיד.
"הדפסה"  -אפשרות להדפסת הדיווח.
"סגירה"  -ביטול השליחה וחזרה למסך הדיווח.
"חתימה ושליחה" – חתימה על המסמך בחתימה
אלקטרונית מאושרת ושליחתו לרשות .כל עוד לא לחץ
מורשה החתימה האלקטרונית על כפתור "חתימה
ושליחה" ,ניתן עדיין לחזור לטופס לצורך עריכת שינויים
בנתונים המופיעים במסמך.

(ג) לחיצה על כפתור "חתימה ושליחה" ,תגרום להתחלת תהליך
השליחה של טופס הדיווח לרשות ,ובמסגרתו יוצגו על גבי המסך
הודעות כדלקמן:
( )1עם תחילת תהליך השליחה תוצג בפני מורשה החתימה
האלקטרונית הודעה המבקשת את אישורו לשליחת
הדוח .היה טופס הדיווח פומבי – יצוין הדבר בהודעה;
בחר מורשה החתימה האלקטרונית באפשרות "לא",
יופסק תהליך השליחה .בחר מורשה החתימה
האלקטרונית באפשרות "כן" ,יוצג מסך ובו יתבקש
להקליד שוב את סיסמתו האישית (של אמצעי החתימה
שלו) ,ולאחר מכן תציג המערכת הודעה לפיה הדיווח
בתהליך שליחה ,וכי יש להמתין לסיום התהליך.

16

( )2במהלך תהליך השליחה יעברו נתוני הטופס בדיקת קבלה
טכנית במגנא לוודא ,בין היתר ,כי הטופס אינו מכיל קוד
עוין ,העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או
לחומר המצוי במחשב הרשות ,כי הטופס שהוגש הנו
בגרסתו העדכנית ,כי שדות החובה בטופס מולאו ,כי נעשה
שימוש בקבצי  PDFתקינים וכיו"ב .הסתיימה הבדיקה
בהצלחה ,תוצג באתר הדיווח הודעה המאשרת כי הדיווח
נשלח אך טרם נקלט.
בנוסף ,יוצג למורשה החתימה האלקטרונית מסך
()3
לשמירת טופס הדיווח שנשלח (שמירה בפורמט ,HTML
כמפורט בסעיף (13ב)( )1לעיל ,כולל נתוני הדיווח לטעינה
חוזרת ומספר האסמכתא; ברירת המחדל לשם הקובץ
תהיה  Mainומספר האסמכתא) .כמו כן תופיע האפשרות
להדפסת המסמך שנשלח.
(ד) מסמך שדווח באופן אלקטרוני לרשות ,יראו אותו כמוגש במועד
שבו נקלט במגנא ,בהתאם לאישור שיונפק למורשה החתימה
האלקטרונית שביצע את הדיווח האלקטרוני; אישור כאמור
יופיע באתר הדיווח במסך "דיווחים אחרונים" (המציג רשימה
מעודכנת של הדיווחים האחרונים ששלח מורשה החתימה
האלקטרונית לרשות) ויישלח לכתובת דואר אלקטרוני של מורשה
החתימה האלקטרונית.
מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה הטכנית במגנא
יידחה ,ללא קליטתו במגנא ,ותוצג הודעה מתאימה באתר הדיווח
ב"מסך דיווחים אחרונים " ,בה יצוין קוד הדחייה; לבירור סיבת
הדחייה יש לפנות למרכז התמיכה הטלפוני ,בהתאם לפרטים
המופיעים בסעיף .19
.15

במסמך המדווח באופן אלקטרוני לרשות ,לא תהיה קישורית ( HYPER
 )LINKלמידע בתוך המסמך או מחוצה לו ,ואולם רשאי גורם מדווח
לכלול במסמך ה PDF-קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים ,אם
קיים ,לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה ,אם קיימת,
במלל של המסמך לסעיפים רלוונטיים ,הערות שוליים וביאורים בגוף
המסמך.

קישוריות

שליחת דוח מתקן .16

(א) משדווח המסמך בדיווח אלקטרוני לרשות ונקלט במגנא ,לא ניתן
עוד לבצע בו שינוי ,אלא באמצעות הגשת דוח מתקן.
(ב) בחלק מנושאי הדיווח (כגון דוחות כספיים ,עסקה עם בעלי
שליטה ,הצעות רכש ,מתאר לעובדים ,הצעה פרטית ותשקיף)
קיימים טפסים מיוחדים המשמשים לתיקון הדיווח.
(ג) בנושאים שאין לגביהם טפסים מיוחדים המשמשים לתיקון
הדיווח ,יתבצע תהליך יצירת הדוח המתקן באופן הבא:
( )1יש לבחור את הטופס המתאים לדיווח הטעון תיקון מתוך
רשימת הטפסים ולטעון אותו על גבי המחשב.
( )2יש ללחוץ על כפתור "דוח מתקן" המופיע בסרגל כפתורי
הפעולה; לחיצה על הכפתור תגרום להצגת השדות
הבאים מעל לכותרת טופס הדיווח שנבחר המעידים על
היות הדוח דוח מתקן:
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כותרת טופס דיווח מתקן

( )3במידה ונתוני הדיווח שאותו מבקשים לתקן נשמרו
בקובץ ,יש אפשרות לטעון נתונים אלה מתוך הקובץ
לטופס הדוח המתקן באמצעות לחיצה על כפתור הפעולה
"טעינה" .במידה ונתוני הדיווח כאמור לא נשמרו לקובץ,
יש למלא נתונים מחדש בטופס הדוח המתקן.
( )4בשדות המוצגים מתחת לכותרת הטופס יש למלא את
הפרטים הבאים -
(א) התאריך בו נשלח הדוח המקורי ומספר
האסמכתא שלו;
(ב) השיבוש שחל בדוח המקורי;
(ג) הסיבה לשיבוש בדוח המקורי;
(ד) עיקרי התיקון.
( )5בתום מילוי השדות האמורים יש להמשיך במילוי הדוח
עם הפרטים המתוקנים על פי הנדרש ולשלוח את הדוח
המתקן בדומה לשליחת כל דוח אחר.
(ד) על אף האמור בפסקה (ב) ,בנושאים בהם קיים טופס דיווח מתקן
מיוחד ,כגון בדוחות על עסקאות עם בעלי שליטה ,דוחות על
הצעות פרטיות או בתשקיפים ,יתבצע הדיווח המתקן בהתאם
לטופס הדיווח המתקן המיוחד לאותו נושא.
שליחת דוח
משלים

.17

לצורך שליחת דוח משלים לדוח שהוגש בעבר בדיווח אלקטרוני ,יש
לפעול בהתאם לאמור להלן:
(א) יש לבחור את הטופס המתאים לדיווח הטעון השלמה
מתוך רשימת הטפסים ולטעון אותו על גבי המחשב.
(ב) יש ללחוץ על כפתור "דוח משלים" המופיע בסרגל
כפתורי הפעולה; לחיצה על הכפתור תגרום להצגת
השדות הבאים מעל לכותרת טופס הדיווח שנבחר
המעידים על היות הדוח דוח משלים:

כותרת טופס דיווח משלים

(ג) במידה ונתוני הדיווח שאותו מבקשים להשלים נשמרו
בקובץ ,יש אפשרות לטעון נתונים אלה מתוך הקובץ
18

לטופס הדוח המשלים באמצעות לחיצה על כפתור
הפעולה "טעינה" .במידה ונתוני הדיווח כאמור לא
נשמרו לקובץ ,יש למלא נתונים מחדש בטופס הדוח
המשלים.
(ד) בשדות המוצגים מתחת לכותרת הטופס יש למלא את
הפרטים הבאים -
( )1התאריך בו נשלח הדוח המקורי ומספר
האסמכתא שלו;
( )2עיקרי הפרטים שנוספו או הושלמו.

שאילתת דיווחים .18
אחרונים שנשלחו

(א) לרשות מורשה חתימה אלקטרונית קיימת באתר הדיווח אפשרות
לצפות בפרטים על הדיווחים האחרונים שהוגשו באמצעותו.
(ב) לצורך צפייה בפרטים אלו ,ילחץ מורשה החתימה האלקטרונית
על כפתור "דיווחים אחרונים" הממוקם בסרגל כפתורי הפעולה.

(ג) לחיצה על כפתור "דיווחים אחרונים" תגרום להצגת מסך ובו
פירוט הדיווחים האחרונים שבוצעו באמצעות מורשה החתימה
האלקטרונית ונקלטו במגנא או שבוצעו ולא נקלטו תוך פירוט
הסיבה לכך .ביחס לכל דיווח יוצגו הנתונים הבאים :מועד הדיווח,
מספר האסמכתא ,שם הטופס וסטטוס הדיווח.
מובהר כי מועד הדיווח מתייחס למועד הקליטה של הדוח במגנא
ולא בהכרח למועד פרסום הדוח לציבור .תיתכן השהייה של עד 25
דקות ,בהתאם לסוג הדיווח ,ממועד הקליטה של הדוח עד למועד
פרסומו.
מסך "דיווחים אחרונים "

הסתרת דיווח
באתר ההפצה

.19

(א) דווח לרשות בשגגה מסמך באופן אלקטרוני ,שהמידע שנכלל
בו אינו נדרש בגילוי מכוח הוראות הדין ואינו מידע שעשוי
להיות חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות
הערך של גורם מדווח ,רשאי יו"ר הרשות או עובד שהוא
הסמיך לכך ,להתיר ,בנסיבות חריגות להסתיר את הדיווח
באתר ההפצה.
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קביעת מועד
פרסום של דיווח

.20

זמינות המגנא

.21

המגנא מיועדת להיות זמינה לקליטת דיווחי הגורמים המדווחים
עשרים וארבע שעות ביממה ,ואולם ,אם יארעו תקלות בשבתות
ומועדי ישראל ,הן יתוקנו לאחר צאת השבת או החג.

תקלה במחשב
המדווח

.22

תקלה זמנית או קבועה במחשבי המדווח לא תהווה הצדקה לעיכוב או
דחייה בהגשת דוחות לרשות; במקרה של תקלה שאינה ניתנת לפתרון
מיידי (לרבות באמצעות סיוע ממרכז התמיכה הטלפוני של הרשות),
יהיה הגורם המדווח אחראי לאתר מחשב חלופי לצורך ביצוע הדיווח
האלקטרוני או להסתייע בשירותיה של לשכת שירות המופעלת על ידי
הרשות ,מקום בו קיימת לשכת שירות כאמור; במקרים מיוחדים
ובאישור מראש של הרשות ניתן יהיה לבצע את הדיווח ממחשב ייעודי
שיוצב למטרה זו במשרדי הרשות.

מוקד תמיכה
טלפוני

.23

הדרכה

.24

בוטל

עזרה באתר
הדיווח

.25

בוטל

לשכת שירות

.26

בוטל

אתר ההפצה

.27

(א)

(ב)
(ג)

(ד)

()1
()2

הטפסים הפומביים מתפרסמים לציבור בתוך כ 2-דקות
ממועד קליטתם במגנא .לחלק מהטפסים מוגדרת השהיית
פרסום ,שבגינה הדיווח יתפרסם לציבור רק בתום פרק זמן
ההשהיה שהוגדר.
ישנם טפסים כאמור ,שלגביהם המדווח יכול לקבוע את מועד
הפרסום לציבור ע"י מילוי שדות ייעודיים בטופס.
המועד אותו ניתן להזין בטופס ייבדק מול שעון מגנא ומול
תנאים נוספים; אם המועד שהוזן לא עומד בתנאים אלה –
הדיווח ייכשל עם קוד ייעודי.
קיימים שני סוגים לדיווחים אלה:
קביעת מועד פרסום בלבד – טפסים מסוג זה ייקלטו במערכות
הרשות כרגיל ,אך יתפרסמו לציבור במועד שנקבע ע"י המדווח.
קביעת מועד פרסום וקליטה – טפסים מסוג זה מגיעים למערכת
מגנא אך לא נקלטים במערכות הרשות עד סמוך למועד הפרסום
שנקבע ע"י המדווח .בפרק הזמן שבין ההגעה למערכת מגנא
למועד הקליטה בפועל ,הדיווח לא זמין למערכות הרשות כלל,
ולכן לא ניתן להסירו מהמערכת ע"י הרשות ולא ניתן לדווח דוחות
מתקנים/משלימים עליו וכו' .הדיווח יתפרסם לציבור במועד
שנקבע ע"י המדווח.

פרק ד' :סיוע למדווחים
הרשות תעמיד לרשות המדווחים מוקד תמיכה טלפוני בטלפון
שמספרו  ,03-9298778שיפעל בין השעות  08:00ל 22:00-בימים בהם
מתקיים מסחר בבורסה.
המרכז יתמוך בציבור המדווחים למגנא בכל הנוגע לבעיות תפעוליות
וטכניות הקשורות בהפעלת המערכת.

פרק ה' :עיון הפקה והפצה של דיווחים
(א) כל הדיווחים הפומביים המיועדים להפצה בציבור יעמדו לאחר
ההפצה
באתר
הציבור
לעיון
במגנא
קליטתם
[.]WWW.MAGNA.ISA.GOV.IL
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(ב) הכניסה לאתר ההפצה ועיון במידע המופיע בו פטורה מתשלום
אגרה כלשהי.
עיון במידע
במשרדי הרשות

.28

לרשות הציבור תעמודנה במשרדי הרשות בירושלים עמדות אינטרנט
לצורך עיון במידע המופיע באתר ההפצה .העמדות תהיינה פעילות
בימים א' עד ה' בין השעות  8:30ל.17:00-

הורדת נתונים
מאתר ההפצה

.29

(א) בעד הורדת נתונים מאתר ההפצה ושמירתם תשולם אגרה
כמפורט בתקנה  16לתקנות חתימה ודיווח אלקטרוני ,בכפוף
לפטור מתשלום אגרה מקום בו הורדת הנתונים היא בהיקף
סביר או שאינה מיועדת לצורך מכירה של הנתונים ,הצגתם
הפצתם או העברתם באופן שיטתי.

קבלת העתקים
מאושרים

.30

(ב) הפצת מידע גולמי ,מעובד או חלקי על בסיס נתונים שהורדו
מאתר ההפצה ,יתבצע בכפוף להוראות תקנה  17לתקנות
חתימה ודיווח אלקטרוני; נוסח הבקשה לשמש כמפיץ מופיע
באתר המידע של הרשות (.)WWW.ISA.GOV.IL
(א) כל אדם רשאי לקבל מהרשות העתק נייר מאושר מכל דיווח
הפתוח לעיון הציבור באתר ההפצה; גורם מדווח רשאי לקבל
מהרשות העתק נייר מאושר מכל מסמך שהגיש לרשות.
(ב) בעד פעולות ושירותים שתעניק הרשות בקשר עם הנפקת
העתקים מאושרים תשולם אגרה כמפורט בתקנה  18לתקנות
חתימה ודיווח אלקטרוני; שוברי תשלום יימצאו במשרדי
הרשות בירושלים ובתל-אביב.
(ג) לצורך קבלת העתק מאושר ,יש להעביר לרשות בקשה בכתב
שתכלול את הפרטים הבאים :שם המבקש ,שם הגורם המדווח
שהגיש את הדוח המבוקש ,סוג הדוח ומועד הגשתו ,מספר
האסמכתא של הדיווח ומספר העמודים בדוח .לבקשה יש לצרף
את שובר המעיד על תשלום האגרה כאמור בפסקה (ב) .את טופס
הבקשה יהיה ניתן להוריד מאתר ההפצה או לקבלו במשרדי
הרשות.
(ד) העתק מאושר של המסמך המבוקש יעמוד לרשות המבקש
במשרדי הרשות בירושלים בתוך יום עסקים אחד לאחר קבלת
הבקשה ברשות; המבקש יודיע לרשות האם בכוונתו להגיע
למשרדי הרשות כדי לקבל את המסמך באופן ידני ,או שהוא
מעונין כי המסמך יישלח אליו בדואר.

גרסה מס' 4
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תוספת ראשונה
(סעיף )1

הנוסח המעודכן והמחייב של טפסי הדיווח האלקטרוני מופיע באתרי אינטרנט שלהלן:
" )1אתר הדיווח" – https://filing.magna.isa.gov.il
" )2אתר טופס" http://tofes.magna.isa.gov.il/ -

תוספת שניה
(סעיף )5

מאשר חתימה
פרטי הגורמים המאשרים אשר קיבלו את אישור הרשות לשמש מאשר חתימה:
שם :קומסיין בע"מ
כתובת :קרית עתידים ,בניין  ,4קומה  .11תל אביב 69440
אתר למידע ותאום הנפקת תעודה אלקטרונית www.comsign.co.il/magna
טלפון למידע ותאום הנפקת תעודה אלקטרונית 03-6443620
טלפון127 # 03-6485255 :
פקס03-6474207 :
דואר אלקטרוניmagna@comsign.co.il :

תוספת שלישית
(סעיף (8א)())6

אתר אינטרנטhttps://proservices.taldor.co.il :
03-9298767
טלפון:
דואר אלקטרוניccps@taldor.co.il :
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