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   'אמצעי זיהוי'בושא   401הוראת ממוה מס' עדכון  הדון:

), "ההוראה" –בושא אמצעי זיהוי (להלן  401 מוה מס'פורסם תיקון להוראת מ 2021באוגוסט  30ביום  .1

חובת דיווח לממוה בעת התרחשות אירועי אבטחת מידע וסייבר  , בין השאר,כללהאשר במסגרתו 

 לתיקון שלווה לחוזר בהתאם. כאמור לאירועיםהקשורים להליכי הזיהוי או כאשר עולה חשד ממשי 

 הקשר פרטי את הכוללים, ")מכתבי הממוה" –(להלן  2השוים לגופים מכתבים שלח הממוה, 1ההוראה

   הדיווח למסירת הדיווחים בכתב. פורמט ובצירוףלצורך העברת דיווחים לממוה, 

מת ליצור בהירות ואחידות באופן הדיווח ובפרטי המידע שיש למסור בדיווחים לממוה,  ועלבהמשך לאמור  .2

וכן על מת להבטיח כי הפקת לקחים מאירועים כאמור תבוצע ביעילות ובסמוך למועד התרחשותם, עודכו 

 שעיקרן: ,דרישות מסוימות בהוראה בהקשר לדיווחים הדרשים

, חלף הפורמט שכלל דיווחים בכתב לממוה כחלק מההוראההוספת פורמט דיווח מעודכן למסירת  .2.1

שימוש להוספת האפשרות כן ו ,ספח א' להוראה)הפורמט כ(הוספת  לגופים השוים במכתבי הממוה

 אוותן השירות (המפקח על הבקים  מאסדרקבע שבפורמט דיווח על אירועי אבטחת מידע וסייבר 

גם במקרה בו עשה  יודגש כי. לצורך הדיווח לממוה  )לפי העיין ,שוק ההון, ביטוח וחיסכון עלהממוה 

האירועים החייבים בדיווח וכן זמי הדיווח הדרשים הים בהתאם למפורט  שימוש בפורמט כאמור,

 . )4ב.4-ו 3ב.4(תיקוים בסעיפים  בהוראה

ה (תיקון בסעיף ראכמפורט בהו הפקת לקחים והמלצות ליישוםלממוה על קביעת מועד למסירת דוח  .2.2

 להוראה).  2ב.4

 : כדרש בהוראהלממוה דיווחים להלן פרטים לגבי אופן העברת  .3

"ל: לדואאו  קיים בין ותן השירות לממוה מאובטח תקשורת יבאמצע להעביריש  דיווחים בכתב .3.1

Pbcd@boi.org.il ית תימסר אשר בסיסמההדיווח  קובץ סגירת תוךה טלפוציגי הממול; 

שמסרו לותן השירות; ככל שהדיווח בהתאם לפרטי הקשר  יש להעביר טלפוי ראשוי דיווח .3.2

 הראשוי הועבר בכתב, יש לוודא קבלתו טלפוית מול ציגי הממוה, בסמוך לאחר מועד שליחתו.
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מערכת האיטרט של באתר  היו ביום פרסום חוזר זה להוראה כמפורט לעילמועד התחילה של תיקוים  .4

 . תוי אשראי

עם זאת, פרטי  .העברתו ואופן בכתב הדיווח פורמט לעיין מוההמ מכתביאת  מחליפים להוראה התיקוים .5

 לממוה הים בהתאם לאמור במכתבים אלה.  טלפוי ראשוי דיווח להעברתהקשר 
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