רשותניירותערך
 15בינואר2112 ,

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לתקנות  )92(3ו3-א
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג3223-
רשות ניירות ערך (להלן "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת
( Cyber Arcלהלן "סייבר ארק") כספק יחיד ,בהתאם לתקנות  )22(2ו2-א לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג 1222-וזאת לצורך ממשקי העברת קבצים באופן מאובטח
בכספת וירטואלית אל מול מערכי כספות סייבר ארק בגופים פרטיים ,מוסדות
ממשלתיים ,גופים רגולטוריים וכדומה
רצ"ב חוות דעתו של אוהד פרסמן ממחלקת מערכות מידע ברשות לפיה חברת
סייבר ארק הינה הספק היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות המבוקשת.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות
בכתב בדואר אלקטרוני  ,ohadp@isa.gov.ilלא יאוחר מיום  .5.2.2112יש לוודא
כי הפניה התקבלה .אישור קבלה יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
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הנדון :כוונה להתקשר עם ספק יחיד  -כספת וירטואלית להעברת קבצים בין
רשויות של חברת CYBER-ARK
חברת ( Cyber Arcלהלן" :סייבר ארק") נקבעה על ידי ועדת המכרזים של רשות ניירות ערך
(להלן "הרשות") ,בשנת  ,2112כ"ספק יחיד" וזאת להקמת חדרי כספות וירטואליים (להלן:
"הכספת") לצורך העברת קבצים מול הבנקים וחברי הבורסה.
הכספת אף הוגדרה ,בפרויקט העו"ש הממוחשב המנוהל ע"י משטרת ישראל אל מול הבנקים,
כממשק העברת הקבצים היחיד .כלומר  -כדי להשתתף בפרויקט של משטרת ישראל מחויבת
הרשות להשתמש בכספת של סייבר ארק בלבד (ולא ניתן להתממשק למערכת עם שום מערכת
חיצונית אחרת לקבלת ושליחת קבצים) .מערכת הכספת מותקנת במשרדי ממשלה ,בנקים,
פרויקט מרכבה ,בנק ישראל ,משטרת ישראל ועוד.
בתקופה שמאז קביעת סייבר ארק "כספק יחיד" ברשות ועד היום התחוור לרשות כי ממשקים
להעברת קבצים באמצעות כספות סייבר ארק הינם הדרך המאובטחת ביותר להעברת נתונים מול
גורמי ממשל ,רגולטורים אחרים וחברות פרטיות ולכן מומשו ממשקים העושים שימוש בכספת
גם מול בנק ישראל ,מוח  ,11שע"מ ו.B&D-
לאור האמור לעיל אנו סבורים כי חברת סייבר ארק מהווה "ספק יחיד" כהגדרתו בתקנה )22(2
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1222-בענין זה.
לפיכך מודיעה בזאת הרשות על כוונתה להתקשר עם חברת סייבר ארק בפטור ממכרז בעילה של
"ספק יחיד" ,לתקופה של  2שנים בעלות כוללת של כ –  + ₪ 125,111מע"מ עבור רשיונות ושירותי
פיתוח בהתאם לצורך.
הרשות שומרת לעצמה את האופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות.

אוהד פרסמן
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