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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ח-2018

שעה(,  )הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - החוק(, ובאישור הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

החוק יוארך עד יום  כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(.   .1
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-3416-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשע"ז, עמ' 1306.  1

צו הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )הסמכת בית משפט שלום לנוער 
לדון קטינים על פשעים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א- 
11971, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )הסמכת בית משפט שלום לנוער   .1
לדון קטינים על פשעים(, התש"ן-21990, בטבלה -

תחת "שם החוק", לפני "חוק העונשין" יבוא ")1(";   )1(

אחרי פרט )1( יבוא:   )2(

הסעיףשם החוק

")2( חוק העונשין, התשל"ז-31977,  
יחד עם חוק המאבק בטרור, התשע"ו 

42016-

מעשה  שהוא   ,)1( בפרט  כאמור  פשע 
בטרור,  המאבק  בחוק  כהגדרתו  טרור 
ובשל כך מוחל עליו גם סעיף 37 לחוק 

המאבק בטרור"; 

תחת "שם החוק", לפני "פקודת התעבורה" יבוא ")3(", לפני "חוק כרטיסי חיוב"   )3(
יבוא ")4(" ולפני "פקודת הסמים המסוכנים" יבוא ")5(". 

כ"ג בסיוון  התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-2122(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"א, עמ' 134.   1

ק"ת התש"ן, עמ' 601.  2
ס"ח התשל"ז, עמ' 322.  3
ס"ח התשע"ו, עמ' 898.  4

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו–56)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן 
- החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' 70.  1

הארכת תוקף החוק

תיקון סעיף 1 לצו
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חוץ(,  תאגיד  של  ומיידיים  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה   .1
התשס"א-22000  )להלן - התקנות העיקריות( -

בהגדרה "בורסה בחו"ל", במקום "לחוק, וכן הרשימה המשנית בנאסד"ק ובורסת   )1(
לונדון שבתוספת" יבוא "או בתוספת";

במקום ההגדרה "בורסת לונדון" יבוא:  )2(

""בורסת הונג-קונג", "בורסת לונדון" ו"בורסת סינגפור" - כמשמעותן בתוספת 
השלישית לחוק;".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ד( -   .2
אחרי "בבורסת לונדון" יבוא ", בורסת סינגפור או בורסת הונג-קונג";  )1(

במקום "כללי החשבונאות כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים   )2(
שנתיים(, התשנ"ג-1993" יבוא "תקני דיווח כספי של סינגפור או תקני דיווח כספי של 

הונג-קונג".

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
)חמ 3-3049-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ק"ת התשס"א, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1162.  2

תקנות ניירות ערך )פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

)להלן  התשכ"ח-11968  ערך,  ניירות  לחוק  ו–56)א(  35כ  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
- החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו(, התשס"א-22000,   .1
ובורסת  בנאסד"ק  המשנית  הרשימה  וכן  "לחוק,  במקום  בחו"ל",  "בורסה  בהגדרה 

לונדון שבתוספת" יבוא "או בתוספת".

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
)חמ 3-3049-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 252.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 53; התשס"ו, עמ' 579.  2

צו ניירות ערך )תיקון התוספת השלישית לחוק(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35יח לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לפי 
הצעת רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בתוספת השלישית לחוק, אחרי פרט )3( יבוא:  .1
 The Stock Exchange of Hong Kong  )HKEX(  - הונג-קונג"  "בורסת   )4(" 

;Limited Mainboard, Primary Listing

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת 
השלישית לחוק

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 252.  1

תיקון תקנה 1
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;Singapore Exchange Mainboard )SGX(, Primary Listing - "בורסת סינגפור"  )5(

."Toronto Stock Exchange )TSX(, Primary Listing - "בורסת טורונטו"  )6(

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
)חמ 3-3049-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
 

שר האוצר  

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 )ב( ו–37 )א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981 )להלן 
- החוק(, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37)א1( לחוק, 

אני מצווה לאמור:

 ,8 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשמ"ג-21983  טובין(,  )סימון  הצרכן  הגנת  בצו   .1 
סעיף קטן )ב( - בטל.

בסעיף 10 לתוספת השנייה לצו העיקרי -  .2
בסעיף קטן )ב(, המילים "ובלבד שייכתב על גבי התווית הכתובה בעברית שפרטי   )1(

סימון אלה מפורטים בתווית לועזית" - יימחקו;

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, המילים "ואולם, סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה  )א(  
על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה" - 

יימחקו;

אחרי פסקה )1( יבוא:  )ב( 

")1א( על אף האמור בפסקה )1( -

)א( סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה 
או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה;

כאמור  הלבשה  מוצר  למעט  הלבשה,  מוצר  על  בעברית  )ב( הסימון 
)א(, יכול שייעשה על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע  בפסקת משנה 
וניקוי  כביסה  הוראות  ההלבשה,  מוצר  שגודל  ובלבד  ההלבשה  למוצר 
והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן )ד()3( עד )5(, סומנו בהתאם לפסקה )1(;

)1ב(  על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מוצר הלבשה הנמכר בעסקת מכר 
מרחוק באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומן בעברית ובלבד שהתקיימו 

לגביו אלה: 

)א( העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין 
לפי הוראות צו זה בשלב השיווק מרחוק;

גיהוץ  והוראות  וניקוי  כביסה  הוראות  ההלבשה,  מוצר  )ב( גודל 
כאמור בסעיף קטן )ד()3( עד )5( סומנו בהתאם לפסקה )1(;

)ג(  בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק", ו"שיווק מרחוק" - כהגדרתם 
בסעיף 14ג)ו( לחוק."

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-1556(

ן ה כ י  ל א
 

שר הכלכלה והתעשייה  __________
ס"ח התשמ"א, עמ' 248.   1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 862.  2

תיקון סעיף 8

תיקון התוספת 
השנייה
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