)ג( שר האוצר יתקין ,לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,תקנות לענין דוחות ,הודעות או מסמכים שמנפיק
כאמור בסעיף קטן )א( חייב בהגשתם לפי הוראות אותו סעיף ,ובדבר צורתם,
מועדי עריכתם והגשתם ,והפרטים או המסמכים שיש לכלול בהם ,ורשאי
הוא לקבוע הוראות שונות לענין סוגים שונים של הצעה לציבור.
35לח) .א( הוראות סעיפים  31עד  34יחולו ,לפי הענין ובשינויים
המחויבים ,על מנפיק ניירות ערך מיוחדים לגבי פרק מטעה במסמך הצעה
לציבור ,בדוח ,בהודעה או במסמך שהגיש לפי פרק זה.

אחריות של
מנפיק ניירות
ערך מיוחדים

)ב( האחריות לפי הסעיפים האמורים בסעיף קטן )א( ולפי סעיף
52יא)א( לא תחול על דירקטור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים ,על המנהל
הכללי שלו ועל בעל שליטה בו".
) .3א( תחילתו של פרק ה' 4לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח―) 1968בסעיף זה ― חוק ניירות
ערך( כנוסחו בסעיף  2בחוק זה ,במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיפים 35לה)א(
ו35-לז)ג( לחוק ניירות ערך כנוסחם בסעיף האמור.

תחילה ותחולה

)ב( הוראות סעיף 32א)א( לחוק ניירות ערך כנוסחו בסעיף  1בחוק זה ,לענין הדוח
התקופתי לשנת הדיווח  ,2004יחולו על דוח תקופתי שיוגש ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
אריאל שרון
ראש הממשלה

בנימין נתניהו
שר האוצר
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(27התשס"ה―2005
.1

*

תיקון סעיף 14

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד― ,11954בסעיף ― 14
) (1בסעיף קטן )א( ,בסיפה ,במקום "דינו ― קנס מאה לירות" יבוא "דינו ― הקנס
הקבוע בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז―) 21977בחוק זה ― חוק העונשין(";
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "דינו ― קנס מאה לירות" יבוא "דינו ― הקנס הקבוע בסעיף
)61א() (1לחוק העונשין".
אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר
והתעסוקה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י' באדר ב' התשס"ה ) 21במרס  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,73מיום כ"ו באדר א' התשס"ה ) 7במרס  ,(2005עמ' .123
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ד ,עמ' .380
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ספר החוקים  ,1992י"ח באדר ב' התשס"ה29.3.2005 ,
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