(ג) שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד
הבריאות או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון את סך ההוצאות
של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק כאמור בסעיף
קטן (א) ,וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים
כאמור כשהן מסווגות כמפורט להלן:
( )1סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)( )1ו–(,)4
בסכום אחד;
()2

סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(;)2

()3

סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(.)3

(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן מסחרי
של מוצר טבק ומי מטעמו ועל בעל רשות להשתמש בסימן
המסחרי ,שאינם יצרן או יבואן של מוצרי טבק ,העושים
פרסומת לשם מסחרי".
תחילה והוראת
מעבר

.3

תיקון כותרת
פרק ה'4

.1

בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בפרק ה' ,4בכותרת ,במקום
"של הבנק העולמי" יבוא "מיוחדים".

תיקון סעיף 35לד

.2

בסעיף 35לד(א) לחוק העיקרי ,בהגדרה "ניירות ערך מיוחדים" ,אחרי "שהנפיק הבנק
העולמי" יבוא "או הבנק האירופי להשקעות" ואחרי "חברות בבנק העולמי" יבוא "או
בבנק האירופי להשקעות ,לפי העניין".

תחילה

.3

תחילתו של חוק זה במועד תחילתן של תקנות לעניין הבנק האירופי להשקעות,
שיותקנו לפי סעיפים 35לה(א) ו–35לז(ג) לחוק העיקרי.

(א) תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו.
(ב) דיווח ראשון לפי הוראות סעיף 9א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יימסר
לשר הבריאות עד ליום ב' בתשרי התשס"ח ( 1באוקטובר .)2008
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