
רשומות

קובץ התקנות
15 במאי 2018  7999 א' בסיוון התשע"ח 

עמוד

 תקנות סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט )פרסום הודעה בדבר מתן צו(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1944

 צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית
ליהלומנים מהודו(, התשע"ח-2018                                                                                                              1945

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה(, התשע"ח-2018     1946

 צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1947

צו הייבוא והייצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018                                                                                                                                               1948

תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                 1949

הודעת האזרחות, התשע"ח-2018                                                                                                                         1950
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קובץ התקנות 7999, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1944

תקנות סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט 
)פרסום הודעה בדבר מתן צו(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)1( לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות 
אתר אינטרנט, התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

אני מתקינה תקנות אלה:

נתן בית המשפט צו לפי החוק, תוצג בלא דיחוי, באתרי האינטרנט של משרד המשפטים   .1
ושל משטרת ישראל הודעה לפי סעיף 12)א( לחוק, בנוסח שבטופס א' לתוספת, לפי 

העניין, אשר תכלול את הפרטים המפורטים להלן:

מספר  ההליך בבית המשפט שבמסגרתו ניתן הצו; )א( 

תאריך מתן הצו; )ב( 

בית המשפט שנתן את הצו; )ג( 

העבירה שבשלה ניתן הצו, או היותו של אתר האינטרנט אתר של ארגון טרור; )ד( 

הסעיף בחוק שמכוחו ניתן הצו; )ה( 

זכותו של כל הרואה את עצמו נפגע מהצו לבקש מבית המשפט עיון מחדש בצו. )ו( 

קיבל ספק שירותי גישה לאינטרנט צו להגבלת גישה לאתר לפי סעיף 2 לחוק, יפעל   .2
אתר,  לאותו  לגלוש  שמבקש  למי  תוצג  אשר  לחוק,  12)ב(  סעיף  לפי  הודעה  להצגת 
ולפיה הגישה לאתר נחסמה מכוח צו בית משפט שניתן לפי סעיף 2 לחוק סמכויות 
לפי   הודעה  התשע"ז-2017;  אינטרנט,  אתר  באמצעות  עבירות  ביצוע  מניעת  לשם 

תקנה זו תהיה בנוסח שבטופס ב' לתוספת ותכלול את הפרטים המפורטים להלן: 

מספר ההליך בבית המשפט שבמסגרתו ניתן הצו; )א( 

תאריך מתן הצו; )ב( 

בית המשפט שנתן את הצו; )ג( 

העבירה שבשלה ניתן הצו, או היותו של אתר האינטרנט אתר של ארגון טרור; )ד( 

זכותו של כל הרואה את עצמו נפגע מהצו לבקש מבית המשפט עיון מחדש בצו. )ה( 

תוספת 
)תקנות 1 ו–2(

טופס א'

)תקנה 1(

הודעה על צו הגבלת גישה לאתר אינטרנט/צו הגבלת איתור/צו הסרה*

ביום ..................... הורה בית המשפט המחוזי ב ..................., מכוח סמכותו לפי* סעיף 2 לחוק 
 - )להלן  התשע"ז-2017  אינטרנט,  אתר  באמצעות  עבירות  ביצוע  מניעת  לשם  סמכויות 
החוק(, על הגבלת הגישה לאתר אינטרנט/סעיף 3 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות 
באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 )להלן - החוק(, על הגבלת איתור אתר אינטרנט/

סעיף 4 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות  אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 
)להלן - החוק(, על הסרת אתר מרשת האינטרנט.

ס"ח התשע"ז, עמ' 1040.  1

*   בחר את המתאים לפי העניין.

פרסום הודעה בדבר 
מתן צו באתרי 
האינטרנט של 

משרד המשפטים 
ושל משטרת ישראל 

פרסום הודעה בדבר 
מתן צו בכתובת 

האתר
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1945 קובץ התקנות 7999, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018 

הצו ניתן מאחר שבאתר האינטרנט בוצעה עבירה לפי סעיף .............. לחוק .................................
............/הצו ניתן מאחר שאתר האינטרנט הוא אתר של ארגון טרור*, הצו ניתן במסגרת תיק 

 ..................../.....................

על פי הוראת סעיף 9)א( לחוק כל הרואה את עצמו נפגע מהצו רשאי להגיש בקשה לבית 
המשפט הנ"ל ולבקש לשנות את תנאי הצו או לבטלו.

טופס ב'
)תקנה 2(

הודעה על צו להגבלת גישה לאתר אינטרנט

הגישה לאתר שאליו ביקשת לגלוש הוגבלה בהוראת בית המשפט המחוזי ב ..................... בצו 
שניתן מכוח סעיף 2 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, 

התשע"ז-2017 )להלן - החוק(, ביום .......................... במסגרת הליך ..................../...........................

הצו ניתן מאחר שבאתר האינטרנט בוצעה עבירה לפי סעיף ...................לחוק ............................/
הצו ניתן מאחר שאתר האינטרנט הוא אתר של ארגון טרור*.

על פי הוראת סעיף 9)א( לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, 
התשע"ז-2017, כל הרואה את עצמו נפגע רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הנ"ל ולבקש 

לשנות את תנאי הצו או לבטלו.

*   בחר את המתאים לפי העניין.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5507(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור 
מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו(, התשע"ח-2018

)להלן  התשי"ב-11952  לישראל,  הכניסה  לחוק  3א)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  בהסכמת  האוצר,  שר  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   -
החברתיים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ולפי סעיף 17)ב( לחוק, לאחר 

התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"יהלומן" - עובד זר שהוא מנהל פעיל ובעל 25% לפחות מהמניות בחברה הרשומה 

בישראל אשר לה:  

ויצואם,  יבואם  יהלומים  על  הפיקוח  לצו   2 סעיף  לפי  בתוקף  רישיון   )1(
התשל"ט-21979 )להלן - צו הפיקוח(;

בהמלצת  התשנ"א-31991,  זרים,  עובדים  לחוק  1יג  סעיף  לפי  שניתן  היתר   )2(
המפקח כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח, להעסקת העובד הזר האמור.

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשכ"ב, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 414.  1

2   ק"ת התשל"ט, עמ' 445.

3   ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

הגדרה

*   בחר את המתאים לפי העניין.
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