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בסעיף 111 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:2.תיקון סעיף 111

העובר על הוראות סעיף 109ב(א), דינו — מאסר שישה חודשים או הקנס האמור  "(ג) 
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם היה תאגיד — כפל הקנס האמור."

בסעיף 111א(א) לפקודה, אחרי "דינו —" יבוא "לעניין סעיף 111(א) ו–(ב) —", אחרי "לחוק 3.תיקון סעיף 111א
העונשין" יבוא "ולעניין סעיף 111(ג) — מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק 
העונשין", המילה "דירקטור," — תימחק, ובסופו יבוא "ולעניין עבירה לפי סעיף 111(א) 

ו–(ב) — גם דירקטור".

הוספת תוספת 
שישית

אחרי התוספת החמישית לפקודה יבוא:4.

"התוספת השישית

(סעיף 109ב(א))

תעודת משלוח

שם המחצבה שממנה התקבל חומר החציבה.  .1

שם מקבל חומר החציבה.  .2

סוג חומר החציבה שהתקבל וכמותו.  .3

מועד הקבלה של חומר החציבה.  .4

היעד שאליו יועבר חומר החציבה."  .5

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).5.תחילה 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

לנדאו י  ז עו
שר האנרגיה והמים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6), התשע"ב—2012*

בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א—2000 1, בסעיף 2(א), אחרי "להשתתף בתכנית" יבוא 1.תיקון סעיף 2
"ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם 
קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף 

בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, והכל".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

סער ן  גדעו
שר החינוך

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי   *
2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה — 681, מיום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 

2012), עמ' 790.
ס"ח התשס"א, עמ' 12; התש"ע, עמ' 650.  1

תיקון סעיף 111בסעיף 111 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:2.

העובר על הוראות סעיף 109ב(א), דינו — מאסר שישה חודשים או הקנס האמור  "(ג) 
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם היה תאגיד — כפל הקנס האמור."

בסעיף 111א(א) לפקודה, אחרי "דינו —" יבוא "לעניין סעיף 111(א) ו–(ב) —", אחרי "לחוק 3.
העונשין" יבוא "ולעניין סעיף 111(ג) — מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק 
העונשין", המילה "דירקטור," — תימחק, ובסופו יבוא "ולעניין עבירה לפי סעיף 111(א) 

ו–(ב) — גם דירקטור".

תיקון סעיף 111א

הוספת תוספת אחרי התוספת החמישית לפקודה יבוא:4.
שישית

"התוספת השישית

(סעיף 109ב(א))

תעודת משלוח

שם המחצבה שממנה התקבל חומר החציבה.  .1

שם מקבל חומר החציבה.  .2

סוג חומר החציבה שהתקבל וכמותו.  .3

מועד הקבלה של חומר החציבה.  .4

היעד שאליו יועבר חומר החציבה."  .5

תחילה תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).5.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

לנדאו י  ז עו
שר האנרגיה והמים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6), התשע"ב—2012*

בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א—2000 1, בסעיף 2(א), אחרי "להשתתף בתכנית" יבוא 1.
"ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם 
קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף 

בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, והכל".

תיקון סעיף 2

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

סער ן  גדעו
שר החינוך

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2356, כ"ב באייר התשע"ב, 14.5.2012


