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חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18), התשע"ב—2012*

בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א—1981 1, בסעיף 5א(ג)(1), בסופו יבוא "הנגיד 1.תיקון סעיף 5א
יקבע כללים לעניין צורת הודעה כאמור הנשלחת ללקוח שהוא אזרח ותיק כהגדרתו 
בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן—1989 2, ובכלל זה לעניין הגודל המזערי של האותיות 

באותה הודעה;".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 11), התשע"ב—2012*

בפקודת המכרות  1 (להלן — הפקודה), אחרי סעיף 109א יבוא:1.הוספת סעיף 109ב

"איסור קבלה של 
חומר חציבה שנחצב 

בלא רישיון 

אדם העושה במסגרת עיסוקו שימוש, לרבות הובלה 109ב. (א) 
או מסחר, בחומרי חציבה, לא יקבל לידיו במישרין, בתמורה 
או בלא תמורה, חומר חציבה המיועד להעברה אל מחוץ 
לשטח המחצבה שלגביו ניתן רישיון לחיצוב, אלא אם כן 
קיבל תעודת משלוח הכוללת את הפרטים המנויים בתוספת 

השישית וכן העתק של רישיון לחיצוב בתוקף.

על אף האמור בסעיף קטן (א), החובה לקבל העתק (ב)  (1)
של רישיון לחיצוב בתוקף לא תחול על קבלה של חומר 
חציבה שנחצב בעת שהרישיון היה בתוקף, ובלבד שמי 
שמקבל את חומר החציבה כאמור קיבל לידיו העתק 

מאישור שנתן המפקח על המכרות לפי פסקה (2). 

בעל רישיון לחיצוב או מי שהיה בעל רישיון   (2)
כאמור, המבקש למסור חומר חציבה, בתמורה או בלא 
תמורה, בתקופה שבה רישיונו אינו בתוקף, רשאי לבקש 
מהמפקח על המכרות אישור כי חומר החציבה נחצב 
בתקופת תוקפו של הרישיון (בפסקה זו — אישור); לשם 
קבלת אישור, ימסור בעל הרישיון למפקח על המכרות 
בתקופת  נחצב  החציבה  חומר  ולפיה  מדידה  מפת 
תוקפו של הרישיון; האישור יהיה בתוקף במשך שישה 

חודשים לפחות ולא יותר משנה."
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