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254

חוק השאלת ספרי לימוד )תיקון מס' 7(, התשע"ד-2014*

בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 2 יבוא: 1 החלפת סעיף 2

 "חובת השאלת
ספרי לימוד

בכל בית ספר תפעל תכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם 2  )א( 
להוראות חוק זה; ואולם המנהל הכללי של משרד החינוך 
או מי מטעמו רשאי להחליט כי בבית ספר מסוים לא תפעל 
בהפעלת  כלכלית  כדאיות  אין  כי  מצא  אם  כאמור  תכנית 
התכנית בבית הספר, בין השאר בשל השתתפות מועטה של 

תלמידים בה 

מנהל בית ספר שלא פועלת בו תכנית השאלת ספרי  )ב( 
לימוד יודיע להורי התלמידים על הפעלתה בשנת הלימודים 

שלאחר מכן זמן סביר לפני תחילת אותה שנת הלימודים 

הורי תלמיד רשאים להודיע למנהל בית הספר כי אינם  )ג( 
מעוניינים שהתלמיד ישתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד 

ספר  בבית  הפועלת  לימוד  ספרי  השאלת  בתכנית  )ד( 
סעיף לפי  הודעה  מסרו  לא  שהוריהם  תלמידים   ישתתפו 

קטן )ג( 

השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות בדבר האופן  )ה( 
והמועדים למסירת הודעות לפיו "

בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:2 תיקון סעיף 3

השר יעמיד לרשותו של כל בית ספר העומד להיכלל לראשונה בתכנית השאלת  ")א( 
של ספרי  הראשונית  ספרי לימוד סכום חד־פעמי מתקציב משרדו לסיוע ברכישה 

הלימוד לפי אמות מידה כלכליות-חברתיות שעליהן יורה "

סעיף 5א לחוק העיקרי - בטל 3 ביטול סעיף 5א 

תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה; ואולם הודעה לפי סעיף 2)ב( 4 תחילה
לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין שנת הלימודים האמורה תימסר עד 

ליום ב' בסיוון התשע"ד )31 במאי 2014( 

הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה משנת הלימודים התשע"ה על בתי ספר לפי קביעת שר 5 החלה בהדרגה
החינוך, ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז 

בית ספר שביום תחילתו של חוק זה פעלה בו תכנית השאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי 6 הוראת מעבר
שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 

1 לחוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3)א( לחוק העיקרי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ר י פ י  ש
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 527, מיום כ"ג בכסלו התשע"ד )26 בנובמבר 2013(, עמ' 18 

ס"ח התשס"א, עמ' 12; התשע"ב, עמ' 389   1
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חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 9(, התשע"ד-2014*

החלפת סעיף 5, 
הוספת סעיף 5א, 

החלפת סעיף 6 
והוספת סעיף 6א

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
במקום סעיפים 5 ו־6 יבוא:

שר החקלאות ופיתוח הכפר )בסעיף זה - השר( רשאי 5 "הסמכת מפקחים  )א( 
להסמיך -

מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת   )1(
הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה - מפקחים 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או 

חלקן;

מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו   )2(
אותו  על  הממונה  השר  בהסכמת   ,)1( בפסקה  מנוי 
משרד - מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

סעיף 5א 

כן  אם  אלא  )א()1(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ב( 
מתקיימים בו כל אלה:

משלושה  יאוחר  לא  הודיעה,  ישראל  משטרת   )1(
חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת 
למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים 

כן  אם  אלא  )א()2(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ג( 
מתקיימים בו כל אלה:

מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )1(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר 

לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או 5א סמכויות פיקוח
מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו   )1(
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או   )2(
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון מס' 9(, התשע"ד-2014*

בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
במקום סעיפים 5 ו־6 יבוא:

החלפת סעיף 5, 
הוספת סעיף 5א, 

החלפת סעיף 6 
והוספת סעיף 6א שר החקלאות ופיתוח הכפר )בסעיף זה - השר( רשאי 5 "הסמכת מפקחים  )א( 

להסמיך -

מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המשרד להגנת   )1(
הסביבה, בהסכמת השר להגנת הסביבה - מפקחים 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או 

חלקן;

מבין עובדי המדינה שהם עובדי משרד שאינו   )2(
אותו  על  הממונה  השר  בהסכמת   ,)1( בפסקה  מנוי 
משרד - מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

סעיף 5א 

כן  אם  אלא  )א()1(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ב( 
מתקיימים בו כל אלה:

משלושה  יאוחר  לא  הודיעה,  ישראל  משטרת   )1(
חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת 
למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים 

כן  אם  אלא  )א()2(,  קטן  סעיף  לפי  מפקח  יוסמך  לא  )ג( 
מתקיימים בו כל אלה:

מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )1(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
שיהיו נתונות לו לפי סעיף 5א כפי שהורה השר;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה   )3(
השר 

לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או 5א סמכויות פיקוח
מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6א -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו   )1(
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או   )2(
מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 464, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 184 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ב, עמ' 39   1

ספר החוקים 2427, ד' בשבט התשע"ד, 2014 1 5
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לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" - לרבות פלט, כהגדרתו בחוק 
המחשבים, התשנ"ה-1995  2;

לשם  דוגמאות  ליטול  או  מדידות  או  בדיקות  לערוך   )3(
בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או 

על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

להיכנס למקום, לרבות לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס   )4(
למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט 

רשאי 6 סמכויות אכיפה זה,  חוק  הוראות  על  עבירה  לביצוע  חשד  התעורר 
הממונה או מפקח -

לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות   )1(
להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי 
זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו–3 לפקודת הפרוצדורה  פסקה 

הפלילית )עדות(  3, בשינויים המחויבים;

תפיסה  על  כאמור;  לעבירה  הקשור  חפץ  כל  לתפוס   )2(
לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין 
הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969  4 )בסעיף 
זה - פקודת מעצר וחיפוש(, בשינויים המחויבים; על אף 

האמור, על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8 ו–9;

לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת   )3(
מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות 
וחיפוש,  מעצר  לפקודת  ו–45   28 עד   26 24)א()1(,  סעיפים 

בשינויים המחויבים 

זיהוי הממונה 
והמפקחים

הממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי 6א 
חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה, לפי העניין:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו,   )1(
ולעניין מפקח שמונה לפי סעיף 5)א()1( - נוסף על האמור, 
הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר החקלאות 
ופיתוח הכפר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים 

להיות מדי משטרה;

יש בידו תעודה החתומה על ידי שר החקלאות ופיתוח   )2(
הכפר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על 

פי דרישה "
בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא: 2 תיקון סעיף 8

הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה  ")א( 
סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008  5, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם 
יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום 

המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט "
בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל את סמכויותיו 3 תיקון סעיף 16 

כאמור בסעיפים 5א, 6 ו–8, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה 
ומוסדותיה "

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366   2

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439, )א( 467   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284   4

ס"ח התשס"ח, עמ' 534   5
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במקום סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 16א

"סייג לתחולה על 
מערכת הביטחון

16, לא יפעיל מי שהוסמך לכך 16א  על אף הוראות סעיף  )א( 
לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר 
שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות 

הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  6 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת השר הממונה,  )ב( 
יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי 

מערכת הביטחון 

התנאים  שינוי  על  גם  יחולו  )ב(  קטן  סעיף  הוראות  )ג( 
שנקבעו לפי אותו סעיף קטן 

בסעיף זה - )ד( 

"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;  )1(

צבא הגנה לישראל;  )2(

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה   )3(
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20   )4(
לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-

שר  ואשר   ,)3( בפסקה  כאמור  יחידות  שאינם   ,7  1998
הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר;

והרשות  הסוהר  בתי  שירות  ישראל,  משטרת   )5(
להגנה על עדים;

"השר הממונה" - כמפורט להלן, לפי העניין:

ו–)4(   )2(  ,)1( לעניין הגופים המנויים בפסקאות   )1(
להגדרה "מערכת הביטחון" - שר הביטחון;

להגדרה   )3( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )2(
"מערכת הביטחון" - ראש הממשלה;

להגדרה   )5( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )3(
"מערכת הביטחון" - השר לביטחון הפנים "

בסעיף 17א לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 17א

בסעיף קטן )א(, במקום "על סעיפים 2, 2ב)א( או 4" יבוא "לפי חוק זה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל   )2(

תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של 6 תחילה
חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

החלפת סעיף 16אבמקום סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא:4 

"סייג לתחולה על 
מערכת הביטחון

16, לא יפעיל מי שהוסמך לכך 16א  על אף הוראות סעיף  )א( 
לפי חוק זה את סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון אלא לאחר 
שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות 

הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  6 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת השר הממונה,  )ב( 
יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי 

מערכת הביטחון 

התנאים  שינוי  על  גם  יחולו  )ב(  קטן  סעיף  הוראות  )ג( 
שנקבעו לפי אותו סעיף קטן 

בסעיף זה - )ד( 

"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;  )1(

צבא הגנה לישראל;  )2(

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה   )3(
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20   )4(
לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-

שר  ואשר   ,)3( בפסקה  כאמור  יחידות  שאינם   ,7  1998
הביטחון הודיע עליהם לשר החקלאות ופיתוח הכפר;

והרשות  הסוהר  בתי  שירות  ישראל,  משטרת   )5(
להגנה על עדים;

"השר הממונה" - כמפורט להלן, לפי העניין:

ו–)4(   )2(  ,)1( לעניין הגופים המנויים בפסקאות   )1(
להגדרה "מערכת הביטחון" - שר הביטחון;

להגדרה   )3( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )2(
"מערכת הביטחון" - ראש הממשלה;

להגדרה   )5( בפסקה  המנויים  הגופים  לעניין   )3(
"מערכת הביטחון" - השר לביטחון הפנים "

תיקון סעיף 17אבסעיף 17א לחוק העיקרי -5 

בסעיף קטן )א(, במקום "על סעיפים 2, 2ב)א( או 4" יבוא "לפי חוק זה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל   )2(

תחילתו של סעיף 16א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של 6 
חוק זה 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ב, עמ' 179   6

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   7
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חוק לתיקון פקודת המסים )גבייה( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 4 - 
הוראת שעה

בתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(, יקראו 1 
את סעיף 4 לפקודת המסים )גבייה( 1, כך שבסופו יבוא:

לדרישת התשלום שנשלחה בכתב לחייב לשלם את הסכום שהוא חייב לפרעו   )3("
יצורף שובר תשלום  תשלום(  - דרישת  זה  )בסעיף   )1( ושלא פרעו, כאמור בפסקה 

המאפשר את תשלומו של החוב בתוך 14 ימים מיום משלוח דרישת התשלום "

הארכת הוראת 
השעה ודיווח 

לכנסת

)א(  שר האוצר רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להאריך, 2 
בצו, את התקופה האמורה בסעיף 1, בתקופה אחת נוספת של שנתיים 

)ב(  שר האוצר יגיש לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, בתום כל שנה 
ממועד התחילה האמור בסעיף 1, דיווח מפורט על השפעתן של הוראות חוק זה על 

הכנסות המדינה מגביית מסים 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 23 - 
הוראת שעה

בתקופה שעד ליום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015( יקראו את סעיף 23)ב( לחוק 1 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 1, כך שאחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( רשאים עמיתים, על אף הוראות סעיף קטן )א()1()ב(, למשוך כספים מקופת גמל 
לא משלמת לקצבה באופן חד־פעמי, ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר משיכת 
כספים מקופת גמל לתגמולים באותם תנאים למשיכת כספים מקופת גמל לא משלמת 
אף  על  אלה;  בעניינים  לעמיתים  הודעות  בדבר  הוראות  וכן  זו,  פסקה  לפי  לקצבה 
האמור ברישה, תקנות לפי פסקה זו יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת;" 

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת 2 תקנות ראשונות
עד ליום ט"ו באדר א' התשע"ד )15 בפברואר 2014(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 532, מיום כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(, עמ' 34 

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ד, עמ' 120   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 514, מיום כ"ג באב התשע"ג )30 ביולי 2013(, עמ' 52 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1374, )א( 1399; ס"ח התשע"א, עמ' 157   1
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חוק לתיקון פקודת המלט )מס' 2(, התשע"ד-2014*

בפקודת המלט, 1944 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 4 יבוא:1 הוספת סעיף 4א

 "משקלם של
שקי מלט 

בין 4א  את המלט  אדם המייצר מלט ומשווקו באריזות יארוז 
השאר בשקים שמשקלם אינו עולה על 25 קילוגרם "

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  ל ת פ נ
שר הכלכלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת המלט )מס' 2(, התשע"ד-2014*

הוספת סעיף 4אבפקודת המלט, 1944 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 4 יבוא:1 

 "משקלם של
שקי מלט 

בין 4א  אדם המייצר מלט ומשווקו באריזות יארוז את המלט 
השאר בשקים שמשקלם אינו עולה על 25 קילוגרם "

תחילהתחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  ל ת פ נ
שר הכלכלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 531, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 32 

ע"ר 1944, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 39; ס"ח התשי"ג, עמ' 158   1
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