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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 7(, התשע"א-2011*

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 תיקון סעיף 36
ו–2010(, התשס"ט-2009 1, בסעיף 36, במקום "כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011(" יבוא 

"ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 8(, התשע"א-2011*

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 תיקון סעיף 35
ו–2010(, התשס"ט-2009 1, בסעיף 35)1(, בסעיף קטן )ג( המובא בו, פסקה )10( - תימחק 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 ביולי   11( התשע"א  בתמוז  ט'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 588, מיום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(, עמ' 676 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"א, עמ' 203   1

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 ביולי   11( התשע"א  בתמוז  ט'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 588, מיום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(, עמ' 676 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"א, עמ' 976   1
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 חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 7 והוראת שעה( )שירות במשטרה
ושירות מוכר( )תיקון מס' 13(, התשע"א-2011*

ושירות 1 תיקון סעיף 6 במשטרה  )שירות  שעה(  והוראת   7 מס'  )תיקון  ביטחון  שירות  בחוק 
התשע"א  בסיוון  "כ"ח  במקום  ברישה,   ,6 בסעיף  התשנ"ה-1995  1,   מוכר(, 

)30 ביוני 2011(" יבוא "י"ח בחשוון התשע"ב )15 בנובמבר 2011(" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 19(, התשע"א-2011*

31)ב(, אחרי "ליחידות 1 תיקון סעיף 31 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 
המוצעות;" יבוא "בהודעה כאמור תפורסם גם כריכתו הקדמית של התשקיף כמשמעותה 

בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26)א( ו–)ג( ו–131)א(;" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

 חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 7 והוראת שעה( )שירות במשטרה
ושירות מוכר( )תיקון מס' 13(, התשע"א-2011*

ושירות 1  במשטרה  )שירות  שעה(  והוראת   7 מס'  )תיקון  ביטחון  שירות  בחוק 
התשע"א  בסיוון  "כ"ח  במקום  ברישה,   ,6 בסעיף  התשנ"ה-1995  1,   מוכר(, 

)30 ביוני 2011(" יבוא "י"ח בחשוון התשע"ב )15 בנובמבר 2011(" 

תיקון סעיף 6

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 19(, התשע"א-2011*

31)ב(, אחרי "ליחידות 1  בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 
המוצעות;" יבוא "בהודעה כאמור תפורסם גם כריכתו הקדמית של התשקיף כמשמעותה 

בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26)א( ו–)ג( ו–131)א(;" 

תיקון סעיף 31

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 ביולי   12( התשע"א  בתמוז  י'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 599, מיום כ"ה בסיוון התשע"א )27 ביוני 2011(, עמ' 1274 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 440; התשע"א, עמ' 204    1

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 383, מיום י"ד באייר התשע"א )18 במאי 2011(, עמ' 148 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"א, עמ' 380   1
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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 53(, התשע"א-2011*

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 1, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן )א6( יבוא:1 תיקון סעיף 8

")א7( שילם חבר תשלום השתתפות עצמית בעבור שירות של ביקור אצל רופא, מכון 
או מרפאת חוץ, שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון, יהיה החבר פטור מתשלום בעבור 
אותו שירות במשך שלושה חודשים מיום הביקור כאמור, גם אם התקופה האמורה 

חלה לאחר תום הרבעון שבו היה אותו ביקור 

)א8( גבתה קופת חולים תשלום מחברי משפחה מעבר לתקרת התשלום שנקבעה לפי 
סעיף קטן )א1()2()ג()7( או לפי סעיף קטן )א6(, תשיב את הסכומים שגבתה מעבר לתקרה 
האמורה, ולא תידרש לשם כך בקשה מצד החבר; שר הבריאות רשאי להורות על הדרך 

והמועד להשבת הסכומים "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש של תחילת הרבעון הקלנדרי שלאחר תום תשעה 2 תחילה ותחולה
חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על שירותים שיינתנו ביום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ס  ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א-2011*

תיקון חוק להנצחת 
זכרו של מנחם בגין 

- מס' 3

בחוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998  1 -1 

בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:  )1(

""המוזאון" - מוזאון מנחם בגין כמשמעותו בסעיף 22;";

בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזאון";  )2(

בסעיף 14, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )3(
נוספות";

בסעיף 18)ב(, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )4(
נוספות";

בסעיף 19, בכל מקום, אחרי "האתר," יבוא "ובכלל זה המוזאון, וכן";  )5(

בסעיף 22, אחרי "פועלו ומורשתו של מנחם בגין" יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו   )6(
יוצגו תולדות חייו על רקע תקופת השואה באירופה, המאבק להקמת המדינה, שנות 

עיצובה והמאורעות המרכזיים בתולדותיה";

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 381, מיום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(, עמ' 143 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 188; התשס"ז, עמ' 144   1

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 350, מיום כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2011(, עמ' 14 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"א, עמ' 146   1

ספר החוקים 2305, י"ח בתמוז התשע"א, 2011 7 20
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פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

תיקון חוק המרכז 
להנצחת זכרו של 
יצחק רבין - מס' 3

בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997  2 -2 

בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:  )1(

""המוזאון" - המוזאון הישראלי במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין כמשמעותו 
בסעיף 22;";

בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזאון";  )2(

בסעיף 14, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )3(
נוספות";

בסעיף 18)ב(, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )4(
נוספות";

בסעיף 19, בכל מקום, אחרי "האתר," יבוא "ובכלל זה המוזאון, וכן";  )5(

בסעיף 22, בסופו יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו יוצגו אירועים מרכזיים בתולדות   )6(
המדינה והחברה בישראל לצד סיפור חייו של יצחק רבין";

פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס  ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון מס' 8(,
התשע"א-2011*

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  הוספת סעיף 10ב
אחרי סעיף 10א יבוא:

"איסור התקשרות 
עם מי שאינו בעל 

רישיון

לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או 10ב  )א( 
שירותים  לקבלת  עמם  יתקשר  ולא  שירות,  מקבלן  שירות 
כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי 
העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם 

העתק ממנו  

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות  )ב( 
כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או 

שירות ציבורי "

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 384, מיום י"ט באייר התשע"א )23 במאי 2011(, עמ' 152 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501   1

פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

תיקון חוק המרכז בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997  2 -2 
להנצחת זכרו של 
יצחק רבין - מס' 3 בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:  )1(

""המוזאון" - המוזאון הישראלי במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין כמשמעותו 
בסעיף 22;";

בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזאון";  )2(

בסעיף 14, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )3(
נוספות";

בסעיף 18)ב(, במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה   )4(
נוספות";

בסעיף 19, בכל מקום, אחרי "האתר," יבוא "ובכלל זה המוזאון, וכן";  )5(

בסעיף 22, בסופו יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו יוצגו אירועים מרכזיים בתולדות   )6(
המדינה והחברה בישראל לצד סיפור חייו של יצחק רבין";

פעילויות  הנצחה,  "פעילויות  יבוא  הנצחה"  "פעילויות  במקום   ,23 בסעיף   )7(
מוזאליות" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס  ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון מס' 8(,
התשע"א-2011*

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1  
אחרי סעיף 10א יבוא:

הוספת סעיף 10ב

"איסור התקשרות 
עם מי שאינו בעל 

רישיון

לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או 10ב  )א( 
שירותים  לקבלת  עמם  יתקשר  ולא  שירות,  מקבלן  שירות 
כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי 
העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם 

העתק ממנו  

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות  )ב( 
כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או 

שירות ציבורי "
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בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 20

מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד  ")ד( 
להוראות סעיף 10ב, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, ואם קיבל 
שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או שירות מקבלן שירות שאין לו 
רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין 

בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור "

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( )בסעיף זה - יום 3 תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום  )א( 
התחילה( 

הוראות סעיפים 10ב ו–20)ד( לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על התקשרות  )ב( 
לקבלת שירותים כאמור בסעיף 10ב לחוק העיקרי שנערכה או חודשה מיום התחילה 

ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת

חוק זכויות התלמיד )תיקון מס' 3(, התשע"א-2011*

בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000  1, בסעיף 5)א(, אחרי "מטעמים עדתיים," יבוא 1 תיקון סעיף 5
"מטעמים של ארץ מוצא" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 381, מיום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(, עמ' 142 

ס"ח התשס"א, עמ' 42; התשס"ט, עמ' 300   1
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חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א-2011 *

תיקון חוק הגנת 
הצרכן - מס' 29

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - חוק הגנת הצרכן(, אחרי סעיף 13ב יבוא:1 

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

עוסק 13ב1  מחייב  שבה  בעסקה  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע 
העוסק לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע 
החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד 
אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העוסק רשאי להציע 

לצרכן מועדים נוספים לחיוב 

לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של  )ב( 
הצרכן ב-10 בחודש 

עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום,  )ג( 
לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל דחייה בתשלום 

עקב ביצוע הוראות סעיף זה "

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 125

בפקודת העיריות 2, אחרי סעיף 268 יבוא:2 

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

באמצעות 268א  שנגבה  בתשלום  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
הרשאה לחיוב חשבון, למעט תשלום מסים, אגרות והיטלים 
וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף 251)1(, יציעו העיריה 
או התאגיד העירוני, לפי העניין, למשלם באמצעות הוראה 
כאמור )בסעיף זה - משלם( לבחור את מועד החיוב החודשי 
שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד 
שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העיריה 
או התאגיד העירוני רשאים להציע למשלם מועדים נוספים 

לחיוב 

לא בחר משלם במועד חיוב, יחייבו העיריה או התאגיד  )ב( 
העירוני את חשבונו של המשלם ב–10 בחודש 

עיריה או תאגיד עירוני לא יהיו רשאים לגבות תוספת  )ג( 
לסכום החיוב, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל 

דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה "

תיקון פקודת 
 המועצות

המקומיות - 62

בפקודת המועצות המקומיות 3, בסעיף 24א, אחרי "251," יבוא "268א," 3 

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012 )להלן - יום התחילה( 4 תחילה

התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א )18 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 378, מיום ט"ז באדר ב' התשע"א )22 במרס 2011(, עמ' 128 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התש"ע, עמ' 636   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 735   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 736   3

חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א-2011 *

תיקון חוק הגנת בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - חוק הגנת הצרכן(, אחרי סעיף 13ב יבוא:1 
הצרכן - מס' 29

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

עוסק 13ב1  מחייב  שבה  בעסקה  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע 
העוסק לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע 
החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד 
אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העוסק רשאי להציע 

לצרכן מועדים נוספים לחיוב 

לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של  )ב( 
הצרכן ב–10 בחודש 

עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום,  )ג( 
לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל דחייה בתשלום 

עקב ביצוע הוראות סעיף זה "

תיקון פקודת בפקודת העיריות 2, אחרי סעיף 268 יבוא:2 
העיריות - מס' 125

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

באמצעות 268א  שנגבה  בתשלום  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
הרשאה לחיוב חשבון, למעט תשלום מסים, אגרות והיטלים 
וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף 251)1(, יציעו העירייה 
או התאגיד העירוני, לפי העניין, למשלם באמצעות הוראה 
כאמור )בסעיף זה - משלם( לבחור את מועד החיוב החודשי 
שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד 
שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העירייה 
או התאגיד העירוני רשאים להציע למשלם מועדים נוספים 

לחיוב 

לא בחר משלם במועד חיוב, יחייבו העירייה או התאגיד  )ב( 
העירוני את חשבונו של המשלם ב–10 בחודש 

עיריה או תאגיד עירוני לא יהיו רשאים לגבות תוספת  )ג( 
לסכום החיוב, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל 

דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה "

תיקון פקודת בפקודת המועצות המקומיות 3, בסעיף 24א, אחרי "251," יבוא "268א," 3 
 המועצות

המקומיות - 62

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012 )להלן - יום התחילה( 4 
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הוראות סעיף 13ב1 לחוק הגנת הצרכן, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על 5 הוראות מעבר )א( 
התקשרויות לחיוב חשבון שנעשו לפני יום התחילה, אלא אם כן ביקש הצרכן לשנות 
את מועד החיוב בהתאם להוראות אותו סעיף, ובלבד שהעוסק יידע את הצרכן בדבר 

זכותו לבחור מועד חיוב בהתאם להוראות הסעיף האמור 

הוראות סעיף 268א לפקודת העיריות וסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות,  )ב( 
כנוסחם בסעיפים 2 ו–3 לחוק זה, לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה, 
אלא אם כן ביקש המשלם לשנות את מועד החיוב בהתאם להוראות אותו סעיף, 
ובלבד שהעירייה או התאגיד העירוני יידעו את המשלם בדבר זכותו לבחור מועד חיוב 

בהתאם להוראות הסעיף האמור 

    

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ן י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת
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