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חוקשירותהתעסוקה)תיקוןמס'19(,התשע"ב-2011*

בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6, בכל מקום, 1 תיקון סעיף 6
במקום "שר העבודה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" ובסופו יבוא ")בחוק 

זה - השר(" 

בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" 2 תיקון סעיף 7

8 לחוק העיקרי, במקום ")להלן - מועצת השירות(" יבוא ")להלן - מועצת 3 תיקון סעיף 8 בסעיף 
השירות או המועצה(" ובמקום "שתתמנה על ידי שר העבודה" יבוא "שחבריה יתמנו 

על ידי השר" 

בסעיף 9 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 9

האמור בו יסומן ")א(" ובו, אחרי "מספר חברי המועצה" יבוא "ובלבד שהמספר   )1(
הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")ב( בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה 
המסחר והתעסוקה 

בכפוף להוראות סעיף קטן )ד(, חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים,  )ג( 
ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן אפשר למנותם שוב לאחר 

הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות 

תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו,  )ד( 
ימשיך חבר המועצה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים או עד למינוי חבר 

חדש במקומו, לפי המוקדם "

בסעיף 11 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 11

האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובסופו יבוא "ורשאי   )1(
השר למנות ליושב ראש כאמור גם מי שאינו עובד המדינה"; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע כללים ותנאים בדבר תשלום  ")ב( 
גמול והחזר הוצאות ליושב ראש המועצה שאינו עובד המדינה 

יושב ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ב( לא יקבל, במישרין או בעקיפין,  )ג( 
בשל כהונתו, כל תמורה נוספת על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם הוא זכאי 

לפי הוראות אותו סעיף קטן "

 הוספת סעיפים
11א עד 11ד

אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:6 

המועצה 11א "ניגוד עניינים ראש  ליושב  או  המועצה  לחבר  ימונה  לא  )א( 
ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שעלול להימצא, במישרין או 
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור, לבין 

עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו 

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ב )12 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 619, מיום כ' באלול התשע"א )19 בספטמבר 2011(, עמ' 1624 

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"א, 143   1
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חבר המועצה ויושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות  )ב( 
בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול 
לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 
עניינים בין תפקידם לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד 
אחר שלהם, ולא יטפלו במסגרת תפקידם בנושא העלול לגרום 

להם להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה 

התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא  )ג( 
הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא 
במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, 
יודיע על כך ליושב ראש המועצה או לשר, לפי העניין, ויפעל 

לפי הוראותיו 

על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה רשאי להביא  )ד( 
בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, 
ככל שהם קשורים למילוי תפקידי שירות התעסוקה, ולא יראו 

אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד 

לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא  )ה( 
בתמורה או שלא בתמורה 

בסעיף זה - )ו( 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המועצה 
או יושב ראש המועצה, לפי העניין, או עניין של גוף 
שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של 
או  בו,  אחראים  עובדים  או  מנהלים  מהם,  אחד  כל 
של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, 
בזכות  או  מנהל  למנות  בזכות  רווחים,  לקבל  בזכות 

ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח 
או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר 
המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, וכן בן זוג 

או ילד של כל אחד מהם 

הפסקת כהונה 
והשעיה מכהונה

לכהן 11ב  יחדל  המועצה  ראש  יושב  או  המועצה  חבר  )א( 
לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי 

העניין: 

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  )1(

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה   )2(
או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה או 

יושב ראש המועצה, לפי העניין;

התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן   )3(
כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;

לעניין חבר המועצה - הוא חדל להיות עובד   )4(
המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה 

חבר המועצה ויושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות  )ב( 
בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול 
לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 
עניינים בין תפקידם לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד 
אחר שלהם, ולא יטפלו במסגרת תפקידם בנושא העלול לגרום 

להם להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה 

התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא  )ג( 
הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא 
במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, 
יודיע על כך ליושב ראש המועצה או לשר, לפי העניין, ויפעל 

לפי הוראותיו 

על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה רשאי להביא  )ד( 
בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, 
ככל שהם קשורים למילוי תפקידי שירות התעסוקה, ולא יראו 

אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד 

לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא  )ה( 
בתמורה או שלא בתמורה 

בסעיף זה - )ו( 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המועצה 
או יושב ראש המועצה, לפי העניין, או עניין של גוף 
שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של 
או  בו,  אחראים  עובדים  או  מנהלים  מהם,  אחד  כל 
של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, 
בזכות  או  מנהל  למנות  בזכות  רווחים,  לקבל  בזכות 

ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח 
או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר 
המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, וכן בן זוג 

או ילד של כל אחד מהם 

הפסקת כהונה 
והשעיה מכהונה

לכהן 11ב  יחדל  המועצה  ראש  יושב  או  המועצה  חבר  )א( 
לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי 

העניין: 

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  )1(

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה   )2(
או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה או 

יושב ראש המועצה, לפי העניין;

התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן   )3(
כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;

לעניין חבר המועצה - הוא חדל להיות עובד   )4(
המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה 
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בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יושב ראש המועצה  )ב( 
יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם מצא השר, לאחר 
שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הוא אינו ממלא 
שירות  תפקידי  את  המקדם  באופן  או  כראוי  תפקידו  את 
התעסוקה, או כי פעל, במעשה או במחדל, בדרך הפוגעת 

ביכולת המועצה לקיים את תפקידיה 

הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה או נגד יושב ראש  )ג( 
המועצה, בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 
אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, 
לפי העניין, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך 
בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי 

הוראות סעיפים 8 עד 10 או 11, לפי העניין 

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת 11ג תוקף פעולות
שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או 

בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין 

החלת דינים על 
חברי המועצה

דין חבר המועצה ויושב ראש המועצה, שאינם עובדי המדינה, 11ד 
כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה: 

חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979   2;  )1(

הנוגעות  ההוראות   - התשל"ז-1977   3  העונשין,  חוק   )2(
לעובדי הציבור;

חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-  )3(
" 4   1969

בסעיף 12)1( לחוק העיקרי, במקום "תפקח" יבוא "תתווה את המדיניות וקווי הפעולה 7 תיקון סעיף 12
של שירות התעסוקה ותפקח" 

אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:8 הוספת סעיף 14א

"שמיעת הציבור 
לפני המועצה

בדבר 14א  הנוגעות  אוכלוסיות  ולנציגי  לציבור  תיתן  המועצה 
הנוגע  בכל  עמדתם  את  לפניה  להשמיע  נאותה  הזדמנות 
לתכנית העבודה השנתית של שירות התעסוקה, לתקציב 
 ,)3(12 ההוצאות השנתי של השירות ולתפקידה לפי סעיף 

בדרך שתורה המועצה "

 תיקון סעיפים
16 ו–17

בסעיפים 16 ו–17 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" 9 

בסעיף 18 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר" 10 תיקון סעיף 18

 תיקון סעיפים
25 ו–27

בסעיפים 25 ו–27 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" 11 

בסעיף 36 לחוק העיקרי - 12 תיקון סעיף 36

בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, במקום "שר העבודה" יבוא "השר";  )1(

בסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר"   )2(

ס"ח התש"ם, עמ' 2    2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   3

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144   4
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 תיקון סעיפים
 ,53 ,51 ,50 ,49 ,45

57 ו–59

בסעיפים 45, 49)א(, 50)א( ו–)ב(, 51, 53, 57 ו–59)ב( לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 13 
העבודה" יבוא "השר" 

בסעיף 70 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובמקום "לשר העבודה" 14 תיקון סעיף 70
יבוא "לשר" 

 תיקון סעיפים
 ,89 ,86 ,85 ,75 ,71

90 ו–92

90 ו–92)ב( לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 15   85, 86, 89)א(,   ,)3(75  ,71 בסעיפים 
העבודה" יבוא "השר" 

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

תקנות ראשונות לפי סעיף 11)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5)2( לחוק זה, יותקנו בתוך 16 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור או עד 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם, רשאי שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו 

ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה 

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

חוקחינוךממלכתי)תיקוןמס'14(,התשע"ב-2011*

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 4 - 1 תיקון סעיף 4

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר 
אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, 
אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם, השתכנע הגוף המוסמך כי 
קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד 

מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד ";

בסעיף קטן )ד(, בהגדרה "ספר לימוד", בסופה יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה שבה   )2(
הוא מופץ;" 

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"ז בכסלו התשע"ב )12 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 395, מיום ב' בתמוז התשע"א )4 ביולי 2011(, עמ' 202 
ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התש"ע, עמ' 594   1

בסעיפים 45, 49)א(, 50)א( ו–)ב(, 51, 53, 57 ו–59)ב( לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 13 
העבודה" יבוא "השר" 

 תיקון סעיפים
 ,53 ,51 ,50 ,49 ,45

57 ו–59

בסעיף 70 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובמקום "לשר העבודה" 14 
יבוא "לשר" 

תיקון סעיף 70

90 ו–92)ב( לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 15   85, 86, 89)א(,   ,)3(75  ,71 בסעיפים 
העבודה" יבוא "השר" 

 תיקון סעיפים
 ,89 ,86 ,85 ,75 ,71

90 ו–92

תקנות ראשונות לפי סעיף 11)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5)2( לחוק זה, יותקנו בתוך 16 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור או עד 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם, רשאי שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו 

ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה 

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

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

חוקחינוךממלכתי)תיקוןמס'14(,התשע"ב-2011*

תיקון סעיף 4בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 4 - 1 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר 
אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, 
אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם השתכנע הגוף המוסמך כי 
קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד 

מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד ";

בסעיף קטן )ד(, בהגדרה "ספר לימוד", בסופה יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה שבה   )2(
הוא מופץ;" 

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
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חוקהבנקאות)שירותללקוח()תיקוןמס'17(,התשע"ב-2011*

בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 9א1
9א יבוא:

"הגבלות לעניין 
גביית עמלת פירעון 
מוקדם של הלוואה 

לדיור 

על אף האמור בכל דין או הסכם, בעת ביצוע משכנתה 9א1  )א( 
על דירה יחידה המשמשת למגורים של יחיד, או בעת מימוש 
משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור, לא יגבה תאגיד 
המשכון  או  המשכנתה  אם  מוקדם  פירעון  עמלת  בנקאי 

האמורים נרשמו להבטחת הלוואה לדיור  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תאגיד בנקאי רשאי לגבות  )ב( 
עמלת פירעון מוקדם אם מתקיים בתמורה שהתקבלה בעד 

מכירת דירת מגורים כאמור בסעיף קטן )א(, אחד מאלה:

חדשים;  שקלים  מיליון   2 5 על  עולה  התמורה   )1(
סכום זה יהיה צמוד למדד כאמור  בסעיף 9ז; 

ואינה  ההלוואה  חוב  מלוא  על  עולה  התמורה   )2(
עולה על  הסכום שבפסקה )1(, ובלבד שסכום עמלת 
הפירעון המוקדם לא יעלה על ההפרש שבין התמורה 

למלוא חוב ההלוואה 

ובאישור  המייעצת  בוועדה  התייעצות  לאחר  הנגיד,  )ג( 
ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כללים לחישוב עמלת פירעון 
מוקדם לפי סעיף זה, וכן רשאי הוא, בדרך האמורה, לשנות 

את הסכום הנקוב בסעיף קטן )ב()1( 

בסעיף זה -  )ד( 

של  היחידה  דירתו  שהיא  מגורים  דירת   - יחידה"  "דירה 
יחיד בישראל ובאזור, כהגדרתו בסעיף 16א לחוק מיסוי 
מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 2; לעניין הגדרה 
זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש ליחיד, 
נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות 
 ,)1997 )1 בינואר  מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז 
פחות  הוא  בה  היחיד  של  שחלקו  מגורים  דירת  או 

מ–25%;

"הלוואה לדיור" - כהגדרתה בסעיף 9ב;

"יחיד" - מי שאינו תאגיד, ובלבד שהוא בעלים, חוכר לדורות 
או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין, כבעלים או 
כחוכר לדורות של הדירה היחידה, והכל במשמעות 
הנודעת למונחים אלה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-

;3 1969

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ב )13 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 388, מיום י"א בסיוון התשע"א )13 ביוני 2011(, עמ' 180 

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"א, עמ' 1102   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156    2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259   3
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"מלוא חוב ההלוואה" - סכום ההלוואה שלהבטחת פירעונה 
נרשמו המשכנתה או המשכון, לרבות סכומים שנוספו 
לחוב בשל אגרות, שכר טרחה, הוצאות, ריבית והצמדה 
עד ליום התשלום בפועל, אם נוספו סכומים אלה כפי 

שנקבע לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 4 " 

תחילתו של חוק זה ביום תחילתם של הכללים לעניין חישוב עמלת פירעון מוקדם לפי 2 תחילה
סעיף 9א1)ג( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה  

כללים ראשונים לפי סעיף 9א1)ג( כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של 3  כללים ראשונים
הכנסת עד יום כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 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

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116    4

"מלוא חוב ההלוואה" - סכום ההלוואה שלהבטחת פירעונה 
נרשמו המשכנתה או המשכון, לרבות סכומים שנוספו 
לחוב בשל אגרות, שכר טרחה, הוצאות, ריבית והצמדה 
עד ליום התשלום בפועל, אם נוספו סכומים אלה כפי 

שנקבע לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 4 " 

תחילתו של חוק זה ביום תחילתם של הכללים לעניין חישוב עמלת פירעון מוקדם לפי 2 
סעיף 9א1)ג( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה  

תחילה

כללים ראשונים לפי סעיף 9א1)ג( כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של 3  
הכנסת עד יום כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 2012(  

כללים ראשונים

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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