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 חוק הגנת הצרכן (תיקון מם׳ 22), התשם״ח-2008*

ת סעיפים פ ס ו  ה
ב ו 3 ־ א ו ו 3 

 (2) מועד סיום התקופה שבה נרכשים טובין או

 שירותים במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת

 בעבורם לפי פסקה (2) להגדרה האמורה;

ה בעסקאות קשורות ע פ ש ה  (3) מועד סיום ה

 לפי פסקה (3) להגדרה האמורה;

 ״עסקה״ - כהגדרתה בסעיף ו, למעט עסקה במקרקעין או

 התחייבות לעשות עסקה, כמשמעותן בסעיפים 6

 (2) עסקה שבה, בתקופה מסוימת, נרכשים

 טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת

 הטבה אחרת בעבורם, בין אם העסקה עצמה

 היא לתקופה בלתי מסוימת ובין אם היא לתקופה

 מסוימת, למעט עסקה שבמהלכה, לתקופה

 מוגבלת ובלא כל תנאי, הוזיל העוסק את מחיר

 הטובין או השירותים, או הציע הטבה אחרת;

 (3) עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כך שהמחיר

 בעבור רכישת טובין או שירותים בעסקה אחת

 מושפע, לתקופה מסוימת, מהמחיר המשולם

 בעסקה האחרת או משפיע עליו;

 ״תקופת ההודעה״ - התקופה החלה בין שישים הימים

 שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, לבין

 שלושים הימים שלפני אותו מועד

 (ב) בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון

ל צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי  ש

 הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 4וב(ב), יודיע

 העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או

 ההתחייבות; המועד האמור יצוין גם בכל אחד מאלה:

 (ו) בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך לפי

 הוראות סעיף 4וג(ב);

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר בי התשס״ח (2 באפריל 2008); ה

;  ו־7 בחוק המקרקעין, התשכ״ט-969ו2

 ״עסקה לתקופה קצובה״ - כל אחת מאלה:

 (ו) עסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובין או

 שירותים;

 הכנסת - 202, מיום כ״ב בשבט התשס״ח (29 בינואר 2008), עמי 52ו

 ס״ח התשמ״א, עמי 248; התשס״ח, עמי 4ו.

 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.
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 (2) בכל חשבוניות, או כללה או הודעות תשלו ם,

 הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשלת

 לפני מועד סיום העלספקניהמאוועדה הסיתוחםייהבועתס,קוהבלאבודהשהאתםח

 נשלחת לצרכן אחת מאלה יורתכ מאשר פעם בחודש,

 תחול הוראה זו אחת לחוהש בלבו־.

 (ג) (ו) לתנאי בחוזה הקובל כי ההתקשרות בין הצדדים

 תימשך לאחר מועד סתימ העסקה או ההתחייבות, לא יהיה

 תוקף, ויראו כאילו נקתבועקף,ב וחיוזרהאושכהאויאלובנטקלב עב אבוחתווזהמושעהדוא

 (2) הציע עוסק לצרכן, ביתק ועת ההודעה;, להאריך

 את ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסה כי הוא

 מסכים להארכה, יואסך ותוקף החוזה בנין הצדדים כפי

 שהסכימו; הציע עוסק לצרכן, לאחר תסופת ההודעה,

 להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק

 כי הוא מסכים להארכה, יוארך־ תוקף החוזה בין הצדדים

 כפי שהסכימו, ואולם במההך כשלושים םמים הראשונים

 שבתקופת ההארכה ״לתא יהיה העוסק רשאי להעלות

 את מחירי העסקה או לשנות את תנאיה לרעות הצרכן

 והצרכן יהיה רשאי להודיע על ביטול הסכמתו.

 (ד) הוראות סעיף דטן (ג)(ו) לא יחולו על -

 ( ו) טובין או שירותים או סוגיא של טותין או שיריםיש,

 המפורטים בתוספתההמפשולריטשייםת,בותבולסבפדתשההשעלויסשקיהת,ו ודיבעל

 בכתב לצרכן, במהלך תבופת ההודעה, על מועד סיום

 העסקה או ההתחייעות; העו סק יפחט בהו דעה את

 תנאי העסקה ויציין בה במפורש כי ההתקשרות ביני הים

 תימשך לאחר מועד סיום העסחה או ההתחי יבות אלא

 אם כן יודיע הצרכן כי ברצונו להיימה , וכי זכותו של

 הצרכן לסיים את הההצתרקכןשרלוסיתיבםכאלתעתה;ההתקשר,שרובתאיבשכורל

 ועדת הכלכלה של והעכדנתס תה,כרלשכלאיהלששלנ והתכנאסתת,הרתושסאיפתל

 השלישית, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות או תנאים

 נוספים שיחולו לגבי טוםין או שירותים המפואט יש

 באותה תוספת; באותה תוספת;

 (2) עסקה כאמור בפסקאות (2) או (3) שבהגדרה

 ״עסקה לתקופה קצ״ועבסה״ק,הובללתבקדו פשההקתצקוייבמהו״ ,כולב לאבלדה:שה

 (א) סכומי התשלומים שימולו לשלר מםעש

 סיום העסקה או ההסיתוחםייהבועסתקננהקאבו בהאהותפןח יבירבורת

 ומפורט במסמך בכתוב שנמסר לצרכן בעת

 ההתקשרות בין ההעוהסתקקלשצרורתכן,בויןיכוהלע וסשיקצוליןצ

 במסמך כאמור שהסכומים שננקבו יוהמדו למדש

 כהגדרתו בסעיף ו3(כב)ה(ג3)ד;רותאוולבסםעיאףם וה3(תב)ש(3ל)ו;מויאםו

 שיחולו לאחר מועד סיום ה עסקה או ההתחייבות

 נקבעים בידי הממשלה או בבדי שר, יצייל העוסק

 בהודעה את מחיר העסדה באועד חלתן ההודע ה,

 וכן כי המחיר ייקב ועכןכ אכימוהר;מחיר ייקבע כאמור;
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 (ב) ניתנה לצרכן, בתקופת ההודעה, הודעה

 בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שההודעה

 ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקה; ואולם

 לא תהיה חובה לתת הודעה כאמור, אם מועד

 סיום העסקה או ההתחייבות חל לא יאוחר

 מארבעה חודשים ממועד ההתקשרות בעסקה,

 והצרכן יהיה רשאי להודיע על סיום ההתקשרות

 בינו לבין העוסק, לאחר מועד סיום העסקה או

 ההתחייבות, בלי שיחויב בתשלום כלשהו בשל

 סיום ההתקשרות

 (ה) לעניין סעיף זה, נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים להאריך

 את ההתקשרות בינו לבין העוסק הוא על העוסק

 משלוח חשבוניות 3וב. (א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעסקה שבה מחייב עוסק
 והודעות תשלום _] _] ]_ _]

ן חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי כ ר צ  ל

 הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 4וב(ב), ישלח

 העוסק לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, או בדרך ממוחשבת

 אם הצרכן נתן לכך את הסכמתו המפורשת מראש (בסעיף זה

- מען), אחת לשישה חודשים לפחות, את פירוט התשלומים

 ששילם בששת החודשים שחלפו, או העתק מהחשבוניות

 המתייחסות לתשלומים ששילם הצרכן בתקופה האמורה,

 הכוללות פירוט התשלומים כאמור, אם לא נשלחו קודם לכן

 למען הצרכן

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על עסקה שהתשלום בה קבוע,

 אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם

 כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט התשלומים כאמור

 באותו סעיף קטן

 (ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע

 הוראות לעניין הדרכים למתן או למשלוח חשבוניות, הודעות

 תשלום או קבלות מעוסק לצרכן ״

 תיקון סעיף ו3א 2 . בסעיף ו3א(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) בעסקה לתקופה קצובה - ביקש צרכן כי עוסק יפסיק לחייבו בתשלומים לאחר מועד

 סיום העסקה או ההתחייבות לפי סעיף 3ו א(ג), או לא נמסרה לצרכן הודעה בכתב לפי סעיף

 3וא(ד) - והעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בניגוד לאותן הוראות;״

 הוספת תוספת 3 אחרי התוספת השניה לחוק העיקרי יבוא:
 שלישית

 ״תוםפת שלישית

 (סעיף 3וא)

 ו. שירותי טלפון בסיסיים הניתנים על ידי מי שקיבל רישיון למתן שירותי בזק

 פנים־ארציים נייחים או רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד, לפי חוק התקשורת

.  (בזק ושידורים), התשמ״ב-982ו3

 2 שירות להספקת גז שנותן ספק גז לצרכן גז ״

 ס״ח התשמ״ב, עמי 8ו2
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 4. (א) תחילתו של חוק זה תשעה חולי שיבם מיותם פרס וחמו(בסעימ זה פ יום התחילה). תחי לה ותחול!);

 (ב) חוק זה יחול גבם על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה, ובלבד שמועד לסיום

 העסקה או ההתחייהבועתס קשהלהאןו חהלהבתיוחיםיבהותחישלהןואחיללבך;יולםענהייתןחזיהל,ה״ ומואיעלדך;ס ילועםניהיןעזסהק,ה״מועד סיום העס

 או ההתחייבות״ - כהגדרתו בבעיף 3וא לחוק העיקרי, כנוסחו בסהיף ו לחוק זה.

י ל י א ש ו י ה י ל ט א ר מ ל ו ד א ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה ראש הממשלשרה התעשיה המסחשררוהתעסשויקההה

ק י י ה אי צ ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה נשיא ה מדינ ה יושבת ר א ש ה כ נס יתו

*2 0 0 8- ן כי ם׳ 23), התשם ״ח (תיהו  חוק הגנת הצרכן

(להלת - החוק העיקרי), בלס עיף 2(אה, אחרי פסקה תיקו ן סחיף 2  בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א- ו98וו

 (20) יבוא:

 ״(ו2) תנאי הביטו״ל(ו2ש)ל עתסנקאהי ״הביטול של עסקה ״

 תיקון כותרת במקום כותרות פרק גי לחוק העיקרי יקוא:
 פרק גי

 הוספת סעיפים
 3וג ו־3וד

 ״חובות גילוי
 בעסקה מתמשכת

 ״פרק ג׳: הוראות לעניין םוגים של עסקאות״

 אחרי סעיף 3וב לחוק העיקרי יבוא :

 13ג. (א) בחוק זה -

 ״עסקה מתמשכת״ - עסקה לרכישה של טובין לאו שירותים

 באופן מתמשך, לרבובתא וכפןל משיתנמוישבך,עלסרקבהותאוכ לתושסיפנותי לבהעס

 שאינם מהווים עסקה חד שה, והכל בין אם העסקה

 היא עסקה לתקופההקיצאובעהסקובהיןלאתקםופהיהאקלצותבקוהפוהב יןב לאתםי

 קצובה, ולמעט עסקקהצולבההס,פוקלתמ געזטביעןסקצרהכןל גהזסלפסקפתקגזגז;בין

 ״גז״, ״ספק גז״ ו״צרכן זג״״ - כה גדרותצ בלס עזף - ו לחוק הםדריע

 במשק המדינה (תיקבומנישחקקיהקמהד),ינה (תתשימק״ונטי-9ח8ק9יוק2ה), הת

 (ב) עוסק העומד להתקשר עם צרמן בעסקה מתמשכת, חייב

 לגלות לו, בעל פה, לטגרלםותהלהו,תקבעשלר ופתה,בעטרסקםה,ה הפרתטקישםרואתל הב:עסק

 ( ו) זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת טלרכס ביטמלה,

 לרבות זכותו כאמור לעניין עסקה לתקופה בילת י קצובה,

 וכן הצורך במסירת נ! רט ומזה ה לסיר! ביטול בהתאם

 להוראות סעיף 3וד(לב)ה;וראות סעיף 3וד(ב);

 (2) בעסקה לתקופה קצובה ס את משך העסקה ומו עד

 סיומה; ומועד סיומה;

 ת2יק

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר בי התשס״ח (2 באפריל 2008); ה

 הכנסת - 0ו2, מיום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008), עמי וו2.

 ו ס״ח התשמ״א, עמי 248; התשס״ח, עמי 490.

 2 ס״ח התשמ״ט, עמי 28.
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 (3) פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול,

 ככל שישנם, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב

 התשלומים כאמור, ככל שנקבעה;

 (4) הכתובת ומספר הטלפון של העוסק, וכן מספר

 הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם

 קיימים, שבאמצעותם ניתן למסור לעוסק הודעת

 ביטול

 (ג) נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב, יכלול העוסק

 את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) גם בחוזה שנחתם עם

 הצרכן; נערכה העסקה המתמשכת בעל פה, ימסור העוסק

 לצרכן, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים,

 מסמך בכתב הכולל את הפרטים האמורים; הפרטים יופיעו

 בחוזה או במסמך בכתב בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת

 ובאותיות ברורות וקריאות

ל ג) באות להוסיף ע ) ־  (ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו

4וג, ולא לגרוע מהן; ואולם היתה ־  הוראות סעיפים 4ב ו

 העסקה המתמשכת עסקת מכר מרחוק כאמור בסעיף 4וג,

 רשאי העוסק לכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)

 במסמך לפי הוראות סעיף 4וג(ב)

 (ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו־(ג), בעסקה

 מתמשכת -

 (ו) יציין עוסק בכל חשבונית, קבלה או הודעת תשלום

 הנשלחת לצרכן, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות

 וקריאות, את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(4), לצורך

 מסירת הודעת ביטול;

 (2) יפרסם עוסק באתר האינטרנט שלו, אם קיים,

 את הדרכים לביטול עסקה מתמשכת וכן את הפרטים

 האמורים בסעיף קטן (ב)(4) ובסעיף 4ב

 ביטול עסקה 3וד (א) צרכן המבטל עסקה מתמשכת רשאי למסור לעוסק הודעת

ת ביטול באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן (בחוק זה - הודעת כ ש מ ת  מ

 ביטול):

 (ו) בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום

 העסק;

 (2) בכתב - בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או

 פקסימיליה, אם יש לעוסק

 (ב) (ו) בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר

 הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור

 בסעיף קטן (א)(ו) - פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו

 עם הצרכן בעת ההתקשרות
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 (2) לעניין הודעת ביטול שנמסרה לעוסק בכתב

ש ר לקבו ע סוגי  כאמור בסעיף קטן (א)(ר), רשאי ה

 עסקאות מתמשכות שבהן יהיה עוסת רשאי לדרוש

 מצרכן למסור לו, נוסף על לשמו ומספר הזהות שלו, גם

 את כתובתו או פרט מזהה אח ר, שיש בו צורך לשם

 ביטול העסקה המתבימטשוכלתהעסקה המתמשכת

 (ג) חוזה בעסקה מתמשכת )סתיים במוך שלושה ימי זג סקים

 מיום שנמסרה הודעת ב ישול לפי הוראות סעיפי ם קטנים(א)

 ו־(ב), ואם נמסרה וה־ו(דב),עתואהםבינטמוסלרבהאהמוצדעות הדוביאטרולרשבואםמ-צעות דואר רשום

 בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל תאם לא

 נקב הצרכן במועד מאוחר רות ר מהודעת הביטול (בפסקה זו

- מועד הביטול); במועד הביטול לפסבק הדוסק אות הספקת

 הטובין או השירותים, ולא יח ייב את תיםרכן בתשלומים בעד

 טובין או שירותים שוייתנו ולאחר מועד הביטו ל.

 (ד) מסר הצרכן ה(וד)דעתמבסירטוהלצלרפכין הורדאעותתבסיטעוילפילםפיק טהנוירםאות סעיפים קט

 (א) ו־(ב), והעוסק ה(מא)שוי־ך(ב)ל,חוייהבעואסתק הצמרשכיןךבלתחשיילובמאיתם בהצשרלכן בתשלומים ב

 העסקה המתמשכת עקב נסיבות שהעוסק לא ידוע ולא עוה

 עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו רראוותן מראש,

 וביטול העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרת בישל בסיבות

 אלה, לא יחולו הוראות לאיף חולטו (ה) וסעתף ו3א(א)(2ב), כל

 עוד התקיימו אותן נסיבות.״

 4י בסעיף ו3א לחוק העיקרי - תיקון סעיף ו3א

 (ו) בסעיף קטן (א(, אחרי פסק ה(2א) יבוא:

 ״(2ב) ביקש צרכן לבבל עבקה מתמשכת באמצעות הודעת ביאול לפי הוראות

 סעיף 3וד - והעוסקס עהיףמ 3שיוךד ל-חוייהבעואסתק הצמרשכיןךבלתחשיילבומאיםת בהצשרלכןהעבסתקשהל,ובמנייםגובדשל העסקה, בני

 להוראות אותו סעילף;ה״;וראות אותו סעיף;״;

 (2) בסעיף קטן (ב)( במקום ״לע ניין״ יבו ב ״קעםיין פסקה (2ב), די אם הצרכן נמסר הודעת

 ביטול בכתב כאמור בסליף 3וד(א)(2) ו־(ב); ולענייך׳,

 5, תחילתו של חוק זה שישה חשדשים מעם פרס וחמו(להלן -י יםם התמילהה תחילה

 6, הוראות סעיפים 3וה ו־א3א ׳לחופן ה עיקרו, כנוסחם קב סעיפים 3 ו־4 לח ובן זעה, יחולו ־14 תחולה

 על התקשרויות שנעלשוהלתפקנישירוויםוהתתשחניעלשה,ו בלפשניינ וייו זםה:ה תבסחיעליףה ,3ובדשילנוחיו זקה:ה עביסקערי,ףב3ומדקולםחוק העיקרי, במק

 סעיף קטן (ב) יקראו:סעיף קטן (ב) יקראו:

 ״(ב) בהודעת ביטו״ל(בי)פרבטהוהדצערכתן באיטתולשימפו,רטמ סהפצררכהןז האות שמלו, ומכסתפורבתהו;זהרואתהשהלוש רוככתיובתו; ראה השר

 הדבר נדרש לשם זיהוי הצרכן, רשאי הוא לקברע סוש עסקאות מתמשכות שבהו תהיה

 עוסק רשאי לדרושעמוצסרקכןר לשמאיסולרדלרושפ רמטצרמזכןה להמנוסוסרף לכופיפ רשטי קמזבעה הנשורס״ף כפי שיקבע השר״

י ל י א ש ו י ה י ל ט א ר מ ל ו ד א ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה ראש הממשלשרה התעשיה המסחשררוהתעסשויקההה

ק י י ה אי צ ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה נשיא ה מדינ ה יושבת ר א ש ה כ נס יתו
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א בשירות בתי הםוהר) ב  חוק שירות ביטחון (הוראת שקה) (הצבת יוצאי צ

 (תיקון), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף ו ו בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס״ה-

, בסעיף ו, ברישה, במקום ״בתקופה של שלוש שנים החל מיום פרסומו של חוק זה״  ח200ו

 יבוא ״בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה, עד יום כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008)״

 תחילה 2 תחילתו של חוק זה ביום חי באדר אי התשס״ח (4ו בפברואר 2008)

ד ברק ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר הביטחון

ק י צ י ה א י ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר בי התשס״ח (2 באפריל 2008); ה

ה - ו37, מיום גי באדר בי התשס״ח (0ו במרס 2008), עמי 430. ל ש מ מ  ה

 ו ס״ח התשס״ה, עמי 38ו.
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