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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 31( )מדבקת אחריות(, התשע"א–2011 *

 
סעיף1 תיקון סעיף 18א אחרי  18א,  בסעיף  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשמ"א–1981 1  הצרכן,  הגנת   בחוק 

קטן )א( יבוא:

עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות, ימסור לו מדבקה ")א1(  )1(
לשם הדבקתה על הטובין, שבה יצוין תום תקופת האחריות )בחוק זה – מדבקת 

אחריות( 

הציג צרכן לעוסק טובין שמודבקת עליהם מדבקת אחריות תקפה ומקורית,   )2(
לא ידרוש העוסק מהצרכן להציג את תעודת האחריות כתנאי למתן שירות בהתאם 

לחיוביו לפי תעודת האחריות 

תוכנה,  המדבקה,  סוג  לרבות  אחריות,  מדבקת  לעניין  הוראות  יקבע  השר   )3(
צורתה, גודלה וגודל האותיות, וכן רשאי הוא, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

לקבוע סוגי טובין שהחובה הקבועה בסעיף קטן זה לא תחול לגביהם "
בסעיף 23)ב()8( לחוק העיקרי, אחרי "תעודות אחריות," יבוא "לא מסר מדבקת אחריות" 2 תיקון סעיף 23

בסעיף 31א)א()7( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 18)א()5(" יבוא "או ביקש צרכן מעוסק לקבל 3  תיקון סעיף 31א
מדבקת אחריות, כפי שנדרש לפי סעיף 18א)א1(", ואחרי "מסר תעודה" יבוא "או מדבקה" 

החובה למסור מדבקת אחריות לפי סעיף 18א)א1( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 4 תחולה
תחול לעניין טובין כמפורט להלן:

התשמ"א–1981 הצרכן  הגנת  לחוק  ד'1  פרק   סעיף 1 
ושירות  אחריות  מתן  עניינו  החוק(,   – )להלן   
לאחר מכירה  מכוח סעיף 18א לחוק שבאותו פרק נקבעו 
מכירה(,  לאחר  ושירות  )אחריות  הצרכן  הגנת  בתקנות 
מסירת  חובת  בדבר  הוראות  היתר,  בין  התשס"ו–2006, 
תעודת אחריות לצרכן, תוכנה וכן הטובין שלגביהם חלה 

החובה האמורה  

כל  במשך  התעודה  את  לשמור  הצרכן  על  בפועל, 
להציגה  נדרש  הוא  כלל  בדרך  שכן  האחריות,  תקופת 
על  להקל  כדי  המכירה   לאחר  השירות  לקבלת  כתנאי 
צרכנים מוצע לקבוע כי נוסף על תעודת האחריות, ימסור 
עוסק לצרכן מדבקת אחריות מקורית, שתודבק על הטובין 
ידע  זו  מדבקה  לפי  האחריות   תקופת  תום  יצוין  ועליה 
הצרכן מהו המועד שבו מסתיימת תקופת האחריות, וכך 
אינה  התעודה  אם  גם  הטובין  עבור  שירות  לקבל  יוכל 

ברשותו  

לפי התקנות האמורות, החובה למסור תעודת אחריות 
חלה לגבי טובין חדשים שהם מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 

וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, 
שמחירם לצרכן גבוה מ־150 שקלים  מוצע לחייב עוסקים 
המוסרים לצרכן תעודת אחריות, בין שחלה עליהם חובה 
מדבקת  למסור  ביוזמתם,  ובין  התקנות  מכוח  כן  לעשות 

אחריות  

מוצע להסמיך את שר התעשייה המסחר והתעסוקה 
)להלן – השר( להתקין תקנות בדבר סוג המדבקה, תוכנה, 
צורתה, גודלה וגודל האותיות שעליה, וכן, באישור ועדת 
לא  האמורה  שהחובה  טובין  סוגי  הכנסת,  של  הכלכלה 

תחול לגביהם 

מוצע להוסיף לסעיפים 23 ו־31א לחוק, שעניינם  סעיפים  
הוראות  בהתאמה,  לדוגמה  ופיצויים  עונשין   2 ו־3  
בדבר הסנקציה הפלילית או האזרחית שתוטל   
שיוטל  העונש  לצרכן   אחריות  מדבקת  אי־מסירת  בשל 
בשל עבירה כאמור הוא קנס בסכום של כ־210,000 שקלים 
רשאי  יהיה  המשפט  בית  אזרחי,  פיצוי  לעניין  חדשים; 
לפסוק פיצוי לדוגמה, ללא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה 

על 10,000 שקלים חדשים 

הצעת חוק מס' פ/2921/18; הועברה לוועדה ביום כ"ח באייר התשע"א )1 ביוני 2011(   *

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

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 396, ד' בתמוז התשע"א, 2011 7 6



205

לחוק  18)א()5(  סעיף  לפי  אחריות  תעודת  למסור  חובה  לגביהם  שיש  טובין   )1( 
העיקרי – בתום ___ ** חודשים מיום תחילתו של חוק זה;

טובין שאין לגביהם חובה כאמור בפסקה )1( – בתום שנה מהמועד האמור באותה   )2(
פסקה, אלא אם כן נקבע בהוראות לפי סעיף 18א)א1()3( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק 

זה כי החובה האמורה לא חלה לגביהם 

לעניין טובין שקיימת לגביהם כיום חובת מסירת   סעיף 4 
מדבקת  למסור  החובה  תחול  אחריות,  תעודת   
החוק  הצעת  הכנת  בעת  שייקבע  במועד  החל  אחריות 
לקריאה השנייה ולקריאה השלישית  בתום שנה מאותו 

מועד תחול החובה למסור מדבקת אחריות גם לעניין טובין 
שכיום אין לגביהם חובה למסור תעודת אחריות, והכל כדי 
כאמור,  המוצע   להסדר  העוסקים  של  היערכות  לאפשר 

השר יהיה מוסמך לפטור סוגי טובין מחובה זו 

המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית   **

חברי הכנסת: דליה איציק, כרמל שאמה

לחוק  18)א()5(  סעיף  לפי  אחריות  תעודת  למסור  חובה  לגביהם  שיש  טובין   )1( 
העיקרי – בתום ___ ** חודשים מיום תחילתו של חוק זה;

טובין שאין לגביהם חובה כאמור בפסקה )1( – בתום שנה מהמועד האמור באותה   )2(
פסקה, אלא אם כן נקבע בהוראות לפי סעיף 18א)א1()3( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק 

זה כי החובה האמורה לא חלה לגביהם 
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת:

 הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור )תיקון מס' 4( )הסמכות להעניק תעודת
הוקרה(, התשע"א–2011 *

 
העיקרי(,1 תיקון סעיף 4 החוק   – )להלן  התשנ"ב–1992 1  הציבור,  בשירות  המידות  טוהר  לעידוד   בחוק 

נשיא עם  התייעצות  לאחר  הכנסת  ראש  יושב  ראה  "או  המילים   ,4  בסעיף 
המדינה," – יימחקו 

בסעיף 7 לחוק העיקרי, המילים "ועם יושב ראש הכנסת" – יימחקו 2 תיקון סעיף 7

סעיף 4 לחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, 
המדינה  לנשיא  מאפשר  החוק(,   – )להלן  התשנ"ב–1992 
לחושפי  הוקרה  תעודות  להעניק  הכנסת  ראש  וליושב 
שחיתויות שתלונתם נמצאה מבוססת לפי הוראות החוק  
)תיקון הציבור  בשירות  המידות  טוהר  לעידוד   בחוק 

מס' 2(, התשנ"ח–1998 )ס"ח התשנ"ח, עמ' 246(, יושב ראש 
הכנסת נוסף כגורם המוסמך להעניק תעודת הוקרה בשל 

כאמור   תעודות  להעניק  דאז  המדינה  נשיא  של  סירובו 
ואולם, כפל הסמכויות עלול להקשות על יישום החוק 

הסמכות  כי  ולקבוע  החוק  את  לתקן  מוצע  כן,  על 
להעניק תעודות הוקרה לפיו תהיה רק בידי נשיא המדינה  
בהתאמה, מוצע לקבוע כי סמכות שר המשפטים להתקין 
תקנות לביצוע החוק לא תחייב עוד התייעצות עם יושב 

ראש הכנסת, אלא רק עם נשיא המדינה 

הצעת חוק מס' פ/3170/18; הועברה לוועדה ביום י"ג בסיוון התשע"א )15 ביוני 2011(   *

ס"ח התשנ"ב, עמ' 134; התשס"ז, עמ' 391   1

חבר הכנסת יואל חסון

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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