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

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 40( )שעות ביקור במענו של צרכן(, התשע"ד–2014 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 18א)ג(, אחרי פסקה )1( יבוא:1.תיקון סעיף 18א

ביקור טכנאי במענו של צרכן יהיה בין השעות 8:00 ו־22:00 בימי חול, ובין השעות  ")1א( 
8:00 ו־13:00 בימי שישי וערבי חג, בהתאם לתיאום מראש לפי הוראות פסקה )1(; הוראות 

פסקה זו לא יחולו על מתן שירות לסוגי טובין או על עוסקים, שקבע השר "

פעילותם  שעות  את  להרחיב  מוצע  זו  חוק  בהצעת 
לשם  צרכן  של  במענו  לבקר  הנדרשים  טכנאים  של 
או  טובין  של  מכירה  לאחר  לצרכנים  שירות  מתן 
טכנאי ביקור  לתאם  יהיה  שאפשר  ולקבוע   שירותים, 

 13:00–08:00 ובשעות  השבוע  בימי   22:00–08:00 בשעות 
בימי שישי וערבי חג  כיום, ביקור טכנאי במענו של צרכן 
זה  נוהג  אחת  ולא  היום,  בשעות  רק  רוב  פי  על  נעשה 
מאלץ צרכנים להיעדר מעבודתם כדי לקבל את השירות 
שהם זקוקים לו מהטכנאי  הוראות סעיף 18א)ג()1( לחוק 
הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, המחייבות תיאום עם הצרכן 

בקביעת מועד הביקור ושעת הביקור ימשיכו לחול 

לפטור  הכלכלה  שר  את  להסמיך  מוצע  כן,  כמו 
מסוימים  עוסקים  או  מסוימים  טובין  לסוגי  שירות  מתן 
יש  שכן  השירות,  שעות  לעניין  המוצעות  מההוראות 
סכנה  בהן  להיות  שעלולה  עבודות  להחריג  הצדקה 
בטיחותית אם יבוצעו בשעות החשכה מחוץ לדירת הצרכן, 
ובהן עבודות הכרוכות בטיפוס על סולמות, בעבודה על 
גגות, למשל לשם טיפול במזגנים ובמתקני אנרגיה סולרית, 

או התקנה של מכלי גז או מתן שירות בתחום הגז 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
באפשרות  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תדון  השלישית 

לפטור מתחולת התיקון המוצע עסקים קטנים ובינוניים 

הצעת חוק מס' פ/1065/19 )מספר פנימי: 479835(; הועברה לוועדה ביום ג' בכסלו התשע"ד )6 בנובמבר 2013(    *

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 262.  1

יוזם: חבר הכנסת חיים כץ
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 12( )עידוד ייצוג הולם
לנשים(, התשע"ד–2014 *

יבוא 1.תיקון סעיף 7 בסופו  7)א()1(,  בסעיף  התשנ"ג–1993 1,  בחירות(,  )מימון  המקומיות  הרשויות  בחוק 
בסעיף האמור  במועד  ומכהנים  שנבחרו  הרשימה  או  הסיעה  מנציגי  שליש  לפחות   "ואם 

קטן )ב()1( הם נשים – 115% מסכום המימון כאמור "  

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 12( )עידוד ייצוג הולם
לנשים(, התשע"ד–2014 *

יבוא 1. בסופו  7)א()1(,  בסעיף  התשנ"ג–1993 1,  בחירות(,  )מימון  המקומיות  הרשויות  בחוק 
בסעיף האמור  במועד  ומכהנים  שנבחרו  הרשימה  או  הסיעה  מנציגי  שליש  לפחות   "ואם 

קטן )ב()1( הם נשים – 115% מסכום המימון כאמור "  

תיקון סעיף 7

הצעת חוק זו נועדה לקדם שוויון בין המינים ולעודד 
באמצעות  המקומי,  השלטון  נבחרי  בקרב  נשים  ייצוג 
הגדלת סכום המימון לסיעה או לרשימה שיש בה ייצוג 

הולם לנשים  

זכאית  תהיה  רשימה  או  סיעה  כי  לקבוע  מוצע 
הקבוע  המימון  מסכום   15% של  בשיעור  מימון  לתוספת 

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג–1993, 
המימון  מסכום   85% משולמים  שבו  שבמועד  ובלבד 
מהחברים  שליש  לפחות  האמור,  לחוק  7)ב()1(  סעיף  לפי 
המכהנים מטעמה במועצת הרשות המקומית הם נשים  
ובמועצות  בעיריות  בחירות  על  יחול  המוצע  התיקון 
מקומיות, למעט מועצות אזוריות שבהן דרך חישוב המימון 

שונה 

התשע"ד בכסלו  י'  ביום  לוועדה  הועברו   ;)488115 פנימי:  )מספר  ו־פ/1656/19   )483393 פנימי:  )מספר  פ/1422/19  מס'  חוק  הצעות   * 

)13 בנובמבר 2013( 
ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ד, עמ' 302    1

 יוזמים: חברי הכנסת חנין זועבי, ג'מאל זחאלקה, באסל גטאס, יפעת קריב, עליזה לביא, דב חנין,
 פנינה תמנו־שטה, קארין אלהרר, זהבה גלאון, גילה גמליאל, תמר זנדברג, ניצן הורוביץ,
 נחמן שי, שולי מועלם־רפאלי, מיכל רוזין, עיסאווי פריג', משה מזרחי, מיכל בירן,
מאיר שטרית, דוד צור, רות קלדרון, רינה פרנקל
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 39( )ביטול הגבלות על ציון 
הכהונה בידי חבר הכנסת לשעבר או שר לשעבר(, התשע"ד–2014 *

סעיף1.תיקן סעיף 14  ,14 בסעיף  התשי"א–1951 1,  וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות   בחוק 
קטן )ב( – בטל  

זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  לחוק   14 סעיף 
וחובותיהם, התשי"א–1951, קובע איסורים החלים על חברי 
הכנסת והשרים לאחר סיום כהונתם, ובהם האיסור בסעיף 
קטן )ב(, ולפיו "מי שהיה חבר הכנסת, ראש הממשלה, שר 
או סגן שר, אסור לו, לאחר תום כהונתו, להבליט בכתב 
בכל ענין הכרוך בעסקו או במקצועו את העובדה שהיה 

חבר הכנסת, ראש הממשלה, שר או סגן שר"  

בשירות  אחרים  משרות  או  תפקידים  בעלי  על 
)מיל (,  בצבא  אלופים  בדימוס,  שופטים  למשל  הציבורי, 
ניצבים במשטרה )בדימוס(, ואף מי שכיהנו בכהונות רמות 
נגיד  או  המדינה  שירות  נציב  המדינה,  כמבקר  אחרות 
בנק ישראל לא חל איסור דומה לעניין ציון התפקיד או 
התואר לאחר סיום כהונתם  לפיכך, אין הצדקה לאיסור 

זה ומוצע לבטלו  

הצעת חוק מס' פ/1884/19 )מספר פנימי: 542016(; הועברה לוועדה ביום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(    *

ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ד, עמ' 286.  1

יוזם: חבר הכנסת צחי הנגבי

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
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