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

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 45( )איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה 
מאותו סוג הנמכר במקום(, התשע"ו–2016 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 3)ב()10(, במקום "שהעוסק מוכר" יבוא "הנמכר" 1.תיקון סעיף 3
תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2.תחילה

התשמ"א–1981 הצרכן,  הגנת  לחוק   3  סעיף 
)להלן – החוק(, שעניינו איסור השפעה בלתי הוגנת, אוסר 
על עוסק, בסעיף קטן )א( שבו, לעשות מעשים שיש בהם 
כדי לשלול את חופש ההתקשרות של הצרכן או לפגוע 
לצד  הוגנת(   בלתי  השפעה   – )להלן  מהותית  בצורה  בו 
סעיף  הוגנת,  בלתי  השפעה  הפעלת  על  הכללי  האיסור 
קטן )ב( של הסעיף האמור מונה רשימה של מעשים שיראו 
עוסק שעשה אותם כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת  כך, 
בין היתר, נקבע בסעיף 3)ב()10( לחוק כי יראו עוסק שמנע 
המנוהל  אחר  למקום  או  העסק,  למקום  להביא  מצרכן 
על ידי עוסק )להלן – מקום(, מזון או שתייה מאותו סוג 
שהעוסק מוכר במקום, כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת  

את  שמנהל  העוסק  בין  זהות  אין  לעתים  ואולם, 
המקום ובין מי שמוכר את המזון במקום, ומטרת הצעת 

להביא  מצרכן  למנוע  האיסור  כי  להבהיר  היא  זו  חוק 
שהוא  בין  עוסק  על  חל  כאמור  שתייה  או  מזון  למקום 
עושה  שאחר  ובין  במקום  השתייה  או  המזון  את  המוכר 
3)ב()10(  בסעיף  הקבוע  ההסדר  את  להרחיב  מוצע  זאת  
האמור כך שיאסור על עוסק למנוע מצרכן להביא למקום 
מזון או שתייה מאותו סוג שנמכר בו, ללא תלות בזהות 
לא  המוצע  השינוי  קבלת  עם  השתייה   או  המזון  מוכר 
יוכל עוסק לחמוק מהאיסור האמור על ידי הפעלת מוכר 

אחר במקום  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
אם  בשאלה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תדון  השלישית 
ראוי להרחיב את האחריות ולהחילה גם על עוסק המנהל 
את המקום שבו הופר האיסור הקבוע בסעיף 3)ב()10( לחוק, 

אף אם הוא לא היה מעורב ישירות בהפרת האיסור  
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