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

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 50( )חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי 
משקל(, התשע"ז–2017 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, אחרי סעיף 17ז יבוא:1.הוספת סעיף 17ח
"חובת עוסק 

להציב מכשיר 
שקילה במכר טובין 

לפי משקל

לפי 17ח  טובין  למכירה  ומציע  גדול  קמעונאי  שהוא  עוסק  )א( 
בעדם  התשלום  לפני  שקילה  שירות  לגביהם  ניתן  שלא  משקל 
מכשיר  לפחות;  אחד  תקין  שקילה  מכשיר  עסקו  במקום  יציב 
השקילה יוצב במקום גלוי ונגיש לצרכן וסמוך לטובין האמורים; 
בסעיף קטן זה, "קמעונאי גדול" – כהגדרתו בחוק קידום התחרות 

בענף המזון, התשע"ד–2014 2  

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע  )ב( 
הוראות לעניין סוגי מכשירי שקילה שיוצבו בהתאם להוראות 
עליהם  שיחולו  נוספים  עוסקים  סוגי  לקבוע  וכן  )א(,  קטן  סעיף 

הוראות אותו סעיף קטן "

סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, קובע 
כי על עוסק המציג או מוכר טובין לצרכן להציג על גביהם 
שר  את  ומסמיך  הכולל,  מחירם  את  אריזתם  גבי  על  או 
הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 
לקבוע בתקנות סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג 
גם את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח  תקנות הגנת 
מחייבות  התשס"ח–2008,  מידה(,  ליחידת  )מחיר  הצרכן 
טובין  של  מידה,  יחידת  לפי  מחירם,  את  לציין  עוסק 
ואשר  מראש  ארוזים  טובין  של  או  בתפזורת  הנמכרים 
חלה חובה לפי חיקוק או תקן רשמי לציין על גביהם את 
משקל  גילוי  )חובת  הצרכן  הגנת  תקנות  על־פי  כמותם  
טובין  למכירה  המציע  עוסק  התשע"ה–2015,  מוצר(,  של 
השקילה  מכשיר  את  להעמיד  אמנם  מחויב  משקל  לפי 
באופן שיאפשר לצרכן לראות את פעולת השקילה ואת 
סמוך  שקילה  מכשיר  להציב  מחויב  אינו  אך  תוצאותיה, 
לאותם טובין  כך, צרכן המבקש לרכוש טובין כאמור שלא 
מוצע לגביהם שירות שקילה לפני התשלום בעדם, מגלה 

את מחיר הטובין רק בעת התשלום בקופה  

על  להקל  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
עוסק  ולחייב  משקל,  לפי  טובין  לרכוש  בבואו  הצרכן 
הכולל  שירות  לגביהם  ניתן  שלא  טובין  למכירה  המציע 

שקילה  מכשיר  עסקו  במקום  להציב  הטובין  שקילת  את 
תקין אחד לפחות, במקום גלוי ונגיש לצרכן וסמוך לטובין 

האמורים  

כדי להקל על עוסקים קטנים ובינוניים, מוצע לקבוע 
כי החובה האמורה תחול רק על עוסק שהוא קמעונאי גדול 
כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014, 
כלומר, עוסק שהוא בעל מחזור מכירות משמעותי כמפורט 
בחוק האמור ומחזיק שלוש חנויות לפחות  כמו כן, מוצע 
ועדת  באישור  והתעשייה,  הכלכלה  שר  את  להסמיך 
הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לעניין סוגי 
מכשירי שקילה שיוצבו בהתאם להסדר המוצע, וכן סוגי 
בהסדר  הקבועה  החובה  עליהם  שתחול  נוספים  עוסקים 

האמור 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת אם להגביל 
את תחולתה של החובה האמורה בהתחשב בשטח הרצפה 
של החנות שבה מוצעים הטובין למכירה, וכן תדון בנושא 
ההוראות  הפרת  בשל  עוסקים  על  כספי  עיצום  הטלת 

המוצעות, ובכלל זה בסכום העיצום הכספי שיוטל  
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