רשומות

קובץ התקנות
ה' באלול התשע"ז

7855

 27באוגוסט 2017
עמוד

תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ז1698 ¸ ¸ ¸ 2017-
צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר) (תיקון) ,התשע"ז1698 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות) ,התשע"ז1702 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה),
התשע"ז1703 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-

קובץ התקנות  ,7855ה' באלול התשע"ז27.8.2017 ,

תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים)
(תיקון מס'  ,)2התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לחוק הקאדים ,התשכ"א ,11961-אני מתקינה תקנות
אלה:
תיקון תקנה 5

.1

בתקנה  5לתקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים),
התשע"ז ,22017-במקום התאריך האמור בו יבוא "י"ד באדר התשע"ח ( 1במרס .")2018

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן.

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ )3-4217

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505
ק"ת התשע"ז ,עמ'  508ועמ' .803

צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר)
(תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א(ד53 ,)3א(א)( )3ו–( )4ו– 59לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -חוק התקשורת) ,וסעיף (5א )1לפקודת הטלגרף האלחוטי
[נוסח חדש] ,התשל"ב( 21972-להלן  -הפקודה) ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי
סעיף 59א לחוק התקשורת ,אני מצווה לאמור:
תיקון השם

.1

בצו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר) ,התשע"ב2012-
(להלן  -הצו העיקרי) ,בשם הצו ,במקום "(פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר)"
יבוא "(פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן))".

תיקון הפתיח

.2
.3

בפתיח לצו העיקרי ,במקום "53א(א)( ")4יבוא "53א(א)( )3ו–(.")4

תיקון סעיף 1

3

בסעיף  1לצו העיקרי -
( )1אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:
""המשרד"  -משרד התקשורת;
"יבואן"  -מי שעוסק בייבוא ציוד פטור למטרה מסחרית";";
( )2ההגדרות "טכנולוגיית  "GSMו"טכנולוגיית  - "UMTSיימחקו;
( )3בהגדרה "סחר" ,בסופה יבוא "למעט יבוא";
( )4בהגדרה "ציוד קצה רט"ן" ,במקום "שהוא ציוד רדיו טלפון נייד" יבוא "הפועל
בשיטה התאית ,שהוא אחד מאלה :מכשיר טלפון ,מודם ,נתב ,מחשב לוח (טאבלט)";
( )5אחרי ההגדרה "ציוד קצה רט"ן" יבוא:
""ציוד פטור"  -ציוד קצה רט"ן שאינו טעון אישור סוג כאמור בסעיף ;2
"רבעון"  -תקופה של שלושה חודשים שתחילתם ב– 1בינואר ,ב– 1באפריל ,ב–1
ביולי וב– 1באוקטובר ,לפי העניין;".

1
2
3

1698

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ו ,עמ' .7
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ'  ;505ס"ח התשע"א ,עמ' .143
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1651
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.4

בסעיף  2לצו העיקרי -

תיקון סעיף 2

( )1במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2הציוד מיועד לפעול בטכנולוגיית רדיו טלפון נייד ,בתחומי התדרים
שהועיד הגורם המוסמך לכך ,ובלבד שהציוד יפעל רק בתדרים שהועדו לכך
לפי כל דין ,והכול כפי שיודיע המנהל; הודעה כאמור תפורסם ברשומות;";
( )2פסקה ( - )4תימחק.

.5

בסעיף  3לצו העיקרי ,אחרי "ציוד קצה" יבוא "רט"ן" ובסופו יבוא "ובאתר האינטרנט תיקון סעיף 3

של המשרד".

.6

במקום סעיף  4לצו העיקרי יבוא:
"פטור מרישיון סחר
לעוסק שאינו יבואן

.7

.4

מי שעוסק בסחר בציוד פטור ,ואינו יבואן כאמור בסעיף ,5
פטור מרישיון סחר".

במקום סעיף  5לצו העיקרי יבוא:
"אישור פטור לייבואן .5

החלפת סעיף 4

החלפת סעיף 5

(א) המנהל רשאי לתת למי שמבקש לפעול כיבואן
(בסעיף זה  -המבקש) אישור בדבר התקיימות תנאי פטור
מרישיון סחר (בסעיף זה  -אישור פטור); המבקש לפעול
כיבואן ,יפנה למנהל מראש ובכתב ויודיע על כוונתו לייבא
ציוד פטור; בהודעה יכלול המבקש את כל אלה:
( )1פרטי המבקש לרבות שמו ,כתובתו ודרכי
ההתקשרות עמו;
( )2לעניין תאגיד ,תעודת התאגדות בישראל ,ואם הוא
תאגיד שנוסד מחוץ לישראל  -תעודת רישום כחברת
חוץ ,ולעניין יחיד ,העתק של תעודת זהות של המבקש;
( )3פרטים על אודות סוגי ציוד הקצה שבכוונתו
לסחור בהם ,לרבות הטכנולוגיה ותחומי התדרים
שבהם פועל הציוד האמור.
(ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו בייבוא של חמישה מכשירים
לכל היותר של ציוד פטור כייבוא שאינו למטרה מסחרית.
(ג) המנהל רשאי שלא לתת אישור פטור -
( )1למי שעסק בסחר בציוד קצה בניגוד להוראות
סעיף ;3
( )2למי שהפר את תנאיו של רישיון סחר או של התנאים
למתן אישור פטור או הפר הוראה אחרת מהוראות צו זה
או הוראה מהותית מההוראות לפי הפקודה;
( )3למי שלא מתקיים בו התנאי האמור בתקנה (5א)()1
בתקנות הטלגרף האלחוטי.
(ד) תוקפו של פטור לפי צו זה יהיה עד יום  31בדצמבר
של השנה השנייה שלאחר מועד מסירת האישור כאמור
בסעיף זה.
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(ה) המנהל רשאי בכל עת לבטל אישור פטור או להתלותו,
לפי העניין ,מהטעמים המפורטים להלן ,ובלבד שניתנה לבעל
האישור הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו:
( )1בעל האישור ביקש את ביטול האישור;
( )2האישור ניתן על יסוד מידע שגוי או כוזב;
( )3מתקיים בו האמור בסעיף קטן (ג)( )1או (;)3
( )4בעל האישור הפר הוראה מהותית מההוראות לפי
הפקודה ,או הפר הוראה מהוראות צו זה;
( )5טעמים שבטובת הציבור".
תיקון סעיף 6

.8

בסעיף  6לצו העיקרי ,במקום "עוסק בסחר בציוד קצה" יבוא "יבואן" ,במקום "בסעיף (5א)"
יבוא "בסעיף (5א)( )1ו–( ,")2והסיפה החל במילים "ואולם הודעה"  -תימחק.

תיקון סעיף 8

.9

בסעיף  8לצו העיקרי -

הוספת סעיפים
8א ו–8ב

.10

תיקון סעיף 9

.11

( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ושמירת מסמכים";
( )2במקום "עוסק בסחר בציוד קצה" יבוא "יבואן" ואחרי "שנותרה במלאי" יבוא "כמו כן
ישמור מסמכים ותעודות המעידים על עמידתו של הציוד בתנאי הפטור לפי סעיף .";2
אחרי סעיף  8לצו העיקרי יבוא:
"דיווח

8א .יבואן שקיבל אישור פטור ימסור למנהל מדי רבעון דיווח
הכולל רשימה של סוגי ציוד הקצה שייבא מכוח אישור
הפטור ברבעון שקדם למועד הדיווח ,לרבות דגם ,שם יצרן
הטכנולוגיה ותחומי התדרים שבהם פועל הציוד האמור ,לפי
הטופס שבתוספת.

דיווח על תקלה
אופיינית

8ב .יבואן שקיבל אישור פטור יודיע למנהל בתוך  10ימים על כל
תקלה אופיינית בדגם מסוים של ציוד קצה שייבא ,שנודע
לו עליה; לעניין זה" ,תקלה אופיינית"  -פגיעה פרטנית
מסוימת בתפקוד המלא של ציוד קצה מדגם מסוים או של
רכיב מסוים בציוד כאמור ,ובכלל זה סוללה או מטען ,למעט
תקלה זניחה ,אשר אותרה ,או קיים חשש לקיומה ,בעשרה
מכשירים לכל הפחות.

חובת סימון לציוד
קצה שאינו חדש

8ג .יבואן שקיבל אישור פטור וייבא ציוד קצה שאינו חדש ,יסמן באופן
גלוי וברור על גבי הציוד את המילים "מכשיר שאינו חדש"".

בסעיף  9לצו העיקרי -
()1

האמור בסעיף  9יסומן "(א)";

( )2במקום הרישה של סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) המנהל רשאי לדרוש מיבואן שקיבל אישור פטור ומעוסק בסחר בציוד
קצה רט"ן או ממי שפועל מטעמם ;"-
( )3אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) המנהל רשאי להורות ליבואן או למי שעוסק בסחר שאינו יבואן על
הפסקה זמנית של הסחר בציוד קצה רט"ן מסוג מסוים ,ורשאי הוא להורות
על קיום תנאים מסוימים להמשך הסחר (בסעיף קטן זה  -הפסקה זמנית) ,אם
היה לו יסוד סביר להניח כי בציוד האמור לא מתקיים אחד התנאים כאמור
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בסעיף  ;2ואולם מצא המנהל ,לאחר ביצוע בדיקות מטעמו ,כי בציוד הקצה
האמור מתקיימים התנאים האמורים בסעיף  ,2יודיע על ביטול ההפסקה הזמנית;
המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניין המשך הסחר בציוד הקצה האמור
בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ– 60ימים מיום הוראתו על ההפסקה הזמנית.
המנהל לא ייתן הוראה לפי סעיף קטן זה ,אלא לאחר שנתן למי שרואה את עצמו
נפגע הזדמנות לטעון את טענותיו; הוראת המנהל תפורסם באתר האינטרנט של
המשרד ותישלח לכל מי שהיא חלה עליו.

ספת

(ג) מצא המנהל כי בציוד קצה רט"ן מסוג מסוים לא מתקיים אחד מהתנאים
שבסעיף  2או שהציוד מסוכן לשלומו ,לבריאותו או לבטיחותו של אדם ,או שקיימת
יבוא:כאמור ,רשאי הוא להורות למי שעוסק בסחר בציוד
למסוכנות
לצוגבוהה
הסתברות
העיקרי
 .21אחרי סעיף 22
קצה כאמור ,לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו ,למסור או לפרסם
תוספת
הסתברות גבוהה למסוכנות בציוד ,לכל אדם
הודעה או אזהרה בדבר מסוכנות או
(סעיף 9א)
שיחליט עליה המנהל".
הנוגע בדבר; ההודעה תהיה באופן

.12

אחרי סעיף  11לצו העיקרי יבוא:

הוספת תוספת

טופס דיווח רבעוני

"תוספת

(סעיף 8א)
רבעוני
טופס דיווח
___________________
שם בעל אישור הפטור
הפטור ................................................
אישור
שם
_______________________
מס'
בעל פטור
אישור
אישור פטור מס' ............................................................

דיווח לגבי הרבעון (  ) I / II / III / IVלשנת _____

דיווח לגבי הרבעון ( )I/II/III/IVלשנת .........................
טכנולוגיה נוספת שבה פועל הציוד
ותחומי התדר הנוגעים לעניין [מה"ץ]:
(יש לסמן ב X -במקום המתאים)

Wi-FI 2.4 GHz

GSM

UMTS

LTE

050

000

2000

NFC

טכנולוגית רט"ן

תחומי תדר [מה"ץ]

Wi-FI 5.15 GHz

4

(יש לסמן ב X -במקום המתאים)

טכנולוגיה אחרת

דגם

באותיות
לועזיות)

סוג
הציוד

טכנולגית רט"ן ותחומי תדרים

1200

תאריך.................................... :
שם החותם.......................... :
עמוד ....................מתוך  ...........................עמודים "
5

4
5

נא למלא סוג הציוד ,למעט מכשיר טלפון :מודם (מ)/נתב (נ)/מחשב לוח (ל).
נא למלא מספר עמודים שוטף ומספר סך כל עמודי הדיווח.

תאריך :תאריך___________________ :
תאריך :שם החותם________________ :
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עמוד _____מתוך _____ עמודים

5

הוראת מעבר

.13

יבואן ימסור למנהל דיווח רבעוני ראשון לפי סעיף 8א לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף 10
לצו זה ,בתום הרבעון האחרון לשנת .2017

י"ח באב התשע"ז ( 10באוגוסט )2017
(חמ -3-4477ת)1

איוב קרא
שר התקשורת

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות),
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
סירוב בלתי סביר
לתת שירות

.1

טעמים המצדיקים
אי–מתן שירות

.2

תנאים שייחשבו
תנאים דומים

.3

תנאים שייחשבו דומים לעניין סעיף (17א) לחוק יהיו תנאי התקשרות בנוגע למחיר
ולתנאי תשלום הנוהגים אצל בעל הרישיון במתן אותו שירות רכב ,ללקוח אחר
הדומה למבקש השירות מבחינת ההיקף הכספי הכולל של שירותי הרכב שהוא מקבל
מאותו בעל רישיון ,מבחינת משך קבלתם של אותם שירותים או מבחינת עמידתו של
הלקוח בתנאי התקשרויות קודמות בינו לבין בעל הרישיון.

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

בעל רישיון למתן שירות רכב המסרב לתת שירות בנסיבות האלה ,יראו אותו כמסרב
סירוב בלתי סביר:
( )1בעל רישיון להפעלת מוסך המסרב לבצע פעולות ברכב תוך שימוש במוצר
תעבורה שסיפק הלקוח ,אם בעל הרישיון מבצע את אותן פעולות ברכב בשביל
לקוח אחר תוך שימוש באותו מוצר תעבורה שבעל הרישיון סיפק בעצמו ,ובלבד
שהלקוח שסיפק את מוצר התעבורה הציג לפני בעל הרישיון חשבונית שכלולים בה
שם היצרן ,תיאור מוצר התעבורה ומספרו הקטלוגי ,וממנה עולה כי מוצר התעבורה
מתאים לדגם הרכב ,להוראות יצרן הרכב ולהוראות שניתנו לפי סעיף  139לחוק ,אם
ניתנו; בפסקה זו" ,פעולות ברכב"  -כמשמעותן בסעיף (128א) לחוק;
( )2הוא התנה ,ללקוחות מסוימים בלבד מבין לקוחותיו שהם בעלי מאפיינים דומים
מבחינת היקף השירותים שהם מקבלים מאת בעל הרישיון או משך קבלתם ,את מתן
השירות על ידו בקבלת שירות נוסף ,ממנו או מאדם אחר.
בעל רישיון למתן שירות רכב יהיה רשאי לסרב לספק שירות ,אם התקיים אחד מאלה:
( )1יש במתן השירות שמבקש הלקוח כדי לגרום לפגיעה בבטיחות ,במיתקנים או
בציוד של בעל הרישיון או ברכב או במוצר התעבורה שהשירות אמור להינתן לגביו;
( )2במועד שבו מבקש הלקוח את מתן השירות ,הלקוח חייב תשלום לבעל הרישיון
תמורת שירות שקיבל ממנו בעבר שמועד פירעונו חלף;
( )3יש בביצוע השירות המבוקש על ידי הלקוח כדי להפר הוראות לפי כל דין.

י"ח באב התשע"ז ( 10באוגוסט )2017
(חמ )3-5377

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות
מחוץ לישראל) (הוראת שעה) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (17ב) ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 11981-להלן -
החוק) ,בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף (37א )1לחוק ,אני
מצווה לאמור:

.1

בצו זה -

הגדרות

"הוועדה"  -הוועדה שמונתה לפי סעיף (2א);
"מחוץ לישראל"  -למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו; 1976-
2

"המשרד"  -משרד הכלכלה והתעשייה;
טובין  -הטובין המנויים בתוספת;
"עוסק"  -קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף  2או  ,29לפי העניין ,לחוק קידום התחרות
בענף המזון ,התשע"ד;32014-
"הרשות"  -הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

.2

(א) השר ימנה ועדה לבדיקת פערי מחירים שחבריה הם כמפורט להלן ובלבד ששניים
מתוכם לפחות הם בעלי השכלה בכלכלה או במינהל עסקים:

הוועדה והדין
וחשבון

( )1המנהל הכללי של המשרד;
( )2שני עובדי המשרד;
( )3הממונה;
( )4עובד הרשות.
(ב) הוועדה תערוך רשימה של טובין הנמכרים בישראל ובמדינות מסוימות מחוץ
לישראל ואת ומחיריהם הממוצע במדינות אלה שהתקיימו בהם כל אלה:
( )1הם בעלי נתח ייבוא משמעותי ,בנסיבות העניין ,בקטגוריית הטובין שאליה
הם משתייכים;
( )2קיימת לגביהם ריכוזיות גבוהה בשוק בישראל.
(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) רשאית הוועדה לשקול את השיקולים האלה:
( )1נתח הטובין בסל הצריכה ,לרבות התפלגות הצריכה לפי סוגי אוכלוסיות;
( )2מחירי הטובין והתנודתיות שלהם לאורך זמן;
( )3פער מחירים ממוצע בין מחיר הטובין בישראל למחיר הטובין במדינות
מחוץ לישראל;
( )4מאפיינים שעשויים להשפיע על פערי המחיר בין מחיר הטובין בישראל
למחיר הטובין במדינות מחוץ לישראל ובכלל זה תעסוקה ,כשרות ,מסים,
עלויות רגולציה ,תחרות ומדיניות ייבוא.
(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) ,הוועדה רשאית ,אם מצאה שהדבר
נחוץ ,להתייעץ עם הממונה על הגבלים עסקיים ,שמונה לפי חוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח ,41988-בנוגע להתקיימות המאפיין האמור בסעיף קטן (ב)( ;)2נוסף על כך
רשאית הוועדה להתייעץ בנוגע להתקיימות השיקולים כאמור עם כל גורם שתמצא
לנכון.
1
2
3
4

ס"ח התשמ"א ,עמ' .248
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ס"ח התשע"ד ,עמ' .438
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128
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המלצת הוועדה
והחלטת השר

.3

עדכון ופרסום
רשימת הטובין

.4

חובת סימון של
מחירי טובין מחוץ
לישראל

.5

(א) הוועדה תמליץ לשר ,מתוך הרשימה שערכה לפי סעיף  2על טובין שמתקיים
לגביהם פער מחירים לא הוגן לצרכן בישראל ,לפי אמות מידה שגיבשה הרשות
לעניין זה ושפורסמו באתר האינטרנט של הרשות; ההמלצה תכלול את מחיריהם
הממוצע של הטובין במדינות מחוץ לישראל ,בשקלים חדשים.
(ב) השר יקבע בתוספת ,על סמך המלצת הוועדה או מיוזמתו ,טובין שעליהם יחול
צו זה (להלן  -רשימת הטובין) בציון מחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל
בשקלים חדשים ,השער היציג שלפיו הומר המחיר הממוצע לשקלים חדשים וכן
מועד פרסום השער היציג.
(א) אחת לרבעון יעדכן השר את רשימת הטובין שבתוספת אם קיים צורך בכך;
תחילת העדכון תהיה לפי האמור בסעיף קטן (ב).
(ב) נוסף על העדכון ברשומות תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה על רשימת
הטובין המעודכנת (להלן  -הודעה באתר) ביום העסקים הראשון של הרבעון; לא פורסם
העדכון ברשומות ביום העסקים הראשון של הרבעון ,יצוין בהודעה באתר ,כי העדכון
טרם פורסם ברשומות וכי הוא צפוי להתפרסם; בכל אחד מן המקרים האמורים ,תחילתו
של העדכון ברשומות תהיה חמישה ימי עסקים מיום פרסומו ברשומות.
(א) עוסק המוכר טובין המנויים בתוספת יסמן את מחיריהם הממוצע במדינות מחוץ
לישראל ,באמצעות שלט שיוצמד למדף שעליו מוצעים הטובין למכירה ומתקיימים
בו כל אלה:
( )1כותרת השלט תהיה "מחיר ממוצע של  ................בשקלים חדשים במדינות
שנבדקו מחוץ לישראל" ,תוך ציון מפורש של שם הטובין והברקוד שלו בישראל;
( )2האותיות והספרות על גבי השלט יהיו ברורות וקריאות ובצבע שונה מצבע
הרקע שעליו הן מופיעות ,באופן שהצרכן יוכל להבין את האמור בו.
(ב) בלי לגרוע מסעיף קטן (א) ,עוסק המציע למכירה את הטובין בשיווק מרחוק,
כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק ,יסמן בסמוך להצגת הטובין ,באופן בולט לעין ובאותיות
וספרות ברורות וקריאות ,את מחיריהם הממוצע במדינות שנבדקו מחוץ לישראל;
סימון זה יהיה מובחן ממחיר הטובין בישראל ,כפי שמציגו העוסק.
(ג) עודכנה רשימת הטובין שבתוספת ,יעדכן העוסק את השלט לא יאוחר מחמישה
ימי עסקים מיום פרסום עדכון התוספת ברשומות.

תחילה
תוקף
הוראת מעבר

.6

תחילתו של סעיף  5חמישה ימי עסקים מיום פרסום רשימת הטובין הראשונה
בתוספת לצו.

7
.8

תוקפו של צו זה לשלוש שנים.
על אף האמור בסעיף ( 4א) ,רשימת הטובין הראשונה שלאחר פרסומו של צו זה יכול
שתפורסם במהלך הרבעון שבו פורסם הצו.

תוספת
(סעיפים (3 ,1ב)(5 ,4 ,א) ו–(ג) ו–)6
רשימת טובין
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ )3-5491

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
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