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חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 61(, התשפ"א-2020*

הוספתסעיפים
16בו־16ג

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף16איבוא:1ר

"הקמתמאגר
להגבלתפניות

שיווקיותוניהולו

בסעיףזהובסעיף16ג-16בר )א(

"המאגר"-המאגרשהוקםלפיהוראותסעיףקטן)ב(;

"פנייהשיווקית"-פנייהשלעוסקלצרכןבאמצעותשיחה
למספרהטלפוןשלובמטרהלהתקשרבעסקה,ביןתוךכדי
הפנייהוביןבמועדמאוחריותר,ובכללזההצעהלקבל

נכסאושירותללאתמורה,בהנחהאותוךמתןהטבה;

"שיחה"-לרבותשיחהבתקשורתאלקטרוניתר

הרשותתקיםותנהלמאגרשבויירשמורקמספריטלפון )ב(
שלצרכניםהמעונייניםלהגבילפנייהשיווקיתאליהםמאת

עוסקיםאומימטעמםכאמורבסעיף16גר

צרכןרשאילבקשכיבמאגריירשםמספרטלפוןאחדאו )ג(
יותר,והוארשאילבקשבכלעתלשנותאתהמספראולהסירו
מהמאגר;הרשותתנקוטאמצעיםסביריםלמניעתרישומושל

מספרטלפוןבמאגר,שינויואוהסרתו,שלאעלדעתהצרכןר

עלהמאגריחולוההוראותהחלותעלמאגרימידעלפי )ד(
חוקהגנתהפרטיות,התשמ״א-21981ר

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבעהוראות )ה(
בנוגעלהקמתהמאגרולניהולו,ובכללזהרשאיהואלקבוע

הוראותבענייניםאלה:

במאגר, טלפון מספר לרשום צרכן של בקשה )1(
לשנותואולהסירו;

אופןבירורמידעהרשוםבמאגרעלידיעוסק )2(
וצרכןר

הכלכלה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת השר, )ו(
שלהכנסת,רשאילקבועאגרהבעדהטיפולבבקשתעוסק
אופן האגרה, סכום את זה ובכלל מהמאגר, מידע לקבלת

ומועדתשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהר

איסורפנייה
שיווקיתלמספר

טלפוןהרשום
במאגר

עוסקאומימטעמולאיפנהבפנייהשיווקיתלצרכן16גר )א(
שמספרהטלפוןשלורשוםבמאגר,לרבותבמטרהלשכנעו

להסיראתמספרהטלפוןשלומהמאגרר

נרשםמספרטלפוןבמאגר,חזקהכיהצרכןסירבלקבל )ב(
פנייהשיווקיתלאותומספרטלפוןר

ביקשעוסקלפנותלצרכןבפנייהשיווקית,יוודאשמספר )ג(
הטלפוןשאליוהואמבקשלפנותאינורשוםבמאגרר

התקבלבכנסתביוםז'בכסלוהתשפ"א)23בנובמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1362,מיוםכ"הבאלולהתש"ף)14בספטמבר2020(,עמ'02רר

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ט,עמ'250ר 1

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 2

הערות
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פנהעוסקבפנייהשיווקיתמטעםעוסקאחרלמספר )ד(
טלפוןהרשוםבמאגר,יראואתהפנייהכאילונעשתהגםבידי

העוסקשמטעמוהיאנעשתהר

וסוגי נסיבות מקרים, על יחולו לא זה סעיף הוראות )ה(
עסקאותהמפורטיםבתוספתהשישית;השר,באישורועדת

הכלכלהשלהכנסת,רשאילשנותאתהתוספתהשישיתר"

במקוםסעיף21גלחוקהעיקרייבוא:2רהחלפתסעיף21ג

"צומינהלי
להפסקתהפרה

נוכחהממונהשעוסקמפרהוראהמההוראותשלהלן,21גר )א(
לבצע ההפרה, את להפסיק העוסק על לצוות הוא רשאי
פעולההדרושהלמניעתאותההפרהאולתקנהכדילקיים
הפסקת על לממונה ולהודיע שהופרה החוק הוראת את
ההפרה,ביצועהפעולהלמניעתההפרהאותיקוןההפרה,

לפיהעניין,באופן,בתנאיםובמועדיםשייקבעובצו:

הוראותסעיף3)א(; )1(

לפגוע העלול באופן זה, חוק לפי הוראות )2(
בשיקולהדעתבביצועעסקהשלצרכןשהואאדםעם
מאפייניםמיוחדיםאואםההפרהנוגעתלמספררבשל
צרכניםאועלולהלהסבנזקמשמעותילצרכן;בסעיף
קטןזה,"אדםעםמאפייניםמיוחדים"-לרבותאדם
עםמוגבלות,אזרחותיקאועולהחדש,קטין,חסרישע
אואדםשאינויודעאתהשפהשבהנקשרההעסקה

במידהמספקתלשםהבנתהעסקה;לענייןזה-

- חדש" ו"עולה ותיק" "אזרח מוגבלות", עם "אדם
כהגדרתםבסעיף14ג1)א(;

"חסרישע"-כהגדרתובסעיף368אלחוקהעונשיןר

הממונהלאייתןצומינהליכאמורבסעיףקטן)א()ב( )1(
אלאלאחרשנתןלעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו
בכתב,אובעלפהלפיבקשתהעוסקובאישורהממונה,

בתוךשבעהימיעסקיםר

עלאףהאמורבפסקה)1(,נוכחהממונהכייש )2(
אפשרותממשיתשמתןהזדמנותלטעוןטענותכאמור
באותהפסקהעלוללסכלאתמטרתהוצאתהצווישצורך
בהוצאתובאופןמיידי,רשאיהואלצוותכאמורבסעיף
קטן)א(בטרםניתנהלעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,
ולאיהיהבכךכדילפגועבתוקףהצו,אולםהעוסקרשאי
לטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתבאובעלפה,כפי
שיורהלוהממונה,בהקדםהאפשרילאחרהוצאתהצו

ולאיאוחרמשבעהימיעסקיםמיוםהוצאתור

הממונהרשאילאצולאתסמכויותיולפיסעיףזהלסגנו )ג(
הכספיים, העיצומים לנושא האחראי הרשות לעובד או

והודעהעלכךתפורסםברשומותר"

פנהעוסקבפנייהשיווקיתמטעםעוסקאחרלמספר )ד(
טלפוןהרשוםבמאגר,יראואתהפנייהכאילונעשתהגםבידי

העוסקשמטעמוהיאנעשתהר

וסוגי נסיבות מקרים, על יחולו לא זה סעיף הוראות )ה(
עסקאותהמפורטיםבתוספתהשישית;השר,באישורועדת

הכלכלהשלהכנסת,רשאילשנותאתהתוספתהשישיתר"

החלפתסעיף21גבמקוםסעיף21גלחוקהעיקרייבוא:2ר

"צומינהלי
להפסקתהפרה

נוכחהממונהשעוסקמפרהוראהמההוראותשלהלן,21גר )א(
לבצע ההפרה, את להפסיק העוסק על לצוות הוא רשאי
פעולההדרושהלמניעתאותההפרהאולתקנהכדילקיים
הפסקת על לממונה ולהודיע שהופרה החוק הוראת את
ההפרה,ביצועהפעולהלמניעתההפרהאותיקוןההפרה,

לפיהעניין,באופן,בתנאיםובמועדיםשייקבעובצו:

הוראותסעיף3)א(; )1(

לפגוע העלול באופן זה, חוק לפי הוראות )2(
בשיקולהדעתבביצועעסקהשלצרכןשהואאדםעם
מאפייניםמיוחדיםאואםההפרהנוגעתלמספררבשל
צרכניםאועלולהלהסבנזקמשמעותילצרכן;בסעיף
קטןזה,"אדםעםמאפייניםמיוחדים"-לרבותאדם
עםמוגבלות,אזרחותיקאועולהחדש,קטין,חסרישע
אואדםשאינויודעאתהשפהשבהנקשרההעסקה

במידהמספקתלשםהבנתהעסקה;לענייןזה-

- חדש" ו"עולה ותיק" "אזרח מוגבלות", עם "אדם
כהגדרתםבסעיף14ג1)א(;

"חסרישע"-כהגדרתובסעיף368אלחוקהעונשיןר

הממונהלאייתןצומינהליכאמורבסעיףקטן)א()ב( )1(
אלאלאחרשנתןלעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו
בכתב,אובעלפהלפיבקשתהעוסקובאישורהממונה,

בתוךשבעהימיעסקיםר

עלאףהאמורבפסקה)1(,נוכחהממונהכייש )2(
אפשרותממשיתשמתןהזדמנותלטעוןטענותכאמור
באותהפסקהעלוללסכלאתמטרתהוצאתהצווישצורך
בהוצאתובאופןמיידי,רשאיהואלצוותכאמורבסעיף
קטן)א(בטרםניתנהלעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,
ולאיהיהבכךכדילפגועבתוקףהצו,אולםהעוסקרשאי
לטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתבאובעלפה,כפי
שיורהלוהממונה,בהקדםהאפשרילאחרהוצאתהצו

ולאיאוחרמשבעהימיעסקיםמיוםהוצאתור

הממונהרשאילאצולאתסמכויותיולפיסעיףזהלסגנו )ג(
הכספיים, העיצומים לנושא האחראי הרשות לעובד או

והודעהעלכךתפורסםברשומותר"
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בסעיף21ד)א(לחוקהעיקרי,המילים"המוסמךלדוןבעבירהלפיחוקזה,"-יימחקור3רתיקוןסעיף21ד

בסעיף22גלחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף22ג

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)16א(יבוא: )1(

פנהבפנייהשיווקיתלמספרטלפוןהרשוםבמאגר,בניגודלהוראות ")16ב(
סעיף16ג;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,הפרעוסקצומינהלי")ג( )1(
להפסקתהפרהכאמורבסעיף21ג,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותפרקזהבסכוםשלפישלושהמסכוםהעיצוםהכספיבשל
ההפרהשבשלההוצאהצו,ולענייןהפרתצומינהליכאמורשהוצאבשל
הפרתסעיף3)א(-פישלושהמסכוםהעיצוםהכספיהקבועבסעיף22ג)ב(ר

הוטלעיצוםכספיבשלהפרהשלצומינהלילהפסקתהפרהכאמור )2(
בפסקה)1(,ייפסקמנייןימיההפרההנמשכתשלההפרהשבשלההוצא
הצוביוםשבוהוצא,ולאיוטלעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתשלהפרה

זועלהתקופהשלאחרמכןר"

בסעיף23)א(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"להלן"יבוא"בחוקזה"ר5רתיקוןסעיף23

הוספתתוספת
שישית

אחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא:6ר

"תוספת שישית

)סעיף16ג)ה((

עוסקהפונהלצרכןבפנייהשיווקיתלאחרשהצרכןפנהאליווביקשממנוכייחזור 1ר
אליובאמצעותשיחה;נטלההוכחהכיהצרכןביקששהעוסקיחזוראליוכאמורהוא

עלהעוסקר

עוסקהקשורלצרכןבעסקהמתמשכתשפונהלצרכןבפנייהשיווקיתבתקופת 2ר
העסקהולגביאותהעסקה,לרבותבענייןשינויתנאיה)בפרטזה-פנייהמותרת(;
הוראותפרטזהלאיחולועלפנייהשיווקיתלגביעסקהאחרתאוהארכתהשלעסקה
קיימתאלאאםכןביקשהצרכןמיוזמתו,במסגרתהפנייההמותרת,להאריךאתתוקפה
שלהעסקההקיימת;נטלההוכחהכיהצרכןביקשמיוזמתולהאריךתוקףעסקהקיימת
הואעלהעוסק;לענייןזה,"עסקהמתמשכת"-לרבותעסקהלהספקתגזביןצרכןגז

לספקגזר

עוסקשהצרכןנתןלוהסכמהמפורשתונפרדתלפנייהשיווקיתאליו,ובלבד 3ר
שהסכמהזולאהושגהבאמצעותפנייהבשיחהלמספרהטלפוןשלהצרכן;הסכמה
אין כי בו ויובהר אלקטרונית, בדרך זה ובכלל בכתב, נפרד במסמך תינתן כאמור
בהסכמהלפנייההשיווקיתכאמורכדילהעידעלהסכמהלביצועעסקהכלשהיבין
הצרכןלעוסק;הסכמהכאמורתהיהבתוקףלשנהלכלהיותראלאאםכןהצרכןחזרבו
מהסכמתוקודםלכן,וניתןלהאריךאתתוקפה,בהסכמתהצרכןבדרךהאמורה,בשנה

לכלהיותרבכלפעםר

צרכןשפנהמיוזמתולעוסקונתןלוהסכמהמפורשתלפנייהשיווקיתאליומאותו 4ר
עוסק;ההסכמהתהיהבתוקףלשנה,אולםהצרכןרשאילחזורבומהסכמתובכלעת;

נטלההוכחהלענייןהסכמתהצרכןותוקפההואעלהעוסקר"

תחילתםשלסעיפים4,1)1(ו־18,6חודשיםמיוםפרסומושלחוקזהרררתחילה

ספרהחוקים1ר28,ח'בכסלוהתשפ"א,2020ר11ר24
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הממונהעלהגנתהצרכןוהסחרההוגןידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסתעליישומו8רדיווחלכנסת
שלחוקזה,בענייניםאלהובמועדיםכמפורטלצדם:

התקדמותההליכיםלהקמתהמאגרכאמורבסעיף16ב)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחו )1(
בחוקזה-אחתלשישהחודשים,החלמיוםכ"אבסיווןהתשפ"א)1ביוני2021(ועד
למועדשבויודיעהממונהלוועדתהכלכלהשלהכנסתכיהושלמוההליכיםלהקמת

המאגר;

מספרהצוויםהמינהלייםלהפסקתהפרהשהוצאולפיסעיף21גלחוקהעיקרי, )2(
כנוסחובחוקזה,מהותההפרהשבשלההוצאכלצו,נסיבותההפרהוההוראהשניתנה
לעוסקבצו,בחלוקהלפיצוויםשהוצאולפנישניתנהלעוסקהזדמנותלטעוןאת
טענותיוכאמורבסעיףקטן)ב(שלאותוסעיף,וצוויםשהוצאולאחרשניתנהלעוסק
הזדמנותכאמור-אחתלשנהבמשךארבעשנים,החלמיוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1

בדצמבר2021(;

סךכלמספריהטלפוןשצרכניםביקשולהוסיףלמאגרוסךכלמספריהטלפון )3(
שצרכניםביקשולהסירמהמאגרכאמורבסעיף16ב)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה

-אחתלשנהבמשךארבעשנים,החלמיוםז'בכסלוהתשפ"ג)1בדצמבר2022(;

מספרהעיצומיםהכספייםשהוטלולפיהחוקוסכומם- )4(

לפיסעיף22ג)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,בהתייחס,ביןהיתר,למהות )א(
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