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בית  יתחשב  לדוגמה,  הפיצויים  גובה  את  לקבוע  )ה( בבואו 
יתחשב  ולא  להלן,  המפורטים  בשיקולים  השאר,  בין  המשפט, 

בגובה הנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מביצוע ההפרה: 

)1( אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

)2( עידוד הצרכן למימוש זכויותיו;

)3( חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה;

בוצעה  אליה  שבקשר  העסקה  של  הכספי  )4( שווייה 
ההפרה;

)5( ההיקף הכספי של עסקי העוסק;

)6( גובה הקנס הקבוע בשל אותה הפרה לפי סעיפים 23 
או 23א, אם קבוע קנס כאמור 

)ו( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של צרכן לפיצויים 
לפי סעיף 31 או לכל סעד אחר, בשל אותה הפרה "

תיקון חוק 
התובענות 

הייצוגיות - מס' 2

בחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-22006, בסעיף 20)ה(, אחרי "בתובענה ייצוגית" 4 
יבוא "פיצויים לדוגמה, וכן לא יפסוק" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

י ש י י  ל א            
                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד           
             יושבת ראש הכנסת

__________
2 ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשס"ז, עמ' 129.

חוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח―2007*

בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-12004 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 -1 תיקון סעיף 2

חוק  של  תחילתו  יום   - סוף  ים  "ולעניין  יבוא  בסופה  התחילה",  "יום  )1( בהגדרה 
שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח-22007";

)2( בהגדרה "נמל", בסופה יבוא "וכן נמל אילת כמשמעותו בפקודה האמורה, בתחום 
שיועד לו בתכנית";

)3( בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "או מקו החוף של 
ים סוף, לפי העניין,";

)4( בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "או לאורך חופי ים סוף, לפי העניין," 
חודשים  שישה  ובתוך  התיכון,  הים  חופי  "לעניין  יבוא  זה,"  חוק  "מתחילת  ואחרי 

מתחילת חוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח-2007, לעניין חופי ים סוף";

)5( בהגדרה "תחום חוף הים", אחרי "לכיוון הים" יבוא "לעניין הים התיכון -" ובסופה 
יבוא "ולעניין ים סוף - עד סוף מימי החופין" 

בסעיף 5)ג( לחוק העיקרי, בפסקה )9(, בסופה יבוא "וכן אזורים בתחום חוף הים של ים 2 
סוף המשמשים את נמל אילת, שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת השר, 

ובלבד שמתקיימת בהם פעילות של תפעול הנמל" 

בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "תחילתו של חוק זה" יבוא "יום התחילה"  3 

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-31965 -4 

)1( בסעיף 1, בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "או מקו 
החוף של ים סוף, לפי העניין,";

)2( בתוספת השניה -  

)א( בסעיף 1 -

)1( בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "או לאורך חופי ים סוף, 
לפי העניין," ואחרי "מתחילתו של תיקון 69," יבוא "לעניין חופי הים התיכון, 
)תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  מתחילת  חודשים  שישה  ובתוך 

התשס"ח-22007, לעניין חופי ים סוף";

הים "לעניין  יבוא  הים"  "לכיוון  אחרי  הים",  חוף  "תחום   )2( בהגדרה 
התיכון -" ובסופה יבוא "ולעניין ים סוף - עד סוף מימי החופין";

)ב( בסעיף 4 - 

)1( בסעיף קטן )ג(, אחרי "תיקון 69" יבוא "לעניין הים התיכון, ולאחר מועד 
התשס"ח-2007,  )תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  של  לתוקף  כניסתו 

לעניין ים סוף";

)2( בסעיף קטן )ד(, אחרי "תיקון 69" יבוא "לעניין הים התיכון, ולפני מועד 
התשס"ח-2007,  )תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  של  לתוקף  כניסתו 

לעניין ים סוף"; 

חוק  תחילת  וערב  התיכון,  הים  "לעניין  יבוא   "69 "תיקון  אחרי   ,11 )ג( בסעיף 
שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח-2007, לעניין ים סוף" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

א ר ז ע ן  ו ע ד ג               
                    השר להגנת הסביבה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד           
             יושבת ראש הכנסת

__________

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 8.

__________
 * התקבל בכנסת ביום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

  חוק הכנסת ― 146,  מיום י"ט באייר התשס"ז )7 במאי 2007(, עמ' 154.
1 ס"ח התשס"ד, עמ' 540.

2 ס"ח התשס"ח, עמ' 16.
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)3( בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "או מקו החוף של 
ים סוף, לפי העניין,";

)4( בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "או לאורך חופי ים סוף, לפי העניין," 
חודשים  שישה  ובתוך  התיכון,  הים  חופי  "לעניין  יבוא  זה,"  חוק  "מתחילת  ואחרי 

מתחילת חוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח-2007, לעניין חופי ים סוף";

)5( בהגדרה "תחום חוף הים", אחרי "לכיוון הים" יבוא "לעניין הים התיכון -" ובסופה 
יבוא "ולעניין ים סוף - עד סוף מימי החופין" 

בסעיף 5)ג( לחוק העיקרי, בפסקה )9(, בסופה יבוא "וכן אזורים בתחום חוף הים של ים 2 
סוף המשמשים את נמל אילת, שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת השר, 

ובלבד שמתקיימת בהם פעילות של תפעול הנמל" 

בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "תחילתו של חוק זה" יבוא "יום התחילה"  3 

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-31965 -4 

)1( בסעיף 1, בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "או מקו 
החוף של ים סוף, לפי העניין,";

)2( בתוספת השניה -  

)א( בסעיף 1 -

)1( בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "או לאורך חופי ים סוף, 
לפי העניין," ואחרי "מתחילתו של תיקון 69," יבוא "לעניין חופי הים התיכון, 
)תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  מתחילת  חודשים  שישה  ובתוך 

התשס"ח-22007, לעניין חופי ים סוף";

הים "לעניין  יבוא  הים"  "לכיוון  אחרי  הים",  חוף  "תחום   )2( בהגדרה 
התיכון -" ובסופה יבוא "ולעניין ים סוף - עד סוף מימי החופין";

)ב( בסעיף 4 - 

)1( בסעיף קטן )ג(, אחרי "תיקון 69" יבוא "לעניין הים התיכון, ולאחר מועד 
התשס"ח-2007,  )תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  של  לתוקף  כניסתו 

לעניין ים סוף";

)2( בסעיף קטן )ד(, אחרי "תיקון 69" יבוא "לעניין הים התיכון, ולפני מועד 
התשס"ח-2007,  )תיקון(,  החופית  הסביבה  שמירת  חוק  של  לתוקף  כניסתו 

לעניין ים סוף"; 

חוק  תחילת  וערב  התיכון,  הים  "לעניין  יבוא   "69 "תיקון  אחרי   ,11 )ג( בסעיף 
שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח-2007, לעניין ים סוף" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

א ר ז ע ן  ו ע ד ג               
                    השר להגנת הסביבה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד           
             יושבת ראש הכנסת

__________

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 8.

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 20

תיקון חוק התכנון 
והבניה - מס' 81


