
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 11), התשס"ב2002*

שם תיקון
די פרק

1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1 1981 (להלן  החוק העיקרי), בפרק ד', בכותרת, אחרי
מחירים". "והצגת יבוא טובין" "סימון

סעיפים הוספת
17א עד 17

יבוא: העיקרי לחוק 17 סעיף אחרי .2

"הגדרות לענין
די פרק

17א. בפרק זה, "המחיר הכולל"  מחיר הכולל את סך כל התשלומים
מכירתם על או עליהם החלים המסים כל סך ואת שירות או נכס בעבור

 לרבות עוסק, ירי על והנגבים
חובה; תשלומי או אגרות מוסף, ערך מס (1)

שניתנת בלי שירות, או נכס אותו לרכישת הנלווה אחר תשלום כל (2)

העסקה. במסגרת עליו לוותר מעשית אפשרות לצרכן
הצגת חובת

טובין על מחיר
המחייב והמחיר

גביהם על יציג לצרכן טובין המוכר או המציג המציע, עוסק (א) לוב.
הכולל. מחירם את אריזתם גבי על או

 תהיה (א) קטן בסעיף כאמור המחיר הצגת (ב)

ישראלי; במטבע ורק בלבד, הכולל המחיר של 0)
וקריאות. ברורות בספרות לעין, הנראה במקום (2)

על המוצגים טובין על גם יחולו ו(ב) (א) קטנים סעיפים הוראות (ג)
או שהטובין, להניח יסוד הנותן באופן שהיא, דרך בכל לראווה עוסק ידי

למכירה. לצרכן ידיו על מוצעים להם, הדומים טובין

בהתאם עליהם שהוצג המחיר יהיה טובין של המחייב המחיר (ד)
האמור. מהמחיר גבוה בקופה מחירם אם אף זה, סעיף להוראות

סוגי לקבוע רשאי הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור השר, (ה)
את במקומו, או הכולל המחיר על נוסף להציג, חובה תהיה שלגביהם טובין

שיקבע. כפי הבל נפח, או משקל מידה, ליחידת המחיר
מחירי הצגת

שירותים
עשיית הוא מעסקו חלק או שעסקו עוסק, שכל לקבוע רשאי השר 17ג.
בעד הנדרש הבולל המחיר את עסקו במקום יציג שקבע, בתחום שירותים
ישראלי, במטבע רק תהיה הכולל המחיר הצגת עשייתו; או השירות מתן

וקריאות. ברורות ובספרות לעין הנראה במקום

 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2563, מיום ז' בכסלו התשנ"ז (18 בנובמבר 1996), עמ' 76 ובהצעות חוק 2856, מיום ו' באדר ב' התש"ס

(15 במרס 2000), עמ' 318.
 ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשס"א, עמ' 125.



ונקיבה פרסום
מחירי של

ושירותים נכסים

להצגה סייג
המחיר של

הכולל

או נכס של מחיר במשתמע, או במפורש ינקוב, ולא עוסק יפרסם לא 17ד.
ישראלי; במטבע ורק בלבד הכולל המחיר הוא כן אם אלא שירות, של

17ה. על אף הוראות סעיפים 17א עד 17ג, רשאי עוסק, במשך שבעה
תשלום כל או אגרה מס, של שיעורם שהופחת או שהוגדל מיום ימים
שיעור את המוצג במחיר לכלול שלא המכירה, על החל אחר חובה
המחיר כי העסק, במקום בולט באופן שציין בתנאי ההפחתה, או ההגרלה

המופחת. או המוגדל השיעור את כולל אינו
שונים כללים
מחירי לפרסום

ושירותים נכסים

לקבוע, רשאים השר, עם יחד סמכותו בתחום שר כל או השר, 17ו.
שונה באופן להצגה או לפרסום כללים הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור

שירותים. או נכסים סוגי של או שירות, או נכס מחירי של

17ז. (א) הוראות פרק זה לא יחולו פטור
שירות על או לישראל, מחוץ להימכר המיועד נכס על (1)

"מחוץ זה, לענין לישראל; מחוץ במלואו להתבצע המיועד
מוסף, ערך מס בחוק כהגדרתו האזור למעט  לישראל"

התשל"ו2 1976;

בעד המשתלמים מסים או היטלים אגרות, תשלומים, על (2)

אליה, או מישראל מטענים הובלת או נוסעים הולכת של שירות
אחר, חוק לפי נקבעו תשלומם שסדרי

ובתנאים התוספת, של א' בחלק המפורט שירות או נכס על (3)

בה. הקבועים
(ב) הוראות סעיפים 17ב(ב)(1), 17ג ו17ד, לענין החובה להציג,
לא בלבד ישראלי במטבע שירות של או נכס של כולל מחיר ולנקוב לפרסם
שמחירו ובלבד התוספת, של ב' בחלק המפורט שירות או נכס על יחולו

בה. הקבוע החליפין שער לפי ייקבע ישראלי במטבע
עם בהתייעצות  אחר שר של שבסמכותו תחומים ולגבי השר, (ג)
את לשנות רשאי הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור שר, אותו

התוספת."

זה". "פרק יבוא "17 "סעיף במקום העיקרי, לחוק 18 בסעיף תיקון סעיף 318.

יבוא: (7) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 23(ג) בסעיף .4

חובת לענין 17ו או 17ד 17ג, 17ב(ד), (ג), עד 17ב(א) סעיפים לפי הוראות הפר (8)"

המחייב; מחירם גביית לענין או ושירותים נכסים מחירי של פרסום או הצגה
החליפין שער לפי שלא התוספת, של ב' בחלק המפורט שירות או נכס מכר (9)

בה." הקבוע

23 סעיף תיקון

ו

יבוא: בסופו העיקרי, בחוק .5

.52 עמי התשל"ו, ס"ח 2

תוספת הוספת



"תוספת
17ז) (סעיף

א' חלק
(סעיף קטן (א)(2))

1. שירותי מלונאות בישראל המוצגים בבית מלון והניתנים לתייר, ובלבד שמחירם יוצג
התיירות. שר עם בהתייעצות השר, שפרסם לכללים בהתאם

ב' חלק
(ב)) קטן (סעיף

 זה בחלק
מטבע לאותו ישראל בנק שמפרסם היציג השער  פלוני חוץ מטבע של היציג", "השער

חוץ;

מטבע את בישראל בנק מוכר שבו והמחאות להעברות המכירה שער  המכירה" "שער
החוץ.

נוסעים כניסת לגבי והרכבות הנמלים רשות או התעופה שדות רשות שנותנת שירות ו.
הוצאתם או לישראל טובין של ושינוע הסעה לגבי או ממנה, יציאתם או לישראל
לפני לאחרונה שפורסם היציג השער לפי ייקבע חדשים בשקלים שמחירו ובלבד ממנה,

התשלום. מועד
2. טובין במחסן למכירה ליוצאים מישראל כהגדרתו בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ"ו
3 1965, ובלבד שמחירם בשקלים חדשים ייקבע לפי השער היציג שפורסם לאחרונה

הצרכן. עם העסקה עשיית מועד לפני
או מישראל בים, או ביבשה באוויר, מטענים הובלת או נוסעים הולכת של שירות .3

למטרות טיס כלי או שיט כלי החכרת של וכן היבשתיים, המעבר במסופי לרבות אליה,
. ביום האחרון המכירה שער לפי ייקבע חדשים בשקלים שמחירם ובלבד האמורות,

בישראל. יומי בעיתון שפורסם כפי התשלום, למועד שקרם העסקים
חרשים בשקלים שמחירן ובלבד מישראל, היוצאות ונופש תיירות חבילות של שירות ..4

שפורסם כפי התשלום, למועד שקרם העסקים ביום האחרון המכירה שער לפי ייקבע
בישראל." יומי בעיתון

1

חוק תיקון
על הפיקוח

ושירותים מצרכים
21 מס' 

6. בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח4 1957,  סעיפים 21, 21א ו27 
בטלים.

פרסומותחילה מיום ימים 90 בתום (ב), קטן סעיף להוראות בכפוף זה, חוק של תחילתו (א) .7
התחילה). יום  (להלן

(ב) תחילתו של סעיף לוז לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לענין פרט 1
בתום  זה לחוק 5 בסעיף כנוסחם שבתוספת, ב' לחלק ו4 3 ,2 ופרטים שבתוספת א' לחלק

התחילה. מיום ימים 45
שרון אריאל
הממשלה ראש

איציק דליה
והמסחר התעשיה שרת

קצב משה
המרינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

3 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274.
4 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.


