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חוק העונשין )תיקון מס' 117(, התשע"ד-2014*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1, בסעיף 494 -1 תיקון סעיף 494

בסעיף קטן )א(, במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "מאסר שישה חודשים או   )1(
קנס כאמור בסעיף 61)א()2(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "מאסר חודש ימים" יבוא "מאסר שלושה חודשים או קנס   )2(
כאמור בסעיף 61)א()2(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 37(, התשע"ד-2014*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13א יבוא:1 הוספת סעיף 13א1

"ביטול עסקה 
לתקופה קצובה

צרכן רשאי בכל עת לבטל עסקה לתקופה קצובה, מסוג 13א1  )א(  
בה,  המפורטים  ובתנאים  בדרך  הרביעית,  בתוספת  המנוי 
ויחולו על ביטול עסקה כאמור ההוראות המפורטות לצדה 
באותה תוספת; לעניין סעיף זה, "עסקה לתקופה קצובה" - 

לרבות עסקה לרכישת נכס 

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות,  )ב( 
בצו, את התוספת הרביעית 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14א,  )ג( 
14ג ו–14ו ולא לגרוע מהן "

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת רביעית
)סעיף 13א1(

בתוספת זו -

"דמי ביטול" - כל תשלום שהצרכן נדרש לשלם בשל ביטול העסקה, יהא כינויו אשר יהא; 

"הפרשי הצמדה" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 473, מיום כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(, עמ' 216 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 262   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 529, מיום ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(, עמ' 26 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 510   1

ספר החוקים 2444, כ"ב באדר ב' התשע"ד, 2014 3 24


