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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
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סוג העסקה
 דרך הביטול ומועד

תנאים לעניין הביטולכניסתו לתוקף

עסקה בעניין    1
רכישה של 

יחידת נופש

מסירת הודעת ביטול 
לעוסק בכתב כאמור 

בסעיף 13ד)א()2(; 
ביטול העסקה ייכנס 
לתוקף בתום המועד 

השנתי הסמוך לאחר 
מסירת הודעת 

הביטול, ואם נמסרה 
במהלך המועד 

השנתי - בתום אותו 
מועד

ביטול;  דמי  יגבה  לא  )א( עוסק 
העסקה,  בביצוע  הוחל  אם  ואולם 
את  מהצרכן  לגבות  הוא  רשאי 

התשלומים כמפורט להלן, בלבד:

ממחיר  היחסי  1( החלק  (
זכות  בעד  הנופש  יחידת 
עד  בה  לצרכן  שיש  השימוש 

למועד כניסת הביטול לתוקף;

שנותר  מהסכום   50%  )2 (
לאחר  הנופש  יחידת  ממחיר 
 ,)1( פסקה  לפי  הסכום  ניכוי 
ובלבד שהעוסק לא הגביל את 
זכותו של הצרכן להמחות את 
זכויותיו על פי החוזה, לרבות 

בדרך של חיוב בתשלום 

סכום  כל  לצרכן  ישיב  עוסק  )ב( 
התקופה  בעד  שילם  שהצרכן 
שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, 
מיום  הצמדה  הפרשי  בתוספת 
תשלומו עד יום החזרתו, או יבטל את 
חיובו בעד התקופה כאמור, והכול 
למעט הסכומים שהוא רשאי לנכות 

בהתאם לסעיף קטן )א()2( 

בפרט זה -

"יחידת נופש" - כהגדרתה בסעיף 14א;

"המועד השנתי" - התקופה בשנה קלנדרית שבה יש לצרכן זכות שימוש ביחידת 
הנופש על פי העסקה;

"מחיר יחידת נופש" - כמשמעותו בסעיף 14א)ב()9( 

עסקה בעניין    2
רכישת 

שירותים 
במכון כושר

מסירת הודעת ביטול 
לעוסק בכתב כאמור 

בסעיף 13ד)א()2(; 
ביטול העסקה ייכנס 

לתוקף בתום חודש 
ממועד מסירת הודעת 

הביטול

עוסק ישיב לצרכן את התמורה  )א( 
בשל  חיובו  את  יבטל  או  ששילם 
בביצוע  הוחל  אם  ואולם  העסקה; 
את  לגבות  הוא  רשאי  העסקה, 

התשלומים כמפורט להלן, בלבד:
החלק היחסי מהתמורה   )1(
שיש  השימוש  זכות  בעד 
למועד  שעד  בתקופה  לצרכן 

כניסת הביטול לתוקף;

סוג העסקה
 דרך הביטול ומועד

תנאים לעניין הביטולכניסתו לתוקף

עסקה בעניין    1
רכישה של 

יחידת נופש

מסירת הודעת ביטול 
לעוסק בכתב כאמור 

בסעיף 13ד)א()2(; 
ביטול העסקה ייכנס 
לתוקף בתום המועד 

השנתי הסמוך לאחר 
מסירת הודעת 

הביטול, ואם נמסרה 
במהלך המועד 

השנתי - בתום אותו 
מועד

ביטול;  דמי  יגבה  לא  )א( עוסק 
העסקה,  בביצוע  הוחל  אם  ואולם 
את  מהצרכן  לגבות  הוא  רשאי 

התשלומים כמפורט להלן, בלבד:

ממחיר  היחסי  1( החלק  (
זכות  בעד  הנופש  יחידת 
עד  בה  לצרכן  שיש  השימוש 

למועד כניסת הביטול לתוקף;

שנותר  מהסכום   50%  )2 (
לאחר  הנופש  יחידת  ממחיר 
 ,)1( פסקה  לפי  הסכום  ניכוי 
ובלבד שהעוסק לא הגביל את 
זכותו של הצרכן להמחות את 
זכויותיו על פי החוזה, לרבות 

בדרך של חיוב בתשלום 

סכום  כל  לצרכן  ישיב  עוסק  )ב( 
התקופה  בעד  שילם  שהצרכן 
שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, 
מיום  הצמדה  הפרשי  בתוספת 
תשלומו עד יום החזרתו, או יבטל את 
חיובו בעד התקופה כאמור, והכול 
למעט הסכומים שהוא רשאי לנכות 

בהתאם לסעיף קטן )א()2( 

בפרט זה -

"יחידת נופש" - כהגדרתה בסעיף 14א;

"המועד השנתי" - התקופה בשנה קלנדרית שבה יש לצרכן זכות שימוש ביחידת 
הנופש על פי העסקה;

"מחיר יחידת נופש" - כמשמעותו בסעיף 14א)ב()9( 

עסקה בעניין    2
רכישת 

שירותים 
במכון כושר

מסירת הודעת ביטול 
לעוסק בכתב כאמור 

בסעיף 13ד)א()2(; 
ביטול העסקה ייכנס 

לתוקף בתום חודש 
ממועד מסירת הודעת 

הביטול

עוסק ישיב לצרכן את התמורה  )א( 
בשל  חיובו  את  יבטל  או  ששילם 
בביצוע  הוחל  אם  ואולם  העסקה; 
את  לגבות  הוא  רשאי  העסקה, 

התשלומים כמפורט להלן, בלבד:
החלק היחסי מהתמורה   )1(
שיש  השימוש  זכות  בעד 
למועד  שעד  בתקופה  לצרכן 

כניסת הביטול לתוקף;
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סוג העסקה
 דרך הביטול ומועד

תנאים לעניין הביטולכניסתו לתוקף

מכפלת  בגובה  ביטול  דמי   )2(
מספר החודשים מהמועד שבו הוחל 
כניסת  מועד  ועד  העסקה  בביצוע 
הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר 
החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי 
במסלול חלופי, ובלבד שהעוסק גילה 
לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות, את 
החלופי  במסלול  החודשי  המחיר 

על אף האמור בסעיף קטן )א()2(, דמי  )ב( 
הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין 
הסכומים המחושבים לפי פסקה )1( או )2( 

להלן:

25% מהתמורה - אם בוטלה   )1(
התקופה  של  הראשון  בשליש 
הקצובה, על 20% מהתמורה - אם 
התקופה  של  השני  בשליש  בוטלה 
הקצובה, או על 17% מהתמורה - אם 
בוטלה בשליש האחרון של התקופה 

הקצובה;

הסכום שהיה על הצרכן לשלם   )2(
התקופה  יתרת  בעד  הביטול,  לולא 
הביטול  כניסת  ממועד  הקצובה 

לתוקף ועד לתום תקופת העסקה 

בפרט זה -

"מכון כושר - כהגדרתו בחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד-1994 2, וכן מקום 
שניתנים בו שירותי ספורט או מועדון בריאות, לרבות שירותי בריכת שחייה, 
תרגילי התעמלות ועיצוב הגוף, מרחץ אדים או אמבט זרמים, והכול למעט חוג 
המבוסס על תכנית לימודים, שניתן להצטרף אליו בהרשמה מראש ולא ניתן 
להצטרף אליו במועד מאוחר יותר ולמעט מקום שניתנים בו שירותי בריכת 

שחייה בלבד, הפעילה בתקופה שאינה עולה על חמישה חודשים בשנה;

"מחיר חודשי במסלול חלופי" - המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים 
לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות היתה לתקופה בלתי קצובה, 

כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות;

"מחיר חודשי בעסקה" - המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון 
הכושר בתקופה הקצובה בהתאם לעסקה כשהוא מחולק במספר החודשים 

שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור;

"תמורה" - כל תשלום שעל צרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, 
ובכלל זה דמי רישום "

ס"ח התשנ"ד, עמ' 110   2
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