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חוק החוזים האחידים )תיקון מס' 5(, התשע"ה-2014*

בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4 - 1 תיקון סעיף 4

אחרי פסקה )6( יבוא:  )1(

תנאי המקנה לספק באופן בלתי סביר תרופה שאינה עומדת לו על פי דין,  ")6א( 
לרבות תנאי המתיר לספק לצרף תרופות שאין לצרפן על פי דין או תנאי הקובע 

פיצויים מוסכמים שאינם סבירים לטובת הספק;";

במקום פסקה )7( יבוא:  )2(

תנאי המטיל את נטל ההוכחה על הלקוח, ואלמלא אותו תנאי נטל זה לא   )7("
היה מוטל עליו;";

בפסקה )8(, במקום הסיפה החל במילים "או להיזקק להליכי משפט" יבוא "או   )3(
הקובע כי כל סכסוך בין הספק והלקוח יידון בבוררות";

)10(, במקום "על קביעת הבוררים או מקום הבוררות" יבוא "על תנאי  בפסקה   )4(
הבוררות, לרבות קביעת הבורר, מקום הבוררות, תנאים שעל פיהם תתנהל הבוררות, 
אופן ניהול הבוררות וסדרי הדין בבוררות, והכול אף אם הספק הוכיח כי מסירת הסכסוך 

לבוררות כשלעצמה כאמור בפסקה )8( אינה מקפחת";

אחרי פסקה )11( יבוא:  )5(

")12( תנאי שלפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה, או 
תנאי שבו הלקוח מצהיר על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים, או על 
עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר אותו, והכול למעט מידע שהלקוח מסר 

לספק בחוזה "

בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 5

במקום כותרת השוליים יבוא "תנאים בטלים בחוזה אחיד";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   )2(

תנאי בחוזה אחיד הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק  ")ב( 
גוף או למעשה זדון המוטלת עליו על פי דין - בטל "

בסעיף 6)ד( לחוק העיקרי, אחרי "ארגוני צרכנים" יבוא "כהגדרתם בסעיף 31)ג( לחוק 3 תיקון סעיף 6
הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; חברי בית הדין שימונו לפי סעיף קטן זה יהיו בעלי 
השכלה משפטית או כלכלית, ואולם במותב מסוים לא יהיה חבר יותר מחבר אחד 

שהוא בעל השכלה כלכלית בלבד;" 

במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 7

בית הדין ידון בשלושה; אב בית הדין, ואם נבצר ממנו - 7 "מותב בית הדין )א( 
ממלא מקומו, יקבע את מותב בית הדין; כל מותב יורכב מאב 
בית הדין או ממלא מקומו, ומשני חברים אחרים שלפחות 

אחד מהם הוא נציג ארגון צרכנים 

18 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב- הוראות סעיף  )ב( 
1992  2, יחולו בשינוי זה: במקום "33, 36 ו–46" יקראו "ו–33" 

חוק החוזים האחידים )תיקון מס' 5(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 4בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4 - 1 

אחרי פסקה )6( יבוא:  )1(

תנאי המקנה לספק באופן בלתי סביר תרופה שאינה עומדת לו על פי דין,  ")6א( 
לרבות תנאי המתיר לספק לצרף תרופות שאין לצרפן על פי דין או תנאי הקובע 

פיצויים מוסכמים שאינם סבירים לטובת הספק;";

במקום פסקה )7( יבוא:  )2(

תנאי המטיל את נטל ההוכחה על הלקוח, ואלמלא אותו תנאי נטל זה לא   )7("
היה מוטל עליו;";

בפסקה )8(, במקום הסיפה החל במילים "או להיזקק להליכי משפט" יבוא "או   )3(
הקובע כי כל סכסוך בין הספק והלקוח יידון בבוררות";

)10(, במקום "על קביעת הבוררים או מקום הבוררות" יבוא "על תנאי  בפסקה   )4(
הבוררות, לרבות קביעת הבורר, מקום הבוררות, תנאים שעל פיהם תתנהל הבוררות, 
אופן ניהול הבוררות וסדרי הדין בבוררות, והכול אף אם הספק הוכיח כי מסירת הסכסוך 

לבוררות כשלעצמה כאמור בפסקה )8( אינה מקפחת";

אחרי פסקה )11( יבוא:  )5(

")12( תנאי שלפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה, או 
תנאי שבו הלקוח מצהיר על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים, או על 
עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר אותו, והכול למעט מידע שהלקוח מסר 

לספק בחוזה "

תיקון סעיף 5בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 

במקום כותרת השוליים יבוא "תנאים בטלים בחוזה אחיד";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   )2(

תנאי בחוזה אחיד הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק  ")ב( 
גוף או למעשה זדון המוטלת עליו על פי דין - בטל "

בסעיף 6)ד( לחוק העיקרי, אחרי "ארגוני צרכנים" יבוא "כהגדרתם בסעיף 31)ג( לחוק 3 
הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; חברי בית הדין שימונו לפי סעיף קטן זה יהיו בעלי 
השכלה משפטית או כלכלית, ואולם במותב מסוים לא יהיה חבר יותר מחבר אחד 

שהוא בעל השכלה כלכלית בלבד;" 

תיקון סעיף 6

החלפת סעיף 7במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 

בית הדין ידון בשלושה; אב בית הדין, ואם נבצר ממנו - 7 "מותב בית הדין )א( 
ממלא מקומו, יקבע את מותב בית הדין; כל מותב יורכב מאב 
בית הדין או ממלא מקומו, ומשני חברים אחרים שלפחות 

אחד מהם הוא נציג ארגון צרכנים 

18 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב- הוראות סעיף  )ב( 
1992  2, יחולו בשינוי זה: במקום "33, 36 ו–46" יקראו "ו–33" 

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 547, מיום י"ז בכסלו התשע"א )24 בנובמבר 2010(, עמ' 294 
ס"ח התשמ"ג, עמ' 8; התשע"ב, עמ' 482   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ספר החוקים 2484, כ"ה בכסלו התשע"ה, 2014 12 17
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במקום סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:5 החלפת סעיף 11

 "פרסום החלטות
בית הדין

מינהליים, 11  דין  בתי  לחוק   25 סעיף  להוראות  בכפוף 
הדין  בית  של  אחרות  והחלטות  דין  פסקי  התשנ"ב-1992, 
שאליהם  אחידים  חוזים  נוסח  לרבות  אחידים,  לחוזים 
כדרך  יפורסמו  כאמור,  החלטות  או  דין  פסקי  מתייחסים 
שמתפרסמים פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט 
המחוזיים; בית הדין רשאי לפרסם פסקי דין והחלטות שלו 

בדרכים נוספות שייראו לו מתאימות, לתועלת הציבור "

פרק ג' לחוק העיקרי - בטל 6 ביטול פרק ג'

בסעיף 16 לחוק העיקרי - 7 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א(, אחרי "לבקש מבית הדין לבטל" יבוא "או לשנות";  )1(

)ג(, במקום "המשיב לבקשה יהיה" יבוא "המשיבים לבקשה יהיו"  בסעיף קטן   )2(
המשפטי  "היועץ  יבוא  כמשיב"  להצטרף  רשאי  "וכן  במילים  החל  הסיפה  ובמקום 
לממשלה, לפי העניין, וכן מי שבית הדין מצא לנכון להזמינו כמשיב; כל ארגון יציג 
של ספקים או כל גורם אחר שהוא בעל עניין בבקשה כאמור רשאי להצטרף כמשיב, 

ובלבד שבית הדין אישר זאת" 

בסעיף 17 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:8 תיקון סעיף 17

ביטל בית הדין תנאי או שינה אותו, כאמור בסעיף קטן )א(, יגיש הספק לבית הדין  ")ב( 
נוסח מתוקן של החוזה האחיד הכולל את הביטול או השינוי שעליו הורה בית הדין, 
בתוך 21 ימים מהמועד שבו הפכה ההחלטה לחלוטה; הגיש הספק נוסח מתוקן כאמור, 

יקבע בית הדין אם החוזה שהוגש תוקן בהתאם להחלטתו 

ביטל בית הדין תנאי או שינה אותו, כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לתת כל צו  )ג( 
להבטחת קיום החלטתו כאמור, ובכלל זה לחייב את הספק להשתמש בנוסח המתוקן 
של החוזה האחיד כאמור בסעיף קטן )ב(, לתקופה שיקבע; צו לפי סעיף קטן זה, דינו 
לעניין ביצוע הצו ולעניין סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט 3, כדין צו שניתן בידי בית 

משפט בעניין אזרחי "

במקום סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:9 החלפת סעיף 18

"כוחם של ביטול 
ושינוי תנאי מקפח 

בבית הדין

בסעיף 18  כאמור  אותו,  שינה  או  תנאי  הדין  בית  ביטל  )א( 
17)א(, יראו את התנאי האמור כבטל או שהתנאי האמור יחול 

בנוסחו כפי ששונה, לפי העניין - 

בכל חוזה אחיד אחר של אותו ספק שבית הדין   )1(
קבע לגביו כי הוא דומה במהותו לחוזה האחיד שלגביו 

ניתנה החלטת בית הדין;

בכל חוזה שנכרת על פי החוזה האחיד שלגביו   )2(
ניתנה החלטת בית הדין או על פי חוזה אחיד אחר כאמור 

בפסקה )1(, אף אם נכרת לפני מועד החלטת בית הדין 

על אף האמור בסעיף קטן )א( - )ב( 

ביטול או שינוי כאמור באותו סעיף קטן לא יחולו   )1(
על חיובים שקוימו על פי החוזה לפני מועד החלטת 

בית הדין;

חוקי א"י, כרך א', )ע( 332, )א( 356   3

ספר החוקים 2484, כ"ה בכסלו התשע"ה, 2014 12 17
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השינוי  או  הביטול  כי  לקבוע  רשאי  הדין  בית   )2(
כאמור באותו סעיף קטן יחולו רק על חוזים שנכרתו 
לאחר מועד החלטת בית הדין או ממועד אחר שיקבע, 
פגיעה  לספק  תיגרם  כאמור  קביעה  שלולא  ובלבד 

חמורה "

אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:10 הוספת סעיף 21א

 "חליפים של 
לקוח וספק

הוראות סעיפים 18 ו–19 יחולו גם על חליפים של לקוח או 21א 
ספק מכוח העברה או המחאה של זכות "

בסעיף 23 לחוק העיקרי - 11 תיקון סעיף 23

הסימון ")א(" - יימחק;  )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "או הספק בעד נושא העסקה, ובלבד שהוא מנוסח בלשון   )2(
פשוטה וברורה";

במקום פסקה )2( יבוא:  )3(

תנאי התואם תנאים שנקבעו בחיקוק, בהתאם לתכלית החיקוק;"   )2("

בסעיף 25)א( לחוק העיקרי -12 תיקון סעיף 25

פסקאות )3( ו–)5( - יימחקו;  )1(

אחרי פסקה )7( יבוא:  )2(

פרסום מסמכים הנוגעים להליך המתנהל לפני בית הדין ואופן פרסומם "  )8("

תיקון חוק ההגבלים 
העסקיים - מס' 17

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 4, בסעיף 27)א(, פסקה )1( - תימחק  13 

תיקון חוק כרטיסי 
חיוב - מס' 7

בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986  5, סעיף 20 - בטל 14 

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של סעיף 4)6א( ו–)12( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)1( ו–)5( לחוק זה, 15  )א( 
שנה מיום פרסומו של חוק זה )להלן - יום הפרסום( 

על חוזה אחיד שנכרת לפני יום הפרסום ימשיכו לחול הוראות החוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחו ערב יום הפרסום 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

השינוי  או  הביטול  כי  לקבוע  רשאי  הדין  בית   )2(
כאמור באותו סעיף קטן יחולו רק על חוזים שנכרתו 
לאחר מועד החלטת בית הדין או ממועד אחר שיקבע, 
פגיעה  לספק  תיגרם  כאמור  קביעה  שלולא  ובלבד 

חמורה "

הוספת סעיף 21אאחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:10 

 "חליפים של 
לקוח וספק

הוראות סעיפים 18 ו–19 יחולו גם על חליפים של לקוח או 21א 
ספק מכוח העברה או המחאה של זכות "

תיקון סעיף 23בסעיף 23 לחוק העיקרי - 11 

הסימון ")א(" - יימחק;  )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "או הספק בעד נושא העסקה, ובלבד שהוא מנוסח בלשון   )2(
פשוטה וברורה";

במקום פסקה )2( יבוא:  )3(

תנאי התואם תנאים שנקבעו בחיקוק, בהתאם לתכלית החיקוק;"   )2("

תיקון סעיף 25בסעיף 25)א( לחוק העיקרי -12 

פסקאות )3( ו–)5( - יימחקו;  )1(

אחרי פסקה )7( יבוא:  )2(

פרסום מסמכים הנוגעים להליך המתנהל לפני בית הדין ואופן פרסומם "  )8("

תיקון חוק בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 4, בסעיף 27)א(, פסקה )1( - תימחק  13 
ההגבלים 

העסקיים - מס' 17

תיקון חוק כרטיסי בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986  5, סעיף 20 - בטל 14 
חיוב - מס' 7

תחילתו של סעיף 4)6א( ו–)12( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)1( ו–)5( לחוק זה, 15  )א( 
שנה מיום פרסומו של חוק זה )להלן - יום הפרסום( 

תחילה והוראת 
מעבר

על חוזה אחיד שנכרת לפני יום הפרסום ימשיכו לחול הוראות החוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחו ערב יום הפרסום 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ה, עמ' 33   4

ס"ח התשמ"ו, עמ' 187; התשע"א, עמ' 1104   5

ספר החוקים 2484, כ"ה בכסלו התשע"ה, 2014 12 17


