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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
)תיקון מס' 4( )איסור הפליה מחמת מקום מגורים(, התשע"ו–2016 *

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 1 תיקון סעיף 3
התשס"א–2000  1, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה  ")א1( 
בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן 

שירות במקום הציבורי, מחמת מקום מגורים "
תיקון חוק הגנת 

הצרכן 
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 2 – 2 

בסעיף 2)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות, לרבות הספקה לאזור, כהגדרתו  ")3א( 
בתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ז–

1967 3, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק;";

בסעיף 31א)א(, אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

בין  שהוסכם  כפי  למקום  השירות  או  הנכס  את  יספק  עוסק  כי  צרכן  ביקש  ")1א( 
הצדדים לפי סעיף 2)א()3א( – והעוסק לא סיפק כאמור;" 

תחילתו של חוק זה ביום ________ * 3 תחילה

בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  לחוק   3 סעיף 
ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה 
איסור  היתר  בין  קובע  החוק(,   – )להלן  התשס"א–2000 
מחמת  ציבוריים  שירותים  או  מוצרים  בהספקת  הפליה 

עילות כגון גזע, דת, ארץ מוצא ומין 

הסירוב,  את  ולמנוע  לנסות  זו  חוק  הצעת  מטרת 
לעתים, מצד מי שעיסוקם בהספקת מוצרים או שירותים 
ציבוריים כהגדרתם בסעיף 2 לחוק לספק את אותם מוצרים 
או שירותים בשל מקום המגורים של הצרכן  לפיכך, מוצע 
3 לחוק עילה  להוסיף לעילות ההפליה הקבועות בסעיף 
מי  כי  ולקבוע  מגורים,  מקום  מחמת  הפליה  שעניינה 
שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי לא יסרב לספק 
את אותו מוצר או שירות במקום עסקו )לרבות במחסניו 
או  לרכוש  כדי  מגיעים  צרכנים  שאליו  אחר  מקום  ובכל 
ימנע  לא  וכן  השירות(,  את  לקבל  או  המוצר  את  לאסוף 
הציבורי  במקום  שירות  מתן  או  ציבורי  למקום  כניסה 

מחמת מקום מגורים 

הצרכן,  הגנת  חוק  את  לתקן  מוצע  כך  על  נוסף 
לצרכן  יסופק  שאליו  המקום  כי  ולקבוע  התשמ"א–1981, 
הנכס או השירות ייחשב לעניין מהותי בעסקה כמשמעותו 
בסעיף 2 לחוק האמור  כך, על העוסק ייאסר לעשות דבר, 
דרך  בכל  או  פה  בעל  או  בכתב  במחדל,  או  במעשה 
העלול  בעסקה,  ההתקשרות  מועד  לאחר  לרבות  אחרת, 
להטעות את הצרכן בדבר המקום שאליו יסופק לו הנכס 
או השירות, ובין השאר בדבר הספקת הנכס או השירות 

לאזור יהודה והשומרון  

כמו כן, מוצע לקבוע כי אם נקשרה עסקה בין עוסק 
לצרכן והצרכן ביקש כי העוסק יספק את הנכס או השירות 
למקום כפי שהוסכם ביניהם והעוסק לא סיפק אותו כאמור, 
פיצויים  זו  הפרה  בשל  לפסוק  רשאי  יהיה  המשפט  בית 
שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים 
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