
 

רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

21 בפברואר 2018  763 ו' באדר התשע"ח 

עמוד

 הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 17( )מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים
112 הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל(, התשע"ח–2018                                      

 הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 58( )הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה(, 
113 התשע"ח–2018                                                                                                                            
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 17( )מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים 
הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל(, התשע"ח–2018 *

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 1, בסעיף 2 –1 תיקון סעיף 2

האמור בו יסומן ")א(", ובסופו יבוא:  )1(

לחנך לשירות משמעותי בצבא הגנה לישראל או לשירות לאומי–אזרחי   )13("
כהגדרתו בחוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד–2014 2.";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

השר יקבע כללים לשם מניעת פעילות במוסד חינוך של אדם או של גוף שאינו  ")ב( 
גורם חיצוני( שפעילותו עומדת בסתירה  זה –  )בסעיף קטן  חלק ממערכת החינוך 
חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף קטן )א(, או של 
גורם חיצוני הפועל באופן יזום לשם נקיטת הליכים משפטיים מחוץ לישראל נגד 

חיילי צבא הגנה לישראל בשל פעולה שביצעו במסגרת תפקידם."

התשי"ג–1953 ממלכתי,  חינוך  לחוק   2  סעיף 
הממלכתי,  החינוך  מטרות  את  קובע  החוק(,   – )להלן 
המשקפות את הערכים שעליהם מושתתת מערכת החינוך. 
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להוסיף למטרות 
האמורות, מטרה בדבר חינוך לשירות משמעותי בצבא 
הגנה לישראל או חינוך לשירות לאומי–אזרחי כהגדרתו 

בחוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד–2014  

כמו כן, מוצע להסמיך את שר החינוך לקבוע כללים 
שתכליתם למנוע מגורמים שאינם חלק ממערכת החינוך 
לפעול במוסד חינוך אם פעילותם עומדת בסתירה חמורה 
ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי כאמור, או אם 
נקיטת הליכים משפטיים  יזום לשם  הם פועלים באופן 
מחוץ לישראל נגד חיילי צבא הגנה לישראל בשל פעולה 

שביצעו במסגרת תפקידם.

 יוזמים: חברי הכנסת שולי מועלם־רפאלי, בצלאל סמוטריץ', יאיר לפיד, אמיר אוחנה, יואב קיש,
מירב בן ארי, דוד ביטן, עודד פורר, אלעזר שטרן, יואל רזבוזוב, יעקב מרגי 

הצעת חוק מס' פ/3643/20 )מספר פנימי: 2011349(; הועברה לוועדה ביום י"ג בטבת התשע"ז )11 בינואר 2017(.  *

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשע"ו, עמ' 258   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 380   2
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 58( )הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה(, 
התשע"ח–2018 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 13א)ב(, בפסקה )3(, בסופה יבוא "ואולם, לעניין 1 תיקון סעיף 13א
עוסק המנוי בפרט 2 לתוספת השנייה, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום 
יודיע העוסק לצרכן במועד האמור על מועד סיום העסקה או  לשירות קבלת מסרונים, 

ההתחייבות בהודעה קולית.״. 
תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא יחול גם על 2 תחילה ותחולה

עסקה לתקופה קצובה שנעשתה לפני יום התחילה.

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

 הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 58( )הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה(, 
התשע"ח–2018 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 13א)ב(, בפסקה )3(, בסופה יבוא "ואולם, לעניין 1 
עוסק המנוי בפרט 2 לתוספת השנייה, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום 
יודיע העוסק לצרכן במועד האמור על מועד סיום העסקה או  לשירות קבלת מסרונים, 

ההתחייבות בהודעה קולית.״. 

תיקון סעיף 13א

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא יחול גם על 2 
עסקה לתקופה קצובה שנעשתה לפני יום התחילה.

תחילה ותחולה

הגנת הצרכן, התשמ"א–1981  לחוק  13א)ב(  סעיף 
)להלן – חוק הגנת הצרכן(, קובע כי בעסקה לתקופה קצובה 
שבה העוסק מחייב את חשבונו של הצרכן בתשלומים 
לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס 
אשראי, על העוסק להודיע לצרכן על מועד סיום העסקה 
סעיף. אחת  באותו  הקבועות  בדרכים  או ההתחייבות 
)3( של אותו סעיף,  הדרכים האמורות, הקבועה בפסקה 
היא שליחת מסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן 
לעוסק, אם מסר. את המסרון על העוסק לשלוח לצרכן 21 
ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם מועד 
מסירת ההודעה כאמור חל בשבת או בחג, ישלח העוסק 

את המסרון לצרכן ביום שלאחר השבת או החג. 

לצרכנים  גם  כאמור  הודעה  מסירת  לאפשר  כדי 
קבלת  לשירותי  חסום  שלהם  הנייד  הטלפון  שמספר 
מסרונים, מוצע לקבוע כי אם מספר הטלפון הנייד שמסר 
הצרכן לעוסק חסום כאמור, יודיע העוסק לצרכן על מועד 
והכול  קולית,  בהודעה  ההתחייבות  או  העסקה  סיום 
במועדים הקבועים באותה פסקה. הוראות ההסדר המוצע 

יחולו רק על עוסק שהוא בעל רישיון כללי למתן שירותי 
נייד ברשת  נייד או בעל רישיון רדיו טלפון  רדיו טלפון 
אחרת לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב–1982, 
כלומר על חברות הסלולר, שכן לחברות האלה היכולת 
ניידים חסומים לשירותי קבלת  לדעת אם מספרי טלפון 

מסרונים. 

כדי לאפשר לחברות הסלולר להיערך ליישום ההסדר 
זה מבחינה טכנולוגית, מוצע לקבוע כי  ובכלל  המוצע, 
התיקון המוצע ייכנס לתוקף בתום ארבעה חודשים מיום 
יום התחילה(. כמו כן מוצע לקבוע כי  )להלן –  פרסומו 
יחול גם על עסקאות לתקופה קצובה שנעשו לפני  הוא 

יום התחילה. 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת אם יש צורך 
ישלחו חברות  לקבוע טכנולוגיה אחרת שבאמצעותה 
הסלולר הודעה על מועד סיום העסקה או ההתחייבות 

לצרכנים שמספר הטלפון הנייד שלהם חסום כאמור.

 יוזמים: חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, רועי פולקמן

הצעת חוק מס' פ/4402/20 )מספר פנימי: 2018139(; הועברה לוועדה ביום ט"ז בטבת התשע"ח )3 בינואר 2018(.  *

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ח, עמ' 126   1
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