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חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות הצעת 

 2017–(, התשע"ז4ציבוריים )תיקון מס' 

 

 

כ"א בסיוון בקריאה הראשונה ביום זו נדונה בכנסת הצעת חוק 

 .וועדת הכלכלה(, והועברה ל2016ביוני  27) התשע"ו

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017פברואר ב 15) תשע"זהשבט ב"ט יהשלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

 רפאלי-שולי מועלם הכנסת : חברתתמיוז
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(, 4 בידור ולמקומות ציבוריים )תיקון מס'חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות 

 2017–התשע"ז

 

 

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  .1 3תיקון סעיף 

 , אחרי סעיף קטן )א( יבוא:3, בסעיף 20001–ציבוריים, התשס"א

 מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום (1")א  

ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק, במתן 

הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת מקום 

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן זה הבחנה שנעשית על ידי  ; ואולם,מגורים

בין מי שאינם תושביה, במידה הנדרשת לביצוע ורשות מקומית בין תושביה 

פקידיה או להפעלת סמכויותיה לטובת תושביה, והכל בכפוף להוראות כל ת

 ."דין

תיקון חוק הגנת 

 הצרכן 

  – 19812–בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א .2

 ( יבוא:3)א(, אחרי פסקה )2בסעיף  (1)  

המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות, לרבות הספקה  א(3")   

שיפוט  –לאזור, כהגדרתו בתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון 

, כפי שהוארך תוקפן ותוקן 19673–בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ז

 ;";, מעת לעתנוסחן בחוק

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

    

                                                                    
 .594; התשע"ד, עמ' 58, עמ' "ח התשס"אס 1
 .331, עמ' ז; התשע"248"ח התשמ"א, עמ' ס 2
 .476התשע"ב, עמ'  ; 20ס"ח התשכ"ח, עמ' ; 2741"ת התשכ"ז, עמ' ק 3
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ביקש צרכן כי עוסק יספק את הנכס או השירות למקום כפי  א(1")   

, לאחר שהעוסק הטעה אותו בעניין המקום שהוסכם בין הצדדים

והעוסק לא  –א( 3)א()2סעיף שאליו יסופק הנכס או השירות כאמור ב

 כאמור;".למקום  שהוסכם בין הצדדים את הנכס או השירות  סיפק

 .ביום פרסומו ואילך עשונשעל עסקאות  חוק זה יחול .3 תחולה

 
*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 למקומות ציבוריים הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ול
 2017–התשע"ז(, 4 )תיקון מס'

 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

, עבד אל איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאןחברי הכנסת 

עבדאללה אבו יוסף ג'בארין, אוסאמה סעדי, חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, 

 מערוף

 

*************************************************************************************** 

 


