
תשל"ח1978* ,(8 מס' (תיקון ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק

1 סעיף החוקתיקון  1(להלן תשי"ח1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 1 בסעיף .1
יבוא: "שכר" הגדרת אחרי העיקרי),

 ""אגירה"

לניהול הדרושה הכמות על העולה בכמות עסק לצרכי מצרך החזקת י1)
העסק; של תקין

הדרושה הכמות על העולה בכמות עסק, לצרכי שלא מצרך, החזקת (2)
". עצמית לצריכה

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף . 2

יבוא: (3) פסקה אחרי , (א) קטן בסעיף (1)
בד שירות מעשיית להפיק שמותר מכסימלי ריווח (4)"
שכר להם נקבע לא אם בניפיקוח, שירותים סוג או פיקות

;". מכסימלי

יבוא: ולפניו (ג) יסומן גב) קטן סעיף (2)
באחוז אלה, מהפרשים אחד כל  "ריווח" זה, סעיף לענין "(ב)

בסכום: או

מכר שבו המחיר לבין מצרך אדם קנה שבו המחיר בין (1)
אותו;

אותו? מכר שבו המחיר לבין למייצרו המצרך עלות כין (2)
תמורתו ששולם השכר לבין לעושהו השירות עלות כין (3)

 לעושהו

פלוני סכום או פלוני אחוז יהיה ריווח כי בצו לקבוע רשאי שהשר ובלבד
". צו כאותו הנקובים העלות או המחיר על הנוסף

16א סעיף יבוא:תיקון יציב" "מחיר הגדרת כמקום העיקרי, לחוק 16א בסעיף . 3

 שירות או מצרך של יציב" ""מחיר
כל לפי מכסימלי מחיר לשירות או למצרך נקבע אם (1)

הקובע; במועד המכסימלי המחיר  חיקוק
אם או (1) בפסקה כאמור מכסימלי מחיר נקבע לא אם (2)
המחיר  (ג) 16כ סעיף פי על שניתן צו לפי מחיר הופחת
השירות את לעשות או המצרך את למכור פלוני על היה שבו

הקובע; כמועד כתוקף שהיה חיקוק כל לפי הקובע, במועד
ולא (1) בפסקה כאמור מכסימלי מחיר נקבע לא אם (3)
המצרך של מחירו לגבי הקובע במועד בתוקף חיקוק כל היה
את עשה או המצרך את פלוני מכר שבו המחיר  השירות או

". הקובע במועד השירות

16ב סעיף תיקון העיקרי לחוק 16כ כסעיף . 4

יסכים ולא למכרו יציע "לא יבוא "מצרך" אחרי ,(2) (א< קטן כסעיף (1)
לעשותו"; יסכים ולא יציע "ולא יבוא "שירות" ואחרי לספקו",

, תשל"ו , 1231 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ; (1978 במרס 15) תשל"ח ב' באיר ו' ביום בכנסת נתקבל *
. 190 עמ'

,24 עמ' תשי''ח, ס"ח 1



לכך שבקבע "במועד יבוא הקובע" "במועד במקום (כ), קטן בסעיף (2)
בצו"?

(ב) קטן סעיף ואחרי (ח) עד (ד) כסדרם יסומנו (ז) עד (ג) קטנים סעיפים (3)
יבוא:

או מצרך על החלים אחר חובה תשלום או עקיף מס הופחת "(ג)
הוזלו כי להניח סביר יסוד לשר היה או בהם, עסקה על או שירות עשיית
עשייתו הוצאות או שיווקו, או ייבואו הוצאות או מצרך של הייצור הוצאות
השי או המצרך של היציב המחיר כי בצו לקבוע הוא רשאי שירות, של

". פלוני כשיעור או פלוני בסכום בצו, שנקבע מהמועד יופחת, רות

יסכים ולא למכרו יציע "לא יבוא המצרך" "את אחרי העיקרי, לחוק 16ג כסעיף . 5

לעשותו". יסכים ולא יציע "ולא יבוא השירות" "את ואחרי לספקו",
16ג סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 16ז בסעיף . 6

(ח)"; עד (ב) "16ב יבוא (ז)" עד (כ) "16ב כמקום (ג), קטן בסעיף (1)
יבוא: בסופו (2)

או יצרן מאת במכירה מצרך של מחירו להעלאת היתר ניתן "(ד)
יראו קמעונאי, או סיטונאי מאת למכירה כאמור היתר ניתן ולא יבואן
במכירה המצרך של מחירו להעלאת כהיתר גם כאמור שניתן ההיתר את
ההעלאה שיעור על עולה שאינו כשיעור קמעונאי, או סיטונאי מאת

", יבואן או יצרן מאת כמכירה שהותר

16ז סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 22 סעיף במקום , 722 סעיף החלפת

סירוב הנמצא"איסור ברפיקוח מצרך למכור סביר בלתי סירוב אדם יסרב לא .22
סירוב יסרב לא  21 סעיף לפי המצרך של מחירו הוצג ואם שלו, במלאי

". שהוצג כמחיר למכרו סביר בלתי

יבוא: העיקרי לחוק 22 סעיף אחרי . 22א8 סעיף הוספת

אגירה את"איסור יעכב ולא יעלימו לא ברפיקוח, מצרך אדם יאגור לא (א) 22א.
לשוק. הוצאתו

על מצרך, אותו יצרן על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)
שמחזיק מי ועל עסקו של תקין לניהול המצרך את המחזיק שירות עושה

. במפעלו לייצור לו המשמש כמלאי המצרך את

החזקת מצדיקות הענין נסיבות כי להניח סביר יסוד לשר היה (ג)
של התקין לניהול הדרושה הכמות על העולה ככמות ברפיקוח מצרך

". כאמור החזקה להתיר הוא רשאי העסק,

ואחרי , ו(ד) (ג) כסדרם יסומנו ו(ג) (כ) קטנים סעיפים העיקרי, לחוק 26 בסעיף .9

יבוא: (א) קטן סעיף

כר שירות מעשיית להפיק שמותר מכסימלי ריווח בקבע "(כ)
בו שיש כשכר לעשותו יציע ולא שירות אותו אדם יעשה לא פיקוח,

", מעשייתו להפיק לו שמותר מהדיווח יותר

26 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 29א בסעיף .10

מצרך של "מחירו יבוא עסקה" של "מחירה במקום "באשראי", כהגדרת (1)
עסקה"; נושא שהם שירות או

29א סעיף תיקון



יבוא: "באשראי" הגדרת אחרי (2)

עסקה, נושא שהם שירות או מצרך של מחירו בתשלום  ""במקדמה"
השירות?". מתן גמר לפני או המצרך מסירת לפני מקצתו, או כולו

29ד סעיף במקדמה".תיקון "או יבוא "באשראי" אחרי העיקרי, לחוק 29ד בסעיף . 11

29ה סעיף .תיקון במקדמה" עסקה על "או יבוא באשראי" "עסקה אחרי העיקרי, לריק (א) 29ה בסעיף , 12

סעיפים ולפניהםהוספת ו29ט 29ח 29ז, כסדרם יסומנו העיקרי לחוק ו29ו 29ה 29ד, סעיפים . 13
יבוא:

מראש ''תשלוט
ובטוחות

סוגי לקבוע הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור כצו, רשאי השר 29ד.
 אותן שהעושה עסקאות

עשיית או המצרך מכירת לפני יקבל, ולא ידרוש לא (1)
בצו; הנקבע על העולה בשיעור מקדמה השירות,

שייקבע כפי השירות, למקבל או לקונה, בטוחות יתן (2)
בצו.

מותרת והמוכרריבית 29ד, סעיף פי על בצו שנקבע מסוג בעסקה מקדמה שולמה 29ה.
מיום חדשים ארבעה תוך השירות, את עשה לא או המצרך, את סיפק לא
חוק לפי המותר בשיעור ריבית לנותנה המקדמה מקבל ישלם  התשלום
ארבעת מתום המותרת), הריבית  2(להלן תשכ"א1961 ריבית, פסיקת

במלואו. השירות מתן ליום או בפועל האספקה ליום ועד החדשים
מוגדלת 29ד,ריבית סעיף לפי הצו הוראות את השירות נותן או המוכר קיים לא 29ו.

בשיעור ריבית או המותרת הריבית כפל השירות למקבל או לקונה ישלם
מתן או בפועל האספקה ליום ועד המקדמה קבלת מיום השר, שקבע אחר

". במלואו השירות

29י סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 29ט סעיף אחרי . 14

לאספקה  סייג "
ושירותים

הבטחון למערכת

על יחולו לא זה סימן הוראות כי בצו לקבוע רשאי הבטחון שר . 29י

או הבטחון, למערכת המיועדים שירותים עשיית על או מצרכים מכירת
ובתנאים בצו שקבע כפי הכל כאמור, שירותים או מצרכים של ספקים על

". שקבע

39 סעיף "22א".תיקון יבוא "22" אחרי העיקרי, לחוק (1) (א) 39 בסעיף . 15

קציר אפרים
המדינה נשיא

ידין יגאל
הממשלה ראש סגן

הממשלה ראש מקום ממלא

.84 עמ' ;תשל"ח, 192 עמ' תשכ"א, ס"ח 2


