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חוק החוזים האחידים )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010*

בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 1, במקום סעיף 15 יבוא:1 החלפת סעיף 15

אישר בית הדין חוזה אחיד, יציין הספק על פני החוזים 15 "ציון אישור )א( 
שהוא עושה לפיו את דבר האישור ואת מועד תפוגתו 

)ג(,  קטן  סעיף  לפי  המשפטים  שר  שקבע  ספקים  סוגי  )ב( 
יציינו על פני החוזים שהם עושים לפי חוזה אחיד, כי החוזה 
האחיד טרם אושר על ידי בית הדין במקרים אלה: בית הדין 
לא אישר אותו, לבית הדין הוגשה בקשה לאישור החוזה 

האחיד או שהספק לא ביקש מבית הדין את אישורו 

שר המשפטים יקבע סוגי ספקים לעניין סעיף קטן )ב(  )ג( 
בהתחשב, בין השאר, בשיקולים אלה:

עשוי  שהספק  לקוחות  של  המשוער  המספר   )1(
להציע להם להתקשר עמו בחוזה אחיד;

חלק ניכר מלקוחות הספק הם צרכנים, כהגדרתם   )2(
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 2;

אופי פעילותו של הספק;  )3(

סוג השירות או המוצר נושא החוזה "  )4(

תיקון חוק הגנת 
הצרכן - מס' 27

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 3 - 2 

בסעיף 4א -   )1(

במקום כותרת השוליים יבוא "חוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן"; )א( 

הקטע החל במילים "האותיות, כולן או חלקן" יסומן כפסקה )1(, ובה, אחרי  )ב( 
"התשמ"ג-1982" יבוא ")בסעיף זה - חוזה אחיד(";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ג( 

רשימת תנאים מהותיים בחוזה אחיד, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות   )2("
החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי פסקה זו יכול שיהיו לפי 

סוגי עוסקים או שירותים ";

בסעיף 23)ג(, במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

הפר הוראות לפי סעיף 4א לעניין האותיות בחוזה אחיד או בתנאי הכלול   )1("
במידע אחר המיועד לצרכן, לעניין הבלטה ואופן הניסוח של תנאים מהותיים 

בחוזה כאמור או לעניין צירוף מסמך נפרד;" 

תיקון חוק הבנקאות 
 )שירות ללקוח( - 

מס' 14

5)ב(, במקום הסיפה החל 3  בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981 4, בסעיף 
במילים "את הגודל" יבוא "הוראות לעניין האותיות בהסכם, ובכלל זה הוראות לעניין 
הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן 
כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בהסכם, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות 

החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם" 

התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 310, מיום י' באדר התש"ע )24 בפברואר 2010(, עמ' 110 

ס"ח התשמ"ג, עמ' 8; התשס"ו, עמ' 322    1

ס"ח התשמ"א, עמ' 248   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התש"ע, עמ' 305   3

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התש"ע, עמ' 474   4
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תיקון חוק הפיקוח 
על שירותים 

פיננסיים )ביטוח( 
- מס' 22

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 5, בסעיף 39)א(, במקום 4 
האותיות  לעניין  "הוראות  יבוא  מסויימים"  תנאים  "הבלטת  במילים  החל  הסיפה 
בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין 
השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, 

הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 תחילה

חוק זה לא יחול על חוזים אחידים שנכרתו לפני יום התחילה  6 הוראת מעבר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 11(, 
התש"ע-2010*

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992  1, בסעיף 6א - 1 תיקון סעיף 6א

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "משנות התקציב 2007 ואילך" יבוא "משנות   )1(
התקציב 2007 עד 2010", והסיפה החל במילים "לעניין זה" - תימחק; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה  ")ב( 
בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית 
בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור 

הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה 

בסעיף זה -  )ג( 

"סכום ההוצאה הממשלתית" - סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע 
בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד 

שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי; 

"שיעור התוספת המרבית" - היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא 
מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים 
שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

"יחס חוב-תוצר" - היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב 
הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, 
ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר 

המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 במאי   24( התש"ע  בסיוון  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 498, מיום כ"ט באדר התש"ע )15 במרס 2010(, עמ' 596 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשס"ט, עמ' 282   1

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 5, בסעיף 39)א(, במקום 4 
האותיות  לעניין  "הוראות  יבוא  מסויימים"  תנאים  "הבלטת  במילים  החל  הסיפה 
בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין 
השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, 

הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם" 

תיקון חוק הפיקוח 
על שירותים 

פיננסיים )ביטוח( 
- מס' 22

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 

הוראת מעברחוק זה לא יחול על חוזים אחידים שנכרתו לפני יום התחילה  6 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 11(, 
התש"ע-2010*

תיקון סעיף 6אבחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992  1, בסעיף 6א - 1 

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "משנות התקציב 2007 ואילך" יבוא "משנות   )1(
התקציב 2007 עד 2010", והסיפה החל במילים "לעניין זה" - תימחק; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה  ")ב( 
בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית 
בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור 

הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה 

בסעיף זה -  )ג( 

"סכום ההוצאה הממשלתית" - סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע 
בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד 

שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי; 

"שיעור התוספת המרבית" - היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא 
מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים 
שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

"יחס חוב-תוצר" - היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב 
הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, 
ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר 

המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
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ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התש"ע, עמ' 474   5


