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חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 53(, התשע"ז-2017*

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף16יבוא:1פהוספתסעיף16א

"שינויתכנית
הטבותלצרכן

אוסיומה

בסעיףזה-16אפ )א(

לצרכן הניתנות בזכויות או בהטבות צמצום - "שינוי"
במסגרתתכניתהטבות,בערכן,באפשרותמימושןאו

במשךהתקופהשבהניתןלממשן;

"התכנית","תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןצרכן
לביןעוסק,שבההצרכןמוסראתפרטיולשםהצטרפות
לתכניתמסוגמועדוןלקוחותשמפעילהעוסק,ומהותה
היאקבלתהטבותאוצבירתזכויות,מהעוסקאומעוסק
אחר,ביןשההצטרפותלתכניתכרוכהבתשלוםובין

שאינהכרוכהבתשלום;

במועד שנקבעו ההטבות תכנית תנאי - התכנית" "תנאי
ובין התכנית את שמפעיל העוסק בין ההתקשרות

הצרכןאובמועדמאוחריותרפ

בלתי לתקופה הטבות תכנית המפעיל עוסק ביקש )ב(
קצובהלערוךשינויבתכניתאולסיימה-

על או השינוי פרטי על הודעה לצרכן ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשלושהלארבעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,לפי

העניין;

יאפשרלצרכןלממשאתההטבותבהתאםלתנאי )2(
התכניתהחלבמועדמשלוחההודעהכאמורבפסקה)1(

ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאועדלמועד
סיוםהתכנית,לפיהענייןפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשהעוסקלערוךשינוי )ג(
בתכניתכאמורבאותוסעיףקטןהכוללתצבירתזכויותאו

לסייםתכניתכאמור-

על או השינוי פרטי על הודעה לצרכן ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,לפי
העניין;בהודעהכאמוריצייןהעוסקגםאתזכותושל
הצרכןלממשאתהזכויותשצברלפיהוראותפסקה)2(;

יאפשרלצרכןלממשאתהזכויותשצברבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמור
בפסקה)1(ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאו

עדלמועדסיוםהתכנית,לפיהענייןפ

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-684,מיוםי'בשבטהתשע"ז)6בפברואר2017(,עמ'86פ

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ז,עמ'1044פ 1
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עוסקהמפעילתכניתהטבותלתקופהקצובהלאיערוך )ד(
התקופה תום לפני התכנית את יסיים ולא בתכנית שינוי
שלושה בין הודעה לצרכן ישלח כאמור עוסק הקצובה;
תום על הקצובה, התקופה תום לפני חודשים לארבעה
התקופהועלזכותולממשאתההטבותאואתהזכויותלפי

תכניתההטבותעדתוםהתקופהפ

הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב()1(,)ג()1(ו–)ד(יישלחו )ה(
לצרכןבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחרהצרכןלקבל
הודעותמהעוסק,בהתאםלפרטיההתקשרותשמסרהצרכן

לעוסקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחריותר:

דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרפ )4(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע- )ו(

נסיבותשבהןלאתחולהחובהלמסורהודעות )1(
בהתאםלהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,אותחול

בשינוייםכפישיקבע;

עוסקים, של או הטבות תכניות של סוגים )2(
שהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,לאיחולולגביהםאו

יחולובשינוייםכפישיקבעפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

שינויבתכניתהטבותהכוללתהטבותאוזכויות )1(
התכנית את המפעיל העוסק שאינו עוסק שמציע
)בסעיףקטןזה-עוסקאחר(,אוסיוםתכניתכאמור,

בשלאחדמאלה:

ניתןלגביהעוסקהאחרצופירוק,צופירוק )א(
זמני,צוכינוס,צוכינוסנכסיםאוצוהקפאת
הליכיםלפיכלדין,ואםהעוסקהאחרהואיחיד
-ניתןלגביוצוכינוסנכסיםאוצוהכרזהעל

פשיטתרגללפיכלדין;

שבית או להתקיים חדל האחר העוסק )ב(
העסקשלונסגר;

מכירהמיוחדתכהגדרתהבסעיף8,שאינההטבה )2(
הניתנתבהתאםלתכניתהטבותפ"

בסעיף22גלחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף22ג

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)35(יבוא: )1(

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובהאוסייםתכניתהטבות ")35א(
כאמורולאשלחלצרכןהודעהבהתאםלהוראותסעיף16א)ב()1(;

עוסקהמפעילתכניתהטבותלתקופהקצובהלאיערוך )ד(
התקופה תום לפני התכנית את יסיים ולא בתכנית שינוי
שלושה בין הודעה לצרכן ישלח כאמור עוסק הקצובה;
תום על הקצובה, התקופה תום לפני חודשים לארבעה
התקופהועלזכותולממשאתההטבותאואתהזכויותלפי

תכניתההטבותעדתוםהתקופהפ

הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב()1(,)ג()1(ו–)ד(יישלחו )ה(
לצרכןבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחרהצרכןלקבל
הודעותמהעוסק,בהתאםלפרטיההתקשרותשמסרהצרכן

לעוסקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחריותר:

דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרפ )4(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע- )ו(

נסיבותשבהןלאתחולהחובהלמסורהודעות )1(
בהתאםלהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,אותחול

בשינוייםכפישיקבע;

עוסקים, של או הטבות תכניות של סוגים )2(
שהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,לאיחולולגביהםאו

יחולובשינוייםכפישיקבעפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

שינויבתכניתהטבותהכוללתהטבותאוזכויות )1(
התכנית את המפעיל העוסק שאינו עוסק שמציע
)בסעיףקטןזה-עוסקאחר(,אוסיוםתכניתכאמור,

בשלאחדמאלה:

ניתןלגביהעוסקהאחרצופירוק,צופירוק )א(
זמני,צוכינוס,צוכינוסנכסיםאוצוהקפאת
הליכיםלפיכלדין,ואםהעוסקהאחרהואיחיד
-ניתןלגביוצוכינוסנכסיםאוצוהכרזהעל

פשיטתרגללפיכלדין;

שבית או להתקיים חדל האחר העוסק )ב(
העסקשלונסגר;

מכירהמיוחדתכהגדרתהבסעיף8,שאינההטבה )2(
הניתנתבהתאםלתכניתהטבותפ"

תיקוןסעיף22גבסעיף22גלחוקהעיקרי-2פ

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)35(יבוא: )1(

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובהאוסייםתכניתהטבות ")35א(
כאמורולאשלחלצרכןהודעהבהתאםלהוראותסעיף16א)ב()1(;
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בהתאםלתנאיתכניתהטבות אתההטבות לאאפשרלצרכןלממש )35ב(
לתקופהבלתיקצובה,בניגודלהוראותסעיף16א)ב()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובההכוללתצבירתזכויות )35ג(
אוסייםתכניתהטבותכאמורולאשלחלצרכןהודעהבהתאםלהוראותסעיף

16א)ג()1(;

לאאפשרלצרכןלממשאתהזכויותשצברבהתאםלתנאיתכניתהטבות )35ד(
לתקופהבלתיקצובה,בניגודלהוראותסעיף16א)ג()2(;";

שלחלצרכןהודעותשלאבהתאםלהוראותלפיסעיף16א)ה(או)ו()1(;"; )35ה(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)16(יבוא: )2(

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהקצובהאוסייםתכניתכאמורלפני ")16א(
תוםהתקופההקצובה,בניגודלהוראותסעיף16א)ד(;"פ

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'25

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-3-21981פ

אחריסעיף5א1יבוא: )1(

"שינויתכנית
הטבותללקוח

אוסיומה

בסעיףזה-5א2פ )א(

"עוסק"-מישמוכרנכסאונותןשירותדרךעיסוק,כולליצרן;

ללקוח הניתנות בזכויות או בהטבות צמצום - "שינוי"
במסגרתתכניתהטבות,בערכן,באפשרותמימושןאו

במשךהתקופהשבהניתןלממשן;

"התכנית","תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןלקוח
לביןמנפיק,שבההלקוחמוסראתפרטיולשםהצטרפות
לתכניתמסוגמועדוןלקוחותשמפעילהמנפיק,ומהותה
היאקבלתהטבותשאינןהטבותבנקאיותאוצבירת
זכויות,מהמנפיקאומעוסק,ביןשההצטרפותלתכנית
כרוכהבתשלוםוביןשאינהכרוכהבתשלום;לענייןזה,
"הטבותבנקאיות"-הטבותהנוגעותלשיעורשלריבית

אושלעמלהאולסכוםשלעמלה;

במועד שנקבעו ההטבות תכנית תנאי - התכנית" "תנאי
ובין התכנית את שמפעיל המנפיק בין ההתקשרות

הלקוחאובמועדמאוחריותרפ

בלתי לתקופה הטבות תכנית המפעיל מנפיק ביקש )ב(
קצובהלערוךשינויבתכניתאולסיימה-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשלושהלארבעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,לפי

העניין;

יאפשרללקוחלממשאתההטבותבהתאםלתנאי )2(
התכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמורבפסקה)1(

ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאועדלמועד
סיוםהתכנית,לפיהענייןפ

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ז,עמ'1087פ 2
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשהמנפיקלערוךשינוי )ג(
בתכניתכאמורבאותוסעיףקטןהכוללתצבירתזכויותאו

לסייםתכניתכאמור-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,
לפיהעניין;בהודעהכאמוריצייןהמנפיקגםאתזכותו
הוראות לפי שצבר הזכויות את לממש הלקוח של

פסקה)2(;

יאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמור
בפסקה)1(ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאו

עדלמועדסיוםהתכנית,לפיהענייןפ

מנפיקהמפעילתכניתהטבותלתקופהקצובהלאיערוך )ד(
התקופה תום לפני התכנית את יסיים ולא בתכנית שינוי
שלושה בין הודעה ללקוח ישלח כאמור מנפיק הקצובה;
תום על הקצובה, התקופה תום לפני חודשים לארבעה
התקופהועלזכותולממשאתההטבותאואתהזכויותלפי

תכניתההטבותעדתוםהתקופהפ

ו–)ד( )ג()1( )ב()1(, קטנים בסעיפים כאמור הודעות )ה(
יישלחוללקוחבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחר
הלקוחלקבלהודעותמהמנפיק,בהתאםלפרטיההתקשרות
שמסרהלקוחלמנפיקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחר

יותר:

דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרפ )4(

הנגיד,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע- )ו(

נסיבותשבהןלאתחולהחובהלמסורהודעות )1(
בהתאםלהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,אותחול

בשינוייםכפישיקבע;

מנפיקים של או הטבות תכניות של סוגים )2(
שהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,לאיחולולגביהםאו

יחולובשינוייםכפישיקבעפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

שינויבתכניתהטבותאוסיוםהתכנית,בשלאחד )1(
מאלה:

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשהמנפיקלערוךשינוי )ג(
בתכניתכאמורבאותוסעיףקטןהכוללתצבירתזכויותאו

לסייםתכניתכאמור-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,
לפיהעניין;בהודעהכאמוריצייןהמנפיקגםאתזכותו
הוראות לפי שצבר הזכויות את לממש הלקוח של

פסקה)2(;

יאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמור
בפסקה)1(ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאו

עדלמועדסיוםהתכנית,לפיהענייןפ

מנפיקהמפעילתכניתהטבותלתקופהקצובהלאיערוך )ד(
התקופה תום לפני התכנית את יסיים ולא בתכנית שינוי
שלושה בין הודעה ללקוח ישלח כאמור מנפיק הקצובה;
תום על הקצובה, התקופה תום לפני חודשים לארבעה
התקופהועלזכותולממשאתההטבותאואתהזכויותלפי

תכניתההטבותעדתוםהתקופהפ

ו–)ד( )ג()1( )ב()1(, קטנים בסעיפים כאמור הודעות )ה(
יישלחוללקוחבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחר
הלקוחלקבלהודעותמהמנפיק,בהתאםלפרטיההתקשרות
שמסרהלקוחלמנפיקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחר

יותר:



דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרפ )4(

הנגיד,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע- )ו(

נסיבותשבהןלאתחולהחובהלמסורהודעות )1(
בהתאםלהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,אותחול

בשינוייםכפישיקבע;

מנפיקים של או הטבות תכניות של סוגים )2(
שהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,לאיחולולגביהםאו

יחולובשינוייםכפישיקבעפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

שינויבתכניתהטבותאוסיוםהתכנית,בשלאחד )1(
מאלה:
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ניתןלגביעוסקהמציעהטבותאוזכויות )א(
לפיהתכניתצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס,
צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכל
דין,ואםהעוסקהואיחיד-ניתןלגביוצוכינוס
נכסיםאוצוהכרזהעלפשיטתרגללפיכלדין;

חדל )א( משנה בפסקת כאמור העוסק )ב(
להתקייםאושביתהעסקשלונסגר;

מכירהמיוחדתשאינההטבההניתנתבהתאם )2(
לתכניתהטבות;בפסקהזו,"מכירהמיוחדת"-מכירת
סוףעונה,מכירתחיסולמלאאוחלקי,מכירהלרגל
אירועכלשהו,מכירהשבהמוצעתללקוחהטבהנוסף
עלהטוביןאועלהשירותיםשבעבורםשילם,אוכל
מכירהאחרתשבהמוצעיםהטוביןאוהשירותיםעל
ידיהמנפיק,כולםאוחלקם,במחיריםמוזליםלתקופה

מסוימת,שלאבדרךמתןהנחהללקוחפלוניפ";

בסעיף10)1(,אחרי"5א"יבוא"5א2,"; )2(

בסעיף11א)א(,האמורבויסומןכפסקה")2(",ולפניהיבוא: )3(

היהלמפקחיסודסבירלהניחכימנפיקעשהאחדמאלה,רשאיהואלהטיל )1("
עליועיצוםכספיבסךחמישיםאלףשקליםחדשים:

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובהאוסייםתכנית )א(
כאמורולאשלחללקוחהודעהבהתאםלהוראותסעיף5א2)ב()1(;

לאאפשרללקוחלממשאתההטבותבהתאםלתנאיתכניתהטבות )ב(
לתקופהבלתיקצובה,בניגודלהוראותסעיף5א2)ב()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובההכוללתצבירת )ג(
זכויותאוסייםתכניתכאמורולאשלחללקוחהודעהבהתאםלהוראות

סעיף5א2)ג()1(;

לאאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאםלתנאיתכנית )ד(
הטבותלתקופהבלתיקצובהבניגודלהוראותסעיף5א2)ג()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהקצובהאוסייםתכניתכאמור )ה(
לפניתוםהתקופההקצובה,בניגודלהוראותסעיף5א2)ד(;

5א2)ה( סעיף לפי להוראות בהתאם שלא הודעות ללקוח שלח )ו(
או)ו()1(פ"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-תיקוןמס'5

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-4-32016פ

אחריסעיף44יבוא: )1(

"שינויתכנית
הטבותשמפעיל

בעלרישיוןהנפקה
אוסיומה

בסעיףזה-44אפ )א(

"עוסק"-מישמוכרנכסאונותןשירותדרךעיסוק,כולליצרן;

ללקוח הניתנות בזכויות או בהטבות צמצום - "שינוי"
במסגרתתכניתהטבות,בערכן,באפשרותמימושןאו

במשךהתקופהשבהניתןלממשן;

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'1067פ 3
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"התכנית","תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןלקוח
לביןבעלרישיוןהנפקה,שבההלקוחמוסראתפרטיו
לשםהצטרפותלתכניתמסוגמועדוןלקוחותשמפעיל
בעלהרישיון,ומהותההיאקבלתהטבותשאינןהטבות
בנקאיותאוצבירתזכויות,מבעלהרישיוןאומעוסק,
ביןשההצטרפותלתכניתכרוכהבתשלוםוביןשאינה
כרוכהבתשלום;לענייןזה,"הטבותבנקאיות"-הטבות
הנוגעותלשיעורשלריביתאושלעמלהאולסכום

שלעמלה;

במועד שנקבעו ההטבות תכנית תנאי - התכנית" "תנאי
את שמפעיל ההנפקה רישיון בעל בין ההתקשרות

התכניתוביןהלקוחאובמועדמאוחריותרפ

הטבות תכנית המפעיל הנפקה רישיון בעל ביקש )ב(
לתקופהבלתיקצובהלערוךשינויבתכניתאולסיימה-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשלושהלארבעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,לפי

העניין;

יאפשרללקוחלממשאתההטבותבהתאםלתנאי )2(
התכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמורבפסקה)1(

ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאועדלמועד
סיוםהתכנית,לפיהענייןפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשבעלרישיוןהנפקה )ג(
לערוךשינויבתכניתכאמורבאותוסעיףקטןהכוללתצבירת

זכויותאולסייםתכניתכאמור-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,
לפיהעניין;בהודעהכאמוריצייןבעלהרישיוןגםאת
זכותושלהלקוחלממשאתהזכויותשצברלפיהוראות

פסקה)2(;

יאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמור
בפסקה)1(ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאו

עדלמועדסיוםהתכנית,לפיהענייןפ

לתקופה הטבות תכנית המפעיל הנפקה רישיון בעל )ד(
קצובהלאיערוךשינויבתכניתולאיסייםאתהתכניתלפני
ללקוח ישלח כאמור רישיון בעל הקצובה; התקופה תום
התקופה תום לפני חודשים לארבעה שלושה בין הודעה
הקצובה,עלתוםהתקופהועלזכותולממשאתההטבותאו

אתהזכויותלפיתכניתההטבותעדתוםהתקופהפ

"התכנית","תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןלקוח
לביןבעלרישיוןהנפקה,שבההלקוחמוסראתפרטיו
לשםהצטרפותלתכניתמסוגמועדוןלקוחותשמפעיל
בעלהרישיון,ומהותההיאקבלתהטבותשאינןהטבות
בנקאיותאוצבירתזכויות,מבעלהרישיוןאומעוסק,
ביןשההצטרפותלתכניתכרוכהבתשלוםוביןשאינה
כרוכהבתשלום;לענייןזה,"הטבותבנקאיות"-הטבות
הנוגעותלשיעורשלריביתאושלעמלהאולסכום

שלעמלה;

במועד שנקבעו ההטבות תכנית תנאי - התכנית" "תנאי
את שמפעיל ההנפקה רישיון בעל בין ההתקשרות

התכניתוביןהלקוחאובמועדמאוחריותרפ

הטבות תכנית המפעיל הנפקה רישיון בעל ביקש )ב(
לתקופהבלתיקצובהלערוךשינויבתכניתאולסיימה-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשלושהלארבעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,לפי

העניין;

יאפשרללקוחלממשאתההטבותבהתאםלתנאי )2(
התכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמורבפסקה)1(

ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאועדלמועד
סיוםהתכנית,לפיהענייןפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשבעלרישיוןהנפקה )ג(
לערוךשינויבתכניתכאמורבאותוסעיףקטןהכוללתצבירת

זכויותאולסייםתכניתכאמור-

על או השינוי פרטי על הודעה ללקוח ישלח )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשיםלפני
מועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיוםהתכנית,
לפיהעניין;בהודעהכאמוריצייןבעלהרישיוןגםאת
זכותושלהלקוחלממשאתהזכויותשצברלפיהוראות

פסקה)2(;

יאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעהכאמור
בפסקה)1(ולפחותעדלמועדכניסתהשינוילתוקףאו

עדלמועדסיוםהתכנית,לפיהענייןפ

לתקופה הטבות תכנית המפעיל הנפקה רישיון בעל )ד(
קצובהלאיערוךשינויבתכניתולאיסייםאתהתכניתלפני
ללקוח ישלח כאמור רישיון בעל הקצובה; התקופה תום
התקופה תום לפני חודשים לארבעה שלושה בין הודעה
הקצובה,עלתוםהתקופהועלזכותולממשאתההטבותאו

אתהזכויותלפיתכניתההטבותעדתוםהתקופהפ
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ו–)ד( )ג()1( )ב()1(, קטנים בסעיפים כאמור הודעות )ה(
יישלחוללקוחבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחר
הלקוחלקבלהודעותמהמנפיק,בהתאםלפרטיההתקשרות
שמסרהלקוחלמנפיקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחר

יותר:

דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרפ )4(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע- )ו(

נסיבותשבהןלאתחולהחובהלמסורהודעות )1(
בהתאםלהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,אותחול

בשינוייםכפישיקבע;

סוגיםשלתכניותהטבותאושלבעלירישיונות )2(
הנפקהשהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן,לאיחולו

לגביהםאויחולובשינוייםכפישיקבעפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

שינויבתכניתהטבותאוסיוםהתכנית,בשלאחד )1(
מאלה:

ניתןלגביעוסקהמציעהטבותאוזכויות )א(
לפיהתכניתצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס,
צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכל
דין,ואםהעוסקהואיחיד-ניתןלגביוצוכינוס
נכסיםאוצוהכרזהעלפשיטתרגללפיכלדין;

חדל )א( משנה בפסקת כאמור העוסק )ב(
להתקייםאושביתהעסקשלונסגר;

מכירהמיוחדתשאינההטבההניתנתבהתאם )2(
לתכניתהטבות;בפסקהזו,"מכירהמיוחדת"-מכירת
סוףעונה,מכירתחיסולמלאאוחלקי,מכירהלרגל
אירועכלשהו,מכירהשבהמוצעתללקוחהטבהנוסף
עלהטוביןאועלהשירותיםשבעבורםשילם,אוכל
מכירהאחרתשבהמוצעיםהטוביןאוהשירותיםעל
ידיבעלרישיוןההנפקה,כולםאוחלקם,במחירים
מוזליםלתקופהמסוימת,שלאבדרךמתןהנחהללקוח

פלוניפ";

בסעיף72)ב(,אחריפסקה)24(יבוא: )2(

בעלרישיוןהנפקהשעשהאחדמאלה: ")24א(

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובהאוסייםתכנית )א(
כאמורולאשלחללקוחהודעהבהתאםלהוראותסעיף44א)ב()1(;
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תכנית לתנאי בהתאם ההטבות את לממש ללקוח אפשר לא )ב(
הטבותלתקופהבלתיקצובה,בניגודלהוראותסעיף44א)ב()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתיקצובההכוללתצבירת )ג(
זכויותאוסייםתכניתכאמורולאשלחללקוחהודעהבהתאםלהוראות

סעיף44א)ג()1(;

לאאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצברבהתאםלתנאיתכנית )ד(
הטבותלתקופהבלתיקצובהבניגודלהוראותסעיף44א)ג()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהקצובהאוסייםתכניתכאמור )ה(
לפניתוםהתקופההקצובה,בניגודלהוראותסעיף44א)ד(;

שלחללקוחהודעותשלאבהתאםלהוראותלפיסעיף44א)ה( )ו(
או)ו()1(;"פ

תחילה,תחולה
והוראתמעבר

תחילתושלחוקזהארבעהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והוא5פ )א(
יחולגםעלתכניתהטבותשהפעילעוסקאומנפיקערביוםהתחילה,ובלבדשלא
הודיעלצרכןאוללקוח,לפיהעניין,עלשינויתכניתההטבותאועלסיומהעדליום

התחילהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופהשלשנהמיוםהתחילהלאיחולוהוראות )ב(
חוקזהעלשינוישערךעוסקאומנפיקבתכניתהטבותשהואמפעיל,אםמתקיימים

כלאלה:

השינויהואצמצוםבהטבותאובזכויותהניתנותלפיהתכניתעלידיגורם )1(
אחר,לפיהתקשרותשהיתהבתוקףערביוםהתחילהבינולביןעוסקאומנפיק
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