
תשכ"ט1969* (תיקון), האחידים החוזים חוק
2א סעיף יבוא:הוספת 2 סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן תשכ"ד11964 האחידים, החוזים בחוק .1

לביטול *בקשה
אחיד חוזה

תנאי שתבטל ולבקש למועצה לפנות רשאי לממשלה המשפטי היועץ 2א.
כאמור, לפנות ורשאים לקוחות, עם בו מתקשר שספק אחיד בחוזה מגביל
וכל לצרכנות הישראלית המועצה לממשלה, המשפטי היועץ בהסכמת

". זה לענין אותו אישר לממשלה המשפטי שהיועץ לקוחות של ארגון

3 סעיף "אישור",תיקון המלה תימחק העיקרי, לחוק 3 בסעיף , 2

4 סעיף בותיקון מקום ובכל לבקשה" "סייג יבוא השוליים כותרת במקום העיקרי, לחוק 4 בסעיף . 3

זה". חוק לפי "לבקשה יבוא אישור" "לבקשת נאמר
5 סעיף יבוא:תיקון ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 5 בסעיף האמור . 4

ששמעה לאחר המועצה רשאית 2א, סעיף לפי בקשה הוגשה "(ב)
פי על כמשיב שנקבע אדם לכל שנתנה ולאחר הספק ואת המבקש את
שבחוזה המגביל התנאי את לבטל  טענותיו להשמיע הזדמנות התקנות

לאשרו. או
להתייצב יציג ספקים ארגון רשאי 2א סעיף לפי בבקשה (ג)

". טענותיו ולטעון לפניה המועצה ברשות

5א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי . 5

בקשות ''דין
כספק המדינה

דין עורך למנות המועצה רשאית ,2 סעיף לפי בקשה המדינה הגישה 5א.
רשאי יהיה והוא טענותיו, ולטעון לפניה להתייצב המדינה בשירות שאינו
הדין עורך של שכרו המועצה; החלטת על 8 בסעיף כאמור לערער

". המדינה מאוצר ישולמו והוצאותיו

8 סעיף ספקיםתיקון ארגון "הספק, יבוא לממשלה" המשפטי "היועץ אחרי העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 6

5(ג)". בסעיף כאמור

11 סעיף ואחריתיקון אותו", ביטלה "או יבוא לאשרו" "סירבה אחרי העיקרי, לחוק 11 בסעיף . 7
הביטול'/ "או יבוא הסירוב" "יפגע

14א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף14 אחרי . 8

ליועץ "הודעה
לממשלה המשפטי

נגד טענה מלקוחותיו אחד לבין ספק שבין אזרחי במשפט נטענה 14א.
לידיעת הדבר את המשפט בית יביא שביניהם, אחיד בחוזה מגביל תנאי

". לממשלה המשפטי היועץ

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

אלון יגאל
הממשלה ראש סגן

הממשלה ראש מקום ממלא
שזר זלמן שניאור

המדינה נשיא
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