
* תשל"ב1972 ,(2 מס' (תיקון ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק

העיקרי), החוק  (להלן תשי"ח11957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 3 בסעיף . 1
או וספסרות שעדים הפקעת "למניעת יבוא וספסרות" שערים הפקעת למניעת "או במקום

הציבור*: הונאת למניעת

3 סעיף תיקון

כגזל.  (ג1) קטן סעיף העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 25 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק רביעי בפרק .3

הציבור"; "והונאת יבוא מופקעים" "רווחים אחרי הפרק, ככותרת (1)

יבוא: 29 סעיף אחרי (2)

הפרק תיקון
הרביעי

הציבור הונאת מניעת : ג' סימן
הגדרות זה בסימן 29א.

לרבות שירות, מתן או מקחאגבשכירות שכירות, מכר,  'עסקה"
האמורות; העסקאות אחת הצעת

ומציע; שירות נותן משכיר, לרבות לצרכן, מוכר  "מוכר"

שירות; ומקבל שוכר לרבות  "קונה"

במועדים מקצתו, או בולו עסקה, של מחירה בתשלום . "באשראי"
השירות; מתן גמר או המצרך מסירת שלאחר

השירות; מתן או המצרך מסירת עם כולו המחיר כתשלום  "במזומנים"
שכר. לרבות  "מחיר"

פרסים הציבור,הגנת הונאת למניעת דרוש הדבר כי להניח סביר יסוד לשר היה 29ב.
לגבי בצו, שבקבע באופן להציג, באשראי מוכר לחייב בצו הוא רשאי

אלה: פרטים באשראי, עסקה בו שנעשית השירות או המצרך

של הסכומים בנקיבת באשראי, והמחיר במזומן המחיר (1)
נוסף לוואי שירות כל או ביטוח אריזה, מסירה, הובלה, דמי

מחירים; באותם הכלולים אחר,

באשראי; שבמחיר הריבית שיעור (2)

המחיר שעל אחרת תוספת כל של ומהותה סכומה (3)

במזומן;

הפרעון; ושיעורי באשראי המחיר של הפרעון מועדי (4)
של לקיפוחו לגרום עשוי השר שלדעת אחר תנאי כל (5)

קונה;
לרבות תקין, במצב המצרך להחזקת הניתנים השירותים (6)

חלקים; והחלפת תיקונים
תקופת לפי  לשלם הקונה שעל השירותים דמי (7)
בעד  אחר חישוב כל לפי או השירות, סוג לפי הקדרות,

תש"ל, ,879 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ;(1972 במרס 23) תשל"ב בניסן ה' ביום נתקבלבכנסת *
.121 עמי
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והחלפת תיקונים דמי לרבות תקין, במצב המצרך החזקת
חלקים;

האחריות; ותנאי לשירות או למצרך האחריות תקופת (8)

הציבור. הונאת מניעת שרלשם שיקבע אחר פרט כל (9)

וחשבון הודעה באשראי מוכר לחייב בצו דשאי שר 29ג.

או שירות, הצעת או מכירה הצעת בעת לקובה להודיע (1)
בסעיף המפורטים הפרטים את שירות, או מצדך פרסום בעת

מקצתם; או כולם 29ב

של ידו ובחתימת שמו בנקיבת חשבון לקונה למסור (2)
בני שירות או ובמצרך 29ב, שבסעיף הפרטים ובו המוכר

.29 או 25 סעיפים לפי הפרטים גם  פיקוח

בכתב הציבורהסכם הונאת למניעת דרוש הדבר כי להניח סביר יסוד לשר היה 29ד.

ולציין קונה עפ בכתב הסכם לערוך באשראי מוכר לחייב בצו הוא רשאי
הפרטים את ממנו, נפרד בלתי כחלק אליו מצורף במסמך או בהסכם,
ושל הסכם של חתומים העתקים הענין; לפי 29ג, בסעיף האמורים

לקונה. יימסרו לו המצורף

בחוזה הסכם
אחיד

צרכן עפ באשראי עסקה על שהסכם בצו. להורות רשאי שר (א) 29ה.
תשכ"ד האחידים, החוזים חוק לפי במועצה שאושר אחיד בהתה ייעשה
איננו אם אף שבחוזה תנאי לאשר לא רשאית תהיה שהמועצה אלא .21963

האמור. בחוק כמשמעותו מגביל תנאי

לחוזה תוקף יהיה לא (א), קטן בסעיף כאמור צו שד נתן (ב)
החוזה הוא אם אלא עליו, חל שהצו עסקה לגבי תחילתו לאחר שנעשה

עסקה. לאותה השייך המאושר

משטחצווים לחלק מוגבל או מיוחד או כללי להיות יכול זה סימן לפי צו 29ו.
". שירותים של או מצרכים של עסקאות, של מסויים לסוג או המדינה

39 סעיף יבוא:תיקון (ה) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 39 בסעיף . 4

, המשפט בית דשאי (א), קטן סעיף לפי בעבירה אדם הורשע "(ו)
המפעל כי לצוות להטיל, דשאי שהוא לוואי אמצעי וכל עונש לכל בנוסף
שנקבעה לתקופה או לחלוטין ייסגר העבירה, נעברה שלגביו הנאשם, של

בצו.

ניהול שהיא (א) קטן סעיף לפי עבירה על אישום כתב הוגש (ז)
רשאי שברשיון, יסודי תנאי הפרת או לניהולו הדרוש רשיון ללא מפעל
כקשת פי על לצוות, האישום כתב לו שהוגש המשפט בית של שופט
שהמפעל מחוז, פרקליט או המדינה פרקליט לממשלה, המשפטי היועץ
בירור לסיום עד או מסויימת לתקופה ייסגר העבירה נעבדה שלגביו
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ימים, שלושה על העולה לתקופה כאמור צו יתןשופט לא אך המשפט;
סגירה, צו ניתן טענותיו; להשמיע הזדמנות לנאשם שבתן לאחר אלא
כאילו שניתן מיום יום עשר חמישה תוך הצו על לערער הנאשם רשאי

, ". פסקדין הצו היה

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש




