


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

14בספטמבר2020 1362 כ"הבאלולהתש"ף

עמוד

הצעתחוקהגנתהצרכן)תיקוןמס'62()מאגרצרכניםלהגבלתשיחותשיווקמרחוק(,
התש"ף-2020                                                                   702



הצעותחוקהממשלה-62צ1,כ"הבאלולהתש"ף,2020עוע14 702

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 62( )מאגר צרכנים להגבלת שיחות 
שיווק מרחוק(, התש"ף-2020

הוספתסעיפים
16בו־16ג

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81ו11)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף16איבוא:1ע

התשמ"א-81ו1 הצרכן, הגנת לחוק צ סעיף  כללי
)להלן-החוק(,הקובעאיסורעלהשפעהבלתי 
הוגנת,קובעכחזקהשביצועפניותחוזרותונשנותלצרכן
שהביעו, אף על עסקה, לקשור כדי משפחתו לבני או
במפורשאובמשתמע,אתרצונםכיהעוסקיחדלמכך,
תיחשבהפעלהשלהשפעהבלתיהוגנתאסורהעכךהדבר
של גופנית או שכלית נפשית, מוגבלות ניצול לגבי גם
צרכן,שהעוסקיודע,אוהיהעליולדעת,עלקיומהשל
מוגבלות,אוניצולהעובדהכיצרכןאינויודעאתהשפה

שבהנקשרההעסקהבמידהמספקתלשםהבנתהעסקהע

14ג)א(אתחובות נוסףעלכך,החוקמסדירבסעיף
הגילויבשלבהשיווקמרחוקעשיווקמרחוקהוא,ביןהשאר,
פנייהשלהעוסקלצרכןבאמצעותהטלפוןוכןתקשורת
אלקטרוניתעמבחינתחובותהגילויבשלבהשיווקמרחוק
החוקדורשכיבשלבהשיחהובטרםעשייתהעסקה,העוסק
שמו כגון: העסקה, בדבר מהותיים פרטים לצרכן יגלה
ומספרזהותו,התכונותהעיקריותשלהנכסאוהשירות,
מחירהנכסאוהשירות,ותנאיהתשלוםהאפשריים,המועד
והדרךלאספקתהנכסאוהשירות,פרטיםבדבראחריות

לנכסופרטיםבדברזכותהצרכןלבטלאתהעסקהע

לצרכןשמבצעעסקתמכרמרחוקקיימתזכותעלפי
סעיף14ג)ג(לחוקלבטלאתהעסקהבתוך14ימיםמיום
עשייתה,אומיוםקבלתהפרטיםהמהותייםלעסקהבכתב,
מיוחדת, באוכלוסייה מדובר אם כן, כמו המאוחרע לפי
רשאים חדשים, ועולים מוגבלויות בעלי קשישים, כגון
הצרכנים,לפיסעיף14ג1לחוקלבטלאתהעסקהשנעשתה
בעקבותשיווקטלפוני,עד4חודשיםמיוםעשייתהכאמורע

אגרסיבי שיווק של פרקטיקה התפתחה בישראל 
באמצעותשיחותטלפוןשבעקבותיהןמתבצעותעסקאות
שקלים אלפי מאות לכדי המגיעים גבוהים בסכומים
כלפי במיוחד בולטת זו בפרקטיקה השימוש חדשיםע

אוכלוסיותחלשות,כגוןקשישיםועוליםחדשיםע

ההגנותשהחוקנותןהיוםמאפשרותאכיפהבמקום
שבובוצעהפרקטיקהמטעה,אופרקטיקהשישבההשפעה
לאהוגנת,אלאשאכיפהשלמעשיםאושלמחדליםמטעים
אולאהוגניםמעוררותבמקריםרביםקשייםראייתיים,
במיוחדכאשרהשיחההטלפוניתלאהוקלטה)אושלא
ניתןלהשיגאתההקלטה(,ושההוכחהלגביתוכןהשיחה

היאמילהשלהצרכןמולמילתושלהעוסקע

את ביטול המאפשרת בחוק ההוראה ועוד, זאת
העסקהשנעשתהבעקבותשיווקטלפוניאינהפותרתאת
שהיאשימוש הבעיההמקדמיתבשלבעשייתהעסקה,
בלחץשיווקיוהטעיהוכןהטרדתהצרכןבשיחותשיווקע
הטלפוני השיווק בתופעת לטפל זה בחוק מוצע לפיכך
שיוטלו בכך המטריד הטלפוני בשיווק וכן האגרסיבי
מגבלותעליכולתושלהעוסקלפנותלצרכןבשיחתשיווק

טלפוניתע

יוערכיחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-82ו1
)להלן-חוקהתקשורת(,קובעהגבלותלגביהפצתדבר
פרסומתבאמצעותדואראלקטרוני,מסרון,מערכתחיוג
אוטומטיופקסימיליהעבחוקהתקשורתנקבעכיאסורלשגר
דברפרסומתבאמצעיםאלה,בלאקבלתהסכמהמפורשת
פרטיו את מסר הנמען כאשר למעט הנמען, של מראש
למפרסםבמהלךרכישה,הודעלוכיפרטיםאלהישמשו

לצורךמשלוחדברפרסומתוניתנהלואפשרותלסרבע

הגבלות כוללות אינן התקשורת חוק הוראות 
בתקשורת שיחות לרבות טלפוניות, שיווק שיחות על
אלקטרוניתשעליהןמבקשחוקזהלחולעבהוראותחוק
התקשורתישהסדרשל"optin",כלומראסורלשלוחדבר
פרסומתאלאאםכןהצרכןהסכיםלכךמפורשותעההסדר
המוצעבהצעתהחוקביחסלשיחותשיווקטלפוניות,הוא
שיווק שיחות לקיים מותר ולפיו ,"opt out" של הסדר
טלפוניות,אלאאםכןצרכןסירבלכךבאמצעותרישום

אקטיבילמאגר"אלתתקשרואלי"ע

לפנות יצטרך שיווק שיחת לקיים שיבקש עוסק 
לרשותלהגנתהצרכןולסחרהוגן)להלן-הרשות(,בבקשה
לבדוקאםמספרטלפוןמסויםמצויבמאגרעככלאםמספר
שיווק שיחת לבצע לעוסק אסור במאגר מצוי הטלפון
למספרזהעעוסקיהיהרשאילפנותבשיחותשיווקאךורק

למספריהטלפוןשאינםמצוייםבמאגרע

הפרטיות, הגנת לחוק ב' סימן כי יוער עוד
פנייהאישית ישירשהוא בדיוור התשמ"א-81ו1,עוסק
אוכלוסייה, לקבוצת השתייכותו על בהתבסס לאדם
שנקבעהעלפיאפיוןאחדאויותרשלבניאדםששמותיהם
כלוליםבמאגרמידעעהסימןהאמורדןבמערכתהיחסים
ביןאדםלביןבעלמאגרמידעאובעלמאגרמידעהמשמש
לשירותידיוורישירולפיואדםיכוללפנותלבעלהמאגר
בבקשהלמחוקאותומהמאגראולאלמסורמידעהנוגע
אליועלעומתזאתהצעתהחוקדנהבחובהלבדוקבמאגר

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ח,עמ'748ע 1
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"הקמתמאגר"אל
תתקשרואלי"

וניהולו

הרשותתקיםותנהלמאגרשלמספריטלפוןשלצרכנים,16בע )א(
המעונייניםלהגבילשיחותשיווקמרחוקמאתעוסקיםאומי
מטעמם,כאמורבסעיף16ג;המאגרייקראמאגר"אלתתקשרואלי"ע

אלי" תתקשרו "אל במאגר לכלול לבקש רשאי צרכן )ב(
מספרטלפוןאחדאויותר,ורשאיהוא,בכלעת,לבקשלהסיר

אתהמספרכאמורמהמאגרע

השר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבועהוראות )ג(
בנוגעלהקמתהמאגרולניהולו,לרבותבענייןאבטחתמידע,
בענייןהבקשהלהירשםבמאגראולהסרהממנווכןבעניין

בירורמידעהמצויבמאגר,בשיםלבלזהותמבקשהמידעע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ד(
לקבלת בבקשה הטיפול בעד אגרה לקבוע רשאי הכנסת,
מידעממאגר"אלתתקשרואלי",ובכללזהלקבועאתשיעור

האגרה,אופןומועדתשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהע

איסורעלשיחת
שיווקמרחוק
למספרטלפון

הרשוםבמאגר"אל
תתקשרואלי"

מרחוק16גע שיווק בשיחת יפנה לא מטעמו, מי או עוסק )א(
כהגדרתובסעיף14ג)ו(,לצרכןאשרמספרהטלפוןשלורשום
במאגר"אלתתקשרואלי"לרבותבמטרהלשכנעולהסיראת

מספרהטלפוןשלומהמאגרע

"הקמתמאגר"אל
תתקשרואלי"

וניהולו

הרשותתקיםותנהלמאגרשלמספריטלפוןשלצרכנים,16בע )א(
המעונייניםלהגבילשיחותשיווקמרחוקמאתעוסקיםאומי
מטעמם,כאמורבסעיף16ג;המאגרייקראמאגר"אלתתקשרואלי"ע

אלי" תתקשרו "אל במאגר לכלול לבקש רשאי צרכן )ב(
מספרטלפוןאחדאויותר,ורשאיהוא,בכלעת,לבקשלהסיר

אתהמספרכאמורמהמאגרע

השר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבועהוראות )ג(
בנוגעלהקמתהמאגרולניהולו,לרבותבענייןאבטחתמידע,
בענייןהבקשהלהירשםבמאגראולהסרהממנווכןבעניין

בירורמידעהמצויבמאגר,בשיםלבלזהותמבקשהמידעע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ד(
לקבלת בבקשה הטיפול בעד אגרה לקבוע רשאי הכנסת,
מידעממאגר"אלתתקשרואלי",ובכללזהלקבועאתשיעור

האגרה,אופןומועדתשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהע

איסורעלשיחת
שיווקמרחוק
למספרטלפון

הרשוםבמאגר"אל
תתקשרואלי"

מרחוק16גע שיווק בשיחת יפנה לא מטעמו, מי או עוסק )א(
כהגדרתובסעיף14ג)ו(,לצרכןאשרמספרהטלפוןשלורשום
במאגר"אלתתקשרואלי"לרבותבמטרהלשכנעולהסיראת

מספרהטלפוןשלומהמאגרע

"אלתתקשרואלי"אשרתקיםותנהלהרשות,אםמספר
טלפוןשאליומבקשיםלקייםשיחתשיווקמצויבמאגרע
לפיכך,צרכןשירשוםאתמספרהטלפוןשלובמאגר"אל
תתקשרואלי",לאיצטרךלפנותעלפיחוקהגנתהפרטיות
לבעלהמאגרכדיששמויוסרמןהמאגרועצםרישומו
איסורמוחלטלקיים במאגר"אלתתקשרואלי",מהווה
אליושיחותשיווקעיחדעםזאת,הוראותהסימןעומדות
בעינןגםאםצרכןלארשםאתמספרהטלפוןשלובמאגר

"אלתתקשרואלי"ע

זאתועוד,מאזחודשינואר2020מתמודדותמדינות
העולםובכללזהישראל,עםפנדמיה-מגפהכללעולמית
COVID-1כתוצאהמהתפרצותוהתפשטותשלהמחלהו
נגיף - )להלן SARS-CoV-2 קורונה מנגיף הנגרמת
הקורונה(עהתפשטותנגיףהקורונהבישראלמביאהעמה
קשייםוהתמודדויותבתחומיחייםרבים-סגריםומגבלות
מוטליםעלהציבורומשבשיםתפקודיחייםשונים,אזרחים
רביםאיבדואתמקורפרנסתםונקלעולמשברכלכליקשה
ואזרחיםותיקיםרביםנאלציםלהישארספוניםבביתם
חודשים,בבדידותקשהעבתקופהזוישעלייהניכרתבתיקי
החקירהעלאודותמקריעושקועוקץבאמצעותשיחות
טלפוניות,בשלניסיונותשלגורמיםעבריינייםלנצלאת
מצוקתםשלאזרחיםותיקיםואוכלוסיותמוחלשותעעל
המאגר הקמת את לקדם הדחיפות גוברת האמור רקע
לרבות הצרכנים, על הגנה לשם זו חוק בהצעת כמוצע

צרכניםפגיעיםכאמורע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
-1255,מיוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018(,עמ'

בשל קודמה לא אך בכנסת ראשונה קריאה ועברה ,22
התפזרותהשלהכנסתה–20,והיאמתפרסמתכעתבשניתע

לסעיף 16ב המוצע סעיף 1

מאגר ותנהל תקים הרשות כי לקבוע מוצע 
שלמספריטלפוןשלצרכניםעמאגרזהייקרא"מאגראל
תתקשרואלי"עצרכןיהיהרשאילבקשלכלולבמאגרזה
מספרטלפוןאחדאויותרורשאיהואבכלעתלבקשלהסיר

אתהמספרמהמאגרע

- )להלן והתעשייה הכלכלה שר כי לקבוע מוצע
השר(,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבועהוראות
בנוגעלהקמהולניהולשלהמאגר,לרבותבענייןאבטחת
למאגראולהיגרע הפנייהלהירשם מידעובענייןדרכי
ממנועכמוכןהשררשאילקבועהוראותהנוגעותלעצם
בירורמידעהמצויבמאגרבידיעוסקים,לרבותתנאיסף
להגשתבקשהלבירור)למשלשיהיהח"פאועוסקמורשה(ע

עודמוצעלקבועכיהשררשאי,בהסכמתשרהאוצר
לקבועאגרהבעד שלהכנסת, ובאישורועדתהכלכלה
הטיפולבבקשהלקבלתמידעממאגר"אלתתקשרואלי"
ובכללזהלקבועאתשיעורהאגרה,אופןומועדתשלומה,

הצמדתהודרכיגבייתהע

לסעיף 16ג המוצע

מוצעלקבועכיעוסקאומימטעמולאיפנהבשיחת
שיווקמרחוקלצרכןאשרמספרטלפוןשלורשוםבמאגר
"אלתתקשרואלי",לרבותכדילשכנעולהסיראתמספר

הטלפוןשלומהמאגרע
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הופיעמספרטלפוןבמאגר"אלתתקשרואלי",חזקהכי )ב(
הצרכןסירבלקבלשיחתשיווקמרחוקלמספרהטלפוןהאמורע

ביקשעוסקלפנותלצרכןבשיחתשיווקמרחוק,יוודא )ג(
שמספרהטלפוןשאליוהואמבקשלפנותאינומופיעבמאגר
"אלתתקשרואלי";חובהזותחולגםעלעוסקהפונהבשיחת
שיווקמרחוקמטעםעוסקשבשמונעשיתהשיחה,אלאאםכן
יוכיחכיהעוסקשבשמוהיאנעשתהקייםאתהחובהכאמורע

ביצעעוסקשיחתשיווקמרחוקמטעםעוסקשבשמו )ד(
נעשתההשיחה,למספרטלפוןהמופיעבמאגר"אלתתקשרו
אלי",יראואתהשיחהכאילונעשתהגםבידיהעוסקשבשמו

היאנעשתהע

עסקאות וסוגי נסיבות מקרים, לקבוע רשאי השר )ה(
שהוראותסעיףזהלאיחולועליהםע"

שיווקמרחוקמוגדרבסעיף14ג)ו(לחוקכך:

"פניהשלעוסקלצרכןבאמצעותדואר,טלפון,רדיו,
טלוויזיה,תקשורתאלקטרוניתמכלסוגשהוא,פקסימיליה,
באלה, כיוצא באמצעי או מודעות או קטלוגים פרסום
של משותפת בנוכחות שלא בעסקה להתקשר במטרה

הצדדים,אלאבאחדהאמצעיםהאמוריםע"

עניינהשלהצעתהחוקהואאךורקבשיחתשיווק
מרחוקבאמצעותמספרטלפון,לרבותבדרךשלתקשורת
אלקטרוניתוכאשראיןנוכחותפיזיתשלהצדדיםלעסקהע

מוצעלקבועכיאםמספרהטלפוןשלהצרכןהופיע
הצרכןסירבלקבל כי חזקה אלי", במאגר"אלתתקשרו

שיחתשיווקמרחוקלמספרהטלפוןהאמורע

עוסקהמבקשלקייםשיחתשיווקמרחוקיצטרךלבקש
מספרי אם אלי" תתקשרו "אל במאגר לבדוק, מהרשות
רשומים שיווק שיחות לקיים מבקש שאליהם הטלפון
במאגרעחובהזותחולאףעלעוסקהפועלמטעמושלעוסק
שבשמומבוצעתשיחתהשיווקמרחוק,אלאאםכןהוכיח
כיהעוסקשבשמומבוצעתשיחתהשיווקבדקכימספרי
הטלפוןאינםרשומיםבמאגר"אלתתקשרואלי"עכלומר
החובהלוודאכימספרטלפוןאינורשוםבמאגרמוטלת
כמובןעלהעוסקשבשמומבוצעתשיחתהשיווק,עםזאת
העוסק על אף תחול זו חובה כי החוק בהצעת מובהר
השיווקע שיחת מבוצעת שבשמו העוסק מטעם שנשכר
כלומרהעובדהכיעוסקזהנשכרבשםעוסקאחרלבצע
שיחותשיווקלצרכניםאינהפוטרתאותומהחובהלבדוק
אתהמאגרבטרםיבצעאתאותןשיחותעאםבוצעהשיחת
שיווקלמספרטלפוןשרשוםבמאגרייחשבוכמפריםשני

העוסקיםהאמורים-העוסקשביצעבפועלאתהשיחה
ושנשכרלצורךכךוההעוסקשבשמובוצעהשיחתהשיווק,
אלאאםכןיוכיחהעוסקשפעלמטעםעוסקאחרכיהסתמך
עלמצגהעוסקשבשמובוצעהשיחתהשיווק,ולפיומספרי
הטלפוןשנמסרולונבדקועלידובמאגרונמצאכיאינם
רשומיםבועבמקרהשבויוכחכיהעוסקשנשכרלביצוע
שיחותשיווקהסתמךעלמצגכאמור,הואלאייחשבכמפר,

אלארקהעוסקשבשמובוצעהשיחתהשיווקע

שיווק שיחת בוצעה אם כי לקבוע מוצע כן, כמו
מרחוקלמספרהמופיעבמאגרעלידיעוסקהפועלמטעם
עוסקשבשמונעשיתאותהשיחה,יראואתשיחתהשיווק
מרחוקכאילונעשתהגםעלידיהעוסקשבשמונעשתה
שיחות בעצמו מבצע אינו העוסק אם כלומר השיחהע
שיווק,אלאשוכרעוסקמטעמולבצעבשמושיחותשיווק,
מבקשתהצעתהחוקלהבהירכיהעוסקשבשמובוצעה
שיחתהשיווקהואהאחראילאותהשיחתשיווקגםאם
היאמבוצעתבידיאחרהפועלמטעמו,ורואיםאותוכמי

שביצעאתשיחתהשיווקעצמהע

עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועמקרים,נסיבות
וסוגיעסקאותשהוראותהסעיףלאיחולועליהם,כלומר
מקריםשבהםהעוסקלאיהיהמחויבלבדוקבמאגראם
מספרטלפוןמסויםרשוםבועבמסגרתזאתייבחןהצורך
עוסק של ללקוח שיווק שיחת כדוגמת החרגות לבצע
היא השיווק ששיחת ובלבד מתמשכת, עסקה במסגרת
בענייןהקשורלעסקה,לרבותהצעהלשנותאתתנאיאותה
עסקה,אומקוםשבומדוברבשיחתשיווקשבאהבעקבות

בקשהשלהצרכןכיהעוסקיחזוראליוע
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אחריסעיף21גלחוקהעיקרייבוא:2עהוספתסעיף21ג1

"צומינהלי
להפסקתהפרה

היהלממונהיסודסבירלהניחשעוסקמפראתההוראות21ג1ע )א(
שלהצרכן העלוללפגועבשיקולהדעת לפיהחוקבאופן
בביצועעסקהאוהעלוללנצלמאפייניםייחודייםשלהצרכן,
אוכאשרההפרהנוגעתלמספררבשלצרכניםאוכשההפרה
עלולהלהסבנזקמשמעותילצרכנים,רשאיהואלצוותעל
העוסקלהפסיקאתההפרהאולבצעפעולההדרושהלמניעת
ההפרה, תיקון על לממונה ולהודיע לתקנה הפרה, אותה

באופן,בתנאיםובמועדיםשייקבעובצוע

הממונהלאייתןצומינהליכאמורבסעיףקטן)א(אלא )ב(
לאחרשנתןלעוסקהזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיובכתב,
בתוךשבעהימיעסקים;סברהממונהכייהיהבמתןהזדמנות
לטעוןטענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאתהצורשאי
הואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(בטרםניתנהלעוסקהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,ולאיהיהבכךכדילפגועבתוקףהצו;
ואולםהעוסקרשאילטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתב,
כפישיורההממונה,בתוךשבעהימיעסקיםמיוםהוצאתהצוע

תוקפושלצוכאמורבסעיףקטן)א(יהיהלתקופהשיורה )ג(
הממונהורשאיהואלהאריכולתקופותנוספות;הוכיחהעוסק

כימילאאתהוראותהצו,יבטלהממונהאתהצוע"

בסעיף21דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"21באו21ג"יבוא"21ב,21גאו21ג1"צעתיקוןסעיף21ד
והמילים"המוסמךלדוןבעבירהלפיחוקזה"-יימחקוע

הוספתסעיף21ג1אחריסעיף21גלחוקהעיקרייבוא:2ע

"צומינהלי
להפסקתהפרה

היהלממונהיסודסבירלהניחשעוסקמפראתההוראות21ג1ע )א(
שלהצרכן העלוללפגועבשיקולהדעת לפיהחוקבאופן
בביצועעסקהאוהעלוללנצלמאפייניםייחודייםשלהצרכן,
אוכאשרההפרהנוגעתלמספררבשלצרכניםאוכשההפרה
עלולהלהסבנזקמשמעותילצרכנים,רשאיהואלצוותעל
העוסקלהפסיקאתההפרהאולבצעפעולההדרושהלמניעת
ההפרה, תיקון על לממונה ולהודיע לתקנה הפרה, אותה

באופן,בתנאיםובמועדיםשייקבעובצוע

הממונהלאייתןצומינהליכאמורבסעיףקטן)א(אלא )ב(
לאחרשנתןלעוסקהזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיובכתב,
בתוךשבעהימיעסקים;סברהממונהכייהיהבמתןהזדמנות
לטעוןטענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאתהצורשאי
הואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(בטרםניתנהלעוסקהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,ולאיהיהבכךכדילפגועבתוקףהצו;
ואולםהעוסקרשאילטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתב,
כפישיורההממונה,בתוךשבעהימיעסקיםמיוםהוצאתהצוע

תוקפושלצוכאמורבסעיףקטן)א(יהיהלתקופהשיורה )ג(
הממונהורשאיהואלהאריכולתקופותנוספות;הוכיחהעוסק

כימילאאתהוראותהצו,יבטלהממונהאתהצוע"

בסעיף21דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"21באו21ג"יבוא"21ב,21גאו21ג1"צע
והמילים"המוסמךלדוןבעבירהלפיחוקזה"-יימחקוע

תיקוןסעיף21ד

לסעיף 21ג1 המוצע סעיף 2

מוצעלהקנותלממונהעלהגנתהצרכןוהסחר 
ההוגן)להלן-הממונה(סמכותלתתצומינהלילהפסקת
הפרהעבמסגרתצוזהיהיהרשאיהממונהלהורותלעוסק
להפסיקהפרהשלההוראותלפיהחוקאולבצעפעולה
הדרושהלמניעתהפרה,לתקנהולהודיעלממונהעלתיקון
לממונה יש כיום בצוע שיקבע ובתנאים באופן ההפרה
ייחודיים שהם מינהליים צווים שני להוציא סמכות
טובין לשמירת מינהלי צו - מסוימים סעיפים להפרת
שאינםמסומניםבמקוםהעסק)סעיף21בלחוק(וצומינהלי
להפסקהאולמניעהשלהפעלתהשפעהבלתיהוגנת)סעיף
21גלחוק(עהצוהמינהליהמוצעלהפסקתהפרההואצו

כלליאשריחולעלכלהפרהשלהוראהמהוראותהחוקע

לממונהסמכותלהטילעיצומיםכספייםמקוםשבו
הפרעוסקהוראהמהוראותהחוקעעםזאת,לצורךהגנהעל
אינטרסהצרכן,נדרשבמקריםמסוימיםלהוציאצומינהלי
מיידילהפסקהשלהפרה,כגוןהפסקהשלפרסוםמטעה,
שכןעדהטלתעיצוםכספי,בהתחשבבפרקהזמןהעומד
ההפרה ממשיכה טענותיו, את להשמיע העוסק לזכות

להתבצעוצרכניםנפגעיםממעשהההפרהע

מוצעלקבועכיצומינהלילהפסקתהפרהיינתןרק
אםההפרההיאכזוהעלולהלפגועבשיקולהדעתשל
ייחודייםשל מאפיינים העסקה,המנצלת בביצוע צרכן
הצרכן,הנוגעתלמספררבשלצרכניםאוהעלולהלהסב

נזקמשמעותילצרכניםע

מתן לאחר יינתן המינהלי הצו כי לקבוע מוצע
הזדמנותלעוסקלטעוןאתטענותיובכתבבתוךשבעה
ימיעסקיםעיחדעםזאת,מוצעלקבועכיאםסברהממונה
כימתןזכותשימועלפניהוצאתהצועלולהלסכלאת
מטרתהצו,שהיאהפסקתההפרהבאופןמיידי,הוארשאי
להוציאאתהצובלאהליךשימוע,ואולםלעוסקתהיה
זכותלטעוןאתטענותיולאחרהוצאתהצובתוךשבעה

ימיעסקיםע

מוצעלקבועכיתוקפושלהצויהיהלתקופהשיורה
הממונהוהואיהיהרשאילהאריכולתקופותנוספותעאם
הממונה יבטל הצו, הוראות את מילא כי העוסק יוכיח

אתהצוע

מוצעלתקןאתסעיף21דלחוק,שעניינובקשה  סעיף 3
לביטולצומינהליעלידיביתהמשפטולאפשר 
למישרואהאתעצמונפגעעלידיצושהוצאגםלפיסעיף
21ג1להגישלביתמשפטשלוםבקשהלביטולובהתאם
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בסעיף22גלחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף22ג

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)16א(יבוא: )1(

פנהבשיחתשיווקמרחוקלמספרטלפוןהרשוםבמאגר"אלתתקשרו ")16ב(
אלי",בניגודלהוראותסעיף16ג;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

21ג1,רשאי")ג( מינהלילהפסקתהפרהכאמורבסעיף הפרעוסקצו )1(
הממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםשלפישלושהמסךהעיצום

הכספיבשלההפרהשבשלההוצאהצוע

הוטלעיצוםכספיבשלהפרהשלצומינהלילהפסקתהפרהכאמור )2(
בפסקה)1(,ייפסקמנייןימיההפרההנמשכתשלההפרהשבשלההוצא
הצוביוםשבוניתן,ולאיוטלעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתשלהפרה

זועלהתקופהשלאחרמכןע"

בסעיףצ2לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6א(יבוא:5עתיקוןסעיףצ2

הפרצומינהלישניתןבהתאםלהוראותסעיף21ג1ע" ")6ב(

להוראותסעיף21ד,כפישנקבעלגביהצוויםהמינהליים
האחריםהקיימיםבחוק,כאמורלעילעעודמוצעלתקןאת
הסעיףולאלהסמיךדווקאאתביתמשפטשלוםהמוסמך
לדוןבעבירהוזאתכדילבטלאתהזיקהביןבקשהלביטול
שההפרה ייתכן כי יודגש פליליע הליך לבין מינהלי צו
שבשלההוצאצומינהלילהפסקתהפרהאינהנחשבת
כללעבירהפליליתלפיהחוק)לאכלההפרותבחוקהןגם
עבירותפליליות(ועלכןמוצעכאמורלנתקאתהזיקהבין
ענייןהסמכותהמקומיתוביןההליךהפלילי,קרילהוראות

לפיסעיף6לחוקסדרהדיןהפלילי,התשמ"ב-82ו1ע

מוצעלתקןאתסעיף22גלחוקולהוסיףלמדרג  סעיף 4
הגבוהשלהעיצומיםהכספייםשבסעיף22ג)ב(, 
עיצוםכספיבשלפנייהבשיחתשיווקמרחוקלמספרטלפון
הרשוםבמאגר"אלתתקשרואלי",בניגודלהוראותסעיף

16גע

הנוגע עצמאי עיצום סעיף להוסיף מוצע כן, כמו
להפרתהצוהמינהלילהפסקתהפרה,במקרהשבוהעוסק
לאהפסיקאתההפרה,לאתיקןאותהאולאפעלבהתאם
להוראותהממונהלפיהצועגובההעיצוםיהיהפישלושה
הצו הוצא שבשלה ההפרה בשל הכספי העיצום מסך

המינהלי,שכןגובההעיצוםצריךלשקףאתחומרתההפרה
שהיאהפרתציוויספציפילהימנעמהפרהבאופןמיידיאו

בתוךפרקזמןשייקבעע

נוסףעלכך,כדילמנועמצבשבויהיהניתןלהטיל
העוסק- שביצע פעולה אותה בשל כפול כספי עיצום
עיצוםבשלההפרהשבשלהניתןהצוהמינהליוכןעיצום
כספיעלהפרתהצוהמינהלילהפסקתאותההפרה,מוצע
לקבועכיאםעוסקהפראתהחוקוממשיךבהפרה,והוטל
עליועיצוםכספיבשלהפרהנמשכת,הרישמיוםמתןהצו
העיצום יופסק הממונה, בידי המינהלילהפסקתהפרה
הכספיבשלההפרההנמשכתשלאותההוראהשבשלה
הוצאהצו,ממועדהוצאתהצו,ויוטלעיצוםכספיבשל
הפרתהצוהמינהליבלבדעיודגשכיהאמורבסעיףהמוצע
הפרת התמשכות בשל כספי עיצום הטלת מונע אינו
הצוהמינהלילהפסקתהפרהעבמקרהזהיחולוהכללים
הרגיליםשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,כאמורבחוקע

מוצעלתקןאתסעיףצ2לחוק,סעיףהעונשין,  סעיף 5
ולקבועעבירהפליליתגםעלהפרתצומינהלי 

להפסקתהפרהשניתןלפיסעיף21ג1ע
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