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עמוד

 הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 59( )איסור פרסום ונקיבה של מחיר בשטרי כסף או במעות
120 שאינם הילך חוקי(, התשע"ח-2018                                                                                             

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 60( )איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה 
121 באינטרנט(, התשע"ח–2018                                                                                                         
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הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 60( )איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה 
באינטרנט(, התשע"ח–2018 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 14ג, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 תיקון סעיף 14ג

בעסקת מכר מרחוק למכירת נכס או למתן שירות שההתקשרות בה נעשית באינטרנט,  ")ב1( 
לא יגבה עוסק מצרכן עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם כן הוא גובה עמלה בסכום או 

בשיעור זהים בעד מכירת נכס או מתן שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק." 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 60( )איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה 
באינטרנט(, התשע"ח–2018 *

תיקון סעיף 14גבחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, בסעיף 14ג, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 

בעסקת מכר מרחוק למכירת נכס או למתן שירות שההתקשרות בה נעשית באינטרנט,  ")ב1( 
לא יגבה עוסק מצרכן עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם כן הוא גובה עמלה בסכום או 

בשיעור זהים בעד מכירת נכס או מתן שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק." 

בעשורים האחרונים הולך וגדל מספרן של העסקאות 
אלה  עסקאות  באינטרנט.  נעשית  בהן  שההתקשרות 
הצורך  את  מייתרות  הן  שכן  עלויות,  לעוסק  חוסכות 
בהחזקה של מקום פיזי למכירת הנכס או למתן השירות וכן 
את הצורך בהעסקת עובדים לשם כך. נוסף על כך, מאחר 
שעשיית העסקה באינטרנט נוחה, פשוטה וזמינה לצרכנים, 
היא מגדילה את מספר העסקאות שהעוסק מתקשר בהן 
ובהתאם לכך – את הכנסותיו. אמנם הפעלת פלטפורמה 
זו  למכירה באינטרנט כרוכה בעלות מסוימת, אך עלות 
יורדת עם השנים, בין היתר בשל פיתוחן של טכנולוגיות 

חדשות וזולות יותר למכירה באינטרנט. 

לפיכך, אין הצדקה לגבות עמלה אם מכירת הנכס או 
מתן השירות נעשים באמצעות האינטרנט, ומוצע לאסור 
על עוסק לגבות עמלה כאמור אלא אם כן הוא גובה עמלה 
זהה בעד מכירת נכס או בעד מתן שירות זהים בעסקה 
שההתקשרות בה נעשית בנוכחותם הפיזית המשותפת 

של הצרכן והעוסק. 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת איזו סנקציה 

ראוי להטיל בשל הפרת ההוראה המוצעת.
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