
1022

בסעיף 31א)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2ב( יבוא:2 תיקון סעיף 31א

")2ג( ביקש צרכן מעוסק לשלם בעד שירותים או טובין בלא עמלה כאמור בסעיף 13ח)ב(, 
או לשלם כאמור באחת הדרכים המנויות בסעיף 13ח)ג( - והעוסק לא פעל בהתאם לכך;" 

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( )להלן - יום התחילה( 3 תחילה

הוראות חוק זה יחולו על תשלומים שישולמו מיום התחילה ואילך גם בשל התקשרויות 4 תחולה
להספקת שירותים או טובין כאמור בסעיף 13ח לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 

שנעשו לפני יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקהגנתהצרכן)תיקוןמס'31(,התשע"א-2011*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18א, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 18א
קטן )א( יבוא:

עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות, ידביק או ימסור לו ")א1(  )1(
מדבקה לשם הדבקתה על הטובין, שבה יצוין תום תקופת האחריות )בחוק זה 

- מדבקת אחריות( 

הציג צרכן לעוסק טובין שמודבקת עליהם מדבקת אחריות תקפה ומקורית,   )2(
לא ידרוש העוסק מהצרכן להציג את תעודת האחריות כתנאי למתן שירות 

בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות 

השר יקבע הוראות לעניין מדבקת אחריות, לרבות סוג המדבקה, תוכנה   )3(
ומידע שייכלל בה, צורתה, גודלה וגודל האותיות, וכן רשאי הוא, באישור ועדת 
הכלכלה של הכנסת, לקבוע סוגי טובין שהחובה הקבועה בפסקה )1( לא תחול 

לגביהם  

על אף הוראות פסקה )1( ובכפוף להוראות לפי פסקה )5(, עוסק המוכר טובין   )4(
לצרכן, והטובין מזוהים במספר סידורי או במספר זיהוי ייחודי, פטור מהחובה 

לפי אותה פסקה, אם הוא מקיים את כל אלה:

הוא אינו דורש מהצרכן להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות  )א( 
בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות, אלא מזהה את הטובין ואת מועד 

רכישתם לפי המספר הסידורי או מספר הזיהוי הייחודי;

הוא מאפשר לצרכן לבדוק את תום תקופת האחריות בכל עת באתר  )ב( 
המספר  באמצעות  מסרון,  ובאמצעות  חינם  בשיחת  בטלפון  אינטרנט, 

הסידורי או מספר הזיהוי הייחודי 

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין או מקרים   )5(
שהוראות פסקה )4( לא יחולו לגביהם "

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 396, מיום ד' בתמוז התשע"א )6 ביולי 2011(, עמ' 204 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1021    1
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בסעיף 23)ב()8( לחוק העיקרי, אחרי "תעודות אחריות," יבוא "לא הדביק או לא מסר 2 תיקון סעיף 23
מדבקת אחריות" 

בסעיף 31א)א()7( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 18)א()5(" יבוא "או ביקש צרכן מעוסק לקבל 3  תיקון סעיף 31א
מדבקת אחריות, כפי שנדרש לפי סעיף 18א)א1(" ואחרי "מסר תעודה" יבוא "או מדבקה" 

תחילה ותקנות 
ראשונות 

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012(  4  )א( 

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום ו'  )ב( 
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,
התשע"א-2011*

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007  1 )להלן 1 תיקון סעיף 5
- החוק העיקרי(, בסעיף 5)ב( - 

ברישה, במקום "בסעיף 7)ה(" יבוא "בסעיף 7)ה( ו–)ו(";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את   )2(
היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, 
חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם 
שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, 
סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, 

שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה"  

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 7

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות  ")ו( 
סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5)ב( לחוק 
זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב 
המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת 

המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת "

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(, עמ' 234 

ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התש"ע, עמ' 445   1

בסעיף 23)ב()8( לחוק העיקרי, אחרי "תעודות אחריות," יבוא "לא הדביק או לא מסר 2 
מדבקת אחריות" 

תיקון סעיף 23

בסעיף 31א)א()7( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 18)א()5(" יבוא "או ביקש צרכן מעוסק לקבל 3  
מדבקת אחריות, כפי שנדרש לפי סעיף 18א)א1(" ואחרי "מסר תעודה" יבוא "או מדבקה" 

תיקון סעיף 31א

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012(  4  תחילה ותקנות )א( 
ראשונות 

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום ו'  )ב( 
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,
התשע"א-2011*

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007  1 )להלן 1 
- החוק העיקרי(, בסעיף 5)ב( - 

תיקון סעיף 5

ברישה, במקום "בסעיף 7)ה(" יבוא "בסעיף 7)ה( ו–)ו(";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את   )2(
היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, 
חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם 
שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, 
סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, 

שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה"  

תיקון סעיף 7בסעיף 7 לחוק העיקרי - 2 

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות  ")ו( 
סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5)ב( לחוק 
זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב 
המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת 

המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת "

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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