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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 61( )מאגר צרכנים להגבלת שיחות 
שיווק מרחוק(, התשע"ט-2018

הוספתסעיפים
16בו־16ג

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף16איבוא:1ע

התשמ"א-1981 הצרכן, הגנת לחוק 3 סעיף  כללי
)להלן-החוק(,הקובעאיסורעלהשפעהבלתי 
הוגנת,קובעכחזקהשביצועפניותחוזרותונשנותלצרכן
אולבנימשפחתוכדילקשורעסקה,אףשהביעו,במפורש
אובמשתמע,אתרצונםכיהעוסקיחדלמכך,תיחשב
הפעלהשלהשפעהבלתיהוגנתאסורהעכךהדברגם
לגביניצולמוגבלותנפשית,שכליתאוגופניתשלצרכן,
שהעוסקיודע,אוהיהעליולדעת,עלקיומהשלמוגבלות,
יודעאתהשפהשבה ניצולהעובדהכיצרכןאינו או

נקשרההעסקהבמידהמספקתלשםהבנתהעסקהע

החוקגםמסדירבסעיף14ג)א(אתחובותהגילויבשלב
השיווקמרחוקעשיווקמרחוקהוא,ביןהשאר,פנייהשל
העוסקלצרכןבאמצעותהטלפוןוכןבתקשורתאלקטרוניתע
מבחינתחובותהגילויבשלבהשיווקמרחוקהחוקדורשכי
בשלבהשיחהובטרםעשייתהעסקה,העוסקיגלהלצרכן
פרטיםמהותייםבדברהעסקה,כגון:שמוומספרזהותו,
התכונותהעיקריותשלהנכסאוהשירות,מחירהנכס
אוהשירות,ותנאיהתשלוםהאפשריים,המועדוהדרך
לאספקתהנכסאוהשירות,פרטיםבדבראחריותלנכס

ופרטיםבדברזכותהצרכןלבטלאתהעסקהע

לצרכןשמבצעעסקתמכרמרחוקקיימתזכותלפי
סעיף14ג)ג(לחוקלבטלאתהעסקהבתוך14ימיםמיום
עשייתה,אומיוםקבלתהפרטיםהמהותייםלעסקהבכתב,
לפיהמאוחרעכמוכן,ככלשמדוברבאוכלוסייהמיוחדת,
כגוןקשישים,בעלימוגבלויותועוליםחדשים,רשאים
הצרכנים,לפיסעיף14ג1לחוק,לבטלאתהעסקהשנעשתה
4חודשיםמיוםעשייתה בעקבותהשיווקהטלפוני,עד

כאמורע

בישראלהתפתחהפרקטיקהשלשיווקאגרסיבי
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

זאתועוד,ההוראהבחוקהמאפשרתביטולעסקה
שנעשתהבעקבותשיווקטלפוניאינהפותרתאתהבעיה
המקדמיתבשלבעשייתהעסקה,שהיאשימושבלחץ
שיווקיוהטעיהוכןהטרדתהצרכןבשיחותשיווקעלפיכך
מוצעבחוקזהלטפלבתופעתהשיווקהטלפוניהאגרסיבי
וכןבשיווקהטלפוניהמטרידבכךשיוטלומגבלותעל

יכולתושלהעוסקלפנותלצרכןבשיחתשיווקטלפוניתע

יוערכיחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982
)להלן-חוקהתקשורת(,קובעהגבלותלגביהפצתדבר
פרסומתבאמצעותדואראלקטרוני,מסרון,מערכתחיוג
אוטומטיופקסימיליהעבחוקהתקשורתנקבעכיאסורלשגר
דברפרסומתבאמצעיםאלה,בלאקבלתהסכמהמפורשת
מראששלהנמען,למעטכאשרהנמעןמסראתפרטיו
למפרסםבמהלךרכישה,הודיעלוכיפרטיםאלהישמשו

לצורךמשלוחדברפרסומתוניתנהלואפשרותלסרבע

הגבלות כוללות אינן התקשורת חוק הוראות 
בתקשורת שיחות לרבות טלפוניות, שיווק שיחות על
אלקטרונית,שעליהןמבקשחוקזהלחולעבהוראותחוק
התקשורתישהסדרשל"optin"כלומראסורלשלוחדבר

פרסומתאלאאםכןהצרכןהסכיםלכךמפורשותע

ההסדרהמוצעבהצעתחוקזוביחסלשיחותשיווק
"optout"ולפיומותרלקיים טלפוניות,הואהסדרשל
לכך סירב צרכן כן אם אלא טלפוניות, שיווק שיחות

באמצעותרישוםאקטיבילמאגר"אלתתקשרואלי"ע

עוסקשיבקשלקייםשיחתשיווקיצטרךלפנותלרשות
להגנתהצרכןולסחרהוגן)להלן-הרשות(,בבקשהלבדוק
אםמספרטלפוןמסויםמצויבמאגרעאםמספרהטלפוןמצוי
במאגר,אסורלעוסקלבצעשיחתשיווקלמספרזהעעוסק
יהיהרשאילפנותבשיחותשיווקאךורקלמספריהטלפון

שאינםמצוייםבמאגרע

הפרטיות, הגנת לחוק ב' סימן כי יוער עוד
התשמ"א-1981,עוסקבדיוורישירשהואפנייהאישית
אוכלוסייה, לקבוצת השתייכותו על בהתבסס לאדם
שנקבעהעלפיאפיוןאחדאויותרשלבניאדםששמותיהם
כלוליםבמאגרמידעעהסימןהאמורדןבמערכתהיחסים
ביןאדםלביןבעלמאגרמידעאובעלמאגרמידעהמשמש
לשירותידיוורישירולפיואדםיכוללפנותלבעלהמאגר
בבקשהלמחוקאותומהמאגראולאלמסורמידעהנוגע
אליועלעומתזאתהצעתחוקזודנהבחובהלבדוקבמאגר
"אלתתקשרואלי",אשרתקיםותנהלהרשות,אםמספר

ס"חהתשמ"אעמ',248;התשע"ח,עמ'878ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"הקמתמאגר"אל
תתקשרואלי"

וניהולו

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

אלי"ע

צרכןרשאילבקשלכלולבמאגר"אלתתקשרואלי" )ב(
מספרטלפוןאחדאויותר,ורשאיהוא,בכלעת,לבקשלהסיר

אתהמספרכאמורמהמאגרע

לקבוע רשאי המשפטים, שר עם בהתייעצות השר, )ג(
הוראותבנוגעלהקמתהמאגרולניהולו,לרבותבענייןאבטחת
מידע,בענייןהבקשהלהירשםבמאגראולהסרהממנווכן
בענייןבירורמידעהמצויבמאגר,בשיםלבלזהותמבקש

המידעע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ד(
הכנסת,רשאילקבועאגרהבעדהטיפולבבקשהלקבלת
מידעממאגר"אלתתקשרואלי"ובכללזהלקבועאתשיעור

האגרה,אופןומועדתשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהע

איסורעלשיחת
שיווקמרחוק
למספרטלפון
הרשוםבמאגר

"אלתתקשרואלי"

עוסקאומימטעמו,לאיפנהבשיחתשיווקמרחוק16גע )א(
כהגדרתובסעיף14ג)ו(,לצרכןאשרמספרהטלפוןשלורשום
במאגר"אלתתקשרואלי"לרבותבמטרהלשכנעולהסיראת

מספרהטלפוןשלומהמאגרע

הופיעמספרטלפוןבמאגר"אלתתקשרואלי",חזקהכי )ב(
הצרכןסירבלקבלשיחתשיווקמרחוקלמספרהטלפוןהאמורע

"הקמתמאגר"אל
תתקשרואלי"

וניהולו

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

אלי"ע

צרכןרשאילבקשלכלולבמאגר"אלתתקשרואלי" )ב(
מספרטלפוןאחדאויותר,ורשאיהוא,בכלעת,לבקשלהסיר

אתהמספרכאמורמהמאגרע

לקבוע רשאי המשפטים, שר עם בהתייעצות השר, )ג(
הוראותבנוגעלהקמתהמאגרולניהולו,לרבותבענייןאבטחת
מידע,בענייןהבקשהלהירשםבמאגראולהסרהממנווכן
בענייןבירורמידעהמצויבמאגר,בשיםלבלזהותמבקש

המידעע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ד(
הכנסת,רשאילקבועאגרהבעדהטיפולבבקשהלקבלת
מידעממאגר"אלתתקשרואלי"ובכללזהלקבועאתשיעור

האגרה,אופןומועדתשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהע

איסורעלשיחת
שיווקמרחוק
למספרטלפון
הרשוםבמאגר

"אלתתקשרואלי"

עוסקאומימטעמו,לאיפנהבשיחתשיווקמרחוק16גע )א(
כהגדרתובסעיף14ג)ו(,לצרכןאשרמספרהטלפוןשלורשום
במאגר"אלתתקשרואלי"לרבותבמטרהלשכנעולהסיראת

מספרהטלפוןשלומהמאגרע

הופיעמספרטלפוןבמאגר"אלתתקשרואלי",חזקהכי )ב(
הצרכןסירבלקבלשיחתשיווקמרחוקלמספרהטלפוןהאמורע

טלפוןשאליומבקשיםלקייםשיחתשיווקמצויבמאגרע
לפיכך,צרכןשירשוםאתמספרהטלפוןשלובמאגר"אל
תתקשרואלי",לאיצטרךלפנותעלפיחוקהגנתהפרטיות
לבעלהמאגרכדיששמויוסרמןהמאגרועצםרישומו
במאגר"אלתתקשרואלי"מהווהאיסורמוחלטלקיים
אליושיחותשיווקעיחדעםזאת,הוראותהסימןעומדות
בעינןככלשצרכןלארשםאתמספרהטלפוןשלובמאגר

"אלתתקשרואלי"ע

לסעיף 16ב המוצע סעיף 1

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

אתהמספרמהמאגרע

מוצעלקבועכישרהכלכלהוהתעשייה)להלן-השר(,
בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבועהוראותבנוגע
להקמהולניהולשלהמאגר,לרבותבענייןאבטחתמידע
ובענייןדרכיהפנייהלהירשםלמאגראולהיגרעממנועכמו
כןהשררשאילקבועהוראותהנוגעותלעצםבירורמידע

המצויבמאגרבידיעוסקים,לרבותתנאיסףלהגשתבקשה
לבירור)למשלשיהיהח"פאומס'עוסקמורשה(ע

עודמוצעלקבועכיהשררשאי,בהסכמתשרהאוצר
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסתלקבועאגרהבעד
הטיפולבבקשהלקבלתמידעממאגר"אלתתקשרואלי"
ובכללזהלקבועאתשיעורהאגרה,אופןתשלומהומועד

תשלומה,הצמדתהודרכיגבייתהע

לסעיף 16ג המוצע

מוצעלקבועכיעוסקאומימטעמולאיפנהבשיחת
שיווקמרחוקלצרכןאשרמספרטלפוןשלורשוםבמאגר
"אלתתקשרואלי",לרבותבמטרהלשכנעולהסיראתמספר

הטלפוןשלומהמאגרע

שיווק מרחוק מוגדר בסעיף 14ג)ו( לחוק כך: 

"פניהשלעוסקלצרכןבאמצעותדואר,טלפון,רדיו,
טלוויזיה,תקשורתאלקטרוניתמכלסוגשהוא,פקסימיליה,
פרסוםקטלוגיםאומודעותאובאמצעיכיוצאבאלה,
בנוכחותמשותפתשל במטרהלהתקשרבעסקהשלא

הצדדים,אלאבאחדהאמצעיםהאמוריםע"

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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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"

אחריסעיף21גלחוקהעיקרייבוא:2עהוספתסעיף21ג1

"צומינהלי
להפסקתהפרה

היהלממונהיסודסבירלהניחשעוסקמפראתההוראות21ג1ע )א(
לפיהחוקבאופןהעלוללפגועבשיקולהדעתשלהצרכן
בביצועעסקהאוהעלוללנצלמאפייניםייחודייםשלהצרכן,
אוכאשרההפרהנוגעתלמספררבשלצרכניםאוכשההפרה

עניינהשלהצעתהחוקהואאךורקבשיחתשיווק
מרחוקבאמצעותמספרטלפון,לרבותבדרךשלתקשורת
אלקטרוניתוכאשראיןנוכחותפיזיתשלהצדדיםלעסקהע

מוצעלקבועכיאםמספרהטלפוןשלהצרכןהופיע
במאגר"אלתתקשרואלי",חזקהכיהצרכןסירבלקבל

שיחתשיווקמרחוקלמספרהטלפוןהאמורע

עוסקהמבקשלקייםשיחתשיווקמרחוקיצטרךלבקש
מהרשותלבדוקבמאגר"אלתתקשרואלי"אםמספרי
הטלפוןשאליהםהואמבקשלקייםשיחותשיווקרשומים
במאגרעחובהזותחולאףעלעוסקהפועלמטעמושלעוסק
שבשמומבוצעתשיחתהשיווקמרחוק,אלאאםכןהוכיח
כיהעוסקשבשמומבוצעתשיחתהשיווקבדקכימספרי
הטלפוןאינםרשומיםבמאגר"אלתתקשרואלי"עכלומר,
החובהלוודאכימספרטלפוןאינורשוםבמאגרמוטלת
כמובןעלהעוסקשבשמומבוצעתשיחתהשיווק,עםזאת
זותחולאףעלהעוסק מובהרבהצעתהחוקכיחובה
שנשכרמטעםהעוסקשבשמומבוצעתשיחתהשיווקע
כלומרהעובדהכיעוסקזהנשכרבשםעוסקאחרלבצע
שיחותשיווקלצרכניםאינהפוטרתאותומהחובהלבדוק
אתהמאגרבטרםיבצעאתאותןשיחותעככלשבוצעה
שיחתשיווקלמספרטלפוןשרשוםבמאגרייחשבוכמפרים
את בפועל שביצע העוסק - האמורים העוסקים שני
השיחהושנשכרלצורךכךוהעוסקשבשמובוצעהשיחת
השיווק,אלאאםכן,יוכיחהעוסקשפעלמטעםעוסקאחר,
כיהסתמךעלמצגהעוסקשבשמובוצעהשיחתהשיווק,
ולפיומספריהטלפוןשנמסרולונבדקועלידובמאגר
ונמצאכיאינםרשומיםבועבמקרהשבויוכחכיהעוסק
שנשכרלביצועשיחותשיווקהסתמךעלמצגכאמור,הוא

לאייחשבכמפראלארקהעוסקשבשמובוצעהשיחת
השיווקע

כן,מוצעלקבועכיאםבוצעהשיחתשיווק כמו
מרחוקלמספרהמופיעבמאגר,עלידיעוסקהפועלמטעם
עוסקשבשמונעשיתאותהשיחה,יראואתשיחתהשיווק
מרחוקכאילונעשתהגםעלידיהעוסקשבשמונעשתה
השיחהעכלומרככלשהעוסקאינומבצעבעצמושיחות
שיווק,אלאשוכרעוסקמטעמולבצעבשמושיחותשיווק,
מבקשתהצעתהחוקלהבהירכיהעוסקשבשמובוצעה
שיחתהשיווקהואהאחראילאותהשיחתשיווק,גםאם
היאמבוצעתבידיאחרהפועלמטעמו,ורואיםאותוכמי

שביצעאתשיחתהשיווקעצמהע

עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועמקרים,נסיבות
וסוגיעסקאותשהוראותהסעיףלאיחולועליהם,כלומר
מקריםשבהםהעוסקלאיהיהמחויבלבדוקבמאגראם
מספרטלפוןמסויםרשוםבועבמסגרתזאתייבחןהצורך
עוסק ללקוחשל שיווק כדוגמתשיחת החרגות לבצע
ובלבדששיחתהשיווקהיא במסגרתעסקהמתמשכת
בענייןהקשורלעסקה,לרבותהצעהלשנותאתתנאיאותה
עסקה,אומקוםשבומדוברבשיחתשיווקשבאהבעקבות

בקשהשלהצרכןכיהעוסקיחזוראליוע

לסעיף 21ג1 המוצע סעיף 2

מוצעלהסמיךאתהממונהעלהגנתהצרכן 
והסחרההוגן)להלן-הממונה(לתתצומינהלילהפסקת
הפרהעבמסגרתצוזהרשאייהיההממונהלהורותלעוסק
להפסיקהפרהשלההוראותלפיהחוקאולבצעפעולה
הדרושהלמניעתהפרה,לתקנהולהודיעלממונהעלתיקון
ההפרהבאופןובתנאיםשיקבעבצועכיוםישלממונה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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עלולהלהסבנזקמשמעותילצרכנים,רשאיהואלצוותעל
העוסקלהפסיקאתההפרהאולבצעפעולההדרושהלמניעת
אותההפרה,לתקנהולהודיעלממונהעלתיקוןההפרה,

באופן,בתנאיםובמועדיםשיקבעובצוע

)א( קטן מינהליכאמורבסעיף צו ייתן לא הממונה )ב(
אלאלאחרשנתןלעוסקהזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו
בכתב,בתוךשבעהימיעסקים;סברהממונהכייהיהבמתן
הזדמנותלטעוןטענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאת
הצורשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(בטרםניתנה
לעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולאיהיהבכךכדילפגוע
בתוקףהצו;ואולםהעוסקרשאילטעוןאתטענותיולפני
הממונה,בכתב,כפישיורההממונה,בתוךשבעהימיעסקים

מיוםהוצאתהצוע

תוקפושלצוכאמורבסעיףקטן)א(יהיהלתקופהשיורה )ג(
הממונהורשאיהואלהאריכולתקופותנוספות;הוכיחהעוסק

כימילאאתהוראותהצו,יבטלהממונהאתהצוע"

בסעיף21דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"21באו21ג"יבוא"21ב,21גאו21ג1"3עתיקוןסעיף21ד
והמילים"המוסמךלדוןבעבירהלפיחוקזה"-יימחקוע

עלולהלהסבנזקמשמעותילצרכנים,רשאיהואלצוותעל
העוסקלהפסיקאתההפרהאולבצעפעולההדרושהלמניעת
אותההפרה,לתקנהולהודיעלממונהעלתיקוןההפרה,

באופן,בתנאיםובמועדיםשיקבעובצוע

)א( קטן מינהליכאמורבסעיף צו ייתן לא הממונה )ב(
אלאלאחרשנתןלעוסקהזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו
בכתב,בתוךשבעהימיעסקים;סברהממונהכייהיהבמתן
הזדמנותלטעוןטענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאת
הצורשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(בטרםניתנה
לעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולאיהיהבכךכדילפגוע
בתוקףהצו;ואולםהעוסקרשאילטעוןאתטענותיולפני
הממונה,בכתב,כפישיורההממונה,בתוךשבעהימיעסקים

מיוםהוצאתהצוע

תוקפושלצוכאמורבסעיףקטן)א(יהיהלתקופהשיורה )ג(
הממונהורשאיהואלהאריכולתקופותנוספות;הוכיחהעוסק

כימילאאתהוראותהצו,יבטלהממונהאתהצוע"

בסעיף21דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"21באו21ג"יבוא"21ב,21גאו21ג1"3ע
והמילים"המוסמךלדוןבעבירהלפיחוקזה"-יימחקוע

תיקוןסעיף21ד

ייחודיים שהם מינהליים צווים שני להוציא סמכות
טובין צומינהלילשמירת להפרתסעיפיםמסוימים-
שאינםמסומניםבמקוםהעסק)סעיף21בלחוק(וצומינהלי
להפסקהאולמניעהשלהפעלתהשפעהבלתיהוגנת)סעיף
21גלחוק(עהצוהמינהליהמוצעלהפסקתהפרההואצו
כלליאשריחולעלכלהפרהשלהוראהמהוראותהחוקע

לממונהסמכותלהטילעיצומיםכספייםמקוםשבו
הפרעוסקהוראהמהוראותהחוקעעםזאת,לצורךהגנהעל
אינטרסהצרכןנדרשבמקריםמסוימיםלהוציאצומינהלי
מיידילהפסקהשלהפרהכגון,הפסקהשלפרסוםמטעה,
שכןעדהטלתעיצוםכספי,בהתחשבבפרקהזמןהעומד
לזכותהעוסקלהשמיעאתטענותיו,ממשיכהההפרה

להתבצעוצרכניםנפגעיםממעשהההפרהע

יינתן מוצעלקבועכיצומינהלילהפסקתהפרה
רקאםההפרההיאכזוהעלולהלפגועבשיקולהדעת
שלצרכןבביצועהעסקה,מנצלתמאפייניםייחודייםשל
הצרכן,נוגעתלמספררבשלצרכניםאועלולהלהסבנזק

משמעותילצרכניםע

מתן לאחר יינתן המינהלי הצו כי לקבוע מוצע
הזדמנותלעוסקלטעוןאתטענותיובכתבבתוךשבעהימי
עסקיםעעםזאת,מוצעלקבועכיאםסברהממונהכימתן
זכותשימועלפניהוצאתהצועלולהלסכלאתמטרתהצו,

שהיאהפסקתההפרהבאופןמיידי,הוארשאילהוציאאת
הצובלאהליךשימוע,ואולםלעוסקתהיהזכותלטעוןאת

טענותיולאחרהוצאתהצובתוךשבעהימיעסקיםע

מוצעלקבועכיתוקפושלהצויהיהלתקופהשיורה
הממונהוהואיהיהרשאילהאריכולתקופותנוספותעאם
יוכיחהעוסקכימילאאתהוראותהצו,יבטלהממונה

אתהצוע

מוצעלתקןאתסעיף21דלחוק,שעניינובקשה  סעיף 3
לביטולצומינהליעלידיביתהמשפט,ולאפשר 
למישרואהאתעצמונפגעעלידיצושהוצאגםלפיסעיף
21ג1לחוקלהגישלביתמשפטהשלוםבקשהלביטולו,
לגביהצווים 21ד,כפישנקבע בהתאםלהוראותסעיף
המינהלייםהאחריםהקיימיםבחוק,כאמורלעילעעוד
מוצעלתקןאתהסעיףולאלהסמיךדווקאאתביתמשפט
וזאתבמטרהלבטלאת השלוםהמוסמךלדוןבעבירה
הזיקהביןבקשהלביטולצומינהלילביןהליךפליליעיודגש
כיייתכןשההפרהשבשלההוצאצומינהלילהפסקת
הפרהאינהנחשבתכללעבירהפליליתלפיהחוק)לאכל
ההפרותבחוקהןגםעבירותפליליות(ועלכןמוצעכאמור
לנתקאתהזיקהביןענייןהסמכותהמקומיתוביןההליך
הפלילי,קרילהוראותלפיסעיף6לחוקסדרהדיןהפלילי,

התשמ"ב-1982ע
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בסעיף22גלחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף22ג

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)16א(יבוא: )1(

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

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הפרעוסקצומינהלילהפסקתהפרהכאמורבסעיף21ג1,רשאי")ג( )1(
הממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםשלפישלושהמסךהעיצום

הכספיבשלההפרהשבשלההוצאהצוע

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

זועלהתקופהשלאחרמכןע"

בסעיף23לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6א(יבוא:5עתיקוןסעיף23

הפרצומינהלישניתןבהתאםלהוראותסעיף21ג1ע" ")6ב(

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

16גע

כן,מוצעלהוסיףסעיףעיצוםעצמאיהנוגע כמו
להפרתהצוהמינהלילהפסקתהפרה,במקרהשבוהעוסק
לאהפסיקאתההפרה,לאתיקןאותהאולאפעלבהתאם
להוראותהממונהלפיהצועגובההעיצוםיהיהפישלושה
מסךהעיצוםהכספיבשלההפרהשבשלההוצאהצו
המינהלי,שכןגובההעיצוםצריךלשקףאתחומרתההפרה
שהיאהפרתציוויספציפילהימנעמהפרהבאופןמיידיאו

בתוךפרקזמןשיקבעע

בנוסף,כדילמנועמצבשבויהיהניתןלהטילעיצום
כספיכפולבשלאותהפעולהשביצעהעוסק-עיצוםבשל

ההפרהשבשלהניתןהצוהמינהליוכןעיצוםכספיעל
הפרתהצוהמינהלילהפסקתאותהההפרה,מוצעלקבוע
כיאםעוסקהפראתהוראותהחוקוממשיךבהפרה,והוטל
עליועיצוםכספיבשלהפרהנמשכת,הרישמיוםמתןהצו
המינהלילהפסקתההפרהבידיהממונה,יופסקהעיצום
הכספיבשלההפרההנמשכתשלאותההוראהשבשלה
הוצאהצו,ממועדהוצאתהצו,ויוטלעיצוםכספיבשל
הפרתהצוהמינהליבלבדעיודגשכיהאמורבסעיףהמוצע
הפרת התמשכות בשל כספי עיצום הטלת מונע אינו
הצוהמינהלילהפסקתהפרהעבמקרהזהיחולוהכללים
הרגיליםשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,כאמורבחוקע

מוצעלתקןאתסעיף23לחוק,סעיףהעונשין,  סעיף 5
ולקבועעבירהפליליתגםעלהפרתצומינהלי 

להפסקתהפרהשניתןלפיסעיף21ג1ע
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