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חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)55התשע"ו1090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-
  תיקונים עקיפים:
  חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט - 1949-מס' 18
  חוק חופשה שנתית ,התשי"א - 1951-מס' 16
  חוק החשמל ,התשי"ד - 1954-מס' 6
  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה - 1995-מס' 182
  חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה),
התשס"ח - 2007-מס' 9
  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב - 2011-מס' 7
  חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג - 2012-מס' 2
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)47התשע"ו1094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-

חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)55התשע"ו*2016-
החלפת מונח

.1

תיקון סעיף 6

.2

תיקון סעיף 7

.3

הוספת סעיף 7ב

.4

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בכל מקום -
()1

במקום "חופשת לידה" יבוא "תקופת לידה והורות";

()2

במקום "חופשת הלידה" יבוא "תקופת הלידה וההורות";

()3

במקום "בחופשת לידה" יבוא "בתקופת לידה והורות";

()4

במקום "לחופשת לידה" יבוא "לתקופת לידה והורות";

()5

במקום "לחופשת הלידה" יבוא "לתקופת הלידה וההורות";

()6

במקום "שחופשת הלידה" יבוא "שתקופת הלידה וההורות".

בסעיף  6לחוק העיקרי -
( )1בכל מקום ,במקום "תקופת חופשת הלידה" יבוא "תקופת הלידה וההורות"
ובמקום "בתקופת חופשת הלידה" יבוא "בתקופת הלידה וההורות";
()2

בכל מקום ,במקום "ויתרת החופשה" יבוא "ויתרת תקופת הלידה וההורות";

()3

בסעיף קטן (ה) ,במקום "ובלבד שהחופשה" יבוא "ובלבד שהתקופה".

בסעיף  7לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (ג)( ,)3אחרי "שעה אחת ביום" יבוא "שתיקרא שעת הורות ",ובסופו
יבוא "לעניין סעיף זה ,עובד שמועסק במשרה מלאה יהיה רשאי לממש את הזכות
לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו ,בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7ב;".
()2

בסעיף קטן (ג- )2
(א) בפסקה (()1ב) ,בכל מקום ,במקום "תקופת חופשת הלידה" יבוא "תקופת
הלידה וההורות";
(ב) בפסקה ( ,)4במקום "תום תקופת חופשתו" יבוא "תום תקופת הלידה
וההורות שלו";

( )3בסעיף קטן (ד)( ,)3במקום "תום תקופת חופשתה" יבוא "תום תקופת הלידה
וההורות שלה".
אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:
"התנאים למימוש
הזכות לשעת הורות
על ידי בן זוג

7ב.

(א) עובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או
לסירוגין עם בת זוגו ,כאמור בסעיף (7ג)( ,)3בהתקיים התנאים
המפורטים להלן:
( )1בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות
לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או על ידי בן זוגה;
( )2כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו ,לא יאוחר
מ– 21ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות ,הצהרה
חתומה לפי הטופס שבתוספת הראשונה שבה הודיע
על הבחירה לממש את הזכות לשעת הורות עם בן הזוג

*
1
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התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו ( 18ביולי  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,629 -מיום י"ח באדר ב' התשע"ו ( 28במרס  ,)2016עמ' .84
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשע"ו ,עמ' .950
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הזוג הצהרה במועד
במועד
מסרו בני
הצהרה
הצהרה);
בני הזוג
זה -
מסרו
(בסעיף
(בסעיף זה  -הצהרה);
רשאי21לממש את זכותו 21
העובדזכותו
לממש את
רשאי יהיה
העובדיותר -
מאוחר יותר  -יהיהמאוחר
לאחר מסירת ההצהרה;
ההצהרה;
ימים לאחר מסירת ימים
מבני הזוג את מספר
מספר
אחד
הזוגכלאת
יפרט
מבני
בהצהרה
( )3כל אחד
( )3בהצהרה יפרט
בשבוע העבודה שבהם
המסוימיםשבהם
הימים העבודה
ואתבשבוע
המסוימים
הימים ואת הימים הימים
יממש את שעת ההורות;
יממש את שעת ההורות;
()4

לשעתפיהורות ייעשה על פי
ייעשה על
הורותהזכות
מימוש
לשעת
הזכות(א)
(א) מימוש ()4
זוגהומעסיקה ובן זוגה
העובדת
ומעסיקה ובן
ההצהרה ,ואולם
ההצהרה ,ואולם העובדת
העניין ,להסכים ביניהם,
לפיביניהם,
להסכים
העניין,רשאים,
ומעסיקו
ומעסיקו רשאים ,לפי
חד־פעמי ,על מימוש הזכות
מימוש הזכות
ובאופן
הצורךעל
חד־פעמי,
לפי הצורך ובאופן לפי
שונה מזה שמסרו עליו
שמסרו עליו
ההורות באופן
שונה מזה
לשעת
לשעת ההורות באופן
בהצהרה.
בהצהרה.
הזכות לשעת ההורות
ההורות
במימוש
לשעת
קבוע
הזכות
במימוששינוי
(ב) שינוי קבוע (ב)
לאחר בהצהרה ,לאחר
ובן זוגה
בהצהרה,
זוגההעובדת
שמסרו
שמסרו העובדת ובן
ייעשהבסעיף זה ,ייעשה
זה,כאמור
הצהרה
שנמסרהבסעיף
שנמסרה הצהרה כאמור
בהתאם למעסיק בהתאם
למעסיקשתימסר
בהצהרה נוספת
בהצהרה נוספת שתימסר
ימיםהמחויבים 21 ,ימים
בשינויים
המחויבים21 ,
להוראות סעיף זה,
להוראות סעיף זה ,בשינויים
שלפחות אחד מהם עובד
מהם עובד
בני זוג
אחד
ולעניין
שלפחות
מראש,
מראש ,ולעניין בני זוג
במשמרות  -חודש מראש;
במשמרות  -חודש מראש;

ששני בני הזוג זכאים
ההורותזכאים
שעותבני הזוג
מכסתששני
( )5מכסת שעות()5ההורות
תעלה על מכסת שעות
שעות
מכסתלא
סעיף זה
הוראות על
לא תעלה
לפי
לממשזה
לממש לפי הוראות סעיף
לבדה.זכאית לממש לבדה.
לממשהיתה
שהעובדת
ההורותזכאית
ההורות שהעובדת היתה
(ב)

(א) ,עובדת ובן זוגה
זוגה
בסעיףובןקטן
עובדת
האמור
קטן (א),
בסעיף אף
האמור( )1על
( )1על אף (ב)
במשמרות בענף מהענפים
מהענפים
בעבודה
במשמרות בענף
בעבודהמהם עובד
שאחד מהם עובד שאחד
רשאים לממש את הזכות
את הזכות
השנייה
בתוספתלממש
המנויים רשאים
המנויים בתוספת השנייה
אחד מבני הזוג יממש
יממש
שכל
הזוג
מבניכך
לסירוגין
הורותאחד
כך שכל
לשעת
לשעת הורות לסירוגין
שבועות משלושה שבועות
שלא יפחתו
משלושה
לפרקי זמן
הזכותיפחתו
את שלא
את הזכות לפרקי זמן
במשמרות ומעסיקו רשאים
ומעסיקו רשאים
במשמרות שעובד
אחד; העובד
שעובד
כל אחד; העובד כל
זמןלסירוגין לפרקי זמן
אחרת
לפרקי
חלוקה
לסירוגין
ביניהם על
חלוקה אחרת
להסכים ביניהם עללהסכים
קצרים יותר.
קצרים יותר.
באישור ועדת העבודה
העבודה
והתעשייה,
באישור ועדת
הכלכלה
והתעשייה,
( )2שר הכלכלה ( )2שר
רשאי ,בצו ,לשנות את
הכנסת ,את
בצו ,לשנות
והבריאות של
הכנסת ,רשאי,
הרווחה
הרווחה והבריאות של
התוספת השנייה .התוספת השנייה.
במשמרות"  -עבודה
עבודה
"עבודה
במשמרות" -
בסעיף קטן זה,
(" )3עבודה
( )3בסעיף קטן זה,
שעות בה היא  20שעות
היומית20המלאה
העבודהבה היא
שמכסתהמלאה
שמכסת העבודה היומית
לשתי משמרות לפחות.
לפחות.
שנחלקות
משמרות
לפחות
לפחות שנחלקות לשתי

התייעצות עם ארגון
ארגון
לאחר
והתעשייה ,עם
לאחר התייעצות
הכלכלה
והתעשייה,
(ג) שר הכלכלה (ג) שר
עובדיםביותר של עובדים
של הגדול
המספר
ביותר
הגדולאת
המייצג
המספר
העובדים
העובדים המייצג את
יציגיםלדעת השר יציגים
השר שהם
מעסיקים
ארגונילדעת
ועם שהם
מעסיקים
במדינה
במדינה ועם ארגוני
והבריאותהרווחה והבריאות
ועדת העבודה
הרווחה
ובאישור
העבודה
בדבר
ועדת
ונוגעים
ונוגעים בדבר ובאישור
 בין השאר לעניין -הנוגעות
השאר לעניין
ביןהוראות
לקבוע
הנוגעות
רשאי
הוראות
הכנסת,
לקבוע
של הכנסת ,רשאי של
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( )1חלוקה אחרת של מימוש הזכות לשעת ההורות
בין בני הזוג ,ובכלל זה לעניין אופן שינוי החלוקה;
( )2חלוקת מימוש הזכות לשעת ההורות לפי סוגי
עובדים וסוגי מקומות עבודה;
()3
הוספת תוספת
ראשונה ותוספת
שנייה

.5

אופן הדיווח ודרך הדיווח למעסיק על ידי בני הזוג".

אחרי סעיף  25לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיף 7ב)
הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות לעניין סעיף 7ב לחוק עבודת נשים,
התשי"ד1954-
אני הח"מ
...........................................
שם פרטי ומשפחה

.................................................................. ........................................
מען
מס' זהות

שעובד/ת במקום עבודה ...............................................................................................................
(שם המעסיק/העסק)

מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי ,בימים .....................
בשבוע (סה"כ  ..................ימים בשבוע)*.
*

לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה ,לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום

אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה ,מכוח זכאותי לשעת הורות ,בימים שלהלן,
שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 7ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני
מתחייב/ת לנהוג לפיה.
למילוי על ידי בן הזוג השני:

אני הח"מ
...........................................
שם פרטי ומשפחה

.................................................................. ........................................
מען
מס' זהות

שעובד/ת במקום עבודה ...............................................................................................................
(שם המעסיק/העסק)

מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי ,בימים .......................
בשבוע (סה"כ  ............................ימים בשבוע)*.
* לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה ,לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום

אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה ,מכוח זכאותי לשעת הורות ,בימים שלהלן,
שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 7ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני
מתחייב/ת לנהוג לפיה.
...........................................
תאריך

..................................................... ................................................
חתימת הורה 1

חתימת הורה 2

תוספת שנייה
(סעיף 7ב)
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	.1

ענף התעשייה.

	.2

ענף המלונאות".
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חוק חיילים
(4ב),תיקון
חיילים
תיקון חוק
"חופשת
במקום
"חופשת
במקום בסעיף
התש"ט1949-,2
בסעיף (4ב),
לעבודה),
התש"ט1949-,2
משוחררים (החזרה
(החזרה לעבודה),
בחוק חיילים
חיילים.6משוחררים
בחוק
.6
משוחררים (החזרה
משוחררים (החזרה
והורות".
לידה
"תקופת
והורות".
יבוא
לידה
לידה"
"תקופת
יבוא
לידה"
לעבודה)  -מס' 18
לעבודה)  -מס' 18
תיקון חוק
תיקון חוק
לידה" יבוא
"חופשת
יבוא
במקום
(5א)(,)3לידה"
"חופשת
בסעיף
במקום
התשי"א1951-,3
שנתית,בסעיף (5א)(,)3
התשי"א1951-,3
בחוק חופשה
בחוק חופשה.7שנתית,
.7
חופשה שנתית -
חופשה שנתית -
והורות".
לידה
"תקופת
והורות".
לידה
"תקופת
מס' 16
מס' 16
החשמל
תיקון חוק
החשמל
תיקון חוק
לידה
"תקופת
לידה יבוא
"תקופתלידה"
יבוא"חופשת
במקום
לידה"
3ד(ג),
"חופשת
במקוםבסעיף
התשי"ד1954-,4
בסעיף 3ד(ג),
החשמל,
התשי"ד1954-,4
בחוק
בחוק
החשמל.8,
.8
 מס' 6 מס' 6והורות".
והורות".
חוק הביטוח
מקום ,תיקון
הביטוח
תיקון חוק
"חופשת
במקום
"חופשת
במקוםבכל
התשנ"ה1995-,5
משולב],בכל מקום,
התשנ"ה1995-,5
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
בחוק[נוסח
הביטוח .9הלאומי
בחוק
.9
הלאומי  -מס' 182
הלאומי  -מס' 182
לידהיבוא "לתקופת לידה
לידה"
"לתקופת
"לחופשת
במקוםיבוא
וההורות",לידה"
הלידה"לחופשת
"תקופתבמקום
וההורות",
יבוא
הלידה
הלידה"
הלידה" יבוא "תקופת
"תקופת הלידה וההורות".
וההורות".
יבוא
הלידה
הלידה"
"תקופת
חופשת
יבוא
"תקופת
הלידה"
ובמקום
חופשת
והורות"
והורות" ובמקום "תקופת
פערים תיקון חוק
להגדלת
תיקון חוק
חברתיים (מענק
ולצמצום(מענק
העבודהחברתיים
ולצמצום פערים
ההשתתפות בכוח
בכוח העבודה
ההשתתפותשיעור
בחוק להגדלת
.10שיעור
להגדלת
בחוק
.10
להגדלת שיעור
שיעור ההשתתפות
התשס"ח2007-6
התשס"ח2007-6
"תקופת
במקום
בפועל",
"תקופת
עבודה
במקום
"חודש
בפועל",
בהגדרה
עבודה
,1
"חודש
בסעיף
בהגדרה
,
,1
בסעיף
עבודה),
,
עבודה),
ההשתתפות בכוח
בכוח העבודה
העבודה ולצמצום
ולצמצום
"תקופת לידה והורות".
והורות".
לידהיבוא
"תקופתלידה"
פעריםלידה" יבואחופשת
חופשת
פערים חברתיים
(מענק עבודה) -
מס' 9

חברתיים (מענק
עבודה)  -מס' 9

תיקון חוק להגברת  .11בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011- ,7בתוספת השנייה -
תיקון חוק להגברת
בחוקדיני
האכיפה של
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011- ,7בתוספת השנייה -
.11
דיני
האכיפה של
העבודה  -מס' 7
וההורות";
( )1בחלק א' ,בפרט ( ,)19במקום "חופשת הלידה" יבוא "תקופת הלידה
העבודה  -מס' 7
( )1בחלק א' ,בפרט ( ,)19במקום "חופשת הלידה" יבוא "תקופת הלידה וההורות";

( )2בחלק ב' ,בפרט ( ,)17במקום "בחופשת לידה" יבוא "בתקופת לידה והורות".
( )2בחלק ב' ,בפרט ( ,)17במקום "בחופשת לידה" יבוא "בתקופת לידה והורות".
תיקון חוק
 .12בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012- ,8בסעיף (6ג) ,במקום "חופשת
בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012- ,8בסעיף (6ג) ,במקום "חופשת תיקון חוק
ההנדסאים
.12
והורות".
לידה
"תקופת
יבוא
לידה"
ההנדסאים
והטכנאים
והורות".
לידה
"תקופת
יבוא
לידה"
והטכנאים
המוסמכים  -מס' 2
המוסמכים  -מס' 2

תחילה ,תחולה
( .13א) תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו ,והוא יחול גם על עובד ועובדת שזכאים
תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו ,והוא יחול גם על עובד ועובדת שזכאים תחילה ,תחולה
ראשונות
ותקנות(א)
.13
לפי
זכותם
את
לממש
בחירתם
על
הצהרה
שמסרו
ובלבד
תחילתו,
ערב
הורות
לשעת
ותקנות ראשונות
לממש את זכותם לפי
בחירתם
על
הצהרה
שמסרו
ובלבד
תחילתו,
ערב
הורות
לשעת
הוראות סעיף 7ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
הוראות סעיף 7ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
(ב) בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה יביא שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה
הכלכלה
חוק זה
תחילתו של
ראשונות לפי סעיף 7ב(ג)()2
תקנות
שרהכנסת
יביא של
והבריאות
הרווחה
מיוםהעבודה
חודשיםועדת
(ב) בתוך שישה לאישור
7ב(ג)()2
התוספת סעיף
ראשונות לפי
תקנות
הכנסת
והבריאות של
לחוקהרווחה
לאישור ועדת העבודה
לחוק העיקרי לפי סעיף
השנייה
לשינוי
או צו
בחוק זה,
העיקרי ,כנוסחו
השנייה לחוק העיקרי לפי סעיף
התוספת
לשינוי
צו
או
זה,
בחוק
לחוק העיקרי ,כנוסחו
7ב(ב)( )2לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
7ב(ב)( )2לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.

ר א וב ן ר י ב ל י ן
המדינהי ן
נשיאן ר י ב ל
ר א וב
נשיא המדינה
2
3
4
5
6
7
8

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
הו
ראשי ן נ ת ני
ב ני מ
הממשלה
הממשלה
ושר ראש
והתעשייה
הכלכלה
ושר הכלכלה והתעשייה

יולי יואל אדלשטיין
הכנסתט י י ן
ראשא ד ל ש
יושבא ל
יולי יו
יושב ראש הכנסת

ס"ח התש"ט ,עמ'  ;13התשס"ט ,עמ' .303
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;234התשע"ו ,עמ' .574
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;190התשע"ו ,עמ' .88
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ו ,עמ' .1079
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;84התשע"ו ,עמ' .638
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;62התשע"ו ,עמ' .717
ס"ח התשע"ג ,עמ'  ;18התשע"ו ,עמ' .935
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חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)47התשע"ו*2016-
תיקון סעיף 13א1

.1

התשמ"א( 11981-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 13א(1ג) ,במקום

בחוק הגנת הצרכן,
"14א14 ,ג" יבוא "14 ,14א14 ,ג14 ,ג."1

תיקון סעיף 14

.2

בסעיף  14לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 14ג

.3

הוספת סעיף 14ג1

.4

()1

בסעיף קטן (ב) ,אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "או סעיף 14ג(1ב)";

()2

בסעיף קטן (ג) ,אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "או סעיף 14ג(1ב)".

בסעיף 14ג לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א)( ,)7אחרי "סעיף קטן (ג)" יבוא "או סעיף 14ג(1ג)";

()2

בסעיף קטן (ב)( ,)3אחרי "סעיף קטן (ג)" יבוא "או סעיף 14ג(1ג)";

()3

בסעיף קטן (ד) ,אחרי "סעיף קטן (ג)" יבוא "וסעיף 14ג(1ג)".

אחרי סעיף 14ג לחוק העיקרי יבוא:
"ביטול עסקה
ברוכלות ועסקת
מכר מרחוק על ידי
צרכן שהוא אדם עם
מוגבלות ,אזרח ותיק
או עולה חדש

14ג( .1א) בסעיף זה -
"אדם עם מוגבלות"  -כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-;2
"אזרח ותיק"  -מי שמלאו לו  65שנים;
"עולה חדש"  -מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו
תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה
והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק"  -כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה"  -תעודה שמנפיק משרד העלייה
והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי
המשרד.
(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם
מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש ,רשאי הצרכן לבטל את
העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם ,מיום
מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי
סעיף (14ד) ,לפי העניין ,לפי המאוחר.
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם
מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש ,רשאי הצרכן לבטל את
העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה ,מיום
קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים
האמורים בסעיף 14ג(ב) ,לפי העניין ,לפי המאוחר ,ובלבד
שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ,ובכלל
זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ו ( 26ביולי  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,635מיום ט"ו באייר התשע"ו ( 23במאי  ,)2016עמ' .108ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשע"ו ,עמ' .897
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
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מוגבלות ,אזרח ותיק או
אזרחעםותיק או
מוגבלות,אדם
צרכן שהוא
ביקש עם
שהוא אדם
(ד) ביקש צרכן (ד)
סעיף קטן (ב) או עסקת
עסקת
ברוכלותאולפי
סעיף קטן (ב)
לפיעסקה
לבטל
ברוכלות
עולה חדש,
עולה חדש ,לבטל עסקה
העוסק לדרוש ממנו
ממנו
רשאי
לדרוש
קטן (ג),
העוסק
רשאיסעיף
(ג) ,לפי
מרחוק
מכר קטן
מכר מרחוק לפי סעיף
אזרח עם מוגבלות ,אזרח
שהוא אדם
מוגבלות,
המוכיחה
אדם עם
תעודה
לפניושהוא
המוכיחה
להציג לפניו תעודהלהציג
נוספתממנו הוכחה נוספת
הוכחהידרוש
ובלבד שלא
ידרוש ממנו
עולה חדש,
ובלבד שלא
ותיק או עולה חדש,ותיק או
הצרכן יציג לפני העוסק
כאמור;העוסק
יציג לפני
הביטול
הצרכן
זכות
כאמור;
מימוש
הביטול
לשם מימוש זכות לשם
שלו,ישלח לו עותק שלו,
העניין ,או
לפילו עותק
ישלח
שלהלן,
העניין ,או
מהמסמכים
שלהלן ,לפי
אחד מהמסמכים אחד
אלקטרונית או פקסימיליה:
פקסימיליה:
תקשורת
אלקטרונית או
תקשורתבאמצעות
לרבות באמצעות לרבות
מהמדינה המעידה על כך
המעידה על כך
שניתנה לצרכן
מהמדינה
תעודה
()1לצרכן
( )1תעודה שניתנה
שהוא אזרח ותיק; שהוא אזרח ותיק;
()2

תעודת זכאות כעולה;
כעולה;
עולה או
תעודתזכאות
או תעודת
תעודת עולה ()2

שהצרכן הוא אדם עם
אדם עם
על כך
המעידההוא
תעודהשהצרכן
המעידה על כך
()3
( )3תעודה
שישה חודשים ,שניתנה
שניתנה
חודשים,על
לתקופה העולה
על שישה
מוגבלות
מוגבלות לתקופה העולה
מוגבלותקיומה של מוגבלות
חוק לקבוע
פי של
קיומה
המוסמך על
חוק לקבוע
מגורם
מגורם המוסמך על פי
כאמור;
כאמור;
השר ,החמישית; השר,
בתוספת
החמישית;
בתוספתהמנויה
המנויה תעודה
()4
( )4תעודה
לשנות רשאי ,בצו ,לשנות
הנוגע בדבר,
רשאי ,בצו,
עם השר
בדבר,
בהתייעצות
בהתייעצות עם השר הנוגע
החמישית.התוספת החמישית.
את
את התוספת
סעיפיםעל14הוראות סעיפים 14
הוראותלהוסיף
זה באות
סעיףעל
להוסיף
הוראות
זה באות
(ה) הוראות סעיף(ה)
ו־14ג ולא לגרוע מהן".
ו־14ג ולא לגרוע מהן".
תיקון סעיף
יבוא "14ג(ג) ו־14ג(1ג)".
ו־14ג(1ג)".
"ו־14ג(ג)"
"14ג(ג)
במקום
העיקרי,יבוא
"ו־14ג(ג)"
לחוק
במקום
בסעיף 14ד
לחוק העיקרי,
בסעיף
14ד14ד .5
.5

תיקון סעיף 14ד

תיקון סעיף
בסעיף 14-ה לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
14ה14ה .6
.6

תיקון סעיף 14ה

()1

14ג(1ג)"; "14ג(ג) או 14ג(1ג)";
14ג(ג)" יבוא
במקום "או
"אוקטן
בסעיף
"14ג(ג) או
(א) ,יבוא
14ג(ג)"
בסעיף קטן (א))1(,במקום

()2

14ג(1ג)"; "14ג(ג) או 14ג(1ג)";
14ג(ג)" יבוא
במקום "או
"אוקטן
בסעיף
"14ג(ג) או
(ב) ,יבוא
14ג(ג)"
בסעיף קטן (ב))2(,במקום

()3

"14ג(ג)" יבוא "או 14ג(1ג)".
"14ג(ג)" (ב,)1
בסעיף קטן
אחרי14ג(1ג)".
יבוא "או
( )3אחרי
בסעיף קטן (ב,)1

תיקון סעיף
בסעיף 31-א לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
31א31א .7
.7

()1

תיקון סעיף 31א

בסעיף קטן (א)( -)1בסעיף קטן (א) -
(14א)" יבוא "או 14ג(1ב)";
"סעיף
בפסקה (,)3
(א) בפסקה (( ,)3א)
14ג(1ב)";
אחרי "או
(14א)" יבוא
אחרי "סעיף
(ב)

()2

14ג(ג)" יבוא "או 14ג(1ג)";
"סעיף
14ג(ג)"אחרי
בפסקה (,)4
בפסקה (( ,)4ב)
14ג(1ג)";
יבוא "או
אחרי "סעיף

יבוא "14ג(ג) ו־14ג(1ג)".
"ו־14ג(ג)"
במקום
בסעיף קטן
ו־14ג(1ג)".
"14ג(ג)
(ב),יבוא
"ו־14ג(ג)"
בסעיף קטן (ב))2(,במקום

יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
הרביעית
העיקרי
התוספת
הרביעית לחוק
אחרי
תוספתהתוספת
הוספת אחרי
.8
.8

חמישית

הוספת תוספת
חמישית

"תוספת חמישית"תוספת חמישית
(סעיף 14ג)1

(סעיף 14ג)1

מוגבלות שניתנו לצרכן
בשללצרכן
שניתנו
לקצבה
מוגבלות
בשלזכאות
אישור
לקצבה
נכות או
זכאות
אישור על
המעידה
תעודהאו
המעידה על נכות
	.1
 	.1תעודה
המוסד לביטוח לאומי.
לאומי.
לביטוח ידי
על
על ידי המוסד
ושיקום)(,תגמולים ושיקום),
חוק הנכים
(תגמולים
לצרכן לפי
הנכים
שניתנה
לפי חוק
נכות
לצרכן
המעידה על
נכות שניתנה
תעודה
המעידה על
	.2
 	.2תעודה
התשי"ט[ 1959-נוסח משולב].3
התשי"ט[ 1959-נוסח משולב].3
3

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
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 	.3החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969- ,4בדבר
היותו של אדם מפגר.
 	.4אישור זכאות ,לרבות זכאות חלקית ,לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ,שניתן
בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) ,התשמ"ו1986-5
(להלן  -תע"ס).
	.5

תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתע"ס.

 	.6אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה
והשירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס".
תחילה ותחולה

.9

תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו ,והוא יחול על עסקאות שנערכו מיום
תחילתו ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ושר הכלכלה והתעשייה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

4
5

1096

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
ק"ת התשמ"ו ,עמ' .809
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