
 

 

 

  

 לקוחות נכבדים,

 .הבינלאומית והתיירות תובלהבתחום ה עדכונים חשובים להביא לידיעתכםברצוננו 

( )ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל(, 56הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 

 2017-התשע"ח

חוק שבנדון, הן כי הבוקר עברה בקריאה ראשונה הצעת הרינו שמחים לעדכ, 2018בהמשך לעדכוננו בחודש אפריל 

ביחס לשירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, עסקה בתנאים  ,לצרכן יהא רשאי להציע עוסקבמסגרתה 

 כדלקמן:(, non-refundable"שאינם ניתנים לביטול" )

אות חוק הגנת הצרכן, עסקה בה לצרכן עומדת זכות ביטול ביחס לשירות בהתאם להסדר הקבוע בהור .1

ימים שאינם  7-יום לאחר מועד ביצוע ההזמנה ולא פחות מ 14, ביחס למכר מרחוק )קרי, 1981-התשמ"א

 לפי הנמוך; וכן₪,  100משווי העסקה או  5%מנוחה קודם למתן השירות( בניכוי דמי ביטול בשיעור של 

טול בה זהים למדיניות הביטול של עסקה למתן שירות זהה לזה שיינתן בחלופה הראשונה, שתנאי הבי .2

ספק השירות, לרבות עסקה שאינה ניתנת להחזר, ובכלל זאת חובת גילוי בדבר מדיניות הביטול 

 .המוחלת

נציגי משרדי הממשלה השונים, נציגי ענף התיירות, ובכלל זה חברות התעופה, עוד הוסכם היום בועדת הכלכלה כי 

יפעלו על מנת לגבש הסדר דומה גם ביחס לשירותי ונאות ונציגי ענף הרכב, התאחדות סוכני הנסיעות, התאחדות המל

אפשרות להתקשר שלצרכן תוצע ובכלל זה טיסות המופעלות בישראל, מישראל ואליה במתכונת דומה, קרי  ,תיירות

 בכפוף לאמור. ,בעסקה בתנאים שאינם ניתנים לביטול

 לקדם את הצעת החוק בהתאם.ונטיים על מנת עם הגורמים הרלו הדוקמשרדנו עובד בשיתוף פעולה 

 2018נובמבר החל מחודש  – 1984-ות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד( לתקנ7)500תקנה תיקון ל -תיירות בינלאומי 

"( התקנות)להלן: " 1984-, ביחס לתיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד2018בהמשך לעדכוננו בחודש אוקטובר 

( המסדירה את סמכות בית המשפט להתיר 7)500, ובכללן תקנה 2019בחודש ספטמבר אשר צפוי להיכנס לתוקף 

 (7)500התיקון ביחס לתקנה להכנסת הגיש הצעה משרד המשפטים דין אל מחוץ לתחום המדינה, -המצאת כתב בי

 .נעדכן אתכם בהתפתחויות בהתאםטרם ברור מתי אופרטיבית יכנס התיקון לתוקף,  .כבר עתה לתוקף

נגרם לתובע אירע בישראל ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות את קרות  שהנזקהתקנה החדשה קובעת כי די בכך כזכור, 

האפשרות להגיש במסגרת התיקון, תינתן (. 7)500הנזק בישראל, על מנת שתותר המצאה מחוץ לתחום מכח תקנה 

תיקון זה  .ל שגרמו לו, נעשו מחוצה להבישראל תביעה בגין נזק שארע בתחום המדינה גם כאשר המעשה או המחד

 2018 ברנובמ            תעופהמעו"דכן 
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מזרחי  565/77מהווה שינוי מהותי של הדין הקיים ואף משנה את ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון )בע"א 

 בכך די אין( ואשר אושררה בשורה של פסקי דין והחלטות, לפיה 1978) 115( 2, פ"ד לב).Nobel Explosives Co. Incנ'

 המחדל או המעשהכי  נדרש(, משום ש7)500על מנת להתיר המצאה מחוץ לתחום מכח תקנה  בישראל נזק שנגרם

 ה ואין די בקרות הנזק בישראל לבדו.מדינהייעשו בתחומי  עצמם

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

  שירלי קצירכותב עדכון זה: עו"ד 

 .נדרשה ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 skazir@fbclawyers.com 03-6941348  שירלי קציר ד"עו
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או י
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