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הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ו–2016

הוספת סעיף 14ט 
1.
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 248., אחרי סעיף 14ח יבוא:


"הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל
14ט.
(א)	עוסק המוכר טובין לפי משקל יציב במקום עסקו, באופן גלוי ונגיש לצרכן ובסמוך לטובין המוצעים למכירה לפי משקל, מכשיר שקילה תקין.






(ב)	השר רשאי לקבוע אמות מידה לפטור עוסק מהחובה לפי סעיף קטן (א), בהתחשב, בין היתר, בשטח העסק, בסוג העיסוק ובסוג הטובין המוצעים למכירה."
דברי הסבר
בתי עסק שונים בוחרים, על פי מדיניות משתנה, להציב משקל (מכני או אלקטרוני) בסמוך לדוכני טובין הנמכרים לפי משקל, כגון דוכנים של פירות וירקות. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה לקבוע סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג, נוסף על מחירם הכולל של הטובין, גם את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח. תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר), התשע"ה–2015, שתוקנו מכוח החוק, מחייבות עוסק להעמיד את מכשיר השקילה באופן שיאפשר לצרכן לראות את פעולת השקילה ואת תוצאותיה. עם זאת, החוק, כנוסחו היום, אינו מחייב את העוסקים להציב בסמוך לטובין מכשיר שקילה. אשר על כן, בפועל בבתי עסק שונים אין לצרכן כל דרך לבדוק את משקל הטובין שבחר "בזמן אמת", והוא מגלה זאת רק בזמן התשלום בקופה.



כדי להקל על הצרכן בבואו לכלכל את צעדיו כשהוא רוכש טובין לפי משקל, מוצע לחייב את בתי העסק להציב מכשיר שקילה בסמוך לטובין שמוצעים למכירה לפי משקל. מאחר שבמצבים מסוימים תהיה הצדקה לפטור עוסקים מהחובה האמורה, מוצע להסמיך את שר הכלכלה והתעשייה לעשות כן, בהתאם לאמות מידה שיקבע, בהתחשב, בין היתר, בשטח העסק, בסוג העיסוק ובסוג הטובין המוצעים למכירה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי כנסת (פ/1763/19).
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