
התשמ"ט1989* ,(16 מס' (תיקון ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק

2! סעיף החוקהחלפת  (להלן 1 התשי"ח1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 21 סעיף במקום .1
יבוא: העיקרי),

מחיר על"הצגת יציג לצרכן, מצרך עסק במהלך המוכר או המציג המציע, אדם (א) .21

המצרך. מחיר את אריזתו גבי על או המצרך גבי

בחלון בין לראווה, המוצג מצרך על גם יחולו (א) קטן סעיף הוראות (ב)
מצרך או שהמצרך להניח יסוד הנותן באופן ראווה, בחלון שלא ובין ראווה

למכירה. מוצע לו דומה

, 1890 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת :(1989 באפריל 3) התשמ"ט ב' באדר כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
.230 עמ' ,(1989 ביולי 4) התשמ"ח בתמוז י"ט מיום

.24 עמ' התשי"ח, ס"ח 1



לעין, הנראה במקום תהיה המצרך גבי על המחיר הצגת (1) (ג)
את לדעת אדם לכל המאפשר ובאופן קריאות ברורות, בספרות

המצרך? מחיר

יימכר שבו הכולל המחיר יהיה (א) קטן בסעיף כאמור המחיר (2)

החלים אחר חובה תשלום או אגרה מס, כל בו כשכלולים המצרך,
המכירה; על

ימים שבעה במשך המוכר, רשאי ,(2) בפסקה האמור אף על (3)

לכלול שלא מוסף, ערך מס של שיעורו הופחת או שהוגדל מיום

באופן שציין בתנאי ההפחתה, או ההגדלה שיעור את שהוצג כמחיר
המוגדל השיעור את כוללים אינם המחירים כי העסק במקום בולט

המופחת. או

במטבע נקוב יהיה (א), קטן בסעיף כאמור שהוצג מצרך מחיר (ד)

את לנקוב מסויים, לענין או כללי כצו השר התיר אם זולת בלבד, ישראלי
הכנסת. של הכלכלה לועדת תימסר הצו מתן על הודעה אחר; במטבע גם המחיר

 הכנסת של הכלכלה ועדת באישור  בצו רשאי שר (ה)

באופן המחיר את להציג ניתן לגביהם מצרכים סוגי לקבוע (1)
הצגתם; אופן בדבר וכללים (א), קטן בסעיף מהאמור אחר

בצו, שייקבע כפי הכל לסוגיהם, או המצרכים לכלל לקבוע (2)
גם שיתקיימו ובלבד המצרך גבי על מחיר להצגת חלופיות דרכים

אלה: שניים

מוגדר מכירה שטח ייקבע מצרך של סוג אותו לכל (א)
של המכירה שטח תחום בתוך תהיה המחיר והצגת ותחום,

מצרך. אותו

חשבון העסק, בקופת התשלום בזמן יקבל הקונה (ב)
של אחת ליחידה והמחיר המצרך שם את השאר בין המפרט

מצרך. אותו

למחיר בנוסף להציג חובה תהיה לגביהם מצרכים סוגי לקבוע (4)

לפי המצרך של נפח או משקל מידה, ליחידת המחיר את גם הכולל,
בצו. שיקבע כפי הכל המטרית, השיטה

מצרך על תחול זה סעיף לפי המחיר הצגת חובת כי לקבוע (5)

צרכן. שאינו למי גם עסק, במהלך הנמכר או המוצג המוצע,

סעיף לפי צו על גם יחולו העיקרי לחוק (ח) עד ב(ד) 16 סעיף הוראות (ו)
זה.

 העיקרי לחוק 21א בסעיף . 2

21(ג)(2)": "בסעיף יבוא 21(ג)" "בסעיף במקום (1)

בצו". אחרת שר קבע אם "זולת יבוא: בסופו (2)

21א סעיף תיקון

שר שיציע צווים תאשר הכנסת של הכלכלה שועדת ביום זה חוק של תחילתו (א) . 3

ברשומות. תפורסם כך על הודעה ו(2); 21(ה10) סעיף לפי והמסחר התעשיה

והוראות תחילה
מעבר



פרסומם. מיום חודשים 4 לתוקף יכנסו (א) קטן בסעיף כאמור צווים (ב)

צווים של לתוקף כניסתם עד בתוקפו יעמוד זה חוק של תחילתו ערב כנוסחו 21 סעיף (ג)
21(ה)(1)(2). סעיף לפי

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שרון אריאל


