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בחוק הקולנוע (הוראת שעה) ,התשס"ה2004- ,1בסעיף (1א) ,במקום "כ"ח בטבת התשע"ד
( 31בדצמבר  ")2013יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר .")2018

תחילה
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תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"ד ( 6בינואר  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,807 -מיום ג' בכסלו התשע"ד ( 6בנובמבר  ,)2013עמ' .42
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;27התשס"ט ,עמ' .307

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד*2014-
הוספת סעיף 14ח

.1

בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981- ,1אחרי סעיף 14ז יבוא:
"תווי קנייה

14ח( .א) בסעיף זה" ,תו קנייה"  -כרטיס או מסמך הנרכש בכסף
או בשווה כסף ,המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או שירותים
אצל עוסק ,בסכום הנקוב בו ,למעט כרטיס או מסמך המיועד
לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד.
(ב) מנפיק תו קנייה המבקש להגביל את תוקף תו הקנייה
שהוא מנפיק יציין על גבי תו הקנייה ,באותיות ברורות ובאופן
בולט ,נוסף על שמו ,גם את מועד ההנפקה ואת מועד פקיעת
התוקף ,ובלבד שתקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש
שנים ממועד ההנפקה; ואולם ניתן נגד מנפיק תו קנייה
צו פשיטת רגל או צו פירוק ,לא יוכל האוחז בתו לרכוש
באמצעותו טובין או שירותים ממועד מתן הצו.
(ג) הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים
המנויים בו.
(ד) עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו
קנייה יאפשר שימוש בשובר הזיכוי בכל אחד מסניפיו ,ואולם
הוא רשאי להגביל את השימוש בשובר הזיכוי בסניף הנושא
שם מסחרי אחר.
(ה) על אף האמור בסעיף 14ז(א)( ,)5עוסק שנתן לצרכן שובר
זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה ,רשאי להגביל את
האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים
המופיעים על גבי תו הקנייה ,ובלבד שיופיעו על גבי השובר.
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התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"ד ( 6בינואר  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,523 -מיום כ"ד בחשוון התשע"ד ( 28באוקטובר  ,)2014עמ' .10
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשע"ב ,עמ' .615
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