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חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון מס׳ ב( ,התשנ״ה994-ו*
הוספת סעיף 6א

.1

אחרי סעיף  6לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( ,התשמ׳׳א 1981-י ,יבוא:

•פרסומת המכוונת 6א .הנגיד רשאי ,לאחר התייעצות בוערה המייעצת ,ובאישור שר האוצר
וועדת הכלכלה של הכנסת ,לקבוע בכללים עקרונות ,כללים ותנאים לפרסומת
לקטינים
המכוונת לקטינים ,לרבות איסור פרסומת העלולה להטעות קטין ,לנצל את
גילו ,תמימותו או חוסר נסיונמ כללים כאמור יכול שיתייחסו לקטינים דרך
כלל ,או עד גיל מסוים.״
חובת קביעת
"י ״
,,7

כללים לפי סעיף ו יוגשו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תוך שלושה חודשים מיום
.2
תחילתו של חוק זה.
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרויצ מן
נשיא המדינה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל בבנסת ביום כ״ו בכסלו התשנ״ה ) 29בנובמבר  ;0994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2295מיום י״א באב התשנ״ד ) 9ו ביולי  ,0994עמי .569
ם״ח התשמ״א ,עמי  ;258התשנ״ד ,עמי .154

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס׳  ,(9התשנ״ה994-ו*
תיקון סעיף 17

בסעיף )17א( לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש״ל970-וי ,במקום ״בסעיף )34ג(״
.1
יבוא ״בסעיף 34״ ובמקום ״ובסעיף )30ג( לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(,
התשי״ד1954-״ יבוא ״ובסעיף  32לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ה 965-ו ״.
2

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום ד־ בטבת התש״ן)ו בינואר 990ו(.
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה
שבחוייס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום כי־ ו בכסלו התשנ״ה ) 29בנובמבר  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2304מיום כ״ח בתשרי התשנ״ה ) 3באוקטובר  ,(1994עמי .2
י טיח התש״ל ,עמי  ;126התשמ״ח ,עמי .102
ס״ח התשמ״ה ,עמי .142
2
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