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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' ( )38מימוש תווי קנייה),
הוספת סעיף 14ח

.1

תחולה

.2

התשע"ד–2013*

בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א–1981 ,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
עבור 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.
הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים
(ג)
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 אח ר.
(ה) השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע
הוראות לעניין תווי קנייה ,ובכלל זה לעניין תנאים המגבילים
את אפשרות מימושם ,בין היתר בסוגי מכירות או לגבי בעלי
הנחות קבועות אצל עוסקים או בבתי עסק מסוימים".

חוק זה יחול על תווי קנייה שהונפקו מיום תחילתו ואילך.

דברי הסבר
השימוש בתווי קנייה נעשה נפוץ ,בעיקר בשל מתן
תווי קנייה כשי לעובדים במקומות עבודה רבים .במקרים
רבים נמנעת מצרכנים האפשרות להשתמש בתווי הקנייה
מסיבות שונות ,למשל פקיעת תוקפם או קיומן של הגבלות
אחרות על השימוש בהם.

כמו כן ,מוצע לקבוע כי הסכום הנקוב בתו קנייה
יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו ,וכי צרכן המקבל
מעוסק שובר זיכוי כעודף לאחר שמימש תו קנייה יהיה
רשאי להשתמש בו בכל אחד מסניפיו של אותו עוסק ,ואולם
הוראה זו לא תחול לגבי סניף הנושא שם מסחרי שונה.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר נושא זה ולקבוע הוראות
שימנעו מעוסקים להטיל הגבלות מסוימות על אפשרות
המימוש של תווים אלה .מוצע לקבוע כי מי שמנפיק תווי
קנייה ומבקש להגביל את תקופת תוקפם יציין בבירור על
גבי התו את מועד ההנפקה ומועד הפקיעה שלו .תקופת
תוקפו של תו שהוגבלה בזמן לא תפחת מחמש שנים .ואולם,
אם ניתן צו פשיטת רגל או צו פירוק נגד המנפיק ,לא יוכל
הצרכן האוחז בתו הקנייה לרכוש באמצעותו טובין או
שירותים.

עוד מוצע כי שר הכלכלה ,באישור ועדת הכלכלה
של הכנסת ,יהיה רשאי לקבוע הוראות שונות בנושא
תווי הקנייה ,ובכללן לסייג את האפשרות לקבוע הגבלות
שלא נאסרו בהצעת החוק על מימוש התווים ,כגון מימוש
במכירה מיוחדת או בקניית מוצרים מסוימים.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תדון ועדת הכלכלה של הכנסת ,בין היתר,
בתחולת התיקון המוצע על תווי קנייה שהונפקו לפני יום
תחילתו.
יוזם :חבר הכנסת יוני שטבון
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