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זכויות והפרתן בהלימה עם האירועים שבנספח לתלמיד

1. פרסום מטעה )מתאים לאירוע 1( 

כל קנייה מבוססת על רצון משותף של הצדדים לבצע עסקה - העוסקים רוצים 

למכור, והצרכנים רוצים לקנות. אם העוסקים מטעים את הצרכנים בעניין חשוב, 

למעשה - אין כאן רצון משותף. במקרה כזה יש לצרכנים זכות לבטל את העסקה. 

הטעיה אסורה גם בפרסום.

ממה צריך להיזהר? 

פרסומים  יש  העסק.  בבית  הפרטים  כל  את  לברר  מחייב  מבצעים  של  פרסום 

לתקנון  “בכפוף  בפרסום:  האלה  המילים  מן  להיזהר  כדאי  מידע.  שמסתירים 

המבצע”, או “התמונה להמחשה בלבד”.

2. מבצעים והנחות )מתאים לאירוע 1(

מבצעים תמיד מושכים את תשומת לב הצרכן ומפתים מאוד. החוק קובע שעסק 

יציין אילו מוצרים כלולים במבצע ואילו אינם כלולים, יפריד ביניהם, וכן יציין את 

ולפני ההנחה או את אחוז ההנחה הניתנת.  מחירם של המוצרים לאחר ההנחה 

כמו כן, החוק מחייב את העסק להחזיק מלאי סביר )כמות מסוימת של מוצרים 

שנמצאת במחסן או בחנות( של המוצר שבמבצע, כדי שלא יהיה מצב שהעסק 

יגיד לצרכן שנגמרו המוצרים שבמבצע. 

כמו כן, אם עלות המוצרים לאחר ההנחה עולה על 50 ש”ח, על העוסק המפרסם 

ברבים לציין במפורש את מספר הפריטים המינימלי המוצעים במחיר הנקוב.

ממה צריך להיזהר? 

מסוימים  מוצרים  רק  כולל  שהמבצע  קטנות  באותיות  המציינים  מפרסמים  יש 

על  התמ”ת  במשרד  עובדים  לאחרונה  השני.  המוצר  על  רק  חלה  שההנחה  או 

התקנת תקנות שתקבענה את גודל האותיות המותרות לפרסום של מידע כזה.

עד שתקנות אלה ייכנסו לתוקף ויחייבו את המפרסמים, כדאי לבדוק היטב מה 

כתוב באותיות הקטנות כדי לוודא שלא מנסים להטעות אתכם. אם אתם מרגישים 

שמנסים להטעות אתכם, כדאי לשקול אם לקנות את המוצר.

3. גילוי נאות )מתאים לאירוע 3(

החוק דורש מבעלי עסקים לגלות לצרכנים כל פרט חשוב ומהותי בעסקה, כדי 

או  חדש  מוצר  למשל:  מלא.  מידע  על  החלטתם  את  לבסס  יוכלו  שהצרכנים 

מחודש, תנאי שימוש מיוחדים במוצר.
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4. איסור הטעיה )מתאים לאירוע 1(

החוק אוסר על בעלי עסקים להטעות את הצרכנים. אם הייתה הטעיה, לצרכנים 

ולקבל את כספם בחזרה. דוגמה להטעיה נפוצה:  זכות לבטל את העסקה  יש 

החנות מוכרת מוצר אחר מזה שהוצג בתמונה, בטענה שהתמונה היא להמחשה 

בלבד.

5. פירוט ופרסום מרכיבי המחיר )מתאים לאירוע 3( 

החוק דורש לציין על כל מוצר את מחירו המלא, כולל כל התשלומים שהצרכנים 

חייבים לשלם. למשל, יש לתת מידע על תשלומים נוספים שיש לשלם במסגרת 

חוגים או טיולים. 

6. החזרה והחלפה של מוצרים )מתאים לאירועים 2, 3( 

תוספת  ללא  תקין  אחר  מוצר  ולקבל  פגום  מוצר  להחזיר  זכאים  הצרכנים  א. 

תשלום.

החוק מחייב בעלי עסקים להציב שלט במקום בולט בסמוך לקופה ולציין בו  ב. 

את מדיניות ההחזרה של המוצרים.

אם בית העסק לא הציב שלט כזה, הצרכנים רשאים להחזיר את המוצר ולקבל  ג. 

את כספם.

ד. במקרים מסוימים, לא ניתן להחזיר את המוצר גם אם בעל העסק לא פרסם 

את המדיניות שלו להחזרת מוצרים:

מזון שהצרכנים פתחו את אריזתו. 	•
מוצרים שניתנים לשכפול או להעתקה )כגון תקליטור או ספר(. 	•

מוצר שנרכש בהזמנה ויוצר במיוחד עבור הצרכן )למשל, תכשיט(. 	•


