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טיפים
أجهزة الكهرباء والغاز

افحص إذا كان السعر يشمل توصيل الجهاز والتركيب.   •
افحص إذا كانت الطلبية المكتوبة تتضمن جميع الوعود التي أعطيت شفهيا )التركيب،   •
المتفق عليها  األخرى  الجهاز وموديله، واإلضافات  لون  الكفالة،  مدة  التزويد،  تاريخ 

وإلخ(. 
استهالك  في  التوفير  )مدى  الطاقة  تدريج  قارن  واقتصاديا:  أخضر  تفكيرك  ليكن   •
الكهرباء(. على بعض األجهزة الكهربائية، مثل الثالجات، يجب تسجيل تدريج الطاقة 

على شكل جدول. 
تأّكد من مالءمة الجهاز للمكان المخّصص له في بيتك )وبالذات عندما يكون المكان   •

المخصص له محدودا(. 
هناك أجهزة حجم التخزين فيها له أهميته )مثل البرادات والفريزرات(. احصل على   •
حجم التخزين للجهاز الذي تشتريه مكتوبا )وافحص إذا الحجم صافيا أم غير صاف(.  
اطلب أن تفحص نموذجا للكفالة واقرأ مضمونها. انتبه بشكل خاّص لتاريخ بداية التأمين   •
الكفالة والخدمة(، افحص أي أجزاء  ق بين  القانون )فرِّ الكفالة التي يلزم بها  بعد سنة 

الجهاز مؤمنة وألي فترة زمنية. 
قا مرّخصا من قبل المستورد واطلب معرفة من سيقدم لك  افحص إذا كان البائع مسوِّ  •

الخدمة بعد الشراء. 
ال توّقع وثيقة استالم الجهاز قبل أن تفحص سالمة الجهاز من الخارج، لكي تتأّكد من   •

التالؤم بين المواصفات في الطلبية وبين  الجهاز الذي ُأرسل إليك.

• هناك فنّيون من بعض الشركات يستغلون زيارتهم إلى بيت العميل 
لبيع منتجات ملحقة. قبل أن تشتري أي منتج إضافي من الفّني )مواد 
تنظيف، واٍق من ارتفاع وانخفاض قوة التيار الكهربائي، عربة لجر 

الغّسالة وما شابه( افحص إذا كنت بحاجة وقارن بين األسعار.   

إلغاء صفقة أجهزة كهرباء وغاز 
بناء على أنظمة قانون إلغاء صفقة، يمكن إلغاء   •
صفقة أجهزة كهرباء وغاز خالل 14 يوما من 
استعمال  يتّم  لم  أّنه  شريطة  الجهاز،  استالم 
)فتح  ضرر  أي  به  يلحق  لم  وأّنه  الجهاز 
الكرتون الذي يغّلف الجهاز ال يعتبر استعماال 
أو إلحاق ضرر بالجهاز أما وصله بالكهرباء 

أو بالغاز فيعتبر استعماال(.
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المالبس واألحذية  
“1+1”، “القطعة الثانية بـ %50”، “تخفيض لمن يشتري بأكثر من ... “ هي نماذج   •
لحمالت تهدف إلى زيادة مشترياتنا وإلى إقناعنا بأن نشتري أشياء لم نخطط لها أو نفّكر 
بشرائها. احرص دائما على أن تشتري ما خططت لشرائه وال تغتّر بحمالت ال تجدي 

نفعا.  
في الصندوق تبدو األشياء مختلفة عما هي عليه وهي على الرفوف لذلك ال حاجة ألن   •
نغتر بكل إعالن أو الفتة بل علينا أن نقرأ  ونفهم السطر األخير من الحملة. على سبيل 
المثال: حملة “الثاني بـ %50”  يجبرنا على شراء قطعتين )كمية لم نكن ننوي شراءها 
بالضرورة، وهل نحن بحاجة فعال إلى قطعتين من هذا النوع!( وفي الحقيقة ما تقدمه لنا 

هذه الحملة هو تخفيض بنسبة %25 فقط وليس كما يبدو ألول وهلة. 
التفاصيل المكتوبة بخط صغير هي الملزمة! انتبه إلى التفاصيل التي كتبت بخط صغير   •
والتي تحّدد ما ال تشمله الحملة ومتى تنتهي الحملة ولمن هذه الحملة موّجهة – للجمهور 
الواسع أم “ألعضاء النادي” فقط  أو مشروطة بشراء بمبلغ معين وإلخ. ال تترّدد من 
سؤال البائعين حتى توفر على نفسك الحرج في الصندوق أو لكي ال تضطر إلى شراء 

ما ال تريد شراءه. 
السعر الصحيح هو المسّجل على قطعة المالبس وليس ما يسجل في الصندوق! إذا   •
اظهر الصندوق سعرا أعلى من السعر المسجل على الرقعة التي على قطعة المالبس، 

من حقك أن تدفع ما سجل وعرض على قطعة المالبس فقط.    

إلغاء صفقة مالبس وأحذية:
من حقك أن تلغي صفقة شراء مالبس أو أحذية حتى يومين بعد الشراء أي ال تشمل أيام   •

االستراحة.
احرص على أاّل تزيل رقعة المنتج عن قطعة المالبس وأاّل تستعملها.  •

انتبه إلى أن هناك حوانيت فيها سياسة إعادة المنتجات واسعة أكثر وتمكنكم من تبديل   •
منتج أو الحصول على سند خطي بالمبلغ تشتري فيه خالل فترة زمنية تزيد عن الفترة 
التي تحددها أنظمة قانون إلغاء صفقة. سياسة إرجاع المشتريات للحانوت يجب أن تكون 

معروضة خطيا وبشكل بارز بجانب الصندوق الرئيسي، اقرأها.  
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خدمات سياحة
لكي تستمتع برحلة االستجمام التي تخطط للقيام بها – إليك  بعض النصائح:  

ال تكتِف بالوعود الشفهية. وثق جميع الوعود والتعهدات خطيًّا، على سبيل المثال: نوع   •
الطعام )لمن يعانون من مشاكل خاّصة(، توفير خدمات صحية، تكييف الغرفة، مدخل 

للمقعدين وما شابه.      
ال تقبل التوقيع على طلبية فيها بند يسمح للوكيل/ مكتب السفريات بتغيير أي شرط من   •

شروط الرحلة/ الطلبية بدون سؤالك أو موافقتك )كأن يغير الفندق المتفق عليه(.    
اطلب من الوكيل استمارة فيها تسجل كل تفاصيل رزمة سياحة وال تصادق على الصفقة   •
بتوقيعك إاّل بعد قراءته. في الرحالت المنظمة افحص مسار الرحلة وتأّكد إذا كان السعر 
السياحية  المواقع  إلى  الدخول  ورسوم  الجوالت،  رسوم  مثل  اإلضافات  جميع  يشمل 

والمتاحف وما شابه.   
احتفظ باإلعالن المنشور في الجريدة أو في موقع االنترنت والذي بناء عليه اشتريت   •

الرحلة.  
ْل التأمين في وقت  اشتِر تأمين مسافرين قريبا قدر اإلمكان من يوم شراء التذاكر. فعِّ  •
السفر  أهداف  التأمين يغطي ويتناسب مع  أن  تأّكد من  السفر.  قبل  اإلمكان  قدر  مبّكر 
)استجمام، رياضة تحدٍّ، تزلُّج وما شابه(. أخبر شركة التأمين ووكيل السفر أيًضا عن 

حاالت وطلبات خاّصة مثل: امرأة حامل، شخص مريض، وما شابه. 
افحص هل هناك حاجات ومتطلبات خاصة للدول التي تنوي زيارتها )ُرخص- مثل:   •

تحويل رخصة السياقة إلى رخصة دولية، فيزا، تطعيم وإلخ(.  
إذا كنت تنوي استئجار سيارة تأّكد من أن رخصتك سارية المفعول وهل تقبل في الدول   •

التي تنوي السفر إليها، اشتِر تأمينا للسائق والسيارة.

إلغاء صفقة سياحة:
الصفقات التي تتّم بواسطة التلفون أو بواسطة االنترنت   •

)البيع عن ُبعد( يمكن إلغاؤها خالل 14 يوما من موعد 
تنفيذ الصفقة بشرط أن يكون موعد اإللغاء قبل 7 أيام 

عمل على األقل ال تشمل أيام االستراحة من موعد 
تنفيذ الصفقة. 

إلغاؤها  يمكن  لوجه  وجها  تتم  التي  الصفقات   •
خالل 14 يوما من يوم عقد الصفقة بشرط 

يوما   14 قبل  اإللغاء  موعد  يكون  أن 
االستراحة  أيام  تشمل  ال  األقل  على 

من موعد تنفيذ الصفقة .
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تأّكد من أن قطعة األثاث تحمل رقعة سجل عليها اسم القطعة، واسمها التجاري، الدولة   •
التي صنعت فيها، اسم المنتج أو اسم المستورد وهويته وعنوانه، المواد التي صنعت 
منها قطعة األثاث. بموجب القانون، يجب أن يسّجل على كل قطعة أثاث نوع المادة التي 

صنعت منها، على سبيل المثال: نوع الخشب ونوع الطالء أو القشرة الخارجية. 
من أجل التوثيق والمتابعة احرص أن تفحص بأّنه سجل في الطلبية  جميع التفاصيل   •
نوع  الطلبية(،  مع  القماش  من  نموذج  إرفاق  )اطلب  ولونه  القماش  نوع  الصلة:  ذات 

الخشب، ومقاييس دقيقة وإلخ.
إذا كانت الطلبية تحتوي على عدة منتجات اطلب تسجيل ثمن كل منتج على حدة. األمر   •

الذي يسّهل عليك إلغاء دفعات في حالة عدم تزويدك بجزء من المنتجات التي طلبتها.
اطلب من التاجر أن يسجل على الطلبية التاريخ الدقيق وليس التقريبي لتسليم البضاعة.   •
طالب بشروط دفع تمّكنك من أن تدفع مبلغا صغيرا فقط من الثمن عند توقيع الصفقة   •
)على سبيل المثال: %5- %10( وأن تدفع الباقي عند استالم الطلبية والتأّكد من سالمتها. 
إذا قررت أن تدفع بواسطة حوالة بنكية )شيك( ضع خطين متوازيين على الشيك واكتب   •

تاريخ الشيك بحيث يكون بعد تاريخ التسليم.  
أنه  لديك  معلوما  ليكن  إذن  اعتماد؟  بطاقة  بواسطة  أقساط  على  تدفع  أن  اخترت  هل   •
بموجب قانون بطاقات االعتماد شركات، بطاقات االعتماد ملزمة بإلغاء الدفعات التي لم 
تسدَّد بعد في حالة  فشل الصفقة أو حدوث خلل فيها )عدم تسليم الطلبية أو قسم منها(.  

إلغاء صفقة أثاث:
سّلموك منتجا فيه خلل أو ال يتالءم مع ما جاء في الطلبية؟ احرص على إخبار البائع   •
فوًرا وخطيا. من واجب البائع أن يصلح الخلل أو أن يبدل المنتج بمنتج مماثل وسليم. إذا 

لم يكن التصليح أو التبديل ممكنا عليه أن يلغي الصفقة ويعيد إليك ما دفعته كامال.   
أنظمة قانون إلغاء صفقة تمكنك من إلغاء صفقة أثاث خالل 14 يوما من يوم استالم   •
المنتج، باستثناء قطع األثاث التي ُتركَّب في بين المستهلك، أو إذا كانت القطعة ُصنعت 

خصيصا للمستهلك بحسب مواصفات أو مقاييس خاّصة )“طلبية خاّصة”(. 
الطلبية  على  يسجل  أاّل  انتبه  معرض  من  أو  كتالوج  على  بناء  أثاث  قطعة  طلبت  إذا   •
“طلبية خاّصة”، وذلك لكي توّفر على نفسك جدال عقيما إذا ما أردت أن تلغي الصفقة.   
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 دورات تعليمية
قبل عملية التسجيل والدفع من المفضل أن تشترك في أحد الدروس لكي   •

تأخذ انطباعا عن هذه الدورة.
تأّكد من أن توقيت الدورة وتكلفتها وشروط الدفع تتالءم مع أوقاتك ووضعك االقتصادي   •
تغيير  لهم  الدورة ال يحق  القائمين على  أن  تأّكد من  بااللتزامات.  الوفاء  وقدرتك على 

مواعيدها أو نقلها إلى مكان آخر.
المسار،  التعليم،  مضامين  مثل:  الجوهرية  التفاصيل  جميع  العقد  يتضمن  أن  من  تأّكد   •
واضح  بشكل  وذلك  أخرى،  معلومة جوهرية  وكل  التعليم  مكان  الدورة،  افتتاح  تاريخ 

ومفصل وغير قابل للتأويل.    
تأّكد من أن يحتوي العقد على بند يسمح لك بعد فترة تجربة محددة التوقف عن االشتراك   •
في الدورة على أن تدفع رسوم إلغاء وأن تكون قيمة رسوم اإللغاء  محددة ومعروفة مسبقا. 
أو أي  المبلغ كامال سلفا، حتى ولو كان ذلك مقابل تخفيض معين  فّكروا في عدم دفع   •
الباقي  وتقسيم  سلفا.  الصفقة  قيمة  من  بدفع حتى %25  نوصي  أخرى.  هدية  أو  مكافأة 
بحسب فترات التعليم في الدورة بعد أن تكونوا قد تأّكدتم من وفاء القائمين على الدورة 

بكامل تعهداتهم. 
ادفع بواسطة حوالة بنكية مؤجلة وغير قابلة للتحويل أي تلك الذي كتب عليها “لحساب   •

المستفيد فقط” أو “غير قابلة للتحويل”. 
إذا دفعت بواسطة بطاقة اعتماد، والدورة لم تفتتح توّجه فوًرا تلفونيا أو خطيا إلى شركة   •
لم تسدد من حسابك بعد. شركة االعتماد ملزمة  التي  الدفعات  االعتماد واطلب توقيف 

بوقف دفع األقساط.

 إلغاء التسجيل للدورات التعليمية:
يمكن إلغاء التسجيل خالل 14 يوما من يوم تنفيذ الصفقة بشرط أن يكون موعد اإللغاء   •

قبل بدء الدورة بـ   14 يوما على األقل ال تشمل أيام االستراحة.  
الجامعة  بين  الموقَّع  العقد  لشروط  خاضعا  يكون  األكاديمي  التعليم  أو  التسجيل  إلغاء   •

والطالب ولقوانين العقود العاّمة.

دورة تحضير لالمتحان السيكومتري )بسيخومتري(
الحق  هذا  استغّل  للدورة.  التسجيل  قبل  للتجربة  درسين  في  مجانا  االشتراك  لك  يحّق   •

وافحص الشركة والدورة التي تقترحها قبل أن تلتزم بأي شيء.

إلغاء التسجيل لدورة تحضير لالمتحان السيكومتري )البسيخومتري(: 
إذا أردت إلغاء التسجيل لدورة تحضير لالمتحان السيكومتري )البسيخومتري(، يمكنك   •
القيام بذلك دون أن تدفع أي غر امة حتى 30 يوما قبل موعد افتتاح الدورة. أما إذا أردت 
إلغاء التسجيل قبل أقّل من 30 يوما من موعد افتتاح الدورة فإّنك ملزم بدفع غرامة بقيمة 
10% من تكلفة الدورة. أما إذا بدأت الدورة فيمكنك أن تلغي التعليم خالل الفصل األول 

من الدورة مقابل غرامة بنسبة 40% من تكاليف الدورة.  
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النظارات الطبية
فيها  يعمل  التي  بالبصريات  المتخصصة  المحالت  من  النظارات/العدسات  بشراء  نوصي   •

أخّصائي مؤهل لفحص النظر خريج معهد متخصص بتدريس علم البصريات. 
ه إلى طبيب  كبار السن الذين يعانون من ضعف في البصر من المفضل أن يفكروا في التوجُّ  •
عيون قبل مالءمة نظارة طبية لهم. وذلك ألّنه من المحتمل أن يكونوا بحاجة إلى إجراء عملية 

وليس إلى   نظارة.  
قبل شراء نظارة مولتيفوكال )متعددة البؤر( من المفضل استشارة طبيب عيون.  •

احذر من شراء نظارات طبية رخيصة )كتلك التي تباع في األسواق(. بعضها غير مالئم لك   •
بسبب البعد بين البؤر. على كل حال متى شعرت بشعور غريب في أعقاب استعمال النظارة 

الطبية )مثل: إرهاق، صداع ألم في العينين وما شابه(، استشْر جهة مهنية.  
أنظمة إلغاء الصفقات التجارية ال يسري مفعولها على النظارات الطبية والنظارات الشمسية.

شبكات التسويق
السعر الذي يظهر على المنتج هو السعر الملِزم حتى وإن كان سعر المنتج في الصندوق أعلى من ذلك.   •
على العبّوات )المنتجات أو الخضروات أو الفواكه المغلفة( يجب إظهار وزن المنتج في العبوة   •

وثمنه اإلجمالي وعلى الرف إظهار سعر وحدة القياس.
سعر وحدة القياس يجب أن يكون بحسب 100 غم أو 100 مل أو بحسب سعر الكيلوغرام أو   •
أّنه أحيانا تباع منتجات متشابهة )من نفس السلسلة(  انتبه إلى  المنتج.  اللتر بحسب نوع  سعر 

بنفس السعر ولكن بأوزان أو أحجام مختلفة.  
حقيقة كون منتج معين في شبكة معينة رخيصا ال يعني بالضرورة أّن بقية المنتجات في هذه   •

الشبكة أرخص. رّكب سلة مشتريات وقارْن بين األسعار في شبكتين أو أكثر.
قيامك بالمشتريات مع قائمة جاهزة تساعدك على التوفير وعدم االنجرار وراء مغريات الدعاية   •

والحمالت وشراء أشياء لست بحاجة إليها. 
إلى  وانتبه  اآلن  إليه  تحتاج  ما  الحملة بحسب  افحص جدوى  مفيدة ومربحة،  ليست كل حملة   •
الشروط المكتوبة بخط صغير. كما يجب االنتباه إلى أن هذه الحمالت تكون أحياًنا على منتجات 

اقترب موعد انتهاء صالحيتها وليس من المجدي شراؤها. 
ماركت  السوبر  تخطيط  في  مهندسيها  وفكر  جهدها  قصارى  التسويق  شبكات  تبذل   •
بحيث يجعل العمالء يشترون أكثر. على سبيل المثال: يضعون المنتجات الغالية على 
الرفوف بمستوى النظر وقريبا من المدخل في حين يضعون المنتجات الرخيصة في 

األماكن الواطئة أو المرتفعة وفي حواشي السوبر وليس في وسطه. 
المنتجات التي توضع بالقرب من الصندوق  والتي يبيعونك إياها “في آخر لحظة” بعد   •
أن تنهي الحساب هي المنتجات التي يريدون التخّلص منها. ال تشتِر منها إال إذا كنت 
بحاجة إليها وكنت تنوي شراءها فعال. وإال فسيزيد ثمن سلتكم كثيرا دون حاجة إلى ذلك.  
بعد كل شروة افحص فاتورة الحساب. قد تتفاجأ كم كان بإمكانك أن توّفر. انتبه بشكل   •

خاص للمنتجات التي يقسم ثمنها إلى قسمين مثل ثمن القناني ورسوم رهنها وكذلك انتبه إلى 
أسعار المنتجات التي عليها تنزيالت )فهي تظهر أحياًنا مرتين مرة بسعرها الكامل ومرة بخصم 

التنزيالت والتي تظهر في الفاتورة كعدد سالب(.     
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إلغاء صفقة - عاّم
منتجات وخدمات  إلغاء صفقات  للمستهلكين  يحق  إلغاء صفقة  قانون  أنظمة  بناء على   •

مختلفة تمت وجها لوجه بشرط: 
أن يكون ثمن الغرض 50 ش.ج. فما فوق.  o

أّن الغرض لم ُيستعمل.   o
أن ترفق به وثيقة شراء )فاتورة/ وصل وما شابه(.    o

يحق للمصلحة التجارية بدفع غرامة بقيمة %5 من قيمة المنتج أو 100 ش.ج. )األقل من   •
بينهما(.

تنطبق أنظمة إلغاء صفقة أيًضا على حمالت التنزيالت )بشرط أن ال يقل ثمن الغرض   •
بعد التنزيالت عن 50 ش.ج. (.

الحق في اإللغاء ال تلغي وال تستبدل أي حق آخر إللغاء صفقة إذا كان المنتج معطوبا أو   •
إذا تمت الصفقة عن بعد أو بواسطة بائع متجول. 

صائح
ن

www.consumers.org.il :لمعلومات اضافية


