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מכשירי חשמל וגז
בדקו אם המחיר כולל הובלה והרכבה.   •

בדקו אם ההזמנה כוללת בכתב את כל ההבטחות שניתנו בעל-פה )התקנה,   •

אספקה, אחריות, צבע, דגם, תוספות וכו’(.

חשבו ירוק וחסכוני: השוו צריכה אנרגטית )מידת החיסכון בחשמל(. על חלק   •

מהמכשירים, כמו על מקררים, יש לציין את הצריכה האנרגטית בטבלה. 

ודאו התאמה של גודל המכשיר למקום המיועד לו בביתכם )במיוחד אם יש   •

לכם מקום מוגבל להציבו(.

יש מכשירים שנפח האחסון בהם משמעותי )כגון, מקררים ומקפיאים(. קבלו   •

בכתב את נפח האחסון )בררו אם מדובר בנפח ברוטו או נטו(.

דרשו לבדוק תעודת אחריות ולקרוא מה כלול בה. שימו לב במיוחד לתחולת   •

האחריות לאחר שנת האחריות המחויבת בחוק )הבחינו בין אחריות לשירות(. 

בדקו אילו חלקים מבוטחים ולאיזו תקופה. 

נותן את  בדקו אם המוכר הוא משווק מורשה של היבואן ודרשו לדעת מי   •

השירות.

אל תחתמו על תעודת משלוח אלא לאחר שבדקתם תקינות חיצונית של   •

המוצר, כדי לוודא התאמה בין ההזמנה לפריט שהגיע.

ישנם טכנאי חברה אשר מנצלים את הביקור בביתכם למכירת מוצרים. טרם   •

רכישת מוצרים נוספים מהטכנאי )חומרי ניקוי, שקע נגד נחשולי מתח, עגלה 

למכונת כביסה וכד’(, בדקו צורך והשוו מחירים. 

ביטול עסקת מכשירי חשמל וגז
• על פי תקנות ביטול עסקה, אפשר לבטל עסקת מכשירי 

שלא  בתנאי  המוצר,  קבלת  ממועד  יום   14 תוך  וגז  חשמל 

נעשה בו שימוש והוא לא נפגם )פתיחת האריזה לא תיחשב 

או למים  לגז  חיבור לחשמל,  או פגימה במוצר, אך  שימוש 

ייחשבו כשימוש(.
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ביגוד והנעלה
“1+1”, “השני ב-50%”, “הנחה בקנייה מעל סכום של...” הם דוגמאות למבצעים   •

אשר נועדו להגדיל את היקף הקנייה שלנו ולשכנע אותנו לרכוש דברים שלא 

בהכרח התכוונו לקנות. הקפידו לקנות את מה שהתכוונתם ולא להתפתות 

למבצעים שלא ישתלמו לכם.

ולא צריך להתפתות לכל  בקופה הדברים נראים אחרת מאשר על המדף   •

“השני  שלט, אלא להבין את השורה התחתונה של המבצע. למשל, מבצע 

ב-50%” מאלץ אותנו לרכוש שני פריטים )כמות שלא בהכרח התכוונו לרכוש( 

ובעצם נותן לנו הנחה של 25% בלבד על הרכישה. 

הפרטים הקטנים הם הקובעים! שימו לב לאותיות הקטנות בפרסומת אשר   •

מציינות מה לא נכלל במבצע, מתי המבצע מסתיים, למי הוא מיועד )לקהל 

ועוד. אל תתביישו לשאול את המוכרים כדי  הרחב או רק “לחברי מועדון”( 

למנוע אכזבות בקופה או קנייה מיותרת.

ולא בקופה! אם הקופה מראה סכום  הוא המחיר על הפריט  המחיר הנכון   •

גבוה מהסכום שמצוין על תווית הפריט, זכותכם לשלם את המחיר שהוצג 

לכם על הפריט. 

ביטול עסקת ביגוד והנעלה:
עומדת לכם הזכות לבטל עסקאות ביגוד והנעלה עד שני ימים שאינם ימי   •

מנוחה מיום הקנייה.

דאגו לא להוריד את תוויות היצרן ולא לעשות שימוש בבגד.  •

שימו לב שישנן חנויות שבהן מדיניות החזרת המוצרים מורחבת ומאפשרת   •

לכם להחליף פריט או לקבל זיכוי למשך זמן העולה על הזמן הקבוע בתקנות 

ביטול עסקה. מדיניות ההחזרות בחנות צריכה להיות מוצגת בגלוי ליד הקופה 

הראשית. קראו אותה.
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שירותי תיירות
על מנת שתוכלו ליהנות מהנסיעה המתוכננת, להלן כמה עצות:

אל תסמכו על הבטחות בע”פ. תעדו הבטחות בכתב, כמו: הזמנת אוכל כשר,   •

שירות רפואי, מזגן, גישה לנכים ועוד.

הימנעו מחתימה על הזמנה/טופס שבה רשאי סוכן הנסיעות לשנות באופן   •

חד צדדי פרט בהזמנה )למשל את בית המלון(.

את  ואשרו  הנופש,  חבילת  פרטי  כל  יפורטו  שבו  נאות  גילוי  טופס  דרשו   •

העסקה רק לאחר קריאתו. בטיולים מאורגנים בדקו את מסלולי הטיול וודאו 

אם ה”אקסטרות”, כגון סיורים, כניסות לאתרים ומוזיאונים, כלולים במחיר.

תעדו את הפרסום באתר האינטרנט שממנו הוזמנה החופשה. אם העסקה   •

טלפונית, תעדו את השיחה.

אותו  הפעילו  הכרטיס.  לרכישת  האפשר  ככל  סמוך  נוסעים  ביטוח  רכשו   •

מוקדם ככל האפשר. ודאו קיומו של כיסוי בהתאם למטרת הנסיעה )ספורט 

אתגרי, סקי וכו’(. דווחו על מצבים וצרכים מיוחדים גם לסוכן הנסיעות וגם 

לחברת הביטוח, כגון: הריון, מחלה וכו’.

בררו צרכים ודרישות מיוחדות במדינת היעד )רישיונות, אשרות, חיסונים וכו’(.  •

התקף  נהיגה  רישיון  בידכם  שיש  וודאו  רכב,  לשכור  מתכוונים  אתם  אם   •

במדינת היעד, ורכשו ביטוח בארץ או במדינת היעד. 

ביטול עסקת תיירות:
עסקאות תיירות שנעשו בטלפון או באמצעות   •

האינטרנט )מכר מרחוק( ניתנות לביטול תוך 

14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שמועד 

הביטול הוא לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה 

מהיום שבו השירות אמור להינתן. 

עסקאות שנעשו פנים אל פנים ניתנות   •

לביטול תוך 14 יום ממועד ביצוע 

העסקה, ובתנאי שמועד הביטול 

הוא לפחות 14 ימים שאינם ימי 

מנוחה מהמועד שבו השירות 

אמור להינתן. 
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רהיטים
בדקו שעל המוצר סומן שם הפריט, כינויו המסחרי, ארץ הייצור, שם היצרן או   •

שם היבואן, מספר היבואן, זהותו וכתובתו והחומרים שממנו עשוי הפריט. על 

פי החוק, חובה לציין על כל רהיט את סוג החומר שממנו הוא עשוי, למשל סוג 

העץ וסוג הציפוי.

לצורך תיעוד ומעקב, הקפידו לבדוק כי בהזמנה צוינו כל הפרטים הרלוונטיים:   •

סוג הבד וצבעו )דרשו לצרף דוגמית להזמנה(, סוג העץ, מידות מדויקות וכו’.

אם ההזמנה מכילה כמה פריטים/מוצרים, דרשו לרשום את מחירו של כל   •

פריט/מוצר בנפרד. זה יקל עליכם לבטל תשלומים במקרה של אי אספקת 

חלק מהמוצרים/הפריטים. 

דרשו מהעוסק לציין על ההזמנה מועד אספקה מדויק ולא משוער.   •

דרשו תנאי תשלום שיאפשרו תשלום קטן בלבד מהסכום )למשל, 5%-10%(,   •

ותשלום היתרה רק עם קבלת המוצר, לאחר שווידאתם שהמוצר תקין.

בחרתם לשלם בהמחאה? דאגו לרשום על ההמחאה “לא סחיר” ואת מועד   •

הפירעון, שיחול לאחר מועד האספקה.

בחרתם לשלם בתשלומים בכרטיס אשראי? דעו כי על פי חוק כרטיסי חיוב,   •

חייבות חברות האשראי להפסיק תשלומים שטרם שולמו במקרה של כישלון 

תמורה )אי אספקת המוצר(. 

ביטול עסקת רהיטים:
סיפקו לכם מוצר פגום או שאינו מתאים להזמנה? דאגו ליידע את המוכר   •

מיידית בכתב. מחובתו של המוכר לתקן את המוצר או להחליפו במוצר זהה 

תקין. אם אי אפשר לתקן, עליו לבטל את העסקה ולהשיב את כספכם. 

ממועד  יום   14 תוך  ריהוט  עסקת  לבטל  מאפשרות  עסקה  ביטול  תקנות   •

קבלת המוצר, למעט ריהוט שהורכב בבית הצרכן, או ריהוט שיוצר במיוחד 

עבורו על פי דרישות או מידות מיוחדות )“הזמנה מיוחדת”(.

כ”הזמנה  נרשם  לא  שהוא  ודאו  מתצוגה,  או  מקטלוג  רהיט  הזמנתם  אם   •

מיוחדת”, כדי להימנע מויכוחים במידה ותרצו לבטל את העסקה. 
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לימודים וקורסים
לפני הליך ההרשמה והתשלום, רצוי להשתתף בשיעור  • 

לדוגמה על מנת להתרשם.

בררו את כל הפרטים על הקורס, ובקשו פירוט בכתב בטרם החלטתכם להירשם.  •

בדקו שהקורס מתאים לכם מבחינת המועדים, המחיר ותנאי התשלום. ודאו   •

שאין לעוסק זכות להעביר את הקורס למועד מאוחר יותר או למקום אחר.

הלימודים,  תוכן  כגון  כי פרטים מהותיים,  ודאו  חוזה ההרשמה  על  בחתימה   •

המסלול, תאריך פתיחת הקורס, מקום הלימודים וכל פרט מהותי אחר יפורטו 

בחוזה באופן ברור וחד משמעי.

לאחר  הלימודים  את  להפסיק  לכם  המאפשר  סעיף  יעוגן  בחוזה  כי  ודאו   •

תקופת ניסיון )תוך תשלום דמי ביטול( ושגובה דמי הביטול יהיה נקוב בחוזה 

וידוע מראש. 

שיקלו לא לשלם מראש את כל הסכום, גם לא תמורת הנחה, הטבות או   •

מתנות. מומלץ לשלם עד 25% משווי העסקה מראש. את היתרה חלקו על 

פני תקופת הקורס, ולאחר שווידאתם כי תנאי העסקה קוימו במלואם.

שלמו בהמחאות דחויות ולא סחירות )כאלה שמצוין עליהן “למוטב בלבד” או   •

“לא סחיר”(. 

אם שילמתם בכרטיס אשראי, והקורס לא מתקיים, פנו מיד בטלפון ובכתב   •

לחברת האשראי, ודרשו לעצור את התשלומים שטרם ירדו מחשבונכם.

חברת האשראי מחויבת לעצור את התשלומים.   

ביטול הרשמה ללימודים וקורסים:
ניתן לבטל את ההרשמה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, בתנאי שמועד   •

הביטול הוא לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת הקורס. 

ביטול לימודים אקדמיים באוניברסיטה כפוף לתנאי החוזה בין האוניברסיטה   •

לבין התלמיד ולדיני החוזים הכלליים.

פסיכומטרי:
לפני הרשמה לקורס פסיכומטרי, אתם זכאים לשני שיעורי ניסיון ללא תשלום.   •

נצלו זכות זו ובדקו את החברה ואת הקורס שהיא מציעה לפני שאתם מתחייבים.

ביטול הרשמה לקורס פסיכומטרי: 
אם ברצונכם לבטל הרשמה לקורס פסיכומטרי, אפשר לעשות זאת ללא   •

תשלום עד 30 יום לפני תחילת הקורס. אם ברצונכם לבטל את ההרשמה בין 

30 יום לפני תחילת הקורס ועד יום תחילת הקורס, דמי הביטול יהיו עד 10% 

מעלות הקורס. אם הקורס כבר התחיל, אתם יכולים לבטלו עד תום השליש 

הראשון של הקורס בעבור דמי ביטול של עד 40% מעלות הקורס. 
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משקפי ראייה

מוסמכים,  אופטומטריסטים  אצל  רק  משקפיים/עדשות  לרכוש  מומלץ   •
החברים במועצה לאופטומטריסטים או בעלי תעודה המעידה כי הינם בוגרי 

בית ספר לאופטומטריה.
לפני  עיניים  לרופא  פנייה  לשקול  רצוי  לקויה,  שראייתם  מבוגרים  לאנשים   •
ולא  רפואי  בטיפול  צורך  יש  מקרים  ובהרבה  הואיל  משקפיים,  התאמת 

בהתאמת משקפיים.
טרם רכישת משקפי מולטיפוקל היוועצו ברופא עיניים.  •

אינם  חלקם  בשווקים(.  )הנמכרים  זולים  קריאה  משקפי  מרכישת  היזהרו   •
מתאימים לכם, למשל בשל המרחק שבין המוקדים. בכל מקרה שאתם חשים 
תחושות מיוחדות עקב שימוש במשקפיים )עייפות, כאבי ראש, כאבי עיניים 

וכו’(, היוועצו בגורם מקצועי.
תקנות ביטול עסקה לא חלות על משקפי ראייה ומשקפי שמש.   •

 

רשתות שיווק
המחיר המופיע על גבי המוצר הוא המחיר המחייב, אפילו אם מחירו בקופה   •

גבוה מהמחיר האמור.
המוצר  משקל  את  ארוזים(  ופירות  ירקות  )כולל  אריזות  גבי  על  לציין  חובה   •

באריזה, את מחירו הכולל ועל המדף את המחיר ליחידת מידה.
מחיר ליחידת מידה הוא לפי 100 גרם או 100 מ”ל או לפי 1 ק”ג או 1 ליטר לפי   •
סוג המוצר. שימו לב שלעיתים מוצרים דומים )מאותה סדרה( נמכרים באותו 

מחיר, אך במשקלים שונים. 
אינה בהכרח אומרת שגם שאר  זול ברשת מסוימת,  העובדה שמוצר מסוים   •

המוצרים שם זולים. הרכיבו סל והשוו מחירים בין רשתות השיווק.
יציאה לקניות עם רשימה מוכנה עוזרת לחסוך ולא להתפתות למוצרים מיותרים.  •
לא כל מבצע הוא כדאי, בדקו אותו לפי מה שאתם זקוקים לו כעת, ושימו לב   •
שלהם  התפוגה  שתאריך  מוצרים  לעתים  כן,  כמו  הקטנות.  ולאותיות  לתנאיו 

מתקרב מוצעים במבצע, אך לא תמיד כדאי לקנות אותם.
שיותר.  כמה  לרכוש  לנו  לגרום  כדי  הסופר  בתכנון  חשיבה  הרבה  מושקעת   •
למשל, המוצרים המונחים קרוב לכניסה ובגובה העיניים יקרים יותר. המוצרים 

הזולים נמצאים בירכתיים ובמדפים הנמוכים או הגבוהים.
נמצאים  הקופה  ליד  האחרון”  ב”רגע  שמוצעים  המוצרים   •
שם כדי להיפטר מהם. קנו רק אם אתם באמת צריכים ובמילא 

התכוונתם לקנות אותם, אחרת קנייתכם תתייקר ללא צורך.

לאחר כל קנייה בדקו כל חשבון. אתם עשויים להיות מופתעים   •

כמה כסף אפשר לחסוך כך. שימו לב בעיקר למוצרים שמחירם 

מפוצל בחשבון, כגון בקבוקים ודמי פיקדון וכן מחירים של מוצרים 

במבצע )לעתים מסומנים כזיכוי או כמספר שלילי(.



ם
פי

טי
ביטול עסקה - כללי

עסקאות  לבטל  הזכות  לצרכנים  עומדת  עסקה,  ביטול  לתקנות  בהתאם   •

מוצרים ושירותים שונים שנעשו פנים אל פנים בתנאי ש:

הפריט עלה 50 ₪ ומעלה.  o

לא נעשה שימוש בפריט.   o

מוצגת הוכחת קנייה.   o

העסק רשאי לגבות דמי ביטול עסקה בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪,   •

הנמוך מביניהם.

תקנות ביטול עסקה חלות גם על מבצעים )בתנאי שעלות הפריט במחיר   •

המבצע עולה על 50 ₪(.

כאשר  למשל  העסקה,  לביטול  אחרות  זכויות  מחליפה  אינה  הביטול  זכות   •

המוצר פגום או כאשר העסקה מבוצעת במכר מרחוק, רוכלות וכדומה. 
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