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 לתכשיטהנדון: מענה לפנייתך בנושא ביטול עסקה פרונטלית 

 

 שלום רב, 

תלונות הציבור משמשות ככלי למיגור תופעות רוחביות המסייעות למתן  אנו מודים לך על פנייתך.

 ם לרשות על מנת לקבוע את סדרי העדיפויות.והם אחד מהכלים שעומדי מענה לכלל הצרכנים

להלן הבהרת החוק, התקנות והנחיות הממונה באשר לביטול עסקה פרונטלית )עסקה שנעשית 

 פנים מול פנים בבית העסק( לתכשיט: 

 עסקה פרונטלית הינה עסקה שנעשתה בבית העסק פנים אל מול פנים. .א

ניתן לבטל את העסקה ₪  3,000בעסקה לרכישת תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על  .ב

. זכות הביטול לא   תחול לגבי מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה

 למעט שעונים.₪,  3,000-תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ

חוק הגנת הצרכן אינו מתייחס לנושא של החלפת מוצר, על כן לא מתבצעת אכיפה בנושא זה.  .ג

 מדיניות החלפת המוצר או קבלת זיכוי תלויה במדיניות החזרת המוצרים של בית העסק.

, בעסקה לרכישת מוצר או שירות, יש לצרכן ל עסקה(תקנות הגנת הצרכן )ביטועל פי הוראות  .ד

זכות לבטל את העסקה במסגרת הימים שנקבעו בתקנות, בהתאם לסוג המוצר/השירות 

 בתנאי ש:, הנרכש

 ₪   50-מדובר ברכישת מוצר, שערכו מעל ל •

הצרכן החזירו לעוסק, והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש על ידי הצרכן.  •

עשיית שימוש -יזה המקורית תהיה ראיה מספקת לאיהחזרה של המוצר באר

 במוצר. 

במקרה בו המוצר שהזמין הצרכן טרם סופק לו, גם אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו  .ה

 -או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה הם לא לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן 

 וצר.ימים מיום קבלת המ 14ניתן לבטל את העסקה בתוך 

, קובעות כי זכות הביטול לא תחול לגבי  2010-תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א .ו

 המוצרים הבאים:

 ריהוט שהורכב בבית הצרכן. (1

 מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות. (2
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ניתנת הזכות לביטול בעסקאות על פי מידות או דרישות  12.9.2018מתאריך  החל

מיוחדת וזאת עד תום שלושה ימי עסקים מיום ביצוע העסקה. אם נדרשות מדידות 

ימי עסקים ממועד המדידות ובכל מקרה  3ייספרו  -בבית הצרכן לאחר עשיית העסקה 

 לא יאוחר ממועד ההרכבה.

 החזירם:מוצרים שעל פי דין אין ל (3

 מוצרי מזון. •

 תרופות ותוספי תזונה. •

 מוצרים פסידים. •

 .1995-בחוק המחשבים, התשנ"המידע כהגדרתו  (4

 מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. (5

 הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים. (6

 .9891-בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"טגז, כהגדרתו  (7

 

אם התשלום בוצע באמצעות תווי קנייה או שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות  .ז

 .הביטול על עסקה זו

בעקבות ביטול עסקה רשאי העוסק לגבות דמי  חוק הגנת הצרכןעל פי הוראות  - דמי ביטול .ח

לפי הנמוך. כאשר מדובר בביטול שנובע מפגם או אי ₪  100או  5%ביטול בגובה של עד 

 התאמה או אי אספקת המוצר במועד, העוסק לא רשאי לגבות דמי ביטול.

ימי עסקים  7על העוסק להשיב לצרכן את התשלום אותו שילם )בניכוי דמי ביטול( בתוך  .ט

 ום קבלת ההודעה על הביטול ועליו למסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב.מי

אם נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר  .י

העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בשל העסקה שבוטלה, והעוסק 

 .שלום שנגבה ממנוהוכיח לצרכן שכך, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בת

תקנות אלה יחולו גם על מוצרים ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק, ובלבד  .יא

שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת 

 .לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום

לחוק מסמיך  (8א )א( )31סעיף את כספו בעקבות ביטול עסקה,  אם העוסק לא משיב לצרכן .יב

ובסכום ₪   10,000בסכום שלא יעלה על   את בית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק

חוזרת או הפרה בנסיבות מחמירות  אם מצא כי ההפרה היא הפרה₪,  50,000שאינו עולה על 

 . א )ב( לחוק 23בסעיף כמופיע 
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ובע כי אין להגיש תביעה לפיצויים לדוגמה ק א )ב( לחוק הגנת הצרכן31סעיף לתשומת ליבך  .יג

נגד עוסק כאמור לעיל, אלא לאחר שהצרכן שלח או מסר בקשה בכתב, לרבות באמצעות 

 תקשורת אלקטרונית.

עוסק ולבקש לבטל את העסקה, לצרכן יש זכות לפנות ל לחוק הגנת הצרכן 32סעיף ע"פ  .יד

כאשר הוברר כי נעשה לגביה מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה בעניין 

מהותי בעסקה, גם אם העוסק לא היה מי שהטעה אותו, זאת בתנאי שהוא עושה זאת בתוך 

 זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה.

 טים שמסרת ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי.יש להבהיר כי זהו מידע בלבד, בהתאם לפר .טו

לידיעתך: במידה ומבירור פנייתך יעלה חשד לביצוע עבירות או הפרות בניגוד לחוק הגנת  .טז

הצרכן והרשות תמצה את הדין כלפי העוסק,  הרשות כרשות אכיפה אינה מעדכנת את הפונה 

כך בהכרח בכדי לתת  בשלבי הבדיקה או החקירה השונים אלא בסיומם. כמו כן, לא יהיה ב

מענה  אזרחי לפנייתך )החזר כספי, ביטול עסקה, זיכוי, החלפת מוצר, פיצוי וכ"ו(. על מנת 

 לקבל מענה זה עליך לפנות לבית המשפט. 

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן לא מוסמכת לפנות בשם הצרכן בתביעה אזרחית לבית  .יז

 מוסמכים לכך:להסתייע בארגוני צרכנים ה לשם כך ניתןהמשפט. 

 המועצה הישראלית לצרכנות

 ; 6120301, תל אביב, מיקוד 20413כתובת למשלוח מכתבים : ת.ד. 

 ;03-6241035; מספר פקס':  1700-727-888מספר טלפון: 

 רשות ההסתדרות לצרכנותו/או 

 תל אביב; 93רח' ארלוזורוב 

 ;  10:00-12:00בין השעות  03-6921280מענה טלפוני בטלפון מספר: 

 

 בברכה

 הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן
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