
  

 
 

1 
 
 

 תל אביב מדיקל קליניק

64239אביב, מיקוד -תל 6רח' ויצמן   

 טל': 03-9786434

9786435-03פקס:   

medicaltourism@tamc.co.il 

 

 

Tel Aviv Medical Clinic  

WEIZMAN ST.6, TEL AVIV 64239 

TEL. 03-9786434 

FAX 03-9786435 

medicaltourism@tamc.co.il 

 

 
 

 

 

 

 תקנון ביטול עסקה

1981 -חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  

 -לינק 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%

D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F  

 

 עסקת מתמשכת בעניין שירותי רפואה

 –בחוק זה   )א(  ה.13

 ;1940)א( לפקודת בריאות העם, 24כהגדרתו בסעיף  –"מוסד רפואי"           

 ;1965-כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה –"מעון"           

 ;1994-כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד –"קופת חולים"           

, לרבות 1996-טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו –"שירותי רפואה"           

או ביקור רופא, הפעלת  שירותי תמיכה רפואית ובכלל זה הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי

מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר, ולמעט 

טיפול כאמור הניתן על ידי קופת חולים או על ידי מעון, בין בעצמם ובין באמצעות אחר 

 מטעמם, וטיפול כאמור הניתן במוסד רפואי.

בעניין שירותי רפואה, אלא אם כן התקיימו כל  לא יעשה עוסק עסקה מתמשכת  )ב(          

 אלה:

נחתם חוזה בכתב בינו לבין הצרכן בעברית או בשפה שבה מסר לו העוסק    (1)

 החוזה(; –ו 13מידע על העסקה )בסעיף זה ובסעי, 

העוסק מסר לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס, בשפה כאמור בפסקה    (2)

כלולים כל הפרטים המפורטים בסעיף קטן )ג(  (, החתום בידי העוסק, ובו1)

טופס הגילוי(; טופס הגילוי יימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן יאשר  –)בסעיף זה 

א יחולו, בשינויים המחויבים, על טופס 4בחתימת ידו את קבלתו; תקנות לפי סעיף 

 הגילוי.

 ן, ואותו בלבד:עוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את כל המידע שלהל   )ג(          

פרטי העוסק: שמו, מספר הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו, וכן    (1)

מספר הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים; היה העוסק תאגיד 

 יפרט העוסק גם את סוג התאגיד; –

פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות תנאים    (2)

, ככל שישנם, לגבי פעולת המכשירים והציוד, וכן האזורים שבהם יינתנו ומגבלות

השירותים או שאליהם יסופקו המכשירים או הציוד על פי העסקה והימים והשעות 

 שבהם יינתנו או יסופקו;

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F
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פרטים בדבר מחירה הכולל של העסקה, והסכומים שישולמו במהלך תקופת    (3)

ם כולו בעת עשייתה, וכן אופן התשלום העסקה אם המחיר הכולל אינו משתל

 ותנאיו;

משך העסקה ומועד סיומה, וכן התנאים  –לגבי עסקה לתקופה קצובה    (4)

 והארכתה לאחר מועד סיומה כאמור בסעיף קטן )ו(;

פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף    (5)

לשלם בשל ביטול העסקה קודם ( וכן פירוט תשלומים שעל הצרכן 1ו)א()13

למועד סיומה, ככל שנקבעו בחוזה תשלומים כאמור בהתאם להוראות סעיף 

 (;2ו)א()13

פרטים בדבר האחריות לשירות, למכשירים ולציוד הכלולים בעסקה, ותנאי    (6)

 האחריות.

בשינויים ג יחולו לעניין עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, 13הוראות סעיף   )ד(          

 המחויבים ובשינויים אלה:

סעיפים קטנים )ב( עד )ד( לא יחולו; ואולם לעניין חובת הגילוי, הוראות    (1)

 ג)א()ב( ולא לגרוע מהן;14-ב ו4סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 

 )נמחקה(.   (2)

בה, לא יתקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצו  )ה(          

 עוסק עם צרכן, לתקופה העולה על שנה.

(, רשאי עוסק להאריך את תוקפה של עסקה 1א)ג()13על אף הוראות סעיף    )ו(          

מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לאחר מועד סיומה, לתקופה 

רכן לכך במהלך תקופת שלא תעלה על חצי שנה בכל פעם, אף אם לא קיבל את הסכמת הצ

 א)א(, ובלבד שמתקיימים כל אלה:13ההודעה כהגדרתה בסעיף 

 בתקופת ההארכה לא ישונו תנאי העסקה, לרבות מחירה;   (1)

העוסק הודיע לצרכן, בכתב, במהלך תקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה,    (2)

אחר מועד פירט בהודעה את תנאי העסקה וציין במפורש כי ההתקשרות תימשך ל

סיום העסקה, אלא אם כן הצרכן יודיע שברצונו לסיימה, וכי זכותו של הצרכן 

 לסיים את ההתקשרות בכל עת.

לא יהיה תוקף לתנאי החוזה לעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, הקובע,    )ז(          

ופה במפורש או במשתמע, כי לאחר העתקת מקום מגוריו של הצרכן למעון, אשפוזו לתק

ממושכת במוסד רפואי או פטירתו, ימשיכו החיובים המוטלים על הצרכן לפי החוזה לחול עליו, 

 או יחולו על אדם אחר, ויראו כאילו נקבע בחוזה שתנאי כאמור בטל באותו מועד.

 ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

טל את העסקה, ובלבד בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, רשאי הצרכן לב  )א(   ו.13

– 

שאם ביטל את העסקה בתוך שלושים ימים מיום חתימת החוזה על ידי שני    (1)

הצדדים או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי בהתאם להוראות 

לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם,  –(, לפי המאוחר 2ה)ב()13סעיף 

 אף אם הוחל במתן השירות;

העסקה היא לתקופה קצובה והוא ביטל אותה לפני מועד סיומה ולאחר שאם    (2)

לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול  –( 1תום שלושים הימים כאמור בפסקה )
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כלשהם, אלא אם כן נקבעו מראש בחוזה דמי ביטול בשל ביטול העסקה לפני מועד 

סכום המרבי סיומה ובסכום כפי שנקבע בחוזה; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ה

 של דמי ביטול שניתן לקבוע בחוזה.

 ט.14-ד ו13אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )ב(          

 תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

 –משבוטלה עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה    ז.13

ד)ג(, את אותו חלק 13בסעיף ישיב העוסק לצרכן, במועד הביטול כהגדרתו   (1)

ממחיר העסקה ששילם בעד התקופה שלאחר מתן ההודעה על הביטול או יבטל את 

חיובו של הצרכן בעד התקופה כאמור, וכן ימסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב; 

בוטלה עסקה שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד 

יבל מכשירים או ציוד במסגרת העסקה, יעמידם לרשות השירות שניתן לו, ואם ק

 העוסק במקום שבו נמסרו לו ויודיע על כך לעוסק;

התקין העוסק מכשירים או ציוד בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה   (2)

שקלים  100רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 

 חדשים.

 

 מרחוקעסקת מכר 

 בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:  )א(   ג.14

 השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;   (1)

 התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;   (2)

 מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;   (3)

 השירות;מועד ודרך הספקת הנכס או    (4)

 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;   (5)

 פרטים בדבר אחריות לנכס;   (6)

פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות סעיף קטן )ג(    (7)

 )ג(.1ג14או סעיף 

בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה   )ב(          

 יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:הפניה לשיווק, לא 

 (;2)-( ו1הפרטים האמורים בסעיף קטן )א()   (1)

 מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;   (2)

האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות    (3)

 )ג(;1ג14סעיף קטן )ג( או סעיף 

 שם היצרן וארץ ייצור הנכס;   (4)

 מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;   (5)

 תנאים נוספים החלים על העסקה.   (6)

 –בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה    )ג(          
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מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או  –בנכס    (1)

את הפרטים האמורים בסעיף קטן )ב(, לפי המאוחר מיום קבלת המסמך המכיל 

 מביניהם;

בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת  –בשירות    (2)

המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן )ב(, לפי המאוחר, כמפורט להלן: 

בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה  –בעסקה מתמשכת 

בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי  –ה מתמשכת עסק

 מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 –)ג( לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של 1ג14הוראות סעיף קטן )ג( וסעיף   )ד(          

 טובין פסידים;   (1)

יטול העסקה חל בתוך שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ב   (2)

 שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 ;1995-מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה   (3)

 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;   (4)

טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם    (5)

 המקורית.

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק,   )ה(          

 שאינן מנויות בסעיף קטן )ד(, שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

 –בסעיף זה    )ו(          

וכן כל מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה  –"מחיר הנכס"           

 תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;

התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר  –"עסקת מכר מרחוק"           

 ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

רדיו, טלויזיה,  פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, –"שיווק מרחוק"           

תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי 

כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד 

 האמצעים האמורים.

ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, 

 ק או עולה חדשאזרח ותי

 –בסעיף זה   . )א(1ג14

-כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח –"אדם עם מוגבלות"           

1998; 

 שנים; 65מי שמלאו לו  –"אזרח ותיק"           

מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת  –"עולה חדש"           

 כעולה ממשרד העלייה והקליטה;זכאות 

 ג)ו(;14כהגדרתה בסעיף  –"עסקת מכר מרחוק"           

תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי  –"תעודת זכאות כעולה"           

 לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
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זרח ותיק או עולה בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, א  )ב(          

חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת 

 )ד(, לפי העניין, לפי המאוחר.14הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או    )ג(          

לה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום עו

ג)ב(, לפי העניין, 14קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 

לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה 

 באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה   )ד(          

ברוכלות לפי סעיף קטן )ב( או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן )ג(, רשאי העוסק לדרוש 

ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד 

נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק  שלא ידרוש ממנו הוכחה

אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת 

 אלקטרונית או פקסימיליה:

 תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;   (1)

 תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;   (2)

תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על    (3)

שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות 

 כאמור;

תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר,    (4)

 רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

 ג ולא לגרוע מהן.14-ו 14הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים   ה()          

 ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל

ה, עוסק המציע לצרכן להתקשר בעסקת 14-ג)ג( ו14על אף האמור בסעיפים   . )א(2ג14

אמצעות נותן שירות מחוץ מכר מרחוק למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל ב

לישראל, רשאי להציע לצרכן, לגבי אותו שירות שהוצע, לבחור בין החלופות שלהלן, בכפוף 

 )ג(:-להוראות סעיפים קטנים )ב( ו

 זכות ביטול(; –ה )בסעיף זה 14-ג)ג( ו14זכות ביטול לפי הוראות סעיפים    (1)

מדיניות  –)בסעיף זה מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל    (2)

 ביטול(.

לא יציע עוסק לצרכן עסקה הכוללת מדיניות ביטול, אלא אם כן מסר לצרכן בעת   )ב(          

השיווק מרחוק וטרם ההתקשרות מידע בדבר מדיניות הביטול בעסקאות מהסוג המוצע, ובכלל 

ור, יכלול המידע זה אם היא כוללת זכות לבטל את העסקה; כללה מדיניות הביטול זכות כאמ

את דמי הביטול והאפשרות לקבל החזר כספי; עוסק ימסור  –גם את מועדי הביטול, ואם ישנם 

 ג)ב(.14לצרכן פרטים כאמור גם במסמך לפי סעיף 

פרסם עוסק באתר האינטרנט שלו עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול ומדיניות    )ג(          

 הביטול, ובכלל זה את הפרטים כאמור בסעיף קטן )ב(. ביטול, יפרסם גם מידע בדבר מדיניות

בחר צרכן בחלופה של מדיניות ביטול והיא כוללת זכות לבטל את העסקה ולהחזר   )ד(          

כספי, ובכלל זה דמי ביטול, ישיב העוסק לצרכן את הכספים המגיעים לו בתוך המועדים 

 ה.14הקבועים בסעיף 
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לעניין מדיניות הביטול, לרבות גילויה לצרכן כאמור בסעיף זה, נטל ההוכחה   )ה(          

 מוטל על העוסק.

לעניין סעיף זה, בעסקת מכר מרחוק לרכישת כרטיס טיסה מישראל או אליה    )ו(          

הכוללת חניית ביניים מחוץ לישראל, לא יראו בקטע הטיסה מיעד ביניים ליעד ביניים אחר או 

 הניתן במלואו מחוץ לישראל.ליעד הסופי, שירות 

 –בסעיף זה    )ז(          

 שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי; –"שירותי תיירות"           

 .1975-למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו –"מחוץ לישראל"           

 )בוטל(.  ד.14

 תוצאות ביטול עסקה

)ג( עקב פגם בנכס נושא 1ג14ג)ג( או 14א)ג(, 14פים ה. )א( ביטל צרכן חוזה לפי סעי14

החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי 

אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך -)ב(, עקב אי-ג)א( ו14)ב( או -א)א( ו14סעיפים 

 –בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק 

ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את  14יחזיר העוסק לצרכן בתוך    (1)

אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל 

העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול 

 כלשהם;

וזה, יעמידו לרשות העוסק במקום קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או הח   (2)

שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל 

 הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

)ג(, שלא מהטעמים 1ג14ג)ג( או 14א)ג(, 14ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים   )ב(          

 –המנויים בסעיף קטן )א( 

ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את  14צרכן, בתוך יחזיר העוסק ל   (1)

אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל 

העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום 

ממחיר הנכס נושא החוזה או  5%כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 

 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם; 100סקה, או הע

קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו,    (2)

 והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

כאמור )ב(, בוטלה עסקה מתמשכת -( בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו1)ב          

)ג(, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית 1ג14ג)ג( או 14בסעיף 

 בעד השירות שניתן לו.

( התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי 2)ב          

; שקלים חדשים 100לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 

השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי 

 לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

)ב( כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את -אין בהוראות סעיפים קטנים )א( ו   )ג(          

 ה מהרעה משמעותית במצבו.נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצא
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לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או  -בסעיף זה, "דמי ביטול"   )ד(          

כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל 

 ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

 טוביןהחזר כספי או זיכוי בשל החזרת 

ו. )א( בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי 14

צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת 

 –טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש 

 הוא יחזיר אותם לעוסק;   (1)

 ם שימוש.הטובין לא נפגמו ולא נעשה בה   (2)

השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן )א(, ובכלל זה לענין החזרת   )ב(          

התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן 

 –נסיבות שבהן 

 הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;   (1)

 העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.יהיה רשאי    (2)

 תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.   )ג(          

 זיכוי בשל ביטול עסקה

ז. )א( ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה זכאי להחזר כספי לפי הוראות 14

 שובר זיכוי(, יחולו הוראות אלה: –זיכוי בשל הביטול )בסעיף זה כל דין, והעוסק נתן לו שובר 

שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו; השר רשאי    (1)

 לקבוע הוראות לעניין זה;

 הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה;   (2)

 לפחות מיום מסירתו; שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים   (3)

מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע    (4)

 העסקה;

לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות    (5)

לעניין מימושו במכירה מיוחדת; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי 

 זו.לקבוע סייגים להוראה 

תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו בלא תנאים מגבילים, או   )ב(          

(, יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה 5בסייגים שקבע השר לפי סעיף קטן )א()

 א, לעניין תנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן.4מיוחדת, בהתאם להוראות לפי סעיף 

מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב    )ג(          

שקלים חדשים, לפי הנמוך  100מהסכום הנקוב בשובר או  5%בשובר, וההפרש לא עלה על 

 מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.

           

 


