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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 54( )מכירה מיוחדת(, התשע"ז-2017

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף8,בהגדרה"מכירה1עתיקוןסעיף8
מיוחדת",בכלמקום,במקום"הטובין"יבוא"הנכסים"ע

הגנת לחוק 8 בסעיף מוגדרת מיוחדת מכירה  כללי
הצרכן,התשמ"א-1981)להלן-החוק(,כ"מכירת 
סוףעונה,מכירתחיסולמלאאוחלקי,מכירהלרגלאירוע
כלשהו,מכירהשבהמוצעתלצרכןהטבהנוסףעלהטובין
אועלהשירותיםשבעבורםשילם,אוכלמכירהאחרת
שבהמוצעיםהטוביןאוהשירותיםשלהעסק,כולםאו
חלקם,במחיריםמוזליםלתקופהמסוימת,שלאבדרךמתן

הנחהלצרכןפלוני"ע

עלפיההגדרההאמורה,מכירהמיוחדתיכולהלהיות
הוזלהבמחירשלמוצר,קנייהשלמוצרוקבלתמוצרנוסף
של משכה מקרה, בכל וכיו"בע בהנחה או תמורה בלא

המכירההמיוחדתמוגבלבזמןע

סעיף15לחוקדןבהודעהברביםאובמקוםהעסקעל
מכירהמיוחדת,ועלפיועוסקהמפרסםמבצעחייבלהבהיר
אילוטוביןאושירותיםכלוליםבמבצעואילואינםכלולים,
אתהמחירלפניהמכירההמיוחדתואתשיעורההנחהאו
המחירלאחרההנחה,וכןאתתנאיהמכירההמיוחדתע
כמוכןקובעהסעיףהוראותבדברהחובהלכלולבפרסום
אתהמספרהמזערישלהפריטיםהמוצעיםבמבצעואת
המספרהמזערישלהפריטיםהמוצעיםבהנחהמרביתעזאת
ועוד,עלהעוסקלהחזיקמלאיסבירשלהפריטיםהמוצעים
במבצעוזאתבהתחשבבמהותהובהיקפהשלההודעה

ברביםאובמקוםהעסקכאמורע

הוראותסעיף15לחוקאינןגורעותמהוראותכלדין
אחרבענייןהצגתמחיריםשלטוביןאושירותיםעעלפי
סעיף17בלחוקעוסקהמציע,המציגאוהמוכרטוביןלצרכן
חייבלהציגעלגביהםאועלאריזתםאתמחירםהכוללע
בתקופתמבצע,מחירוהכוללשלהמוצר)ככלשהמוצר
נמכרבהנחה(,הואמחירהמבצעועלכןככלל,ישלהציג

מחירזהעלגביהמוצרע

עםזאת,תקנה2לתקנותהגנתהצרכן)כלליםשונים
לפרסוםמחירינכסיםושירותים(,התשנ"א-1991,קובעתכי
כאשרמהותהמבצעהיאמחירנמוךיותרמהמחירהרגיל
המוצגעלגביהמוצר,וכאשרהמבצעהואלתקופהשאינה
עולהעל35ימים,הצגתמחירהמבצע,יכולהלהיותבשלט
אובתוויתמדףבסמוךלמצרךהמוצעבמבצעשבהםיש

לפרטאתהמחירלפניההנחהוכןאתמחירהמבצעע

מטרתהשלהצעתחוקזולקבועהוראותמשלימות
להוראותהקיימותבענייןמכירהמיוחדתעהחוקכנוסחו
והצגת בפרסום נאות גילוי בעניין הוראות קובע היום
מחירים,ואולםאינוקובעכלליםותנאיםהמגדיריםכמה
זמןרשאיעוסקלהציעלמכירהנכסאושירותבמבצע,כמה
זמןתנאיהמכירההרגיליםצריכיםלהיותבתוקףלפנייציאה

למבצע,ומהומחירהייחוסשממנוניתןלגזורמבצעעהמטרה
שלקביעתכלליםכאלההיאלמנועמסחרלאהוגן,הטעיה
והטיהקוגניטיביתשלהצרכן,באשרלמשמעותהאמיתית

שלהצעתהנכסאוהשירותבמבצעולכדאיותהרכישהע

בהקשרזהיצויןכיבתקנה6)1(לתקנותהגנתהצרכן
ברוכלות(, ועסקה מיוחדת מכירה באשראי, )מכירות
הטובין מחיר אם ולפיה הוראה קבועה התשמ"ג-1983
שלפניהמכירההמיוחדתלאהיהבתוקף21ימיםרצופים
לפחותלפניהתחלתהמכירההמיוחדת,עלהעוסקלציין
בהודעתואתהתקופהשבההמחירבתוקףעתקנהזואינה
נאכפתכיוםואולםהממונהעלהגנתהצרכןוסחרהוגן
הביעהאתעמדתהבהנחיהמיוםכ'באיירהתשע"ג)30
לצורך קצרה לתקופה מחיר העלאת כי )2013 באפריל
הורדתווהצגתוכמבצענדיבבמיוחדלצרכן,יכולהלהוות

מסחרשאינוהוגןע

בספרותהמחקריתקיימתהסכמהרחבהכיקידום
מכירותבאמצעותהוזלתמחיר,דהיינועריכתמבצע,הוא
בעלהשפעהגדולהעלהתנהגותהצרכנים,קרי,מוביל
על השירותע או הנכס של הנרכשות בכמויות לעלייה
פירוב,העלייהבמכירותנובעתמכךשהשימושבמילה
"מבצע"גורםלצרכניםלהעריךבאופןחיובייותראתאותו
נכסאושירות,בשלמחירוהנמוך,ולכןהםיבחרולרכוש

אותועלפנימוצריםתחליפייםאחריםע

חלק בעבור לפחות כי מעלים הספרות ממצאי
מהצרכנים,השפעותאלהמתקיימותגםבהעדרהוזלת
מחיריםממשיתעכלומר,בעבורחלקמהצרכניםהשימוש
במילה"מבצע",לבדו,בלאהורדתמחיריםאמיתיתנלווית,

דיבוכדיליצורהעדפהלרכושאתאותומוצרע

בשלהעובדהכיבישראלעושיםשימושתדירבמילה
מחירים הוזלת קיימת אם ברור לא כאשר גם "מבצע",
או הנכס נמכר שבו הרגיל למחיר בהשוואה אמיתית
השירות,ובשלהעובדהכיכיוםלאקיימותהגבלותעל
כךבחוק,מבקשתהצעתהחוקלקבועכלליםאשריבטיחו
רגילה מכירה ולא אמיתי הוא לצרכן המוצע מבצע כי
בכסותשלמבצע,קרימבצעפיקטיביאומבצעשקיים

ספקלגביאמיתותוע

מיוחדת" "מכירה ההגדרה את לתקן מוצע  סעיף 1 
יבוא "הטובין" שבמקום כך לחוק 8 שבסעיף 
"הנכסים"עהגדרתהמונח"נכס"כוללתטוביןוכןמקרקעין,
מכיוון ממשלתיותע חוב ואיגרות ערך ניירות זכויות,
זכות מתן שעניינו חוזה על גם מבצע יחול כי שייתכן
למשל,מוצעלהרחיבאתתחולתההגדרהעלנכסיםולא

רקעלטוביןע

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ז,עמ'593ע 1
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בסעיף15לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף15

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הודעהברביםאובמקוםהעסקעלמכירהמיוחדת"; )1(

בכלמקום,במקום"טובין"יבוא"נכסים"ובמקום"הטובין"יבוא"הנכסים"ע )2(

אחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:3עהוספתסעיף15א

"הגבלותעל
מכירהמיוחדת

לאיציעעוסקלצרכןנכסאושירותבמכירהמיוחדת,15אע )א(
אלאאםכןהציעלצרכןאתהנכסאוהשירותשלאבמכירה
מיוחדת)בסעיףזה-מכירהרגילה(למשךתקופהשל30ימים
רצופיםלפחותבתכוףלפנימועדתחילתהמכירההמיוחדת

)בסעיףזה-תקופתהמכירההרגילה(ע

המחירשאותויפרסםאויציגעוסקבהתאםלהוראות )ב(
סעיפים15או17בעד17ו,לפיהעניין,כמחירשלהנכסאו
השירותלפניהמכירההמיוחדת,יהיההמחירשבוהציע
הרגילה, המכירה בתקופת השירות או הנכס את העוסק
עם שהתקשר לצרכן רק המוצעת מיוחדת מכירה ולעניין
עוסקבתכניתהטבות)בסעיףזה-צרכןבתכניתהטבות(-
המחירשבוהציעהעוסקלצרכןבתכניתהטבותאתהנכסאו

השירותבתקופתהמכירההרגילהע

לצרכן המוצע שירות או נכס של במחירו שינוי חל )ג(
יהיה הרגילה, המכירה תקופת במהלך מיוחדת במכירה
המחירשאותויפרסםאויציגהעוסקכאמורבסעיףקטן)ב(
המחירהנמוךמביןהמחיריםשבהםהציעלמכירהאתהנכס

אוהשירותבמהלךאותהתקופהע

תיקוןסעיף15בסעיף15לחוקהעיקרי-2ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הודעהברביםאובמקוםהעסקעלמכירהמיוחדת"; )1(

בכלמקום,במקום"טובין"יבוא"נכסים"ובמקום"הטובין"יבוא"הנכסים"ע )2(

הוספתסעיף15אאחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:3ע

"הגבלותעל
מכירהמיוחדת

לאיציעעוסקלצרכןנכסאושירותבמכירהמיוחדת,15אע )א(
אלאאםכןהציעלצרכןאתהנכסאוהשירותשלאבמכירה
מיוחדת)בסעיףזה-מכירהרגילה(למשךתקופהשל30ימים
רצופיםלפחותבתכוףלפנימועדתחילתהמכירההמיוחדת

)בסעיףזה-תקופתהמכירההרגילה(ע

המחירשאותויפרסםאויציגעוסקבהתאםלהוראות )ב(
סעיפים15או17בעד17ו,לפיהעניין,כמחירשלהנכסאו
השירותלפניהמכירההמיוחדת,יהיההמחירשבוהציע
הרגילה, המכירה בתקופת השירות או הנכס את העוסק
עם שהתקשר לצרכן רק המוצעת מיוחדת מכירה ולעניין
עוסקבתכניתהטבות)בסעיףזה-צרכןבתכניתהטבות(-
המחירשבוהציעהעוסקלצרכןבתכניתהטבותאתהנכסאו

השירותבתקופתהמכירההרגילהע



לצרכן המוצע שירות או נכס של במחירו שינוי חל )ג(
יהיה הרגילה, המכירה תקופת במהלך מיוחדת במכירה
המחירשאותויפרסםאויציגהעוסקכאמורבסעיףקטן)ב(
המחירהנמוךמביןהמחיריםשבהםהציעלמכירהאתהנכס

אוהשירותבמהלךאותהתקופהע

"מכירה בהגדרה המוצע לתיקון בהתאם  סעיף 2
מיוחדת"שבסעיף8לחוק)ר'סעיף1לעיל(ולאור 
ההסדרהמוצעבסעיף15אכנוסחוהמוצע)ר'סעיף3להלן(,
מוצעותהתאמותגםבסעיף15לחוקשעניינוהודעהברבים

עלמכירהמיוחדתע

לסעיף 15א המוצע סעיף 3 

 לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכיעוסקלאיוכללהציעלצרכןנכסאו
שירותבמכירהמיוחדת,אלאאםכןאותונכסאושירות
הוצעושלאבמכירהמיוחדת,לפרקזמןמשמעותיאשר
לאיפחתמ־30ימיםרצופיםבתכוףלפנימועדתחילת
המכירההמיוחדת)להלן-תקופתהמכירההרגילה(עזאת,
כדילהבטיחכיהצעתהעוסקלמכירהמיוחדתהיאאכן
המכירה תנאי לעומת הטבה בתוכה ומגלמת מיוחדת
שקדמולהצעתהמכירההמיוחדת,וכןכדילמנועניצול
העלאת ידי על כגון, כמבצע המכירה הצגת של לרעה
מחירשלמוצראושירות,ליוםאויומיים,רקלשםהורדתו

והצגתוכמבצעאטרקטיביבמיוחדע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיהמחירשאותויפרסםאויציגעוסק
בהתאםלסעיפים15או17בעד17ולחוקכמחירשלהנכס

אוהשירותלפניהמכירההמיוחדת,יהיההמחירשהיה
בתוקףבתקופתהמכירההרגילהע

15אחלותגםלגבי הוראותההסדרהמוצעבסעיף
מכירהמיוחדתהמוצעתלצרכןשהתקשרעםעוסקבתכנית
הטבותכהגדרתההמוצעת,קריחברותבמועדוןלקוחות
)ר'ההגדרה"תכניתהטבות"בסעיףקטן)ח(המוצע()להלן
-צרכןבתכניתהטבות(עמוצעלקבועכילענייןמכירה
מיוחדתהמוצעתרקלצרכןבתכניתהטבותיהיההמחיר
שאותועלהעוסקלפרסםאולהציגכאמור-המחירשבו
הציעהעוסקאתהנכסאוהשירותלצרכןבתכניתהטבות
שהוצע המחיר ולא הרגילה, המכירה תקופת במהלך

באותהתקופהגםלכלצרכןאחרע

עוסק של מזכותו לגרוע כדי באמור אין כי יובהר,
לקבועלצרכןבתכניתהטבותתנאימכירהרגיליםשונים

מאלהשלצרכניםשאינםבתכניתהטבותע

לסעיף קטן )ג(

או הנכס מחיר את לשנות רשאי שעוסק מאחר
השירותבמהלךתקופתהמכירההרגילה,מוצעלקבועכי
אםעוסקשינהאתמחירהנכסאוהשירותבמהלךתקופת
המכירההרגילה,המחירשיציגאושיפרסםהעוסקלפי
סעיףקטן)ב(-המחירהנמוךמביןהמחיריםשבהםהציע
אתהנכסאוהשירותלמכירהבאותהתקופהעמובןשככל

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תקופתמכירהמיוחדתלאתעלהעל45ימיםרצופים )ד(
)בסעיףזה-התקופההמותרת(;הפסיקעוסקאתהמכירה
אף על הוא רשאי המותרת, התקופה תום לפני המיוחדת
הוראותסעיףקטן)א(לחזורולהציעלצרכןאתאותונכסאו
שירותבמכירהמיוחדתובלבדשהימיםשבהםהוצעוהנכס

אוהשירותבמכירהרגילהיבואובמנייןהתקופההמותרתע

סךכלהתקופותהמותרותבמהלךשנהלאיעלהעלסך )ה(
כלהתקופותשבהןהציעהעוסקלצרכןאתהנכסאוהשירות

במכירהרגילהבמהלךאותהשנהע

הוראותסעיףזהיחולולענייןמכירהמיוחדתשלנכס )ו(
אושירותעונתיים,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

המחירשיפרסםאושיציגעוסקכמחירשלהנכס )1(
אוהשירותלפניהמכירההמיוחדת,לפיהוראותסעיף
את העוסק הציע שבו המחיר שיהיה יכול )ב(, קטן
הנכסאוהשירותהעונתייםלצרכןאולצרכןבתכנית
הטבות,לפיהעניין,בתקופתהמכירההרגילההראשונה

באותהעונה;

עלאףהוראותסעיףקטן)ה(,סךכלהתקופות )2(
המותרותבמהלךעונהלאיעלהעלסךכלהתקופות
השירות או הנכס את לצרכן העוסק הציע שבהן

העונתייםבמכירהרגילהבמהלךאותהעונהע

שהעוסקהורידאתמחירהנכסאוהשירותבמהלךתקופת
המכירההרגילה,הורדתמחירזולאתוצגלצרכןכמבצעע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכיתקופתהמכירההמיוחדתלאתעלה
45ימיםרצופים)להלן-התקופההמותרת(עמכירה על
תמיד היא לחוק, 8 בסעיף להגדרתה בהתאם מיוחדת
מה בחוק במפורש לקבוע מוצע בזמןע מוגבלת לתקופה
משךתקופתהמכירההמיוחדתהמותרתוכןלהבהירכי
ההוראהבדברהתקופההמותרתתחולביןאםהעוסקעורך
מבצעאחדשנמשךעלפניכלהתקופההמותרתוביןאם
העוסקעורךבתוךהתקופההמותרתכמהמבצעיםשונים

לגביאותונכסאושירותע

זאתועוד,מוצעלקבועכיככלשעוסקהפסיקאת
המכירההמיוחדתלפניתוםהתקופההמותרת,הוארשאי
לחזורולהציעאתאותונכסאושירותבמכירהמיוחדת,
ובלבדשהימיםשבהםהוצעוהנכסאוהשירותבמכירה

רגילהיבואובמנייןהתקופההמותרתע

לסעיף קטן )ה( 

מוצעלקבועכיסךכלהתקופותהמותרותבמהלך
הוצעו שבהן התקופות סך על יעלה לא קלנדרית שנה
הנכסאוהשירותבמכירהרגילהבאותהשנהקלנדריתע
תקופת בין לפחות שווה יחס לשמר היא הסעיף מטרת
המבצעלביןתקופתהמכירהבתנאימכירהרגילים,במהלך
שנהקלנדרית,שכןאחרתאיןמשמעותאמיתיתלמכירה

המיוחדתע

לסעיף קטן )ו(

גם יחולו המוצע ההסדר הוראות כי לקבוע מוצע
לענייןמכירהמיוחדתשלנכסאושירותעונתייםעהכוונה
לנכסאושירותהמוצעיםלמכירהבתקופהשאינהעולה
עלארבעהחודשיםרצופיםבמהלךשנהעגםלגבימכירה
מיוחדתשלנכסאושירותעונתייםלאיעלהמשךהזמן
שבוהםמוצעיםלמכירהמיוחדתעלמשךהזמןשבוהם
מוצעיםבתנאימכירהרגיליםבאותהעונהעעםזאת,מכיוון
שמדוברבנכסאושירותעונתייםמוצעלהקלולקבועכי
במהלךכלעונהרשאיעוסקלייחסלמבצעאתהמחיר

שקדםלמבצעאשרהיהקייםבתחילתאותהעונהע
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השררשאילפטורמהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן, )ז(
סוגיםשלנכסיםאושירותיםאונכסיםאושירותיםמסוימים,
אוסוגיםשלמכירותמיוחדות,ורשאיהואלהתנותפטור

כאמורבתנאיםע

בסעיףזה- )ח(

עוסק שמציע שירות או נכס - עונתיים" שירות או "נכס
למכירהלצרכןבמהלךעונה;

"עונה"-תקופהשאינהעולהעלארבעהחודשיםרצופים
במהלךשנה;

"תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןצרכןלביןעוסק,
שבההצרכןמוסראתפרטיולשםהצטרפותלתכנית
היא שמפעילהעוסקומהותה מסוגמועדוןלקוחות
קבלתהטבותאוצבירתזכויות,מהעוסקאומעוסק
אחר,ביןשההצטרפותלתכניתכרוכהבתשלוםובין

שאינהכרוכהבתשלוםע"

בסעיף22ג)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)16(יבוא:4עתיקוןסעיף22ג

הציעלצרכןנכסאושירותבמכירהמיוחדתבלאשהנכסאוהשירותהוצעו ")16א(
למכירהרגילהלמשךתקופתהמכירההרגילה,בניגודלהוראותסעיף15א)א(;

לאפרסםאולאהציגאתהמחירשבוהציעאתהנכסאוהשירותבתקופת )16ב(
המכירההרגילהכמחירשלהנכסאוהשירותלפניהמכירההמיוחדת,אולאהציג
אתהמחירהנמוךמביןהמחיריםשבהםהציעלמכירהאתהנכסאוהשירותבתקופת
בניגוד המיוחדת, המכירה לפני השירות או הנכס של כמחיר המיוחדת המכירה

להוראותסעיף15א)ב(או)ג(;

התקופה על העולה לתקופה מיוחדת במכירה שירות או נכס לצרכן הציע  )16ג(
המותרת,בניגודלהוראותסעיף15א)ד(;

השררשאילפטורמהוראותסעיףזה,כולןאוחלקן, )ז(
סוגיםשלנכסיםאושירותיםאונכסיםאושירותיםמסוימים,
אוסוגיםשלמכירותמיוחדות,ורשאיהואלהתנותפטור

כאמורבתנאיםע

בסעיףזה- )ח(

עוסק שמציע שירות או נכס - עונתיים" שירות או "נכס
למכירהלצרכןבמהלךעונה;

"עונה"-תקופהשאינהעולהעלארבעהחודשיםרצופים
במהלךשנה;

"תכניתהטבות"-התקשרותמתמשכתביןצרכןלביןעוסק,
שבההצרכןמוסראתפרטיולשםהצטרפותלתכנית
היא שמפעילהעוסקומהותה מסוגמועדוןלקוחות
קבלתהטבותאוצבירתזכויות,מהעוסקאומעוסק
אחר,ביןשההצטרפותלתכניתכרוכהבתשלוםובין

שאינהכרוכהבתשלוםע"

תיקוןסעיף22גבסעיף22ג)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)16(יבוא:4ע

הציעלצרכןנכסאושירותבמכירהמיוחדתבלאשהנכסאוהשירותהוצעו ")16א(
למכירהרגילהלמשךתקופתהמכירההרגילה,בניגודלהוראותסעיף15א)א(;

לאפרסםאולאהציגאתהמחירשבוהציעאתהנכסאוהשירותבתקופת )16ב(
המכירההרגילהכמחירשלהנכסאוהשירותלפניהמכירההמיוחדת,אולאהציג
אתהמחירהנמוךמביןהמחיריםשבהםהציעלמכירהאתהנכסאוהשירותבתקופת
בניגוד המיוחדת, המכירה לפני השירות או הנכס של כמחיר המיוחדת המכירה

להוראותסעיף15א)ב(או)ג(;

התקופה על העולה לתקופה מיוחדת במכירה שירות או נכס לצרכן הציע  )16ג(
המותרת,בניגודלהוראותסעיף15א)ד(;

לסעיף קטן )ז(

)להלן והתעשייה הכלכלה שר את להסמיך מוצע
-השר(לפטורסוגיםשלנכסיםאושירותים,נכסיםאו
שירותיםמסוימיםאוסוגיםשלמכירותמיוחדותמהוראות
ההסדרהמוצע,כולואוחלקו,וכןלהתנותפטורכאמור
בתנאיםעכךלמשל,למוצרימזוןטרייםשישלהםתפוגה
קצרה)מוצריחלבאומוצרימאפההנאפיםבמקום(,יוכל
פטור לקבוע או חלקי, פטור או גורף פטור לקבוע השר
בתנאיםעזאתועוד,השררשאילפטורסוגימבצעים)כגון
מבצעיםעלקנייהבכמותמסוימת(מהוראותהחוק,באופן

חלקיאומלאאובתנאיםע

לסעיף קטן )ח(

שימוש בהם שנעשה למונחים הגדרות מוצעות
בסעיף15אהמוצעע

לקוח הטבות" "תכנית ההגדרה נוסח כי יצוין
מההגדרההמוצעתבסעיף16א)א(לחוקכנוסחובהצעת
הטבות תכנית )שינוי )51 מס' )תיקון הצרכן הגנת חוק
לצרכןאוסיומה(,התשע"ז-2017)פורסמהבהצעותחוק
2017((ע )6בפברואר י'בשבטהתשע"ז 684,מיום הכנסת
הצעתהחוקהאמורהנמצאתבימיםאלהבהליכיחקיקה
בקריאה תתקבל שההצעה לאחר בכנסתע מתקדמים
בסעיף להפנות ניתן יהיה בכנסת והשלישית השנייה

קטן)ח(להגדרהכנוסחהבסעיף16א)א(האמורע

מוצעלתקןאתסעיף22גלחוק,שעניינועיצום  סעיף 4
המנויות ההוראות לרשימת ולהוסיף כספי, 
בסעיףקטן)ב(אתההוראותלפיההסדרהמוצעבסעיף15א
שבשלהפרתןיהיהניתןלהטילעיצוםכספילפיהמדרג
הגבוהקרי,45,000ש"חלמפרשהואתאגידו–25,000ש"ח

למפרשאינותאגידע
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סךכלהתקופותשבהןהציעלצרכןנכסאושירותבמכירהמיוחדתבמהלךשנה )16ד(
עולהעלסךכלהתקופותשבהןהציעאתהנכסאוהשירותבמכירהרגילהבמהלך

אותהשנה,בניגודלהוראותסעיף15א)ה(;

סךכלהתקופותשבהןהציעלצרכןנכסאושירותעונתייםבמכירהמיוחדת )16ה(
במהלךעונהעולהעלסךכלהתקופותשבהןהציעאתהנכסאוהשירותבמכירה

רגילהבמהלךאותהעונה,בניגודלהוראותסעיף15א)ו()2((ע"

תחילתושלחוקזהארבעהחודשיםמיוםפרסומוע5עתחילה
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