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 הגנת הצרכן –מסחר   – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

 Go 2 הגדרה  1סעיף 

 Go 2 חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח  2סעיף 

 Go 2 תחילה  3סעיף 
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 *2102-ב"תשע, (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח)תקנות הגנת הצרכן 

, (החוק –להלן ) 0890-א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן 73-ו 4סעיפים בתוקף סמכותי לפי  
אני , בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

 :מתקין תקנות אלה

חוק פיקוח על מחירי , מוצר מזון שהוחל עליו בצו –" מוצר מזון בפיקוח", בתקנות אלה .1
' רבי לפי פרק הונקבע לו מכוח החוק האמור מחיר או מחיר מ, 0881-ו"התשנ, מצרכים ושירותים

 .לאותו חוק' לאותו חוק או הוחל עליו פיקוח לפי פרק ו
 

, בסמוך ככל האפשר למוצר מזון בפיקוח, יציב שלט, עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח (א) .2
המגלה לצרכן את רשימת מוצרי המזון , מקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאותב

עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח ; כולל של כל מוצר כאמורבפיקוח הסמוכים לשלט ואת מחירו ה
במקום בולט לעין ובאותיות וספרות , יגלה לצרכן, לחוק( ו)ג04בשיווק מרחוק כהגדרתו בסעיף 

 .את רשימת מוצרי המזון בפיקוח ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור, ברורות וקריאות

רכן מהו מוצר מזון בפיקוח באמצעות יצרן יגלה לצ, (א)בלי לגרוע מתקנת משנה  (ב) 
גודל האותיות ; שיופיע על גבי אריזתו של מוצר מזון בפיקוח" מחיר בפיקוח ממשלתי"הכיתוב 

 .פיקסלים והכיתוב יהיה תחום במסגרת 02של הכיתוב האמור לא יפחת מגודל פונט של 

 .צרןלא תחול על מוצר מזון בפיקוח שלא נארז על ידי הי( ב)תקנת משנה  (ג) 

שישה , (ג)-ו( ב)2ואולם תחילתה של תקנה , ימים מיום פרסומן 11תחילתן של תקנות אלה  .3
 .חודשים מיום פרסומה
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