
 
 לחקיקהצהר 

 מבט יהודי לחקיקה בישראל 
 

 

          -----
 259-519122123 :פקס     751-9122123 : טל     02517, הצפוני לוד. ת.א 1המלאכה : משרדי צהר

www.tzohar.org.il       לחקיקהצהר :Ganzel@tzohar.org.il 
 

 

 נייר עמדה

 1722–ו"התשע, (ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות –תיקון )הצעת חוק הגנת הצרכן 

 מבוא

מוצגת , בדרך כלל. כגון התקשרות עם ספק תקשורת, כיום ניתן לעשות עסקאות ארוכות טווח בקלות רבה

 .וקל מאוד להצטרף לעסקאות אלו, דרך ההצטרפות בצורה ברורה וקלה( האינטרנט)במרשתת 

מחייב את נותן השירות לאפשר למנוי " חוק הגנת הצרכן"אמנם . סיום ההתקשרות מורכב יותר, ומת זאתלע

, (בדואר האלקטרוני או בפקס וכדומה, בדואר)או בכתב ( כולל הודעה טלפונית)להתנתק באמצעות הודעה בעל פה 

חשופים הם אף ון רב בהן לשירות לזמו התחייבמתקשים להתנתק מעסקאות שרבים צרכנים אלא שבפועל 

 . העסקהאת בטל לותר על רצונם לאלצם לולמניפולציות שמטרתן להביאם לידי ייאוש ו

הצעת החוק החדשה שמציע חבר הכנסת יואל חסון מבקשת לשנות את המצב הקיים ולחייב את נותני השירות 

 . להעמיד לרשות הלקוחות דרכים נוחות לביטול העסקה בדומה ליצירתה

 

 .ה זה בא להציג את נקודת המבט היהודית בעניין זהנייר עמד

 

 מבט יהודי

שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך (: "מצווה שלז" )ספר החינוך"כלשון , התורה מצווה אותנו לסחור בהגינות

 ".יחננו האלוקים בעולמו באמת וביושראלא כל אחד יזכה בעמלו במה ש, שקר ותרמית

כגון הצגת העסקה כמושכת ומפתה יותר ,,כר מהצגת מצג שווא בעת ביצוע העסקהמסחר הוגן משמעו שיימנע המו

י "ומסביר רש. אף אם כל התנאים ידועים ללווה, אסרה התורה הלוואת כסף בריבית, משום כך. ממה שהיא באמת

אינו , תכך רבי. ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקדו, שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש: "את טעם האיסור

  1(.כד,שמות כב, י"רש" )עד שהרבית עולה ומחסרו ממון הרבה, מרגיש ואינו ניכר

שיש , אנשים קשיי יוםאזרחים ותיקים ו, כגון עולים חדשים, הדבר נכון במיוחד כשמדובר באוכלוסייה מוחלשת

וראוי , ביטול העסקההמקשות על  ,רוקרטיה הנדרשת לפעמים על ידי החברותולהם קושי אובייקטיבי לעמוד בבי

 2.שהחוק יעמוד לצד האוכלוסיות האלו ויסייע להן להתמודד בקושי הזה

 

לבין יית עסקה שבעשקלות התומכים בהצעת החוק שעניינה ליצור הדדיות בין  "צהר"רבני , לעיל לאור האמור

 . ביטולה

  

                                                           
(: רצט ,לא תעשה ,ספר המצוות)ם "הרמב ןכלשו ,(יד,ויקרא יט)' ן מכשוללפני עוור לא תת'גם איסור של  הזמסוג יש בעסקה שיתכן י 1

תיישירהו אל הדבר שתחשוב שהוא [ אלא]=אבל  ,ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו, שאם ישאלך אדם עצה בדבר הוא נפתה בו ,והוא"

 ".טוב וישר

אולי ההמלצה להצטרף לשירות היא בעצם עצה גרועה  ןולכ, השירותן להתנתק מעליו מגלה ללקוח עד כמה יקשה  ינונותן השירות א

 . לקוחל
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ט ָיתֹום "ה היא היותו "נציין רק כי אחת ממידותיו של הקב. לחלש ביהדותראוי אין צורך להכביר מילים על חשיבות יחס  2 פַּ ה ִמשְׁ ֹעשֶׂ

ָמָנה לְׁ אַּ ָלה ,וְׁ ִשמְׁ ם וְׁ חֶׂ ת לֹו לֶׂ ֹאֵהב ֵגר ָלתֶׂ  ,קבוצת אוכלוסייה מוחלשתשהוא דוגמה ל, ר לגרועזלאנו מצווים  ,תבעקבות זא .(יח,דברים י" )וְׁ

ֵגר" :שנאמר ת הַּ ם אֶׂ תֶׂ בְׁ ֲאהַּ ָרִים ,וַּ ץ ִמצְׁ רֶׂ אֶׂ ם בְׁ  (. יט,ים דברי" )ִכי ֵגִרים ֱהִייתֶׂ


