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הודעה במסרון על סיום  -, תיקון הצעת חוק הגנת הצרכן

 עסקה לתקופה קצובה

 תמיכה חלקית-המדד עמדת

 עיקרי החוק §

הצעת החוק מבקשת לחייב עוסק להתריע מראש בפני הצרכן על סיום עסקה המוגבלת בזמן 

 יום לפני סוף התקופה בנוסף לאמצעי הודעה אחרים המעוגנים בחוק כיום. 14באמצעות מסרון 

 תמצית חוות הדעת §

רת נורמה חדשה של אחריות כלפי הצעת החוק מעבירה אחריות מן הצרכן הפרטי לעוסק ובכך יוצ

הצרכן ועול בירוקרטי על העוסק. אנו לא מקבלים את הנחות היסוד של יוזמי החוק ולא מוצאים 

מקום לחייב את העוסקים לשמש כשעון מעורר עבור הלקוח בעסקאות בהן אין ספק כי הלקוח 

 היה מודע לתנאי העסקה.

הוזכרה על ידי יוזמי החוק שבה לא תמיד ברור עם זאת, בעסקאות טלפוניות קיימת מציאות שלא 

שהלקוח הבין והסכים לתנאי העסקה בין אם מחוסר הבנה ובין אם כתוצאה מהטעיה מכוונת. 

כשמדובר בעסקאות אשראי מתמשכות ישנו חוסר איזון בין יכולת הספק לחייב ובין יכולת הלקוח 

הלקוח לעולם יהיה בעמדת  לעצור את התשלום ולפיכך כשמדובר בעסקה טלפונית באשראי

נחיתות, וההחזר מביטול העסקה בדיעבד לא תמיד יצדיק את העלויות (בזמן וכסף) הכרוכות 

 בקבלתו.

 לפיכך אנחנו תומכים חלקית בהצעה ומסייגים אותה באופן הבא:

 ההצעה תחול רק על עסקאות טלפוניות. .1

ת שבוצעו באמצעי לשר הממונה תהיה אפשרות להרחיבה באמצעות תקנות גם לעסקאו .2

מדיה אחרים ובתנאי שאופי העסקאות דומה לעסקה טלפונית מבחינת הקושי לתעד 

 והחשש למצב של אי הבנה או הטעיה מכוונת לגבי תנאי העסקה.

 הצעת החוק תחול רק כאשר העסקה מתמשכת אך מחירה משתנה. .3
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 פרטים טכניים על הצעת החוק §

 .1981–.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1א13הצעה זו היא תיקון חקיקה: תיקון סעיף  .א

 על ידי מירב בן ארי, רועי פולקמן, 25.5.15 –ההצעה הנדונה הוגשה ביום ז' בסיוון התשע"ה  .ב

מיכאל  טלי פלוסקוב, אלי כהן, יעל גרמן, מיק לוי, יחיאל חיליק בר, יואל חסון, רחל עזריה,

 אורן ויואב קיש.

 אין להצעה גלגולים קודמים. .ג

 רקע §

 רי ההסבר על הצעת החוק :מתוך דב

"בשנים האחרונות קיימת תופעה לפיה ציבור הצרכנים מקבל הודעות בדבר הצטרפות למבצעים 

 באמצעות מסרונים לטלפונים הניידים שאת מספרם מסרו לעוסקים בעת ההתקשרות. 

עה מאחר שיש להניח כי מרבית הצרכנים מחזיקים ברשותם מכשירי טלפון ניידים, אין סיבה שהוד

בדבר סיום עסקה לתקופה קצובה לא תגיע גם כהודעת מסרון. על כן מוצע להוסיף לחובת העוסק 

להודיע לצרכן על סיום העסקה או ההתקשרות באמצעים האמורים לעיל, גם את החובה להודיע לו 

על כך באמצעות מסרון לטלפון הנייד שלו, אם הצרכן מסר לו את מספר הטלפון שלו. מוצע 

 ימים בטרם סיום העסקה או ההתחייבות". 14מסרון תשלח לצרכן שהודעת ה

 

תכליתה של הצעת חוק זו היא להגביר את השקיפות והוודאות ולאפשר לצרכן "הלא מודע" או 

"העסוק" זמן לשקול את המשך הקשר שלו עם העוסק או חיפוש אחר אלטרנטיבות חלופיות עם 

 סיום התקופה הקצובה.

 

חייב עסקים אשר מציעים מחירים מיוחדים או מבצע לתקופה מסוימת הצעת חוק זו מבקשת ל

בלבד, להודיע לצרכן על סיום המבצע בסוף התקופה וחזרה לחיוב במחיר רגיל ע"י שליחת הודעה 

לפלאפון של הצרכן. התנאי הוא מסירת מספר הטלפון של הצרכן לעוסק. כל זאת בהנחה 

 לקוחותיו כבר היום שולח להם הודעות פרסומיות.שלעוסק שנמצאים ברשותו מספרי הטלפון של 

על פי יוזמי ההצעה, הצורך בהצעת החוק נובע מתוך שיטת שיווק הנהוגה בעיקר בחברות גדולות 

(בשוק התקשורת לדוגמא): החברה מציעה מחיר נמוך לתקופה ראשונה או לתקופת ניסיון כאשר 



 

26 

 

 )2015( המדד הערכי, מושב קיץ תשע"ה

 www.BeTzedek.co.ilאתר העמותה:  03-5317921 ) טלפון:ע"ר( עמותה למדיניות יהודית בצדק!

יסיון בפועל, חלק לא קטן מהצרכנים לא לאחר מכן המחיר עולה משמעותית באופן אוטומטי. מהנ

זוכרים לעדכן את החבילה (באין הודעה מצד החברה) ומוצאים את עצמם מחויבים במחיר גבוה 

 משמעותית מהמחיר ששילמו בתקופה הראשונה. 

בעיה נוספת, שאינה מוזכרת בדברי ההסבר לחוק, מתעוררת במקרים רבים כאשר קיים ויכוח על 

כשמדובר על עסקה טלפונית. על פי ניסיונם האישי של כותבי דו"ח זה, נציגי  מהות העסקה, בעיקר

החברות לא תמיד מציינים מהם תנאי העסקה לאחר סיום המבצע וכשמדובר על תוספת נלווית 

לעסקה קיימת (למשל הגדלת חבילת הגלישה בסמארטפון) מתקבל הרושם כאילו העסקה 

 מסתיימת כאשר המבצע מסתיים. 

כי לעיתים המחיר החדש גבוה משמעותית מהמחיר של חבילת שירות רגילה, וכך עולה  יצויין,

גיוס הלקוח במחיר נמוך, העלאת המחיר באופן  -החשד כי זוהי שיטת שיווק מתוכננת מראש 

אוטומטי ומופרז בתקופה העוקבת מתוך הנחה שחלק גדול מהלקוחות לא ישים לב וכך תתבצע 

 ותר ממנויי החברה לאורך זמן. גביית מחיר ממוצע גבוה י

טענה נוספת שהועלתה ע"י המועצה הישראלית לצרכנות היא שמסרון יכול לתעד את תהליך 

ההתקשרות ואת תנאי המחירים כולל תאריכים בצורה יותר נגישה ללקוח, מה שעשוי לחסוך 

ך לזכור שמדובר . טענה זו נכונה בעינינו כפי שנפרט בהמשך אך צרי7ויכוחים והתדיינויות בעתיד

בעוד נטל רגולטורי על העסקים ובמיוחד יש להבדיל בין עסקים גדולים לעסקים בינוניים וקטנים. 

עסק גדול בעל מערכת מורכבת לטיפול בלקוחות הוא בדרך כלל עסק שיותר קשה ללקוח 

להתמודד איתו ומצד שני יש לעסק את המשאבים והפניות לעמוד בדרישות הבירוקרטיות של 

וק. לעומת זאת, עסק קטן או בינוני שמערכת שירות הלקוחות שלו היא פשוטה יחסית יתקשה הח

  להתמודד עם האחריות הבירוקרטית הנדרשת.

אמנם, על פי בדיקה שערכנו מסתבר כי העלות התפעולית אינה גבוהה וישנן חברות חיצוניות 

) אך מעבר לעלות 2015-נכון לאג' להודעה  5המעניקות שירות שליחת הודעות בעלות מזערית (כ

התפעולית ישנה העלות הרגולטורית המצטברת. לא תמיד פשוט להעריך את עלות הנטל 

הרגולטורי אך כאשר נוספות עוד ועוד משימות הדורשות תשומת לב ניהולית ויוצרות חשיפה 

 .8משפטית הנזק המצטבר עלול לעלות על התועלת שהמחוקק ניסה להשיג באמצעות הרגולציה

 

7 4649439,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
: OECD-הפחתת נטל הרגולציה אף הוגדר כמשימה שישראל לקחה על עצמה עם הצטרפותה ל 8

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationA.aspx 
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 פרטי הצעת החוק §

הצעת חוק זו מבקשת לחייב עסקים אשר מציעים מחירים מיוחדים או מבצע לתקופה מסוימת 

בלבד, להודיע לצרכן על סיום המבצע בסוף התקופה וחזרה לחיוב במחיר רגיל ע"י שליחת הודעה 

פחות לפלאפון של הצרכן. התנאי הוא מסירת המס' של הצרכן לעוסק. ההודעה צריכה להימסר ל

 יום לפני סוף התקופה. 14

 פיזיבליות אכיפה ובירוקרטיה §

האכיפה מעוגנת בחוק הגנת הצרכן ומתבצעת באמצעות פניות הציבור לרשות הממונה והטלת 

לתאגיד ועד  ₪ 22000) לחוק הגנת הצרכן קובע  קנס של עד 11ג (א)(22עיצומים כספיים. סעיף 

 לעוסק שאינו תאגיד. ₪ 7000

 המפותחת לזכויות הצרכנים במקרים אלה סביר שרוב ההפרות ייאכפו. לאור המודעות

 התאמה לערכי המדד §

 מחד, הצעת החוק סותרת חלק מערכי המדד:

 הצעת החוק מטילה עול רגולטורי ובמיוחד על עסקים קטנים. -מיעוט רגולציה  ·

להיות מודע  הצעת החוק מסירה מהפרט אחריות בסיסית -אחריות אישית  ·

 ולקחת עליהם אחריות.לפעולותיו 

הצעת החוק מהווה התערבות ממשלתית  – הימנעות מהתערבות ממשלתית ·

 בעסקאות פרטיות.

מנגד, בהתאם לערכי המדד, על מנת לקיים תחרות חופשית אמיתית יש למנוע הונאות 

 ומניפולציות.

נו על במקרה הזה לא ידוע ל אנו מאמינים בהתערבות ממשלתית רק כאשר ישנו כשל שוק מוכח.

מחקר שבחן האם מדובר בכשל שוק, אך יש סיבות להאמין כי מבנה העסקאות עשוי להוביל לכשל 

 ואף מהווה פרצה להונאות ומניפולציות:

כאשר מדובר בעסקאות טלפוניות אין מעשה או מסמך המעידים על קניין אלא רק הסכמה  .א

 בעל פה.
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יטוח ואחרות הלקוח אינו מקבל בעסקאות שאינן פיזיות כגון עסקאות תקשורת, עסקאות ב .ב

מוצר פיזי לידיו ולכן קשה לקבוע האם הלקוח השתמש בשירות, לעיתים אף הלקוח 

 והספק אינם יכולים לקבוע זאת.

מטעמים מובנים של נוחות ויעילות לספק יש שליטה על חיוב כרטיס האשראי או חשבון  .ג

רת האשראי וברוב הבנק של הלקוח. לספק ישנו החופש להעביר הוראת תשלום לחב

 המקרים הלקוח יגלה זאת רק בדיעבד לאחר התשלום בפועל.

עלות תיעוד העסקה של ספק המחזיק מערך מכירות טלפוני נמוכה מאוד ביחס לעלות  .ד

 תיעוד העסקה של הלקוח.

הסעיפים לעיל יוצא שכאשר לקוח יטען שלא הסכים לעסקה ואף לא השתמש בשירות, זה  4-מ

כבר חוייב ללא הסכמתו ונטל ההוכחה יהיה עליו. מכיוון שתיעוד העסקה אינו  יהיה לאחר שחשבונו

פשוט ואף לא תמיד כלכלי ביחס לסיכון, במרבית המקרים ללקוח לא תהיה הוכחה לאי ההסכמה 

 והספק יטען שהשירות סופק ולכן יש לשלם עליו.

לה ואמינה. ללא מערכת אחד היסודות של כלכלה חופשית הוא קיומה של מערכת אכיפת חוזים יעי

כזו הכלכלה הינה חופשית רק למי שחזק מספיק להגן על עצמו. במקרה שההסכם הטלפוני אינו 

תואם את הגביה בפועל, העלויות הנדרשות מהלקוח על מנת לאכוף את ההסכם אינן כלכליות ולכן 

ספרות לא ניתן לומר שהמערכת אינה יעילה ואמינה. לא לחינם מוקדשים כרכים שלמים ב

ההלכתית להגדרת פעולת הקניין, המקרה דנן הוא אחת הדוגמאות המודרניות להשלכות של 

 פעולת קניין בעייתית.

ייתכן ויש לדון מחדש בחוקיותה של עסקה טלפונית לאור החלופות הטכנולוגיות הקיימות אך אין 

 זה נושאה של חוות דעת זו.

חוקק על מנת להפוך את אכיפת העסקה במצב הקיים ישנן שתי חלופות עיקריות בידי המ

 לכלכלית עבור הלקוח:

 פיצוי גבוה במקרה של הפרה שיכסה גם את עלויות האכיפה. .א

 הטלת רגולציה שתמנע מצב של אי הבנה בין הספק ללקוח. .ב

אנו לא מקבלים את הנחת היסוד של יוזמי החקיקה שיש להגן על הלקוח מפני עצמו, במידה 

קה והוא מעוניין לבטלה כשהמחיר עולה הרי שזו אחריותו לשים והלקוח הסכים למבנה העס
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לעצמו תזכורת ביומן כשמגיע המועד הרלוונטי. באותה מידה איננו מקבלים הנחת יסוד זו לגבי 

 הסעיפים הקיימים בחוק המחייבים הודעה באמצעים אחרים.

נלווית לעסקה  עם זאת, כשמדובר על עסקאות טלפוניות באשראי ובמיוחד כשמדובר על עסקה

אחרת הרי שאופיו הבעייתי של הקניין מחייב רגולציה משלימה שתוודא שהלקוח משלם על 

 העסקה שהוא אכן הסכים לה ותמנע ממנו את הצורך לרדוף אחרי החברות בדיעבד.

 אנחנו תומכים חלקית בהצעה ומסייגים אותה באופן הבא:

 ההצעה תחול רק על עסקאות טלפוניות. .1

תהיה אפשרות להרחיבה באמצעות תקנות גם לעסקאות שבוצעו באמצעי לשר הממונה  .2

מדיה אחרים ובתנאי שאופי העסקאות דומה לעסקה טלפונית מבחינת הקושי לתעד 

 והחשש למצב של אי הבנה או הטעיה מכוונת לגבי תנאי העסקה.

 הצעת החוק תחול רק כאשר העסקה מתמשכת אך מחירה משתנה. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


