
הונאה צרכנית
Consumer fraud



רֹותבְֵּרֹותפ ְֵּמָעְרִביןֵאין ,פ 

;יםֲחָדִשֵּב ֵּיםֲחָדִשֲֵּאִפּלּו

ין רָצִריְךְוא  .ִניםישֵָּבִֵּיםֲחָדִשֵּלֹומ 

: משנה

Produce may not be mixed together with other 
produce, even new produce with new produce, 
and needless to say new with old.



למה לא  

?בעצם







WHAT IS THE DEFINITION OF CONSUMER FRAUD?

Consumer fraud is commonly defined as deceptive business practices that 

cause consumers to suffer financial or other losses. The victims believe they 

are participating in a legal and valid business transaction when they are 

actually being defrauded. Fraud against consumers is often related to false 

promises or inaccurate claims made to consumers, as well as practices that 

directly cheat consumers out of their money.



:הצרכןהגנתלחוק 2סעיףפ"ע

 .עסקהביצועואחרילפניואמיתימלאמידעיקבלהצרכןכילהבטיחנועדהצרכןהטעייתאיסורשלמטרתו

 .בעסקהמהותיענייןלכלביחסהצרכןאתלהטעותשעלול, (פרסומותכולל(מחדלאומעשהכלעלחלההטעיהאיסור

.הצרכןאתלהטעותעלוליםהמחדלאושהמעשהדיאלא ,למעשההטעיהלהתבצעחייבתלאהחוקפיעל

:למשללמצואניתןהמהותייםהפרטיםבין .סגורהרשימהאיננה ,בחוק 2בסעיףשמופיעיםכפיבעסקהמהותייםהפרטיםרשימת

.שירותאוהמוצרטיב•
.והשירותהמוצרשלהמהות •
.העסקהשלהביטולתנאי •
.השירותאוהמוצרוסוגכמות •
.השירותאוהמוצרשלוהמשקלהמידה •
.השירותאוהמוצרשלוהרכיביםהצורה •
.השירותאוהמוצרשלהאספקהומקוםמועד •
.בשירותאובמוצרלעשותשניתןהשימוש •
.השירותנותןאוהיבואן /היצרןזהות •
.השירותאוהמוצרשלהמסחריהכינויאוהשם •
.המוצרשלהייצורמקום •
.בולשימושאוהמוצרלתיקוןהמתאימיםחומריםאואביזרים ,חלפיםשלקיומם •
.משופץאוחדשהיותואובמוצרשנעשההקודםהשימוש •
.השירותאוהמוצרשלהאחריותתנאי •

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/089_001.htm#Seif62


תב ֵּ ירּוִהִתֵּי ִיןבְֱֵּאמ 

ב ְךבְֵּהָקש ְֵּלָער  ,ר 

ְשֵּהּואש ֵּנ יִמפְֵּ .יחֹובִֵּמ 

In truth they permitted sharp wine to be mixed with 
weak wine, since this improves [the taste]. 



הונאה ביינות





יִשְֵּמָעְרִביןֵאין ,י ִיןבְֵּי ִיןְמר 

ןֲאָבל תלֹונֹות  .ָמָריוְשֵּא 

Wine lees may not be mixed with 
wine, but [the seller] may give 
[the buyer] the lees that come 
from the same wine.



• One whose wine has been 
mixed with water may not sell it 
in a store unless he informs [the 
buyer] and not to a merchant 
even if he has informed him, 
since [the merchant would buy 
it] only to deceive with it.

נִִֵּמי בש  ִיםְתָער  ,י ינֹובְֵּמ 

נּוִיְמכְֵּלֹא ,ֲחנּותב  ר 

ּלֵָּ ןִאםאא  ;הֹוִדיעֹוכ 

ת  לֹאוְֵּ ף ,ָּגרל  לא  ,הֹוִדיעֹוש ִֵּפיע 

ינֹוש ֵּ ּלֵָּא  ּמֹותאא  .בֹוְלר 





נֵָָּמקֹום ֲהגּוש 

טִֵּ ִיםילְלה  י ֵּמ  ,ִיןב 

:ילּוי טִֵּ
In a place where they are 

accustomed to put water in 
wine, they may do so. 





ורמותנ

ותממוסכ

ובלקמ


