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  419............................................................שיקולי� של צדק יחסי וצדק מתק�) 2(

  419...........................................................................................צדק חלוקתי) 3(

  420......................................................................................ל הכלכליהשיקו) 4(

  425................................................הטעיה לפי חוק הגנת הצרכ� ותו� לב במשא ומת�

  427............מגבלות הכוח: ניצול עמדת הכוח היחסית של העוסק במשא ומת�: 11פרק 

  427.....................................................................................................................כללי

  428...................................................................................... די� החוזי� הכללי–כפייה 

  432.........................................................עושק והשפעה בלתי הוגנת בדי� החוזי� הכללי

  438...........................................עילות העושק וההשפעה הבלתי הוגנת בחוק הגנת הצרכ�

  444.............הניתנות לצרכ� על מנת שירכוש מוצרי� או שירותי� מסוימי�" מתנות) "א(

  446.........................................................................................משחקי פירמידה) ב(

  446.........................................................................................פרסומת לקטיני�) ג(

  447................ בקרה על כוחו העדי� של העוסק–חוק החוזי� האחידי� ודיני תקנת הציבור 

  447............................................................................................................... כללי

  448......................................................חוק החוזי� האחידי� והאוריינטציה הצרכנית

  453...................................................... האחידי� ובקרה על מחיר החוזהחוק החוזי�

  454.............................................................................................תנאי� לפי חיקוק

  455............................................................חוק החוזי� האחידי� ודיני תקנת הציבור

  457................................................................מבחני הקיפוח בחוק החוזי� האחידי�

  458..............................................................................זכות הגישה לערכאות) א(

  459.............................................................הזכות לתרופות והאחריות להפרה) ב(

  459..........................................חוזי� נמשכי�: האינטרס לפרישה מההתקשרות) ג(

  460................................................שינויי� עתידיי� בחוזה: האינטרס לוודאות) ד(

  461....................................................המבחני� הכלליי� לקיפוח והמדיניות הצרכנית

  463.............................................................................הדי� הכללי והצרכ�: 12פרק 

  463.....................................................................................................................כללי

  466..............................................................................................דיני החוזי� הכלליי�

  466...............................................................................................................כללי

  466............................................................................גמירת הדעת בעסקה הצרכנית

  468.................. סיכוני� ביחס לשיבוש בקליטה–דיני ההצעה והקיבול בהקשר הצרכני 



  תוכ� ענייני�

13  

nevo  

  470.............................................................שת הכתב לעקרו� תו� הלבהיחס בי� דרי

  471............................... נהגי� צרכניי�–הסתלקות מחוזה ללא צור� בעילת הסתלקות 

  472.......................................................................דיני הפגמי� ברצו� בכריתת חוזה

  474..................................................................................................פרשנות חוזי�

  480......................................................................מושג ההפרה והיחס בינו להטעיה

  482...........................................................................דיני התרופות בגי� הפרת חוזה

  484..................................................................................................דיני המכר והצרכ�

  484..............................................................................חובת ההתאמה ונפקותה) 1(

  489........................................................................הנטלי� המוטלי� על הרוכש) 2(

  494............................................................העברת הסיכו� ביחס למצבו של הנכס) 3(

  495.....................................................................התרופות בגי� הפרת חוזה מכר) 4(

  496................................................................................................דיני הנזיקי� והצרכ�

  499...................................................................................דיני אמצעי התשלו� והצרכ�

  499......................................................................................תשלו� באמצעות שיק

  502.............................................................................................די� כרטיסי החיוב

  504.................................................................................................דיני הקניי� והצרכ�

  504................................................................מועד העברת הבעלות בעסקת מכר) 1(

  505................................................................. זכויות שביושר–ההגנה על רוכש ) 2(

  506...............................................................................תקנת השוק במיטלטלי�) 3(

  507.............חוסר האיזו� במער� מימוש הזכויות בי� נושה לחייב צרכני שמשכ� נכס) 4(

  508...............................................הגנה על נכסי� צרכניי� מפני עיקול או שעבוד) 5(

  508.................................................................................................דיני ביטוח והצרכ�

  513............................? צרכנות לא�–מעמד הצרכ� בעיד� המידע והאינטרנט : 13פרק 

  513.....................................................................................................................כללי

  513..........................................האפיוני� המיוחדי� של תופעת האינטרנט בהקשר הצרכני

  518....................................סיכוני� לאינטרס הצרכני בעקבות פעילות תרמיתית באינטרנט

  519.........................................................................................משחקי פירמידה) 1(

  519..................................................................................שימוש פסול בנתוני�) 2(

  520................................................................החדרת מידע מטעה על ניירות ער�) 3(

  520.........................................................................ידי התחזות�מעשי מרמה על) 4(

  521...............................................................................פרסומית" טיפת מוחש) "5(

  521....................................................................זכות הצרכ� לנסיגה מעסקה אלקטרונית

  522.........................................שלמות המסרי� התקשורתיי� ורעיו� החתימה האלקטרונית
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  523............................................................................מסרי� אלקטרוניי� כתחליפי כתב

  524.....................................................מנגנוני בקרה ופיקוח על פעילות פסולה באינטרנט

)1 (�  525...........................................................טריטוריאלית�האינטרנט כתופעה חו

  525....................................................................ריב סמכויות אפשרי בי� מדינות) 2(

  526...........................................................................רגולציה פנימית באינטרנט) 3(

  527................................................................מודל ההתערבות המדינתית למניעת מרמה

  528.................................................! הא� הדבר ראוי–הטלת סייגי� לפעילות באינטרנט 

  533........................................................................................דברי סיכו
: 14פרק 

  מפתחות

  549........................................................................................................מפתח חקיקה

  549..............................................................................................חקיקה ישראלית

  571......................................................................................................חקיקה זרה

  579.........................................................................................................מפתח פסיקה

  579...............................................................................................פסיקה ישראלית

  601......................................................................................................פסיקה זרה

  603.........................................................................................................מפתח ספרות

  603...............................................................................................ספרות ישראלית

  607......................................................................................................ספרות זרה

  611......................................................................................................מפתח מאמרי�

  611............................................................................................מאמרי� ישראלי�

  616...................................................................................................מאמרי� זרי�

  627........................................................................................................מפתח ענייני�




