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 כבוד השופטת כרמית בן אליעזר פני ל 
 

 
 תובע

 
 ראובן טרופ 

 ע"י ב"כ עו"ד אדי בליטשטיין
 

 
 נגד

 
 . הנרי בן סעיד1 נתבעים

 . גולן בן סעיד2
 ע"י ב"כ עו"ד חיים גילעדי                                                             

 
 

 פסק דין
 

 

לפניי תביעת התובע להורות על ביטול עסקת רכישת רכב שרכש מהנתבעים והשבת  .1

 התמורה ששילם, וכן לפיצוי בגין נזק לא ממוני.

 

הנתבע(, שהוא סוחר רכבי יד שנייה, רכב יד )להלן:  2אין חולק, כי התובע רכש מהנתבע 

לתצהיר התובע(.  3)נספח  19.12.2019שנייה מסוג רנו קנגו  וזאת על פי הסכם מכר מיום 

ישולמו במזומן, ₪  10,000כאשר ₪,  60,000על פי ההסכם, התמורה בעד הרכב היא 

 והיתרה תשולם באמצעות הלוואת מימון.

 

ם כי ביום המכירה, טרם החתימה על ההסכם, פנו למכון כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדי

רישוי ושם נערכה בדיקה לרכב. על פי תוצאות הבדיקה, בין היתר, הרכב הוא לאחר תאונה. 

 5)נספח  29,653כמו כן מספר הקילומטרים שגמע הרכב על פי תוצאות הבדיקה הוא 

אם התובע ראה את לתצהיר התובע(. כפי שיפורט בהמשך, יש מחלוקת בין הצדדים ה

 תוצאות הבדיקה בטרם הסכים לרכוש את הרכב.  

    

, הוא לא היה מעורב באופן ישיר בעסקה, אך הסכם 2הוא אביו של הנתבע  1הנתבע 

 המכירה והקבלות שניתנו לתובע נושאים את שמו כעוסק מורשה.  

 

תובע, לפני רכישת התובע טען כי הוא לא הוחתם על טופס גילוי נאות כנדרש בדין. לטענת ה .2

הרכב לא נמסר לו כי הרכב שהוא רכש עבר תאונות ו/או כי הקטינו באופן משמעותי את 

מספר הקילומטרים שהרכב עבר במד הקילומטר. התובע טען כי במהלך נסיעה ביום 

הגיע עם הרכב  1.1.2020נדלקו ברכב מספר נורות אזהרה. לטענת התובע, ביום  26.12.2019

ם אמרו לתובע כי ברכב "שיחקו" עם מד הקילומטר והקטינו את תצוגת למוסך מורשה ש
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מספר הקילומטרים שהרכב עבר. לאור השינויים שבוצעו ברכב פגה אחריות היצרן. כמו 

 כן, הוסבר לתובע כי הרכב עבר תאונה קשה.   

לטענת התובע, טרם רכישת הרכב התובע ניגש עם הנתבע למכון בדיקה אשר הוצע על ידי 

תבע ובוצעה בדיקה לרכב. אולם, תוצאות בדיקת הרכב נמסרו לנתבע, אשר אמר הנ

שהבדיקה טובה, והם נמסרו לתובע רק לאחר שהרכב נרשם על שמו ורק לאחר שהתובע 

דרש לקבלן פעמים רבות, וגם אז הנתבע סרב למסור אותן לתובע, והתובע לקח את המסמך 

כי נרשם בה כי הרכב עבר תאונה וכי מספר משולחנו של הנתבע. לאחר עיון בבדיקה עלה 

 הקילומטרים ברכב גבוה הרבה יותר ממה שהנתבע רשם בהסכם המכר.   

לטענת התובע, עם היוודע מלוא המידע בדבר היסטוריית הרכב הוא פנה לנתבע וביקש 

 לבטל את העסקה, אך סורב.

    

 היה מעורב בעסקה., שלא 1טען כי הוא מייצג את העסק של אביו, הנתבע  2הנתבע  .3

לגופו של עניין, הנתבע טען כי התובע רכש את הרכב על סמך הבדיקה שביצע וההסבר 

שקיבל מהבוחן ולא הוסתר ממנו דבר. לטענת הנתבע, התובע קיבל לידיו את תוצאות 

הבדיקה והחליט לרכוש את הרכב, ולאחר מכן השאיר את הטופס אצל הנתבע לצורך ביצוע 

וסיף וטען כי מספר הקילומטרים שנרשם בהסכם המכירה הוא מספר תיקונים. הנתבע ה

 הקילומטרים שעבר הרכב.

    

 השתלשלות העניינים בתיק

 

הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה  1.7.2020במהלך ישיבת קדם המשפט הראשונה מיום  .4

תוקף של החלטה, ולפיה, מבלי לוותר על טענותיהם, יחזיר התובע את הרכב לנתבעים, 

ינסו למכור אותו, וככל שיצלח הדבר בידיהם תועבר התמורה לתובע והצדדים ינסו  אשר

לסלק את יתר המחלוקות ביניהם בהסכמה. עוד הוסכם, כי במהלך תקופה זו יישאו 

הנתבעים בתשלום החודשי בגין הלוואת המימון וכן במחצית מעלות ביטוח הרכב, וכי ככל 

ה, יופחתו התשלומים שהועברו לתובע מסכום שיימכר הרכב והצדדים לא יגיעו להסכמ

 התביעה. 

 

 במקביל, ניתנו הוראות להגשת ראיות ולקידום התיק.

 

בהמשך, ומשהנתבע לא הצליח למכור את הרכב בתקופת הקורונה ואף לא הגיש תצהירים 

( ישיבת קדם משפט שניה במהלכה נקבע התיק 2.11.2020מטעמו, התקיימה )ביום 

 ע כי במקביל ימשיך הנתבע לנסות למכור את הרכב. להוכחות תוך שנקב
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הגיעו הצדדים להסכמה, אשר קיבלה תוקף של  23.5.2021בישיבה שהתקיימה ביום 

ההסדר הדיוני הקודם יעודכן, בין היתר בכך, שהנתבע ימכור את הרכב החלטה, ולפיה 

הסרת תוך שהאחריות לשלם את יתרת תשלומי ההלוואה ו₪,  30,000תמורת סך של 

 השעבוד עוברת לתובע. 

 
המחלוקת שתיוותר בין הצדדים לאחר מכן תוכרע על יסוד סיכומי הצדדים עוד הוסכם, כי 

 בכתב, וללא שמיעת ראיות. 

 

 הצדדים סיכמו טענותיהם וכעת הגיעה שעת ההכרעה.

 

 דיון והכרעה

 

של  בהתאם להסכמות הצדדים, החזיר התובע את הרכב לנתבע והוא מכרו תמורת סך .5

אשר הועברו לתובע. עוד אין חולק, כי הנתבע שילם לתובע את התשלומים ₪  30,000

 45,179.94החודשיים כמתחייב מן ההסדר הדיוני, כך שסה"כ שילם הנתבע לתובע סך של 

לסיכומי הנתבע(. עם זאת, ההסכמות הושגו מבלי  24לסיכומי התובע וסעיף  26)סעיף ₪ 

לדון בטענות הצדדים כמפורט בכתבי הטענות,  ולהכריע  לגרוע מטענות הצדדים כך שיש

 בהן, ואז לבחון את השפעת ההסדר הדיוני על תוצאת פסק הדין.

 

השאלה המתעוררת בענייננו היא, אפוא, האם הפר הנתבע את החובות המוטלות עליו עפ"י 

כמה  האם ועד –כל דין, והאם קמה לתובע כתוצאה מכך זכות לבטל את העסקה, וככל שכן 

 זכאי התובע לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו.

 

 חובת גילוי

 

משמדובר בעסקה למכירת רכב ע"י סוחר רכב, הרי שהעניין מוסדר בחקיקה ספציפית  .6

המתייחסת, בין היתר, להיקף חובת הגילוי החלה על המוכר, ביחס לפרטים המהותיים 

 הנוגעים לעסקה. 

 

)להלן: חוק  2008 –למידע וגילוי נאות(, תשס"ח לחוק מכירת רכב משומש )זכאות  4סעיף 

מכירת רכב משומש( מטיל על העוסק חובה לערוך גילוי נאות של פרטים שונים הקשורים 

 ברכב ולמסור לקונה טופס גילוי:

 

לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו  )א(
 כל אלה:
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 החוזה(; –רוכש הרכב )בסעיף זה  נחתם חוזה בכתב בינו לבין (1)

העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד  (2)
מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן )ב( 

 טופס גילוי(; –)בסעיף זה 

 רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי. (3)

 בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן: עוסק ברכב יפרט במדויק, )ב( 

 –שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד  (1)
 גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים  (2)
 גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא; –תאגיד 

אם הבעלים  –הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו מספר הבעלים  (3)
 גם את שמה ומספרה של החברה; –הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר 

פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס  (4)
 הגילוי;

מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו  (5)
 עד מסירת טופס הגילוי;לראשונה ועד למו

 הסכום שישולם בעבור הרכב. (6)
 

חוק מכירת רכב משומש הוא חוק צרכני, אשר נועד להרחיב את ההגנה על הלקוח הרוכש 

לחוק, וחובת מסירת  4רכב ממי שעוסק בכך. בהתאם, גם דרישת הגילוי הקבועה בסעיף 

ד אלא מדובר בעניין מהותי טופס גילוי נאות לקונה והחתמתו עליו אינן עניין טכני בלב

שמבטא את החשיבות שראה המחוקק בחובת הגילוי, לאור יחסי הכוחות הלא שוויוניים 

ג'מאל עבד אלקאדר נ' פריד  57936-01-20המובנים בין העוסק לקונה )השוו: תאמ )קריות( 

 ((.1.3.2021) פאעור

 

ס גילוי. בכך הפר הנתבע בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע לא מסר לתובע טופ

את חובתו על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש, ולא נהג במידת האחריות המצופה 

 מעוסק כנדרש בחוק.

 

בסיכומיו טען הנתבע כי יש לדחות את טענות התובע, כיון שאף שלא נמסר לו טופס, הרי  .7

 הרכב. שכל המידע הרלוונטי גולה במסגרת הסכם המכר והיה ידוע לו טרם רכישת 

 

אין בידי לקבל טענה זו. כאמור מסירת טופס גילוי נאות על ידי העוסק לרוכש היא עניין  .8

מהותי ואין בטענות הנתבע כדי לפטור אותו מחובתו עפ"י החוק, המחייב אותו למסור 

(( ולהחתימו עליו 2)א()4להסכם המכירה )סעיף  בנפרד ומעברטופס גילוי נאות מפורט 

עבר לכך, טענת הנתבע בסיכומיו, כי בהסכם המכירה נרשם כי הוא מהווה ((. מ3)א()4)סעיף 

גילוי נאות וכי הפרטים הנדרשים גולו במסגרתו, אינה נכונה עובדתית. בהסכם המכירה 
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כלל לא היה רשום כי מדובר במסמך גילוי נאות. כמו כן, בהסכם המכירה לא מפורטים 

א נרשם כלל כי הרכב עבר תאונה )כאשר לחוק, ובכלל זאת ל 4הפרטים הקבועים בסעיף 

לתצהיר התובע(,  7ראו גם נספח  -אין מחלוקת בין הצדדים כי הרכב אמנם עבר תאונה 

 פרט שהעוסק מחוייב בגילויו בטופס גילוי נאות על פי החוק.

 

עד למועד חתימת החוזה ובנפרד  –הנה כי כן, הנתבע הפר את חובתו עפ"י החוק ליתן לתובע 

 טופס גילוי הכולל את כל המידע הקבוע בחוק.  –ממנו 

 

, ניתן לומר כי הפרת חובה זו מעבירה את הנטל לכתפי הנתבע  לכל הפחותלהשקפתי, 

תובע באופן מניח את הדעת להוכיח כי עובר לחתימה על הסכם המכירה הובאו לידיעת ה

 לחוק.  4כלל הפרטים המהותיים הנוגעים לעסקה, ובפרט אלו המפורטים בסעיף 

 

אלא, שכפי שאפרט מייד, טענת התובע כי לא הובאו לידיעתו כלל הפרטים ואף נמסר לו 

 –מידע שגוי ביחס למספר הקילומטרים שגמע הרכב וכן ביחס לקיומה של תאונה קודמת 

בנסיבות אלו, בהתחשב במהות החוק ותכליתו, אני סבורה כי התובע הוכיח לא נסתרה, ו

 כי קמה לו זכות לבטל את העסקה בשל הפרת חובת הגילוי. 

 
כאמור, אין מחלוקת כי טרם המכירה, ניגשו התובע והנתבע למכון בדיקה שהציע הנתבע  .9

ש"ח. הצדדים חלוקים בשאלה האם  700ונערכה שם בדיקה לרכב עבורה שילם התובע 

טופס תוצאות הבדיקה נמסר לתובע או לא. התובע טוען כי תוצאות הבדיקה נמסרו לנתבע, 

הבדיקה היא טובה. לטענת התובע הוא ביקש לקבל אשר לא מסר אותן לתובע ואמר לו ש

את תוצאות הבדיקה פעמים רבות ורק לאחר ביצוע העברת הבעלות על הרכב ולאחר 

שהתובע הגיע למשרד הנתבע לפגישה עמו והנתבע עדיין סרב למסור את תוצאות הבדיקה, 

כי התובע  התובע נטל את תוצאות הבדיקה ללא רשותו מהשולחן.  הנתבע טען לעומת זאת,

בדק את הרכב והחליט לרכוש את הרכב על סמך הבדיקה וההסבר מהבוחן. לטענת הנתבע 

התובע קיבל לידיו את תוצאות הבדיקה והחליט לרכוש את הרכב ולאחר מכן השאיר את 

 תוצאות הבדיקה אצל הנתבע לצורך ביצוע תיקונים, והוא לא מנע ממנו את קבלת הטופס. 

 

חוק מטיל על העוסק חובה למסור לקונה טופס גילוי נאות נפרד, ולפרט כפי שציינתי לעיל, ה

בו את כל הפרטים המהותיים, לרבות מספר הקילומטרים שעבר הרכב וקיומן של תאונות 

קודמות, ולהחתימו על טופס זה. מטרת חובה זו שהוטלה על העוסק, להביא לידיעת הקונה 

ודא כי הוא מתקשר בהסכם לאחר קבלה את כל הפרטים המהותיים הנוגעים לעסקה, ולו

והבנה נאותה של כל הפרטים הנוגעים לעניין. משהפר העוסק חובה זו, אני סבורה כי לכל 

הפחות עליו הנטל להוכיח כי המידע האמור הובא לידיעת הקונה באופן סביר. מכאן, 
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פניו שמשלא הוכיח הנתבע כי אכן נמסר לידי התובע טופס הבדיקה ותוצאותיה הובאו ל

 הרי שיש לקבוע כי התובע לא קיבל לידיו את המידע הדרוש. –באופן ברור ומפורט 

 

ודוק. גם אילו קיבל התובע לידיו את תוצאות הבדיקה, לא היה בכך כדי למלא את חובתו 

של העוסק עפ"י החוק. ואולם, משעה שהנתבע מבקש להיבנות מבדיקה זו לריפוי הפגם של 

 ליו בחוק, הרי שהנטל עליו להוכיח זאת. אי קיום החובה המוטלת ע

 

הנתבע לא הציג כל אסמכתא לכך שטופס הבדיקה נמסר לתובע, לא הגיש תצהיר מטעם 

הבוחן ולא ביקש להעיד אותו. נוסף על כך, ובניגוד לטענת הנתבע, על טופס תוצאות 

ל הבדיקה אין חתימה של התובע. אמנם, אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע שילם ע

הבדיקה, ובתחתית טופס תוצאות הבדיקה מודפסים שמו של התובע, שמו של הבודק  

וחותמת של המכון. ואולם, בעוד שעל הטופס יש חתימה של הבודק, אין עליו חתימה של 

לתצהיר התובע(. עוד אציין, כי אין חולק כי טופס הבדיקה נמסר עוד ביום  5הנתבע )נספח 

מה על הסכם המכירה( לידי הנתבע ונותר בידיו )כאשר ביצוע הבדיקה )הוא יום החתי

לטענתו נותר הטופס בידיו על מנת לבצע תיקונים(, ואף בכך יש כדי לחזק את נקודת המוצא 

כי הטופס נמסר לנתבע ועליו הנטל להוכיח כי קודם לכן היה בידי התובע. גרסתו של התובע 

 –ין מספר הקילומטרים שגמע הרכב ובפרט על הפער בענ –כי לא ידע על תוצאות הבדיקה 

נתמכת גם בהתנהלותו בזמן אמת, ובפרט מסמיכות הזמנים שבין הגילוי אודות המידע 

שהוסתר ממנו לבין ביטול העסקה, ובעובדה שהחל משלב זה בחר שלא לעשות עוד שימוש 

, ימים ספורים לאחר 5.1.2020ברכב )ראו הודעת הביטול שמסר התובע לנתבע כבר ביום 

לתצהיר התובע; אציין, כי בכל הנוגע לשאלת קבלת או אי קבלת  6קבלת הרכב, נספח 

תוצאות הבדיקה, אין התכתובות בין הצדדים תומכות גרסתו של מי מן הצדדים, שעה 

שאין בהן אלא כדי לבסס את העובדה, שממילא אינה שנויה במחלוקת, כי טופס הבדיקה 

 נותר בידיו של הנתבע(. 

 

קבל את טענת הנתבע לפיה יש להחיל בענייננו את הכלל בדבר "ייזהר הקונה". לא מצאתי ל

על פי פסיקת בית המשפט העליון "עם חקיקת חוק המכר בוטל עיקרון 'יזהר הקונה'. חוק 

המכר, היוצא מנקודת הנחה כי בשל נגישותו המוגבלת של הקונה למידע מהותי על אודות 

של המוכר, בא לעודד את המגמה הכללית של  הנכס, מעמדו הוא נחות לעומת מעמדו

הביטחון המסחרי, לשרת צורך הרתעתי, והוא מבקש להגן על הקונה באמצעות מתן בכורה 

(. לטעמי, הדברים 11.2.2014)אורי עיני נ' חן שיפריס  8068/11לעיקרון 'יזהר המוכר'" עא 

מש, המחיל דין מיוחד יפים ביתר שאת בענייננו, בהינתן תחולתו של חוק מכירת רכב משו

על סוג זה של עסקאות, בהתחשב בפערי הכוחות והמידע בין הצדדים, והנגישות המוגברת 

 למידע אודות  הרכב אותו הוא מוכר.  –העוסק במכירת כלי רכב  –של המוכר 
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בכל מקרה, ואף אם היה על התובע לבקש לראות את טופס תוצאות הבדיקה בטרם הסכים 

הדבר אינו פוטר את הנתבע מחובת הגילוי החלה עליו כלפי התובע לבצע את הרכישה, 

בהתאם לדין. בענייננו, כאמור, הנתבע לא מסר לתובע טופס גילוי נאות, וכן בהסכם 

המכירה כלל לא אוזכר כי הרכב עבר תאונה )אף שבידי הנתבע היה טופס תוצאות הבדיקה 

עבר כפי שנרשם בהסכם המכירה שבו היה הדבר רשום(, וכן מספר הקילומטרים שהרכב 

אינו  מספר הקילומטרים האמיתי, כפי שיפורט להלן. לכן, לא הוכח בדרך זו או אחרת כי 

הנתבע קיים את חובת הגילוי המוטלת עליו על פי הדין )עוד בעניין חובת הגילוי בשלב 

-11סעיפים  (,6.6.11) ( בע"מ2000כהן נ' מבני גזית ) 7730/09הטרום חוזי ראו והשוו: ע"א 

 ((.10.10.2018) שמואל אמיתי נ' דוד לובינסקי בע"מ 62888-11-15; עא )ת"א( 13

 

הנה כי כן, הוכח במאזן ההסתברויות, כי הנתבע הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו, וזאת  .10

משלא דאג למסור לתובע טופס גילוי נאות הכולל את כל הפרטים הנדרשים ולהחתימו 

 כי פרטים אלו הובאו לידיעת התובע באופן סביר בכל דרך אחרת.עליו, ומשלא הוכיח 

 

בטרם אפנה לניתוח המשמעות המשפטית של הפרת חובת הגילוי, אדרש לקביעת ממצאים 

 –במסגרת הסכם המכירה  –עובדתיים באשר לפער בין המידע שנמסר לתובע ביחס לרכב 

 והעובדות לאשורן. 

 

 והעובדות לאשורןהפער בין המידע שנמסר לתובע 

 

לא במסגרת טופס גילוי )שלא  –אין חולק, כי הרכב עבר בעברו תאונה, וכי עניין זה לא גולה  .11

נמסר( ואף לא במסגרת הסכם המכירה. נוסף על כך טען התובע, כי עובר לרכישה לא נמסר 

 לו כי הקטינו במד הקילומטרים את מספר הקילומטרים שהרכב עבר. 

בידי התובע להוכיח במאזן ההסתברויות את טענתו כי מספר אני סבורה, כי עלה 

 הקילומטרים שהרכב עבר כפי שרשום בהסכם המכירה אינו משקף את המצב לאמיתו. 

 

נכתב כי מספר הק"מ שהרכב עבר בעת המכירה הוא  19.12.2019בהסכם המכירה מיום 

רכב לפני קנייה לתצהיר התובע(. לעומת זאת, בתוצאות בדיקת ה 3ק"מ )נספח  19,880

שנערכה באותו היום ולפני החתימה על הסכם המכירה, במכון הבדיקה )שכאמור הוצע על 

ידי הנתבע, ואין חולק גם כי תוצאות הבדיקה נשארו אצלו(, נרשם כי מספר הקילומטרים 

ק"מ. במאמר מוסגר יוער, כי טענת התובע כי לאחר מכן פנה למוסך אחר  29,653הוא 

לא הוכחה,  –ק"מ(  52,000רכב גמע מספר אפילו גבוה יותר של קילומטרים )ונמסר לו כי ה

משלא הובאה לה כל אסמכתא. עוד יצויין, כי אף אחד מהצדדים לא הציג את רישיון הרכב, 

כך שלא ניתן לדעת מה מספר הקילומטרים הרשום בו. עם זאת, כאמור, די בתוצאות 
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ספר הקילומטרים שהרכב עבר כפי שנרשם בדיקה שנערכה טרם הקנייה כדי להעיד כי מ

בהסכם המכירה לא שיקף את מספר הקילומטרים שהרכב עבר בפועל, וככל הנראה גם מד 

הקילומטרים )שבהתאם לרשום בו נרשם המספר בהסכם המכירה( לא שיקף את מספר 

 הקילומטרים שהרכב עבר בפועל.  

 

ם המכירה אינו תואם את משהוכיח התובע כי מספר הקילומטרים כפי שנרשם בהסכ .12

תוצאות הבדיקה, הרי שיש לקבוע כי הנטל להוכיח כי הרישום בהסכם המכירה הוא 

עובר לכתפי הנתבע. זאת, כמתיישב אף עם מדיניות שיפוטית ראויה, המתחייבת  –הנכון

הן מהוראות חוק מכירת רכב משומש ותכליתו והן עם פערי הכוחות הקיימים בין סוחר 

 ונה.הרכב לבין הק

 

ודוק. משעה שהרכב נלקח לבדיקה, אשר העלתה כי קיים פער ביחס למספר הקילומטרים 

שגמע הרכב, ובפרט משעה שלטענת הנתבע הושאר טופס הבדיקה בידיו על מנת לתקן את 

הרי שחלה על הנתבע החובה והאחריות לבירור מקור הפער ומשמעותו  –הטעון תיקון 

שר נחתם מאוחר יותר באותו יום, ובו נרשם מספר בטרם החתימה על הסכם המכירה, א

שונה של קילומטרים. הדבר אף שולל את טענת הנתבע כי לא ידע על קיומו של פער זה, 

 שעה שאין חולק כי הנתבע קיבל לידיו את טופס הבדיקה. 

 

בנסיבות אלו, ככל שרצה הנתבע לסתור את ההנחה העולה מפער זה, כי המידע שנמסר 

היה עליו להביא ראיות לכך שמספר הקילומטרים שנרשם  –ה אינו נכון בהסכם המכיר

בהסכם המכירה הוא הנכון. הנתבע לא עמד בנטל זה. הנתבע אמנם העלה בכתב ההגנה 

השערות לעניין מספר הקילומטרים שנרשם בתוצאות הבדיקה, אך לא הובאה כל ראייה 

אישור מחברת אוטו קאר ממנה  לביסוס השערות אלו. הנתבע אף טען בכתב ההגנה כי יש

 ק"מ, אך אישור כאמור לא הוצג.  19,000-נרכש הרכב שמספר הק"מ שעבר הרכב הוא כ

 

בתצהירו טען הנתבע כי הוא לא ביצע שום שינוי במד הקילומטרים, והוא לא ידע ולא יכול  .13

נתבע לדעת על שינוי כזה שבוצע )ככל שבוצע( בטרם רכש את הרכב. נכונה אני להניח כי ל

אכן לא הייתה כל מעורבות בשינוי מספר הקילומטרים במד )התובע לא טען אחרת(, אולם 

בכך אין כל רבותא, שכן, כאמור, הוכח במאזן ההסתברויות כי המידע שנמסר ביחס למספר 

הקילומטרים לא היה נכון, ודי בכך כדי להסיק כי קיימת אי התאמה. מעבר לכך, כאמור, 

את תוצאות הבדיקה, אשר הצביעו על מספר שונה של קילומטרים,  משקיבל הנתבע לידיו

ובפרט משלא טרח לברר פער זה, הרי שנשללת גם טענתו כי לא ידע על הפער. אציין, כי 

להשקפתי, בהתחשב בתכליותיו של חוק מכירת רכב משומש, הרי שיש מקום להטלת 

טיבית כי היה עליו לדעת על אחריות מוגברת על מוכר רכב משומש, בין היתר בקביעה נורמ

 אי ההתאמה האמורה.
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העולה מן המקובץ, כי הוכח במאזן ההסתברויות, כי הרכב עבר תאונה אשר דבר קיומה  .14

לא נמסר לתובע עובר לרכישת הרכב, וכי מספר הקילומטרים שגמע הרכב כפי שתועד 

התקיימה אי בהסכם המכירה לא היה נכון. מכאן, שבשני היבטים אלו הוכיח התובע כי 

התאמה, המקימה לו זכות לבטל את ההסכם, כפי שאכן עשה )הגם שבהודעת הביטול 

 התייחס לעניין הפער במספר הקילומטרים בלבד(.

 

 האם היה התובע זכאי לבטל את העסקה?

 

התובע ביסס את טענתו כי הוא זכאי לבטל את ההסכם ולדרוש השבה על מספר מקורות  .15

חוק מכירת רכב משומש, חוק המכר ועוד. בענייננו, די בכך  נורמטיביים בדיני חוזים,

שהמוכר הפר את החובות המוטלות עליו מכוח חוק מכירת רכב משומש, בצד הקביעה כי 

לחוק המכר, כדי להקים לתובע עילה לביטול  11התקיימה אי התאמה, כמשמעותה בסעיף 

 ההסכם, ואין צורך להידרש ליתר טענותיו בעניין זה.

 

 קובע כדלקמן: 1968 –לחוק המכר, תשכ"ח  11 סעיף

 –המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר 

  ... 

 ( נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;2) 

 ... 

( נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או 4) 
 להתאמה; לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות

 ( נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.5)
 

כאמור לעיל, התובע הוכיח במאזן ההסתברויות, כי הרכב עבר תאונה שלא גולתה, וכי היה 

פער בין מספר הקילומטרים שעבר הרכב כפי שנרשם בהסכם המכירה לבין המצב לאמיתו. 

תאמה" כמשמעותה בחוק המכר, המהווה הפרה בנסיבות אלו, אני סבורה כי קיימת "אי ה

שטרית נ'  7642/97של החוזה, אשר הקימה לתובע זכות לביטול ההסכם )השוו: רע"א 

 (.516(, 3, פ"ד נג)נוסבאום

 

מדובר הנתבע הוסיף וטען, כי גם אם טענת התובע נכונה בנוגע למספר הקילומטרים עדיין  .16

כן טען כי בגין התאונה לא הייתה ירידת ערך ביחס לרכב זה, ו במספר נמוך של קילומטרים

והתאונה לא פגעה בערכו של הרכב. עוד טען הנתבע )טענה שהועלתה לראשונה בסיכומים 

 והיא מהווה אפוא הרחבת חזית( כי מחיר הרכב שיקף נתונים אלו.
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אין בטענות אלו כדי לסייע לנתבע ולשלול את זכות הביטול שקמה לתובע. על פי לשונו של 

חוק המכר ותכליתו, ובפרט בעסקת מכר בין מי שעיסוקו במכירת כלי רכב לבין קונה פרטי, 

 לקונההרי שכל עוד אין מדובר בעניין של מה בכך, מהווה אי ההתאמה הפרה המקימה 

ובדה שמספר הקילומטרים אותם גמע הרכב וכן שהרכב עבר זכות לבטל את העסקה. הע

תאונה מהווים נתון מהותי שיש לו חשיבות בעסקת המכר נלמדת גם מהוראות חוק מכירת 

רכב משומש, המחייבות דיווח עליהם במסגרת טופס גילוי. כמו כן, על העובדה שלנתונים 

חינת התובע תעיד העובדה אלו )ולכל הפחות למספר הקילומטרים( היתה משמעות רבה מב

שמרגע הגילוי הוא פנה לנתבע בבקשה לבטל את העסקה וכן מאז הוא לא עשה שימוש 

ברכב. אזכיר, כי בהתאם להוראות חוק המכר, מקום בו מדובר באי התאמה שהמוכר ידע 

זכאי הקונה לבטל את העסקה גם מקום בו ניתן היה לגלות את  -או היה עליו לדעת עליה 

ה בבדיקה סבירה, ובלבד שהודיע עליה למוכר מיד לאחר שגילה אותה )סעיף אי ההתאמ

 לעיל(. שיפריס נ' עינילחוק; השוו: עניין  16

 

הפרה זו מקימה לתובע הן את התרופות מכח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( והן 

 מכח הוראות חוק המכר.

 

 הסעדים להם זכא התובע כתוצאה מהפרת החוזה

 

כי התובע אכן היה זכאי לבטל את ההסכם, הרי שהוא זכאי לסעדים הנובעים  משקבעתי .17

מכך, ובראש ובראשונה להשבת התמורה ששילם עבור הרכב, כפוף להחזרת הרכב )זאת הן 

, ככל שהדברים נוגעים לביטול 1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  21מכוח סעיף 

)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  9סעיף  החוזה עקב הפרת חובת הגילוי; והן מכוח

, ככל שהדברים נוגעים לביטול החוזה עקב אי ההתאמה המהווה 1970-חוזה(, תשל"א

 הפרה(.

 

בענייננו, לאור ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, משהוחזר הרכב לנתבע ואף נמכר על ידו, 

כוי הסכומים שכבר הרי שעל הנתבע להשיב לתובע את הסכום ששילם תמורת הרכב, בני

שילם לידו עד כה במסגרת ההסדר הדיוני, כאשר ההפרש )בהתחשב בעלויות המימון בהן 

)ראו הפירוט המובא ₪  26,048נשא התובע בהתאם להסכמות הצדדים( עומד על סך של 

לתצהירו; יצויין, כי הנתבע לא טען דבר  3לסיכומי התובע ונתמך בנספח  26בסעיף 

 ומים(.בסיכומיו ביחס לסכ

 

 700אין בידי לקבל את טענת התובע לגבי תשלום עלות בדיקת הרכב בטרם הקנייה בסך 

לתצהירו(, הרי שהתובע היה משלם  1אף שאין חולק כי התובע שילם סכום זה )נספח ₪. 
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סכום זה גם אם היה בוחר לאחר ביצוע הבדיקה שלא לרכוש את הרכב. לכן, אין מדובר 

 שה, ולכן אין בביטול הרכישה כדי להצדיק החזר תשלום זה.בתמורה ששילם עבור הרכי

 

לתצהירו(, משמדובר  9)נספח ₪  1,400התובע זכאי לתשלום בגין התקנת וו גרירה בסך 

בהוצאה שהוציא בעקבות רכישת הרכב בסמוך לאחר הקנייה. התקנת וו על חשבון התובע 

 הסכם המכירה.  נעשתה בהתאם להסכמות הצדדים כפי שנכתבו בהערות במסגרת

 
התובע טען כי הצדדים הסכימו כי תנאי לרכישת הרכב והעברת הבעלות הוא שהנתבע יבצע  .18

שביצע הנתבע כל יתר  10,000מספר תיקונים ברכב. אולם, לטענת התובע מלבד טיפול 

הפעולות לא בוצעו )הנתבע מכחיש את טענה זו, ולטענתו הוא ביצע את כל התיקונים(. לכן, 

להסכם המכירה משהנתבע הפר את ההסכם התובע זכאי  8ובע בהתאם לסעיף לטענת הת

אין בידי לקבל ₪.  12,000מערך העסקה כפיצוי כספי, ולכן תבע תשלום בסך של  20%לקבל 

את טענת התובע. התובע כאמור, עתר לביטול העסקה כך שהוא ישיב לנתבע את הרכב 

לא עתר לאכיפת ההסכם, אלא  ובתמורה יקבל את מלוא ההוצאות שהוציא. התובע

לביטולו מטעמים שפורטו לעיל ואינם קשורים לטענותיו לפיצוי בגין רכיב זה. בנסיבות 

העניין, משההסכם בוטל, הרכב הוחזר זה מכבר לנתבע, התובע למעשה לא עשה ברכב שום 

 שימוש ולא הוציא כל הוצאה לתיקונו, לרבות לא התיקונים שנטען כי הנתבע יבצע, הרי

 שדין טענתו להידחות.

 

 אשר לעתירת התובע לפיצוי בגין נזק לא ממוני.  .19

 
עיקר טענות התובע ביחס לנזק הלא ממוני התייחס לטענתו כי בשל ביטול העסקה סוכלה 

כוונתו לפתוח עסק לגרירת רכבים. אלא, שטענה זו של התובע לא נתמכה בדבר )למעט 

כי התובע פעל להקטנת נזקיו )בין היתר העובדה שנרכש וו גרירה(, וממילא לא הוכח 

משנמנע כליל מלעשות שימוש ברכב, אף שלא הייתה מניעה לעשות בו שימוש(. עוד אציין, 

כי בהמשך ההליך אף הודיע התובע כי החליט )כמובן ללא קשר לאירועים מושא התובענה( 

 להגר לארצות הברית. 

 

(, ולאחר 16.1.2020יטול העסקה )ביום עוד יש לציין, כי התביעה הוגשה זמן קצר לאחר ב

הנתבע הסכים  -הגשתה לא ניסה הנתבע להאריך ולסרבל את ניהול ההליך, אלא להיפך 

לקבל את הרכב חזרה, ועשה מאמצים למכור אותו, דבר שהיה מלווה בקשיים בייחוד 

בתקופת הקורונה, עד שלבסוף עלה הדבר בידו. כמו כן, בהתאם להסכמות הצדדים, 

לך תקופה של כעשרה חודשים הנתבע שילם לתובע מדי חודש תשלום בגין המימון ובמה

 ומחצית מעלות הביטוח.
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כאמור, הנתבע לא מסר לתובע טופס גילוי נאות וחלה אי התאמה במכר כמפורט לעיל. עם 

זאת, לא מצאתי כי הנתבע פעל בחוסר תום לב או הסתיר מידע במכוון ובמזיד, והתובע אף 

כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהתנהלות הנתבע, מעבר לצורך בניהול ההליך לא הוכיח 

המשפטי לצורך ביטול העסקה וקבלת התמורה חזרה, אשר אותו אביא לידי ביטוי בפסיקת 

 הוצאות משפט. 

 

נוכח האמור, ומשממילא לא מצאתי כי הוכח נזק לא ממוני קונקרטי כלשהו, לא מצאתי 

 כי התובע זכאי לפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני. 

 

אמנם לא היה מעורב בעסקה ולא נטל חלק פעיל בהליך. עם זאת,  1הנתבע  – 1אשר לנתבע  .20

חת מספר העוסק אין חולק, כי העסקה התבצעה מול עסק אשר פועל הלכה למעשה ת

מורשה שלו. בנסיבות העניין, כאשר הוא האישיות המשפטית אשר למעשה התקשרה 

 בהסכם עם התובע, מצאתי כי די בכך כדי לחייב אף אותו בהתאם לפסק הדין. 

 

סוף דבר, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעים לשלם לתובע, יחד ולחוד,  .21

 ₪.  6,000ושכר טרחת עו"ד בסך ₪,  1,687ות משפט בסך בצירוף הוצא₪,  27,448סך של 

 

 זכות ערעור כחוק. 

 

 , בהעדר הצדדים.2021ספטמבר  10, ד' תשרי תשפ"בהיום,  ןתני

      

             
 


