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   קובץ חקיקה וסילבוס: למבחן

  מבוא 

חלים עליו דיני החוזים ודין חוזה ' חוזה שכירות וכד, חוזה מכר: אם יש לנו חוזה מיוחד כגון

  .המיוחד לאותו החוזה

  .  כללידין מיוחד גובר על דין? )ספציפי(מה קורה כשיש סתירה בין חוק כללי לחוק מיוחד 

  

  חוק המכר

האמנה יסדה קווים לחוק מכר כזה והוא חל , ישנן אמנות שייסדו חוק מכר טובים בין לאומי

  .כל מדינה שחתמה על אמנה כזו הייתה מחויבת לחוק זה. במקרה של עסקאות בינלאומיות

גם למדינת ישראל יש חוק כזה וכדי שלא יהיו הבדלים בין חוק המכר הפנימי לחוק המכר 

  . ינלאומי ביססו את חוק המכר שלנו על פי חוק המכר הבינלאומיהב

ההשפעות של המשפט האנגלי על חוק המכר לא גדולה בעיקר ההשפעה הגדולה היא מהחוק 

  .יהקונטיננטאל

  : חטיבות4 -את חוק המכר ניתן לחלק ל

 .1-6' הסכמות הצדדים ס, סוגי הנכסים, הגדרת העסקה, היקף תכולת החוק .1

 .7-26' דים סחיובי הצד .2

 .27-32' תרופות בגין הפרת חיובים ס .3

  .33-37' ס' תקנת השוק וכו: 'בענייני הקניין לדוג, הוראות שעוסקות בקנייניות העסקה .4

  

  מהות המכר - לחוק המכר 1  עיףס

  .מכר הוא הקניית נכס תמורת מחיר

  

  .ההגדרה משתנה בהתאם לחוק, צריך לראות מה הכוונה כשאומרים מכר

הקניה זו עסקה . הקניית הזכות ולא רק המסירה הפיזית של הנכס,  הקניה-רה שלנומכר במק

חוק המכר חל גם על חוזים שאני לא מקנה את הנכס !  אני מעביר לך את הבעלות עכשיו- ריאלית

  .למרות שפחות, עכשיו אלא אני מתחייב להעביר לך אותם

  

   תחולה - לחוק המכר 4סעיף 

 גם על מכר של- המחויביםובשינויים , ןמיטלטלימכר של הוראות חוק זה יחולו על   )א(

  .מקרקעין וזכויות

ובאין כוונה אחרת , הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון) ב(

  משתמעת מן ההסכם בין הצדדים 
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  . וכן בשינויים המחויבים גם על מכר של מקרקעין וזכויותןמיטלטליתחולת החוק על 

  .תמורת סכום מסוים, ויתור על זכות או מחילה על זכות זו גם הקנייה של נכס

אדם לא יכול להקנות יותר ממה שיש  .גם בחוק זה ישנה התעשרות הקונה והפסד המוכר וההפך

  .לו כמו בחוק המתנה

  . חוזה המכר הינו הכי שכיח והינו החוזה מיוחד החשוב ביותר

האמנה יסדה קווים לחוק מכר כזה והוא חל , ים בין לאומיישנן אמנות שייסדו חוק מכר טוב

  .כל מדינה שחתמה על אמנה כזו הייתה מחויבת לחוק זה. במקרה של עסקאות בינלאומיות

גם למדינת ישראל יש חוק כזה וכדי שלא יהיו הבדלים בין חוק המכר הפנימי לחוק המכר 

  . בינלאומיהבינלאומי ביססו את חוק המכר שלנו על פי חוק המכר ה

ההשפעות של המשפט האנגלי על חוק המכר לא גדולה בעיקר ההשפעה הגדולה היא מהחוק 

  .יהקונטיננטאל

  . ההקניה חייבת להיות פעולה רצונית של המוכר והקונה

 מחיר וכעיקרון זו עסקת מכר הפקעת המקרקעין  מקבל על המוכר  -  ישנם מקרים של הפקעה

פיצויים לא נחשבים למחיר זה אקט מנהלי ואין חוק המכר חל על וה, אולם אין זה הסכם רצוני

   ).חנניה' ד רפאלי נ"פס(עסקה כזו 

זו היא עסקה , נהל מציע לו סכום כסף על מנת שימכור להם את הנכס שלו והוא מסכיםיאם המ

  .זו כפיה מכוח החוק, למרות שזו כפיה. רצונית וחוק המכר חל עליה

אולם אם ישנו  הסכם , העתיקות מאפשר לקחת ממך את העתיקהאם נמצאה אצלך עתיקה חוק 

  .רצוני בין המדינה לבין בעל הנכס אזי חל חוק המכר

 חייב להיות מצב שהקונה מתעשר במשהו והמוכר מחסיר משהו –כאשר מדברים על הקניה 

  .מרכושו

 לאנשים זו  שהמדינה מנפיקהת רישיונו  -ם שנראים כמו מכר אבל אינם מכירה כגוןישנם מקרי

  . המדינה אינה מחסירה מעצמה דבר, אינה מכירה

הרכב הלך טוטאלוסט והביטוח מביא לכם את הכסף זה עדיין לא נחשב בחוק המכר מאחר אם 

  .ולא הייתה כוונה רצונית לתת את הסכום הזה על הרכב שהלך טוטאלוסט

  

  ?האם מכירה של סוד מסחרי זה מכר

טוען כי סוד מסחרי איננו הפסד מאחר והסוד ) ר ויניצקי "דבניגוד לדעתו של  (טדסקי' פרופ

  .שאתה מוכר עדיין איתך והוא אינו כמו מצב בו אתה מוכר את הרכב שלך והרכב כבר לא אצלך

. טוען שכשמוכרים סוד מסחרי יש על המוכר התחייבות  לא להשתמש בסוד המסחריר וינצקי "ד

 המוכר התחייבות לא להשתמש בסוד המסחרי ולכן יש  יש על,ויניצקי זו כן מכירהר "לכן לדעת ד

  .כאן כן הפסד

  

 ניתן למכור נכס שהמוכר עדין לא –חוק המכר חל גם על נכסים קיימים וגם על נכסים עתידיים 

קבלן המוכר דירות : לדוגמה(זה יכול להיות גם על נכסים שאינם קיימים עדין . הבעלים שלו

  ).שטרם נבנו

  

  .הכוונה להקניית תמורת כסף.  זו הגדרה יחסית מצמצמת–מחיר הקניית נכס תמורת 
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  : חוק המכר חל בעצם על שתי אפשרויות

  העברת נכס תמורת מחר  .א

  העברת נכס תמורת נכס  .ב

  

נתינת שירות גם .  טובת הנאה היא אינה נכס.הקניית נכס תמורת טובת הנאה זה לא נקרא מכר

  .אינה נכנסת לחוק המכר

בתנאי שאתה מקבל כסף ולא תמורת , יות תמורת מחיר ויש לכך משמעותהקניית נכס צריכה לה

המחיר לא חייב להיות , המחיר יכול להיות ככל שיסכימו הצדדים. דבר אחר ודאגו להדגיש זאת

  .לפי תנאי השוק אולם שלא יהיה מצב שהסכום נמוך כי אז זה יראה כחוזה מתנה

  

  :קיימת מחלוקת בספרות מהו נכס

  . טוען כי הנכס הינו כל דבר גם גרוטאהויטשמיגל ד, פרופ

  .גרוטאה ללא שום ערך איננה נכס. ניתן למכור,  אומר כי נכס זה כל דבר שהינו עבירהשופט זמיר

 מאחר וישנם דברים שפעם היה מותר למכור ועכשיו לא וקורה שפעם תההגדרה הזו היא דינאמי

  .לא ניתן למכירה, זה היה נכס ועכשיו זה לא נכס מאחר והוא אינו עביר

 למונית שבעבר לא אפשרו למכור ןרישיוישנם מצבים שהדבר היה אסור בעבר ועכשיו מותר כמו 

  .ועכשיו מותר למכור זאת

גם נכסים קיימים וגם , גם נכסים מוחשיים וגם כאלו שלא, הגדרת הנכס אצלנו היא גבוהה מאוד

  .נכסים עתידיים

  

  ?מה קורה אם המחיר חסר בחוזה

זוהי .  להיות פה בעיית מסוימות או יכול להיות שאין פה לאקונה והתכוונו לתת זאת מתנהיכולה

  .שאלה של פרשנות

  .אם הייתה פה חוסר מסוימות יכול החוזה להתבטל מאחר וזהו אחד התנאים לכריתת החוזה

  

  הספקת נכס - לחוק המכר 2סעיף 

זולת אם המזמין קיבל עליו , מכר-וזהרואים אותו כח, חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו

  . לתת את עיקר החמרים הדרושים להפקת הנכס או לייצורו

  

אם האדם שעושה לי את העבודה והוא מביא את החומר והוא בונה לי את ,  סיווגיזהו סעיף 

עבודה אז זהו  אם אני מביא את החומר והוא עושה את ה,לעומת זאת. הארון אז זה חוזה מכר

  .עושה את העבודהות כי כאן חוזה קבלנ

  . בהתאם לחוק הקבלנות2'  שהוא אומר את מה שאומר ס8' מקביל בחוק חוזה קבלנות ס' ישנו ס

  

   חליפין  - לחוק המכר 3 סעיף

  .חליפין על גם ,המחויבים בשינויים ,יחולו זה חוק הוראות

  . לקודקס מדגיש במפורש שחליפין זה נכס תמורת נכס156' ס
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  . במקרה של נכס תמורת נכסהמחויביםפשר לנו להפעיל את חוק המכר בשינויים  מא3סעיף 

  

כ נכנס חוק " שרק אח6- ו5' מאחר ובחקיקה האזרחית הישנה הייתה חקיקה בטלאים ישנם ס

אלה בחוק המכר אלא ' החוזים החדש שהכניס את ההסכם והנוהג ותום הלב בקודקס לא יהיו ס

תום הלב לא יהיה בחוק החוזים כי '  חלים על חוק המכר וכן סיהיו רק בחוק החוזים כי גם כך

  :תום הלב חל בכלליות

  

   הסכם ונוהג - לחוק המכר 5סעיף 

פרטים של חוזה מכר שלא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים להסכם ראו ) א(

הג שצדדים סבירים  לפי הנו-ובאין נוהג כזה ,  קודמות שביניהםבעסקאותאותו כמקובל עליהם 

  .  מאותו סוגבעסקאותרואים אותו כחל 

יפורשו הביטויים , סחר-נזקקו הצדדים לביטויים או לתניות שנוהגים להשתמש בהם בהליכות) ב(

  . והתניות בהתאם למשמעות הנודעת להם בסחר הנדון

  

אותו הסכם מאפשר פרשנות בתחום המקצועי של ) ב(5' מאפשר לסגור את הלאקונה וכן ס) א(5' ס

  .מכר בו נעשה

  

  לב- תום - לחוק המכר 6סעיף 

והוא הדין לגבי השימוש בזכות ; לב-חיוב הנובע מחוזה מכר יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום

  .הנובעת מן החוזה

  

  . לחוק החוזים הכללי והוא לא יופיע בקודקס39 הוא אותו עיקרון של סעיף  לחוק המכר6' ס

  

  חיובי המוכר והקונה

  . חיובים שחלים על המוכר10-7' ס,  חוק המכר-'בפרק 

  : יש שני חיובים עיקריים לחוק המכר7לסעיף 

  המוכר חייב למסור לקונה את הממכר  .א

  להעביר את הבעלות  .ב

 לחוק 33' לפי סהמוכר חייב למסור לקונה את הממכר ולהעביר את הבעלות שמדובר במיטלטלין 

  .אין  מועד אזי בעת המסירה עוברת הבעלות במועד שקבעו הצדדים ושהמכר

  .יש שלל חיובים נוספים שהחוק לא פירט בצורה מסודרת, חיובי המוכר לא מתמצים בכך

  .צריך לנקוט באמצעים סבירים כדי לשמור על הנכס

במצבו הוא שומר , במקרים שהמוכר מחזיק את הנכס כדין בהסכמת הקונה ושלא מכוח בעלות

  .ומריםוחלים עליו חיובי השמירה וחוק הש

ישנם מחוברים המחוברים דרך קבע כמו בתי : ומהלדוג, המוכר צריך לספק את אביזרי הממכר

ועל כן המוכר מוסר לקונה אביזרים שהותקנו בנכס ושיאפשרו ' ניאגרות וכו, דלתות, נורה

  .ישנם מקרי ספק כמו מזגן ועל כן יש לרשום זאת במפורש בחוזה .השימוש בו
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  . לחוק המכר26' ס, ות על המוכר בקשר למסמכים המתייחסים לממכרהחוק מטיל חבוי, בנוסף

צריך המוכר ' תוכניות בניה וכו, תעודת אחריות: מסירה וקבלה של מסמכים המתייחסים לממכר

  .להעביר הכל

  ?מה קורה שמדובר בהובלת ממכר

  .המוכר צריך לבטח את הממכר אם זהו משהו יקר

  .המוכר צריך לתת חשבונית וקבלה

אם המוכר מעביר ' כר אחראי על פגם או פגם בזכות של הממכר כמו עיקולים שעבודים וכוהמו

   לחוק המכר18' ס -את הממכר לא נקי מכל זכות אזי אחראי

  

  ."ויקנה לו את הבעלות בהם.... המוכר ימסור לקונה גם אביזרים " – לקודקס 158סעיף 

  

 אי התאמה בין הממכר שהמוכר היה  כאשר ישנה- מדבר על אי התאמה  לחוק המכר 11סעיף 

  .צריך להעביר לבין הממכר שהמוכר העביר

 -אם מסר , המוכר לא קיים את חיוביו
  ;רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם) 1(
  ;נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם) 2(
יל או המסחרי או למטרה מיוחדת נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרג) 3(

  ;המשתמעת מן ההסכם
, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, תיאורו, נכס שמבחינת סוגו) 4(

  ;זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה
  .נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים) 5(
  

   לחוק המכר 24סעיף 

 .הוצאות קבלת הממכר יחולו על הקונה; מסירת הממכר יחולו על המוכרהוצאות 
  

  אות מסירת הממכר יחולו על המוכרהוצ

  .הוצאות קבלת הממכר יחולו על הקונה

  

: 'חסך בנושאים שלא סיכמו ביניהם הצדדים צריך לעשות השלמות לדוג, כאשר ישנה לאקונה

רישום בטאבו והוצאות   . מה שנהוג בשוק-י מה נעשה בעסקאות קודמות או נוהג כלל- נוהג פרטי

  .הערת אזהרה הינם על הקונה

  .המוכר מתחייב לא לעשות עסקאות נוגדות מכוח תום הלב
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  חיוב המסירה – המכרחוק 

  עוסק בשאלה מהי מסירה -לחוק המכר  8סעיף 

  .קה בנכס אלא הכוונה להעמדת הממכר לרשות הקונהחזהמסירה אינה הכוונה העברה או 

  . מסירת הממכר תהא בהעמדת הממכר לרשות הקונה) א( 

תהא המסירה בעשיית כל הדרוש כדי לאפשר את , היה הממכר חלק מתוך צובר של נכסים) ב(

  . ייחוד הממכר וקבלתו על ידי הקונה

, העמדת הממכר לרשות המובילתהא המסירה ב, הוסכם על הובלת הממכר על ידי מוביל) ג(

 השאלה מה נקבע מהסכם מול –  כלפי הקונה על פי חוזה ההובלהובלבד שהמוביל אחראי

   .המוביל

  

הנושא של המסירה שמדבר רק על העמדת הנכס לרשות הקונה הוא נכון לגבי מקרה של מהו מועד 

  העברת הבעלות

  

  חובת תשלום וקבלה  - לחוק המכר 19סעיף 

 .לשלם למוכר את המחיר ולקבל את הממכרהקונה חייב 
  

אם לא הייתה מסירה האחריות והסיכון היא על המוכר , לקונה יש חובה לבוא ולקחת את הממכר

  .אלא אם הודיע המוכר לקונה לבוא ולקחת את הממכר ואז האחריות עוברת לקונה

  

  העברת הבעלות  -לחוק המכר  33סעיף 

אם לא הסכימו הצדדים על מועד אחר או על דרך אחרת , הבעלות בממכר עוברת לקונה במסירתו
 .להעברת הבעלות

  

 דרך המסירה שקבעו ביניהם הצדדים יכולה להיחשב - מסכים עם הכתוב בחוקלרנר' פרופ

  .כמסירה ואילו לפי זמיר העברת הנכס ממש נחשבת כהעברת בעלות

  . לא משקף את עקרון הפומביות לחוק המכר33סעיף 

כמו מפתחות , י מסירת אמצעי שמאפשר את השימוש בנכס" יכולה להתבצע עלפעמים המסירה

כלומר אם קיבלת את המפתחות לדירה ויש שם פולש אזי לא , של דירה וזה בתנאי שזה אפקטיבי

  .נעשתה מסירה

מפתחות מכונית לא לשם סיבוב אלא : 'צריכה להתלוות למסירה כוונה לתת את הנכס לקונה לדוג

  .רלשם העברת הממכ
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   מקום המסירה -לחוק המכר  10סעיף  

 . במקום מגוריו הקבוע-עסק -ובאין למוכר מקום, עסקו של המוכר-המסירה תהא במקום) א(
תהא המסירה , ידעו הצדדים בעת גמירת החוזה שבמועד המסירה יימצא הממכר במקום פלוני) ב(

  .באותו מקום
א המסירה במקום שהוסכם עליו עם המוביל תה, הוסכם על הובלת הממכר על ידי מוביל) ג(

  ).ג(8האחראי כאמור בסעיף 
   

  . במקום מגוריו הקבוע- ובאין למוכר מקום עסק , המסירה תהא במקום עסקו של המוכר) א(

  . שמדבר על המקרים שיש הובלה והמוביל אחראי כלפי הקונה)ג(10' החריג הוא ס

  .למוביל להוביל לשם את הסחורההמיקום של המסירה הינו המקום בו הקונה אומר 

  

  . מדבר על העברת הסיכוןלחוק המכר   22סעיף 

זולת אם אבד או , משוחרר הקונה מחיוביו,  אבד או נתקלקל הממכר לפני שהקונה קיבל אותו)א
אחרי שהמוכר עשה את המוטל עליו למסירתו והקונה , מסיבה שאין המוכר אחראי לה, נתקלקל

 .הפר את חובתו לקבלו
אין הקונה , )ג(8 הוסכם על הובלת הממכר והמוכר מסרו למוביל האחראי כאמור בסעיף )ב(

משוחרר מחיוביו אם אבד או נתקלקל הממכר אחרי שנמסר למוביל מסיבה שאין המוכר אחראי 
  .לה
אם הוסכם על הובלת הממכר שהמוביל אחראי כלפי הקונה ובזמן ההובלה התקלקל  )ב(22' ס

  .ל הקונההבעיה היא ש, הנכס

לפעמים מי שבוחר את המוביל הוא המוכר כלפי הקונה ואם המוביל אחראי כלפי אז המוכר יכול 

  .לקחת מוביל מכל סוג

 - לחוק החוזים תום לב אובייקטיבי39 לחוק המכר וסעיף 6תום לב  לפי סעיף  -זמיר' פרופ

אופן שעליו לעבור כשאתה בוחר אמצעי הובלה הוא צריך להיות מתאים לטיב הממכר ולדרך וה

ורק אז תוכל לטעון כי המוביל אחראי כלפי הקונה ולא כלפי המוכר מאחר ואתה המוכר בחרת 

  .את המוביל הראוי

 פותר את הבעיה משנה את ההסדר הקיים ביחסים בין המוכר לקונה בהובלה לקודקס) ג(159' ס

סיכון במסירת הממכר רק אם המוכר לקח על עצמו לטפל בהובלה אזי המוכר אחראי לממכר וה

  .מהמוביל לקונה הינו על המוכר

  .הקונה צריך לדאוג להובלה ואם לוקח על עצמו המוכר את ההובלה הוא אחראי

  

   - מועד המסירה9' ס

 .תהא המסירה זמן סביר לאחר גמירת החוזה,  מקום שהממכר לא נמסר על אתר)א
וע את מועד המסירה בתוך אותה רשאי המוכר לקב,  הוסכם על מסירה תוך תקופה פלונית)ב(

  .תקופה
על המוכר להודיע לקונה זמן סביר מראש על , )ב(-ו) א( במקרים האמורים בסעיפים קטנים )ג(

  .מועד המסירה
   

  . תהא המסירה זמן סביר לאחר גמירת החוזה, לאלתרמקום שהממכר לא נמסר ) א(

 את מועד המסירה בתוך אותה רשאי המוכר לקבוע, הוסכם על מסירה תוך תקופה פלונית) ב(

  . תקופה

על המוכר להודיע לקונה זמן סביר מראש על , )ב(-ו) א(במקרים האמורים בסעיפים קטנים ) ג(

  .מועד המסירה
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  ?) חסר משהו רציני בנכס(מה קורה כשמוכרים נכס שיש בו אי התאמה חריפה 

להפרה של אי התאמה יש סף יש כאן בנו, מסירת נכס שיש בו אי התאמה חריפה – 8343/01ד "פס

  .הפרה של חיוב המסירה

 שם סברו שהמסירה היא רק כאשר מסרו את הנכס בצורה מוגמרת –מיכאלי ' ד גולדמן נ"פס

  .מיגל דויטש טוען כי הגרה כזו זו הגזמה ויכולה להיות אי התאמה קטנה' פרופ.ושלמה
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  אי התאמה  -חוק המכר  

  ואיזה נטלים חלים הפרה של אי ההתאמה, אי התאמהחיובי רכזי של חוק המכר עוסק בחלק מ

  . על הקונה

  . לחוק המכר מגדיר מהי אי התאמה11עיף ס

 -אם מסר , המוכר לא קיים את חיוביו
  ;רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם) 1(
  
  ;ור שונה מן המוסכםנכס שונה או נכס מסוג או תיא) 2(
  
נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת ) 3(

  ;המשתמעת מן ההסכם
  
, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, תיאורו, נכס שמבחינת סוגו) 4(

  ;זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה
  
  . שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדיםנכס) 5(
  

  

  :שני נטלים על הקונה בהמשך הנושא נראה שכאשר מדובר על הפרה מסוג אי התאמה

  של המוצרבדיקה מיידית . 1

  להודיע למוכר על אי התאמה. 2

  

  

 לחוק המכר ורואים כמה הגדרות לאי התאמה ניתן לחשוב שזה טוב 1כשקוראים את סעיף 

  . הפרה מסוג אי התאמה יש בכך חסרונות ויתרונות לקונה. נראה שזה לא בדיוק כך. הלקונ
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  :החסרונות 

 לא את -אזי הקונה לא יוכל להפעיל שום סעד , ברגע שהקונה לא עומד בנטלים הללו ♦

הסעדים המיוחדים שבחוק המכר וגם לא יכול להפעיל את הסעדים מחוק החוזים 

 .טול ופיצויים סעדי אכיפה בי-תרופות 

דבר זה יעמוד לטובת ,  לבדוק מיד את המוצר בעת קבלתו- אם הקונה לא עומד בנטל  ♦

  .המוכר

  

  

  :היתרונות

אז אם זו לא הפרה . סעד שעוסק כולו בהפרות של אי התאמה - סעד של ניכוי ומחיר  ♦

לא בטוח שהוא מאוד יעיל בהשוואה , סעד זה. סעד זה לא רלוונטי , אי התאמהמסוג 

  .אחריםעדים הלס

 משהו שרק הוצג לנו ולכאורה היה אמור – י אי התאמה יוצרים חזקות מסוימותדינ ♦

ואם .  להתחייבות ולא סתם למצגדיני אי ההתאמה הופכים את המצג. להישאר בגדר מצג

 . יש כאן הפרה של אי התאמה-זו התחיבות שהופרה

דע או היה עליו לדעת  סעיף שאומר שיש אי התאמה שהמוכר י– לחוק המכר 16סעיף  ♦

כלי מאוד (ול להסתמך על זה ולתבוע את המוכר הקונה יכ, עליהם ולא אמר זאת לקונה

  ).חשוב להתחייבות שלא לתבוע

  

   - הגדרה –מהי אי התאמה 

   – לחוק המכר 11אי התאמה מוסדרת בסעיף 

  

  . הפרה ,אי התאמה ..." = המוכר לא קיים את חיוביו"

 -אם מסר , ביוהמוכר לא קיים את חיו
  ;רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם) 1(
  
  ;נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם) 2(
  
נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת ) 3(

  ;המשתמעת מן ההסכם
  
, ו תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונהאיכותו א, תיאורו, נכס שמבחינת סוגו) 4(

  ;זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה
  
  .נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים) 5(
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  :  לאי התאמהנים המבח

 ציפיות  מדובר על ולא המבחן הראשון מדבר על הסכמת הצדדים – הסכמת הצדדים  .א

  .להסכמת הצדדים בהתאם שלא אי התאמה , כלומר. הקונה

המסביר מה קורה אם פוזיטיבי  לחוק החוזים זהו סעיף 45סעיף  -בהתאם לנסיבות  .ב

אם הצדדים לא הסכימו על איכות . באיזו איכות צריך להיות המוצרהצדדים לא קראו 

  .האיכות צריכה להיות בינונית, המוצר

ניתן לומר כי , תאמה מהסוג הזה אם הקונה הסתמך על אי ה–אי התאמה מזערית   .ג

       ). באר שבע' צ שירותי תחבורה ציבורית נ"בג( מדובר על חוסר תום הלב מצד הקונה

בעת המסירה היתה קיימת ומזערית . בעת המסירה צריכה להיות  מזערית אי התאמה

 אז מדובר באי התאמה בעת –התפתח וגדל , והלכה והתפתחה כמו סדק לדוגמה שהלך 

המוכר , אין כאן הפרה של אי התאמה? מה קורה לאי התאמה לאחר המסירה.  רההמסי

אלא אם יש , לא מחויב לכך שהתפתח משהו רק לאחר המסירה ולא היה קיים לפני כן

 .תעודת אחריות שניתן להפעיל כלפי המוכר

  

 -לעמוד בנטלים  הקונה חייב –חוק החוזים תרופות בחוק המכר ובכדי להסתמך על תרופות 

  :נוסבאום' ד שיטרית נ" זה נאמר גם בפס.להסתמך על בדיקה מיידית והודעה

  

  

 שהיתה והזוג ידע שהיתה הפקעה אחת אבל לא ידע,   זוג קנה חלקה -נוסבאום '  נשיטריתד  "פס

כדי לבקש סעד  .רצה סעד של ניכוי במחיראלא , לא רצה לבטל את העסקההזוג . הפקה נוספת 

ואז יוכלו לתבוע סעדים מכוח . לעמוד בנטלים של בדיקה והודעההיו צריכים הם , של ניכוי במחיר

  .חוק המכר ואת הסעדים מכוח חוזים תרופות

הזמינו צינורות שהיו אמורים להיות  -חרושת ברזל  מתכות '  נץד סולנל"בפסדבר זה נאמר גם 

באו שהצינורות ע עמידים בדלק והצינורות שהביאו בפועל לא היו עמידים במגע עם דלק וברג

חוק המכר  .שר ללכת ישר לחוק החוזים תרופותש אמר שאי אפ"ביהמ. במגע עם דלק הם נסדקו

 –לעמוד בנטלים על הקונה , כדי להטיל סעדוהוא חוק מיוחד הקובע שזו הפרה מסוג אי התאמה 

ם לא א. אז יש לפעול לפי חוק המכר, ואם הקונה אכן עשה ככה. לבדוק מיד את הנכס ולהודיע

 לא מכוח חוק המכר ולא מכוח חוק החוזים הטיל סעדאזי אין לו כל זכות ל, עמד הקונה בנטלים

  .תרופות

 הודעה על אי התאמה – לחוק המכר 14סעיף 

או ) ב(או ) א (13התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף -  על הקונה להודיע למוכר על אי)א(
  .יותרהכל לפי המוקדם , מיד לאחר שגילה אותה

  .אין הוא זכאי להסתמך עליה, )א(לא הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן ) ב(
  

שהיתה כאן , חזקה, התקלקלהמוצר  מאוד קצר  ואם תוך זמן ילמוצר יש משך חיים נורמאל .1

  .אי התאמה

ין כאשר זה נעשה בין עוסק לב. שחוק המכר חל על שלל עסקאות המכר  מיגל דויטש '  פרופ.2

   .זה צריך להיות גם מותאם לאורך חיים של הנכס בזמן נורמאלי לאחר המסירה, צרכן
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   –אי התאמה בכמות  –) 1 (11סעיף 

 -אם מסר , המוכר לא קיים את חיוביו
  ;רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם) 1(
  

  .הסעיף אומר שאי התאמה תהיה רק שמסרו רק חלק מהממכר

  ? ות אי התאמה אנו מטילים את הנטל על הקונהמדוע בהפר

לכן . בהפרות מסוג אי התאמה אנו מניחים שהמוכר לא תמיד יודע שהנכס שמכר אינו מתאים

בכך המוכר יוכל לתקן מייד את הנזק ויהיו לו את כל .  לבדוק ולהודיע–הנטל כאן על הקונה 

  .הכלים לטפל בבעיה

 יודע שנותן כמות  דויטש מטיל ספק בכך שהמוכר לא תמיד'פרופ –מיגל דויטש ' ביקורת של פרופ

רה רגילה קטנה ממה שסוכם ואמר כי הנושא של כמות קטנה או גדולה צריכה להיות מסוג הפ

ולא הפרה מסוג אי התאמה כי המוכר יודע שמסר כמות בניגוד להסכמת הצדדים ולכן את צורך 

  .בבדיקה והודעה מצד הקונה

 המוכר לא .ואומר כי לא תמיד המוכר יודעמיגל דויטש ' עם דעתו של פרופלא מסכים ר וינצקי "ד

   .'תמיד מודע שנתן כמות קטנה ממה שסוכם וכו

  

  ?  מה קורה אם לא הסכימו הצדדים על כמות

של  שפותר את הסוגיה יאין סעיף השלמה דיספוזיטיב, אם הצדדים לא הסכימו על כמות מסוימת

  .הכמות

  

  ? וסר כמות קטנה מהמוסכםמה קורה אם המוכר מ

.  זו עדין הפרה מסוג של אי התאמה. המוכר לא יכול לשלוח חלקים קטנים כל פעם ממה שסוכם

  .הקונה לא חייב לקבל זאת

  

הטענה זו בעצם ו מה קורה כשהקונה מבקש לבטל את החוזה בטענה שלא באמת חשובה לו

   ?אמתלה כדי להשתחרר מהחוזה

  . תייזו עילה טובה אפשר להשתמש בה גם אם זה לא מניע אמיש פסקי דין שאומרים שאם 

  . זו טענה בחוסר תום לב ולכן בטלת יש פסקי דין שאומרים שאם העילה אינה אמיתי

  

  ?י הצדדים"מהכמות שהוסכם עיותר מה קורה אם המוכר מסר 

  ..יש סעד מיוחד שנקר כמות עובדת ונלמד אם אפר להפריד את הכמות העודפת או לא

  ?קורה אם הסכימו על הכמות המקורבתמה 

ד הסוכנות "פס בעניין הזה יש את . י הצדדים "ברגע שיש כמות שהיא בערך לכמות שהוסכמה ע

   אלוין' היהודית נ
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    עוסק באי התאמה בתיאור–) 2 (11סעיף 

 התאמה-אי. 11

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

 יש לתאר את הנכס בהרחבה .ה מסוימת ובקבלתו אינו תואם ממה שתוארנכס שתואר בצור

  ).'וכד, מקום היצור, רוחב, גובה(

  :יש להבחין בין שלוש אפשרויות שונות

  לפעמים המוכר מתאר את הנכס בצורת דברי שבח יתר שאין לזה שום משמעות משפטית .1

 .   לגבי המצגמצגים שהיו במשא ומתן שנשארו בגדר מצגים ולא היתה התחייבות .2

ברוב .  מדובר כאן גם על טעות והטעיה והפרה–כאשר המצג הפך להיות כבר התחייבות  .3

 .המקרים רצוי להפעיל את הדינים של ההפרה כי הדינים של הסעדים הרבה יותר מגוונים

  

  

  ) 3(11סעיף 

 התאמה-אי. 11

חרי או למטרה מיוחדת נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המס) 3 (
  ;המשתמעת מן ההסכם

  

  .הסעיף עוסק בכך שהנכס ניתן לקונה אבל לא לאותה המטרה שהתכוון הקונה 

מדרגות ,  חוזה קומבינציה ובדירות עדין לא נבנו המחיצות הפנימיות–אלון ' ד קנטור נ"פס

  .כבר לדירות מבלי שהמבנה מוגמרהקונים נכנסו . הגישה ועוד חלק מהמבנה

  . שימוש בנכס אינו אומר שמשתמשים בו בכוונה לה הוא ניתן– לוין' הש

  

מסירת שמלת חתונה מהמוכר לקונה יום :  לדוגמה–אי התאמה חייבת לנבוע מהממכר עצמו 

אלא זו הפרה , זו לא אי התאמה מבחינת המטרה כי השמלה מתאימה למטרתה , לאחר החתונה

  . של איחור במסירה

  עת מהממכר עצמו היא גם יכולה לנבוע מהפרה צריכה להיות נוב

  

ש אמר כי יש כאן "ביהמ.  מסירת מחסן שלידו היה בור שגרם להצפה –עיריית בני ברק ' בן ציון נ

  ). מסביבתו הקרובה של הנכס(מסירת נכס מסוג אי התאמה למטרה 

ביק את לא ניתן לשים אותה עם כל העדר כי תד, אם לדוגמה נמסרה פרה לצורך חלב והיא חולה

  .כל העדר ולכן זו הפרה מסוג אי התאמה למטרה

  

  

אם מדובר במשהו שאנו רוצים למטרה מיוחדת זה לא אומר אוטומטית שאין זה מתאים לצורך 

  .י הצדדים"אלא זה מוסכם ע, רגיל

  . מטרה מסוימת המשתמעת מההסכם–בסעיף מצוין . המוכר חייב לדעת את מטרות הקונה

  .אלא אם כן המומחיות הינה של הקונה, אים את הממכרבהנחה שהמוכר יודע להת
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   – בתזכיר הקודקס) ב (166סעיף  לחוק המכר הוא 11סעיף המקביל לסעיף 

  

חזקה שזה הפך להיות  , שאם המוכר יודע על המטרה –) 3 (11הקודקס משנה בניסוחו את סעיף 

  .מוסכםכחלק מהמוסכם גם בלי שצריך להוכיח התחייבות להפוך זאת כחלק מה

  

  . הנכס אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה–) 4(11

 התאמה-אי

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

  

  .זהו מודל המראה איך יראה המוצר,  המוצר לא קיים עדין-דגם

  . מוציא פריט אחד מתוך הרבה מאוד פרטים שדומה לאחרים–וגמה ד

  

  .דגם ודוגמה עוזרים לנו לבטא מה היתה ההסכמה בין הצדדים

זה הפך להיות חלק , י המוכר לקונה וגם אם לא אומר זאת"גם אם אי בסופו של דבר התחייבות ע

 זה הופך להיות –לקונה מההתחייבות שלו כי מסר משהו שאינו תואם לדגם או לדוגמה שהוצגה 

  .הפרה מסוג אי התאמה

כי דוגמה היא יותר ממחישה כי , ל מאשר הדגם"דוגמה היא הרבה יותר חזקה מהבחינה הנ

  .מראים מוצר מוגמר והמוצר שנותנים לקונה חייב להיות זהה לדוגמה שהוצגה לו

  

  ?את הדגםהמפרט שאינו תואם ? מה קורה אם יש סתירה בין הדברים שמתארים את הנכס

  .המפרט זה הדבר המחייב עם מידות והמודל זה יותר להמחשה, במקרה זה

  . הדוגמה היא הגוברת–במקרה של דוגמה ששונה ממה שכתוב בחוזה 

  

אם הקונה מודע על אי ההתאמה מראש הוא לא יכול ? מה קורה אם יש אי התאמה בדגם עצמו

  :תאמה יש כאן שתי דעותאבל אם הקונה לא יודע מראש על אי ה. להסתמך על זה

   על הקונה לבדוק את המוצר לפני המסירה– צלטנר'    פרופ. 1

על הקונה אין חובה לבדוק את הנכס לפני המסירה  – צלטנר' אייל זמיר חולק על פרופ' פרופ. 2

  . אלא רק לאחר המסירה

  

   אי התאמה מבחינה אחרת - ) 5 (11סעיף 

 התאמה-אי. 11

  .בחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדיםנכס שאינו מתאים מ) 5 (
  .גם אם לא יכנס לסעיפים אחרים זה יכנס לסעיף הזה, כלומר. סעיף סלזהו ) 5 (11סעיף 

  . בקודקס יהיה סעיף בפני עצמו בעניין אי התאמה באריזה–אי התאמה באריזה לדוגמה 

  

  רפאל' אדיב נ: ד לשיעור הבא"פס

  רודפלד' מרקו נ

  תחנת קמח ' י נ"מ
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  2010 מרץ 17 רביעי יום                                  4צאה הר

  :ישנם עוד שני חידושים בקודקס

זו , אם אני מוכר דירה ויש תקנים שהחוק אומר לי לעמוד בהם–לגבי נושא תקנים  .1

  .                                          אומר שמדובר על הפרה מסוג אי התאמהדויטש' פרופ .הפרה

) הכוונה למקצוע שלו (אם ביצע המוכר  את המכירה דרך עיסוק – מחדש 172סעיף  .2

 .אזי המוכר חייב לעמוד ברישיון, פ חיקוק"והמכירה עצמה דרושה להתר ע

  

  שיכון עובדים' ד לסרסון נ"פס הקודקס עושה הכרעה חשובה –לגבי נושא התקנים 

בית .  למעליתרגנראטושם מדובר על בית משותף ולפי התקן לא נותנים תקן אם לא יהיה 

השאלה האם היתה כאן הפרה של חוזה כי לא היה רשום זאת בחוזה . רגנראטוהמשותף לא עשו 

  .אלא רק בתקן

  : פרשנויות אפשריות2קיימות 

 הוא לא חלק מן החיובים של שיכון עובדים ואז לפנינו רהחיוב מהחוק לבנות עם גנראטו )1

  . חוזה בלתי חוקי

 . כל חיובי החוק הופכים להיות חלק מן החיובים החוזיים שלו-תפרשנות אפשרית נוספ )2

אזי ,  מנצלת את הכלל הזה ואומרת שאם חיובי החוק זה חלק מחיובי החוזההשופטת בן פורת

  .ואם זה לא חלק מחיובי החוזה אזי החוזה מחוץ לחוק והוא בטל. החוזה תקף

  .2את פרשנות , )ב(25' ברוח ס, קיימות בפני שתי פרשנויות אבל יש להעדיף

  .אלא הכל תלוי בנסיבות,  חלק על השופטת בן פורת ואמר שאין כלל כזההשופט אילון

  . פ החוק"ההנחה שהם יפעלו ע, אם עושים חוזה עם שיכון עובדים שנחשבת כחברה רצינית

. במשפט האזרחי אין חזקת ידיעת החוק ולכן לא ניתן להניח שהחוק הוא חלק מן החיוב החוזי

למשל בגלל ששיכון עובדים היא חברה גדולה שמכירה את החוק היא , ן להניח מתוך הנסיבותנית

לא תוכל להניח כך לגבי .  כחלק מן החיובים החוזיים שלהררואה את החיוב לבנות עם גנראטו

  .  גם מעיקרון תום הלברניתן להגיע לחיוב בנייה עם גנראטו. שיפוצניק

  לבנות לפי תום הלב הכוונה לבנות -בצע לפי עיקרון תום הלב אמר כי חוזה יש להשופט בייסקי

  .רגנראטועם 

  

  . לחוק המכר עוסקים מהם הנטלים שעומדים ביחס 17 -12סעיף 

  

  .אך זה לא כך,  לכאורה מיותר12סעיף 

אם ) התאמה- אי-להלן  (11התאמת הממכר כאמור בסעיף -אין הקונה זכאי להסתמך על אי"

  ".החוזהידע עליה בעת גמירת 

  

מיגל דויטש שהסעיף זה אומר כי לפעמים שגם הקונה יודע על אי התאמה ומקבל את ' אומר פרופ

 ברגע שהקונה מסכים על - אם זו לא הסכמה מלאה. הנכס  זה לא אומר לכך שהוא מסכים לזה
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כאשר אתה יודע על אי התאמה אז עניין של השתק ותום לב אתה לא יכול להסתמך על אי , החוזה

  .אמההת

  ?"ידע" למה הכוונה –השאלה היא 

  

האם גם לזה .  אני חושד שיש אי התאמה רק שאני לא בודק את אי ההתאמה–עצימת עיניים 

  ?קוראים אי ידיעה

  .עצימת עיניים שקולה לאי ידיעה

  

  

 עצימתזה היה .  הרוכשת ידע שהיו ליקויים אבל לא נכנסה לזה לעומק-קט' ד מרגלית נ"פס

  . היא ידעה12סיס סעיף פ ב"עיניים וע

  

הקונה לא יוכל לבוא בטענות אי ,  ברגע שהמוכר יידע את הקונה-ידיעה אינה נחשבת לרשלנות

  . התאמה

 הוא עדין יוכל להסתמך על –גם אם הקונה לא בדק את הנכס או התרשל בבדיקה אם קיים אותה 

  .אי התאמה

  

הוציא את הגג מחלק הקרקע ברכוש  נרכשה דירה והקונים לא ידעו שהתקנון –' ד מלקו נ"פס

  .או עצימת עיניים...  שמדבר על ידיעה זו רק ידיעה 12ש קבע שסעיף "ביהמ. המשותף

  ..הקונים לא ידעו שאין להם גישה לגג ולשטח ..... 12ולכן סעיף 

  

  ?נכס עז עיז מה קורה אם המוכר מציע לקונה לקנות

ידע או היה עליו לדעת שמדובר על אי התאמה  מדבר כי המוכר 16מיגל דויש אומר שסיף ' פרופ

למרות שלא בדק את , כלומר, 14 – ו 13והקונה יכול להסתמך על אי התאמה למרות סעיפים 

  .הנכס

  ? מה קורה אם יש בעיות בנכס שהמוכר ידע עליהם–אם יש נכס עז עיז , לכאורה

  .16 יכול סעיף –אם המוכר ידע על הבעיות בנכס 

מה האדם הסביר היה .  כשמדובר על נכס עז עיז יש לצמצם את ההגדרה–" עתהיה עליו לד"לגבי 

  ?עושה

  .הנושא של היה עליו לדעת צריך להתפרש בצמצום

 אם יש שיויון בין הצדדים צריך לכבד את הרצון שלהם למכור ולקנות נכס עז עיז –התשובה היא 

  .ולא יאפשרו לקונה לטעון להפרה מסוג אי התאמה
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  . לחוק המכר הוא למעשה נטל הבדיקה13 יףסע

 בדיקת הממכר

  .על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו) א(

, על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד, הוסכם על הובלת הממכר) ב(

ואם הועבר הממכר למקום אחר בלי שהקונה בדק אותו והמוכר ידע או היה עליו לדעת 

  . מיד לאחר שהגיע הממכר למקום האחר- העברה כזאת על אפשרות של 

הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני , לפי דרישתו, על המוכר לתת לקונה) ג(

  ). ב(-ו) א(קטנים -המועדים האמורים בסעיפים

  

  .מטיל את נטל הבדיקה על הקונה באופן מיידי) א(13סעיף 

הוא לא , הקונה אם הוא רוצה,  מסירת הנכסאומר כי השלב שבין כריתת החוזה לבין) ג(13סעיף 

  .עליו לבדוק את הנכס אחרי המסירה,  מבחינת החובה על הקונה.יכול לבדוק את הנכס, חייב

  

  ?מה קורה אם המוכר לא מוכן לתת לקונה לבדוק את הנכס בשלב בין הכריתה למסירה

בדוק את הממכר לפני הזדמנות נאותה ל, לפי דרישתו,  על המוכר לתת לקונה")ג(13' סאומר 

  .")ב(-ו) א(המועדים האמורים בסעיפים קטנים 

לבדוק את הנכס ,  הקונהאם ירצה, כי המוכר מחויב לאפשר לקונה,זאת הפרה של המוכר , כלומר

  .לבין קבלת החזקהבין הכריתה 

  

אם הקונה לא בודק מיד ולא יודיע הוא לא יוכל להסתמך על אי התאמה ולא יוכל לתבוע שום 

  .דסע

  

  

  התאמה נסתרת אי -לחוק המכר 15סעיף 

  

 המדבר על אי 15לומדים זאת בסעיף . הרמה של הבדיקה שעל הקונה לעשות היא בדיקה סבירה

  .התאמה נסתרת

  

זכאי הקונה להסתמך עליה על אף , ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה-לא היתה אי"

-אולם במכירת נכס;  לאחר שגילה אותהובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד, 14האמור בסעיף 

נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת 

ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע , הממכר

  .שנים ממסירת הממכר
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האמצעים שעומדים לרשות , טיב הבדיקה: קההסבירות של הבדיקה תיבחן לפי נסיבות העס

,  שקונה רכבקמוסכני: לדוגמה. האם מדובר בקונה שהוא איש מקצוע , הקונה לשם הבדיקה

  .מדבר על הסוגיה הזוד אמיר "פס. הבדיקה הסבירה שלו היא לא בדיקה של אדם שאינו מקצועי

  

 יכול לחזור בו מהחוזה על אי  כי אם עברו שנתיים אין הקונהעיף ניתן ללמודלפי הסיפא של הס

  . שנים4אם עברו התאמה נסתרת וכן אין הוא זכאי ליתר התרופות בשל החוזה 

  

  

  .שבדק עמו את היהלומיםהיה מדובר על קונה יהלומים שנעזר בידיד  –ורדי ' ד ברומברג נ"פס

    . חודשים שלח את היהלומים למעבדה שבודקת יהלומים4לאחר 

נעזר במישהו שיודע יותר והבדיקה אבל מקצוען הקונה בדיקה לא היה אמר כי בזמן הש "ביהמ

,  חודשים זה לא נקרא מייד4 ו . חודשים4הרצינית שגילתה את הבעיה ביהלומים היתה רק לאחר 

  .נתיים היתה ירידה גדולה ביהלומיםבשוק בי שדבייחו

  

  :ד הזה בשני אופנים"ש מבקר את פסהטמיגל דוי' פרופ

ויש להקל עמו , לא נקרא איש מקצועאבל לא סוחר ביהלומים ולכן   סוחרהיההקונה  .1

  .בעניין הבדיקה הראשונית

 תתנודתיוש מה הקשר בין ט אומר מיגל דוי– חודשים 4לגבי הבדיקה שנעשתה רק לאחר  .2

 ? חודשים4רק לאחר לא באופן מיידי אלא שהבדיקה נעשתה  העניין השוק לבין

  

  ?י התאמהבאופן מיידי לאמה הסיבות לומר 

  . ובכך להקטין את הנזק,  למוכר להחליף את הנכס או לתקנולאפשר .1

  משפטיתתלהתדיינולהתכונן  .2

 למנוע נזק ראייתי .3

המוכר באופן מיידי אם משווק את המוצר להרבה אנשים ויודיע הקונה על אי התאמה  .4

 .יעצור את השיווק ולא יפגעו עוד אנשים

  לזחרושת הבר' סולנץ נד "הדברים עלו בפס

  

מה הקשר ,  לומר באופן מיידי על אי ההתאמה אם אלה הסיבות, מיגל דויטש' אומר פרופ

  ? השוקתלתנודתיו

 השוק תתנודתיו, אומר מיגל דויטש כי זו בעיה שלא קשורה לנושא של הפניה באופן מיידי למוכר

   .קשורה לכדאיות העסקה
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 בהשוואה( נמוכה יותר תיותנודנפסק כי לגבי מקרקעין מאחר שת –מחמד ' ד אמר נ"בפס

  .הזמן הוא ארוך יותר)  ליהלומים

  

 ומצא את החיטה מקדמיתעשה בדיקה קנה חיטה ו לקוח ש– שלום תחנת קמח' י נ"ד מ"פס

  . לק של החיטה שהוא לא בדק מקולקלהח התברר כי כ " ואח,מתאימה

י אי אפשר כי הר(ד זה שאם מדובר במוצר שהבדיקה תקלקל את המוצר " השופט בפסאומר

, כ יתברר שיש חלקים מקולקלים שלא נבדקו"אם אח, )לבדוק את כל החיטה שהרי תתקלקל

  .מועד הבדיקה ידחה למועד הבדיקה בפועל

  

  :כללים' מכאן עולים מס

 .להודיעמייד יש חובה , אם התגלה שבחלק מהסחורה יש פגם – שאומר מיגל דויט .1

אם בדיקה זו לא .  רק בדיקה מדגמית צריך לבצע–במקרים שהבדיקה הורסת את הנכס  .2

  .מועד הבדיקה ידחה למועד הבדיקה בפועלאז , מגלה דבר

 

  

דובר על חברת אלביט שעסקה בשיווק בדים  - אלביט'  זיקית מפעלי צביעה נד" פס -בהקשר זה 

 לחברת דיםהייתה בניהם עסקה בה חברת אלביט תשלח ב. וחברת זיקית עסקה בצביעת בדים

עים היה פגם והצב. ייעוד הבדים הוא בגדי ים. יםשיצבעו אותם ויחזירו אותם צבועכדי , זיקית

  .עמדו במיםלא 

  

ראוי  , בדיקה מדגמית היא דבר סביר,  במקרים שמדובר בהרבה בדים-מיגל דויטש' אומר פרופ

  .ומצופה מהקונה

  

  של מיידיות ימים זה עומד בנטל 7אמר שהודעה תוך נ ממסר' ד יעקב נ"פסב

 זה לא עומד )  חודשים ויותר4 (חודשים'  נאמר כי מס– גת' מרגלית נ בפסקי דין אחרים כגון אבל

  .בנטל מיידיות

  

הולך לשנות את זה ונטל הבדיקה וההודעה לא יהיה מיידי כי אם בתוך  לקודקס) א ( 170סעיף 

עניין  למרביתהקודקס פחות מייחס חשיבות לעניין הבדיקה אלא מייחס חשיבות . זמן סביר

  .ההודעה

  

    -  לקודקס)ב( 170סעיף 

זכאי , לא קיים הקונה נטל מהנטלים האמורים באותו סעיף קטן, אקטן על אף הוראות סעיף " 
 ".הוא להסתמך על אי ההתאמה באותה מידע שבה אי קיום הנטל כאמור לא פגע במוכר

  

יכול להסתמך על אי הקונה , אם המוכר לא נפגע מזה שהקונה לא הודיע לו אז לא קרה כלום

  .התאמה ולתבוע את כל התרופות

לא המוכר אז הקונה יכול לתבוע אותו רק בחלק היחסי על מה ש,  אם המוכר נפגע באופן חלקי

  .נפגע
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    2010 אפריל 07 רביעי יום                  5הרצאה 

  

 חיוב על יש 13פ סעיף "ע, בשיעור הקודם  דיברנו על הנטלים שיש על הקונה לבדוק ולהודיע

, ראינו שהחיוב הזה קיים רק לאחר שהקונה קיבל את הנכס, הקונה לבדוק באופן מיידי את הנכס

   . הוא לא חייב לבדוק את הנכס לפני שקיבל אותו

  

 אותו 14אז מגיעים לסעיף , אם אחרי שהקונה מקבל את הנכס הוא מגלה שיש בעיה עם הנכס

  .נלמד היום

  

  על אי התאמההודעה  -לחוק המכר  14סעיף 

) ב(או ) א (13התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף -על הקונה להודיע למוכר על אי) א (14

  .הכל לפי המוקדם יותר, או מיד לאחר שגילה אותה

  .אין הוא זכאי להסתמך עליה, )א(לא הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן ) ב (14

  

,  בכתב:ההודעה יכולה להיות בכל דרך סבירה,  נקבע אחרתאם לא  לחוק המכר)א (14לפי סעיף 

   .אלא אם כן הצדדים קבעו מראש איך תבוצע ההודעה, בהתנהגותבעל פה או 

  . כתבו בהסכם שההצעה והקיבול צריכה להיות בדואר רשוםהצדדים  – ד תשובה בר נתן"פס

  . לבאזי זו התנהגות בחוסר תום,  שמישהו הציע משהו ואין לו תוקףגעבר

  

אבל הקונה בא ומודיע למוכר שיש אי , גם אם הצדדים קבעו שההודעה תהיה בדואר רשום

אז אם המוכר יעמוד על , )הודעה בדואר רשום(תהתאמה והקונה לא עמד בדרישות הפורמאליו

אפשר לומר שזו התנהגות , הדרישות הפורמאליות ויאמר כי זו לא נקראת הודעה מצד הקונה

  . לציין כי מי שהפר את החוזה זה המוכר שסיפק נכס שלא מתאיםיש. בחוסר תום לב

  

  

 הוראות נוספות בדבר ההודעה -לחוק המכר  17סעיף 

התאמה יפרט אותה פירוט סביר ויתן למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את -קונה המודיע על אי) א(
  .הממכר

  
קונה להסתמך עליה אף זכאי ה, ןהענייהמקובלת בנסיבות התאמה בדרך -ניתנה הודעת אי) ב(

  .או לא הגיעה אליה כללהאם אחרה להגיע לתעודתה 
  

 אם הקונה שלח הודעה בדרך –מדבר על הצורך בלשלוח הודעה לחוק המכר )  ב (17סעיף 

  . הקונה עמד בנטל שלו, לא הגיע בכללאמורה להגיע וזה ההודעה היתה ש
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  מתן הודעה הוראות בדבר - לחוק החוזים תרופות 21סעיף 

 - ובאין קביעה כזאת , הודעה לפי חוק זה תינתן בדרך שקבעו הצדדים) א(
  .ןהענייבדואר רשום או בדרך אחרת המקובלת בנסיבות 

  
ויש יסוד להניח שההודעה ) א(קטן - נפגע שנתן הודעה כאמור בסעיף) ב(

רשאי להסתמך עליה אף אם איחרה להגיע או , הגיעה לתעודתה במועדה
  . כלללא הגיעה
  

  
  

 לחוק החוזים 21כי בסעיף ,  לחוק החוזים תרופות יוצר אותו כלל  ובאופן לא מפתיע21גם סעיף 

גם  , ושוב פעם המפר הוא הבעייתי כאן, תרופות אנחנו עוסקים בהודעות שהנפגע שולח למפר

 אם,  הודעה למפרי ברגע שהנפגע שלח איזושה–חל אותו כלל לחוק החוזים תרופות  21בסעיף 

 וזה ,זה עדין נחשב שההודעה נשלחה, כללההודעה היתה אמורה להגיע למפר והיא  לא הגיעה ב

כאשר המוטב הוא נטרלי    ,ההסבר הוא אחרשם ) חלק כללי (חוזיםה חוקל) ב (60מסעיף שונה 

אז זה ששלח את , אלא על שני צדדים לחוזה, ואנחנו לא מדברים על מצב של נפגע מול מפר

כנמסרה רואים את ההודעה אומר ש) ב (60א הגיעה זה לא יעזור לו כי סעיף ההודעה והיא ל

  .  או למענובמועד שבו הגיע לנמען

  )חלק כללי( חוק החוזים )ב (60סעיף 

רואים את ההודעה כנמסרה במועד שבו הגיע לנמען , מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה

  .או למענו

  

לא יוכל להסתמך על הקונה , קונה לא יודיע באופן מיידי  אומר שאם ה לחוק המכר)ב( 14סעיף 

כי ברגע שהוא לא בודק באפן מיידי , ה מצב מאוד בעייתי מבחינת הקונהז. אף אחת מהתרופות

דהיינו ניכוי , ולא מודיע באופן מיידי הוא לא יוכל להסתמך לא על התרופות שבחוק המכר

, דהיינו אכיפה,  שיש בחוק החוזים תרופותוגם לא יוכל לקבל את התרופות הכלליות, ממחיר

הוא לא , הקונה לא בדק והודיע באופן מיידילפי הדין הקיים אם לא כיום . פיצויים, ביטול והשבה

  בקודקס . כי רואים את אי ההתאמה כאילו לא היתה, יוכל בכלל לקבל את התרופות

  .הולך לשנות את זה)א  (170 סעיף

  

האם אפשר לתבוע ? ה יכול ללכת לענפי דיני החיובים האחרים האם הקונ, יש מחלוקת נוספת

  '?עשיית עושר וכדבנזיקין או 

אייל זמיר אומר שאם הקונה לא בדק ולא הודיע אז זה לא שולל ממנו את היכולת לקבל ' פרופ

פ חוזה הביטוח הקונה יכול לתבוע "ע, אם המוכר ביטח את הממכר . סעדים מכח דינים אחרים

  .אותו
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השופטת בן  –ד  סולנץ "פסש העליון של השופטת בן פורת "ד של ביהמ"דעה אחרת שהופיע בפס

הוא לא יוכל לקבל סעדים גם בענפים , פורת אומרת באופן מרומז שאם הקונה לא בדק ולא הודיע

מיגל דויטש וגם זה בא לידי ביטוי ' כך סבור גם פרופ.  'עשיית עושר וכו, נזיקין, דהיינו, אחרים

 DATALAB MANAGEMENT'מ נ"אינטרנשיונל בעפולק  306/85א "עלמשל  , בפסקי דין נוספים

הוא לא יוכל תרופות מחוקים ,  בנטלים של בדיקה והודעהמשם עולה שאם הקונה לא עומד

למעשה מסרסים את , כי אם כן יאפשרו לקונה לקבל סעדים מענפים אחרים? מדוע. אחרים

אם אני .  אפשר על אותו מקרה להגיש עילה חוזית ועילה נזיקית בהרבה מאוד מקרים .העניין

 את הרעיון של לולא יאוכל לקבל בענפים אחרים של דיני החיובים  את אותה התוצאה  אז סירסת

הוא לא , ולכן אם הקונה לא עמד בנטלים של בדיקה והודעה. בדיקה והודעה  שלא לקבל סעדים

  .יוכל לקבל סעדים גם מענפים אחרים

  

  ?הקונה בעניין שלא בדק ולא הודיע באופן מיידי" להינצל"מתי בכל זאת יכול 

  :שתי אפשרויות שניתן להינצל מהעניין

אי התאמה שאי , כלומר, אי התאמה נסתרתמדבר על מצב של  לחוק המכר 15סעיף  .1

  .דוחה את הזמן של ההודעה על אי ההתאמה -שפשר היה לגלות אותה בבדיקה סבירה 

 .אי התאמה שהמוכר ידע או היה עליו לדעת שמדבר על מצבים של חוק המכר ל16סעיף  .2

 .גם כאן דוחה את השלב שהקונה צריך להודיע

, למשל. שהקונה ינסה להוכיח את הסיבה שלא הודיע היא תלויה באשם של המוכר .3

נכון שהמוכר לא עשה כאן . 'המוכר שינה כתובת ולא הודיע וכד, המוכר נתן כתובת שגויה

 : )חלק כללי( בדיני החוזים 43 סעיףלאבל אפשר לעשות סוג של היקש , ההפר

 – המועד לקיומו של חיוב נדחה   )א (

  ; עד שהוסרה המניעה– אם נמנע הקיום במועדו מסיבה התלויה בנושה             )1 (            

 עד שקויים אותו –נושה  אם תנאי לקיום הוא שיקויים תחילה חיובו של ה            )2 (            
  ;חיוב

 כל עוד הנושה אינו מוכן לקיים את – אם על הצדדים לקיים חיוביהם בד בבד             )3 (            
  .החיוב המוטל עליו

אם ראה שמן , רשאי בית המשפט, )א( נדחה המועד לקיום החיוב כאמור בסעיף קטן     )ב(
אף , ים בעד הנזק שנגרם לחייב עקב הדחייהלחייב את הנושה בפיצוי, הצדק לעשות כן

ואם היה על החייב לשלם תשלומים , אם אין בדבר משום הפרת חוזה מצד הנושה

 לפטור אותו מתשלומים אלה בתקופת –תקופתיים עד לקיום החיוב שמועדו נדחה 
  .הדחייה
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אבל זו היתה אי התאמה עד כדי שהדירה לא , אם מסרו לקונה דירה עם אי התאמה .4

ואם לא . במקרים כאלו ניתן לטעון שלא התבצעה בכלל מסירה. אויה למגורי אדםר

 .היתה מסירה אז עדין לא החל הזמן שהקונה צריך לבדוק ולהודיע על אי ההתאמה

אבל במשך ,  בהתחלה היתה בעיה קטנה–מדובר באי התאמה שרק גדלה והולכת אם  .5

  ) .בקיר לדוגמהסדקים (גדלה ונהייתה משמעותית , הזמן הבעיה הלכה

  

  

  . שעוסק באי התאמה נסתרת15וזה מקשר אותנו לסעיף 

 ואז הקונה יכול בבדיקה סבירה אי התאמה לא היתה ניתן לגילוי –הכוונה לאי התאמה נסתרת 

  . ובלבד שנתן למוכר הודעה על כך לאחר שגילה אותה14להסתמך עליה על אף סעיף 

  

נתן אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם , מיטלטליןמכירת דהיינו , אם מדובר במכירת נכס נד

בשל הפרת תרופות ליתר ה ואין הוא יהיה זכאי  ממסירת הממכרעברו שנתייםהודעה לאחר ש

כיוון שהמוכר זכאי להניח שלאחר תקופה ,  ארבע  שניםהודעה לאחראת האם נתן החוזה 

  . הוא כבר לא יהיה חשוף לתביעותמסוימת

 . מאחר שמקרקעין זה נכס הרבה יותר חשוב ומשמעותי?ו רק לגבי מיטלטליןמדוע התקרות הלל

  .       גם לאחר שנים מגיעים לקונה את כל הסעדים, ואם במקרקעין היתה אי התאמה נסתרת

  

 יש פרמטרים המשפעים אם הבדיקה היתה . מבחן אובייקטיבי- כמובן שמדובר בבדיקה סבירה

  : סבירה או לא סבירה

 .אבל זה לא נהוג בכל נכס,  בדיקהנהוג לבדוק במכון,  כשקונים מכוניות–טיב הממכר   .א

 מהות אי ההתאמה  .ב

 אמצעים שעומדים לרשות הקונה  .ג

  

ניתן לטעון , ניתבהנחה שלא היתה בדיקה רשל, העובדה שנעשה בדיקה ולא נמצאה אי התאמה

  .אחרת הקונה הסביר היה עולה על אי ההתאמה, לאי התאמה נסתרת

 הקודקס מבטל את הפטור של – לקודקס 171סעיף . שינויים בקודקס' יהיו מסבנושא הזה 

, כלומר.  שנים ומסתפק רק בתרופת הביטול לאחר שנתיים 4 קונה אם לא הודיע תוך סעדים ל

 אם כי יש לזכור שהבעיה תהיה להוכיח שאי . בכללתהיה תקרה לגבי סעדי אכיפה ופיצויים לא 

,  אם גילנו אי התאמה בממכר לאחר חמש שנים לדוגמה.סירהההתאמה היתה קיימת בזמן המ

  .יהיה לנו קשה להוכיח שאי ההתאמה הזו היתה קיימת בזמן מסירת הממכר
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 התאמה-העלמת אי  - לחוק המכר 16סעיף 

ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה -היתה אי
 או בכל -15 -   ו14זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים , הולא גילה אותן לקונ

  .מיד לאחר שגילה אותהובלבד שנתן למוכר הודעה עליה , הסכם
  

  . לחוק המכר עוסק באי התאמות שהמוכר ידע עליהם או היה עליו לדעת עליהם16סעיף 

יינים שונים שבקודקס הוא מחיל שני ענ, בהמנוסח כיום בצורה לא כל כך טולמעשה סעיף זה 

  :יפרידו אותם

  :לקונהשיש קודם כל יש בסעיף זה שתי פריבילגיות 

אלא מיד לאחר , בסעיף לא כתוב מייד לאחר קבלת הנכס -המועד לבדיקה והודעה נדחה .1

כי ?  מדוע הקונה צריך להודיע למוכר על אי ההתאמה–דויטש שואל מיגל ' פרופ. הגילוי

 –אבל מדובר על אי התאמה שהמוכר ידע עליה . ההתאמהלא תמיד המוכר יודע על אי 

דויטש בצורה '  קיבל את הגישה של פרופקודקסה. ר דויטש שלא צריך להודיע על כךאומ

. ביטלו בכלל את החובה של הקונה להודיע למוכרלקודקס  )א( 171בסעיף  -קיצונית 

 למעשה מדבר 16סעיף . המצב של הקודקס קיצוני ובעייתי והיה צריך להיות מצב ביניים

עד ( היה עליו לדעת בעת גמירת החוזה על כך שמדובר על אי התאמות שהמוכר ידע או

רת החוזה זו ימש אומר כי בפסיקה נאמר במפורש שגדויט' פרופ).  כריתת  החוזה בלבד

ול על אי התאמה הפרביליגיה  תחבאופן עקרוני היה ראוי ש. כריתה ויש בעיה עם זה

 מתקן את  לקודקס170סעיף  . עד שלב המסירהגם לאחר הכריתה ליהם שלמוכר נודע ע

ללא כל שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליה הקונה יוכל להסתמך על אי התאמה  – זה 

גם לאחר שלב המסירה יכול להיוודע שמה שמסר המוכר . הגבלה למועד כריתת החוזה

 הזמן שהקונה צריך להודיע על אי שדוחה את זו פריבילגיה, לפי המצב כיום. זה לא תקין

. זה רק על אי התאמות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עד שלב הכריתה, התאמה

על אי התאמות לאחר שלב המסירה זה יכול  -בקודקס לוקחים את המחסום הזה 

שהמוכר ידע ויהיה יותר קשה לומר שזה יכול על אי התאמות שהיה על המוכר לדעת 

 .עליהן

 

 15 ,14בסעיפים  האמור  שהקונה יכול להסתמך על אי ההתאמה על אף16ף כתוב בסעי .2

זהו הסעיף היחידי בחוק המכר שאי אפשר להתנות . סעיף קוגנטי הוא 16זה אומר שסעיף 

בדק את הקונה כיוון שבחלק גדול מחוק המכר כתוב ש? מדוע סעיף זה מאוד חשוב .עליו

סעיף זה מאוד ',  על אי התאמות וכויב שלא לתבועמתחימצא אותו מתאים והממכר ו

בעייתי כי הוא למעשה מהווה מחסום בפני הקונה כל עוד הוא לא מתגבר על הסעיף 

  ?  עוזר בעניין הזה16איך סעיף  . החוזי הזה

  

  ; אפשר להשתמש בו פעמיים,  יש שני כובעים16לסעיף 

ל לתבוע כי הוא כן יכו, כדי לומר שלמרות שהקונה התחייב לא לתבוע אחת פעם  ••••

   ידע או היה עליו לדעת עליהןהמוכרמדובר על אי התאמות ש

 .חובת גילוי לפי דין או נסיבות המחייבת פעם שנייה בגין הטעיה במחדל ••••
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 נוסבאום' שטרית נד "פס, שהקונה שהתחייב לא לתבוע" חומה" להפיל את ה16דרך סעיף אפשר 

 מטר והמוכרים הראו לקונים מפה של 924ה שטח המגרש ברוטו הי. זוג עולים שרצו לקנות מגרש

הקונים הסכימו .   מטר756המגרש בה היה מצויר שטח שיש בו הפקעה ולמעשה יש להם שטח של 

 היתה עוד הפקעה שבעצם גרמה לכך הסתבר שעל השטח.  כפי שרצואפשר לבנות שתי יחידותכי 

בדקו יף בחוזה שאומר שהם הבעיה של העולים היתה שחתמו על סע.   מטר555שהשטח היה בנטו 

ידעו על תוכנית ההפקה  ומצאו את הנכס כמתאים לצרכיהם , את הנכס מכל בחינה שהיא

אלא רצו לנכות ממחיר אבל לא יכלו להגיע , ל את החוזההמוכרים לא רצו לבט. ומטרותיהם

  . לסעד של ניכוי ממחיר כי הם חתמו על התחייבות שלא יתבעו בגין אי התאמה

 לחוק 16ואחת הדרכים היתה דרך סעיף , את הבעיה הזו בשתי דרכיםפתר גלרד אינהשופט 

  :המכר

 אבל היה ,לא ידעו שיש הפקעה נוספתטוענים שהמוכרים אמרו שיש הפקעה אחת והמוכרים 

הם צריכים לקחת אחריות על מה שהם , היה עליהם לדעת על ההפקעה הנוספת, עליהם לדעת

ולכן הקונים יכולים להסתמך על . מצהירים הצהרות לקונהאומרים כשהם מוכרים את השטח ו

   .אי התאמה זו על אף ההתחייבות שלהם שלא לתבוע

 יש הצהרות שהן מאוד מפורטות –ד זה ועושה הבחנה מסוימת "דויטש מבקר את פס' פרופ

  . על עצמו אחריות וזה בגדר היה עליו לדעתרבמקרים כאלה המוכר יוצו

קרים במשא ומתן שמישהו מצהיר כל מיני הצהרות שדי ברור שדבריו ישנם הרבה מאוד מ, אבל

אז אם אכן ההצהרות הן כלליות ולא נשמעות רציניות . הם דברים בעלמא ואין להסתמך עליהם

  . במיוחד אז לא ניתן לומר שהיה על המוכר לדעת על אי התאמה

  

  :חוק השכירות והשאילה ל8סעיף והוא  -16לסעיף " אח תאום "יש 

התאמת המושכר או הפגם נובעים מעובדות שהמשכיר ידע או שהיה עליו - ו אייה
זכאי השוכר לזכויות לפי , לדעת עליהן בעת כריתת החוזה ולא גילה אותן לשוכר

  .ל הסכםבכ על אף האמור 7-  ו6סעיפים 
  

, ליו לדעת על פגמים או אי התאמות שיש במושכרהסעיף אומר שאם המשכיר ידע או היה ע

  .  יכול להסתמך עליהן על אף האמור בכל הסכםהשוכר

  : זה משמש לקונה בשני כובעים8יף גם סע

  .  התחייב לא לתבועשוכר להפיל את המחסום שה-1כובע 

יש חובת גילוי למשכיר לגלות  : אם אני רוצה להוכיח חוזה שכירות בגין טעות והטעיה– 2כובע 

  לשוכר על אי התאמות או פגמים שיש במושכר

  

  

  : לתזכיר הקודקס168בסעיף קוגנטיות תופיע של ה ההפריבילגיודקס בק

  ,בטלה, המגבילה את אחריותו כאמורתניה בחוזה הפוטרת את המוכר מאחריות לאי התאמה או 

  ולא הודיע עליה לקונה , אם המוכר ידע או היה עליו לדעת על אי ההתאמה בעת כריתת החוזה
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 אם מדובר באי התאמה שהמוכר ידע או – 168ליפו לסעיף בקודקס את הנושא של הקוגנטיות הח

  !היה עליו לדעת עליה אזי תנית הפטור מאחריות בטלה

  

כאשר אפשר לבטל סעיף משמע הוא לא  - לקודקס 168יש בעיה עם סעיף ר וניצקי "דלטענתו של 

  .זה רק למקרים מסוימים, כאן במונח בטלות כאשר זה לא תמיד כךמשתמשים . קיים

  

  

  

  

  

  2010 אפריל 14 רביעי יום               6הרצאה 

  הוראות נוספות בדבר ההודעה  -לחוק המכר  17סעיף 

התאמה יפרט אותה פירוט סביר ויתן למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את -קונה המודיע על אי) א(
  .הממכר

אף זכאי הקונה להסתמך עליה , ןהענייהתאמה בדרך המקובלת בנסיבות -ניתנה הודעת אי) ב(
  .אם אחרה להגיע לתעודתה או לא הגיעה אליה כללה

  

  .הזדמנות נאותה לבדוק את הממכרלמוכר לתת שעל הקונה  מדבר על כך )א( 17סעיף 

ויש כאן נטל שלישי הודיע לאמרנו שיש על הקונה הנטל לבדוק ו, יש כאן נטל שלישיניתן לומר ש

  .ת הממכרהזדמנות נאותה לבדוק אשאומר שהקונה צריך לתת למוכר 

הקונה לא יכול , והקונה  לא עומד בואם יש נטל שלישי ? השאלה אם יש כאן באמת נטל שלישי

מיגל '  זמיר לא מסכים עם פרופאייל' פרופ .יטשומיגל ד' כך חושב פרופ .תרופותאת כל הלקבל 

    .שזה לא נטל שלישיהוא סבור , יטשדו

  
  

בהרבה מקרים עקרון תום . כר הזדמנות לתקןחוק המכר כשלעצמו לא מחייב את הקונה לתת למו

  .עליו לתת למוכר הזדמנות לתקן, אם הנפגע רוצה את תרופת הניכוי. הלב יחייב את זה

  
 פגם בזכות  -לחוק המכר   18סעיף 

  .עיקול וזכות אחרת של צד שלישי, המוכר חייב למסור את הממכר כשהוא נקי מכל שעבוד) א(
מיד על כל תביעת זכות לגבי הממכר שידע או שהיה עליו לדעת על המוכר להודיע לקונה ) ב(

 .עליה לפני מסירת הממכר
  

. כלומר שמשהו בממכר לא מתאים מבחינה פיזית, דיברנו עד היום על אי התאמה מבחינה פיזית

המוכר חייב למסור את הממכר כשהוא מדבר על כך ש) א (18סעיף ,  עוסק בפגמים בזכות18סעיף 

  . צרפתי' ספקטור נד "גם נקבע בפסכך , עיקול וזכות אחרת של צד שלישי, דנקי מכל שעבו

מוסיף ואומר שהמוכר צריך להודיע לקונה על כל תביעת זכות שידע או היה צריך ) ב(18סעיף 

המוכר צריך להודיע על כך לקונה , עיקול למשליש אם , כלומר. לדעת עליה עד למועד המסירה

  .מיד

  

  ?ת כלולה בדיני אי התאמה פיזיתהאם אי התאמה משפטי
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יש הפרות שמגדירים אותם כהפרות של אי התאמה וראינו שדווקא ברוב המקרים זה משחק 

  .  לטובת המוכר כי אם הקונה לא עומד בנטלים זה לטובת המוכר

אייל זמיר סבור שאי התאמה המשפטית כלולה בדיני אי התאמה ולכן הקונה צריך לבדוק ' פרופ

דויטש טוען שפגם בזכות זו הפרה אבל לא הפרה מסוג ' פרופ, דויטש בדעה אחרת' ופפר. ולהודיע

   .של אי התאמה

  .יש לו אפשרות לגלות את הפגם והוא צריך להודיע למוכרשל הקונה בגלל שהממכר בשליטתו 

המוכר הוא ,  המוכר יודע את אי ההתאמה המשפטית–אם משווים את זה לאי התאמה משפטית 

  .ת אי ההתאמה המשפטיתזה שיוצר א

למוכר יש אפשר ,  אם יש בעיה פיזית בממכר–הסיבה שאנחנו מטילים על הקונה להודיע למוכר 

  . להודיע ליצרן

  

  .  הפקעה היא זכות קניינית גם אם היא לא רשומה?האם הפקעה היא אי התאמה משפטית

  מועד ההתאמה

  .עד שלב המסירהמכר  שהמוכר חייב למסור את המ18  כתוב בסעיף–מועד ההתאמה

  .  עד שלב העברת הבעלות–החובה הזו  לקודקס מרחיב את 174סעיף 

  

  

  תרופת הניכוי ממחיר

   לחוק המכר28סעיף  

 ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו 11הפר המוכר חיוב כאמור בסעיף 
זכאי הוא לנכות מן , בו ממנוואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור , הודעה על כך

 .ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה- המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי
  

זהו סעד . התאמה-כתוצאה מאי, תת שווי הממכרתרופה כספית בשל פחי - לחוק המכר 28עיף ס

ק החוזים  זו לא תרופה שנמצאת בחו-ד לא מכירים את התרופה הזו"עו . של עזרה עצמית

  .חוק חוזה קבלנות וחוק השכירות, התרופה הזו נמצאת בחוק המכר, ותתרופ

  . היא תזכה לחשיפה גדולה יותר, בגלל שהתרופה בקודקס תופיע בפרק התרופות המאוחד 

  

  .אחר ופגוםקיבלתי מוצר מסוים ורציתי מוצר ?תרופת הניכוימהי 

   ?מהם האפשרויות של הקונה

  .עד האכיפה ופיצויי קיום ס–כאילו החוזה התקיים ,-קדימה

כשמבטלים חוזה והולכים על סעדים אלה רוצים .  סעד ההשבה ופיצויי ההסתמכות –אחורה 

  .לקבל הכסף חזרה ולפצות על ההוצאות שהוצאתי בגין החוזה

מכונה שהייתי צריך לקבל  ו80המכונה הפגומה שווה – מכונה עם ארבע תכונות ולא חמש קיבלתי

הסעד של הניכוי כאילו .  20 – או שמבקשים כסעד של השבה את ה 20ים  אז מנכ– 100 שווה 

  .מראש קניתי מכונה פגומה
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  ?מהם התנאים להפעיל את הסעד של ניכוי ממחיר

  : שצריכים להתקיים כדי לקבל את תרופת הניכויהמצטבריםהתנאים 

  

  .מדובר בהפרה של אי התאמה– קיום אי התאמה  .א

  עליו לפי חוק המכרהקונה עמד בנטלים שמוטלים   .ב

אם הקונה רוצה את תרופת   -  את ההפרה תוך זמן סביר לאחר ההודעהתיקן המוכר לא   .ג

אך אם , אין חובה בחוק המכר עצמו לעשות זאת. הניכוי עליו לתת למוכר הזדמנות לתקן

  . עליו לתת הזדמנות זו למוכר, הנפגע רוצה להפעיל את התרופה

  

   חוזה קבלנות

  ק חוזה קבלנות לחו)א( 3סעיף 

על המזמין להודיע לקבלן על הפגם )  פגם–להלן (לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם 

 לתת לקבלן –ואם הפגם ניתן לתיקון , זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו

 .הזדמנות נאותה לתקנו

ם שילם אד.  פ המוסכם"כאשר הקבלן ביצע את המלאכה או השירות שלא ע -פגם  .1

. למנתח לב כדי שינתח אותו באופן אישי והמנתח שלח במקומו את המתמחה שלו לנתח

  .פ המוסכם"אבל זו הפרה שלא ע, אין כאן פגם

 . לתת למוכר לתקן את הפגם,  להודיע על פגם –נטל ההודעה ,המזמין יעמוד בנטלים .2

 .יכוי ממחיר אפשר להפעיל את הסעד של נ–הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר  .3

  

  :אייל זמיר' פרופ

 הקבלן שם לדוגמה צנרת ששווה הרבה פחות מהצנרת שהיה –התיקון ידרוש הכבדה   .א

החוק לא ? האם הקבלן יכול לעמוד על האופציה לתקן.  אמור לשים לפי המוסכם

 . עמידתו של הקבלן לתקן יכול לעמוד על כך שזה לא בתום לב. מתייחס לזה

יעמוד על זכותו המוכר אייל זמיר אומר כי אם ' פרופ?  מוןמה קורה אם התערער הא  .ב

 .לתקן זה חוסר תום לב ואפשר לשלול ממנו את זכותו לתקן
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  חישוב סכום הניכוי
  

  חוזה מכר 

לנכות מן "התנאים ליכולת להפעיל את תרופת הניכוי הקונה זכאי  קובע שבהתקיים 28סעיף 

  ".וי הממכר עקב אי התאמה לעומת שוויו לפי החוזההמחיר את הסכום שבו פחת שו

  :קיימות שלוש שיטות לחישוב סכום הניכוי

י הפחת שווי הממכר הלוקה באי התאמה "מפחיתים  מהמחיר המוסכם סכום שמחושב ע  .א

 ושווי של 1,000אם המחיר המוסכם הוא : לדוגמה. ממחירו המוסכם של הממכר המתאים

                      .      400 =1000-600:    סכום הניכוי הוא אזי600המוצר באי התאמה הוא 

  .600 =1000-400הסכום לתשלום הוא 

י הפחתת שווי הממכר הלוקה באי התאמה "מפחיתים מהמחיר המוסכם סכום שמחשוב ע  .ב

שוויו של הממכר  , 1,000אם המחיר המוסכם הוא : לדוגמה. משוויו של הממכר המתאים

אזי סכום הניכוי , 600ושוויו של המוצר שלוקה באי התאמה הוא  , 900המתאים בשוק הוא 

 .700 = 1,000-300 והסכום לתשלום הוא 300 = 900-600הוא 

 מפחיתים מהמחיר המוסכם אותו השיעור שישקף את היחס בין שוויו של –השיטה היחסית   .ג

 1,000ם הוא אם המחיר המוסכ: לדוגמה.  הממכר הפגום לעומת שוויו של הממכר המתאים

, 600ושוויו של המוצר שלוקה באי התאמה הוא , 900שוויו של הממכר המתאים בשוק הוא 

ולכן . בשליש) 900(משוויו של הממכר המתאים ) 600(אזי פחת שוויו של הממכר הפגום 

 כך שהוא יצטרך 333.33דהיינו , )1,000(הקונה יהיה זכאי לנכות שליש מהמחיר המוסכם 

 .666.66לשלם 

  

  חוזה קבלנות

לנכות "קובע שבהתקיים התנאים ליכולת להפעיל את תרופת הניכוי המזמין זכאי ) 2)(א (4סעיף 

את הסכות שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם , כל עוד לא תוקן הפגם, מן השכר

  ".לעומת השכר לפי המוסכם

  :גם כאן קיימות אותן שלוש שיטות לחישוב סכום הניכוי

י הפחתת שווי המלאכה הפגומה מהשכר " מהשכר המוסכם סכום שמחושב עמפחיתים  .א

 ושוויה של 1,000אם השכר המוסכם הוא :  לדוגמה. המוסכם של המלאכה המתאימה

.                                                      400 = 1,000-600אזי סכום הניכוי הוא  , 600המלאכה הפגומה הינו 

  .600= 1,000-400: לום הואהסכום לתשו

י הפחתת שווי המלאכה הפגומה משוויה של "מפחיתים מהשכר המוסכם סכום שמחושב ע  .ב

שוויה של המלאכה המתאימה , 1,000אם השכר המוסכם הוא : לדוגמה. המלאכה המתאימה

. 300 = 900-600אזי סכום הניכוי הוא , 600ושוויה של המלאכה הפגומה הוא , 900בשוק הוא 

 .700 = 1,000-300כום לתשלום הוא והס

 מפחיתים מהשכר המוסכם אותו השיעור שישקף את היחס בין שוויה של – השיטה היחסית  .ג

אם המחיר המוסכם הוא : לגומה. המלאכה הפגומה לעומת שוויה של המלאכה המתאימה

, 600 ושווייה של המלאכה הפגומה הוא 900 שוויה של המלאכה המתאימה בשוק הוא 1,000

. בשליש) 900(משוויה של המלאכה המתאימה ) 600(אזי פחת שוויה של המלאכה הפגומה 
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כך שהוא , 333.33דהיינו , ) 1,000(ולכן המזמין יהיה זכאי לנכות שליש מהמחיר המוסכם 

 .666.66יצטרך לשלם 

  

  חוזה שכירות

ר זכאי השוכ, קובע שבהתקיים התנאים ליכולת להפעיל את תרופת ההפחתה) 2)(א(9סעיף 

לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם , כל עוד לא תוקן הפגם, להפחית את דמי השכירות"

  ".לעומת שוויה לפי החוזה

  :גם כאן קיימות אותן שלוש שיטות לחישוב סכום הניכוי

י הפחתת דמי השכירות בשוק של "מפחיתים מדמי השכירות המוסכמים סכום שמחושב ע  .א

אם דמי השכירות : לדוגמה. ירות המוסכמים של מושכר מתאיםמושכר פגום מדמי השכ

אזי סכום ההפחתה הוא , 600 ודמי השכירות בשוק של מושכר פגום הם 1,000המוסכמים הם 

  . 600 = 1,000-400ודמי השכירות לתשלום הם . 400 = 1,000-600

ק של י הפחתת דמי השכירות בשו,מפחיתים מדמי השכירות המוסכמים סכום שמחושב ע  .ב

אם דמי השכירות המוסכמים :  לדוגמה      .מושכר פגום מדמי השכירות בשוק של מושכר תקין

ודמי השכירות בשוק של מושכר פגום , 900דמי השכירות  בשוק של מושכר תקין הם , 1,000הם 

 .700=1,000-300והסכום לתשלום הוא . 300= 900-600: אזי סכום ההפחתה הוא, 600הם 

 מפחיתים מדמי השכירות המוסכמים אותו השיעור שישקף את היחס בין –ת השיטה היחסי  .ג

.          דמי השכירות בשוק של מושכר פגום לעומת דמי השכירות בשוק של מושכר תקין

דמי השכירות בשוק של מושכר תקין הם , 1,000אם דמי השכירות המוסכמים הם : לדוגמה

אזי פחתו דמי השכירות בשוק של מושכר , 600ם ודמי השכירות בשוק של מושכר פגום ה, 900

ולכן השוכר יהיה זכאי . בשליש) 900(מדמי השכירות בשוק של מושכר תקין ) 600(פגום 

כך שהוא יצטרך לשלם , 333.33דהיינו , )1,000(להפחית שליש מדמי השכירות המוסכמים 

666.66. 

  

  

  ? מהי השיטה הנכונה

אלה האם את החישוב יש לבחון בצורה סובייקטיבית או עלתה הש -  נוסבאום' שטרית נד "פס

אי ההתאמה הייתה שתוכננה הפקעה והשטח שנמסר היה . דובר על מכירת מגרש. אובייקטיבית

. אחת' דיור אלא יח'  יח2זה גרם לכך שהקונה לא יכול היה לבנות  .קטן מהשטח עליו סוכם

י "לכן טען שיש לעשות חישוב עפ ויורד'  יח2המוכר אמר כי הקונה לא התכוון מעולם לבנות 

ש לא מקבל זאת ואומר כי זהו מבחן אובייקטיבי ולכן יש להתחשב "ביהמ. השימוש שרצה הקונה

הוא לא , גם אם הקונה לא צפה ובסוף היה רווח גדול מאותה חלקה. בכל השימושים האפשריים

  .יקבל אותו כך שזה עובד גם לכיוון זה

ובפיצויים בזמן , בניכוי נסתכל על השווי בזמן כריתת החוזה. לפיצוייםזהו גם ההבדל בין ניכוי 

  .ביצוע החוזה

  

 דויטש ואחרים אומרים כי  מבחינה פרשנית יש לאמץ את השיטה היחסית' פרופ,אייל זמיר ' פרופ

  .השיטה העדיפה היא השיטה היחסית
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   לתזכיר הקודקס 498תרופת הניכוי במסגרת סעיף 

זכאי הנפגע לנכות מהתמורה את הסכום האמור , תאמה בנכס או במלאכההופר חיוב הה  )א(

אך המפר לא תיקן , ובלבד שנתן למפר הזדמנות סבירה לתיקון אי ההתאמה, )ג(בסעיף קטן 

  .אותה תוך זמן סביר

זכאי הוא  להשבה בשיעור הסכום , שילם הנפגע את התמורה בעד הנכס או המלאכה  )ב(

  .אלמלא שולמה התמורה, )א( פי סעיף קטן שאותו היה זכאי לנכות על

הניכוי מהתמורה בעד הנכס או המלאכה יחושב בהתאם לשיעור שבו פחת שוויים בשל   )ג(

שוויים של הנכס או המלאכה ייקבע על פי ; אי ההתאמה לעומת שוויים אלמלא אי ההתאמה

  .שוויים במועד כריתת החוזה
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ראינו שהשיטה השלישית היא , את הנושא של חישוב של ניכוי ממחירבשיעור שעבר סיימנו 

  .השיטה המועדפת והיא גם השיטה שתהיה עדיפה בקודקס

  

  ? בין תרופת הניכוי לבין התרופות האחרותסמהו היח

  .אחורהתרופת אכיפה ופיצויי הקיום לוקחים אותנו קדימה ותרופת ההשבה לוקחים אותנו 

למעשה אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו , תרופת הניכוי לא לוקחת אותנו קדימה ולא אחורה

  . לביטול חלקי והשבה חלקית באופן מסוים בזה זה דומה ."הפגום"כורתים חוזה מראש על מוצר 

  .יבה לדרוש את תרופת הניכוי   אם היא מבוצעת למעשה אין ס-לגבי תרופת האכיפה 

  

אבל אם עשינו ביטול חלקי .  אין מקום לתרופת הניכוי מלאה נו ביטול והשבהברור שכשעשי

 מגיעים לאותה תוצאה כמו ,  עשינו בדיוק את מה שתרופת הניכוי עושה לכאורה, והשבה חלקית

  . אמרנו שתרופת הניכוי דומה אבל לא זהה–ניכוי 

  ? מה ההבדל

או לבטל את כל אפשר   להפרה יסודית  אם ההפרה נחשבתלחוק החוזים תרופות) ג (7לפי סעיף 

  .זו בחירה של הנפגע אם לבטל את כל החוזה או רק את חלקו .או לעשות ביטול חלקי, החוזה

הניכוי ממחיר הכוונה לנכות את הסכום של המוצר , הניכוי ממחיר לא מאפשר לבטל את החוזה

  . שלא קיבלתי

  . יב להיות כשהוא ניתן להפרדהכדי שנוכל לעשות ביטול חלקי והשבה חלקית החוזה חי

אם מדובר במכונה שיש בה ארבע תכונות במקום חמש ? מה קורה כשהחוזה לא ניתן להפרדה

כי בביטול חלקי והשבה , היא לאהתשובה ? תכונות אפשר לעשות ביטול חלקי והשבה חלקית
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בע ה שיש בה ארחלקית אני אמור להחזיר את החלק שביטלתי אבל אי אפשר להחזיר מכונ

  . במקרה כזה סעד הניכוי הוא הסעד הרלוונטי-תכונות במקום חמש 

  

   .גם היא דומה לתרופת הניכויתרופת הפיצויים  לכאורה –לגבי תרופת הפיצויים 

ותרופת י תרופת הניכוי היא תרופה של סעד עצמ? מה ההבדל בין תרופת הפיצויים לתרופת הניכוי

    .ש"ול לבקש אותה רק מביהמהפיצויים היא לא תרופה עצמאית ואני יכ

את שתיהן אני יכול להטיל או , תרופת הניכוי ותרופת הפיצויים לא כל כך שונות אחת מהשנייה

  . מראש או בדיעבד 

  

  

אין  )נסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע שהופר כתוצאה מחוזהבמקרה של  (ול כבמקרה של סי

  .יש ביטול והשבה ויש סעד השיפוי , אכיפה ואין פיצויים

  .סעד הניכוי קיים גם במקרים של סיכול ?במקרה של סיכול יהיה קיים סעד של ניכוי

  

אם (אתה פטור מדמי שכירות אם אין אפשרות בכלל להשתמש בנכס   - שכירות במקרה של

אך במקום בסעד סיכול אפשר להשתמש בהפחתה ) לא דין סיכול,  הפחתה–אפשרי שימוש חלקי 

 למשכיר זכות לבטל –) ואינך משלם בשל סיכול(כי אם ההפרעה נמשכת לאורך זמן , וזה עדיף

  .   אין למשכיר זכות לבטל– בעוד שאם אתה משלם אך עם הפחתה ,ההסכם

  

  ?ביטול והשבה/ ניכוי /  פיצויים –מה כדאי לבחור 

 אין חשיבות השיטה היחסיתבסעד הניכוי לפי . יטה שבה אנחנו מחשבים היא השיטה היחסיתהש

אך .  מחשבים תמיד את הפרש המחיר היחסי ביום כריתת החוזה–ירידות מחירים / לעליות 

כך שאם המחיר עלה לעומת יום ,יום הבצוע מחושבים לביום הכריתה אלא מחושבים לא פיצויים 

ניכוי לבחור ב עדיף –ואם ירד ) למעט בסיכול שאז אין פיצויים(פים פיצויים  עדי–כריתת החוזה 

אלא אם המוצר אינו מוצר מדף ואין אפשרות , למעט אם ירד דרסטית שאז עדיף ביטול והשבה(

  ).לקנות אחר בזול יותר

 ,ובהפרה צפויה אפשר לנכות כבר היום, לגבי סעד הניכוי אין חשיבות אם ההפרה יסודית או לא

  .אך יש לתת ארכה

תזכיר הקודקס בנושא ניכוי אומר מפורשות כי , לתזכיר498'  תרופת הניכוי מופיעה בס-בקודקס 

מציין כי החישוב נעשה למועד כריתת החוזה , אם שולם המחיר המלא הניכוי ייעשה כהשבה

  .ומכניס את השיטה היחסית כשיטת החישוב

  

אבל חובת תום הלב ,  על זה שאנחנו עושים ניכויהחוק לא מחייב אותנו להודיע באופן מפורש

הכוונה שהמוכר הפרה צפויה  – בהפרה צפויהחובת הניכוי קיימת גם . מחייבת אותנו להודיע

 קרוב לוודאיחייב לספק לי משהו מסוים ומודיע מראש שאמנם התחייב לתת משהו מסוים אבל 

   . שלא יוכל לעמוד בהתחייבות שלו
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   לחוק המכר29עיף  ס-כמות עודפת 

מסר המוכר לקונה נכסים בכמות יתירה על המוסכם והכמות היתירה ניתנת להפרדה ללא 

, אלא זכאי הוא, אין הקונה זכאי לחזור בו בשל כך מן החוזה, הוצאות או טרחה בלתי סבירות

ישלם את מחירה , לא עשה כן; להודיע למוכר שהוא דוחה את הכמות היתירה, תוך זמן סביר

  . י השיעור המוסכםלפ

   

מבלי לגרום , על הקונה לבדוק האם הוא יכול להפריד את הכמות העודפת, התראם נמסרה כמות י

הוא  אם הדבר גורם להוצאות לקונה. עליו להודיע למוכרסביר ובתוך זמן , להוצאות גדולות מדיי

מכך  מתפרש ,כך לא מודיע על  אם הקונה. לא יוכל לבטל את החוזהבליוכל לתבוע פיצויים א

  . שהוא מעוניין בכמות העודפת והוא יצטרך לשלם על כך
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  שכירות

כירות חוק הש.  מהחוזים המיוחדים השכיחים ביותר והחשובים ביותר אחדהוא שכירות חוזה 

חיובים מסוימים שהשוכר והמשכיר ש בו יכמו בחוק המכר גם הוא , והשאילה הוא חוק חשוב

  . יש היבטים קניינים, יש תרופות מיוחדות, צריכים לעמוד בהם

 לפתור בעיה שופטים מנסים/ ד" היא חשובה ולפעמים  עוהחשיבות של חוק השכירות והשאילה

    .בלי להגיע לחוק השכירות והשאילה עצמו של שכירות  

  

  ?  השכירותמהם יסודותיה של 

 צריך כמובן שיהיה חוזה בין הצדדים בו מוענקת הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס - חוזה .1

, וחייבים לשים לב ששני התנאים האלה מתקיימים, חזקה ושימושהכאשר הדגש הוא על 

שימוש . לבין חוזה שכירות ) רישיון(כי יש הבדל בין חוזה שהוא חוזה לשימוש בלבד  

 את הזכות להחזיק זה אומר שנתנו את כשנותנים גם, הכוונה רק לזכות להשתמש

 יש שימוש בנוסף לחזקההה וגם את  השליטה רק כשיש גם את.השליטה על הנכס

  .שכירות

לגבי .  חוזה שכירות לגבי מקרקעין ומיטלטלין זה דבר שכיח–זכות שכירות ביחס לנכס  .2

י   כשיש בקניין רוחנ. קניין רוחני גם קיימת אפשרות להבחין בין שכירות לבין שימוש

רישיון ייחודי אם זה פטנט או סוד מסחרי או זכויות יוצרים הכוונה לזכות שימוש וגם 

שליטה כי בעל הרישיון הייחודי למעשה מקבל את הזכות שרק הוא ישתמש בנכס ואף 

, אם יש רישיון לא ייחודי, לעומת זאת. הבעלים לא יוכל להשתמש בנכס בתקופת הרישיון

 כי ברישיון לא ייחודי יש את הזכות לשימוש אבל אין לבעל הנכס זה יותר דומה לשימוש

ר ויניצקי אותה " לדעת ד.אין לו את הזכות למנוע מאחרים להשתמש בנכס, את השליטה

רישיון , ל "הבחנה בין שכירות לשימוש קיימת גם לגבי קניין רוחני בהתאם להסבר הנ

לא כולם עושים את . ות שימושייחודי דומה לשכירות ורישיון לא ייחודי דומה לזכ

חזקה בקניין רוחני אז לכן אין הלרנר לדוגמה אי אפשר לעשות ' לדעת פרופ, ההבחנה הזו

 .הבחנה בקניין רוחני בין שימוש לבין שכירות

שאילה . שאילהזו ללא תמורה הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס  –שכירות בעד תמורה  .3

  . יותר מזכות השכירות בהיבטים מסוימיםהיא גם זכות קניינית אבל היא זכות חלשה

 . בתמורה יש את הזכות להחזיק ולהשתמש בשכירות

 .  שכירות חייבת להיות לתקופה מסוימת-תקופה/ זמן .4

 הושכר מתחייב להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות  .5

  

  ?למה לנו לשכור נכס

  .לתקופה קצרה יחסיתבמקום מסוים וכדאי לשכור כאשר צריכים נכס   .א

 כאשר יש בעיה של כסף או אשראי  .ב

 )ליסינג (כאשר המשכיר מעוניין בשירותי תחזוקה   .ג

 .אולי לא שווה לרכוש את הבעלות,  יהיה ערך ממשי בתום תקופת השכירותאם לנכס לא  .ד
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ואז אין ,  שנים זה גם לא טעון רישום10אם מדברים על שכירות במקרקעין של פחות מ   .ה

 .את כל הבלגן של הרישום

  

בעסקאות  מצי הרכב בארץ הוא 80%-75% –  שהיא עסקה מאוד שכיחה קת הליסינגלגבי עס

שלא  ( נתייחס לליסינג ממוני ..ליסינג מימוני ,  ליסינג תפעולי:ליסינגיש הרבה מאוד סוגי . ליסינג

, אין כסף לקנות את המכונה, לפעמים יש בעיה מימונית –) בהכרח מדובר רק על עסקאות ברכב

ות את המכונה שתהיה משועבדת לבנק ונה היא לקחת הלוואה מהבנק ולקנהאפשרות הראש

 -יש את העניין של רישום, כאשר הולכים על עסקת שעבוד . )שעבוד ספציפי לרכישת נכס= שסלן(

. פ"ש או הוצל"כשהבנק רוצה לממש את השעבוד עליו לממש דרך ביהמ. צריך לרשום את השעבוד

אם אני רוצה לקנות מכונה  - עסקת ליסינג ולא עסקה מימוניתלפעמים עדיף לכל הצדדים לעשות 

,  את המכונה ולא יודע לתפעל אותההבנק לא מכיר, מורכבת ואני רוצה לקחת הלוואה מהבנק

בסוף ההסכם אני  . זו תהיה בעצם עסקת שכירות,  השוכרהבנק הוא רק גוף ממן ואני למעשה

 למעשה עסקה כזו היא עסקת . השכירות הזה הסכםאסור לי לבטל את . יכול לקנות את המכונה

שלא משנה  אומר לחוק המשכון) ב (2סעיף , שעבוד במסווה של שכירות ואז יכולה להיות בעיה

  .ם שעבדו נכס כערובה לחיובאלמעשה יראו בה עסקת שעבוד ,שקוראים לעסקה  עסקת שכירות

יהא כינויה ,  כערובה לחיוב הוראות חוק זה יחולו על כל עסקה שכוונתה שעבוד נכס   )ב (2
  . של העסקה אשר יהא

  

  .הלכה שקיימת כיוםה – בן ברק' מ נ"בע) 1979 (ליסינגדיסקונט 

) ב(2השוכר טען כי סעיף .  לגורם שלישיחברת ליסינג לקחה את המכונה ומכרה אותה במחיר נמוך

עבוד שאינו רשום לחוק המשכון צריך לחול כאן כי חברת הליסינג אינה הבעלים אלא רק בעלת ש

אם היתה מוכרת דרך בית משפט המחיר היה . והיא היתה צריכה לממש את השעבוד בבית משפט 

 .ש דואג שהמכירה תהיה במחיר סביר"כי ביהמ, ה יותר גבוה מהמחיר שקיבלה בפועלהרב

גרמה לנזק כי מכרה , י חברת הליסינג נעשתה שלא כדין"ש אמר כי המכירה של המכונה ע"ביהמ

כרה לבין המחיר  המכונה במחיר נמוך מידי ולכן עליה לשלם את ההפרש בין המחיר שהיא מאת

ש ראה בעסקת הליסינג הזו עסקה "ביהמ. שהיתה יכולה למכור אם זה היה נעשה דרך בית משפט

  . של הסוואת משכון

 יכלה נהאבל המסק, לחוק המשכון) ב (2ש החיל כאן את סעיף " נכון שביהמ– ר ויניצקי"לדעת ד

המסקנה לא היתה צריכה להיות שחברת הליסינג תשלם את ההפרש בין המחיר , להיות שונה

המכונה היתה צריכה אלא , ש"שמכרה למחיר שהיתה יכולה למכור אם זה היה נעשה דרך ביהמ

מכרה את המכונה לצד שלישי הליסינג שלא היתה הבעלים של המכונה  חברת לחזור לשוכר כי

 את  רכש צד השלישי שקנה מחברת הליסינג את המכונה לא,  זכות למכורכאשר לא היתה לה

  .א לא יכול להתגבר על הזכות הקניינית של השוכרהוו אין תקנת שוק ,זכות הבעלות
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  , לתקנת החברות) ב( 12תקנה 

ניתן להוסיף הערה בטופס , ברישום שעבוד לפי הסכם מכר או שכירות  )ב( 
שהנכס נושא , הסכםלשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים כי אין הרישום כ, האמור

  . 1967–ז"תשכ, לחוק המשכון) ב(2ההסכם ישמש כערובה לחיוב כאמור בסעיף 
   

עצם אומר הסעיף ש .לא הבעליםיא שהה  מעידלכאורה החברה, אם חברת הליסינג רשמה שעבוד

 טעון ברת הליסינג ל מאפשר לחהסעיף  .לא הבעליםיא בכך שהה  לא מודחברהרישום השעבוד ה

  .או שהיא הבעלים או בעלת השעבוד

אחת עוסקת ? מדוע יש שתי תקנות אותו דבר  .לתקנות המשכון ) ד( 5 תקנהאותו דבר כתוב ב

  .בחברות ואחת עוסקת ביחיד

  לתקנות המשכון) ד( 5תקנה 

הרישום  כי אין המשכוןברישום משכון לפי הסכם מכר או שכירות ניתן להוסיף הערה בהודעת  
) ב(2כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעיף 

.לחוק  

  ?מתי מתחילה ומתי מסתיימת תקופת השכירות

,  עם מסירת המושכר לשוכרכ"מתחילה בדהשכירות  אומר כי  לחוק השכירות והשאילה18סעיף 

  .אלא אם נאמר אחרת

  .המושכר לשוכרופת השכירות תתחיל עם מסירת תק

  

  ? מתי מסתיימת תקופת השכירות

  .  בחוזהבתאריך אותו קבענו ורשמנו   .א

או האריכו את תקופת השכירות ללא ,אם לא קבענו את תקופת סיום השכירות בחוזה  .ב

   קובע את התנאיםלחוק השכירות  19סעיף ,  הגבלה של זמן

  :  לחוק השכירות והשאילה19סעיף  

או שהצדדים המשיכו לקיימה לאחר תום , כירותא הוסכם על תקופת השל  )א(
רשאי כל צד לסיים את , התקופה שהוסכם עליה בלי לקבוע תקופה חדשה

  .שני ההשכירות על ידי מתן הודעה לצד

  —תסתיים השכירות , )א(ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן    )ב(

 בתום התקופה —שנקבעו דמי השכירות בסכום מסויים לתקופות קצובות כ)1(
או כעבור שלושה חדשים לאחר מתן , המתחילה בסמוך לאחר מתן ההודעה

  ;הכל לפי המועד הקצר יותר, ההודעה

ואם מועד זה היה בלתי סביר , בהודעהך  במועד שנקבע לכ—כל מקרה אחר ב)2(

  . תוך זמן סביר לאחר מתן ההודעה—
  

אם אני שכרתי נכס  -קעין במקר.  בשכירות מיטלטלין אין לנו תקנת שוק כמו בשכירות מקרקעין

שהבעלים הוא בעצם לא מי שרשום כבעלים  ,שהרישום לא נכון בתום לב ובתמורה ויסתבר 

 קיימת לא רק לגבי רוכש זכות 10במרשם המקרקעין המוסדרים אז תקנת השוק של סעיף 

  .הבעלות אלא גם לגבי רוכש זכות השכירות

  )  לחוק המכר34סעיף (טלין קיימת רק על מכר  תקנת השוק במיטל–זה לא נכון לגבי מיטלטלין 
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 היתה במהלך הרגיל נד על ידי מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר והמכירה-נמכר נכס
עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם המוכר , עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, של עסקיו

שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו ובלבד , לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור
  .לב-בתום

, אחרי חודשיים שלושה הסתבר כי המכונית גנובה או ממושכנת, אם שכרתי מכונית לשלוש שנים

  .בקודקס יהיה. כי אין לי תקנת שוק, התשובה היא לא?  אני מוגן כשוכרהאם

  .  לשכירות מרחיב את תקנת השוק במכר לתקנת השוק גםלתזכיר הקודקס) 1) (א (509סעיף 

ברכישת זכות בנכס כמפורט להלן עוברת הזכות לרוכש כשהיא חופשית בכל זכות קודמת   )א(

 : בנכס ומעיקול

 

הרוכש רכש את הזכות בנכס  אם –ברכישת בעלות או שכירות בנכס שהוא מיטלטלין ) 1 (

והמכירה או ההשכרה היתה , ממי שעוסק במכירה או בהשכרה של נכסים מסוגו של הנכס

ובלבד שהרוכש רכש את הזכות וקיבל את הנכס להחזקתו בתום , ך הרגיל של עסקיובמהל

 לב ובתמורה

  

  ?מתי משתכללת זכות השכירות

מתי . זה השלב המעין קנייני ' מכונית וכד/ בשכירות כשבעל הדירה מתחייב להשכיר לי את הדירה

  . כאשר יש לי זכות קניינית? אחשב לשוכר

  . של המיטלטלין במסירהעין קנייני הופך לקנייני השלב המ–לגבי מיטלטלין 

                                           . ברישום הופכת לקניינית  שנים10מעל  שכירות –לגבי מקרקעין 

  .ברישום לפי המוקדם חזקה אובהעברת הה הופכת לקניינית  שנים10מתחת ל שכירות 

  

  ;בקודקס הולכים לעשות משהו כמו מכר

  לקודקס) א (545ף סעי

או במקרקעין כשהשכירות אינה טעונה , הקנייתה של זכות שכירות בנכס שאינו מקרקעין 

בהעדר הסכמה ; מושלמת במועד ובאופן שעליו הסכימו הצדדים, רישום בפנקסי המקרקעין

  :מושלמת הקנית הזכות כמפורט להלן, אחרת 

  .השוכר במועד העמדת הנכס לרשות –בנכס שאינו מקרקעין )1(

או ,  במועד מסירת ההחזקה לשוכר –בנכס מקרקעין כשהשכירות אינה טעונה רישום ) 2(

  . רישומה של הזכות לפי המוקדםבמועד

  

 שנים מה 10 – ומקרקעין פחות מ ןלהיות זה כמו המצב הקיים אבל לגבי מיטלטליולך מה שה

  .ד שקבעו הצדדיםהמועשיהיה שונה בקודקס מהדין הקיים זה שקודם כל מה שיקבע זה 

 שנים 10 -ובשכירות פחות מ,  במסירה–אז לגבי מיטלטלין , רק אם הצדדים לא קבעו מועד

  .במסירה או ברישום לפי המוקדם כמו המצב כיום
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  מועד המסירה

  לחוק השכירות והשאילה) א( 5סעיף 

  .משכיר חייב למסור את המושכר לשוכר בהעמדת המושכר לרשותוה
  .רות יש את חיוב המסירה גם בחוזה שכי

  

   והשאילהלחוק השכירות) ג (- ו) ב( 5סעיף 

רשאי המשכיר לקבוע את מועד , וסכם על מסירה תוך תקופה פלוניתה  )ב(
תהא המסירה זמן , לא הוסכם על מועד המסירה; המסירה בתוך אותה תקופה

אלה על המשכיר להודיע לשוכר זמן סביר ם במקרי; סביר לאחר כריתת החוזה
  .ש על מועד המסירהמרא

  המסירה תהא במקום שבו נמצא המושכר בזמן כריתת החוזה  )ג(
  

המשכיר יקבע את ,  אם לא נקבע  מועד מסירה- לחוק המכר9דומים לסעיף ) ג(5 –ו ) ב(5סעיפים 

  .יום המסירה

  

  אי התאמה

  פגם  אי התאמה  

  אין הפרה  )6סעיף (יש הפרה   הפרה

  ).7סעיף ( במועד המסירה וגם בהמשך גם  ) 6סעיף (רק במועד המסירה   מועד

קיים נטל להודיע תוך זמן סביר   נטל ההודעה

כדי שניתן יהיה לקבל תרופות בגין 

  )).2 (6סעיף (אי ההתאמה 

צריך להודיע רק כדי שאם המשכיר לא 

יתקן תוך זמן סביר הוא ייחשב למפר 

וניתן יהיה לתבוע תרופות חוזיות כלליות 

תיקון עצמי (ואת התרופות המיוחדות 

  ).7סעיף ) (ושיפוי והפחתה

אם (למשכיר יש זכות להחליף מיטלטלין   למשכיר אין זכות להחליף   זכות ההחלפה

סעיף , אין לשוכר חשיבות לנכס הספציפי

  )).ב (7

 תרופות 

  מיוחדות

בקודקס (אין תיקון עצמי ושיפוי 

ואין הפחתה ) 246סעיף , יהיה

  ).498בקודקס יהיה סעיף (

). 9סעיף (קון עצמי ושיפוי והפחתה יש תי

  ).498סעיף (בקודקס לא תהיה הפחתה 

  

בשכירות יש בחוק עסק עם שני מונחים .  מושג שהכרנו זה מושג של אי התאמה ה–בחוק המכר 

  : שונים

  אי התאמה .1

 פגם .2
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  אי התאמה מדבר על 6סעיף 

התאים שכיר לא קיים את חיוביו אם מסר לשוכר נכס שבזמן המסירה לא המ
איכותו או תכונותיו או מבחינה אחרת למה שהוסכם בין , תיאורו, מבחינת סוגו

התאמה -על אי אולם אין השוכר זכאי להסתמך; )התאמה-אי —להלן (ם דיהצד
  :בכל אחת מאלה

  ;וא ידע עליה בעת כריתת החוזהה  )1(

אם הודיע , וא לא הודיע עליה למשכיר זמן סביר לאחר שגילה אותה אוה  )2(
פסקה זו לא תחול אם ; לא נתן למשכיר הזדמנות נאותה לבדוק את המושכר, כאמור

  .ההתאמה- על איירידע המשכ
  

  ?הכל היה תקין ואחרי חודשים למשל יש בעיהאת הנכס מסר המשכיר  מה קורה כש

   לחוק השכירות והשאילה7סעיף 

 לתקן ,תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, משכיר חייבה  )א(
כל דבר השולל או המגביל , או בנכס שברשותו המשמש את המושכר, במושכר

להלן (הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות 

,  לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכןר שהפגם היה בזמן מסירת המושכיןב, )פגם —
לפי , או שתיקונו, 1967–ז"תשכ, זולת פגם שהשוכר אחראי לו לפי חוק השומרים

  .אינו חל על המשכיר, ההסכם או לפי המקובל בנסיבות

, יה הנכס המושכר מיטלטלין ובשביל השוכר לא נודעת משמעות לזהותוה  )ב(
; רך של החלפת הנכס בנכס אחרדקיים את חיובו לפי סעיף זה ב לרשאי המשכיר

  .הוצאות ההחלפה יחולו על המשכיר
  

אי . כי יש כאן הגבלה של ממש לעומת אי התאמה, ר יותר מאי התאמהפגם מעצם טבעו הוא חמו

  .התאמה זה רק במועד המסירה ואילו פגם יכול להיות גם במועד המסירה וגם לאחר מכן

  .הבעיה שיש דינים שונים לאי התאמה ויש דינים שונים לפגם? עיה עם זהבמה ה

  .זה יוצר קשיים שנראה אותם בהמשך

ק המכר וחוק חוזה קבלנות השוכר צריך להודיע על אי התאמה ואם לא אי התאמה בדומה לחו

  .)6סעיף (אותו דבר קיים גם לגבי שכירות  .על אי התאמה הוא לא יכול להסתמך עליהמודיע 

אין לנו את החיוב לאפשר , קבלנותחוזה בשונה לחוק מה לחוק המכר ובדו, לפי הדין הקים 

  .ודיע לו ולא מעבר לכךצריך רק לה, למשכיר לתקן את המושכר

 אבל כאן .אין חובה לתת לתקן, יש רק חובה להודיע, בשכירות המצב של הדין הקיים דומה למכר

 מרחיב לעומת הדין הקיים ומטיל על השוכר שרוצה להסתמך על  לקודקס245סעיף  –יהיה שינוי 

דקס יטילו על בקו. ולתת הזדמנות סבירה לתקן את הנכסאי התאמה חובה לתת הודעה מפורטת 

  .השוכר את החובה לתת אפשרות למשכיר לתקן 

  

על הסתמכות השוכר על אי התאמה לפי פרק זה , בשינויים המחויבים,  יחולו170הוראות סעיף 

על השוכר ליתן למשכיר הזדמנות סבירה לתקן את , ואולם בנוסף לנטלים המנויים באותו הסעיף

  . ןיהעניאי ההתאמה ככל שהדבר סביר בנסיבות 
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לא ,  היה מקרה של אי התאמה במושכר– מ"בע 'ושות פרפורי 'נ מ"בע כרמל  שלמה240/77 א"ע

אי ד זה נאמר ש"פ דעת הרוב בפס"ע. היתה בעיה עם המבנה אלא עם הסביבה סביב המושכר

  .התאמה יכולה להיות גם מבחינת הסביבה

  ;  לקודקס243סעיף . הקודקס מאמץ את הקביעה הזו של הפסיקה

על אי התאמת המושכר , משכיר ימסור את המושכר כשהוא מתאים למוסכם בינו לבין השוכרה

ואחת היא , ובכפוף להוראות פרק זה,  בשינויים המחויבים169 - ו) ב(166יחולו הוראות סעיפים 

  .אם אי ההתאמה במושכר מקורה במושכר עצמו או בסביבתו

  

  מטרת השכירות 

אז המשכיר לא מילא את , למטרה מיוחדת שידועה למשכירכר שכאשר שוכר רוצה להשתמש במו

   .חיוביו אם מסר לשוכר נכס שלא מתאים לאותה המטרה
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   2010 מאי 05 רביעי יום                9הרצאה 

  

  .הזכרנו בשיעור שעבר את הנושא של ליסינג. אנחנו נמצאים באמצע נושא של שכירות

  :ליסינג פיננסי זה שיש לנו שלושה גורמיםאחת הבעיות בעסקת 

  .היצרן והשוכר, חברת הליסינג

  

הרי למעשה היא נתנה כאן הלוואה לחברה ואז יראו ,  חברת הליסינגכדי להגן על התשלומים של

את בסיכון גם צאבל מעבר לבעיה הזו שחברת הליסינג נמ ,בשוכר כבעלים סיכון מאוד רציני

במקרים כאלה .  לא אחראית על אי התאמהחברה סעיף שאומר שה –השוכר יכול להיות בבעיה 

  .השוכר אין לו עילה חוזית לתבוע את חברת הליסינג על הפרת חוזה

  

    לחוק השכירות והשאילה8סעיף 

התאמת המושכר או הפגם נובעים מעובדות שהמשכיר ידע או שהיה עליו - ו איהי
זכאי השוכר לזכויות לפי , כרלדעת עליהן בעת כריתת החוזה ולא גילה אותן לשו

  .ל הסכםבכ על אף האמור 7-  ו6סעיפים 
  

אומר שאם חברת  הליסינג יודעת או היה עליה לדעת על אי ההתאמה  לחוק השכירות 8סעיף 

היא בסך  , תדע על אי ההתאמה הוא סיכוי קלוש חברת הליסינג הסיכוי ש. נאמר שיש אי התאמה

יוכל לתבוע השוכר לא  .ון שהמשכיר ידע או היה עליו לדעתמן ולכן יהיה קשה לטעמהכל גורם מ

  .  לא יעזור8יף וסע

,         חוק אחריות מוצרים פגומים,  אם נקבע נזק גוף–יש עוד אפשרויות לתבוע את היצרן כגון 

  . סעיף שהשוכר התחייב שלא לתבוע זה לא אומר שאין הפרה- גרם להפרת חוזהטענת

 ליצרן שהוא יודע שהוא מספק מכונה לא תקינה הרשלנות לא –עוד עילת תביעה זו רשלנות 

  . מחייבת שיהיה קשר משפטי קודם

וא חברת הליסינג יכולה להוכיח מדוע סעיף הפטור ה – לתנאי מקפח בחוזה אחיד כשטועניםגם 

  .סביר

  

  השימוש במושכר 

  ?איזה שימוש מותר לשוכר לעשות במושכר

   שימוש במושכר– לחוק השכירות והשאילה 16סעיף 

, ה כשימוש ייחודיתנאולם אם שימוש זה לא הו; וכר לא ישתמש במושכר אלא לפי המוסכםהש

 ובלבד שלא יהיה בו משום פגיעה במושכר או, רשאי הוא להשתמש במושכר שימוש אחר

  יר יותר מאשר לפי המוסכםכהכבדה על המש

  

בחוק הישראלי באים ואומרים כי השוכר לא ישתמש , לכאורה זהו סעיף לא כל כך ליברלי

אבל אם , אם אמרנו שמטרת השכירות הינה למגורים בלבד, אלא מה. במושכר אלא לפי המוסכם

  .רק למגוריםבאופן ייחודי אז השוכר יוכל להשתמש במושכר לא " בלבד"לא אמרנו 
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 -  "ובלבד שלא יהיה בו משום פגיעה במושכר, רשאי הוא להשתמש במושכר שימוש אחר... "

אלא יש , לא צריך להוכיח שבשימוש האחר שנעשה יש נזק.  שמספיק חשש בנזקההפסיקה קבע

  .חשש של לנזק

  

, לאם מטרת השוכר הייתה בלתי חוקית והמשכיר יודע אזי החוזה בלתי חוקי והחוזה בט

  .השכירות בטלה

  . זהו חוזה שמטרתו בלתי חוקי– קיאם הצדדים מראש הסכימו למשהו בלתי חו

  

שימוש במסעדה  –ת המשכיר לשימוש מסוים הסכמת מכללא מלפעמים ניתן לראות בהסכ

  .כמקום עריכת שמחות קטנות מידי פעם

  

, יש להפעיל את שני המבחנים האלה, מדבר על שני מבחניםלחוק השכירות והשאילה  16סעיף 

  :ן שינוי המטרה והן לעניין השיפוץנייהן לע

  האם שינוי המטרה מכביד על המשכיר או פוגע במושכר .1

  .האם השיפוץ פוגע במושכר או מכביד על המשכיר .2

  

משביח את הנכס המושכר כי זו היא החלטת דבר האסור לעשות שום דבר במושכר אפילו 

ישנם גבולות ולא ניתן לעשות רשות בחוזה לעשות שינויים צריך לדעת שניתן גם אם  .הבעלים

  .שינויים מרחיקי לכת כי זו פגיעה במשכיר

  

עד העברת הבעלות . נמכרה דירה – פרידמן 'נ מ"בע חיפה טקסטיל מצבעת  פוליגון134/84 א"ע

השוכרים העתידים להיות בעלי הדירה רצו לבנות עוד חצי קומה . הקונים נכנסו לדירה כשוכרים

אמר כי למעש המשכיר עושה ש "ביהמ . תוספת לדמי השכירותוהמשכיר הסכים אבל ביקש 

  .זה לא אומר שהם הבעלים עכשיו כי הוא עדין הבעלים. שימוש לגיטימי להפקת פירות מהנכס

בקודקס . כי כאשר מדובר בחוכר לדורות יש לתת יותר חופש לחוכר לדורות –דויטש טוען ' פרופ

  זכיר הקודקסלת 242סעיף ל דויטש' של פרופתיכנס גישתו 

אלא אם כן קיבל את הסכמת המשכיר  , השוכר אינו רשאי לבצע שינויים במושכר  )א(

  .לשינויים

שאין בהם כדי , זכאי החוכר לדורות לבצע שינויים במוחכר) א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(

ובלבד שישיב את המוחכר בתום תקופת החכירה בהתאם , להפחית את ערכו של הנכס

  250להוראות סעיף 
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  : סוגי הפרעה בשימוש3ישנם 

  פגמים פיזיים במושכר .1

 .הפרעה מצד המשכיר או מישהו מטעמו .2

 .גורמים שלמשכיר אין שליטה עליהם .3

  

   במושכרפיזייםפגמים  .1

  

  ושכרהמ בת תיקוןחו  לחוק השכירות והשאילה 7סעיף 

לתקן , תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, משכיר חייבה  )א(
כל דבר השולל או המגביל , או בנכס שברשותו המשמש את המושכר, ושכרבמ

להלן (הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות 
זולת ,  לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכןר שהפגם היה בזמן מסירת המושכיןב, )פגם

לפי , יקונואו שת, 1967–ז"תשכ, פגם שהשוכר אחראי לו לפי חוק השומרים
  .אינו חל על המשכיר, ההסכם או לפי המקובל בנסיבות

, יה הנכס המושכר מיטלטלין ובשביל השוכר לא נודעת משמעות לזהותוה  )ב(
; רך של החלפת הנכס בנכס אחרדקיים את חיובו לפי סעיף זה ב לרשאי המשכיר

  .הוצאות ההחלפה יחולו על המשכיר
  

 ר שהפגם היה בזמן מסירת המושכיןבן את המושכר החוק בישראל מחייב את המשכיר לתק

פגם דורש פגיעה בשימוש עצמו ולכן פגם הוא צר יותר מאי . לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכן

 . הגבלה של ממש, מדבר על פגיעה של ממש בשימוש לחוק השכירות והשאילה 7סעיף  . התאמה

 צריך לתת למשכיר להיכנס שוכראת הפגם האם השוכר דורש לתקן , כאשר הפגם נמצא במושכר

כשמדובר באי התאמה זו הפרה אולם . ולתקן את זה וכאשר יש פגם זה כשלעצמו אינו הפרה

ההפרה נוצרת כאשר השוכר דורש לתקן והמשכיר .  כאשר מדובר בפגם כשלעצמו זו אינה הפרה

אם הוא כר ובתיקון המושההודעה באה ליידע את המשכיר שיש צורך  . זמן סבירלא מתקן תוך 

  . לא מתקן הוא מפר את החוזה

  :  שני תרופותשוכר אם המשכיר לא מתקן תוך זמן סביר יש ל

  

  .השכירותדמי  מ יכול לנכות את התיקוןהשוכר .1

במקרה הזה יהיו  . הוצאות התיקוןהשוכר מתקן ואז מחייב את המשכיר לשלם את  .2

 שאומרת )ודעה בכתבה( הודעה אחת כי השוכר יתקן והודעה שנייה –שתי הודעות 

  .והמשכיר יחויב בהוצאות אלה את הפגם השוכר יתקן

  

  לחוק השומרים ) ד(2' ס

) א(שומר שנודע לו כי עלול להיגרם לנכס נזק שהוא אינו אחראי לו לפי סעיפים קטנים 

ולא הודיע על כך לבעל הנכס תוך זמן סביר או לא נקט אמצעים סבירים להודיע , )ג(עד 

י לאותו נזק במידה שההודעה היתה מאפשרת לבעל הנכס למנוע את יהא אחרא, לו

  .הנזק
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שהמשכיר  חריגים 4ישנם אולם , את הפגם במושכרהכלל הוא שהמשכיר צריך לתקן 

לחוק השכירות אומר כי המשכיר לא חייב לתקן נזקים ) א(7סעיף  . אינו צריך לתקן

  :שהשוכר מחויב עליהם מכוח חוק השומרים

  

 ל השוכררשלנותו ש .1

 8לסעיף בכפוף (. אם מדובר בנזק שאילו אם השוכר היה מודיע בזמן היה מונע את הנזק .2

 .)שהמשכיר לא ידע ולא היה עליו לדעת על נזק שהיה במושכר-והשאילה  לחוק השכירות 

 .תיקונים קטנים ופעוטים .3

 זה , אחר כי המשכיר לא חייב להעמיד מושכר סבורלרנר' פרופ - הרס גמור של המושכר .4

                                    . ליסינגחברת ;ם שיש לחברה עוד נכסים כאלה כגוןלא נכון במקרי

 .  של המשכיר להחליף את הנכס במקום לתקנווכאשר מדובר במיטלטלין זכות

  

 היום - השווה את המעמד של אי התאמה לפגם בעניין התיקון העצמי לקודקס246 עיף ס

י תיקון עצמי "הנכס רק בהקשר לפגם אולם בקודקס אפשר יהיה עיכול לתקן את השוכר 

  .להתאים את הנכס למה שהוסכם

שהמשכיר , לתקן בעצמו פגם או אי התאמה במושכר, בכל עת, השוכר זכאי  )א(

ולדרוש מהמשכיר שיפוי בשל הוצאותיו הסבירות ובלבד שנתן למשכיר , אחראי להם

הפגם או לתקן את אי ההתאמה כאמור הזדמנות סבירה לבדוק את המושכר ולתקן את 

כך , היה תיקונם של הפגם או של אי ההתאמה דחוף; והמשכיר לא עשה כן, 245בסעיף 

רשאי השוכר לתקן את הפגם או , שאין לדרוש מן השוכר שימתין לתיקונו בידי המשכיר

את אי ההתאמה אף מבלי שנתן למשכיר הודעה על כך ומבלי שנתן לו הזדמנות סבירה 

  .מורכא

זכאי השוכר לתקן בעצמו בכל עת פגם שתיקנו לא , )א (242על אף הוראות סעיף   )ב(

  .ובלבד שנתן למשכיר הזדמנות סבירה לתקן את הפגם, מצוי באחריותו של המשכיר

  

  

 טוען כי החיובים לתקן את הנכס לבין תשלום השכירות אינם שלובים אולם טדסקי' פרופ 

כאשר חובת התיקון מוטלת על . את הנכסן  אם תיקניכול להפחית מדמי השכירותהשוכר 

 רק שהוא יתקן זאת השוכר הוא חייב לבצע את זה בתקופת השכירות והוא לא יכול לומר 

שהשוכר לא ניתן לדעת מה יהיה מצבו כשיצא או ש הסיבה היא ,  לאחר שייצא מהמושכר

וא יהיה חייב לבצע את ה,  כאשר השוכר אחראי לנזק ניתן לדרוש ממנו אכיפה. עלול לברוח

 .התיקון

  
  
  
  
 


