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 3 ב"כ התובעת: עו"ד מיכאל רמי
 4 ב"כ הנתבעת: עו"ד אביר בראל

 

 פסק דין
 

 5 דבר פתח .1

 6 הדין פסק על   .1.1

 7 שכנגד והתביעה התביעה של עניינה. צדדים שני בין כספית למחלוקת מתייחס דין פסק

 8 התאבדותו לאחר העניינים ולהשתלשלות פאר רכב לשכירות בהסכם והסתיים החל

 9 מעת, זה חרג ההליך של וסיומו תחילתו בין. ברכב שימוש שעשה ל"ז פנאן מוני מר של

 10 או, עורר שהוא ולמחלוקות פנאן מר של למותו הנוגעים אחרים ועניינים לדיונים, לעת

 11 הצדדים בין דווקא לאו המתנהלים אחרים להליכים גם התייחסות הייתה עוד. חשף

 12 במסגרת שנכנסו והיחידות העיקריות לשאלות ומוקדו" יושרו" אלה חריגות. שבפני

 13 . זה דין פסק מכאן. שבפני התובענות

 14 

 15 הצדדים על   .1.1

 16: להלן) מ"בע ויזמות בניה איתן דור' חב, שכנגד והנתבעת התובעת .1.2.1

 17 עסקה זו לתביעה הרלוונטים במועדים אשר רשום תאגיד היא"(, התובעת"

 18 ספורט פנאן: "הקודם שמה תחת, השונים הספורט בענפי ושיווק בניהול

 19 ".מ"בע ושיווק ניהול

 20 

 21: להלן) מ"בע לרכב חברה ירוחם פרי, שכנגד והתובעת הנתבעת .1.2.2

 22 .רכבים בהשכרת שעיסוקה רשומה חברה היא"(, הנתבעת"

 23 
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 1 ובעל התובעת של מנהלה הוא"( נתן: "להלן) נתן ציון מר, 4 שכנגד הנתבע .1.2.1

 2 .בה היחיד המניות

 3 
 4 

 5 לענייננו הדרוש העובדתי הרקע .1

 6 4002 לשנת עד שימש אשר, נתן ידי על 4002 בשנת הוקמה התובעת - התובעת על    .1.1

 7 ועבודה ידידות ביחסי מצוי והיה אביב-תל מכבי של הכדורסל מועדון כחשב

 8"(. המנוח: "להלן) ל"ז פאנן מוני מר הקבוצה מנהל אז שהיה מי עם קרובים

 9 היה, התובעת של שמה. בתובעת כשכיר יועסק שהמנוח תכנון תוך הוקמה התובעת

 10 לעשות במטרה ונבחר המנוח של שמו את נשא כלומר -  מ"בע פנאן. מ בתחילה

 11 העסקתו מתנאי כחלק. העסקיים קשריו את ולנצל המנוח שצבר במוניטין שימוש

 12: להלן) AUDI S5 מסוג יוקרתי רכב התובעת לרשותו העמידה המנוח של

 13 .הנתבעת עם הסכם לאחר התקבל אשר"( המכונית"

 14 

 15 לפיו הסכם על והנתבעת התובעת חתמו 40/00/02 ביום - הנתבעת עם ההסכם על   .1.1

 16 שכירות דמי תמורת לתובעת אותה ותשכיר מהיבואן המכונית את תרכוש הנתבעת

 17 חודשים 63 למשך(, מ"מע בתוספת ₪ 04,221) ₪ 00,000-כ של בסך חודשיים

 18 לרכוש האופציה לתובעת ניתנה השכירות תקופת בתום. 00/02/02 ביום שתחילתם

 19 כי, יובהר. מ"מע בתוספת ₪ 26,001 בסך מימוש דמי תשלום תמורת המכונית את

 20 של ולשימושו התובעת לידי ומסירתה המכונית רכישת לאחר, בדיעבד נחתם החוזה

 21 .התובעת ידי על שולמו כבר מהתשלומים שחלק ולאחר, המנוח

 22 

 23 לאחר חודשים 0-כ, 02/00/02 ביום - המכונית ונטילת המנוח של התאבדותו על   .1.2

 24, ידוע והיה פורסם הטראגי מותו. ל"ז המנוח ןאנפ מוני התאבד, החוזה חתימת

 25 . לעסקיו, אחרת או כזו בדרך, קשורים שהיו ולאלה אליו למקורבים בוודאי

 26 
 27 אותה והעבירה המכונית את הנתבעת נטלה המנוח של מותו דבר שנודע לאחר

 28 הנתבעת כי - טוענת התובעת גיסא מחד. במחלוקת השנויות בנסיבות, לחזקתה

 29 תוך יסודית הפרה עמה ההסכם את הפרה ובכך רשות ללא המכונית את נטלה

 30 ולהשבת החוזה של לביטולו היא טוענת כך בתוך. החברה למוניטין נזקים גרימת

 31 לסיומו הגיע החוזה כי - טוענת הנתבעת גיסא מאידך. לפיו ששילמה התשלומים

 32 ובכך, הנתבעת של לידיה המכונית השבת על עמדה שזו לאחר, התובעת ביוזמת

 33. פיו על המוסכם בפיצוי הנתבעת את המזכה יסודית הפרה החוזה את היא הפרה

 34 .שכנגד והתביעה התביעה הוגשו מכאן
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 1 
 2 

 3 התובעת טענות תמצית .2

 4 מתוך(, ליסינג) מכר-שכר בתנאי היא הנתבעת עם התקשרותה כי טוענת התובעת   .2.1

 5 כתב פי על, החוזה תקופת בסיום המכונית את לרכוש התובעת של ורצון מטרה

 6 בסכום חודשיים שכירות דמי לנתבעת לשלם התובעת הסכימה זו מסיבה. האופציה

 7 שכירות עסקת במסגרת לשלם נדרשת היתה אותם חודשיים שכירות דמי על העולה

 8 .רגילה רכב

 9 

 10 ולאחר בה שימוש של שנה כחצי לאחר ממנה ניטלה שהמכונית לכך מפנה התובעת   .2.1

 11 .עבורה ₪ 020,220 של  סכום שילמה כבר שהתובעת

  12 

 13 התובעת מתייחסת עוד. רשותה ללא המכונית את נטלה הנתבעת כי טוענת התובעת   .2.2

 14 עם נחתם שההסכם היטב ידעה הנתבעת כי המנוח של מותו לאחר המכונית לנטילת

 15 כלפי התחייבות כל היתה לא למנוח כי היטב ידעה וכן המנוח עם ולא התובעת

 16 . החוזה פי על הנתבעת

 17 

 18 התובעת עם ההסכם את הנתבעת הפרה המכונית נטילת שעם מציינת התובעת   .2.3

 19 היתה עתידה אשר, במכונית השקעותיה שכל משום זאת, גדולים לנזקים לה וגרמה

 20 המכונית נטילת, בנוסף. לטמיון ירדו, החוזה תקופת של בסיומה לבעלותה לעבור

 21 של בתדמיתה ופגעה במשבר מצויה התובעת לפיו מצג יצרה הנתבעת ידי על

 22 .התובעת

 23 

 24 על לנתבעת פנתה היא, המכונית נטילת על לה שנודע לאחר מיד כי טוענת התובעת   .2.3

 25 התובעת לדברי. תוקף בכל לכך סירבה הנתבעת אולם, לחזקתה חזרה לקבלה מנת

 26 שגורמים חשש מתוך, המכונית למכירת פועלת היא כי לה הודיעה הנתבעת

 27 של החוזרים ניסיונותיה. המכונית על ישתלטו, כספים המנוח חב להם, עברייניים

 28 ד"עו באמצעות היתר בין, לחזקתה המכונית את להשיב ובקשותיה התובעת

 29 .צלחו לא, מטעמה

 30 

 31 ברכב חזקה לתפוס זכות לנתבעת קמה פיהן על, ההסכם להוראות מפנה התובעת   .2.3

 32 או בוטל הצדדים בין ההסכם כאשר – משניים אחד אירע שבהם במקרים רק

 33 משני אחד לא אף אירע לא, בענייננו. התובעת ידי על התשלום תנאי הופרו כאשר
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 1 כי כלפיה לטעון ניתן ולא הנתבעת כלפי התחייבויותיה בכל עמדה התובעת, אלה

 2 נעשתה במכונית החזקה תפיסת כי נטען כן על. כלשהו באופן ההסכם את הפרה

 3 .החוזה של יסודית הפרה כשלעצמה ומהווה למוסכם בניגוד

 4 

 5 של לביטולו ביחס הודעה כל לידיה מסרה לא הנתבעת כי, התובעת טוענת עוד   .2.3

 6 בכתב הודעה באמצעות – גופו החוזה תנאי פי על המתחייב באופן לא וודאי, החוזה

 7 .ההסכם של יסודית הפרה הוא אף מהווה זה ומחדלה – רשום ובדואר

 8 

 9 שימוש עשה אשר, המנוח של מותו את ניצלה הנתבעת כי הדגישה התובעת   .2.3

 10 שכבר לאחר שלישי לצד המכונית את ומכרה ההסכם את להפר מנת על, במכונית

 11 כולם נעשו הנתבעת של ומחדליה מעשיה. עבורה נכבד כסף סכום מהתובעת קיבלה

 12 .במשפט ולא עושר עשיית ותוך חוזה בקיום המקובלת לדרך בניגוד, לב תום בחוסר

 13 

 14 לידיה להשיב לנתבעת יורה המשפט שבית לכך התובעת עותרת תביעה של בסופה   .2.3

 15 הצמדה הפרשי בצירוף, המכונית עבור לנתבעת שילמה אותם הסכומים כל את

 16 .תשלומם ממועד כחוק וריבית

 17 

 18 הנתבעת טענות תמצית .3

 19 הצדדים שבין החוזית ההתקשרות כי וטוענת התובעת טענות את מכחישה הנתבעת   .3.1

 20 לתובעת ניתנה שבסיומם, חודשים 63 למשך שכירות בעסקת התקשרות היא

 21 את לנתבעת לשלם התובעת על היה החוזה תנאי פי על. המכונית לרכישת האופציה

 22 הנתבעת בידי להפקיד עליה היה וכן, ₪ 00,000 בסך החודשיים השכירות דמי

 23 חויבה, האמור על נוסף. חודשים 0 עבור השכירות לדמי השווה בסכום בטוחה

 24, אגרה בכבישי נסיעה עבור תשלום בהן, ושונים נוספים בתשלומים לשאת התובעת

 25 . ניהול ודמי רישוי אגרות, ביטוחים עבור תשלום

 26 

 27 חובות צברה, החוזה פי על אלה בתשלומים עמדה לא התובעת כי טוענת הנתבעת

 28 .חובה חשבון על תשלומים לנתבעת העבירה לעת מעת ורק הנתבעת אצל

 29 

 30 נציג פגש, המנוח של מותו לאחר כיממה, 40/00/02 ביום כי הנתבעת טוענת בנוסף   .3.1

 31 את ולהחזיר העסקה את לבטל ממנו ביקש והלה, נתן ציון מר את הנתבעת

 32 של מותו לאחר שלטענתו משום כך ביקש נתן ציון מר הנתבעת לטענת. המכונית
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 1 בנסיבות. בגינה הנגבים הגבוהים השכירות דמי למימון מקור עוד יהיה לא המנוח

 2 .מרצונה שלא, לחזקתה המכונית את לקבל הנתבעת נאלצה, אלה

 3 
 4 

 5 מנת על. נעול חניון בתוך המכונית נמצאה הרלוונטי במועד כי, הנתבעת טוענת עוד   .3.2

 6 מפתחות מסירת ואת החניון פתיחת את לתאם הנתבעת על היה מהחניון להוציאה

 7 את לפתוח דאגו, פאנן משפחת נציג עם ביחד, נתן מר, לדבריה. לידיה המכונית

 8 שבלעדי מדגישה הנתבעת. המכונית מפתחות את הנתבעת לנציג ומסרו החניון

 9 .לחזקתה המכונית את ליטול היה ניתן לא התובעת נציגי מצד פעולה שיתוף

 10 

 11 התובעת כי הנתבעת טוענת, התובעת ידי על המבוקש ההשבה לסעד בהתייחס   .3.3

 12 אותם התשלומים. אפריל בחודש החל, חודשים 1-כ משך במכונית שימוש עשתה

 13 החוזה תנאי פי על הצדדים הסכימו שעליהם השכירות דמי הם התובעת שילמה

 14 דמי בתשלום מחויבת התובעת כי הנתבעת טוענת לחילופין. להשבתם עילה ואין

 15 שווי הנתבעת לטענת. במכונית שימוש עשתה שבה התקופה עבור ראויים שימוש

 16 יש, לפיכך. 4002 לשנת נכון, לחודש ₪ 02,000 על עומד זה מסוג במכונית השימוש

 17 .התובעת דורשת אותו סכום מכל ₪ 066,000 של סכום לנכות

 18 

 19 שהסיבה כך על עומדת אשר הנתבעת  - מוסכם פיצוי לתשלום עותרת הנתבעת   .3.3

 20 נכרת השכירות הסכם כי מציינת - התובעת של לפתחה רובצת המכונית לנטילת

 21 בכתב הנתבעת בהסכמת אלא, לקיצור ניתנת שאינה, חודשים 63 של לתקופה

 22 שלו יסודית הפרה מהווה התובעת מצד צדדי חד באופן החוזה הפסקת. מראש

 23 בניכוי המוסכם הפיצוי סכום. ₪ 20,000 בסך מוסכם בפיצוי הנתבעת את ומזכה

 24 התובעת לזכות מותיר, הנתבעת אצל הופקדו אשר ₪ 10,000 בסך הפיקדון כספי

 25 .₪ 00,000 של בסכום הנתבעת כלפי חוב

 26 
 27 
 28 

 29 שכנגד התביעה .3

 30 הגישה אותו ההגנה כתב של ראי תמונת בעיקרו מהווה שכנגד התביעה כתב    .3.1

 31 אישי באופן נתן ציון מר נתבע שכנגד בתביעה. הראשית התביעה במסגרת הנתבעת

 32 במסגרת. התובעת לחובות נתבעת כלפי והתחייבות ערבות כתב על חתימתו מכוח

 33, התובעת מצד החוזה פי על המוסכם הפיצוי לתשלום הנתבעת עותרת זו תביעה

 34 נתבע, בנוסף. ₪ 00,000 על עומד זה סכום. בידיה שהפקידה הפיקדון כספי בניכוי
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 1 ועסקאות חיוב החזרת עמלת, אגרה בכביש נסיעות חיובי בגין ₪ 2,026 של סכום

 2 .נתן ציון של דאז רעייתו של לרבות, ואחרות נוספות שכירויות

 3 

 4 החוזה להפרת ביחס הנתבעת טענות את התובעת הכחישה שכנגד ההגנה בכתב   .3.1

 5 כי נטען לכך מעבר. החוזה את שהפרה זו היא הנתבעת כי וטענה ושבה מצידה

 6 תנאים הם השוכר חיובי שכל הבחנה וללא גורף באופן הקובעת  בהסכם התניה

 7, אחיד חוזה הינו החוזה כי נטען עוד. תוקף חסרת תניה היא, בחוזה יסודיים

 8 עלתה לכך מעבר. לבטלן ויש מקפחות המוסכם הפיצוי למנגנון ביחס שהוראותיו

 9 מוגזמת היא המכונית מערך 60% של בשיעור מוסכם פיצוי קביעת לפיה הטענה

 10 שנקבע בפיצוי מדובר כי נטען 60% בשיעור הפיצוי לענין. הציבור תקנת את ונוגדת

 11 כתוצאה ההסכם כריתת בעת מראש לראותו היה שניתן לנזק סביר יחס ללא

 12 .בטלות דינו כן ועל, ההפרה של מסתברת

 13 

 14 פי על החיובים כל את לנתבעת שילמה כי שכנגד ההגנה בכתב התובעת טענה עוד   .3.2

 15 דרישות פי על, קבע בהוראת נמשכו לנתבעת התשלומים ממילא וכי ההסכם

 16 טענה לא מעולם הנתבעת - התובעת לדברי. להן ובהתאם לבנק הנתבעת שהעבירה

 17 .ידה על הוכחש כזה של וקיומו, כלפיה כלשהו חוב לתובעת שקיים

 18 

 19 מחלוקתעיקר ה .3

 20 ועל, בכלל אם, החוזה של הפרתו בשאלת עניינה זה בתיק הכרעה הדרושה העיקרית המחלוקת

 21 אשר, החוזה סיום נסיבות בדבר עובדתית הכרעה נדרשת בכך להכרעה קודם. מהצדדים מי ידי

 22 . סותרות עובדתיות טענות הצדדים הציגו לגביהן

 23 

 24 בלא המכונית את שלקחה לאחר, עמה החוזה את הפרה הנתבעת כי טענה מצידה התובעת

 25 אותה קיבלה והיא, לידיה הושבה המכונית כי מצידה הנתבעת. להסכמתה ובניגוד ידיעתה

 26 פי על בתשלומים ולשאת להמשיך יכולה שאינה צדדי חד באופן לה הודיעה שהתובעת לאחר

 27 . החוזה

 28 

 29 הצדדים בין ההסכם מהות .3

 30  ?שכירות הסכם או מימוני ליסינג הסכם    .3.1

 31 בין ההסכם לפיה התובעת טענת היא התביעה בבסיס העומדת עקרונית טענה

 32 מטרת, זו טענה פי על. מימוני אופי בעל( ליסינג) מכר-שכר הסכם הוא הצדדים

 33, הנתבעת במימון, התובעת ידי על המכונית רכישת היתה החוזית ההתקשרות

 34 פי על בגינה התשלומים כל העברת ולאחר ההתקשרות תקופת של בסיומה כאשר
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 1 הנתבעת טענה, מנגד. התובעת של לבעלותה לעבור המכונית היתה עתידה, ההסכם

 2 אופציה לו נלוותה אשר, חודשים 63 למשך רגילה שכירות הסכם הינו ההסכם כי

 3 .השכירות תקופת בסיום הרכב לרכישת לתובעת שניתנה

 4 פרשנות על השפעה תהיה ממילא, הצדדים בין ההסכם של אופיו לקביעת

 5 הצדדים ציפיות על ללמוד ניתן וממנו ממטרתו נגזר החוזה של אופיו. הוראותיו

 6 .ובסיומו החוזה בקיום

 7 

 8 שאין מלמד בו עיון אך", שכירות חוזה" הכותרת את נושא אמנם ההסכם, בענייננו   .3.1

 9 מושא המכונית, הצדדים בין חולק אין. סטנדרטית רכב שכירות בעסקת מדובר

 10 מדובר אין. המקומי בשוק נפוצה שלא וייחודית יוקרתית מכונית היא ההסכם

 11 אם כי הצדדים בין החוזה לחתימת עובר הנתבעת של ברשותה שהיתה במכונית

 12 החוזית ההתקשרות לטובת הנתבעת ידי על מיוחד באופן נרכשה אשר במכונית

 13 השכירות תקופת. לה השכרתה ולשם התובעת של המיוחדת בקשתה פי על הנדונה

 14, מושכר של זה לסוג בהתייחס יחסית ארוכה תקופה היא, חודשים 63, שנקבעה

 15 כסף סכום תשלום ידי על המכונית את לרכוש האופציה לתובעת הוענקה ובסיומה

 16 . המכונית שווי את משקף אינו גם אך אמנם קטן שאינו

 17 

 18 שריקי איתן מר – הנתבעת של העסקי התחום מנהל עדות   .3.2

 19 שריקי איתן מר הנתבעת מועם העיד הרלוונטים במועדים קרה אשר על .7.1.1

 20 אצל העסקי התחום מנהל הרלוונטית בעת שהיה"(, שריקי: "להלן)

 21 נערכה הראשונה חקירתו: פעמיים זה בהליך העיד שריקי מר. הנתבעת

 22 השנייה וחקירתו, קודם מותב בפני בתיק מ"קד במסגרת 00/00/4002 ביום

 23 .בפני הראיות שמיעת בשלב נעשתה 03/01/4000 מיום

 24 

 25 מימוני ליסינג לעסקת אינדיקציות ארבע על מצביע שריקי מר .7.1.2

 26 שלבי בכל מעורב והיה התובעת מול ומתן המשא הליכי את ניהל שריקי מר

 27 התובעת עם לעסקה שריקי התייחס, בעדותו. אישי באופן ההסכם עריכת

 28 מעסקת להבדיל, מימוני ליסינג עסקת - דיוק וביתר, ליסינג עסקת כאל

 29 :אינדיקציות ארבע ולכך שכירות

  30 

 31 עם החוזה לסיום ובהתייחסו 00/00/02 ביום הנגדית בחקירתו (א)

 32 הרכב, בתשלומים עומד אינו לקוח בהם שבמקרים העיד התובעת

 33 חובו מקוזז התמורה וממחיר למכירה מוצע, הליסינג לחברת חוזר
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 1 את אמר עדותו בהמשך(. בפרוטוקול 41-42' ש 03' עמ) הלקוח של

 2 :הבאים הדברים

 3 הרכב את קנה שהוא לי ואומר אדם בן אלי בא"

 4 מסוימת תקופה עברה. ₪ 001,111 של בסך

 40-5' ש 01' עמ) ..."בהלוואה עומדת לא שלו והחברה

 6 (.ב.א – במקור אינן ההדגשות( )בפרוטוקול 44

 7 מימון עסקת כאל לעסקה שריקי התייחס עדותו בהמשך גם

 8 לשלם יותר תוכל לא שהחברה לי אמר נתן ציון מר": אמר כאשר

 9 (.בפרוטוקול 06' ש 40' עמ) "הרכב של ההלוואה עבור

 10 של רגילה שכירות מעסקאות בשונה כי, בעדותו שריקי הבהיר עוד (ב)

 11 דנן בעסקה, המשכיר על הרכב אחזקת הוצאות חלות שבהן רכב

 12 השוכר על, שנתי ורישוי ביטוח עלויות לרבות, אלה הוצאות הוחלו

 13 ותומכים מתיישבים אלה דברים(. בפרוטוקול 60-60' ש 44' עמ)

 14 עסקת היתה הצדדים בין שנרקמה העסקה לפיה התובעת בטענת

 15 רכב שכירות עסקת ולא(, מימוני ליסינג) רכב לרכישת מימון

 16 .הנתבעת שטענה כפי רגילה

 17 

 18 מטעם העיד שכאמור, שריקי הודה 03/01/00 ביום בעדותו (ג)

 19 עניינו לנתבעת התובעת בין ההסכם כי מפורש באופן, הנתבעת

 20 (:בפרוטוקול 42-60' ש 21' עמ) ולדבריו מימוני ליסינג

 21 ויש מימוני ליסינג הסכם ויש השכרה הסכם יש .ת"

 22 .תפעולי ליסינג הסכם

 23 ?מימוני היה הזה הליסינג .ש

 24  "כן .ת

 25 עם שערך רכב להשכרת אחרות עסקאות בין הבחין דבריו בהמשך (ד)

 26 אני": באמרו זו תביעה נושא המכונית לבין המנוח משפחת בני

 27 האאודי ואת בשכירות עשיתי שלהם הרכבים שאת יודע

 28 (.בפרוטוקול 42' ש 24' עמ) "ברכישה

 29 

 30 להתקשר היתה הצדדים כוונת כי ברור באופן עולה שריקי מר של מעדותו

 31 נתפס וככזה מימוני ליסינג הסכם הוא ומהותו אופיו פי שעל בהסכם

 32 תנאי", שכירות הסכם" הכותרת את נושא שההסכם אף על. בעיניהם
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 1 היתה הצדדים וציפיית רגילה שכירות עסקת תנאי היו לא העסקה

 2 לבעלותה המכונית תועבר, בתנאיו ועמידה ההסכם תקופת של שבסיומה

 3 .התובעת של

 4 

 5 הוראותיו וקיום ההסכם תקופת .3

 6 במהלך לחזקתה המכונית את קיבלה התובעת - המכונית ונטילת קבלת מועדי   .3.1

 7. שנה אותה של אוקטובר בחודש הנתבעת ידי על ניטלה וזו 4002 אפריל חודש

 8 שילמה המנוח בשימוש המכונית היתה בה שנה כחצי משך, זו תקופה במהלך

 9 .ההסכם פי על נדרשה להם התשלומים כל את התובעת

 10 

 11 התשלומים סך, נתן ציון של תצהירו פי על - להסכם בהתאם התשלומים היקף   .3.1

 12 תשלומים שני. ₪ 081,881.39 הוא החוזה פי על לנתבעת התובעת ששילמה

 13. התובעת של בשיקים שולמו, ₪ 43,462 ס"ע והשני ₪ 20,000 ס"ע האחד, ראשונים

 14. לעת מעת הנתבעת שהעבירה דרישות פי על קבע בהוראת שולמו התשלומים יתרת

 15 העבירה אלא לנתבעת השוטף חובה את שילמה לא התובעת כי הנתבעת טענה, מנגד

 16 אתי' הגב של בתצהירה נתמכה זו טענה. קיים חוב חשבון על לעת מעת תשלומים

 17 .הנתבעת של החשבונות מנהלת, עומרד

 18 

 19 בחקירתה, בתצהירה האמור אף על - בגרסתה תומכת לא הנתבעת מטעם עדהה   .3.2

 20 המכונית חזרה שבו למועד עד כי ואמרה גרסתה את עומרד' הגב שינתה הנגדית

 21 שלא חוב יתרת היתה ולא תשלומים של בעיה היתה לא, הנתבעת של לחזקתה

 22 (.בפרוטוקול 4' ש 12' עמ – 44' ש 11' עמ) דרישתה פי על לנתבעת שולמה

 23 

 24 בגין חובה יתרת וצבירת בתשלומים פיגור בדבר הנתבעת טענת את לקבל אין   .3.3

 25 שולמו השוטפים התשלומים כי, מחלוקת כך על ואין, הובהר עת במכונית השימוש

 26 טענה אין כי להדגיש יש כאן. התובעת חתמה עליה קבע הוראת באמצעות לנתבעת

 27 בוטלה שבו למועד עד לא למצער, הבנק ידי על כובדה לא הקבע שהוראת כך על

 28 . הקבע הוראת

 29 

 30 ודרישות, לבנק תשלום דרישות מסרה אשר זו היא הנתבעת כאשר, אלה בנסיבות

 31 פיגור על טענה מפיה להישמע יכולה לא, הבנק ידי על כובדו הללו התשלום

 32, הנתבעת מטעם כאמור שהעידה עומרד' הגב של מעדותה. התובעת מצד בתשלומים

 33 השימוש עבור התובעת לתשלומי ביחס בעיה היתה לא בפועל גם כי מסתבר

 34 העולה כפי, מזו יתרה. ההסכם פי על ממנה המגיע את שילמה והתובעת, במכונית
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 1 האחרון והתשלום מראש שולמו במכונית השימוש עבור התשלומים, מהעדויות

 2 חודש במהלך במכונית השימוש עבור, 02/00/02 ביום שולם מהתובעת שנגבה

 3 וביתר, אוקטובר חודש במהלך כבר הנתבעת של לחזקתה חזרה המכונית. אוקטובר

 4 מראש כבר שולם זה חודש עבור שהתשלום אף על, זאת. 40/00/02 ביום דיוק

 5 . ובמלואו

 6 
 7 השימוש בגין החוזה פי על הכספיים חיוביה בכל עמדה התובעת כי עולה מהאמור

 8 הנתבעת של לחזקתה המכונית חזרה שבו למועד עד זאת, התביעה נושא במכונית

 9 המכונית היתה שבה התקופה במהלך כי לומר ניתן, כך. הקבע הוראת ובוטלה

 10 .כנדרש ידה על ההסכם קוים, התובעת של בשימושה

 11 

 12 ההסכם סיום .3

 13 עובדתית מבחינה ההסכם של סיום נסיבות אודות ביניהם חלוקים הצדדים   .3.1

 14 :הבאות לעובדות ביחס לא אך, משפטית ומבחינה

 15 

 16 עברה, המנוח של בשימושו היתה אשר, שהמכונית כך על מחלוקת אין -

 17 ;מותו לאחר כיממה הנתבעת של לחזקתה

 18 

 19 סגור בחניון המכונית הוחזקה המנוח של למותו עובר כי חולק אין עוד -

 20 ולתאם המכונית מפתחות את לקבל צורך היה משם להוציאה מנת ועל

 21 .מהחניון הוצאתה את

 22 

 23 נסיבות ובאילו המכונית החזרת את יזם מי היא בירור הטעונה העובדתית השאלה

 24 .הוחזרה היא

 25 

 26 מהחניון המכונית הוצאת נסיבות   .3.1

 27 מטעם נתן מר לפני העידו מהחניון המכונית הוצאת לנסיבות באשר .9.2.1

 28 .הנתבעת מטעם שריקי ומר גפני ומר התובעת

 29 

 30, המנוח של מותו דבר היוודע לאחר כי הצהיר נתן מר - נתן ציון עדויות .9.2.2

 31 זאת. בהסכמתו ושלא ידיעתו ללא הנתבעת ידי על נלקחה המכונית

 32 היתה, לתובעת כשנמסרה חדשה שהיתה שהמכונית לאחר, לדבריו
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 1 זאת ועם בלבד מ"ק 0,000-כ  של מרחק נסעה, שנה כחצי רק בשימוש

 2 החזרת כי הנתבעת טענה, לעומתו. ₪ 400,000-כ של סך בגינה שולם

 3 לאור כי לה הודיעה שזו לאחר, התובעת ביוזמת נעשתה לחזקתה המכונית

 4 .החוזה פי על בתשלומים עוד לשאת תוכל לא המנוח של מותו

 5 

 6 הנתבעת מטעם( שריקי מר) העד של השונות הגרסאות שתי   .3.1.2

 7, אחת עובדות למסכת שונות גירסאות שתי סיפק הנתבעת מטעם העד

 8 :להלן כמפורט

 9 

 10 א"י-'י בסעיפים התייחס הנתבעת מטעם שריקי מר - העד של אחת גירסה  .3.1.2.1

 11 בתצהיר. לטענתו כך, התובעת ביוזמת החוזה הפסקת לנסיבות בתצהירו

 12 נתן ציון מר את פגשתי לאוקטובר 31 ביום" :הבא באופן הדברים את תאר

 13 את לבטל ממני ביקש נתן מר. ל"ז פנאן של כשותפו בפני עצמו את שהציג

 14 דמי את לשלם מקור יהיה ולא מאחר הרכב את בחזרה ולקחת העיסקה

 15. נעול בחניון עמד הרכב...  הרכב שכירות על החלים הגבוהים השכירות

 16 ומסירת החניון פתיחת את לתאם צורך היה הרכב את להוציא מנת על

 17 לי לפתוח דאגו פנאן משפחת בני עם ביחד נתן מר – ואכן. לידי המפתחות

 18 ...".הרכב מפתחות את לי ומסרו החניון את

 19 

 20 מר שינה 00/00/02 ביום הנגדית בחקירתו - העד של וסותרת אחרת גירסה  .9.2.1.2

 21 :למשל כך. סתירות מספר לזהות וניתן לדברים גרסתו את שריקי

 22 
 23 יום שלמחרת  שריקי מר העיד בתצהירו לאמור בניגוד - ראשית

 24. למשרדו אותו וזימן נתן מר אליו התקשר המנוח של פטירתו

 25 סיום החוזה את לסיים נתן מר ביקש, עזר גם נכח בה, בפגישתם

 26 ציון אלי התקשר המנוח פטירת לאחר יום"...  :אמר וכך. מוקדם

 27 מר במשרד היו למשרד כשהגעתי. שלו למשרד אותי וזימן נתן

 28 משמעית חד לי אמרו. פנאן מוני של האחיין שהוא ועזר נתן ציון

 29 ממה ושכתוצאה הרכב של התשלום מאחורי עומד פנאן שמוני

 30 ושאני, הרכב את ולשלם להמשיך החברה באפשרות אין שקרה

 31' ש 02' עמ) ..."פנאן מוני של מהבית הרכב את לקחת נהג אשלח

 32 (.בפרוטוקול 42-64

 33 
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 42מתוך  12

 1 בשונה, ואמר שריקי העד הבהיר, הרכב למסירת ביחס - שנית

 2 אלא הרכב מסירת במעמד בעצמו נכח לא כי, בתצהירו מהאמור

 3 נמסר שהרכב הטענה מן בו וחזר, לקחתו מנת על מטעמו נהג שלח

 4 מבקש אני" :בעדותו אמר כך. פנאן משפחת ובני נתן מר ידי על לו

 5. הרכב את לקחת שלחתי שאני לנהג עזר בידי נמסר הרכב. לתקן

 6 מסירת בעת נוכח היה לא נתן מר. בעצמי באתי אני לא

 7 לא אני לכן המפתחות את לקבל שם הייתי לא אני. המפתחות

 8 כאשר בחזרה הרכב נלקח יום באותו... נוכח היה נתן מר אם יודע

 9 ונתן החניון את לו פתח עזר מר, בחניון עזר עם נפגש מטעמי נהג

 10 ומסירת החניון פתיחת באירוע אם יודע לא אני. המפתחות את לו

 11' עמ) "נוכח הייתי לא אני. נתן מר נוכח היה הרכב של המפתחות

 12 (.בפרוטוקול 2-00' ש 00

 13 לבין בתצהירו האמור בין לסתירות להתייחס התבקש כאשר

 14 קרא שלא בכך זאת נימק, הנגדית בחקירתו אמר שאותם הדברים

 15 (. בפרוטוקול 01-02' ש 00' עמ) התצהיר את בעיון

 16 

 17 ביחס התגלתה שריקי מר של בעדותו נוספת סתירה - שלישית

 18 ממנו ביקש נתן שציון טען פעם. נתן מר עם הקשר יצירת לאופן

 19, לו שקרא זה היה פנאן עזר מר כי העיד ופעם. למשרדו לבוא

 20 לאחר יום, פנאן למוני שקרה מה שקרה הנורא ביום":  ולמעשה

 21 הכרתי שאותו, עזר ממר טלפון קיבלתי, לבוא התבקשתי מכן

 22 22' עמ) "דחוף שלנו למשרד תבוא ואמר אלי התקשר הוא אישית

 23 בחקירתו זו גרסה שינוי עם עומת כאשר(. בפרוטוקול 60-64' ש

 24 גרסאותיו שבין לשוני הדעת את מניח הסבר סיפק לא, הנגדית

 25 לא כרגע, אלי התקשר שציון אמרתי מה יודע לא אני" :ואמר

 26' ש 22' עמ) "חדר באותו שניהם עם ישבתי, ציון או עזר אם משנה

 27 (.בפרוטוקול 02-40

 28 אליו שהתקשר זה היה מי, שנים לאחר, שוכח ואדם אפשר פניו על

 29 נוספות לתהיות מצטברת כשהיא זו שכחה זאת עם. טלפונית

 30 המטלפן זהות שאלת – ועוד זאת. יתר משקל מקבלת – בעדות

 31 כל. ומכריעה חשובה היא – לטענתו, ריקי מרש את הזעיק אשר

 32 אין. לאו אם הרכב נטילת התיר נתן ציון האם היא המחלוקת

 33 .בעיקרה אלא הגירסה של נידחת בפינה מדובר

 34 
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 42מתוך  11

 1 ניואנסים ויתגלו שיכול לכך התייחסתי 2/03/00 מיום בהחלטתי כי, אציין  .9.2.1.1

 2 בפעם העדים לדוכן שריקי מר של מהבאתו כתוצאה ואחרים כאלה

 3, זאת עם. בתיק המקדמיים ההליכים במסגרת העיד שכבר לאחר השנייה

 4. מהם להתעלם שניתן" ניואנסים" בגדר הם בגרסה השינויים כי לומר אין

 5 מר בגירסת מכרסמים אשר כשלים כדי עולות הסתירות – הכבוד במלוא

 6 .לקבלה שאין לכך ומביאים שריקי

 7 

 8 הנתבעת מטעם גפני עזר מר עדות .3.1.3

 9 ימינו ויד המנוח של אחיינו, גפני עזר מר הוא הנתבעת מטעם שהעיד נוסף עד .9.2.4.1

 10 החזרת את שיזם זה הוא שריקי מר דווקא, עדותו פי על. הרלוונטים במועדים

 11 את לידיה שימסור וביקש נציגה אליו שלח שריקי איתן, לדבריו. לנתבעת הרכב

 12 כך על כשנשאל'(. לפר 40-40' ש 04' עמ) המכונית ואת המכונית מפתחות

 13 מי לשאלתך. ונתתי האוטו את שביקשו זוכר אני" :השיב הנגדית בחקירתו

 14 '(.בפר 01-02' ש 34' עמ) "טועה לא אני אם. איתן. שהוא משיב אני, ביקש

 15 

 16 שהתקשר זה הוא ששריקי העיד גפני, בעדותו שריקי שאמר לדברים בניגוד .9.2.4.2

 17 גפני מר זאת עם(. בפרוטוקול 44-46' ש 04' עמ) המכונית לגבי אותו ושאל אליו

 18 כי המכונית את להחזיר לו הורה וזה, בדבר נתן ציון את יידע כי בתוקף טען

 19 (. בפרוטוקול 04-06' ש 06' עמ) עבורה שישלם מי אין

 20 

 21 ועדות הנתבעת עדי משני למדים ומה הרכב נטילת את יזם מי - ביניים סיכום   .3.2

 22 ?התובעת מטעם

 23 הרי גפני של וזו שריקי של זו, נתן של זו, העדויות ממכלול? הרכב נטילת את יזם מי

 24 לא. גפני מר לבין, שריקי מר באמצעות, הנתבעת בין ודברים דין שהיה ברור

 25 הוא ההיפך. למהלך הסכים או הרכב כלי את להחזיר ביקש נתן מר כי השתכנעתי

 26 .להלן שיובא כפי, הנכון

  27 

 28 המנוח של מותו היוודע למועד רבה בסמיכות קרו שהאירועים מכך להתעלם אין

 29 מקורבים שהיו ונתן גפני ולפחות, שהמעורבים לומר סביר. טראגיות בנסיבות

 30 . רגשות בסערת מצויים היו, אישי באופן למנוח

 31 

 32 כלי להעברת פנה ולא יזם לא לפיה נתן מר של גרסתו את להעדיף יש אלה בנסיבות

 33 :להלן האמור בשל וזאת לנתבעת הרכב
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 42מתוך  14

 1 

 2 חתם התובעת שנציג ומבלי תיעוד שום ללא נעשתה הרכב נטילת  -  ראשית

 3 הנתבעת על חזקה. מטריד התיעוד העדר. מסירתו המאשר דבר על

 4 עורכת היא הרכב כלי קבלת בעת כי רכב כלי בהשכרת העוסקת –

 5 מצבו על הרכב מוסר את מחתימה הפחות ולכל מסודר פרוטוקול

 6 מאות שוויו אשר רכב לכלי ביחס בוודאי וכך בכלל כך. שהוא כפי

 7 .₪ אלפי

 8 

 9 לאדם לו מה. הסביר ההיגיון עם מתיישבת אינה  הנתבעת טענת  - שנית

 10 ולהחזיר למהר, הקרוב חברו של מותו על לו נודע עתה שאך, אבל

 11 דמי בעוד, מותו לאחר כיממה החבר של השכורה מכוניתו את

 12 בוודאי? מראש לנתבעת שולמו הקלנדרי לחודש בגינה השימוש

 13 שיזמה זו היא הנתבעת המנוח של מותו לאחר כי יותר ונכון סביר

 14 ובמטרה כלכלי חשש מתוך ייתכן, התובעת נציגי עם הקשר את

 15 חלקם את לדרוש היו שעתידים נושים מפני נכסיה על להגן

 16 .המנוח של בעיזבונו

 17 

 18 – הרכב למסירת נתן ציון הסכמת בדבר הנתבעת לטענת בניגוד  - שלישית

 19 זאת. הרכב השבת וביקש הנתבעת אל פנה נתן מר כי הוכח הרי

 20 ולא כוחו בא באמצעות בכתב פנה אף נתן ציון כי הוכח – ועוד

 21 . ארוכים חודשים במשך נענה

 22 

 23 

 24 הנתבעת ידי על הרכב כלי תפיסת לאחר מיד הצדדים בין המגעים על   .11

 25 של מטעמה שריקי למר נתן ציון פנה הנתבעת ידי על הרכב כלי תפיסת לאחר .11.1

 26 החוזה של בקיומו ולהמשיך לחזקתו חזרה המכונית את לקבל וביקש הנתבעת

 27 שנלקחה לאחר כיומיים הנתבעת למשרדי הגיע לדבריו(. בתצהירו 01 סעיף)

 28 42-64' ש 21' עמ; בפרוטוקול 44-41' ש 20' עמ) הנתבעת ידי על נדחה אך המכונית

 29 (בפרוטוקול

  30 

 31 של בקיומו להמשיך התנגדה לא כי הנתבעת טענה מטעמה ההגנה שבכתב אף על .11.1

 32 עמה השמורים מטעמים ההתקשרות לסיים ביקשה התובעת דווקא וכי החוזה

 33 . הדברים פני היו כך לא כי התברר בפועל הרי( ההגנה בכתב ט"י סעיף)
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 42מתוך  15

 1 

 2 אולם(, בתצהיר ח"י סעיף) שריקי מר של בתצהירו בתחילה נתמכה הנתבעת טענת

 3 שנלקחה לאחר למשרדו הגיע נתן שמר הטענה את ואישר גרסתו את שינה בעדותו

 4 (.בפרוטוקול 4-1' ש 01' עמ) בחזרה לקבלה וביקש המכונית

 5 

 6 הציג שריקי, למשרדו הגיע נתן מר שכאשר והוסיף הדברים על חזר השנייה בעדותו .11.2

 7 חלופי מימון מקור מציאת, האחת: חזרה המכונית לקבלת אפשרויות שתי לפניו

 8 אחד בהתקיים, לדבריו. נתן ידי על אישית ערבות חתימת והשנייה, הנתבעת שאיננו

 9' ש 22' עמ) התובעת של לידיה המכונית את להחזיר מסכימה הנתבעת היתה, מאלה

 10 (.בפרוטוקול 0-00

 11 

 12 מימון מקור תמצא התובעת לפיה, שריקי הציע אותה הראשונה לחלופה בהתייחס .11.3

 13 במהותו הצדדים שבין החוזה כי אזכיר, לחזקתה חזרה המכונית קבלת לשם חלופי

 14, המכונית רכישת את לממן החוזה נועד ביסודו, דהיינו. מימוני ליסינג חוזה הוא

 15 המציעה חלופה של המעשית המשמעות, מכאן. לרכוש התובעת ביקשה אותה

 16 עם הנתבעת של החוזיים היחסים הפסקת היא חלופי מימון מקור למצוא לתובעת

 17 .החוזה של קיומו המשך משום בה ואין התובעת

 18 
 19 את לוקח שהוא בזה כרוך מה לו הסברתי" :ואמר זה להיבט שריקי התייחס בעדותו

 20 0-4' ש 21' עמ) "הרכב של המימון את לשלם להמשיך צריכה החברה, הרכב

 21 .לעשות מוכנה היתה לא הנתבעת זאת את כי משתמע מדבריו(. בפרוטוקול

 22 

 23 אישית ערבות כי התברר, נתן בידי אישית ערבות חתימת – השנייה לחלופה אשר .11.3

 24 לכתב 6ב נספח) הצדדים שבין החוזית ההתקשרות במעמד כבר נחתמה כזו

 25 להמתין יש לפיה זו לחלופה ביחס שריקי גירסת כי ייאמר הכבוד במלוא(. התביעה

 26 בפועל שכן עובדתית ברורה ולא כבעייתית התגלתה נתן ידי על ערבות לחתימת

 27 . ההתקשרות בתחילת כבר ערבות נמסרה

 28 של קיומה על ידע לא כי השיב זו עובדה עם הנגדית בחקירתו שריקי עומת כאשר

 29' עמ) המכונית למסירת מסכים היה קיומה על יודע היה אילו וכי האישית הערבות

 30 .אמר כך(. בפרוטוקול 42-43' ש 22

 31 

 32 שנציג בלבד זו לא כי עולה, כאמור הנתבעת מטעם שהעיד, שריקי של מעדותו .11.3

 33 הנתבעת - מכך יותר אלא, החוזה של בקיומו להמשיך וביקש אליו פנה התובעת

 34 ההפרה. אותו הפרה למעשה ובכך תנאיו פי על החוזה בקיום להמשיך סירבה
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 42מתוך  16

 1 ידי על החוזית ההתקשרות את לסיים הנתבעת ביקשה כאשר בוצעה הנטענת

 2 המכונית את להחזיר סירבה כאשר לחילופין או, חלופי מימון מקור מציאת

 3 .נתן מר ידי על חתומה אישית ערבות של קיומה אף על הנתבעת של לחזקתה

 4 

 5 להשבת לבקשה להיעתר עליה היה עדיין – הנתבעת גרסת מתקבלת הייתה אפילו .11.3

 6 הרכב

 7 של העובדתית גרסתה את מקבל הייתי שאפילו ייאמר מהנדרש למעלה .11.3.1

 8 מכן ולאחר התובעת של מיוזמתה נעשתה המכונית החזרת לפיה הנתבעת

 9 כדי בכך היה לא עדיין הרי – המכונית את להשיב וביקשה התובעת פנתה

 10 – כנכונה זו גרסה מוצא הייתי אפילו. הגעתי אליה התוצאה לשינוי להביא

 11 נתן מר של המידית לבקשתו להיעתר מקום היה העניין בנסיבות  הרי

 12 לאחר בסמוך שהועברה בקשה, התובעת של לחזקתה המכונית להחזרת

 13  . שנלקחה

 14 

 15" סטנדרט"ה מכוניות על נמנית שאינה ייחודי רכב כלי היא המכונית, ודוק .11.7.2

 16 באופן הוזמנה זו מכונית. יחסית גבוהה ועלותה ברחובותינו הנפוצות

 17 היא לכך הראיה. למידותיה בדיוק ונתפרה התובעת דרישת לפי מיוחד

 18 ידי על שנלקחה לאחר ארוכה תקופה משך דורש למכונית נמצא לא שאכן

 19 בחוזה מדובר אין, לומר רוצה. שנמכרה עד עבר מועט לא וזמן הנתבעת

 20 ולא הצדדים עליהם שלקחו רצינית בהתחייבות אם כי, יד כלאחר שנעשה

 21 התנהלות לקבל אין. בכתב יערך בו שינוי כל כי ביניהם בחוזה נקבע בכדי

 22 סתמית באמירה יסתיים, זה מסוג רצינית התחייבות הכולל חוזה כי

 23 . לא ותו צער בשעת לכאורה שנאמרה

 24 

 25 את וביקש המכונית שנלקחה לאחר קצר זמן לנתבעת פנה נתן מר כי הוכח .11.7.1

 26 ביקש בתחילה אם אפילו. סורב אך, החוזה קיום המשך תוך השבתה

 27 הנסיבות לאור החוזית ההתקשרות את ולסיים המכונית את להחזיר

 28 ימים לאחר שהתעשת הרי(, הוא שכך קובע ואינני) אותו שפקדו המצערות

 29 הנתבעת על היה הנסיבות במכלול כי סבור אני. זו מכוונה בו וחזר ספורים

 30 בשם רק ולו החוזה בקיום ולהמשיך מכוונתה בה לחזור לתובעת לאפשר

 31 .החוזית וההגינות הלב תום עקרון

 32 

 33 ציטרון ד"בעו והסתייע פה-בעל בפנייתו הסתפק לא נתן מר, ועוד זאת .11.7.4

 34 לכתב' ה נספח) 2/00/4002 ביום דרישה מכתב לנתבעת שלח אשר
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 1, מכן לאחר שנה כחצי. הנתבעת מצד למענה זכה לא זה מכתב(. התביעה

 2, 04/03/00 ביום רק. גבע ד"עו באמצעות לנתבעת שוב ופנה נתן מר שב

 3 הנתבעת מצד לתגובה זכה, הראשונה לפנייתו מאוחר חודשים כשבעה

 4 התעלמות. הפרה בדבר הנתבעת מצד טענות לראשונה הועלו שבו במכתב

 5 היא אף עולה ואינה בעיני תמוהה נתן מר של החוזרות מפניותיו הנתבעת

 6 .חוזה בקיום הלב תום דרישת עם אחד בקנה

 7 

 8 ביוזמת נעשתה הנתבעת של לחזקתה המכונית החזרת כי מצאתי - ביניים סיכום .11.3

 9, החוזה פי על חיוביה בכל עמדה התובעת כי מצאתי עוד. היא ומטעמיה הנתבעת

 10 כי מצאתי כן כמו. מחזקתה המכונית נלקחה שבה הזמן לנקודת עד למצער זאת

 11 סורבה אך החוזה של קיומו את להמשיך בבקשה לנתבעת פנתה שהתובעת הוכח

 12 .הנתבעת ידי על הופר החוזה כי קובע אני משכך. הצדק וללא נימוק כל בלא

 13 

 14 המכונית השבת של המשפטית המשמעות   .11

 15 אף על. עת בטרם לסיומו החוזה את הביאה, חודשים 63 חלוף טרם המכונית השבת .11.1

 16 בין כי ואומר אגדיל, המכונית החזרת את שיזמה זו היא הנתבעת כי התרשמותי

 17 יכול לא, שריקי זה היה אם ובין המכונית החזרת את שיזם זה הוא נתן ציון אם

 18 : טעמי ואבאר, התובעת של מצידה חוזה כהפרת להיחשב הדבר

 19 

 20, בעיני הסבירות שהן, עובדתיות בנסיבות. מאליו הברור את אציין ראשית .11.1.1

 21 בטענה להישמע יכולה אינה הנתבעת, המכונית החזרת את יזם שריקי בהן

 22 . ברור לכך והטעם התובעת מצד חוזה הפרת של

 23 

 24 את להחזיר שביקשה היא התובעת לפיה הגרסה תקבל אין – לעיל כאמור .11.1.2

 25 מתקבלת היתה אפילו כזה במקרה. לסיומו החוזה הגיע טרם המכונית

 26 החזרת על הוסכם שריקי לעדות בהתאם עדיין הרי כנכונה הנתבעת גרסת

 27 הצדדים בין כספית התחשבנות ולעריכת שלישי לגורם ומכירתה המכונית

 28 עד – עצמו שריקי מעיד כך. ההסכם של המוקדם לסיומו להביא מנת על

 29 .הנתבעת מטעם

 30 

 31 אצל בנוהג אלא חריג במהלך מדובר אין כי והעיד הוסיף אף שריקי

 32 מידיעתי": בעדותו אמר כך". פירעון חדל" לקוח של במקרה הנתבעת

 33 הרכב, לשלם יכול לא פירעון חדל כשלקוח זה מקרה כשקורה האישית
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 1 עושים נמכר שהרכב המחיר ולפי למכירה ויוצא הליסינג לחברת חוזר

 2 41-42' ש 03' עמ) "מהחוב לו ומקזזים חייב שהלקוח לחשבון התאמה

 3 (.בפרוטוקול

 4 המקרה בנסיבות גם כי ואמר שריקי הוסיף, שלעיל הכללית מאמירתו לבד

 5 הנתבעת לידי חזרה המכונית את לקבל מפורש באופן הוא הסכים, דנן

 6 הסכמתי בעצם אני" :לתובעת הנתבעת בין כספית התחשבנות ולערוך

 7 תישאר ואם החוב יתרת ותקוזז מכריי שהרכב נתן ציון מר של להצעה

 8 ימכרי שהרכב כלומר אנחנו ההיפך יהיה ואם היתרה את יקבל הוא יתרה

 9 0-6' ש 02' עמ) "היתרה את להשלים דרשיי הוא, יותר נמוך במחיר

 10 (.בפרוטוקול

 11 

 12 שהיה, הנתבעת מטעם עד של מפורשת הודאה בבחינת הם אלה עדויות

 13 מודה בעדותו. התובעת עם ביחסיה אותה וייצג מטעמה המוסמך הנציג

 14 החוזה של המוקדם לסיומו ביחס להסכמה התובעת עם הגיע כי שריקי

 15 .הסיום לאופן וביחס

  16 

 17 התובעת של חשבונה לחיוב בהרשאה אחזה שהנתבעת אף על כי לציין המקום כאן .11.1

 18, לנתבעת המכונית הוחזרה שבמהלכו לחודש העוקב, נובמבר חודש במהלך הרי

 19 3 בכביש נסיעה עבור מחיוב לבד כלשהו בסכום התובעת את חייבה לא הנתבעת

 20 נספח) הנתבעת של הרשאתה ביטול בשל כובדה לא זו חיוב הוראת. ₪ 022.21 ס"ע

 21 בשנת נעשתה המכונית החזרת, כך על נוסף(. עומרד אתי' הגב של לתצהירה' ב

 22 כלשהי דרישה או הנתבעת של כלשהי פניה כך על ראיה שום אין זה ממועד. 4002

 23 ידי על הועלתה ההפרה טענת. החוזה של הלכאורית להפרתו ביחס התובעת כלפי

 24 כתגובה זאת וגם( התביעה לכתב 4ו נספח, )4000 יוני בחודש רק לראשונה הנתבעת

 25 של סך על הגביה פעולות, הנתבעת שתיקת. התובעת אליה שהפנתה דרישה למכתב

 26 ידי על הופר לא החוזה לפיה הקביעה את מאשש לעיל האמור וכל בלבד ₪ 022.21

 27 .התובעת

 28 

  29 

 30 הסעד   .11

 31 :כך קובע 0891-א"תשל(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוקב 2 סעיף .11.1

 32 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  

 חברה לרכב בע"מ ואח' -דור איתן בניה ויזמות בע"מ ואח' נ' פרי ירוחם  2893-10-03 ת"א
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 42מתוך  19

 1 פי על שקיבל מה לנפגע להשיב המפר חייב, החוזה משבוטל (א")

 2 ההשבה אם שקיבל מה של שוויו את לו לשלם או, החוזה

 3; בכך בחר שהנפגע או סבירה בלתי או אפשרית בלתי היתה

 4 לשלם או, החוזה פי על שקיבל מה למפר להשיב חייב והנפגע

 5 אפשרית בלתי היתה ההשבה אם שקיבל מה של שוויו את לו

 6 .בכך בחר שהנפגע או סבירה בלתי או

 7 מה על( א) קטן סעיף הוראות יחולו, בחלקו החוזה בוטל (ב)

 8 ".חלק אותו פי על קיבלו שהצדדים

 9 

 10 לנתבעת שילמה אותם הסכומים כל של מלאה להשבה עותרת התובעת זו בתביעה

 11 אחיד בחוזה המדובר, הטענה פי על. ₪ 020,220-ב המסתכמים, החוזה פי על

 12 אך, התובעת מצד הפרה של במקרה לנתבעת מוסכם פיצוי בדבר הוראה הכולל

 13. הנתבעת מצד הפרה של במקרה דהיינו, ההפוך במקרה דומה הוראה כולל אינו

 14 שילמה אותם התשלומים מלוא השבת על להורות יש כי התובעת טוענת, משכך

 15 .החוזה מן הנעדרת המוסכם פיצוי בדבר להוראה כתחליף, החוזה פי על לנתבעת

 16 

 17 של מראש בקביעה עניינה מוסכם פיצוי בדבר בחוזה הוראה כי יובהר זה בעניין  

 18 מסתברת כתוצאה לצפות היה ניתן שאותו נזק בגין הפיצוי שיעור בדבר הצדדים

 19 של היעדרה. נזק הוכחת ללא אותו לתבוע יהיה ניתן ואשר, החוזה הפרת של

 20 לתבוע כלשהו צד של זכותו את שוללת אינה בחוזה מוסכם פיצוי בדבר הוראה

 21 הטענה לקבל אין. שיוכחו ככל, החוזה הפרת עקב לו שנגרמו נזקים בגין פיצוי

 22 לפיצוי הסכמה על דווקא מלמד התובעת לטובת מוסכם פיצוי תניית העדר לפיה

 23 - מכך יתרה.  הנתבעת לטובת שנקבע הפיצוי לשיעור זהה בשיעור לתובעת מוסכם

 24 לכל ההפרה של מסתברת כתוצאה החוזה כריתת בעת לצפות היה ניתן אותו הנזק

 25 המכונית רכישת את מימנה אשר, לנתבעת. בתכלית שונה הוא מהצדדים אחד

 26 לשלם התחייבה אשר, לתובעת ואילו שונים ממוניים נזקים צפויים, מראש

 27 מסוג נזקים צפויים, במכונית לשימוש בתמורה קצובה לתקופה עיתיים תשלומים

 28 טענה התובעת. האחר של שיעורו על האחד של שיעורו מקביעת ללמוד אין. אחר

 29 צדדים בעיני תדמיתה וכי ההפרה עקב ממוניים נזקים לה נגרמו כי אמנם

 30 . שיעורם הוכח לא וממילא הוכחו לא אלה נזקים אך, נפגעה שלישיים

 31 

 32 בדבר הטענה את דוחה אני, הדדית הינה ההשבה שתרופת ולפי, האמור לאור .11.1

 33 להפחית יש כי ומורה, החוזה פי על התובעת ששילמה מה כל של מלאה השבה
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 1 של בשימושה המכונית היתה שבה התקופה עבור ראויים שימוש דמי זה מסכום

 2 .להלן אדון הראויים השימוש דמי קביעת לגבי .חודשים 3.0 - כ, התובעת

 3 

 4 

 5 הראויים השימוש דמי   .12

 6 :כך קובע להסכם בין הצדדים 03.0 סעיף .12.1

 7 

 8 זכאית תהיה שהיא הרי, השכירות חוזה סיום על לשוכר המשכירה הודיעה"

 9 דמי, זה חוזה פי על לו זכאית שהיא אחר סעד לכל בנוסף שהוכר מאת לקבל

 10 תעריף לפי המשכירה אצל נהוגים שיהיו השכירות דמי כשיעור ששיעורם שימוש

 11, המושכרת המכונית של והדגם הסוג מן רכב כלי עבור הביטול הודעת בעת חודשי

 12 כשהיא המשכירה לידי המכונית להחזרת ועד הביטול הודעת ממתן החל וזאת

 13 ".זה בחוזה לאמור ובהתאם נאות במצב

 14 עבור הראויים השימוש דמי קביעת לאופן ביחס דעתם הצדדים גילו זה בסעיף

 15 פי על יקבעו הראויים השימוש דמי ולפיו, החוזה סיום של במקרה במכונית השימוש

 16 של ודגם סוג מאותו רכב כלי עבור הנתבעת גובה אותם השכירות דמי תעריף

 17, מ"מע בתוספת ₪ 04,221 של חודשי סך שילמה התובעת בפועל. המושכרת המכונית

 18 . ₪ 00,000-כ שהם

 19 השימוש דמי בהכרח אינו ₪ 00,000 של החודשי הסך לפיה לטענה אתייחס אם גם

 20 לאור הרי –' מימוני ליסינג חוזה'כ ההסכם של ממהותו הנובע סכום אלא – שנקבעו

 21 בסעיף יורחב כך על. הראויים השימוש דמי כסכום זה סכום מוצא אני להלן האמור

 22 .להלן 06.6

 23 

 24 אאודי מסוג ברכב השימוש שווי לשיטתה כי מלמד הנתבעת של ההגנה בכתב עיון .12.1

Q0 ,25 היה, לענייננו ללמוד ביקשה ממנו אך התביעה נושא המכונית לדגם זהה שאינו 

 26 בסיכומי הוזכרה ולא בהמשך נזנחה זו טענה. בחודש ₪ 02,000 לפחות 4002 בשנת

 27 השימוש שווי) הכנסה מס תקנותל בסיכומיה הפנתה התובעת, מנגד. הנתבעת

 28 הראויים השימוש דמי לגבי אלה מתקנות ללמוד וביקשה 0899-ז"התשמ(, ברכב

 29 של בסך הוא השימוש שווי פיה על חישובית טבלה צרפה כן כמו, לקבוע יש אותם

 30 .חודש מדי ₪ 1,420

 31 

 32 אצלה הנהוגים השכירות דמי של החודשי התעריף לקביעת ראיה צרפה לא הנתבעת .12.2

 33 שאותו השימוש שווי להוכחת בנטל עמדה לא ולמעשה המדובר והדגם מהסוג לרכב
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 1 שילמה שהתובעת כך על כי מחלוקת אין, זאת עם. ההשבה מסכום להפחית יש

 2-כ שהם, מ"מע בתוספת ₪ 04,221 בסך החוזה פי על קבוע חודשי סכום לנתבעת

 3 דמי או שימוש לדמי הסכמה מהווה אינו זה סכום כי ייאמר אם גם. ₪ 00,000

 4 לקבוע נכון זה יהיה מקרה בכל הרי ההסכם של המימוני מהאופי נובע אלא שכירות

 5 : טעמים ומכמה האומדנה דרך על וזאת, פיו על השימוש שווי את

 6 

 7 השימוש דמי קביעת לשם, החוזה של דווקנית פרשנות פי על, ראשית  (א)

 8 דמי. הנתבעת אצל חודשי תעריף לפי השכירות לדמי החוזה מפנה

 9 מדוע, לתהות ניתן, לכאורה. לחוזה' ב בנספח נקבעו החודשיים השכירות

 10 אם, בחוזה 03.0 בסעיף הקבוע השימוש דמי קביעת למנגנון הצדדים נדרשו

 11 סביר? הם אף בחוזה הקבועים השכירות לדמי זהים השימוש דמי ממילא

 12 בו מועד, החוזה חתימת ממועד זמן בחלוף ויידרש יכול זה מנגנון כי

 13 דמי לבין המשכירה אצל הנהוגים השכירות דמי בין פערים להיווצר יכולים

 14 לסיומו החוזה בא בענייננו, כך או כך. בהסכם בפועל שנקבעו השכירות

 15 בשימוש המכונית היתה בהם חודשים 3.0-כ – חתימתו מועד לאחר בסמוך

 16 משמעותיים שינויים היו לא כי להניח יש, שכזו קצרה בתקופה. התובעת

 17 הסכום על להסתמך ניתן כן ועל הנתבעת קבעה אותם השכירות בדמי

 18 .גופו בחוזה שנקבע

 19 

 20 0899-ז"התשמ(, ברכב השימוש שווי) הכנסה מס תקנותב 4 תקנה, שנית (ב)

 21 יחסי כאחוז ברכב השימוש שווי שיעור את קובעת התובעת הפנתה שאליהן

 22 ברכב כי מורה( 00()א)4 תקנה, כך. חדש בהיותו הרכב של המחירון ממחיר

 23 של מערכו 4.26% יהיה השימוש שווי שיעור ₪ 062,000 על עולה ששוויו

 24 הרי, ₪ 020,000-כ הוא המכונית של שוויה כי לפני שנטען מאחר. הרכב

 25 ברי. ₪ 06,044 של סך על עומד הכנסה מס תקנות פי על השימוש ששווי

 26 לדמי בהכרח זהה אינו הכנסה מס חישוב לצורך השימוש ששווי הוא

 27 של שבסופו ומאחר, ברכב השימוש עבור לגבות יש אותם ראויים שימוש

 28 שהוסכם החוזי למחיר להיצמד החלטתי, דומים גודל בסדרי מדובר דבר

 29 .פיו על הראויים השימוש דמי את ולקבוע הצדדים בין

 30 

 31 השימוש דמי כי קובע אני, האומדנה דרך ועל, האמור לאור - ביניים סיכום .12.3

 32 חודשים 3.0 של תקופה משך במכונית התובעת שעשתה השימוש עבור הראויים

 33 (.₪ X 00,000 3.0)= ₪ 21,000 של סך על עומדים
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 1 

 2 -שכנגד התביעה בכתב נוספות טענות   .13

 3 המגיע המוסכם הפיצוי סכום בדרישת הוא שכנגד התביעה כתב של עניינו עיקר .13.1

 4 הנתבעת ידי על החוזה הפרת בדבר קביעתי לאור. החוזה פי על לשיטתה לנתבעת

 5 .מוסכם לפיצוי תביעתה נדחית ממילא

 6 

 7 2,026 סך על נוסף תביעה רכיב שכנגד התביעה כוללת המוסכם הפיצוי לרכיב פרט .13.1

 8" נוספות שכירות ועסקאות חיוב החזרת עמלת, אגרה בכביש נסיעה חיובי בגין" ₪

 9 (.שכנגד התביעה בכתב 01 סעיף)

 10 
 11 זה רכיב רק שכן – אגרה בכביש נסיעה בגין ורק אך לחייב מצאתי לעיל האמור מכל

 12 תשלומים הצדדים בין להסכם בהתאם – ויובהר. שכנגד התובעת ידי על הוכח

 13 בכביש נסיעה מחיר כי חולק אין. השוכר על יחולו במכונית מהשימוש הנובעים

 14 בכתב. בו לשאת התובעת על ומכאן ברכב מהשימוש הנובע תשלום הוא אגרה

 15 אולם אגרה בכביש שימוש עשתה לא כי התובעת טענה כשנגד לתביעה ההגנה

 16 יש ומכאן אגרה בכביש שימוש נעשה אכן כי התברר נתן מר של הנגדית בחקירתו

 17 על עומד האגרה בכביש הנסיעה חיוב הנתבעת ח"לדו בהתאם. כך בגין לחייב מקום

 18 .זה בתשלום לשאת התובעת את מחייב ואני ₪ 022 של סך

 19 
 20 נגבתה אשר החזר בעמלת מדובר – חיוב החזר עמלת בגין ₪ 02 בסך לחיוב אשר

 21 ביטול - להזכיר. שבוטלה הקבע הוראת פי על לחיוב הנתבעת דרישת דחיית עקב

 22 מצד החוזה והפרת המכונית לקיחת בעקבות נעשה התובעת ידי על הקבע הוראת

 23 שנתנה ההרשאה את תבטל שהתובעת הוא סביר אך אלה בנסיבות. הנתבעת

 24 אני, לפיכך.  זה בעניין בטרוניה אליה לבוא ואין לעת מעת חשבונה לחיוב לנתבעת

 25 .התביעה של זה רכיב דוחה

 26 
 27 ולחיוב אחרים רכבים של שכירות לעסקאות נוגעים שכנגד התביעה רכיבי יתר

 28 בשימוש, הטענה לפי, שהיה קורולה טויוטה מסוג רכב של אגרה בכביש נסיעה

 29 שהגישה ראשית עדות בתצהיר. 40/00/02 ועד 42/02/02 התאריכים בין התובעת

 30 המבהיר באופן זו טענה  הורחבה, הנתבעת של החשבונות מנהלת, עומרד אתי' הגב

 31 ואשר, ציון של אשתו, נתן סימה' הגב ידי על הושכרו אשר ברכבים מדובר כי

 32, הנגדית בחקירתו זה נושא על נשאל נתן מר. התובעת על חלים הנתבעת לשיטת

 33 נמסרו הרכבים וכי, לתובעת ולא לאשתו שנמסרו ברכבים מדובר כי טען במסגרתה
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 1 כספי חיוב יהיה שלא הצדדים בין שהוסכם כך, קנייה לפני בדיקה לצורך לידיה

 2 (.בפרוטוקול ואילך 40' ש 66' עמ) השימוש עבור

 3 הנתבעת מצד הטענות הן, זה בנושא הצדדים טענות כי העובדה מעיני נעלמה לא

 4' הגב תצהיר במסגרת בין, הצדדים עדויות במסגרת עלו, התובעת מצד אלה והן

 5 כתבי במסגרת כנדרש פורטו ולא, נתן מר של הנגדית חקירתו במסגרת ובין עומרד

 6 הטעם מן זה תביעה רכיב לדחות יש כי סבור אני עניין של לגופו, זאת עם. הטענות

 7 הרכבים לשכירת בנוגע הצדדים בין הסכם של קיומו הוכח לא שכלל הפשוט

 8 דמי גובה, משכה, השכירות תנאי סוכמו לא כי הוכח - הנכון הוא ההיפך. הנוספים

 9 שאין ובהינתן, אלה בנסיבות. אין שבלעדיהם נוספים מהותיים ופרטים השכירות

 10 התובעת ידי על ולא נתן מר של אשתו ידי על נלקחו שהרכבים כך על מחלוקת

 11 הטענות את דוחה ואני זה רכיב בגין התובעת את לחייב לנכון מצאתי לא, עצמה

 12 .לגביו

 13 
 14 

 15 התביעות לסכומי ביחס סיום לפני הערה   .13

 16 בו חיוב ומנגד שקיבלה כסף סכומי בגין לשאת התובעת על בהם חיובים זו בתובענה .13.1

 17 התביעה בגין ₪ 022 של בסך חיוב וכן ראויים שימוש דמי בגין לשאת התובעת על

 18 התובענה מושא הרכב היה בה התקופה שממילא ומכיוון היעילות למען. שכנגד

 19 לאוקטובר אפריל החודשים בין שנה כחצי בת קצרה תקופה היא התובעת בידי

 20 ישאו זה וממועד 0/1/4002 ליום יתייחסו החיובים כל כי קובע אני – 4002 בשנת

 21 .כדין וריבית הצמדה הפרשי

 22 

 23 :כדלקמן הוא לתובענות הצדדים בין החיובים מאזן כן על אשר .13.1

 24 

 25 ;0/1/4002 ביום כערכו ₪ 020,220.42 של הסך לתובעת לשלם הנתבעת  על (א)

 26 

 27 ביום כערכו ₪ 21,000 של הסך לנכות יש הנתבעת של החיוב מסך (ב)

 28 (;לעיל 06.2 סעיף' ר) 0/1/4002

 29 

 30' ר) 0/1/4002 ביום כערכו ₪ 022 של בסך התובעת את לחייב יש בנוסף (ג)

 31 (.לעיל 02.4 סעיף

 32 

 33 של הסך לתובעת לשלם הנתבעת על כי עולה לעיל( ג)–(א) מסעיפים (ד)

 34 .0/1/4002 ביום כערכו( ₪ 020,220.42 – 21,000 – 022)= ₪ 82,383.39
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 1 
 2 

 3 דבר סוף   .13

 4 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ₪ 82,383.39 של הסך בתשלום הנתבעת את מחייב אני

 5שכר טרחת עו"ד ב הנתבעת תישא בנוסף. בפועל התשלום למועד ועד 0/1/4002 מיום כחוק

 6בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד  ₪ 31,111 של כולל בסך התובעת הוצאותו

 7 למועד התשלום בפועל.

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.4003נובמבר  42, כ"ח חשוון תשע"זניתן היום,  

          16 

 17 

 18 

 19 

 20 


