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ר שמואל בורנשטין"כבוד השופט  דבפני 

)מ"איי די איי חברה לביטוח בע(תשעה מיליון המערערת

נגד

יוסף מאיר שטרסברג.1המשיבים
ליסינג שלמה כאל' חב.2
רשות המסים. 3

פסק דין
1
2

3דברפתח

4כאילותידוןערעוררשותבקשתכיהצדדיםביןשהוסכםלאחר(ערעורלפני.1
5ברמלהקטנותלתביעותהמשפטתבישלדינופסקעל) ערעורוהוגשרשותניתנה

6) "החוכר": להלן(1משיבשהגישתביעההתקבלהבמסגרתו) 40534-02-12ק"ת(
7המערערתעלכיונפסק) "הליסינגחברת": להלן(2משיבהוכנגדהמערערתכנגד

8הצמדההפרשיבצירוף9,964₪שלסךלחוכרלשלם) "הביטוחחברת": להלן(
9חברתשהוציאהבחשבוניתהכלולמ"המעסכוםאתמשקףזהתשלום. וריבית

10חברתידיעללחוכרשהוחכרהרכבבואירועבעקבותוזאת, לחוכרהליסינג
11". מוחלטאובדן"כהשמאיידיעלונקבעבתאונהניזוקהליסינג

12מדוברשכן, האמורבתשלוםלחייבהמקוםהיהלאהביטוחחברתלטענת.2
13לאורכייצוין. בהמשךשיובהרכפיהכל, מ"במעחייבאינווככזהנזיקיבאירוע
14מקריםעלהשפעהתהאבהלהכרעהאשרעקרוניתבסוגיהמדוברלפיההטענה

15הנוגעיםהמיסוייםלהיבטיםבטבורםהקשוריםהצדדיםנימוקילאורוכן, רבים
16נכחמטעמהנציג, בסוגיההמסיםרשותעמדתהתבקשה, הנדוןמהסוגלתשלום

17.בכתבסיכומיםהגישואף, בדיון

18
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1: לענייןהנוגעותהעובדותעיקריבתמציתואלה.3

2רכבלחכירתהסכם01.07.10ביוםנערךהליסינגחברתוביןהחוכרבין3.1
3החכירההליסינגחברת, זההסכםבמסגרת). "החכירההסכם": להלן(

8,581₪4שלסךהחוכרשילםהחתימהבמעמד. חודשים30למשךרכבלחוכר
5. אחדכל1,394₪סךעלחודשייםתשלומים30לשלםבהתחייובנוסף

6, 48,950₪תמורתהרכבלרכישתאופציהלחוכרניתנה, ההסכםבמסגרת
7ביטחהחוכר, ההסכםלתנאיבהתאם. החודשייםהחכירהלדמיבנוסףשהם

8החוכרשערךהביטוחהסכם. הביטוחחברתאצלמקיףבביטוחהרכבאת
9.הליסינגחברתבתלטושעבודתנייתכלל, לרכב

10לחוותובהתאםוהושבתהרכבניזוקבהדרכיםתאונתארעה26.07.11ביום3.2
11להסכם43לסעיףבהתאם". מוחלטאבדן"כהוכרזהרכב, שמאידעת

12הקדיםכאילוהחוכראתרואים, הרכבשלמוחלטאבדןשלבמקרה, החכירה
13דמיביתרתמחויבוהואהמוחלטהאבדןארעבולחודשהאופציהמימושאת

14. האופציהמימושעבורובתשלוםהחודשייםהחכירה

15סכוםאתמהםהפחיתהאך, הביטוחכספיאתשילמההביטוחחברת3.3
16בגיןחיובהכוללתחשבוניתלחוכרהנפיקההליסינגחברתואילו, מ"המע
17לחברתשילםהחוכרכי, אפוא, נמצא. מהחוכרזהסכוםודרשהמ"המע

18, הליסינגחברתוכנגדהביטוחחברתכנגדתביעההגישולפיכך, בחסרהליסינג
19ידיעלשנדרשכפי, מ"המעסכוםאתלולשלםהביטוחחברתעלכיטעןבה

20עלאלא, מ"המעבתשלוםלשאתעליולא, מקרהבכלוכי, הליסינגחברת
21. הליסינגחברת

22הביטוחחברתכנגדהחוכרשלתביעתואתקמאמשפטביתקיבלדינובפסק3.4
23הערעורהוגשזהדינופסקעל. מ"המעסכוםאתלחוכרלשלםלהוהורה
24.שלפני

25, זהלהליךצדהינושהחוכראףשעלהצדדיםעלמוסכםכילצייןלמותרלא3.5
26וכי, הליסינגולחברתהביטוחלחברתרק, יוםשלבסופו, נוגעתבוההכרעה
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1סכוםאתלשלםנדרשתאינההביטוחשחברתויקבעהערעוריתקבלאםגם
2זהבסכוםשתישאהיא, החוכרולא, הליסינגחברת, מ"המע

3

4הביטוחחברתטענות

5. הליסינגחברתבידינותרתברכבהקנייניתהבעלותהחכירהלהסכםבהתאם.4
6תהאהליסינגחברתכאשרשמועלהרכבאתלבטחהחוכרמתחייבבנוסף

7. הפוליסהשלוהמשעבדהמוטב

19868-ו"התשמ, )פרטירכבחוזהתנאי(ביטוחקיעסעלהפיקוחלתקנותבהתאם.5
9.שבחוזהמחבותהנובעתתביעהמכסהאינהפוליסהה

10ללאהביטוחכספיסכוםאתכמוטבהליסינגלחברתשילמההביטוחחברת.6
11חוקלפי" עוסק"בהיותההרכברכישתבעתידהעלקוזזשממילאמ"המעמרכיב

12). "מ"עמחוק": להלן(1976-ו"התשל, מוסףערךמס

13חייבנכסיםבביטוח"1981-א"התשמ, הביטוחחוזהלחוקא55סעיףפיעל.7
14אבדהמבוטחשהנכסמחמתלמוטבאולמבוטחשנגרםנזקבעדלשפותהמבטח

15.מ"המעאתכוללאינו, הליסינגחברת, למוטבשנגרםהנזק". ניזוקאו

16נזקבגיןיצויכפהליסינגלחברתישירותהביטוחכספיאתשילמההביטוחחברת.8
17עקבנכסשלכפוימימושתוךשנגרםנזקבגיןתשלום-נזקיפיצוי. לרכבהשנגרם
18.מ"מעחוקלפיחייבתעסקהמהווהאינו-נזיקימעשה

19, גמוראובדןשלבמקרההאופציהאתיממשהחוכרלפיוהחכירהבהסכםהסעיף.9
20העובדה. עסקההשלהאמיתיתהמהותלפיהנקבעתהמסמתוצאתלשנותבואין

21החוכר. הפיצוימהותלענייןמשנהאינההפוליסהעלמתנוססהחוכרשלששמו
22כינפסקכבר. הליסינגלחברתהביטוחחברתבין, בתווךהעומדגורםאלאאינו

23שלהאמיתיתהכלכליתהמהותפיעלהמסדינילצורךנקבעתעסקהשלמהותה

24. העסקה
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1לחברתהחוכרשמשלםמהתמורהקחלמהוויםהביטוחכספיכיהטענה.10
2. המציאותאתתואמתשאינהמאולצתפרשנותלכפותניסיוןאלאאינה,הליסינג

3לספקעודיכולהאינההליסינגחברת, לסיומוהחוזההגיעהרכבאובדןעם
4.נזקיהעלהליסינגחברתאתלפצותאלאעודנותרולא, החכרהשירותי

5פוליסתורכשבהתחייבותועמדהחוכרשכן, םהסכהפרתבגיןבפיצוימדובראין.11
6.  הביטוחחברתידיעלבמישריןתפוצההליסינגחברתכיוהבטיח, לרכבביטוח

7בחצריעומדהיהשהרכבבשעהנגרםהיההנזקאםכיאישרההמסיםרשות.12
8האירועבמועדכימחלוקתאין. מ"במעחייבהיהלאהתשלום, הליסינגחברת

9ורקאךמ"במעבחיובכלכליהגיוןכלאין. הליסינגחברתבבעלותהרכבהיה
10. החוכרשלשמוהנובפוליסההרשוםשהשםכךבשל

11מוחלטאובדןשלבמקרההאופציהאתלממשהחוכרעלכופההחכירההסכם.13
12עודלספקיכולהאינההליסינגחברתוכאשר, תמורהכלשקיבלבלאוזאת

13במקרה. כלכליערךלהוסיףכדיבהשישעסקההואהמסבבסיס. חכירהשירות
14אך, רווחממנוולייצרבולהשתמשאובולסחורעודניתןולאאבדהנכסדנן

15לפיההישרהשכלעםעולהשאינהמשפטיתקונסטרוקציהיצרההליסינגחברת
16למרות–המסרשויותעמדתמאמצתהליסינגחברת. בולסחורממשיכההיא

17עבורמתמורהלהבדיל, נזיקישפיצוימשוםרק-החוקלמטרתחוטאשהדבר
18.  עליהמהותיותכלכליותהשלכותולכךבמאזןכריווחנרשםאינו, הרכבמכירת

19המהוויםהביטוחמחברתהחוכרשמקבלהכספיםביןלהבחיןישכיהטענה.14
20שכן, תמורההמהוויםהליסינגלחברתידועלשמועבריםהכספיםובין, פיצוי

21מתיישבתואינהנכונהאינה, מטרהלכלאלהבכספיםלהשתמשרשאיהחוכר
22לחברתשנגרםהנזקכיסוילשםרקלשמשהכספיםעללפיו, החכירההסכםעם

23.  אחרתמטרהלכלולאהליסינג

24כילקבועהיתההחכירהבהסכםהרלוונטיהסעיףאתלנסחהנכונההדרך.15
25פיעלהצדדיםחיוביתיימויס, הרכבשלגניבהלרבות, מוחלטאובןשלבמקרה"

26הנוסחזה–" להשנגרםהנזקבגיןהמחכירהאתיפצהוהחוכרזההסכם
27.המציאותאתשמשקף
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1, אחרתליסינגחברתבעניין2008בשנתהמסיםרשותידיעלשהוצאבמסמך.16
2; זהבהליךהמסיםרשותשמביעהלזומנוגדתעמדההובעה, "איילון"חברת
3הביטוחמחברתהליסינגחברתשמקבלתספיםהככינקבעמסמךבאותו

4מהווהשאינונזקבגיןבפיצוימדוברשכןמ"במעחייביםאינםומהלקוח
5".עסקה"

6הליסינגחברתטענות

7הסכםהופךמוחלטאובדןמסוגביטוחיאירועעקבכיעולההחכירהמהסכם.17
8ןבגיהיתרהאתהחוכרמשלםובגדרווענייןדברלכלמכרלהסכםהחכירה
9הסכומיםבניכוי, הרכבבשוויהביטוחדמילקבלזכותלווקונההעסקה

10.הביטוחמחברתשיתקבלו

11חברתלביןבינומתקיימתהביטוחיתהחוזיתוהמערכת, החוכרהואהמבוטח.18
12שחברתהעובדה. מ"מעמתשלוםפטורשאינופרטיאדםהואהחוכר. הביטוח
13חברתשלהתחייבותהשכן, רלוונטיתאינההפוליסהאתשיעבדההליסינג
14הליסינגחברתשבוממקרהזהמקרהנבדלבכך. בלבדהחוכרכלפיהיאהביטוח

15.אותהומשמשלההשייךרכבבגין, הביטוחחברתעםבעצמהמתקשרתהייתה

16; ו"התאמלהוראות62.714סעיף(המסרשויותוהוראותמ"מעלחוקבהתאם.19
17חכירהשלבמקרהוביןמימוניתחכירהשלבמקרהבין)) "ו"תאמהוראת": להלן

18קונה/החוכרשמשלםתשלוםכלכאשר, מ"מעלצורך" עסקה"במדובר, תפעולית
19.אחרתולנהוגלעצמהדיןלעשותיכולהאינההליסינגחברת. מ"במעחייב

20במלואהעסקהבמימושאלא, הביטוחיהאירועעקבעסקהבביטולמדוברלא.20
21.יותרמוקדםבמועד

22ומנסיבותמהחוזהמשתמעשהואכפיהצדדיםדעתאומדלפיוזהחלפרשיש.21
23בהסכמותלהתערב, לחוזהצדשאינה, הביטוחלחברתלאפשרואין, העניין

24.הצדדים



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

'שטרסברג ואח' נ) איי די איי(4832-12-12ק "רת

:   תיק חיצוני

21מתוך 6

1מחבותהנובעתתביעהמכסהאינההפוליסהלפיההביטוחבתקנותלהוראה.22
2מכוחולאהפוליסהמכוחלחוכרשולמוהביטוחכספישכן, רלוונטיותאיןבחוזה

3.החכירהחוזה

4שהוכרזלאחרהרכבעבורלשלםשממשיךכמיהחוכראתלתארנכוןזהאין.23
5אלהעסקהמגיעהובכךעבורולשלםשמסייםכמיאלא, "מוחלטאובדן"כ

6מדוברלא. עסקההשלמתבמסגרתתשלוםאלאבפיצוימדובראין. סיומה
7אתלשמשיכלוחהביטומחברתקיבלשהחוכרהתשלומיםשכן, סמנטיבעניין

8חכירהבחוזההליסינגחברתעםלהתקשרשבחרהעובדה. מטרהלכלהחוכר
9. רלוונטיתאינה, הפוליסהאתולשעבד

10מימושמתשלוםוהןחודשייםחכירהדמימתשלוםהןמורכבהרכבמחיר.24
11.מלאכותיהואאלהתשלומיםביןלהבחיןניסיוןוכל, האופציה

12ובכךבידהמ"המעסכוםאתומותירהלעצמהדיןשעושההביטוחלחברתבניגוד.25
13, מ"במעהחוכראתשמחייבתהליסינגחברת, החוכרחשבוןעלמתעשרת

14.   ריווחכללהנוצרולאהמסלרשויותמ"המעסכוםאתמעבירה

15המסיםרשותעמדת

16שבומהאופןובהתעלםהכלכליתמהותהפיעללבחוןישעסקהשכלהואהכלל.26
17חברתשלמידיהיצאשהרכבהיאהכלכליתהמהות. צדדיםהידיעלהוצגה

18אוגניבהבשללרבות, שהיאסיבהמכל, הרכבשבומקרהבכלכאשר, הליסינג
19.התמורהמלואאתלשלםהחוכרעל, הליסינגלחברתמוחזראינו, מוחלטאובדן

20בהתאם. עליהשהוסכםהתמורההיאעסקהשלמחירהמ"מעלחוקבהתאם.27
21, לעסקההתנאיםאתולהגדירלקבוערשאיםהצדדיםהחוזיםחופשלעקרון
22זהובמקרה–מוסכמתתמורהקבעולעסקהכשהצדדים. התמורהלרבות

23אזי–הליסינגלחברתמוחזראינוהרכבשבובמקרהבכלהתמורהמלואתשלום

24.נזיקיפיצויבגדרהיאואין, מ"במעחייבתזותמורה

25יתרתאתהחוכרישלםהביטוחירועאבקרותכינקבעהחכירהבהסכם.28
26לאאםגםאך, האופציהאתשמימשכמיבחוכרשיראונקבעוכןהתשלומים



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

'שטרסברג ואח' נ) איי די איי(4832-12-12ק "רת

:   תיק חיצוני

21מתוך 7

1זהשכן, בתוצאהשינוייהיהלא, מומשהכאילותחשבשהאופציהנקבעהיה
2החוכרבפניעומדתהחכירהתקופתבתום, להסכםבהתאם. העסקהשלמהותה

3אתולשלםהאופציהאתלממש, ולחילופיןהרכבאתלהחזירהאפשרות
4, אחתאפשרותרקבידונותרת, לרכבמוחלטאובדןאירעבובמקרה. התמורה

5האופציהאתלממשדהיינו, התמורהאתלשלםוהיא

6הופק, חזרהאותוקיבלהולאלחוכרהרכבאתשמסרה, הליסינגחברתמבחינת.29
7היהוהחוכרמתרחשהיהלאהאירועאילומופקשהיהלזהזההמוסףערך

8התמורה. האופציהמימושעבורומשלםהחכירהדמיאתסדירבאופןמשלם
9הרווחמרכיבאתכוללתביטוחיאירועשלבמקרההליסינגלחברתהמשולמת

10עלמוסכמתבתמורהאלא, בפיצוימדובראיןלפיכך. בעסקהלקבלצפתהשהיא
11החוזיםחוקלפיעסקהבביטולמדוברכילומראין.  ההסכםבסיס

12לחברתלשלםהחוכרשעלהסכוםביןזיקהכלאיןכיעולההחכירהמהסכם.30
13לשלםהחוכרעלמקרהבכל. הנזקקרותליוםנכוןהרכבשווילביןהליסינג
14. נזיקיבפיצוימדוברשאין, מכאן. המוסכמתהתמורהיתרתאתהליסינגלחברת
15.  ו"תאמלהוראתתחולהאיןלפיכך

16משולמתהייתההתמורהשבוממצבשונהאינוהחכירהםבהסכשנקבעההסדר.31
17ברורשאזי, ניזוקאונגנבשהרכבבמקרהגםהשבהובלא, מ"המעכולל, מראש

18. נזיקיבפיצוימדוברשאין

19אינההליסינגלחברתהתמורהאתישירותמעבירההביטוחשחברתהעובדה.32
20אינוהדבר. תשלוםשליעילטכניבאמצעירקמדובר. העסקהשלממהותהמשנה
21, אליהמשועבדתאינהוהפוליסהמוטבתאינההליסינגחברתשבוממצבשונה
22חברתאתתובע, התמורהמלואאתהליסינגלחברתמשלםהחוכרהיהשאזי

23.מ"מעהכולל, הרכבמחירוןלפיהרכבשוויאתומקבלהביטוח

24בעדלשפותבחייהמבטחכיקובע1981-א"התשמ, הביטוחחוזהלחוק55סעיף.33
25גםבתוכוהכוללנזקנגרם, החוכרדהיינו, שלפנינוולמבוטח, למבוטחשנגרםנזק
26.בעסקהמ"המעמרכיבאת
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1להתרחשותהאפשרותאתמראשצפוהצדדיםשבהרגילהחכירהעסקתלפנינו.34
2להביאישכאשר, בהסכםזאתעיגנוולפיכךמוחלטאובדןאוגניבהשלנזק

3.סיכוןאותובסיסעלנקבעתושהפרמיה, שכיחןבסיכושמדוברבחשבון

4חברתבמגרשיהעומדלרכבנזקנגרםשבולמקרהדומהשלפנינוהמקרהאין.35
5מסניכוי. תמורהכלסוכמהולאעסקהכלנערכהלאזהבמקרהשכן, הליסינג
6פניהצופהראיהומתוךבמסחייבתלעסקהישמששהנכסבכךמותנהתשומות

7שנכסים, עוסקנדרשלא, במשקלוודאותלהביארצוןמתוךו, ולפיכך, עתיד
8. רכישתםבעתשניכההתשומותמסאתלהשיב, ניזוקו, עסקולצורךשרכש

9השניההחלופהפיעלולפיכך, עסקאותבמסגםוודאותנדרשתמידהבאותה
10התשומותמסשנוכהנכסבמכירתמסלהטיליש, מ"מעבחוק" עסקה"להגדרת
11החוכרשמשלםהתשלוםעלמ"מעלהטילישזהמטעםאף; ישתורכבעתשהוטל
12. האירועקרותבעתהליסינגלחברת

13שאיןכך, עליוחתומהואינההליסינגלהסכםצדאינההביטוחחברת.36
14.כרצונהלפרשהאובולהתערבאו, אותולתקוףמשפטיתמבחינהבאפשרותה

15שםשמדוברהרי, "איילון"בעניין2008משנתהמסיםרשותלהחלטתאשר.37
16באופןשמקבלתזוהיאולפיכךעצמהאתביטחההליסינגחברהשבובמקרה

17אותוהעסקהממחירחלקמהווהאינווהפיצוי, הביטוחמחברתהפיצויאתישיר
18מחברתישירותהמתקבלזהסכום. הליסינגהסכםבמסגרתהצדדיםקבעו

19.מ"במעחייבאינואכןהביטוח

20הנזקבגיןהפיצויסכוםיתרת"שהוא, הרכבחוכרידיעלהמשולםלסכוםאשר
21תקופתלכללחברההמגיעיםהתשלומיםיתרתלגובהעדוזאתלחברהשנגרם

22שנפלההרי, מ"במעחייבאינוכיבהחלטהנקבעלגביואףואשר, "השכירות
23שלהשלמההמהווה, זהסכוםגםהמסיםרשותעמדתלפישכן, בהחלטהטעות

24רשותשלהחלטהכיקובעתהפסוקהההלכה. מ"במעחייב, סכמתהמוהתמורה
25גמישותשללמידהנדרשתהיאולכן, הסופיותלעקרוןכפופהאינהמנהלית

26היאכיהרשותמוצאתבומקום, כןעליתר. לנסיבותבהתאםשינוישתאפשר
27.לתקנהעליהחובה, בהחלטתהלטעותנפלה

28והכרעהדיון
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1בחוקכמשמעותה" עסקה"במסגרתהמשולמתורהתמ: יסודבמושכלותאפתח.38
2מדובראיןשכן, במסחייבאינונזיקיפיצוי, זאתלעומת. במסחייבתמ"מע

3". עסקה"במדובראיןאףולפיכך" מכר"ב

4":מכר"מגדירמוסףערךמסלחוק1סעיף.39

5, בתמורהבולשימושרשותהקניית, שכירותאגבמקחו, השכרתולרבות"...
6אוחילוטו, הפקעתוולרבות, עצמילצורךבושימוש, בוותזכהקניית

7מקרקעיןולענין, לעובדמתנהלרבותבמתנהנתינתווכן, בתמורה, החרמתו
8, מקרקעיןשבחמסבחוקכמשמעותהמקרקעיןבאיגודפעולהלרבותגם¬

9, מקרקעיןאיגודשהנפיקערךניירותשלבבורסהורישומם, 1963- ג"תשכ
10".בבורסההנסחרערךבניירפעולהלמעטאך, האמורלחוק8בסעיףכאמור

11:כךמ"מעלחוק1בסעיףמוגדרת" עסקה"ואילו.40
12:מאלהאחתכל–" עסקה"

13מכירתלרבות, עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת)1(
14;ציוד

15אולמוכרמכירתועלשהוטלהתשומותמסנוכהאשרנכסמכירת)  2(
16;מוכרהבידייבואועל

17אקראיעסקת)3(

18מוסףערךומסהמכסאגף- ישראלמדינת' נמ"בעגליליבולי8119/06א"בע.41
19-כינאמר) 3.1.2013(

20, המוכרשלרצוניתבפעולהנעוץל"הנמ"המעחיובילכלהמשותףהמכנה"
21, הפקעה: כמו(במפורשלציינןבחרשהמחוקקבהרחבותאו, השירותנותןאו

22זהרציונלנוכח). תמורהכנגד–כידוע, רצונייםינםשא, החרמהאוחילוט
23בגדרהםשאיןמצבים–מ"המעלחיובחריגיםאףשקיימיםהדבריםמטבע

24, "מכר"שלפיהבעמדהרבטעםאיפואיש.... מידאעמודועליהם, "עסקה"
25לאעודכל, מרצוןלהקניהבעיקרומתייחס, מ"מעבחוקהנוכחיתכהגדרתו

26חילוט, הפקעה: לגבי, למשל, שנעשהכפי(תאחרבמפורשנאמר
27)...."והחרמה

28שולםהפיצויאםאףנכוןמ"במעחייבאינונזיקיפיצוילפיוהכללכיויודגש.42
29שהאחריותהיאההנחהשכן, קרובהבזיקהואף, מסחריתלפעילותבזיקה

30החורגבמעשהמדוברכאשררקלעולםבאה, הפיצוימשולםבגינה, קיןבנזי
31שמבחינה, אלאזאתאין. המסחריתהפעילותשלהסביריםניםמהסיכו

32הפעולהמסתיימתשבובמקוםמתחילההנזיקיתהפעולה, מתודולוגית
33.      המסחרית
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1'ואחמושיץגבריאל' נשירותיםאולחברת1694/92א"בעזהבענייןנאמרוכך.43
)16.5.1995  :(2

3החבאירועבגדרהואיקינזפיצוישקבלתלסברהמקוםאיןזוהגדרהלאור"
4ביסודהנמצאת, הזיקהניתקתזהשבמצבהיאההנחהשכן, מוסףערךבמס

5. יחידהאותהשלהמסחריתפעילותהלביןהתשלוםקבלתבין, במסהחיוב
6:יורן' פרופזאתשביטאוכפי

7משפטיותפעולותראשיתכוללמ"מעבחוק' מכר'שבהגדרת' ריבוי'ה"
8מתן, השכרהכמו, מכרשלהרגילהההגדרהבגדרנופלותשאינןרצוניות

9רצוניותבלתיפעולותוכן, ומתנהעצמילצורךשימוש, בתמורהשימושרשות
10והחרמהחילוט, הפקעהשלמהריבוי. והחרמהחילוט, הפקעה, מסוימות

11לאשאחרת, מכרשלהרגילהההגדרהבגדרנכלותאינןאלושפעולות, עולה
12כהגדרתו' מכר'בגדראינונכסשלכפוימימוש, כן- על. בריבויצורךהיה

13אינומשופהאומפוצהנזיקיןמעשהידי- עלכפויומימושהואיל. הרגילה
14איננהבנכספגיעהבגיןשיפויאופיצוישקבלתהיאהתוצאה, בריבוייםכלול
15אינההשיפויאוהפיצוישקבלת, יוצא. מ"מעבחוקכהגדרתו' מכר'בגדר

(מ"מעחבתעסקה 16למחקריהמכון(נזיקיןבפיצויימסהיבטי, יורן' א" 
17).83) ח"תשמ, סאקרהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקה

(עקיפיםמסים[מסיםדיני, נמדר' א: ראהדומהלדעה 18, למשפטחושן] 
19לדהחשבוןרואה" מוסףערךבמסחיוב–פיצויים", שיינדר' א; 69) ד"תשנ

34920) .ו"מ- ה"תשמ(
21קבלתכוללתאינהמכרהגדרתשלפיו, האמורהכללאםהיאהשאלה
22עקבפיצוישלממקרהלהבדיל, שכן. דנאבמקרהגםיפה, נזקייםפיצויים

23נושאתהפיצויבתשלוםמושיץחבשבגינההעוולה, גניבתואוהנכסאובדן
24החיובביסודהנמצאת, הזיקהמתהדקת, לכאורה, כן- ועל. מסחריאופי
25.החברהשלהמסחריתהפעילותלביןהתשלוםקבלתבין, במס

26האמורמהכללסטייהמצדיקאינוהעוולהשלהמסחריאופייהכי, סבורני
27. סיכוניםנטילתמחייבתמסחריתשפעילותבכךמכיריםהנזיקיןדיני. לעיל

28מצויאינושהתממשהסיכוןכאשררקבנזיקיןאחריותמוטלתכן- ועל
29מאחר. בהםכרוכהעסקיתהשהפעילותהסביריםהסיכוניםבמיתחם
30אינושהתממששהסיכוןההנחהעלמושתתתבנזיקיןהאחריותשהטלת

31שנוסףשהערךלסברהיסודשאיןהרי, העסקיתלפעילותטבעיסיכוןבגדר
32פעילותהעקבהואבנזיקיןמושיץשלמחבותוכתוצאהאוללחברת

33..".המסחרית

34עדייןאך, דקלעיתיםהואתהמסחריוהפעולההנזיקיתהפעולהשביןהגבולקו.44
35במיוחדדקהגבולקו. המסתוצאותגזירתלשםביניהןלהבחיןנדרשיםאנו

36מטשטשתזהבמקרהשכן,ביטוחחוזהמכוחמשולםהנזיקיהפיצויכאשר
37שאינוסיכוןוביןהעסקיתלפעילות" טבעי"סיכוןביןההבחנהרבהבמידה

38סיכוניםבפניהןעצמויבטחעסקיכהנמנעמןלא. העסקיתלפעילות" טבעי"
39שללקטגוריותזושחלוקהיתכןכאשר, טבעייםשאינםסיכוניםבפניוהןטבעיים

40זהאין, כןעליתר. המשולמתהפרמיהבגובהורקאךביטוילידיתבואסיכונים
41מדוברשאיןכךבשלהנזיקיהפיצוימיסויאיביסודהעומדהרציונלהאםברור
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1המנויותהכפויותהמכירותרקכאשר(כפויהבמכירהאלאתרצוניבמכירה
2כאשרגםקיים, )במסיתחייבווהפקעההחרמה, חילוטדהיינו, בהגדרהבמפורש
3היחסיםבמערכתהפחותלכלכאשרביטוחחוזהמכוחמשולםפיצויבהמדובר

4.   רצונישאינומה-דבראיןוהמבטחהמבוטחשבין

5קייםלא, מוסףערךמסביסודהעומדהרציונלחינתמבאףכילהוסיףישכךעל.45
6הגדרתתיקוןשלבדרך, למשל, נזיקיפיצויעלבמסחיובלהטילממששלקושי
7אלא, והפקעההחמרה, חילוטשלמסוגכפויותהקניותרקלאשתכלולכךמכר

8: נוספותאחרותעלגם

9כלעללחולצריךמ"שמעסבורשהמחוקקככלכיאצייןזהלעניין.... "
10במפורשהנזכריםהמקריםעלרקולא, )רצונית- בלתיגם(נכסיםהקניית
11כך, החוקאתלתקןהדרךבפניופתוחה, מ"מעבחוק" מכר"בהגדרת

12המסאתהמחילה, לפקודה88בסעיףהמצויהלזודומההערהלושתתווסף
13שותומרשהיאכלבדרךנכסיצאשבעקבותםאחריםאירועאופעולהכל"על
(אדםשל 14חוק: מ"מעפרידמן: ראו, כןלעשותלמחוקקהקוראתלעמדה" 

15")....272, 261' בעמ, והלכה

16)32פסקה, ל"הנגליליובליד"פס(

17ישירותהפיצוימשולםשבומקוםכיהיאהמסיםרשותעמדת, שראינוכפי.46
18ןאי, זוגישהלפי. מ"במעחייבהפיצויאין–הליסינגלחברתהביטוחמחברת

19בשלאושהתממש" טבעי"סיכוןבשלשולםהפיצויהאםלשאלהחשיבותלייחס
20להיחשביכולזהפיצויהראשוןבמקרהכיהעובדהחרף, טבעישאינוסיכון
21חשיבותלייחסאין,כןכמו. העסקשלהמסחריתמהפעילותנפרדבלתיכחלק

22. הביטוחתוחברהליסינגחברתביןהסכםשלמכוחומשולםשהפיצוילעובדה
23בשעה" מוחלטאובדן"בהניזוקרכבשלהיאלעילזהבענייןשהובאההדוגמא

24שחברתככל. קונהאוחוכרלונמצאוטרםהליסינגחברתבמגרשיעומדשהוא
25לאאלהכספים, הביטוחמחברתביטוחכספיהנזקבגיןמקבלתהליסינג
26. מ"מעחוקלפי" קהעס"במדובראיןהמסרשויותלגישתשכן, מ"במעיתחייבו

27הביטוחכספיאתיחייבולאאףהמסרשויות, בוודאותהצורךבשל, כןעליתר.47
28שלרכישתובעתהליסינגחברתידיעלתשומותמסשנוכההעילהיסודעלבמס
29הנזקכיהמסרשויותיסברואםאףתשתנהלא, נראהכך, זוגישה. הרכבכלי

30של" טבעיים"המהסיכוניםחלקהוא, ובגינששולםהתשלוםוממילא, המדובר
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1טבעיבסיכוןשמדוברהעובדהדווקא, המסרשויותמעמדתכעולה. הליסינגעסק
2היא, בישראלרכבכלישלוגניבהמוחלטאובדןדהיינו, צפויסיכוןלפחותאו

3הפחותלכל, מסחריתעסקהבמסגרתהמשולםבתשלוםלנושענייןהנותנת
4. הליסינגחברתוביןהחוכרשביןהחכירהבהסכםרתהנוצעסקיתמסגרתאותה

5? אחרידיעלנרכשאוהוחכרשכבררכבוביןכאמוררכבביןמה, השואלישאל.48
6בעוד, במסהרוכשאוהחוכרידיעלהמשולמתהתמורהתתחייבמהשוםעל
7מהי–בכךוכיוצא? ממספטורההביטוחחברתידיעלהמשולמת" התמורה"ש

8כךבשלכאשר(והחוכרהליסינגחברתיחסיבמסגרתצפויסיכוןביןההבחנה
9, )הביטוחאירועשלבמקרההכלליםנקבעוואף, הרכבאתלבטחהחוכרנדרש

10כךבשלכאשר(הביטוחוחברתהליסינגחברתיחסיבמסגרתצפויסיכוןובין
11זהוביןהביטוחחוזהמכוחהמשולםתשלוםביןמה? )מלכתחילההרכבמבוטח

12?    החכירהחוזהמכוחהמשולם

13מ"מעלהטילאיןלפיוהכלללצדקתבנוגעאלההרהוריםכיעכשיוכבראבהיר.49
14להטילאיןכילמסקנהאותימביאיםאינם, ביטוחחוזהמכוחפיצויתשלוםעל
15שלהיפוכו. דנןבמקרההביטוחחברתידיעלהמשולמיםהתשלומיםבגיןמ"מע

16כלישבובמקרהשגםהאפשרותאתלשלולאיןאםכי, יאנסבור. הנכוןהואדבר
17זהבענייןמכריעואיני–הליסינגחברתבמגרשמצוישהואבעתניזוקהיההרכב

18מכוחהמשולמיםהביטוחלכספימ"מעשלמרכיבלהוסיףמקוםהיהשיתכן–
19בתשלוםמדוברכאשרהנכונההתוצאהשזווכמהכמהאחתעל, הביטוחחוזה

20מסחרייםיסודותבתשלוםמתקיימיםזהבמקרה. החכירהחוזהמכוחהמשולם
21לשלםהחוכרנדרשבהוהחוכרהליסינגחברתביןבעסקהתחילתו; מובהקים

22יכולאינוהואשבובמקרההאופציהשלהמימושומחירהשכירותדמייתרתאת
23, רהיתבין, לפיהםהחכירהבהסכםהקבועיםבתנאיםהמשכו; הרכבאתלהחזיר

24אתולרשוםביטוחבחברת" חשבונוועלבעצמו"הרכבכליאתלבטחהחוכרעל
25מהפרתשייגרםנזקכלבשלהליסינגחברתאתלפצות, כמוטבהליסינגחברת
26הביטוחכספיאםלפיהבקביעהסופו. העצמיתבהשתתפותולשאתהביטוחתנאי

27הסכםלפילשלםחייבשהואהסכומיםעליעלוהליסינגלחברתשיועברו
28.היתרהלותוחזר, החכירה

29:החכירהמחוזההרלוונטייםהסעיפיםכלשונםיובאולהלן.50
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1תקופתכללמשךחשבונוועלבעצמוהרכבאתיבטחהחוכר–35סעיף
2ביטוחבחברתייעשההביטוח. שלישיוצדמקיף, חובהבביטוחהחכירה

3מיוםתוקףבתהאתהאהחובהביטוחופוליסתהמחכירהידיעלשתאושר
4.היבואןי"עלמחכירההרכבמסירת

5ירשמוואלה. ל.א.כאו/והמחכירהלטובתתהיההביטוחפוליסת–36סעיף
6תשועבדבנוסף. בפוליסהכמבוטחיירשםהחוכר. הפוליסהפיעלכמוטבים

7הפוליסהתכלולכןכמו. מטעמהחברהאו/ו. ל.א.כלטובתהביטוחפוליסת
8ולאישירותלמחכירהישולמושנגרםנזקעלחביטודמיכלכיהוראה
9.לחוכר
10שיגרמוהפסדאונזקכלעלהמחכירהאתלפצותמתחייבהחוכר–40סעיף

11העלוליםאושגרמו, הפוליסהמתנאיתנאישלקיוםאיאו/והפרהעקבלה
12אתלפצותהחוכרמתחייבוכןהפחתתואוהביטוחיהכיסוילשלילתלגרום

13.הביטוחחברתידיעליכוסולאאשרהפסדאונזקכלבשלהמחכירה
14חברתידיעלשתידרשהעצמיתההשתתפותבמלואישאהחוכר–41סעיף

15.לרכבשנגרםנזקמכלהנובעאחרתשלוםבכלאו/והביטוח
16לפייפעלוהרכבשל) גניבהלרבות(מוחלטאובןשלבמקרה- 43סעיף

17: הבאיםהכללים
18לחודשהמגיעהתשלוםמןהחליופסקושייםהחודהחכירהדמי43.1

19.ל.א.לכהומחוהםאםאףהמוחלטהאובדןאירעבוחודשאותושלאחר
20ארעבולחודשהאופציהמימושאתהקדיםכאילוהחוכראתיראו43.2

21וכןהחודשייםהחכירהדמיביתרתהחוכריחויבכןועלהמוחלטהאובדן
22..."זהסכםהפיעלהאופציהמימושעבורבתשלום

23שקיבלההביטוחדמיינוכוזהבסעיףהאמוריםהסכומיםמן43.3
24עלאיפואיחולוהעצמיתההשתתפותדמי, קיבלהאםבפועלהמחכירה

25.החוכר
26החוכרחבאותםהתשלומיםעל43.3קטןסעיףלפיהביטוחדמיעלו43.4

27.יום30תוךהיתרהלותוחזר, זהסעיףלפילמחכירה

28במקרה"שכךהחכירההסכםתנאיאתלנסחראויהיהכיהביטוחחברתטוענת.51
29זההסכםפיעלהצדדיםחיובייסתיימו, הרכבשלגניבהלרבות, מוחלטאובןשל

30המשקףהנוסחלמעשהשזה, "להשנגרםהנזקבגיןהמחכירהאתיפצהוהחוכר
31.המציאותאתכדבעי

32אתלבחוןעלינושומההמסדינילצורך, ראשית. בשלושהלהשיבישכךעל.52
33ספק, שנית. כלשהןתיאורטיותהוראותולא, בפועלשהןכפיההסכםהוראות

34בדבראוההסכםשלנוסחוכנגדלטעוןלהסכםצדשאינומייכולאםבעיני
35, בדיןמפורשבאופןנקבעההיאאםרקקיימתזוסמכות; "הנכונה"פרשנותו
36מעסקהלהתעלםהמסותלרשהמאפשרותהמסבדיניההוראותכדוגמת

37לומרגםלמותר. מסהפחתתאוהימנעותמטרתהשעיקרבדויהאומלאכותית
38" המוצע"הנוסחגם, שלישית. כלשהומסיתרוןלהשיגנועדהלאדנןהעסקהכי
39כדיבוהיהלא, שימושבונעשההיהאםאף, "נכון"כנוסח, הביטוחחברתידיעל
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1שלהמסחריאופיו. מ"במעחייבשאינוזיקינבפיצוישמדוברלמסקנהלהוביל
2הוא, והחוכרהליסינגחברתשביןהחוזיתהיחסיםממערכתהנגזר, התשלום

3, האופציהמימושעבורוהתשלוםהחכירהדמייתרתשלכתשלוםוכינויו, מובהק
4, הליסינגלחברתשנגרםהנזקבגיןאוהחוזה" ביטול"בשל" פיצוי"ככינויואו

5אין, לעסקהצדדיםמשתמשיםשבוהמינוח, כידוע. מורידואינויניבעמעלהאינו
6ראיהאךמהווהוהוא, במסהעסקהשלחיובהבשאלתלהכריעכדיבודי

7דדוכפריס. מ.ב8863/07א"עראה(הצדדיםביןההסכמהשללתוכנהלכאורה
8תלמ"מעמנהל6722/99א"עגםראה; )28.3.2010(חיפהמ"מעמנהל' נמ"בע

9) 7.1.2004(מ"בעהתיכוןהיםמגדליכללמשכנות' נאביב

10שבה, כזוהסכמיתמערכתליצורהצדדיםבידיעולהוהיהאפשרכיאבהיר.53
11, נזיקיפיצויבגדרהיההליסינגלחברתהביטוחחברתידיעלהמשולםהתשלום

12עלקבוהיהניתן, למשלכך. במסחייבאינו, המסרשויותלגישתהפחותלכלאשר
13אשרהואהחוכרכאשר, הרכבאתשתבטחהיא, הרכבבעלת, הליסינגחברתכי

14. הפרמיהבתשלוםיישא

15מחברתהמתקבלהתשלוםאתלהציגשלאהליסינגלחברתהואעניין, מסתברכ.54
16אם. חשבונאיותמסיבותוזאת, הרכבכליממכירתכתמורהאלאכפיצויהביטוח

17שלדרגהכדימגיעהכריווחאורהכתמוהתשלוםשלזושהצגההייתיסבור
18המסתותוצאאתלבחוןלנכוןמוצאוהייתיאפשר, "מלאכותיתעסקה"

19אלא. העסקהאתיותרנכוןבאופןהמשקפותאלטרנטיביותהסכמיםבמערכות
20חשבונאיתבדרךבוחרתהליסינגשחברתבכךפסולרואהאיני, כךסבורשאיני
21קיבלההאםמבחינתההבדלאיןאכןיוםשלבסופוכאשרובמיוחד, להעדיפה

22מהחוכר, הליסינגעסקתאתשערכהבעתלקבלציפתהשהיאהתמורהאת
23קיבלהשהיאאו, הרכבשלהמימושמחירואתהחכירהדמימלואאתששילם

24. האירועבעקבותהביטוחמחברתתמורהאותהאת

25אובדןהשבעקבותכךהחכירההסכםהוראותניסוח, זוהשקפהמנקודת.55
26נדרשלפיכךוהוא,האופציהאתשמימשכמיבחוכריראוהרכבלכליהמוחלט

27המהותאתמשקףדווקאאלא, מלאכותישאינורקלא, חובויתרתאתלשלם
28חתימתעםהושלמההעסקה, כלכליתמבחינה; העסקהשלהאמיתיתהכלכלית

29. בלבדאפשרויותשתיהליסינגחברתרואהזובנקודהכאשרהחכירההסכם
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1כליאתהחכירהתקופתבתוםלהוישיבהחכירהדמיאתישלםשהחוכר, האחת
2ולא, הרכבכליבגיןהתשלומיםמלואאתלהישלםשהחוכר, השנייה. הרכב
3ולפיכךהחוכרבידינותרהרכבאםביןמתקיימתהשנייההאפשרות. להישיבו

4וממילא, נגנבאומוחלטבאובדןניזוקהרכבאםוביןהליסינגלחברתמוחזראינו
5.   העסקהשלמהותהזו. הליסינגלחברתלהחזירובאפשרותואין

6בהסכםמדוברכיהמסיםרשותוצודקתהליסינגחברתצודקת, כןעליתר.56
7חברתשלדעתםאומדפיעללפרשוישולפיכך, לוצדאינההביטוחשחברת
8הביטוחחברתבידישיהאםהשאלהבפנינתבררהלא. בלבדוהחוכרהליסינג

9כלילבטחבסירובהכגון, ניסוחואתלשנותאוההסכםתנאילשינוילגרוםהכוח
10הפוליסהכבעלהרשוםהואשהחוכרשעהליסינגהסכםתחתהמצוייםרכב

11היאהליסינגשחברתכךעלובעמידתה, בלבדמוטבתבגדרהליסינגוחברת
12אםוביןבידהמסורהכוחאםבין, מקוםמכל. הפוליסהכבעלתרשומהשתהא

13שתנאיולהסכםצדאינהכללהיאהאחדבמקרה. משתנהאינההתוצאה, לאו
14, האחרבמקרה. משקלכלאיןדעתהלאומדולפיכךעליהנכפיםונוסחו

15.בטרוניהכנגדולבואיכולההיאאין, ההסכםשלונוסחותנאיועםבהשלימה

16מהתמורהנמוכיםאוגבוהיםיטוחהבכספיבפועלהאםהשאלההובררהלאעוד.57
17, לעילכמצוטט. מוחלטאובדןשלבמקרההליסינגלחברתלשלםהחוכרשעל

18עלעוליםאלהכספיםשבולמקרהמפורשהסדרורקאך,לכאורה,כוללההסכם
19הסעיפיםמיתר, זאתעם). 43.4סעיף(לחוכרתוחזרהיתרהשאזי, התמורה
20כספיביןההפרשאתלשלםיידרשהחוכריכללמודניתן43סעיףשלהקטנים
21ההשתתפותדמילגובהעדזההפרשלפחותאו, החוזיתוהתמורההביטוח
22:  ומובהקתברורההצדדיםביןהחוזיתהמערכת, כךאוכך). 43.3סעיף(העצמית

23אךמדוברואין, הרכבלביטוחהנוגעלכלוהבלעדיהמלאהאחראיהואהחוכר
24בכספיהמדובר, ממילא. הפוליסהכבעלרשוםהיותושלפורמאליבענייןורק

25כי, המוטבתהיאהליסינגחברתכיוהעובדה, החוכרלהםשזכאיביטוח
26מסקנהמשנהאינה, אליהישירותמשולםהתשלוםוכי, להמשועבדתהפוליסה

27. זו

28זולעומת, הביטוחחברתעמדתמקבלתהעולהלתוצאההדעתאתלתתגםיש.58
29חברתשהבהירהכפי. המסיםורשותהליסינגחברתעמדתתמקבלהנובעת
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1מהחוכראותםגובהאלא, מ"המעמכספינהניתאינהממילאהיא, הליסינג
2אינטרסהליסינגלחברת, אכן. המסיםלרשותעסקאותכמסאותםומעבירה

3שעמדתככל, שלהבלקוחלפגוערוצהאינהשהיאמשוםאם, זהבהליךמובהק
4ההשלכהמשום, העיקרהנראהככלוזה, ואם, כנהעלמודתעהמסיםרשות

5שכן, זההליךלתוצאותאדישהואאףהחוכר. לעילשתוארהכפיהחשבונאית
6. מ"המעסכוםבעלותשיישאזההואלאמקרהבכלכיהבהירוהצדדים

7שחברתברישכן, יפגעולאליסינגבעסקאותעתידייםחוכריםאףכילהניחיש.59
8אינההביטוחשחברתויוחלטבמידהמוסףערךמסמהםתגבהלאהליסינג

9בין,איפוא, היאזהבהליךהאמיתית" יריבות"ה. הפיצוילסכוםלהוסיפוחייבת
10כילכךתביאהביטוחחברתעמדתקבלת. המסיםרשותוביןהביטוחחברת

11בהנחה(זהמסבנטלשיישאהוא, הרכבבעלי, המבוטחיםשציבורבמקום
12בויישא, )הפרמיההגדלתשלבדרךלמבוטחיהאותותגלגלביטוחהשחברת
13.הראויההתוצאהזוכיסבוראיני. בכללותוהציבור

14המכסמנהל' נמזרחי4/88ש"בעלעמדתהאחיזהמוצאתהביטוחחברת.60
15תקנותפיעלשגוייסטרקטורבעלהמערערהיהמקרהבאותו). 8.7.88(מ"והמע
16ניזוקגיוסוובמהלך, 1956-ז"תשי) וגיוסוציודרישוםבדברהוראות(חירוםשעת

17חייבאינוהפיצויכיפסקהמשפטבית. רשלנותבעילתפיצוייםלטובתוונפסקו
18: מוסףערךבמס
19והואמכרבהגדרתהקבועהשניהתנאינתקייםשלאסבורניזאתעםיחד"

20ןהדיבפסקהמשפטביתידיעלשנפסקהסכום. בתמורהתהיהשההפקעה
21שלרשלנותהעלבפיצוימדובראלא. בכליהכפויהשימושעלבתמורהבאלא

22בהגדרת" תמורה"עלמדוברכאשר, אחרתלשון. בכליבטיפולהמדינה
23לתשלוםהיאהמחוקקשלהכוונה' וכוחילוט, להפקעההנוגעבכלהמכר
24מהשלפנינובמקרה. בכפיהשנרכש" הנכס"בגין" מחיר"כעיןלהוותשבא

25והסכוםמסוימתלתקופהבלעדישימושלעשיתהזכותהואבכפיהרכששנ
26השימושלעצםקשרכאמורלואיןהדיןבפסקהמשפטביתידיעלשנפסק

27הכלישלעבודהליום" ראוישכר"שלהקריטריוניםלפינמדדלאוהואבכלי
28. רשלנותבגיןנזיקיןפיצוייעל, מדובר. מבעליונשללבושהשימושבתקופה
29היתהשבובמצבהמערערתאתלהעמידהיתהמטרתושנפסקוהפיצוי
30היתהלא" ההפקעה"לוהיתהשבובמצבולאבטיפולהרשלנותאלמלא

31.....מלכתחילהמתבצעת
32כלכוללהעיסקהמחירמ"מעלחוק) 2(7סעיףלפיכי, המשיבכ"בטוענת
33מבקשתאהיזוומהוראה. ההסכםלפי, למוכרלהחזירההקונהשעלהוצאה
34להכנסבלי. זוטענהלקבלאין. מהמחירחלקהםפיצוייםגםכילהסיק
35בביצועאחרתהוצאה"בגדרהםרשלנותבגיןנזיקיןפיצוייאםלשאלה
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1שהואדברכפויהלרכישהלהתייחסיכול" ההסכםלפי"ואם" העיסקה
2לשאלתשנכנסיםלפניפניםכלעלהרי, גדולשאלהבסימןלפחותבעיני

3וכאמור" עיסקה"במדוברבכללאםתחילהלבחוןיש, המחירגדרתה
4שהוא, ההפקעהבגין" התמורה"יסודבהעדר, שליליתהיאלכךהתשובה

5".במסחיובואיןעיסקהאיןמכרבאין. המכרהגדרתלתחולתתנאי

6איןשלפנינובמקרה, כאמוראך, במסחייבאינונזיקיפיצויכיהואהכלל, אכן.61
7חברתביןרצוניתעסקהבמסגרתתמורהבתשלוםאלא, נזיקיפיצויבמדובר

8ביטוחכספיבאמצעותמתבצעהתמורהתשלוםכיהעובדה. והחוכרהליסינג
9שלאופייהאתמשנהאינה, הרכבאתהחוכרביטחבוביטוחמחברתהמתקבלים

10חברתבעמדתלתמוךכדיבוישמזרחידיןשפסקסבוראיני, לפיכך. התמורה
11.הביטוח

12גםכוללעסקהשמחירהקובעמ"מעלחוק) 2(7סעיףכיסבוראיננימידהבאותה.62
13בעמדתלתמוךכדיבויש, "עסקהביטולעמהשאיןהסכםהפרתבגיןפיצויים"

14קייםאלא, ההסכםאתהפרלאהחוכרשלפנינובמקרה, ראשית. מהצדדיםמי
15אתולקייםלהמשיךמנתעלשנוספובתשלומיםעניינוהסעיף, שנית. חיוביואת

16' נמ"בעפלסמבני143/89) 'חי(עשראה(שלפנינוהמקרהזהואין, העסקה
17))18.2.1991(והבלוהמכסמנהל

18שהמדוברקבעעתקמאמשפטביתצדקכימסקנהלכללהגעתי-ענייןשלסופו.63
19לע. הביטוחחוזהפיעל, הפוליסהבעל, לחוכרהביטוחחברתשמשלמתבתשלום

20פיצויבתשלוםמדובראין, הליסינגלחברתישירותמשולמיםהביטוחשכספיאף
21במסגרתהליסינגלחברתהחוכרשמשלםבתמורהאלא, הליסינגלחברתנזיקי

22כדיןולפיכךבמסחייבתזותמורה. החכירהבחוזההאמורפיעל" עסקה"
23הרכבקמשניזו. מ"מעבתוספתמסחשבוניתלחוכרהליסינגחברתהוציאה
24בעל, לחוכרלשלםהביטוחחברתעלחובהמוטלת, "מוחלטאובדן"כוהוכרז

25כוללזהשווי. מועדבאותוהרכבשללשוויובהתאםהביטוחכספיאת, הפוליסה
26מסאתלקזזרשאישאינופרטיאדםהחוכרבהיות, מ"המעמרכיבאת

27עלכישמעמ. הליסינגחברתידיעללושהוצאהבחשבוניתהכלולהתשומות
28מלואאת) הליסינגלחברתישירההעברהבאמצעות(לחוכרלשלםהביטוחחברת
29. מ"המעסכוםאתהםמלהפחיתרשאיתאינהוהיאהביטוחכספי
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1שלמה' נאלתר34822-03-11ק"בתהמשפטביתהגיעזההלמסקנהכיאוסיף.64
2: לישנאכהאיקבעאשר) 3.9.2011('ואחמ"בע. ל.א.כ

3טכניתצורההלובשזהואפילו, תשלומיםהסדרכל, צויןשכברכפי"
4, המעורביםהצדדיםביןהכספיםהעברתשלמהלכהאתלפשטשתכליתה

5. אלהצדדיםשביןהמשפטיותוהחבויותהזכויותמערךאתלשנותיוכללא
6. התובעשללידיו, מ"מעכולל, הביטוחדמיבתשלוםחייבתהביטוחחברת

7שלהעלותמלואאתלשלםהתובענדרששבגינו, חהביטומהסכםעולהכך
8שלערכואתמשקפיםאלהביטוחדמי. מ"מעבצירוף, מקיףביטוחפוליסת

9לשלםחייב, מצדו, התובע. הגניבהבמועד, ביטוחיתשמאותפי- על, הרכב
10יתרתשלסכומהשהואהביטוחמדמיחלקאותואת1נתבעתשללידיה

11מהסכםמתחייבכך. מ"מעכולל, האופציהדמיבתוספת, החכירהתשלומי
12, העוסקגובהמ"המעאת. דברלכלמכרלהסכםהגניבהעםשהפך, החכירה
13, זהמדוע. לוהזכאיתהיאהאחרונהזו. המדינהעבור, 1נתבעתזהבמקרה

14בתשלומיםכךולחסוך, בידיהזהסכוםלהותירהביטוחלחברתיונח, אפוא
15? למבוטחיהמעבירהשהיא

16אךאלא, בנכסהמשעבדשלזכותואתהמאיינתפעולהאיננושעבודוהלא... 
17. השעבודבעלשללזכותוהזכותאותהמימוששלהיוצאהפועלאתמכפיפה

18בהעברתוהיאגםראתה2נתבעתכי, ספקלהיותיכוללאשוב, כןכיהנה
19שלומזכאותגורעשאיננו, בלבדטכניאקט1נתבעתשללידיההתשלוםשל

20לתגמולים, 2נתבעתלביןשבינוהיחסיםלמערךהנוגעבכל, התובע
21".ששולמו

22
23פורסם[איילוןהביטוח' חב' נמרגליתראובן46850-02-12ק"בתנקבעאףוכך.65

24): בנבו
25

26אתרואים, ההסכםלהוראותובהתאם, גמורכאובדןהרכבשהוכרזלאחר"...
27אתשילם, לושניתנהאופציההי"עפהרכברכישתאתשהקדיםכמיהתובע
28ואתהאירועאלמלאלשלםהיהשאמורהחודשייםהחכירהדמייתרת

29י"עהליסינגלחברתששולםהסכוםבניכויהאופציהלמימושהסכום
30. הנתבעת
31ודמיהחודשייםהחכירהדמייתרתאתישלםשהתובעבמקום, למעשה

32אתיקבלואזבברכהמלאהבבעלותלזכותכדיהליסינגלחברתהאופציה
33מכוח–הביטוחחברתכיהליסינגהסכםקובע, לידיוהביטוחתגמולי

34נערכתואז, הליסינגלחברתהתגמוליםאתמעבירה–המוטלהשעבוד
35אתלהבטיחנועדזהדרךקיצור. חוכר/התובעלביןזואחרונהביןהתחשבנות

36שנותלבאואינוהביטוחמקרתקרותלאחר, הליסינגלחברתהתשלום
37. מהצדדיםמימזכויות

38דמיגםכך, מ"המערכיבאתכללהחכירהבבקשתהרכבומחירהואיל
39בעת, הרכבשלהמלאשהמחירהרי, התובעששילםהחודשייםהחכירה
40אי. מ"מעשכוללודאי, הליסינגלהסכםובהתאםהאופציהמימושהקדמת
41קטנתלהמביא, הביטוחמתגמוליכחלקהנתבעתי"עמ"המעתשלום
42מקרהעקבהתובעמולהתחשבנותעריכהבעת, לנכותישאותוהסכום
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1מ"המעתשלוםאיאת" יספוג"שהתובעתהאהפשוטהוהמשמעותהביטוח
2..."בגינולהזדכותממילואיןשכןידהעל

3בקנהעולהאינההמסיםרשותידיעלהמוצגתהגישהכיהביטוחחברתטוענת.66
4חברתבעניין2008משנתהחלטהבאותההידעלשהוצגההעמדהעםאחד

5".איילון"

6זהדהיינו, התשלוםשללחלקובנוגעכיהיאזולטענההמסיםרשותתשובת
7עלשנעשהלביטוחבהתייחסהביטוחמחברתישירותהליסינגלחברתהמשולם

8לשיטתהגם, מ"במעחייבשאינונזיקיבפיצויהמדובראכן, הליסינגחברתידי
9החלטהבאותההמוצגתהעמדה, החוכרידיעלהמשולםהנוסףלחלקאשר. כיום
10.שגויהעמדההיא, מ"במעחייבאינוזהסכוםלפיה

11, שםמתוארתשהיאכפיהעובדותמסכתולאור, החלטהאותהלמקראכיאעיר.67
12בפיצויהיההמדוברלפיההמסיםרשותידיעלהמוצעתהפרשנותאםבעיניספק

13אכןהיא, עצמההיאשערכהביטוחחוזהמכוחהליסינגלחברתששולםנזיקי
14לאלודומותשםהמקרהעובדותכיהואהעולההרושם. הנכונההפרשנות

15בהחלטההמוצגתהעמדהאםואף, הדברכךאםגם, מקוםמכל. שלפנינו
16לחזורמנועההרשותכיסבוראיני, שגויהעמדההיאהתשלומיםלכללבהתייחס

17-כינפסקכבר. שגויההחלטתהאותהאתולתקןבה
18נוהליאתלתקןחייבת, הדיןלגדרימחוץפעלהכיהמגלהציבוריתרשות"

19כוחהמרחבאתהמגדירות, המחייבותהדיןהוראותעםקווליישר, פעולתה
20מוקניתזכותרוכשאינואדם, כאלהבנסיבותכי, הואברוראך. וסמכותה

21זכותלועומדתולא, מוטעיתטיקהבפרקשמקורםמיטיביםתנאיםלקבלת
22וכך, העבודהדיניבהיבטכך. טעותהאתלהבאגםלהנציחהרשותאתלחייב

23"38פסקה, ארציפרשת" (המינהליהמשפטעקרונותפי- על
24פורסם([33פסקה,ל"צהשלהכלליהמטהראש' נארצי10777/03צ"בג(

25ישראלמשטרת' נבאלחננו8634/08ץ"בגגםראה; )25.11.2009, ]בנבו
)16.11.2010:(26

27המכסאגף' נמ"בעאחזקותסימון.י.ש' חב8150/11א"בענפסקבכךוכיוצא.68
28):11.2.2015(אשדודמ"והמע

29כפי, זהענייןעל. המסרשויותשלבעמדתןשינויעומדבפנינו, כןכיהנה"
30החלטותלקבלתהנוגעיםהכלליםחלים, חברישלדינומפסקגםשעולה

31חייבות, המינהלרשויותככל, המסשרשויות, לומרצריךאין. נהליותמי
32ענייןלהיותאמוראינובעמדתןשינויולכן, ובמקצועיותבהגינותלנהוג

33)). 2010(389-385אכרךמינהלימשפטארז-ברקדפנה: ראו(שרירותי
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1משפטיתעמדהכיהעלתהוזומקצועיתבדיקהשנעשתהככל, אולם
2החדשהשהעמדהלכךמניעהאין, נכונהאינהקודמתמסתבשנשאומצה

3, יהיהשכךראוי–ולמעשה, עתידיותמסבשנותהמסרשויותאתתדריך
4הנוגעהפרטשלהסתמכותולביןהציבוריהאינטרסביןלאיזוןבכפוף
5..."בדבר

6בהתייחסכגון(מהצדדיםמטעםהאחריםבטעוניםמצאתילאכיאצייןלסיום.69
7תוצאותאתלשנותכדי)הביטוחעסקיעלהפיקוחתקנותאוהביטוחהחוזלחוק
8יעקב' נזפט6509/14א"רע; )18.1.15(ורטיס' נפרץ20/15א"רע(הדיון

9מ"בערלטון'צ1146/11א"רע; )21.3.12(גוהרי' נמשה69/12א"רע; ))3.11.14(
10פלונית' ניפלונ2468/11מ"בע; )16.8.11(בישראללכדורגלההתאחדות' נ
11שיכון4861/05א"ע; )25.3.10(הפועליםבנק' נחן9294/09א"רע; )26.5.11(

12)).11.8.08(מקרקעיןמיסוימנהל' נעובדים

13

14

15

16.נדחההערעור, דברשלכללו.70

20,00017שלבסךהמסיםרשותבהוצאותוכן2משיבהבהוצאותתישאהמערערת
18.ןמהאחתלכלחדשיםשקלים

19
20
21
22

23.בהעדר הצדדים, 2016יוני 12, ו"סיוון תשע' ו,  ניתן היום
24

25
26
27
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