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? םכסהה לוטיבל  הליע  הווהת  םאהו  היעטה  וא  תועט  בשחת  םידדצ , ןיב  רכמ  םכסה  לש  ותמיתח  תרחמל  סכנ  לש  ודועיי  יוליג  םאה 

ןייטשריפס תאיל  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

ןמשריה סיריאו  ןומלט  הילדוא  דגנ  למרכ  םקימע  : ע"א 7920/13  ךילה רפסמו  םש 
דובכ ןמגלופ ,  טפושה ע ' דובכ  תויח ,  תטפושה א ' דובכ  ינפב  םייחרזא ,  םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  האכרע :

.זוזמ טפושה מ '
הקלח 159. שוג 7084  ביבא , לתב   89 המלס )  ) המלש חר '  : סכנ יטרפ 

.ןמסיו ןועדג  "ד  וע תובישמה : 29.2.2016 ב"כ  הטלחה : ךיראת 

תובישמה לש  ןתעיבת  הלבקתנ  ותרגסמב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  ןתינש  ןיד  קספ  לע  ןכדעל  ונירה 
.םכסהה לוטיבל  ותעיבת  התחדנו  רערעמה , ןיבל  ןניב  תרכנש  ןיעקרקמ  רכמ  םכסה  תפיכאל 

לש תקלוחה  ותעד  דגנכ  ןמלגופ , טפושה ע ' תמכסהב  תויח  תטפושה א ' יפמ   ) תועד בורב  הערכוהש  היגוס  הנודנ  ןידה  קספ  לש  ורדגב 
הכומנ םכיס  הילע  הרומתה  ךכ  לשבו  בשחש  יפכ  וניא  רכמ  ותוא  סכנה  לש  ודועיי  יכ  רכומל  ררבתמ  רשאכ  םאה  זוזמ ,) טפושה מ '

םידדצה ןיב  תרכנש  םכסה  לש  ותתירכב  תמגופה  םיזוחה  קוח  יפ  לע  תועט  הווהמ  ורכמנש  ונממ  תורזגנה  תויוכזה  לש  ןיוושמ  הברהב 
? םכסהה לש  ולוטיבל  הליע  המיקמו 

םכסה תתירכב  תומגופה  היעטה  וא  תועטכ  םימיוסמ  םירקמב  בשחיהל  הלוכי  וב , תויוכזה  יוושלו  סכנ  דועייל  עגונה  לכב  תועט  יכ  ןייצנו  חתפנ 
תוארוהב םייונמה  םיאנתה  םימייקתמ  םאה  קודבל  שי  םלוא , .םיזוחה  קוחל  ףיעסבו 15  ב ) -) ו א )  ) ףיעסבש 14 תופולחה  תחא  יפ  לע  יפ  לע 
.םכסהה לש  ולוטיב  תא  שקבל  הליע  רערעמל  םוקת  אל  הז  הרקמב  זאש  הקסעה , תויאדכב  הניינעש  תועטב  רבודמ  אמש  וא  ולא , םיפיעס 

ןיב הזוחל  דצ  ומצע  לע  חקול  התוא  תועט  הניה  הקסעה  תויאדכב  תועט  ויפ , לע  ןוכיסה ," ןחבמ   " ץמוא הקיספלו  תיטפשמה  תורפסל  םאתהב 
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לוכי אוה  ןיא  הז  הרקמבו  םכסהה , לש  ותתירכ  רחאלו  דיתעב  םג  ולוחיש  םייונישו  תויושחרתהל  םג  סחייתמ  אוהו  אללכמ , ןיבו  שרופמב 
לע לטנש  ןוכיס  רדגב  תאצמנש  תועט " רבודמש ב" הרקמב  םילח  םניא  תועטה  יניד  .םכסהה  לש  ולוטיב  שורדלו  תועט  תליע  לע  ךמתסהל 

.ךשמהב ונממ  רענתהל  ןוכיסה  לטונ  דצה  ןמ  תענומ  ןוכיסה  תליטנ  הזוחל , דצ  ומצע 

ותתירכ תוביסנו  םכסהה  יאנת  תא  ןוחבלו  קודבל  שי  תויאדכב , תועט  תמועל  םכסה  לש  ותתירכב  תמגופש  תועטכ  תועט  גווסל  תנמ  לע 
.אללכמ ןיבו  שרופמב  ןיב  םידדצהמ  ימ  ומצע  לע  לטנש  ןוכיסה  תא  תוברל 

תובישמה לש  ןתעיבת  הלבקתה  וב  ןורב ) ע ' שה ' בכ '  ) ביבא לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  רוערע  תשקבב  ןד  הז , ןיד  קספ 
.םכסהה לוטיבל  רערעמה  שיגהש  דגנכש  העיבת  התחדנו  רערעמה  ןיבל  וניב  תרכנש  ןיעקרקמה  רכמ  םכסה  תפיכאל 

רשאב תפתושמ  תועט  ועט  םידדצה  יכ  ןיפולחלו  ללכתשה  אל  יכ  הנעטב  רכמה  םכסה  לש  ולוטיבל  רערעמה  תשירד  הדמע  ןידה , קספ  עקרב 
ברועמ דועיי  וניה  סכנה  דועיי  יכ  ול  ררבתה  תובישמה  םע  רכמה  םכסהה  לע  המיתחה  תרחמל  רערעמה  תנעטל  .ויוושו  סכנה  דועייל 

.ורכמנש תויוכזה  לש  ןיוושמ  הברהב  הכומנ  םכוס  הילע  הרומתה  ךכ  לשבו  רחסמו  םירוגמל 

תקולחמה אשומ  סכנה  לש  ודועיי  היה  םכסהה  תתירכ  דעומב  יכ  תוארהל  וילע  לטוהש  לטנב  דמע  אל  רערעמה  ןמלגופו  תויח  שה ' תדמעל 
לש ותולהנתה  תניחבמ  בורה , יטפוש  תדמעל  .תמכסומה  הרומתה  לע  תרכינ  הדימב  רכמש  תויוכזה  יווש  הלע  ךכ  לשב  יכו  םירוגמל  םג 

לטנ יכ  םיארמ  םכסהה  לע  המיתחה  םרט  סכנה  לש  ודועיי  תא  קודבל  אלש  רחבש  הדבועה  ןכו  " , As Is  " רכמנ סכנהש  הדבועה  רערעמה 
תתירכב תמגופה  תועט  אלו  הקסעה  תויאדכב  תועטב  רבודמ  ןכלו  תורכמנה  תויוכזהו  סכמה  לש  ינונכתה  ובצמל  רשאב  ןוכיס  ומצע  לע 

.םכסהה לוטיבל  תוכז  רערעמל  המיקמה  םכסהה 

לע דואמ  יתועמשמ  ןפואב  הלע  תויוכזה  לש  יתימאה  יוושהש  ךכל  תקפסמ  תיתייאר  תיתשת  החנוה  יכ  רבס  טועימ  תעדב  זוזמ  מ ' שה ' דובכ 
.הקסעה תויאדכב  תועט  וז  תועטב  תוארל  ןיא  ןכלו  ינונכתה  ובצמל  עגונב  תיתוהמ  תפתושמ  תועטמ  עבנ  רעפה  יכו  םכסהב , עבקנש  יוושה 

.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  החדנ , רוערעה  רומאה  דוסי  לע 

תמייק יכ  הארנ  אצוי , לעופכ  רכומה  לש  ודיצמ  םג  רכמ , תקסע  תמיתח  םרטב  סכנ  תקידב  לש  התובישח  תא  שיגדמ  "ד  ספ תכרעמ : תרעה 
.ינונכתה ןפה  תוברל  ויטביה  לכ  לע  רכומה  דצמ  םג  רכממל  סחייתהב  תורהצה  תפסוהל  תובישח 
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