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ת"א 39987-01-16

לפני
תובעים

כבוד השופטת ארנה לוי
 .1א'נ'ע'
 .2א'ס'
 .3א'י'
ע"י ב"כ עו"ד פסקא

נגד
נתבעים

.1האני בטיחאת
ע"י ב"כ עו"ד ג'בארין
.2קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
ע"י ב"כ עו"ד אמסלם

פסק דין
רקע
 .1לפני תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה – 1975
(להלן" :החוק") .התובע ( 1להלן" :התובע") ,יליד  ,1996תושב הפזורה הבדואית ,נפגע בתאונת
דרכים ביום  ,21.8.15עת נהג ברכב הונדה מ.ר ,3610017 .שנת ייצור ( 1998להלן" :הרכב")
והתהפך .התובעים  3-2הם אחיו והם תובעים בתובענה דנן כמיטיבי נזקיו .אין חולק כי בעת
התאונה הרכב היה חסר ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,תש"ל – ( 1970להלן:
"פקודת הביטוח") ,כך שבהתאם להוראות סעיף  )5(7לחוק התובע אינו זכאי לפיצויים על פי החוק
ולא קיימת לו עילת תביעה כלפי הנתבעת ( 2להלן" :קרנית") .למרות האמור ,התובע טוען כי הוא
זכאי לפיצויים מקרנית בשל הוראות סעיף 7א לחוק ,הקובעות כי "על אף האמור בסעיף  ,)5(7מי
שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו ,ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח ,או
כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב ,והוא לא ידע על כך ובנסיבות הענין גם לא היה סביר
שיידע ,יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן" .טענת התובע בכתב התביעה היא ,כי הוא אמנם רכש
את הרכב ביום  16.7.15והרכב אף נרשם על שמו ברישומי משרד הרישוי ,אך הרכב נמכר ונמסר
לנתבע ( 1להלן" :האני") מספר ימים לאחר מכן ,ביום  .24.7.15הבעלות לא הועברה על שם האני
במשרד הרישוי בשל עיקולים שהוטלו כנגדו .ביום  17.8.15נכנס האני למעצר בן חודש ימים והעביר
החזקה ברכב לתובע .האני סבר כי לרכב יש תעודת ביטוח חובה והוא מסר העתק התעודה לתובע.
רק לאחר התאונה התברר שהתעודה "אינה רשומה בחברת הביטוח" ,דהיינו ,מזויפת.

 .2הדיון בתיק פוצל לשאלת החבות ושאלת הנזק ונשמעו ראיות בשאלת החבות .החלטה זו עוסקת,
אם כן ,בנושא החבות .יוער ,כי בקשה לתשלום תכוף שהגיש התובע נדחתה בהחלטה מיום 15.5.16
ולאחר חקירת התובע ,בשל אי הוכחת זכאות לכאורה לפיצויים .במסגרת ההליך העיקרי העיד שוב
התובע; האני ,ומר אנטון מיכאלובסקי ,הבעלים הרשום של הרכב לפני התובע.
הראיות
 .3במסגרת תצהירו ,שהוגש באוגוסט  ,2016ציין התובע כי ביום  16.7.15רכש את הרכב מאדם בשם
בקשייב ניקולאי ושילם עבורו  .₪ 8000הרכב נרשם על שמו במשרד הרישוי .לאחר העברת הבעלות
מסר לו ניקולאי את מפתחות הרכב ואמר לו שיש ביטוח לרכב "מהבעלים הקודמים" .לאחר מכן,
האני פנה אליו ורצה לקנות הרכב בתמורה לסך של  .₪ 9000ביום  24.7.15מכר את הרכב להאני.
שניהם חתמו על זיכרון דברים אותו כתב האני .האני שילם לו סך של  ₪ 7000במזומן והתחייב
לשלם לו  ₪ 2000נוספים לאחר העברת הבעלות .באמצע חודש אוגוסט האני אמר לו שהוא עומד
להסגיר עצמו למשטרה וצפוי לשהות במעצר מספר שבועות .האני ביקש לא להעביר בעלות ברכב על
שמו עד לאחר שימצא קונה לרכב ,כיון שקיימים עיקולים על שמו .האני הבטיח שישלים את יתרת
התמורה לאחר שימצא קונה לרכב והעברת הבעלות תתבצע ישירות בין התובע לאותו קונה .האני
הותיר את הרכב אצל התובע "על מנת שאשמור על הרכב בזמן שהוא במעצר וכיון שהוא עדיין היה
חייב לי  .₪ 2000האני אמר לי שיש ביטוח לרכב".
 .4לתצהירו צירף צילום של נייר הנושא כותרת "זכרון דברים" ללא תאריך ,כתוב עברית בכתב יד ,עליו
חתומים הוא עצמו והאני .במסמך זה נרשם כך (טעויות הכתיב לא תוקנו .שמו של התובע ירשם בכל
הציטוטים להלן באות ע'):
"בתאריך  24.7.15נמסר לידי הקונה האני בטיחאת 02669326
רכב מסוג הונדאה מס  3610017צבע ירוק.
הקונה שילם  7000שקל ממכיר הרכב הקונה מתחיב להשלים
את שאר הכסף שהו  2000שקל
המוכר ע'  315586297יעביר אעברת בעלת אחרי אשלמת הכסף
הקונה מתחיב על קול עבירה או קנסות"
 .5עוד צורף לתצהיר צילום של מסמך הנחזה להיות "תעודת ביטוח חובה" לרכב בחברת שלמה ביטוח
מיום  28.7.15ועד יום  .31.8.15שם בעל הפוליסה במסמך זה הוא האני .בתעודה מופיעים כל פרטי
הרכב לרבות מספר השלדה .שם הסוכן שנרשם בתעודה הוא "איתני ברוריה" .הסכום לתשלום הוא
 ₪ 486וקיימת חותמת לא ברורה של תשלום בסניף בנק אשר פרטיו לא ברורים ,כפי הנראה בנק
דיסקונט ,מיום  .28.7.15אין חולק כי מסמך זה מזויף ולרכב לא היה ביטוח חובה במועד התאונה
(נ .)4/המסמך המקורי של התעודה המזויפת לא הוצג והנתבעת התנגדה להגשת הצילום.
 .6מעדותו של התובע במסגרת הבקשה לתשלום תכוף יש לציין דברים אלו :הוא לראשונה ציין את
דבר קיומו של מסמך זיכרון הדברים .הוא העיד כי עותק מזיכרון הדברים עם האני נותר ברשותו

והוא מסרו לעורך דינו (למרות זאת ,זיכרון הדברים לא הוצג במהלך הדיון בבקשה לתשלום תכוף).
הוא העיד כי כאשר הוא רכש את הרכב מסר לו המוכר כי לרכב יש ביטוח .הוא העיד כי כאשר האני
הביא לו את הרכב ביום  24.7.15אמר לו האני שיש לרכב ביטוח והוא גם הראה לו את תעודת
הביטוח ורישיון הרכב שהיו ברכב .לאחר מכן העיד שהאני אמר לו שתעודת הביטוח במגירה ברכב.
הוא לא ידע שתעודת הביטוח מזויפת עד אותו הרגע בו נחקר (ראה סעיף  4להחלטה בבקשה
לתשלום תכוף).
 .7בחקירתו בהליך העיקרי ציין התובע כי הוא מבין רק מילים בסיסיות בעברית ואינו יודע לכתוב
ולקרוא בעברית כלל (עמ'  .)4הוא נשאל אם האני הראה לו את תעודת הביטוח כאשר הביא לו את
הרכב והשיב" :אמר לי שאני יכול לנהוג באוטו כי יש ביטוח והכל תקין...אמר לי כל הניירת
במגירה של הרכב...אני שאלתי והוא אמר לי הכל תקין...סמכתי עליו" (עמ'  .)6לאחר הדיון
בבקשה לתשלום תכוף ,כאשר נודע לו לראשונה שתעודת הביטוח מזויפת ,לא פנה בטרוניה להאני כי
"הייתי בטיפולים ולא היה לי את הזמן הזה לשאול" (שם) .הוא פגש לראשונה את עורך דינו בבית
החולים יחד עם אחיו ,התובע  .2הוא סיפר לעורך הדין אודות זיכרון הדברים ותעודת הביטוח ו"ס'
טיפל בהכל...הכל היה בידי ס' ובטיפול ס'" (עמ'  .)8הוא אינו יודע לקרוא את זיכרון הדברים
ואינו יודע מה רשום בו כיון שאינו קורא עברית (עמ'  .)9האני הוא זה שרצה לרשום את זיכרון
הדברים (שם) .הוא ציין" :זו הפעם הראשונה שאני בקשר איתו ,פעם ראשונה שאני מבצע עסקה
כזאת ,אז העדפנו בנייר ...הוא כתב ,אבל אני סמכתי עליו" (עמ'  .)10הוא נשאל אם נשאר ברשותו
עותק מזיכרון הדברים והשיב" :לא ,היה עותק אחד...אנחנו כתבתנו על נייר אחד והוא נשאר איתו.
לא צילמתי" .הוא אינו יודע מתי לראשונה קיבל עותק מהמסמך (שם) .הוא פנה לראשונה למשטרה
רק ביולי  ,2016לאחר שנדחתה בקשתו לתשלום תכוף והוא לא מסר עדות במשטרה עד היום (עמ'
 .)12ניקולאי ,ממנו קנה את הרכב ,אמר לו שקיימת תעודת ביטוח ,והוא לא שאל לאיזו תקופה.
כשהאני קנה ממנו הרכב ,האני לא שאל לגבי תעודת ביטוח (שם) .האני התקשר אליו כדי להשאיר
אצלו את הרכב" :כי הוא נשאר חייב לי  ₪ 2000והוא גם ביקש שאני אשאיר אותו אצלי ואשמור
עליו" (עמ'  .)13הוא נסע ברכב מספר פעמים עובר לתאונה והוא סבר שיש תעודת ביטוח לרכב על
סמך דברי האני ,כאשר הוא עצמו לא ראה את תעודת הביטוח (עמ' " .)14מהרגע שקיבלתי את
האוטו הוא היה מבוטח .זה מה שאני יודע" (עמ'  .)15התעודה המקורית אינה ברשותו ( עמ' .)16
האני עדיין לא שילם לו את יתרת התמורה (שם).
 .8יש להפנות למספר תשובות בתצהיר התשובות לשאלון עליו חתם התובע .בתשובה לשאלה :65
"מתי נרכש הרכב על ידך – האם יש מסמך כלשהו ,נא צרף" השיב – "ראה כתב תביעה" .בכתב
התביעה אין התייחסות למסמך כלשהו ,גם לא לזיכרון הדברים .בתשובה לשאלה " :68האם קיבלת
את מלוא התמורה בגין מכירת הרכב – ומה הייתה התמורה" השיב – "לא רלוונטי" .יוזכר שגם
בכתב התביעה לא נרשם כי התמורה לא שולמה במלואה לתובע .בתשובה לשאלה " :71מתי קיבלת
את תעודת החובה מהנתבע מס'  "1השיב – "ראה כתב תביעה" .בכתב התביעה נרשם ,כאמור ,כי
האני מסר לתובע את תעודת החובה.
 .9עוד העיד מטעם התובע מר אנטון מיכאלובסקי אשר היה בעל הרכב לתקופה בת כארבעה – חמישה
חודשים ,עד יום  .11.6.15במועד זה הוא מכר אותו לניקולאי בקשייב תמורת רכב אחר .מר

מיכאלובסקי העיד כי כאשר הוא היה בעל הרכב והמחזיק בו הרכב לא היה מבוטח בביטוח חובה:
"אני חייל משוחרר ,לא היה לי כסף" (עמ' .)2
 .10האני הגיש כתב הגנה רק בתאריך  ,27.11.16ערב מועד שמיעת הראיות .במסגרת כתב ההגנה ציין כי
ביום  24.7.15נערך בינו ובין התובע זיכרון דברים ובאותו היום נמסר לידיו הרכב .לא שולמה מלוא
התמורה בגין הרכב .הרכב היה מבוטח בביטוח חובה בחברת שלמה .הוא השאיר את הרכב אצל
התובע ערב כניסתו למעצר כיון שהוא נותר חייב לו כספים .התובע לא ביקש את רשותו לעשות
שימוש ברכב ודין התביעה כנגדו להידחות .בתצהירו ציין" :עשיתי ביטוח לרכב באמצעות בחור
מהפזורה באום-בטין ששמו מוסא .מוסא הביא לי תעודת ביטוח חובה מחברת שלמה...כיון
שהייתי חייב לע'  ₪ 2000השארתי את האוטו אצל ע' בזמן שאני במעצר" .לתצהירו צרף עותק של
זיכרון הדברים ושל תעודת החובה ובעת הדיון הגיש את נייר זיכרון הדברים המקורי.
 .11בחקירתו ציין כי פגש את התובע במקום המיועד לשטיפת רכבים ושאלו אם הוא מעוניין למכור את
הרכב ,כיון ש"אני לפעמים קונה מכוניות שאני יכול לעשות עליהן רווח...אם אני מוצא הזדמנות
לעשות כסף ,אני עושה" (עמ'  .)17בחמש השנים האחרונות קנה ומכר כ –  15רכבים .הוא לא רושם
רכבים אלו על שמו "כי יש לי עיקולים ואם אני רושם רכב על שמי ,הוא ישר מתעקל...אז אני
מנסה למשוך את העברת הבעלות עד שאני מוצא קונה" (עמ'  .)18התובע דרש  9000עבור מכירת
הרכב והוא הסכים" :החלפנו טלפונים ,נסעתי אליו הביתה .הייתי עם בן דוד שלי באותו יום ,שמו
מופדי" (שם) .הוא לא התווכח עמו על המחיר ולא ניהל משא ומתן (עמ'  .)49באותה תקופה הוא היה
ללא רישיון נהיגה תקף בשל פסילה .הוא רשם את זיכרון הדברים בכתב ידו" :כי אולי אני אמכור
את האוטו בלי להעביר בעלות ,כדי שיהיה לי פתק בשביל עבירות תנועה .את ע' לא עניין זיכרון
הדברים ,רשמתי את זה וזה אפילו נשאר אצלי" (עמ'  .)18הוא לא שילם לתובע את מלוא התמורה
"כי אם הייתי נותן לו תשעת אלפים שקל הייתי צריך לעשות העברת בעלות על המקום...אם לא
הייתי עושה העברת בעלות באותו זמן ,הייתי צריך לחפש אותו אחרי זה ,ולרדוף אחריו" (עמ' .)19
הוא אמר לתובע שתוך מספר ימים ישלים את תמורת הרכב .לאחר כשעתיים הגיע אל התובע עם בן
משפחה נוסף ,איברהים ,ולקח הרכב .הוא לא שאל את התובע אם יש ביטוח לרכב.
 .12לאחר מכן טיפל בעריכת ביטוח" :יש אצלנו כמה סוכנים קטנים שעושים ביטוח לחודש או לשבוע.
כי בחברה גדולה אתה לא יכול לעשות ביטוח לזמן קצר" (עמ' " .)19להונדה עשיתי ביטוח לחודש,
בחור ששמו מוסא או אחמד ,לא זוכר מי מהם עשה לי את זה" (עמ'  .)20הוא לא קיבל תעודה
מקורית אלא צילום בלבד" :עשיתי אצלו כמה פעמים והוא תמיד נתן לי צילום .הייתי שולח לו את
הפרטים והוא היה שולח לי צילום" (שם) .הוא נסע עם הרכב למרכז הארץ כדי לנסות למכור אותו,
כאשר בדרך כלל אחד מעובדיו היה נוהג בו (שם) .הוא הבהיר כי לא סיפר לתובע על העיקולים שיש
לו" :אם הייתי מספר לו שיש לי עיקולים ,הוא לא היה מסכים לעשות איתי את העסקה כי מי
שיש לו עיקולים ,אין לו כסף...מרחתי אותו כמה פעמים ,אמרתי לו שלא מסתדר לי .בשלב כלשהו
כשהייתי צריך להיכנס לכלא ,הבאתי את הרכב ושמתי אצלו...נסעתי עד הבית של ע' למרות
שהייתי בפסילה ,שמתי את האוטו והלכתי לכלא...אמרתי אם אני אשיג קונה ,אני אתקשר לע',
הוא יתן לו את הכסף ואז אני יוצא ויהיה לי גם רווח קטן וגם מזומן בכיס" (עמ'  .)21הוא נכנס

לכלא לאחר שהסגיר עצמו בגין תאונת פגע וברח משנת ( 2011שם) .הוא אינו זוכר אם אמר לתובע
שיש לרכב ביטוח בתוקף" :יכול להיות ,ויכול להיות גם שלא" (עמ' .)22
 .13הוא ציין כי זיכרון הדברים "היה כל הזמן בבית...המקורי נשאר אצלי ,הבאתי אותו רק לעורך הדין
שלי" (עמ'  .)23הוא ציין כי לדעתו "מכירת הרכב לא הושלמה...מבחינת ע' העסקה הושלמה אבל
מבחינת העברת בעלות לא 90...אחוז הושלמה ,לא מאה אחוז .לא הייתה העברת בעלות" (עמ' .)24
אין בינו ובין התובע יחסי חברות ,קיימת קרבת משפחה "אבל רחוק רחוק .משהו של דור לפני" (עמ'
 .)25הוא לא ידע שקיימת בעיה עם הביטוח ,לראשונה נודע לו על כך כאשר שוחח עמו חוקר (עמ'
 .)27הוא ביקר את התובע בבית החולים רק פעם אחת ,למרות שהגיע לבית החולים שיבא פעמים
רבות כי אמו אושפזה שם (עמ'  .)28באותו הביקור לא שוחחו על נושא הביטוח" .הביקור שלי היה
כדי לקבל את הכסף שלי בחזרה" (שם) .מאז לא דיבר עם התובע או עם אחיו לגבי הביטוח ואיש לא
בא אליו בטענות בנושא הביטוח .הוא רק הבין מהחוקר ששוחח עמו שקיימת בעיה (עמ'  .)29הוא
ניסה להשיג את מוסא או את אחמד ,אשר הנפיקו עבורו את תעודת הביטוח ,כנטען ,אך לא הצליח.
"ניסיתי להשיג מספר טלפון שלהם; לא הצלחתי...כרגע אין לי ,אבל אני יכול להשיג אותו .זה לא
משהו מסובך" (עמ'  .)30הוא אישר שלמרבית המכוניות שהוא מחזיק אין ביטוח חובה (שם) .בעת
ששהה במעצר היה ברשותו רכב אחר מסוג סובארו ,אשר חנה בביתו (עמ'  .)33הוא נשאל מדוע
נרשם בכתב ההגנה שלו כי התובע לא ביקש את רשותו לנהוג ברכב והשיב" :הוא לא ביקש...ואם
אני השארתי שם מפתח ,זה אומר שלא אכפת לי" (שם) .הוא לא אמר לתובע לנהוג וגם "לא אמרתי
לו :אל תנהג" (עמ'  .)34הוא ציין כי ,לדעתו ,כיון שהתובע היה עדיין רשום כבעל הרכב הוא יכול
לנהוג בו מנהג בעלים ,אם ירצה ינהג ,אם לא ירצה – לא ינהג" :יש לו בעלות ,אבל לא מאה
אחוז...שילמתי לו חלק" (שם) .לא התובע ולא אחיו פנו אליו בטענות בנושא תעודת החובה המזויפת
ולא שאלו מיהו סוכן הביטוח ומיהו מוסא .התובע אינו כועס עליו ,למיטב ידיעתו (עמ'  .)35הפעם
הראשונה בה התבקש להביא עותק מהתעודה הייתה לאחר שביקר את התובע בבית החולים,
כשלושה – ארבעה חודשים לאחר התאונה (עמ'  .)46תעודת הביטוח הייתה בביתו ולא ברכב ,גם
כאשר הביא לתובע את הרכב ,והוא אינו יודע מדוע התובע אמר שהתעודה הייתה במגירת הרכב.
הם כלל לא דברו על הביטוח כאשר הוא הביא לתובע את הרכב (עמ' .)47
 .14את הביטוח ערך יום או יומיים לאחר שערך את ההסכם עם התובע (עמ'  .)45באשר לדרך בה ערך
את הביטוח סיפר את הדברים הבאים" :הבאתי לאחיין של מוסא כסף ,ואחרי יום חזרתי ,לקחתי
בשיג...ככה אנחנו מתנהלים .אין לנו סדר...כי זה המגזר" (שיג הוא החלק המיועד לאירוח במאהל
הבדואי) .גילו של האחיין הוא כ 13 -שנים (עמ' " .)36הילד יודע מה צריך לעשות .הוא מקבל ממני
כסף; למחרת מקבל תעודה .גם אם לא במעטפה ,שמים אותה שם...דיברתי עם מוסא .הוא אמר:
שתים שלוש צפירות – יצא לך הילד .כולם יודעים .לא צריך לפרט" (שם) .את הכסף העביר לאחיין
במזומן .₪ 200 ,אין לו הסבר מדוע נרשם סכום של  ₪ 468על גבי תעודת הביטוח (עמ  .)43אין לו גם
הסבר כיצד שולם בתוך יום סכום הביטוח בבנק דיסקונט ,בהעדר סניפי בנקים בתוך הפזורה
הבדואית (עמ'  .)45הוא ערך ביטוחים נוספים באמצעות מוסא ,גם מספר חודשים לפני כן (עמ' )44
אך "אחרי כל הסיפור הזה...הפסקתי לעשות ביטוחים בכלל .אצל בדואים" (עמ'  .)36הוא נשאל
מדוע ערך ביטוח על שמו ,שהרי הרכב נקנה לצרכי מסחר והוא לא התכוון מעולם להעבירו על שמו
אלא על שם הקונה העתידי ,והרכב היה עדיין רשום על שם התובע .הוא השיב" :כשדיברתי עם

מוסא לא היה לי המספר של הרכב .אז הבאתי לו את הרישיון של הרכב ,את הפרטים ,וזהו...אילו
הרישיון של האוטו היה אצלי הייתי עושה על השם של ע' ,בלי לחשוב...כשהלכתי הוא לא היה
אצלי...כשאני הולך לעשות ביטוח ,אני משתמש באמצעים שיש לי ביד ,ראשונים .אם זה מספר,
תעודת זהות...מה שיש לי" (עמ' " .)37היה לי המספר של האוטו ,ותעודת זהות שלי" .רשיון הרכב
"היה אצלי...היה ברכב .לא אצלי בכיס...לא הייתי עם הרכב" (עמ'  .)38כאשר נשאל ,אם זכר רק
את מספר הרכב ,כיצד בתעודת הביטוח מופיעים פרטים נוספים כמו שנת הייצור ומספר השלדה
השיב" :נותנים מספר רכב – הם מוצאים הכל" (שם) .לאחר מכן אמר כי מספר הרכב היה רשום
במכשיר הפלאפון שלו (עמ'  .)44הוא חיפש את מוסא לאחר מכן אך לא הצליח (עמ'  .)39אין לו
הסבר מדוע התובע לא פנה אליו בנושא התעודה המזויפת מיד לאחר שידע ,בינואר  ,2016וגם לא
לאחר מכן (עמ' .)42
 .15בסיום חקירתו הופנה האני לשיחתו עם חוקר הנתבעת מיום  .30.3.16הוצגה הקלטת השיחה
ותימלולה .האני אישר את השיחה ואת הדברים שאמר לחוקר וציין "אני זוכר את הדברים פחות או
יותר ,לא במדויק .לא ידעתי מה להגיד לו ,אז הוא שאל אותי כמה דברים – אמרתי לו רק  :לא ,לא,
לא .לא ממש הקשבתי לו" (עמ'  .)48בהתאם לתמלול השיחה עם החוקר נשמע האני אומר כך" :אני
יודע על מה מדובר זה לא שאני לא יודע...אני יודע מה זה קרנית כן" .כאשר נשאל אם הייתה
תעודת חובה לרכב השיב " :לא" .כאשר נאמר לו שנמסרה לקרנית תעודת חובה לגבי הרכב על שמו
השיב" :לא ,לא יכול להיות שתהיה חובה" ובהמשך" :אני לא יודע ,נדבר על זה בארבע עיניים הכי
טוב "...לאחר מכן הביע כעס על כך שהחוקר הגיע לחפשו בביתו וציין" :אתה יודע מה אני הולך
לחטוף סופ"ש?...אני כמעט התגרשתי בגללך...זה גורם להרבה סכסוכים אתה לא מבין? ...אתה
יודע כמה טלפונים אני קיבלתי אני אראה לך בטלפון הטלפון לא היה עלי ,אולי  150שיחות".
טענות הצדדים
 .16התובעים טוענים בסיכומיהם כי להאני יש אינטרס ברור שתביעת התובע תידחה ולמרות זאת הוא
לא הכחיש כי רכש את הרכב מהתובע וכי הוא היה בעל הרכב במועד התאונה .בחקירתו נחשפה
ההתנהלות המקובלת בקרב בני המגזר הבדואי :רכבי יד שניה מחליפים ידיים בתדירות גבוהה; אין
משמעות לרישום במשרד הרישוי; הרכבים נרשמים ,לעיתים ,על שם מי שאינו הבעלים האמיתי
מסיבות שונות כמו עיקולים ומונפקות תעודות ביטוח בדרכים שאינן מקובלות .הוכח שהתובע מכר
את הרכב להאני והעביר החזקה להאני .הצדדים חתמו על זיכרון דברים אך האני לא שילם את
יתרת התמורה וגם לא הצליח למכור את הרכב בתוך זמן קצר כפי שציפה .לכן ביטח אותו לתקופה
קצרה ועשה בו שימוש לצרכיו האישיים .האני כלל לא תכנן להעביר את הרכב על שמו אלא למצוא
קונה .כיון שנכנס למעצר הותיר את הרכב אצל התובע מתוך סברה כי אם ימצא קונה הוא יחבר בין
הקונה ובין התובע ותועבר בעלות באופן ישיר ביניהם .הבעלות ברכב עברה להאני והרישום במשרד
הרישוי הוא דקלרטיבי בלבד .עדותו של האני עומדת בניגוד לאינטרס הבסיסי שלו להביא לדחיית
התובענה ,שהרי אם קרנית תחויב בפיצויים האני יחויב לשפותה .האני התיר לתובע לנהוג ברכב ,כך
עולה באופן ברור מעדותו .התובע לא יכול היה לדעת כי תעודת הביטוח מזויפת .יש לקבל עדותו כי
האני אמר לו שיש ביטוח וכי הניירת נמצאת במגירת הרכב .התובע אמנם לא ראה את תעודת
הביטוח אך סמך על האני בנושא זה ,כפי שסמך עליו גם בנושאים אחרים :זיכרון הדברים שנכתב

בעברית; אי תשלום מלוא התמורה עבור הרכב וקבלת הרכב למשמורת כאשר האני נכנס לכלא.
התובע כלל לא ידע עד שהגיע לבית המשפט בדיון בבקשה לתשלום תכוף כי תעודת הביטוח מזויפת.
גם אם היה רואה את תעודת הביטוח לא יכול היה לדעת כי מדובר בתעודה מזויפת .בנסיבות אלו
חל סעיף 7א לחוק ויש לקבוע כי התובע נהג בהיתר של הבעלים או המחזיק; כי לא ידע על העדרו של
כיסוי ביטוחי וכי אי הידיעה היא סבירה .בין התובע להאני אמנם לא היו יחסי קרבה מיוחדים אך
הוכח שהתובע סמך על האני לאורך כל הדרך .מבחינה אובייקטיבית סביר היה שהתובע לא ידע על
היעדר קיומו של ביטוח חובה תקף .כל אדם מן היישוב לא היה מעלה על דעתו שמדובר בתעודת
ביטוח מזויפת .התובעים מוסיפים ומציינים כי יש להעדיף פתרון המעניק פיצוי לניזוק ומפזר את
מעמסת הפיצוי על הציבור על פני פתרון השולל ממנו פיצוי.
 .17האני ציין בסיכומיו כי אין תחולה להוראות סעיף 7א לחוק כיון שבמועד התאונה בעל הרכב היה
התובע .חובת עריכת הביטוח חלה על התובע בהיותו הבעלים והמחזיק ברכב.
 .18קרנית טוענת בסיכומיה כי הוראות סעיף 7א לחוק מיועדות לנהג תמים ,שעשה שימוש חד פעמי
ברכב זר ,דהיינו ברכב שאין לו כלפיו כל זיקה ,מתוך הנחה סבירה בדבר קיומו של ביטוח תקף
לרכב ,אשר התבררה בדיעבד כשגויה .סעיף זה לא נועד להגן על הבעלים או המחזיק ברכב .אף אם
היינו מניחים שהתובע מכר את הרכב להאני מספר ימים לפני התאונה ,אף על פי שיטתו הוא חזר
להחזיק ברכב לפני התאונה .גם מעבר לכך ,התובע לא הוכיח עמידתו בתנאים המצטברים הקבועים
בסעיף 7א לחוק .סעיף זה יושם מקום בו היו יחסי עובד מעביד או קרבה משפחתית או ידידות
אמיצה ,כך שהמשתמש יכול היה באופן סביר לסמוך כי הבעלים או המחזיק דאג לקיום כיסוי
ביטוחי .זהו אינו המקרה שלפנינו .לא זו בלבד שלא הוכחה קרבה מיוחדת אלא להפך .מדובר
בהיכרות שטחית בלבד .בנסיבות העניין גם אין לומר שלא סביר היה שידע התובע על העדר הביטוח,
משהתברר שעוד לפני עסקת המכירה הוא עצמו נהג ועשה שימוש ברכב ללא כיסוי ביטוחי .קרנית
מפנה לגרסאות סותרות של התובע בכל הנוגע לאותה תעודת ביטוח – האם ראה אותה או רק סמך
על דברי האני ,כאשר האני העיד כי הנושא כלל לא עלה .נטען כי האני "נרתם" לעלילה שבדה התובע
משיקוליו ,כאשר אין להוציא מכלל אפשרות שקיבל הבטחה לתמורה מתאימה .נעשה ניסיון לשוות
מצג של "יריבות" בינו ובין התובע ,כדי להפיח מהימנות בעסקת המכר הנטענת ביניהם .כל הטענה
לעסקת מכר לפני התאונה אינה אלא "סיפור בדים" שנבנה על ידי התובע בשיתוף פעולה עם האני,
לאחר התאונה ,במטרה לנסות ולבנות יש מאין עילת תביעה ולנסות להוציא מהנתבעת כספים שלא
כדין .בהיותו בעל הרכב לא מתקיים התנאי הבסיסי לתחולת סעיף 7א לחוק :התובע רכש את הרכב
ביום  16.7.15ומאז ,לרבות במועד התאונה ,היה רשום כבעליו .הטענה בדבר מכירת הרכב להאני
עובר לתאונה אינה אמת.
 .19בכל מקרה ,טוענת קרנית ,גם אם הייתה עסקה ,היא לא השתכללה לפני התאונה .לגרסת התובע
והאני סכום התמורה לא הושלם .עצם הטענה שהתובע היה מוכן למסור רכוש ,עליו שילם ₪ 8000
מספר ימים קודם לכן ,לאדם שלא שילם לו את מלוא התמורה ואשר אותו הכיר באופן שטחי בלבד,
נחזית כשלעצמה תמוהה ולא סבירה ,במיוחד כשהרווח לתובע בגין עסקה זו הוא  ₪ 1000בלבד.
מעבר לכך ,לא ניתן להסביר את חוסר התעניינותו של האני ברכב אשר אמור להיות רכושו .על פי
עדותו הוא לא ראה את הרכב מאז שהביא אותו לחניית ביתו של התובע וגם לא דרש מהתובע את

כספו לאחר התאונה ₪ 7000 ,אותם שילם ,כנטען .לא קיימת כל ראיה למכירת הרכב ולא הוצגה כל
אסמכתה לבצוע התשלום הנטען .האני טען שבעת שסוכמה המכירה ,בפגישתם בשטיפת המכוניות,
ובעת עריכת זיכרון הדברים הנטען ,נכח קרוב משפחתו (בן דודו או דודו) ,אך זה לא זומן לעדות.
התובע צירף ,ובשלב מאוחר ,מסמך אחד בלבד ,הוא זיכרון הדברים הנטען ,אלא שלא ניתן לתת לו
ערך ראייתי כלשהו .ככל שמדובר במסמך מזמן אמת ,חזקה על התובע שהיה מצרף אותו עוד לכתב
התביעה ,ובהמשך ,לבקשה לתשלום תכוף ,או לכל הפחות טוען לקיומו .אלא שבאלו לא היה כל זכר
למסמך זה ודבר קיומו עלה לראשונה ,בעל פה ,בחקירה הנגדית של התובע במסגרת הבקשה
לתשלום תכוף ,ואף אז לא הוצג .בחקירת התובע עלו שלל גרסאות בנוגע למקום הימצאותו של
זיכרון הדברים .בדיון בבקשה לתשלום תכוף טען התובע כי קיבל עותק מזיכרון הדברים בזמן אמת
והוא מסר אותו לבא כוחו .בהליך העיקרי טען שהיה רק עותק אחד של זיכרון הדברים שנשאר אצל
האני והוא עצמו לא קיבל העתק .הוא ציין כי אינו יודע כיצד המסמך הגיע לידי בא כוחו .לאחר מכן
אמר שאולי זיכרון הדברים נשאר ברכב .הספקות באשר לנסיבות עריכת אותו זיכרון דברים
מתגברים נוכח רישומו בשפה העברית דווקא ,למרות שהתובע אינו יודע קרוא וכתוב בעברית ושני
הצדדים דוברים ערבית .מדוע מסמך חשוב זה נערך בשפה שאינה מוכרת לתובע? גם ניסוחו של
זיכרון הדברים הוא בלשון עבר ,כסיכום בדיעבד .התובע השיב שאינו זוכר מתי ראה את זיכרון
הדברים לראשונה .תשובה זו שומטת את הקרקע בדבר הטענה שזיכרון הדברים משקף עסקת
מכירה .לכך מצטרפת העובדה שגם במסגרת גילוי מסמכים שניתן מטעם התביעה ,במאי ,2016
המסמך לא גולה .השאלה מדוע הבעלות על הרכב לא הועברה על שמו של האני לא זכתה לתשובה
עקבית .ההסברים בדבר אי תשלום מלוא התמורה ודבר קיומם של עיקולים הועלו לסירוגין .כיון
שלא שולמה מלוא התמורה האני החזיר את הרכב לחזקת התובע כאשר הסגיר עצמו למשטרה .הן
התובע והן האני סברו כי עסקת המכר לא הושלמה והתובע נותר בעל הרכב.

 .20קרנית טוענת כי התובע ידע במועד התאונה כי אין לרכב כיסוי ביטוחי .הטענה בדבר תעודת הביטוח
נולדה בדיעבד ,לאחר התאונה .התובע לא נתן דעתו או לכל הפחות נהג בשוויון נפש או באי אכפתיות
בסוגיית הביטוח .בהתנהלותו נפל אותו הרבב המוסרי שתקנת הציבור מבקשת למנוע .התובע טען
כי הסתמך על דבריו של סוחר המכוניות ממנו רכש הרכב בדבר קיומו של ביטוח שעשה הבעלים
הקודמים ,אלא שהוברר שהבעלים הקודמים כלל לא ביטח את הרכב בביטוח חובה ומקיף .התובע,
כאשר רכש את הרכב ,לא ערך לו ביטוח ונהג ברכב ללא כיסוי ביטוחי .טענת התובע כי דאג לשאול
את האני ,כאשר זה החזיר את הרכב לחזקתו ,בדבר קיום ביטוח  -מופרכת .טענה זו נסתרה בעדותו
של האני .מעבר לכך ,התעניינותו הפתאומית של התובע בסוגיית הביטוח מצביעה על חוסר ההיגיון
העומד ביסודה של כל גרסת המכירה להאני ,וקבלת הרכב בחזרה כשהוא מצויד בתעודת חובה.
 .21באשר לתעודת החובה ,טוענת קרנית ,הרי שמדובר בזיוף כושל ,פיסת נייר חסרת כל ערך ,בלתי
קריאה ,ולא בכדי לא הוצגה התעודה ה"מקורית" או אפילו עותק קריא שלה ,ללא הסבר משכנע.
באשר להסתמכותו על התעודה מסר התובע ארבע גרסאות :בכתב התביעה טען כי הנתבע מסר לו
את תעודת החובה .בעדותו במסגרת הליך התשלום התכוף טען כי הנתבע הראה לו את התעודה.
בהמשך אמר כי הנתבע אמר לו שקיים ביטוח ולאחר מכן העיד שהנתבע אמר לו שהביטוח "במגירה
למטה" .בעדותו בהליך העיקרי העיד כי האני אמר לו שיש ביטוח והוא סמך עליו .מעבר לסתירות
המהותיות בדברי התובע ,עדותו של האני סותמת את הגולל על טענת ההסתמכות של התובע :האני

העיד כי התעודה הייתה אצלו בבית ולא ברכב או במגירת הרכב ,כי הוא לא הראה אותה לתובע וכי
הם כלל לא דברו על כך .זאת ועוד ,התובע העיד במסגרת הליך התשלום התכוף כי הוא בכלל לא ידע
על היות תעודת הביטוח מזויפת וכי לראשונה שמע על כך בעת חקירתו .והנה ,במסגרת עדותו בהליך
העיקרי נשאל אם לאחר שגילה אודות התעודה המזויפת פנה בטענות להאני והשיב בשלילה .ככל
שהתובע היה סבור באמת ובתמים לאחר התאונה שהרכב היה מבוטח ,חזקה עליו שהיה פונה
לחברת הביטוח במכתב דרישה מיד לאחר התאונה ,בהיותו מיוצג כבר אז ,אך זאת לא נעשה .חלף
פניה לחברת הביטוח התובע פנה ביום  1.9.15לקרנית ,מה שמלמד שלא הייתה כל תעודת ביטוח
לפני התאונה וזו נולדה בדיעבד .בנוסף לתשובותיו המתחמקות והסותרות של התובע ,אשר
מפריכות טענותיו באשר לאי ידיעתו וסבירות אי ידיעתו בדבר העדר הביטוח ,עדותו של האני
מוסיפה למסקנה כי התעודה באה לעולם רק לאחר התאונה ,כך שהתובע לא יכול היה להסתמך
עליה .האני לא ידע להסביר מדוע החליט לערוך ביטוח חובה על שמו לרכב זה דווקא ,כאשר אינו
מתכוון להעבירו על שמו והוא מיועד למכירה ,ותירץ זאת בכך שזכר בעל פה רק את מספר הרכב
ואת מספר תעודת הזהות שלו .טענה זו לא מתיישבת עם העובדה שהתעודה שהוצגה כוללת פרטים
רבים נוספים ,שלא יכולים היו להיות בידיעתו של אותו מוסא נטען .להאני גם לא הייתה תשובה
עניינית לכך שהסכום הרשום על התעודה הוא  ₪ 468בעוד שהוא העיד ששילם רק  .₪ 200בהמשך
החקירה שינה גרסתו וטען שמספר הרכב היה רשום במכשיר הפלאפון שלו .לא היה לו הסבר כיצד
בוקר לאחר שמסר למוסא את התשלום בגין הביטוח קיבל את התעודה עם חותמת הבנק ,כאשר
לא קיים סניף בנק בפזורה הבדואית .ככל שהיה אמת בטענה בדבר הפקת תעודת ביטוח בזמן אמת
היינו מצפים שהאני יפנה למוסא בדרישה לקבלת הסברים ,מיד לאחר שנודע לו על קיומה של בעיה
עם התעודה ,לטענתו ,לאחר שיחה עם חוקר קרנית ,במרץ  .2016אלא שהאני לא עשה זאת ,לפחות,
על פי גרסתו ,עד שפנה לעורך דינו ,בנובמבר  .2016משהוצגה להאני הקלטת בה הוא נשמע מודה
שלא היה לרכב ביטוח הוא נאלץ לאשר הדברים ונותר ללא תשובה.
 .22בסיכומי התשובה מטעמם טוענים התובעים כי זיכרון הדברים נמסר לידי התובעים רק ביוני ,2016
כך על פי עדות האני .עוד טוענים התובעים כי לא ניתן לראות התובע כמחזיק ברכב במועד התאונה.
הרכב נמכר להאני ,אשר נהג בו מנהג בעלים .הרכב הושאר אצל התובע מתוך סברה שיעלה בידי
האני למצוא קונה לרכב והוא "יחבר" את הקונה לתובע .העובדה שהאני התבקש לשמור על הרכב
בעת שהאני היה במעצר אינה יכולה לעמוד לו לרועץ.
דיון והכרעה

 .23סעיף 7א לחוק מוציא מכלל משוללי הזכויות את הנוהג הלא מבוטח ,אשר השתמש ברכב בהיתר מן
הבעלים או המחזיק ,כשהוא חף מידיעה בדבר העדר הכיסוי הביטוחי .הטעמים המשתקפים בסעיף
 7לחוק ,לאמור ,שלילת הזכאות לפיצויים מטעמים שבתקנת הציבור ,המשולבים בשיקולים של
הרתעה כנגד התנהגות פסולה ,הם שעומדים גם מאחרי הוראת סעיף 7א לחוק .השאלה אותה יש
לבחון ,כאשר מתבקשת החלת סעיף 7א היא ,האם דבק בנוהג אותו רבב מוסרי שתקנת הציבור
מבקשת למנעו .תכלית ההוראה היא תכלית של צדק :הימנעות משלילת הפיצוי מאדם תם לב ,אשר
נהג בהיתר ,מבלי שהוא ,או אדם סביר במקומו ,היה יודע שאין בנמצא ביטוח תקף .שלושה הם
התנאים אותם על הטוען להחלת סעיף 7א להוכיח :הראשון ,נהיגה בהיתר של הבעלים או של

המחזיק ,כאשר הגנת סעיף 7א אינה נתונה ,כמובן ,לבעלים או למחזיק עצמם ,אלא רק למי שנהג
בהיתר מהם .השני ,העדר ידיעה על היעדר הכיסוי הביטוחי .השלישי ,ככל שלא הייתה ידיעה בפועל
– סבירות אי הידיעה .המבחן לקביעה אם אי הידיעה של המשתמש היא סבירה הוא מבחן מעורב,
בו משמשים יסודות אובייקטיביים וסובייקטיביים ,המתחשבים בצדדים עצמם ,התנהגותם
ונסיבות השימוש ברכב .בהעדר נסיבות מיוחדות ,כמו קרבה מיוחדת ,ידידות אמיצה או היכרות
קרובה ורבת שנים בין הנהג ובין מתיר השימוש ,ובהעדר שימוש ממושך ברכב על ידי הנהג ,כמו,
למשל ,במצב של יחסי עובד ומעביד או של בני משפחה קרובים ,קמה באופן רגיל חובה על הנהג
לבדוק קיומו של כיסוי ביטוחי .אי בדיקתו תהווה התרשלות של הנהג ,המביאה לכך שלא יזכה
בהגנת סעיף 7א לחוק .הסעיף מדבר בלשון כללית של סבירות ,ויישומו בכל מקרה ומקרה הוא,
כאמור ,תלוי נסיבות (ראה :אליעזר ריבלין תאונות הדרכים – תחולת החוק ,סדרי דין וחישוב
הפיצויים ,מהדורה רביעית  ;527-524 ,2012יצחק אנגלרד פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,מהדורה
שלישית  ;231-230 ,2005רע"א  6825/01שלום נ' שריקי ;18.12.01 ,ע"א  1777/03קרנית נ' אגמי
ואח' ;4.7.05 ,ע"א  8380/03קרנית נ' עבדאלולי ;8.12.05 ,רע"א  9478/12קרנית נ' איי.אי.גי חברה
לביטוח בע"מ.)24.1.13 ,
 .24התובע ,בענייננו ,היה הבעלים הרשום של הרכב ,המחזיק והנהג .על פני הדברים אין מדובר בנהג תם
לב ,חסר זיקה לרכב ,אלא בבעל הרכב והמחזיק גם יחד ,מתיר השימוש עצמו .לפיכך ,בשונה
מהמקרים הרגילים בהם נבחנת החלתו של סעיף 7א לחוק ,הנטל הראשוני בו על התובע לעמוד,
בבחינת תנאי סף לתחולת סעיף 7א ,הוא להוכיח כי במועד התאונה הוא עצמו לא היה הבעלים או
המחזיק ברכב ולא היה מתיר השימוש .בתנאי זה לא עמד התובע .כפי שציינתי בהחלטה בבקשה
לתשלום תכוף ,אכן ,רישום בעלות במשרד הרישוי אינו קונסטיטוטיבי ,אך בהעדר ראיות נוגדות
וברורות ההנחה היא כי מאגר מידע המצוי בידי רשות כולל נתונים נכונים ,עליהם ניתן להסתמך.
ראיות נוגדות וברורות לא קיימות בענייננו והראיות שהוצגו רחוקות מכך .הראיות היחידות
שהובאו לצורך סתירת רישום זה הן עדויותיהם של התובע ושל האני ,מסמך שנוצר על ידי האני
ומסמך מזויף נוסף .לא ניתן לתת אמון ,אף לא במידה מועטה ,בראיות אלו ובעלילת הדברים
שסופרה על ידי התובע ועל ידי האני .סיפור הדברים כולו מעלה הצטברות גדולה במיוחד ,עוד
מראשית הדרך ,של סימני שאלה ותמיהות .הוצגו גרסאות סותרות ומתפתחות ,התפתלויות
בעדויות ,תשובות מתחמקות ומאולצות והסברים לא הגיוניים .לכל אלו מצטרפות העובדה
שמסמכים מהותיים לא גולו בשלבים מוקדמים ,כפי שהיה מצופה ,והעובדה שלא הובאו ראיות
אובייקטיביות תומכות .מסמכים וגרסאות נולדו יש מאין ,בעיקר לקראת שמיעת מועד ההוכחות
בתיק העיקרי ,ללא הסבר המניח את הדעת .הסיפור כולו ,על פיו הייתה עסקת מכר אקראית בין
התובע והאני מספר ימים לאחר שהאני קנה לעצמו את הרכב ,נערך זיכרון דברים בעברית ,שולם
תשלום חלקי של התמורה ,הרכב נמסר ,נערך ביטוח חובה על ידי האני על שמו באמצעות סוכן
נעלם ,הרכב הוחזר לתובע מספר ימים לפני התאונה והתגלה בדיעבד כי תעודת הביטוח מזויפת –
רצוף סתירות רבות ,הוא חסר הגיון ואין בו אותות אמת .אין כל אפשרות לקבלו ,כולו או חלקו,
כאמיתי ומהימן.
 .25ואפרט .תחילה – זיכרון הדברים .דבר קיומו של אותו זיכרון דברים לא נרשם על ידי התובע לא
בכתב התביעה ,לא במסגרת בקשתו לתשלום תכוף ולא במסגרת ההליכים המקדמיים וגילוי

המסמכים .מדובר בהתנהלות המעוררת תמיהה ,שהרי מדובר במסמך מהותי וחיוני להוכחת גרסתו
של התובע ומצופה היה שדבר קיומו ירשם בכתב התביעה .התובע ,אשר היה מיוצג כבר מספר ימים
לאחר התאונה ,היה צריך לדעת כי עליו להוכיח שהוא אינו בעל הרכב ,במיוחד כאשר בכתב התביעה
הוא מבקש באופן מפורש להסתמך על הוראות סעיף 7א לחוק .רק בעת חקירתו במסגרת הבקשה
לתשלום תכוף סיפר ,לפתע ,מיוזמתו ,לראשונה ,כי קיים מסמך של זיכרון דברים וכי קיים עותק
שנותר ברשותו והוא העבירו לעורך דינו .למרות זאת ,זיכרון הדברים לא הוצג .גם האני לא הובא
לעדות במסגרת הדיון בתשלום התכוף .זיכרון הדברים הוצג לראשונה רק במסגרת הגשת ראיות
התובע ,באוגוסט  .2016בהליך העיקרי העיד האני כי היה רק עותק אחד של המסמך ,שנותר בביתו.
הטענה ,שנולדה בשלב מאוחר ,ואשר מנוגדת לעדותו של התובע בבקשה לתשלום תכוף ,כי לא קיבל
עותק מזיכרון הדברים ,אינה מובנת ,שהרי מי שהיה אמור לדאוג לכך שיהיה ברשותו מסמך
המאשר כי אינו בעל הרכב והמחזיק ,במקרה ותבוצענה עבירות על ידי המחזיק ברכב וירשמו דוחות
לרכב ,הוא דווקא התובע .מסמך זיכרון הדברים עצמו מעורר תמיהות והוא אינו נראה מסמך
אמיתי .לא ברור מדוע שני תושבי הפזורה הבדואית ,אשר דוברים היטב את השפה הערבית
ומתקשרים ביניהם בשפה זו ,ירשמו ויחתמו על זיכרון דברים רצוף שגיאות בשפה העברית ,שפה
אותה התובע אינו קורא כלל .זיכרון הדברים מנוסח בלשון עבר ולא כעסקה הנערכת בזמן אמת.
הטענה כי התובע "סמך" על האני ,טענה עליה חזר התובע ,ולכן חתם עמו על זיכרון דברים בשפה
שאינו יודע לקרוא ,לא הותיר אצלו עותק ממסמך זה ומסר לו רכבו החדש מבלי לקבל מלוא
התמורה המוסכמת  -אינה ברורה ואינה הגיונית ,נוכח עדות התובע והאני עצמם כי לא הייתה
ביניהם היכרות קרובה .מדוע סמך על האני? שאלה זו נותרה ללא מענה הגיוני.
 .26ועוד על עסקת המכר ,התשלום והמסירה .התובע עצמו לא ציין כי היו עדים נוספים לעסקה אך
מעדות האני עולה כי היו כאלו .בעת שפגש את התובע בשטיפת המכוניות היה עמו בן דודו מופדי.
בעת שנסע לתובע לקחת את הרכב היה עמו אברהים בן משפחתו .ניתן היה להעיד עדים אלו
לתמיכה בסיפור המכר ומסירת הרכב להאני ,אך אלו לא הוזכרו כלל על ידי התובע ולא הובאו
להעיד .לא הובאו להעיד גם עדים נוספים אשר יכלו להעיד על אמיתות העסקה ,למשל ,מי מעובדיו
או לקוחותיו של האני אשר יכול היה לאשר כי הרכב היה ברשות האני בתקופה הנטענת או שכנים
אשר ראו את הרכב בביתו של האני ובשימושו .לרשימת העדים החסרה ניתן לצרף גם את התובע ,2
אחיו של התובע ,אשר בהתאם לעדות התובע הוא זה שטיפל בכל הנושאים הקשורים לברור
הפרטים ואיתור המסמכים לאחר התאונה ואולי אף בנושאים נוספים .בנוסף ,לא הובאה כל ראיה
על תשלום כלשהו ששולם על ידי האני לתובע .יש להוסיף ,כי מתעוררת שאלת היגיון בסיסית ,בכל
הנוגע לעסקת המכר .מדוע אדם ,ללא רישיון נהיגה ,בעל מספר רכבים ,שכנגדו עומדים עיקולים
ואשר עומד להיכנס לכלא ,יקשור עצמו בעסקת מכר ובהתחייבות נוספת בסכום לא מבוטל של
 ,9000אשר על פניה כלל אינה כדאית ,שהרי התובע רכש את אותו הרכב מספר ימים קודם לכן
בסכום של  ,₪ 8000מבלי להתווכח כלל על מחיר העסקה ומבלי שהמתין לו קונה עבור אותו הרכב.
גם לשאלה זו לא ניתנה תשובה מספקת .גם באשר לשאלה מדוע לא הועברה הבעלות ברכב עם
המסירה ניתנו מספר גרסאות סותרות .בכתב התביעה וכן בתצהיר התובע נרשם כי הסיבה לכך
הייתה עיקולים שעמדו כנגד האני .האני ,מצדו ,העיד כי כלל לא סיפר לתובע על אותם עיקולים
והסיבה לאי העברת הבעלות הייתה אי השלמת התמורה .בכתב התביעה כלל לא נרשם שמלוא
התמורה לא שולם לתובע ובתצהיר התשובות לשאלון ,כאשר נשאל התובע שאלות לגבי התמורה,

כמה הייתה והאם שולמה במלואה ,השיב התובע כי הנושא אינו רלוונטי .נושא אי תשלום מלוא
התמורה ,אם כן ,אף הוא עלה בשלבים מאוחרים יותר ולא נכלל בגרסה המקורית של התובע.
 .27סיפור עריכת תעודת ביטוח החובה לרכב על ידי האני נראה רחוק עד מאד מהאמת .לא ברור מדוע
האני ,אשר רישיונו לנהיגה היה פסול וכנגדו עמדו עיקולים ,אשר לא תכנן לנסוע ברכב ולא תכנן
להותירו אצלו אלא חיפש עבורו קונה ,כאשר היו לו רכבים אחרים נוספים ללא ביטוח חובה,
החליט ,מספר ימים לאחר אותה עסקת מכר ,עליה עדיין לא שילם במלואה ,לבטח דווקא את הרכב
הזה על שמו בביטוח חובה .גרסתו של האני בכל הנוגע לעריכת ביטוח החובה הייתה מתחמקת
ומתפתלת ,עד אשר בסוף עדותו ,כאשר הוצגה לו הקלטת השיחה בינו ובין חוקר קרנית ,בה נשמע
אומר כי לרכב לא היה ביטוח חובה וכי "לא יכול להיות שתהיה חובה" והוא אינו יודע "מי עשה
חובה" ,ולאחר מכן מביע חששות שונים מהמשך השיחה ומעצם פניות החוקרים למשפחתו ,שתק.
הסיפור של פניה טלפונית לסוכן בשם מוסא או אחמד מהפזורה ,אותו הכיר עוד קודם לכן ,כאשר
אין בידו את כל פרטי הרכב ,תשלום של  ₪ 200במזומן לילד בשיג וקבלה ,מיד למחרת ,של צילום
תעודת חובה עליה מוטבעת חותמת לא ברורה של בנק ,כל פרטי הרכב וסכום של  ,₪ 468סיפור אשר
נולד ,כך נדמה ,במיוחד לצורך עדותו בבית המשפט ,אינו יכול להתקבל .תשובותיו של האני לגבי
איתור אותו מוסא או אחמד היו מתחמקות גם הן ,כאשר תחילה השיב שאין בעיה לאתרם ו"זה לא
משהו מסובך" ,ולאחר מכן ציין כי לא הצליח לעשות זאת .התובעים טוענים כי עדותו של האני,
למעשה ,פועלת כנגד האינטרס שלו עצמו כי התביעה תידחה ומכאן האמון שיש לתת בה .איני
סבורה כך .ההתרשמות מעדותו של האני וכן משיחתו עם החוקר היא כי אין מדובר בעדות חופשית
וכנה אלא במסירת גרסה מאולצת ומתחמקת ,אשר מניעיה אינם אמירת האמת כלל ,אלא אחרים.
 .28סימני שאלה נוספים עולים בקשר לטענת התובע בכל הנוגע לידיעתו בדבר תעודת ביטוח לרכב.
בכתב התביעה נרשם כי האני מסר לו את תעודת הביטוח .בדיון בבקשה לתשלום תכוף העיד התובע
תחילה כי האני הראה לו את תעודת הביטוח ולאחר מכן העיד כי האני רק אמר לו שהתעודה
במגירת הרכב .בעדותו בהליך העיקרי ציין כי האני אמר לו שהניירת במגירה .גרסת התובע נשללה
על ידי גרסתו של האני .האני ציין בכתב ההגנה כי לא נתן לתובע כלל רשות להשתמש ברכב.
בחקירתו השיב כי ייתכן ונתן לו רשות ויתכן שלא ,אך בכל מקרה העיד כי הם לא דברו על תעודת
הביטוח ,כי התובע לא שאל עליה וכי התעודה הייתה כל הזמן בביתו.
 .29עדות התובע כי לא ידע עד הדיון בבקשה לתשלום תכוף שתעודת הביטוח מזויפת תמוהה אף היא.
הרי בכתב התביעה נרשם כי תעודת הביטוח "אינה רשומה" בחברת הביטוח .קשה להאמין כי
התובע ,אשר ,כאמור ,היה מיוצג מיד לאחר התאונה ,לא ידע על היעדרו של כיסוי ביטוחי לתאונה
בה נפגע .תמיהה זו מתיישבת עם חוסר האמון שיש לתת בסיפור המכר כולו ולה יש להוסיף את
עדויות התובע והאני ,שניהם ,כי לא באו בטענות זה אל זה לאחר התאונה ולא שוחחו כלל בנושא
תעודת הביטוח .סימן שאלה נוסף מתעורר כתוצאה מהעובדה שלא נעשתה פניה לחברת שלמה
לאחר התאונה ולא הוצגה פניה כזו ,כאשר בתשובות לשאלון התחמק התובע ממתן תשובות ברורות
בנושא זה (שאלות  .)76-73חרף זאת ,מיד לאחר התאונה ,ביום  ,1.9.16פנה ב"כ התובע לקרנית.
פניה זו מחזקת את המסקנה כי תעודת הביטוח נולדה רק לאחר מכן.

 .30לאור כלל האמור אני קובעת ,אם כן ,כי התובע לא עמד בנטל להוכיח כי במועד הארוע הוא לא היה
בעל הרכב .אני דוחה את הטענה כי הרכב נמכר ונמסר להאני ביום  24.7.15וכי ביום הארוע בעל
הרכב ומתיר השימוש היה האני .די בקביעה זו כדי לדחות את טענת התובע בדבר תחולת סעיף 7א
לחוק בענייננו.
 .31ולמעלה מהצורך .אף אם הייתי מקבלת את גרסת התובע כי בוצעה עסקת מכר ,כנטען על ידו ועל
ידי האני ,עדיין ,הגנת סעיף 7א אינה יכולה לעמוד לזכות התובע .ראשית ,אף על פי גרסת התובע
עצמו ,הרכב נמסר לחזקתו ביום  17.8.15לתקופה לא קצרה .יוער ,בהקשר זה ,כי לא ברור אם האני
ידע מראש כמה זמן ישאר במעצר ,שהרי הוא הסגיר עצמו לגבי תאונת פגע וברח שארעה מספר
שנים קודם לכן ,כך על פי עדותו .התמורה בגין הרכב עדיין לא שולמה לתובע והוא נותר הבעלים
הרשום .אין מדובר בשימוש ארעי ומזדמן ברכב .מדובר על קבלת חזקה קבועה ורצופה ברכב
לתקופה בת כחודש ימים לפחות .אף בבקשה לתשלום תכוף עליה חתם התובע נרשם בסעיף ד' כי
הוא היה המחזיק ברכב .בנסיבות אלו ,ניתן לראות את התובע עצמו כמחזיק ברכב וכמי שחלות
עליו החובות שחלות על מחזיק בהתאם לחוק ,זאת אף מבלי להיכנס לשאלה אם יש לראות ההסכם
הנטען בין הצדדים כהסכם המותנה בתנאי מתלה של השלמת התמורה ,כפי שטען האני.
 .32שנית ,אף אם נניח ,כטענת התובע ,שהתובע לא היה הבעלים או המחזיק ברכב ,עדיין ,יש לבדוק את
התקיימות שני התנאים הנוספים הקבועים בסעיף 7א לחוק .הראשון  -האם ידע התובע כי הרכב
הוא ללא ביטוח? יש לזכור כי התובע רכש הרכב ללא ביטוח ואף הוא עצמו לא טרח לערוך לו ביטוח,
למרות שהשתמש בו .הוא טען כי נאמר לו בעת שקנה הרכב כי קיים ביטוח אך ,מעבר לכך שעובדה
זו לא נכונה ,התובע עצמו העיד כי לא בדק את מסמכי הביטוח ואף לא התעניין לדעת מהי תקופת
הביטוח .עוד יוזכר ,כי אנו יודעים מעדותו של התובע על שני שימושים לפחות שעשה ברכב ללא
ביטוח לפני המכירה להאני :בעת שנסע עם הרכב לביתו לאחר שקנה אותו ובעת שנסע ,הלוך וחזור,
לשטיפת המכוניות ,שם פגש בהאני .אין מדובר באדם אשר הפגין היסטוריה של רצינות בנושא
הביטוח ,אלא להיפך ,התנהגותו מעידה על זלזול ואי אכפתיות בנושא זה .הרכב נמסר לידי האני
כאשר הוא ללא ביטוח תקף ועם רצף של היעדר ביטוח .עוד יש לזכור כי האני עצמו אינו דוגמה
להתנהלות תקינה ושומרת חוק בנושא ציות לדיני התעבורה .רישיון הנהיגה שלו היה פסול באותה
עת .הוא סיפר שבשל הפסילה הוא לא נסע בעצמו ברכב לאחר עסקת המכר אלא הגיע לאחר מכן
לתובע עם בן משפחה כדי לקחתו .סביר להניח שהוא סיפר לתובע על פסילה זו ,שהייתה הסיבה לכך
שלא לקח הרכב מיד ,כך לטענתו .האני עמד להיכנס למעצר בגין תאונת פגע וברח .הטענה כי התובע
באמת ובתמים סבר ,שרכב ,אשר הוא עצמו מסר זמן קצר קודם לכן ללא ביטוח ובו השתמש ללא
ביטוח ,יוחזר לו לפתע על ידי האני ,אדם חסר רישיון נהיגה בתוקף אשר עומד להיכנס למעצר,
כאשר יש לו תעודת ביטוח תקפה – אינה סבירה כלל בנסיבות העניין .התובע מסר שלל גרסאות
סותרות בדבר ידיעתו על תעודת הביטוח ובהן :האני מסר לו פיסית את תעודת הביטוח; האני
הראה לו את התעודה; האני אמר לו שקיימת תעודת ביטוח במגירת הרכב .מול גרסאות סותרות
אלו ניצבת גרסתו של האני ,כי הנושא כלל לא עלה וכי תעודת הביטוח כלל לא הייתה ברכב .כפי
שפורט לעיל ,אין לקבל הגרסה שהאני ערך ביטוח לרכב לפני התאונה .האני עצמו הודה בשיחתו עם
החוקר כי לא ערך ביטוח כזה .תעודת הביטוח המזויפת נולדה בשלב כלשהו לאחר התאונה ולצרכי
התביעה דנן .מכאן ,שטענת התובע כי ראה או כי נאמר לו שקיים ביטוח ברכב אינה יכולה להתקבל.

ברכב לא הייתה תעודת ביטוח ,האני לא אמר לתובע שקיימת תעודת ביטוח ,התובע כלל לא שאל על
קיום ביטוח והמסקנה המסתברת היא כי ידע שלרכב אין ביטוח .לפיכך ,גם אם נקבל גרסתו של
התובע בדבר עסקת המכר ,הוא לא עמד בנטל להוכיח כי לא ידע על היעדר הביטוח.
 .33זאת ועוד .אף אם הייתי קובעת שהתובע לא ידע על היעדר הביטוח ,עדיין ,עומד בפניו התנאי השני
הקיים בסעיף 7א .עליו להוכיח כי אי ידיעתו עומדת במבחן הסבירות וכי לא היה עליו לבדוק את
נושא הביטוח .סבירות ההימנעות מבדיקת הביטוח נבחנת ,כאמור ,על פי נסיבות העניין .אין מדובר
בענייננו במקרה של יחסי קרבה מסוג זה או אחר או נסיבות ,אשר עשויות לבסס טענה של העדר
חובה לבדוק טרם השימוש קיום ביטוח .הנסיבות בענייננו תומכות דווקא בחובתו של התובע לברר
קיומו של ביטוח מיד כאשר הרכב נמסר לו .כאמור ,התובע מסר את הרכב ללא ביטוח .אין מדובר
ברכב זר .מדובר ברכב אשר התובע מודע להיסטוריה שלו ולכך שלא היה מבוטח בעבר .התובע רשום
כבעל הרכב וגם אם סבר שהבעלות עברה ממנו ,עדיין יש בינו ובין הרכב זיקה הדוקה .הוא קיבל את
הרכב לחזקתו לשימוש מתמשך ורצוף .מי שמסר לו את הרכב הוא אדם זר לו ,אשר לא הייתה כל
סיבה שיסמוך עליו .בנסיבות אלו ,לא מתקיימים הרציונלים להחלת הגנת סעיף 7א לחוק .התובע
אינו משתמש תם לב ,אשר יש להגן עליו ,באופן חריג ,משיקולי צדק .התובע הוא בעל הרכב הרשום,
אשר מסר בדיוק את אותו הרכב תקופה קצרה קודם לכן ,כשהוא ללא ביטוח ,ולאחר שהשתמש בו
ללא ביטוח .היה על התובע לבדוק היטב אם השימוש ברכב שחזר אליו מכוסה כעת בביטוח כדין.
זאת לא נעשה .התנהגות התובע וכלל נסיבות העניין אינן אלו שאליהן כיוון סעיף 7א לחוק והגנת
סעיף זה אינה חלה על התובע.
 .34לאור כלל האמור ,אני קובעת כי בהתאם להוראות סעיפים  )5(7לחוק התובע אינו זכאי לפיצויים
מקרנית .התביעה נדחית.
 .35ובאשר להוצאות .אכן ,התובע נפגע פגיעות גוף קשות בתאונה ,אך מדובר בתביעה אשר במסגרתה
נעשה ניסיון לקבל פיצויים תוך מסירת גרסה שאינה אמת .במסגרת הליך הבקשה לתשלום תכוף לא
חויב התובע בהוצאות .למרות דחיית הבקשה לתשלום תכוף בשל שאלת החבות עמדו התובעים על
בירור מלא של שאלת החבות עד תום ,לרבות שמיעת ראיות ,הגשת סיכומים ומתן פס"ד .לאחר
שקילת כלל הנסיבות ,ובשים לב לכך שהתובעים יחויבו גם בתשלום יתרת האגרה כשיעורה בבית
משפט זה ,אני קובעת כי התובעים ישאו בהוצאות קרנית בסכום  .₪ 25,000האני יצא בהוצאותיו.
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