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        לבי� לבי� לבי� לבי� 

�        הנתבעי�הנתבעי�הנתבעי�הנתבעי
            

          בני ברק  בני ברק  בני ברק  בני ברק
        

  . הצדדי� חתמו על הסכ� בוררות

        תיאור המקרהתיאור המקרהתיאור המקרהתיאור המקרה

 """גוש  (בבית בו מתגוררי� הנתבעי�, ק בבני בר"""""""""""""בת קרקעי  חניו� תה� בעלותהתובעות 

התובעות שני מקומות חניה צמודי� בקומה התחתונה של החניו� � רכשו מהנתבעי� . )""""חלקה 

, בהסכ� המכירה מופיע שהשטח הנרכש. שאר החניו� הוא בבעלות התובעות. ")החניו� התחתו�("

 ")המחס�"להל�  (שטח זה, בר�".  בלבדביעוד לחניהעל פי היתר הבניה  "הוא ,""""""הצמדת "הנקרא 

וברגל נית� , כניסה ברכב לחניו� זה היא דר' החניו� העליו�. וא תחו� בקירות ולו דלת כניסהנמכר כשה

 יש להגיע למחס� על מנתכ' ש, מוק) כולו על ידי החניו�המחס� . להכנס לחניו� ג� דר' חדר המדרגות

 לאחר הרכישה. ניו� שבקומה שמעליוה עוברת דר' חהכניסה ברכב לחניו� ז. לעבור דר' החניו�

� בתקופת. רכבי� דר' החניו� העליו�והביאו את סחורת� ב, הנתבעי� פתחו במחס� חנות למכירת בגדי

יו� כעבור זמ� שוכרי� אלה עזבו ובחנ,  אמנ�. חניה בחניו� התחתו� לאחרי�הרכישה הושכרו מקומות

�מודה שלפני , )  נציג התובעות"להל�(נציג התובעות , """ """מר . התחתו� משתמשי� רק הנתבעי

  .  המכירה הנתבעי� אמרו לו שה� רוצי� להשתמש בו בתור מחס�

�התקינו התובעות שרשרת על מנת למנוע כניסת רכבי� מהחניו� העליו� , לאחר עזיבת השוכרי

 המונע כניסת רכב  מחסו�התובעות העמידולאחר מכ� . כעבור זמ� מישהו שבר את השרשרת. לתחתו�

  . לחניו� התחתו�

  .ותוק� על ידי התובעות, ידי רכבשער הכניסה לחניו� העליו� הוזק על ,  בנוס)
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        טענות התביעהטענות התביעהטענות התביעהטענות התביעה

היה , וכמו כ�, 1' שהוא ג� מנהל בתובעת מס,  " "את התובעות ייצג בבית הדי� מר , כאמור

על פי הטענות להל� ה� . פה מאזבקשר עימ� לאור' התקוהיה ו, במכירת הנכס לנתבעי� שות)

  . ותשובות בכתב לשאלות בית הדי�הדברי� שנטענו בדיו� בעל פה , עהכתב התבי

 כ� עליה� ועל , הנתבעי�שער החניו� העליו� ניזוק על ידי ספק של שהטענה הראשונה היא 

המעיד , ליו� התובעות הציג מכתב חתו� על ידי שומר הכניסה לחניו� הענציג. לשל� את עלות התיקו�

  .על סוג הרכב שפגע בשער

  

לא בשטח החניו� שמחו* , טענה שניה היא שאי� לנתבעי� זכות להשתמש במחס� לצרכי מכירות

  :  להתנגדות זו ה�הנימוקי�. ולא בתו' המחס� עצמו, למחס�

וני� אי� לק, ועל כ�,  הפרטית הוא בבעלות�,""""הצמדת "לבד , �שכל שאר החניו, הנימוק הראשו� הוא

  . זכות לאפשר לזרי� לעבור בשטחו הפרטי

 נציג התובעות.  קיומה של חנות מלכל' את החניו�. לתובעותנזקי� נגרמי�, שימוש כחנותב, מעבר לכ'

  . הציג בבית הדי� תמונות ע� בגדי� זרוקי� בחניו� כדי לתמו' בטענתו

  

, לא ברכב� שלה�,  התחתונהני� שאי� לנתבעי� זכות להגיע ברכב לקומת המחס,טענה שלישית היא

טוע� שהבהיר לנתבעי� לפני חתימת חוזה מכירת המחס�  התובעות נציג. לא לרכב של ספקי סחורהו

�אלא , שאי� לה� רשות לחנות בשאר שטח החניו� אפילו למטרות הספקת  סחורה ופריקתה למחסנ

  ). ב לחודש"ישי� דולר ארה חמהמוצעי� ה�דמי השכירות (א� ה� ירכשו או ישכרו ממנו חנייה נוספת 

הוא טוע� שהפגיעה בשער , כאמור. כניסת רכבי� להספקת סחורה גורמת לחניו� נזק, לטענתו, כמו כ�

מוסכ� שבתקופה שבה היו שוכרי� אחרי� . הכניסה של החניו� נגרמה על ידי ספק שהנתבעי� הזמינו

 מסביר הוא.  לשטח החניו� לא מנע מהנתבעי� מלהכניס רכבי�נציג התובעות, בחניו� התחתו�

�  .שבתקופה זו לא היתה לו דר' יעילה לעצור כניסת רכבי

 הוא לא , ללא כניסת רכבי�,חסו�נתבעי� ישתמשו במחס� רק למטרות א התובעות אמר שא� הנציג

  .למרות שבהסכ� המכירה מופיע ששטח זה מיועד לחנייה, ימחה על כ'

  

. י� לשל� דמי וועד הבית עבור השימוש שה� עושי� בחניו� התובעות כי על הנתבענציגטוע� , רביעית

ולחניה במקומות של  מוש בחניו� העליו� להעברת סחורהה� ג� עושי� שי, בנוס) לקיו� המחס�

�  . אחרי

  

�  :פרטי התביעה ה

  . עבור תיקו� שער הכניסה. 9,550לחייב את הנתבעי� לשל� סכו� של   .א

וכ� , שימוש מסחרי במחס� להשתמש אסור לנתבעי� על פיו, להוציא צו מניעה כנגד הנתבעי�  .ב

 .בכל שטח החניו�
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בס' , לחייב את הנתבעי� לשל� דמי וועד הבית עבור השימוש בשתי קומות החניו�  .ג

 .לחודש מתארי' רכישת המחס�$ 10

        

        ::::ההגנהההגנהההגנהההגנה

        

הנתבעי� טועני� ששער הכניסה לחניו� ניזוק על ידי אד� שלא היה קשור אליה� ושלא הגיע   ....אאאא

 �ג� . )ה� דברו ע� הספק שלה� (ועל כ� אי� סיבה לחייב� בתשלו� הנזק,  הזמנת�פיעל למקו

  . ועל התובעות לפנות ישירות אל המזיק, י� לנזקיואה� אינ� אחר, א� נעשה על ידו

לתובע  הנתבעי� טועני� שה� הבהירו : ואספקת סחורה באמצעות רכב,לגבי שימוש מסחרי  ....בבבב

התובע , לטענת�. "� עסקימחס"וני� להשתמש במחס� בתור עוד לפני חתימת החוזה שה� מתכו

לא התנגד לכ' וג� לא דרש מה� תשלו� נוס) עבור הכנסת וחניית רכב למטרות הספקה 

שאילו ה� מוסיפי� לטעו� . בחניו� התחתו� עזבועד לאחר ששאר השוכרי� , את סחורהוהוצ

לא היו רוכשי� את המחס� , מראש שלא יוכלו להכניס רכבי� למטרות פריקה וטעינהידעו 

 .מלכתחילה

נציג הנתבעי� טועני� שאי הסדר של בגדי� זרוקי� שבתמונות שהציג� , באשר ללכלו' החניו�

ה� . ושמאז עזבו, נגר� על ידי אד� זר שהשתלט על שטח אחר שבחניו� התחתו�, התובעות

 . אינ� עושי� שימוש בשטח שמחו* למחס�

 מחה נציג התובעותומאז ש, בעי� שהניקיו� הוא על חשבונ�טועני� הנת, לגבי דמי וועד בית  ....גגגג

כ' שאינ� , ה� הורידו כבל חשמל משלה� לחניו� התחתו�, בה� בשימוש� בחשמל של החניו�

 . ותמשתמשי� בחשמל של התובע

 .ואי� סיבה שרק ה� ישלמו, משתמשי� אחרי� בחניו� אינ� משלמי� דמי וועד בית, כמו כ�

הנתבעי� , הואיל וכ�. ובהסכמת�,  הוא בחניות של אחרי�יו� העליו�השימוש שה� עושי� בחנ

  .טועני� שאי� לחייב� לשל� תשלומי וועד בית

  

  :תביעות נגדיות

דבר שהיה מאפשר לה� לקבל , "חנות"הובטח לה� לקבל קבלה על רכישת , לטענת הנתבעי�  .א

  . קבלה כזו לא הועברה ליד�. מ"החזר מע

  . מ" שנדרשו לשל� למע,$ 3,600הנתבעי� תובעי� ס' של 

בשל העובדה שלא ניתנה , לטענת הנתבעת נדרשה לסחוב כמויות גדולות של סחורה בידיה  .ב

�  . האפשרות לפרוק סחורה באמצעות רכבי

        .  של הנתבעתהנתבעי� תובעי� פיצוי על הנזק שנגר� לידה



 4

        ::::פסק הדי�פסק הדי�פסק הדי�פסק הדי�

 � . שלישיי�אי� בפסק זה כדי להוות ראיה לדינ� של הנתבעי� ביחס לצדדי

  . התביעה לתשלו� עבור תיקו� השער נדחית .1

 . כדלהל�, נדחית בחלקה, התביעה להוצאת צו מניעה .2

,  וכ� לספקי� שלה�ג� ברכב, על התובעות לתת לנתבעי� אפשרות למעבר אל המחס� .3

 . אי� לאפשר ללקוחות להכנס ברכב. לצרכי פריקה וטעינה בלבד

4. � . שימוש במחס� לצורכי מכירותהתובעות  לא יכולות למנוע מ� הנתבעי

 בכלל זה מכירת בגדי� .בשטח שמחו* למחס�, וס)אסור לנתבעי� לעשות כל שימוש נ .5

 . או חניית רכבי� מעבר לנצר' לפריקה וטעינה

משעה שתנת� לה� הזכות , לחודש$ 10בס'  של , על הנתבעי� לשאת בדמי וועד הבית .6

 .לעבור למחס� באמצעות רכב

 . נדחות במלוא�, ל הנתבעי� לתשלו�התביעות הנגדיות ש .7

לשאת בכל נזק שיגר� על , הנתבעי� יתחייבו כלפי התובעות באופ� תק) על פי ההלכה .8

מצור) מסמ' התחייבות ,  לפסק די� זה.יה� או לקוחותיה� לרכוש התובעותידי ספק

 .  לידי הנתבעי� פסק די� זההגעת ימי� מ7ההתחייבות תמסר לתובעות תו' . לחתימה

  . 2007  ביוני3, ז"ז בתמוז תשס"י הדי� נית� ביו� פסק

  

___________________  ___________________  ___________________  

  דיי�, הרב ידידיה כהנא  דיי�', הרב מנח� יעקובובי*  ד"אב, הרב דניאל מ�

  

        

�        ....תמצית הנימוקי�תמצית הנימוקי�תמצית הנימוקי�תמצית הנימוקי

�  .רוב הדייני� בלבדדעת הוסכמו על , חלק מ� הנימוקי

 כיו� שהנזק לא לו� עבור הנזק שנגר� לשער החניו�ייב את הנתבעי� בתשאי� מקו� לח .1

� .לא הוכח קשר בי� המזיק לבי� הנתבעי�, בנוס). נעשה על יד

ומוסכ� שהנתבעי� אמרו שיעשו בשטח שימוש כמחס� , כיו� שמדובר במחס� גדולמ .2

ינה ופריקה  זכות המעבר כוללת ג� טע"מוכר בעי� יפה הוא מוכרה"על פי הכלל ש, מסחרי

 . ברכב בלא תמורה נוספת

 :בשל מספר טעמי�, התובעות אינ� יכולות למנוע שימוש במחס� לצרכי מכירה .3

בית הדי� קובע . השטח נמכר כשהוא מוק) בקירות וראוי לשימוש ג� כמחס� מכירות. א

 לקונה רשות להשתמש במחס� לצרכי יש,שעל פי גודלו של המחס� והנוהג הרווח באזור
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בית . כל שלא הותנה אחרת,  של המוכרג� א� לקוחותיו עוברי� דר' החניו�מכירה 

כפי שיובהר בנימוקי� , הדי� אינו רואה במקרה זה את נוסח החוזה כתנאי לעניי� זה

 . בהרחבה

בלא מחאה מצד , הנתבעי� עשו שימוש תקופה ארוכה במחס� לצורכי מכירות. ב

,  הא� ידעו התובעות על שימוש זהג� א� נחלקו הצדדי�.  על שימוש זההתובעות

ומשלא  , לפי חלק ניכר מ� הפוסקי� במצב כזה נטל הראיה שלא ידעו הוא על התובעות

 .יש לראות בהתנהגות זו כמחילה ומת� אפשרות לשימוש זה, מיחו

כל שלא הוכחו , "כופי� על מדת סדו�"יש להוסי) את השיקול של , לדעת אחד הדייני�. ג

 .נזקי� לתובעות

 ומכ' נובעת משותפות� בחניו�, ועד הביתחובת� של הנתבעי� להשתת) בתשלו� ו .4

 � אינו תשלו�האי� בעובדה ש. על פי זכויותיה�בו לעשות שימוש האפשרות שתינת� לה

� . כדי לפטור אות� מחוב זה, נגבה משותפי� אחרי

 על  סמכות בית הדי� לכפותחמכו.  עשוי לגרו� נזק,מעבר רכבי� לאספקת סחורות .5

 העובדה שמקובל במקומות רבי� שאד� לוקח אחריות על חומכוהצדדי� ג� פשרה 

 אחריות על קבלבית הדי� קובע שיש לחייב את הנתבעי� ל, מעשיה� של ספקי� ולקוחות

תובעות בשל נמנעת פגיעה ברכוש ה, במצב זה. נזקי� שיעשו ספקיה� ולקוחותיה� בעתיד

 .  השימוש של הנתבעי� במחס�

שאכ� הובטחה  שכ� לא הובאה ראיה לכ' ,נדחית$ 3,600הנתבעי� לתשלו� של תביעת  .6

ועל כ� , אי� זו התחייבות ממונית בקניי�, א) א� אכ� כ' הובטחהקבלה בנוסח המסוי� ו

 . לא נית� להוציא ממו� בשל אי קיומה

והוא נגר� על , ג� א� אכ� נגר� נזק. נדחית תביעת הנתבעי� לפיצוי על נזקי הנתבעת .7

זה . אי� לחייב את התובעות, קע העובדה שלא נתנה האפשרות לנתבעי� לפרוק סחורהר

 לא.  ולא לסחוב מעבר ליכולותיהשכ� היה על הנתבעת לשמור על גופה, פחות מגרמא

 .  הנתבעתמעשי� שנגרמו על ידי מעשיה שלת בשל ונית� לחייב את התובע
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�        ::::קטעי� מתו' הרחבת הנימוקי�קטעי� מתו' הרחבת הנימוקי�קטעי� מתו' הרחבת הנימוקי�קטעי� מתו' הרחבת הנימוקי

   של השטחהיחס למעמד החוקי  .א

בשאלה הא� עומדת לנתבעי� הזכות לעשות שימוש בשטח , פסק הדי� עוסק בי� היתר

לדו� בשאלה , הא� חובתו במסגרת זו, בפני בית הדי� עמדה השאלה. למטרות מסחר, אותו רכשו

  . מבחינת ההיתרי� העירוניי� הנדרשי� לשימוש זה, החוקית של שימוש בשטח למטרות מסחר

שהרי , שהמקו� נמכר לצור� שימושי� שוני� מאשר חניה, הבחינה העובדתיתבית הדי� קובע מ

 דולר 20,000התשלו� של , על כ�. בעובדה זו הודו ג� התובעי�. הוא נמכר ע� ארבע קירות ודלת

   . השטחשהיא היעוד המקורי של, למטרות רחבות יותר מאשר לחניה, התקבל תמורת השטח

רת הסכמית בי� הצדדי� שלא על הבסיס השימושי� נקבעה א� כ� מסג, בתמורה שניתנה

מגדירה את היק  הקני� של , א  שיתכ� שהמסגרת החוקית(, המותרי� או האסורי� פי החוק

  ). הבעלי�

 במסגרת תביעה זו אי� לדו� בשאלה החוקית של שימוש במחס� למטרות ,לדעתנו, לפיכ�

ת מסוג כרי� על זכות� לטעו� טענוויתרו המו, בעצ� המכירה ובקבלת התמורה, שכ�. מסחריות

 . אי� בפסק די� זה הכרעה עקרונית ביחס לזכויות הנתבעי� כלפי צדדי� שלישיי�, אכ�. זה

    במחס� לצרכי איחסו�שימוש   .ב

בדיו� שבעל (התובע הודה ,  כמו כ�. ולו דלת כניסה, השטח נמכר כשהוא מוק  בקירות, כאמור

. להשתמש בו כמחס� ירת השטח שהנתבעי� מתכווני� שהובהר לו לפני מכ)כ בכתב"וכ� אח, פה

מיועד על פי היתר " אי� למנוע מה� שימוש זה למרות שבחוזה המכירה השטח צוי� כ, על כ�

  . "הבניה לחנייה בלבד

  . לא כתוב בחוזה במפורש שהמכירה מוגבלת לשימוש בנכס לחנייה בלבד, יתר על כ�

 לשמש כשתי חניות מיועדת על פי היתר הבניה והואיל והצמדת כדורי: "במבוא לחוזה כתוב

לשו� זו ".  לחניה בלבדביעוד היא על פי היתר הבניההצמדת כדורי : " כתוב2.1בסעי  ". עוקבות

שהמכר בי� התובעת לנתבעי� אינו מוגבל לחניה אלא שהחוזה קובע עובדה ,  נית� לפרשה

הבסיס . להסכ� בי� שני הצדדי�דבר זה אינו קשור . שהשטח מיועד מבחינת העירייה לחנייה

לפרשנות זו הוא האפשרות שמטרת הההדגשה היא שבמידה והעירייה תמנע מהנתבעי� 

  . לא תהיה עילה לנתבעי� לבטל את המקח, להשתמש בנכס כמחס�

על כ� לשו� החוזה אינה משפיעה על התיחסות בית הדי� לתוכ� ההסכ� בי� הצדדי� לגבי ייעוד 

  .הנכס
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   אחר במחס�שימוש מסחרי  .ג

במפורש שאי� לעשות  שהותנה מבלי,  את שטח המחס�לאחר שהנתבעי� רכשו

להגביל את זכות למוכר � אי, שו� שיור בקני�ולא נעשה , במחס� שימוש זה או אחר

  . כל עוד שימוש זה לא גור� נזק בשטח של המוכר,  השטח הנרכש עצמובתו�שימוש הקוני� 

  :בהיבטי� הבאי�היק  השימוש יש לדו� לגבי , אכ�

 . ברגל וברכב, זכות מעבר של הנתבעי� עצמ� .1

 למטרות, בשטח שהוא בבעלות המוכרי� , הא� הנתבעי� רשאי� להכניס רכבי� לחניו� .2

 ,?הספקת ופינוי הסחורה

לאפשר מעבר לקוחות למחס� המשמש כחנות ברגל , הא� הנתבעי� רשאי� 'חנות פעילה  .3

  ?או ברכב

  

  . ל וברכב לצרכי פריקה וטעינה זכויות המעב ברגשאלת . 1

  : וברכבזכות מעבר ברגל

 זכות לעבור דר� שטח החניו� כדי להכנס למחס� שרכשו די� זה אינו נתו� ברור שלנתבעי� עצמ�

  :והוא עולה מדברי המחבר בשולח� ערו� חוש� משפט סימ� ריד סעי  ב, במחלוקת בי� הצדדי�

אלא נכנס לתו� ביתו של מוכר , קנות לו דר�אי� הלוקח צרי� ל, המוכר בור או דות בלבד

  .עד הדות וממלא

  

  .ולא ברכב, אלא שהתובעות טוענות שלנתבעי� זכות לעבור דר� החנייה בצורה רגלית בלבד

 שלפני חתימת החוזה אמר לנתבעי� שא� ירצו להשתמש בשטח נציג התובעותפ טע� "בדיו� בע

כ יהיה אסור לה� להכניס "וע,  בשטח החניו�הרי שלא תהיינה לה� חניות, שה� רוכשי� כמחס�

 50או ישכרוהו בשכר , אלא א� ירכשו עוד מקו� חנייה, אפילו לצרכי פריקת סחורה, לו רכבי�

אחרי� שכרו בו מקומות (אלא שהואיל ובאותה תקופה היה חניו� זה בשימוש . דולר לחודש

כעבור חצי שנה עזבו שאר שוכרי . כ העלי� עי�"וע, לא היתה לו יכולת לאכו  דרישה זו, )חנייה

ומאז החליט התובע לאכו  דרישה זו וש� שרשרת חוסמת בכניסה , החניות את החניו� התחתו�

  .לחניו� זה

וא� מלכתחילה התובע היה מתנה , הנתבעי� טועני� שמעול� לא שמעו על כ� לפני רכישת�

סיפקו שו� הוכחה לטענה הואיל והתובעות לא . לא היו מסכימי� לקנות, תנאי כזה לרכישה
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בית הדי� מקבל את טענת הנתבעי� על פיה יש , שהיה תנאי בדבר לפני רכישת המחס�

למטרות פריקה וטעינה , לה� זכות לגשת למחס� באמצעות רכב שלה� או של ספקי�

  .של סחורה

  

נרכש ש, )פ דברי הצדדי� לפני בית הדי� בדיו� שבעל פה"ע( מטר מרובע 61מדובר בשטח של , שכ�

ברור שבדר� כלל אופ� הגישה לפריקת סחורות גדול הוא על , על כ�. לפחות עבור אחסו� בגדי�

  . על מנת כ� נמכר המחס�, וסתמא, ידי שימוש ברכב

סתמ� של דברי� , על כ� א� לא סוכ� מראש. היתה גישה לרכב, נוסי  כי בשעה שהמחס� נמכר

הא� עצ� השימוש תקופה , וראה עוד להל�. (הוא שניתנת הזכות לפריקה וטעינה באמצעות רכב

  )מסויימת יוצר חזקת תשימישי�

לקבל , שכ� דרכו של מחס� גדול, לבי� רכב של ספק, אי� מקו� להבחי� בי� רכב� של הנתבעי�

והרי זה כבעל המחס� , ספק נכנס בתיאו� ע� בעל המחס�, כמו כ�. סחורה מגורמי� חיצוניי�

  . המכניס בעצמו רכב של אחר

  

א� יש לתת , על מנת שלא יכנסו זרי�, אי� מניעה שהתובעות תנעלנה את חניו� התחתו�, כמוב�

  .מפתחות ג� לנתבעי� בעלי המחס�

  . אינה כוללת זכות חניה או כל שהייה ממושכת, זכות המעבר לצורכי פריקה וטעינה

  הזכות לשימוש במחס� כחנות פעילה. 2

לצרכי אחסו� או לכל ,  השטח שנרכשבתו�מכל שימוש  כי אי� מניעה בית הדי� קובע, כאמור

  .שימוש אחר שאינו פוגע בתובע

הזכות ג� להכניס יש לנתבעי� ,  אמור לשמש כמחס�בשל העובדה שידוע היה שהשטח, כמו כ�

  .א� לא לחניה ממושכת, לצרכי פריקה וטעינה, רכבי� לפרקי זמ� קצרי�

  

, הנתבעי� רשאי� להשתמש במחס� בתור חנותנושא שדורש בירור הוא השאלה הא� , בר�

  .שימוש שיגרו� מעבר של לקוחותיה� דר� שטח החניו� כדי להגיע למחס�

  :בנושא זה יש לדו� מצד שלוש נקודות

  ?הא� זכות כזו כלולה בעצ� מכירת השטח  )א

מתו� הנחה שהתובע ידע שנעשה שימוש , הא� הנתבעי� זכו בזכות כזו לאחר הרכישה  )ב

 ?מחל לה�ו, בשטח כחנות

 ?הא� הנתבעי� רשאי� לעשות שימוש כזה מצד כפייה על מידת סדו�  )ג
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אי� לתובע זכות למנוע מ� הנתבעי� את האפשרות , לדעת כל הדייני�, נקדי� ונאמר

  . כפי שיפורט להל�, אלא שנחלקו בטע� הדבר, להשתמש במחס� לצרכי מכירות

הוא , חסני� לצרכי מכירההשיקול העקרי הוא שהשימוש במ, לדעת שניי� מהדייני�

יש להניח כי המוכר היה , על כ�. במיוחד באזור ובקהילה בה� מדובר בתביעה זו, רווח

, על כ�. ומטרת� ברכישת המחס�, או שצרי� היה להיות מודע לכ� שזו כוונת הרוכשי�, מודע

  . למעשה עבור האפשרות לשימוש זה ניתנה התמורה

קשה לטעו� , בדה שזמ� ארו� נעשה שימוש במחס� למכירותלאור העו, לדעת שניי� מ� הדייני�

  . יש לראות בשתיקתו מחילה, על כ� להרבה שיטות. שהמוכר כלל לא ידע על כ�

והוא שלהרבה שיטות לא נית� למנוע מ�  הנתבעי� , מצטר  שיקול נוס , לדעת אחד מ� הדייני�

  ". כופי� על מדת סדו�"מדי� , שימוש זה

  

"�  "ה בקרוב "יפורסמו אי,  בנידוני� נוספי� הרחבות נימוקי

  

  

  


