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  רכמ

  *1968-ח"תשכ, ק המכרחו

  הוראות כלליות: 'ק אפר

  .ר הוא הקניית נכס תמורת מחירמכ  .1

זולת אם המזמין קיבל , רואים אותו כחוזה מכר, זה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרוחו  .2
  .עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים להפקת הנכס או לייצורו

  .גם על חליפין, ביםשינויים המחוייב, ראות חוק זה יחולוהו  .3

גם על מכר של  –ובשינויים המחוייבים , ולו על מכר של מטלטליןחוראות חוק זה יה  )א(  .4
  .מקרקעין וזכויות

ובאין כוונה , וראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדוןה  )ב(  
  .אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים

 שלא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים טים של חוזה מכררפ  )א(  .5
לפי הנוהג  –ובאין נוהג כזה , להסכם ראו אותו כמקובל עליהם בעסקאות קודמות שביניהם

  .שצדדים סבירים רואים אותו כחל בעסקאות מאותו סוג

יפורשו ,  סחרותזקקו הצדדים לביטויים או לתניות שנוהגים להשתמש בהם בהליכנ  )ב(  
  .נודעת להם בסחר הנדוןהיטויים והתניות בהתאם למשמעות הב

והוא הדין לגבי השימוש ; לב-וב הנובע מחוזה מכר יש לקיימו בדרך מקובלת ובתוםחי  .6
  .בזכות הנובעת מן החוזה

  חיובי הצדדים: 'ק בפר

  חיובי המוכר: 'מן אסי

  .וכר חייב למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות בוהמ  .7

  .סירת הממכר תהא בהעמדת הממכר לרשות הקונהמ  )א(  .8

תהא המסירה בעשיית כל הדרוש כדי לאפשר , נכסיםל יה הממכר חלק מתוך צובר שה  )ב(  
  .את ייחוד הממכר וקבלתו על ידי הקונה

תהא המסירה בהעמדת הממכר לרשות , וסכם על הובלת הממכר על ידי מובילה  )ג(  
  .חראי כלפי הקונה על פי חוזה ההובלהובלבד שהמוביל א, המוביל

  .מן סביר לאחר גמירת החוזה זתהא המסירה ,קום שהממכר לא נמסר על אתרמ  )א(  .9

רשאי המוכר לקבוע את מועד המסירה בתוך , וסכם על מסירה תוך תקופה פלוניתה  )ב(  
  .אותה תקופה

 לקונה זמן סביר על המוכר להודיע, )ב(-ו) א(מקרים האמורים בסעיפים קטנים ב  )ג(  
  .מראש על מועד המסירה

במקום מגוריו  – למוכר מקום עסק יןובא, במקום עסקו של המוכר מסירה תהאה  )א(  .10
  .הקבוע

תהא , דעו הצדדים בעת גמירת החוזה שבמועד המסירה יימצא הממכר במקום פלוניי  )ב(  
  .המסירה באותו מקום

תהא המסירה במקום שהוסכם עליו עם , וסכם על הובלת הממכר על ידי מובילה  )ג(  
  ).ג(8 ףהמוביל האחראי כאמור בסעי

                                                      
  ).276'  עמ660' ה מס"ח תשכ"ה (98'  עמ28.6.1968 מיום 529' ח מס"ח תשכ"סרסם פו *

  .1'  תיקון מס–) 169'  עמ882' ל מס"ח תש"ה (186'  עמ6.8.1971מיום  636' סא מ"ח תשל"סקן ות

  ות המכרמה

  פקת נכסהס

  יפיןחל

  ולהתח

  כם ונוהגהס

  לב-םתו

 בת מסירה והעברהחו

  ?ירה כיצדמס

  עד המסירהמו

  ום המסירהמק
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  –אם מסר , את חיוביום וכר לא קייהמ  .11

  ;ק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכםר  )1(

  ;כס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכםנ  )2(

גיל או המסחרי או כס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרנ  )3(
  ;למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם

ו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה ותאיכ, תיאורו, כס שמבחינת סוגונ  )4(
  ;זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה, שהוצגו לקונה

  .כס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדיםנ  )5(

) התאמה-אי –להלן  (11התאמת הממכר כאמור בסעיף - על אין הקונה זכאי להסתמךאי  .12
  .דע עליה בעת גמירת החוזה יאם

  .ל הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתוע  )א(  .13

, על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד, וסכם על הובלת הממכרה  )ב(  
כר ידע או היה עליו לדעת על ה בדק אותו והמונואם הועבר הממכר למקום אחר בלי שהקו

  .חר שהגיע הממכר למקום האחרלאמיד  –אפשרות של העברה כזאת 

הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני , לפי דרישתו, ל המוכר לתת לקונהע  )ג(  
  ).ב(-ו) א(המועדים האמורים בסעיפים קטנים 

) א(13יקה לפי סעיף בד ה  התאמה מיד לאחר מועד-ל הקונה להודיע למוכר על איע  )א(  .14
  .י המוקדם יותרלפהכל , או מיד לאחר שגילה אותה) ב(או 

אין הוא זכאי להסתמך , )א(א הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן ל  )ב(  
  .עליה

זכאי הקונה להסתמך עליה על אף , ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה- היתה אילא  .15
ד  נאולם במכירת נכס;  למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותהובלבד שנתן, 14האמור בסעיף 

, אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת הממכר
 שעברו ארבע שנים רואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאח

  .ממסירת הממכר

 רתובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמיההתאמה נ-תה איהי  .16
 או בכל 15- ו14זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים , החוזה ולא גילה אותן לקונה

  .ילה אותהגובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר ש, הסכם

למוכר הזדמנות נאותה התאמה יפרט אותה פירוט סביר ויתן -ונה המודיע על איק  )א(  .17
  .לבדוק את הממכר

זכאי הקונה להסתמך עליה , התאמה בדרך המקובלת בנסיבות הענין-ייתנה הודעת אנ  )ב(  
  .אף אם אחרה להגיע לתעודתה או לא הגיעה אליה כלל

עיקול וזכות אחרת של צד , מוכר חייב למסור את הממכר כשהוא נקי מכל שעבודה  )א(  .18
  .שלישי

או שהיה עליו , יעת זכות לגבי הממכר שידעתבוכר להודיע לקונה מיד על כל ל המע  )ב(  
  .לפני מסירת הממכר, לדעת עליה

  חיובי הקונה: 'מן בסי

  .ונה חייב לשלם למוכר את המחיר ולקבל את הממכרהק  .19

  .ישולם המחיר הראוי, א הוסכם על המחיר או על דרך קביעתול  )א(  .20

  .יחושב לפי המשקל הנקי, קלקבע המחיר לפי משנ  )ב(  

 –ובאין למוכר מקום עסק , חיר ישולם במועד מסירת הממכר ובמקום עסקו של המוכרהמ  .21
  .במקום מגוריו הקבוע

זולת אם , משוחרר הקונה מחיוביו, בד או נתקלקל הממכר לפני שהקונה קיבל אותוא  )א(  .22
תו ירהמוכר עשה את המוטל עליו למסאחרי ש, מסיבה שאין המוכר אחראי לה, אבד או נתקלקל

   התאמהאי

  התאמה-אייעה על יד

  יקת הממכרבד

התאמה-אידעה על הו

  תרתנסהתאמה -אי

  התאמה-אילמת הע

ספות בדבר ראות נוהו
  ההודעה

  ם בזכותפג

  בת תשלום וקבלהחו

  שוב המחירחי

ועד לתשלום המ
  המחיר ומקומו

  ברת הסיכוןהע
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  .ת חובתו לקבלואוהקונה הפר 

אין , )ג(8וסכם על הובלת הממכר והמוכר מסרו למוביל האחראי כאמור בסעיף ה  )ב(  
הקונה משוחרר מחיוביו אם אבד או נתקלקל הממכר אחרי שנמסר למוביל מסיבה שאין המוכר 

  .אחראי לה

  נההוראות משותפות למוכר ולקו: 'מן גסי

ממכר וחובת הקונה לשלם את מחירו הם חיובים מקבילים שיש ת הבת המוכר למסור אחו  .23
  .לקיימם בד בבד

  .הוצאות קבלת הממכר יחולו על הקונה; צאות מסירת הממכר יחולו על המוכרהו  .24

זכאי הוא להחזרתן בצירוף ריבית עליהן , ציא צד אחד הוצאות החלות על הצד השניהו  .25
  .מיום הוצאתן ועד יום החזרתן, 1961–א"שכ ת,ר המלא לפי חוק פסיקת ריביתבשיעו

ראות חוק זה בענין מסירת הממכר וקבלתו כוחן יפה גם לגבי מסירה וקבלה של הו  .26
  .המסמכים המתייחסים לממכר

  תרופות: 'ק גפר

  .ראות פרק זה באות להוסיף על כל דין אחר בענין התרופות בשל הפרת חוזההו  .27

 ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו 11ר המוכר חיוב כאמור בסעיף הפ  .28
ות מן כזכאי הוא לנ, ואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור בו ממנו, הודעה על כך

  .ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה-המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי

והכמות היתירה ניתנת להפרדה ללא , לקונה נכסים בכמות יתירה על המוסכםר ר המוכמס  .29
תוך , אאלא זכאי הו, אין הקונה זכאי לחזור בו בשל כך מן החוזה, הוצאות או טרחה בלתי סבירות

ישלם את מחירה לפי , לא עשה כן; להודיע למוכר שהוא דוחה את הכמות היתירה, זמן סביר
  .השיעור המוסכם

משקל או נתונים אחרים הנוגעים לממכר או , מנין, יתנה לקונה הזכות לקבוע מידהנ  )א(  .30
תוך זמן סביר אחרי  –ובאין זמן מוסכם , והקונה לא קבעם תוך הזמן המוסכם בחוזה, לתנאי המכר

לחזור בו מן החוזה כאילו הופר או , תוך זמן סביר, זכאי המוכר, שקיבל דרישה לכך מאת המוכר
  .ם אלה בעצמו בהתחשב בצרכיו של הקונה במידה שהם ידועים לוינולקבוע נת

אם קבע  זולת, תהא קביעתו מחייבת, בע המוכר נתונים כאמור והודיע על כך לקונהק  )ב(  
  .הקונה את הנתונים מיד לאחר שקיבל את ההודעה

קב  עמוכר תהא זכות עכבון על הממכר כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן הקונהל  )א(  .31
אם קיבל , וכן תהא זכות עכבון לקונה כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המוכר; עסקת המכר

  .את הממכר ועליו להחזירו למוכר

זכאי לדחות את הובלת הממכר או לשמור ) א(י שיש לו זכות עכבון לפי סעיף קטן מ  )ב(  
  .הצד השניי לעצמו את הזכות לשלוט בו תוך כדי הובלתו ולמנוע את קבלתו על יד

  .בות שהצדדים חבים זה לזה עקב עסקת מכר אחת ניתנים לקיזוזחו  .32
   

  שונות: 'ק דפר

אם לא הסכימו הצדדים על מועד אחר או על דרך , עלות בממכר עוברת לקונה במסירתוהב  .33
  .אחרת להעברת הבעלות

כירה היתה במהלך כסים מסוגו של הממכר והמ נכר נכס נד על ידי מי שעוסק במכירתנמ  .34
עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם , עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, הרגיל של עסקיו

ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו , המוכר לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור
  .לב-לחזקתו בתום

עוברת , ל פי דיןאה לפועל או רשות אחרת עוצלשכת ה, מכר נכס על ידי בית משפטנ  .א34
חוץ מזכות שלפי תנאי המכירה אינה , עיקול וזכות אחרת בנכס, הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד

  .מתבטלת ומזכות שאינה משמשת ערובה לחיוב כספי
  

א 34 או 34עיקול וזכות אחרת בנכס המשמשים ערובה לחיוב כספי ולפי סעיפים , עבודש  .ב34

  ובים מקביליםחי

צאות מסירה הו

  זרת הוצאותהח

מכים המתייחסים מס
  לממכר

  תראה כלליהו

  כוי מהמחירני

  ן כמות עודפתדי

  פי מפרט-ירה עלמכ

  ות עכבוןזכ

  זוזקי

  ברת הבעלותעה

  נת השוקתק

  ירה על ידי רשותמכ
) 1' תיקון מס(

  1971-א"תשל

 עלולת זכויות תח
  הפדיון

) 1' תיקון מס(
  1971-א"תשל



  1968-ח"תשכ, חוק המכר
  נוסח מלא 

  

6  

  

  .יחולו על הפדיון מן המכירה, זקק להם נגד הקונההיאין ל
  

" לב בשוק חפשי-בתום" במקום הקטע המתחיל 53יף בסע, ]נוסח חדש[קודת הנזיקין בפ  .35
  ".1968–ח"תשכ,  לחוק המכר34לב בהתאם לסעיף -בתום"ועד סוף הסעיף יבוא 

  .בטל –לה 'פר הראשון של המגהס  .36

על מכר שנעשה לפני ; )1968 באוקטובר 1(ט "תשרי תשכב' ילתו של חוק זה ביום טתח  .37
  . הקודםתחילתו של חוק זה יוסיף לחול הדין

  

  
  שפירא' עקב שי  וי אשכולל    
  ר המשפטיםש  אש הממשלהר    

  ניאור זלמן שזרש  
  שיא המדינהנ  

  

  

  קון פקודת הנזיקיןתי
  ]וסח חדשנ[

  טולבי

 ילה והוראת מעברתח


