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ב משומש, תשל״ז-ד197 • כ ר  חוק המםחר ב
 הגדרות 1, בחוק זה —

 ״רכב משומש״ - רכב מנועי שנתקיים בו אחד מאלה:
 (1) הוא מוצע למכירה לצרכן אחרי שנמכר לפני כן לפחות פעם אחת לצרכן;
 (2) נעשה בו שימוש שלושה חדשים לפחות לאחר רישומו לפי פקודת

 התעבורה י;
 (3) הוא הופעל בנסיעה לפחות 2000 ק״מ;

 ״עוסק״ - מי שעיסוקו מכירת רכב משומש, בין כעיסוק יחיד ובין כאחד מעיסוקיו, לרבות
 מי שעוסק כאמור כשכיר, כעמיל או כמתווך או בכל דרך כיוצאת באלה;

 ״תיאור כוזב״ - תיאור שניתן בניגוד לסעיף 2 (ה);
 לכל מונח אחר תהיה המשמעות שיש לו בפקודת התעבורה אם אין כוונה אחרת משתמעת.

0 2, (א) עוסק יציג במובלט, על רכב משומש שהוא מציע למכירה או המוצע למכירה  מסירת פדטי
ש באמצעותו או שהוא מחזיקו במקום שהוא נוהג למכור רכב משומש, מודעה ככתב שתכלול מ ו ש  על רכב מ

 בין היתר -
 (1) תוצרו וארץ ייצורו;
 (2) הדגם ושנת הייצור:

 (3) בעליו הקודמים;
 (4) הגבלות על השימוש בו או על העברת הבעלות בו מחמת אי תשלום מכס,

 מסים, היטלים או אגרות החלים עליו, או מחמת משכון, שעבוד או עיקול;
 (5) השימושים העיקריים שנעשו בו;

 (6) התיקונים שבוצעו במנועו ובמכללים בטיחותיים שלו שהוגדרו בתקנות:
 (7) מספר הקילומטרים שבהם הופעל;

 (8) מידת האחריות לתקינותו שהעוסק מקבל על עצמו.
 (ב) הפרטים הנדרשים בפסקאות(1) עד (4) לסעיף קטן(א) יהיו לפי הרשום ברשיון

 הרכב וברשומות רשות הרישוי.
 (ג) לא ידע המוכר פרט מן הפרטים הנדרשים בסעיף קטן(א)(1) עד (7) יציין זאת

 במפורש במודעתו.
 (ד) הודיע הקונה לעוסק כי הרכב מיועד לשימוש מיוחד, ימסור לו העוסק מידע

 על תכונות הרכב שיש לו חשיבות לשימוש האמור.
 (ה) כל מידע הנדרש לפי סעיפים קטנים (א< או >ד< יינתן במלואו, יהיה נכון ולא

 יהיה בו כדי להטעות.

 הסכמיפגכתב 3. (א) עוסק המקבל לרשותו, בחזקת קונה, מתווך או עמיל או כיוצא באלה, רכב
 משומש למטרת מכירה, יעשה עם מי שמעמיד את הרכב לרשותו הסכם בכתב שבו מצויינים

 הפרטים האמורים בסעיף 2 (א) ו־(ד).
 (ב) עוסק המוכר רכב משומש יעשה עם הקונה הסכם בכתב ויציין בו, בין היתר,

 את הפרטים האמורים בסעיף 2 (א) ו־(ד): העתק חתום של ההסכם יימסר לקונה.
 (ג) טפסים להסכמים כאמור בסעיף זה יבול שייקבעו בתקנות.

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ח באייר תשל״ז(16 במאי 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1292, תשליז,
 ז5מ׳ 192.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש ד, עמי 3ד1.
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 4» (א) עוסק שהפר הוראה מהוראות סעיפים 2 ו־ 3, דינו - מאסר שנה או קנם עונשין
 250,000 לירות.

 (ב) המעמיד לרשות עוסק רכב למטרת מכירה ומוסר לו פרט מהפרטים האמורים
 בסעיף 2 (א) ו־(ד) שהוא כוזב או מטעה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 100,000

 לירות.
 (ג) תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שלא ידע ולא היה עליו לדעת פרט מן

 הפרטים האמורים בסעיף 2 או את נכונותו.

 5, בית המשפט המרשיע עוסק על עבירה לפי חוק זה רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, לבטל אמצעים נוספים
 את רשיונו לפי חוק אחר או להתלותו, ולצוות על סגירת מקום עסקו לתקופה שיקבע.

 6, (א) נמכר רכב משומש על יסוד תיאור כוזב לענין פסקאות(2) עד (7) לסעיף 2 (א), ביטול עסקה
 והכזב היה מהותי בנסיבות הענין, רשאי הקונה, תוך ארבעה עשר יום מיום המכירה, לבטל
 את המכר בהודעה בכתב למוכר: בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לבטל את המכר

 גם אחדי התקופה האמורה.
 (ב) בוטל המכר כאמור בסעיף קטן (א) יחזיר המוכר לקונה תוך שבעה ימים מיום
 שקיבל הודעה על הביטול את התמורה המלאה, והקונה יחזיר למוכר את הרכב: עשה הקונה
 בינתיים שימוש ברכב, אשר הפחית באופן ניכר מערכו או גרם לו נזק, רשאי המוכר לנכות

 מן התמורה המוחזרת את הסכום שבו פחת שווי הרכב לעומת שוויו בעת המכירה.

 7. היה תיאור כוזב במודעה כאמור בסעיף 2 (א), או פורסם תיאור כוזב בפרסום שניתן נשל הראיה
 לייחסו לעוסק - על העוסק הראיה שלא הוא נתן את התיאור.

 8. הנפגע מעבירה על חוק זה רשאי לתבוע פיצויים על הנזק שנגרם לו: דין המעשה פיצויים
 או המחדל כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין ונוסח חדשו 2.

 9. חוק זה אינו גורע מזכות הקונה הניתנת לו לפי כל דין.

 10. חוק זה יחול על המדינה.

 11. שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של
 הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 12. תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בחשון תשל״ח (1 בנובמבר 1977). תהילה

 13. הוראות חוק זה לא יחולו לגבי רכב משומש שהעוסק קיבל לרשותו לפני תחילת חוק הוראת מעבר
 זה.

 שמירת תרופות

 תהולה על המדינה

 ביצוע ותקנוה

י ב ק ע ד י ן ג י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר התחבורה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266.
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 תיקון טעות*
 (לפי סעיף 16(דו) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

 בסעיף 1 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל״ז—1976 / בהגדרת ״קברניט״,
 במקום ״שספינה״ יבוא ״שכלי שיט״.

ק ו ד ׳ צ ח ו ר ה פ ט י ג ה י י ם י ר  ז
 יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט שר המשפטים

 של הכנסת

 * נתקבל בועדת. החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום כ״ד בניס! תשל״ז (12 באמייל 1977).

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמי 567.

 תיקון טעות *

 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

 בסעיף 33 לחוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס׳ 5), תשל״ז—1977 !, במקום
 ״49(ב)״ יבוא ״49(א)״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י ו ח ה י ע ש ל י א ר ש  י
 יושב־ראש הכנסת שר המשפטים

 * נתקבל בכנסת ביום י״ד באייר תשל״ז (2 במאי 1977).

 1 ס״ח 858, תשל״ז, עמ׳ 170.

 80ר החוקים 863, ט׳ בסיון תשל״ז, 26.5.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
222 

 המחיר 64 אגותת


