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*פרידמןדניאל'פרופ

.(קרסנטי3'נאהרון,מ2"בעעמיגור'ננזהםעיזבון,!צרפתי'נמפקטורבעקבות)
הפגמיםסוגייתשביןהקשרעל,ראשיתלהצביעהיאזורשימהשלמטרתה
המטילותבחקיקהההוראותלבין,והטעיהטעותהמנו,ברצון(קוגניטיביים)התודעתיים

להתמודדניסושבעברשנושאיםכךעל,ושנית.לחוזהצדדיםעלומגוונותרבותחובות
המגדירותההוראותבגדרפתרונםאתכיוםמוצאים,ברצוןהפגמיםדיניבמסגרתעימם
בפסיקהבבירורמשתקפתזוהתפתחות.(הדיןמכוחמכללאתנאים)הצדדיםחובותאת

.הישראלית

ומגבלותיהםוההטעיההטעותדית

נקודותעלאצביעאולם,וההטעיההטעותבדיניבמפורטאדוןלאהנוכחיתבמסגרת
בדברהדיניםלביןאלהדיניםביןהקשרלהבנתדרושהשהבהרתן,אחדותמרכזיות
.הדיןמכוחמכללאתנאים
יכולאדםשאיןהיאטעותלגביהמוצאנקודתכיפשטניתבלשוןלומרניתן

זהלכללחריג.לטעותואחראיאיננוהשניהצדאם,טעותעקבשכרתמחוזהלהשתחרר

אתלבטלהמשפטלביתדעתשיקולהוענקשבמסגרתוהחוזיםלחוק(ב)14בסעיףמצוי
שטעההצדאתלחייבהמשפטביתמוסמךכזהבמקרה.שטעההצדבקשתלפיהחוזה

להשתמשהמשפטבתיממעטיםבפועלאולם.האחר5לצדהסתמכותיפיצוייבתשלום
,למשל,נניח.ביותר6נדירההיא(ב)14סעיףשלהפעלתועצםובכלל,זובאפשרות

,למשפטיםהספרביתדיקאן;אביבתלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה,המנייןמןפרופסור* .למנהלהמכללה
.(צרפתי'נספקטורעניין:להלן).231(1)לבר"פ,75/838א"ע1
.(שיםעזבךעניץ:להלן).167(3)מדד"פ,3*8/0שא"ע2
.(קרסנטי'נאהרוןtWW:להלן).397(1)מבד"פ,88/607א"ע3
.627-635;100-103(אכדךא"תשנ)חוזיםכהן'ונפדידטן'דראההסתמכותלפיצוייכיחס4
כךמשום.זולתושללטעותאחראיהאחרהצדאיןשלפיהההנחהעלמושתתבפיצוייםהחיוב5

,האחרהצדאתלפצותאותולחיבהמשפטביתעשףהחתהמןלהשתחררהזולתמבקשאם
.הביטולמןלהיפגעעלולואשרלטעותאחראישאיננו

ד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נבנפי86/221צ"בבגהדיןפסקהואביותרהחשובהחריג6
.החוזיםלחוק(ב)14סעיףהוראתאתהמשפטביתהחילשבו,469(1)מא
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פלוני.מסוימותבתכונותניחןהואכיבטעותבהאמינונכסלרכישתחוזהערךשפלוני
הנכסכילוהסתבראםאף,טעותבטענתממנולהשתחרריכולהואואיןבחוזהקשור
בבקשההמשפטלביתלפנותבידויש,אמנם.תועלתכלבולוואיןלצרכיומתאיםאיננו

בבקשהלהצליחסיכוייוכאמוראולם,המזזיםלחוק(ב)14סעיףלפיההוזהאתשיבטל
."למדדליםהינםזו

,היינו,המתקשרשללטעותואחראיהדיןבעינינחשבהשניהצדאם,הדבריםשונים
היתהאם.(מטעמושפעלאחראדםשלאו)השניהצדשלמהטעיהנובעתהטעותכאשר
הודעהבאמצעות,עצמובכוחותהחוזהאתלבטלשהוטעההצדיכול,כזוהטעיה
המשפטביתדעתשיקולשלוהשאלהשבזכותענייןהואהביטול.האחר8לצדשישלח
הטעותנבעהאם,נכסרכישתבענייןלעילשהובאהבדוגמא,ולכןכללמתעוררתאיננה
החוזהאתלבטלהקונהיוכל,הממכרשלתבונותיובדברהמוכרשלשוואממצג

.ההטעיהדינישלהמרכזיתהחשיבותמכאן.הנכסאתלרכושהחיובמןולהשתחרר
באמצעותאקטיביתהטעיה,האחת.עיקריותקטגוריותמשתימורכביםההטעיהדיני
,נכוניםלאנתוניםהשנילצדאחדצדמוסרכאשרקיימתכזוהטעיה.שוואמצג

בהטעיהעוסקתהשנייההקטגוריה.בחווהלהתקשרהשניהצדניאותזאתובעקבות
נתוניםהשנילצדמלגלותאחדצדנמנעשבובמקרהמדובר.גילויבאישמקורה
איעקב.בחוזהלהתקשראםבהחלטתוהשניהצדעללהשפיעוהעשוייםלוהידועים

(טעותיסודעלפועלכלומר)הדרושיםהנתוניםידיעתללאהשניהצדפועלהגילוי

אישללזושוואמצגשלהקטגוריהביןדרסטיהבדלקיים.בחוזהלהתקשרומחליט
שמוסרמיכלעל,אמתלומרכלליתחובהשמוטלתבכךנעוץזההבדל.גילוי

,לבבתוםולוזוחובההפרת.בחוזהעמולהתקשרלשכנעומנתעללחברואינפורמציה
ההטעיהביןסיבתיקשרשקייםבהנחה)החוזהאתלבטלברירהשהוטעהלצדמקנה

יקווההגילויואי,כללית9גילויחובתקיימתלאזאתלעומת.(החוזהקשירתלבין

.החוזהאתלבטלהטועההצדזכאישבמסגרתהטעותשלנוספתקטגוריהמפרטהחוזיםחוק7
סעיףלפיבביטולמדובר.המשפטביתדעתבשיקולמותנהואיננושבזכותענייןהואהביטול

ידועהיהשהדברשעהטעותעקבבחוזהאדםהתקשרשבובסקרההעוסקהחוזיםלחוק(א)14
מדוברטעותעלהסעיףבגדרנכללתזושהוראהאף.כךעללדעתעליושהיהאוהשנילצד

כאחראיששתקהצדהדיןבעינינחשבזהכמקרה.(שתיקה)מחדלבאמצעותבהטעיהלדעתי
להתקשרעומדשחכרויודעאחדצדאםכי(א)14מסעיףעולהלמעשה.זולתושללטעות
.הדיןמכוחגילףלחובתדוגמא,אפואזוהי.זאתלגלותעליומוטליסודיתטעותעקבבחוזה
ההוראה(בסיפא)נקבעהשבו,החוזיםלחוק15סעיףכגדרהנכללכנושאמדובר,למעשה
הכלולבנושאפרטימקרהמבטא(א)14סעיף,אחרותבמלים.גילויחובתבענייןהכללית
.15סעיףשלבסיפא

.(לעיל7הערה)חוקלאותו(א)14סעיףוכן,החחיםלחוק15סעיף8
שכן,("חובה"מלהבדיל)"נטל"להחוזיםלחוק15שבסעיףהגילוידרישתנחשבתטכנית9

עשיהמסוימיםכמקריםאולם.החוזהלסיהמתקשרזכויותאתלשלולרקעלולההפרתה
אלהבנסיבות.החוזיםלחוק12סעיףלפילפיצוייםעילהלהקנותהגילוידרישתשלהפרתה
.579(אכרךא"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'דראה.גרידאנטלעלולאחובהעלכמובןמדובר
החוזהלביטולעילהורקאךמקנההואכאשר.שוואמצגלגביגםלעשותניתןדומההבחנה
.חובהבהפרתמדובר,השוואמצגבשללפיצוייםעילהקמהכאשרואילו,בנטלמדובר
.חובהבמונחהמקריםבשניאשתמשזווברשימהטכניתהיאהנקודה
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.נמסרהשלאהאינפורמציהאתלגלותחובההיתהקיימתאםורקאךהטעיה
בדברהנוגעמהצדדורשתגילויחובת:זההואכלליתגילויחובתשללהעדרההטעם
נוחיםשאינםנתוניםלגלות,היינו,שלולאינטרסלהזיקהעלולאקטיבימעשהלעשות

רקלולהסכיםאוהחוזהמקשירתלהימנעהשניהצדעשויזאתבעקבותכאשר,לו
,אקטיבימצגבענייןהכלליתהדרישהשגםהואנכון.המגלהלצדנוחיםפחותבתנאים
,אמתדברילומרעליומוטל,השניהצדעלשישפיעודבריםלומרצדבוחראםשלפיה
זאתבכל.(לונוחהאיננההאמתכאשר)שלולאינטרסבניגודלפעולאדםעלמטילה
נתוניםמיזמתויגלהשצדשהדרישהלומרצריךואין,השנחםביןבסיסיהבדלקיים

דבריםמאמירתלהימנעהדרישהמןערוךלאיןחמורהשלוהאינטרסאתהנוגדים
לכריתתבהקשרכילהכרההגענוהחברתיתההתפתחותשלהנוכחיבשלב.אמתשאינם
אף)אמתלומרהמוסריתלחובה,משפטייםכלליםבאמצעות,ביטויליחןצריךהוזה
.(אמתאימאמירתלהימנעכחובה,המשפטבתחום,להגדירהיותרנכוןזהיהאכאןשגם
איננהכזונורמה.כלליתגילויחובתהמטילהמשפטיתלנורמההצדקהאיןאך

השופטשלבלשונו.'המתקשרים0שלהרגילותהציפיותאחתואמתואיננהמציאותית

לנוואלרגילמסחריבחוזהעוסקיםאנו",מקרקעיןלרכישתלעסקהבהקשר,לנדוי
ביציבותנפגעשמא,אלהכגוןבעסקותומתןלמשאמדיגבוההמוסריתרמהלקבוע

הגילויאיבסוגייתהמוצאנקודת.1!"...חוזהעלחתםאשראדםשלובציפיותיוהמסחר
חובתשללהיווצרותההבסיסיההנאי.לגלותכלליתחובההעדרעל,אפוא,מושתתת

לגלותנדרשאדםאיןכרגילשכן,לגלותהנדרשלצדידועותהיושהעובדותהואגילוי
העשויותעובדותהצדדיםאחדיודעאפילואולם.'יודע2איננועצמוהואאשראת

מאליומובןזהאין,תנאיםובאילובחוזהלהתקשראםבהחלטתוהשניהצדעללהשפיע

עלהיהשמוטללהראותצריך,ביטולברירתיקנההגילוישאימנתעל.לגלותןשעליו
אונוהג,ספציפידיןיסודעלזאת,בהםשמדוברהנתוניםאתלמסורששתקהצד

אלהבשיקוליםדיון.המקרהבנסיבותגילויחובתנוצרהשמכוחםמיוחדיםשיקולים
עללהצביעדילענייננו.ן'הנוכחיתהמסגרתמןחורגגילויחובתקמהשבהן,ובנסיבות
.כלליתגילויחובתשלהעדרה

בעיקר)וההטעיההטעותדינישלמגבלוהיהםעללהצביענועדהזוקצרהסקירה
מצגבהעדר.טעותעקבחתהשערתהצדשלראותומנקודת(גילויאיעלהמושתתהענף
מללהשתחררהטועההצדשלהאפשרותמותנית,י"הגילוחובתשלהפרהאושווא

מקובלת,למשל,כך.מוצדקתתהיהלאכזוחובהשלהטלתהשבהןנסיבותלתארגםניתן10
אתולושאיןלאדםלגלותהחיבהחוקראיןמחקרפריוההיאבאינפורמציהמדוברשאםהדעה
לקנותשבבואונראה.מחצביםישמסויםשכאזורגילהשפלונישיחלדוגמא.אמוןיחסי

Kronman,ראה,זאתלגלותחייבהואאיןאזורבאותומקרקעין "Mistake , Disclosure

.7(1978)Legal Stadies.1ש01נ"Contract]0Law"71Information and

.244'בע,לעיל1הערה,צרפנה'נספקטורכעוץ11
הערה,קרסנטי'נאהרוןבענייןוהן,לעיל1הערה,צרפנו'נספקטורבענייןהןמשתקףזההנאי12

.בהמשךתידוןזוסוגיה.לעיל3
.(האחרלצדהידועהטעות)לעיל7בהערההובאהגילוילחובתאחתדוגמא13
.לעיל7הערהראה,הטעותעליציעהלרבות14
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הסיכויים,וכאמור,החוזיםלחוק(ב)14סעיףלפיהמשפטביתדעתבשיקולהחוזה
להצביעזורשימהשלמטרתה.למדידליםהינםזהסעיףמכוחהוזהיבטלמשפטשבית
הדיניםבאמצעות,היינו,אחריםבכליםהבעיהעםהדיןמתמודדרביםשבמקריםכךעל

.מכללאלתנאיםהנוגעים

הדיןמכוחמכללאתנאיםשלהשלכותיהם

שלארוכהשורהלחוזהצדדיםעלמטילההצרכניתוהחקיקההעניפההאזרחיתהחקיקה

עצמועלנטלשצדהתחייבותכדיןהואאלהחובותשלרינןרביםבמקרים.חובות

גםמכאן.הדיןמכוחבחוזהכנכללותאלהחובותרואים,אחרותבמלים.החוזהבמסגרת

התכונותבושאיןנכסרכישתבענייןלדוגמאנשוב."הדיןמכוחמכללאתנאים"הכינוי
לאמיתןהעובדותאתידעואילו,טעותמחמתהקונהפעללהנחתנו.להןמצפהשהקונה

משחררתאיננה,כשלעצמה,זוטעות,שראינוכפיאולם.נכסאותומרכישתנמנעהיה
אםרקיתאפשר(ההטעיהאו)הטעותדינימכוחהחוזהביטול.החתהלפימחיוביואותו
אתלבטלהמשפטביתיאותאםאומטעמותאוהמוכרשלמהטעיההטעותנבעה
.(החוזיםלחוק(ב)14סעיף)הטעותמהטתהחוזה

חובותאתהקובעותהחקיקההוראותלרקעלחלוטיןלהשתנותעשויההתמונהאולם
נכס"מסראם,חיוביואתקייםלאהמוכרכימורההמכרלחוק(3)11סעיף.המוכר6ן

מיוחדתלמטרהאוהמסחריאוהרגיללשימושוהדרושותהתכונותאוהאיכותבושאין
הדרושותהתכונותלממכרהיולא,שלעילבדוגמאכינניחאם."ההסכםמןהמשתמעת
,יוכלזוובמסגרתהחוזההפרתבשלבמעדיםלזכותהקונהיוכל,הרגיללשימושו
בהםרביםבמקריםחלל"הנ(3)11סעיף.החוזהאתלבטל,הדרושיםהתנאיםבהתמלא

אוהאיכותלושישנכסרוכששהואהאמיןהקונה,היינו)טעותמחמתהקונהפעל
מסיטהסעיףאולם.(כןהדבראיןשלמעשהשעה,הרגיללשימושוהדרושותהתכונות

הדיניםעללהסתמךזכאיהואאםבין,שהקונההיאהתוצאה.ן~ההפרהלדיניהדגשאת
,היינו,אחריםמשפטייםבכליםלהגנהיזכה,לאואםוביןהטעיהאולטעותהנוגעים

אםבשאלהמותניתאיננהזוהגנה.המוכרחובותאתהמגדירההחקיקהבאמצעות

המפורטיםהיסודותשהתמלאובכךדישתחולמנתעל.לאואםהקונהאתהטעההמוכר

.המוכרהחובותאתהמגדירהבחקיקה

שאחכרהשיקולמחמתביןוזאתלגלותחובהשקמהובלבדגילויאיגםכמובןכוללתהטעיה15
.אחרותנסיבותמחמתוכיןלעיל7בהערה

מכללאבתנאיםהעוסקיםלאלהחוזיטרום(גילויואי)למצגהנוגעיםהדיניםביןהקשרבעניין16
החוזיםדפוסי"כהן'נ;561-566(אכרךא"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'ד:ראההדיןמכוח
,13(ה"תשמ)לזהפרקליט"הצדקלעקרונותהפורמליהכללבין:ומחןבמשאלבותום

19-22.
הגורעאובורגילשימושהמונעבממכרפגםעלהמוכרידעשאםלהניחסבירזאתעם17

אפשרהתאמהלאיהנוגעבכלשלפחותונראה,זאתלגלותעליומוטלמערכומשמעותית
.230-231(ן"חש)חחיםדינישלו'גהשווה.המכרמחוקזאתלהסיק

באימוחניתבושמדוברהחקיקהדברשלותחולתויש,זאתעם18

'

nrrשהחיקוקמישלמצידו
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עלהמגבלותלרקעבמיוחדבולטתהדיןמכוחמכללאהחובותשלהרבהחשיבותן
אפילוכןכמו.כלליתגילויחובתקיימתלאשראינוכפי.לעילשאוזכרו,הגילויחובת
שהנתוןבכךזוחובהשלקיומהמותנה,גילויחובתלגביוקיימתשכרגילבנתוןמדובר

הצדדיםאחדשלאחריותואתקובעשהחוקמקוםאולם.בואשמדוברלצדידועהיה
(המכרלחוק(3)11בסעיףכאמורהממכרלהתאמת,למשל)מסוימיםלנתוניםביחס

שמקורומכללאתנאיהפרתכשלאחריותצדאותועלתחול,התקיימולאאלהונתונים
התנאיםהתקיימולאאפילותחול,חוזיתאחריותבמהותהשהיא,זואחריות.חוקבאותו

לאעצמוצדשאותוהעובדהמחמת,למשל)גילויחובתשלהיווצרותהלשםהדרושים
.(הדרושיםהנתוניםאתידע

בצידולהתקייםזוחובהעשויה,גילויחובתהיוצריםהתנאיםהתקיימושאםמובן
לאהגילוישחובתבהנחה)הטעיהבשלמעדיםותקנההדיןמכוחמכללאהתנאישל

יהיוהרגילשבמקרההואהדבריםמטבע.חוזההפרתבשלהסעדיםבצד(קוימה

.אלטרנטיבייםהסעדים
כופותחוקבהוראותמקורןכאשררבהבמידהגוברתהדיןמכוחהחובותשלעוצמתן

.ביניהםהסכםבאמצעותלשנותןחופשייםאינםשהצדדיםהוראותהיינו,(קוגנטיות)
בצורההפוגעתנאיבושישלכךערשהיהמבליאחידחוזהעלחתםשפלונינניח,כך

במסגרתבסעדלזכותבידויהיהולעתים,שטעהלומרניתן.שלובאינטרסחמורה
לתוכןבקשראותוהטעההשניהצדאם,למשל)ברצוןלפגמיםהנוגעיםהדינים
שבסעיףההוראהבאמצעות,היינו,אחרתבדרךלהיפתרעשויההבעיהאולם.(המסמך

בחוזהמקפחתנאילשנותאולבטלהמשפטלביתהמאפשרתהאחידיםהחוויםלחוק3
כלהיתהשלאכךשבמסמךלתנאיערפלוניהיהאפילולחולעשויהזוהוראה.אחיד
,ברצון20פגםבקיוםמותניתאיננההאחידיםהחוזיםחוקשלתחולתו.מצידוטעות
איתןהתמודדושבעברבעיות"בעקיפין"לפתורעשויהואמעטיםלאבמקריםאולם
.ברצוןהפגמיםדיניבאמצעותלרבות,אחריםבכלים
המשפטביתידיעלשניתנודיןפסקימספרבאמצעותלעילהאמוראתלהמחישננסה

.העליון

:צרפתית'נספקטור

בןבנייןלבנות,כללבדרך,התירושבובאזורקרקעחלקתלמכוראדםביקשזהבמקרה
חפץשבובמחירהמגרשאתלמכורניסיונותיובמהלך.זהמסוגמגרשעלדירות16

נסוגאףהפוטנציאלייםהקוניםאחד.בלבדדירות12לבנותניתןמגרשושעללוהסתבר

בעתעליהידעאם,ההתאמהאיעללהסתמךזכאיהקונהאין,למשל,כך.עליולהגןנועד
11סעיףשלהדיספוזיטיבימאופיונובעתזומגבלה.המכרלחוק12סעיףראה.החוזהכריתת

.חוקלאותו
.12הערהלעילראה19
.דיספוזיטיביתחוקלהוראתשהתייחסה,לעיל18להערהזאתלעומתהשווה20
.1הערהלעיל21
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המחיראתלקבלניתןלאכילמוברהודיעבענייןשטיפלוהמתווך,העסקהמןזומסיכה
,נמצאזמןכעבור.בלבדדירות12המגרשעללבנותשניתןהעובדהמחמתחפץשהוא

שדרשהמחיראתלשלםניאותואשרההגבלהעלידעשלאקבלן,אחרמתווךבאמצעות

המגרשעללבנותשניתזהדירותמספרעלההגבלהדברלקבלןנודעכאשר.הבעלים
מתאיםמקרהשזהוהחליטההמחוזיהמשפטבביתהשופטת.החוזהאתלבטלביקש

אולםההוזיםלחוק(ב)14בסעיףכאמורהמשפטביתדעתשיקוללפיחוזהלביטול
למוכרכלשהופיצוילשלםהקבלןעלאםהשאלהאתנוספתלהתדיינותהשאירה
.וה22סעיףמכוחהחוזהביטולבעקבות
בדעת(אשרהשופט)השופטיםאחד.שונהגישהננקטההעליוןהמשפטבבית

הפרתהמחמתהחוזהאתלבטלזכאי(הקבלן)שהקונהסבר(ההנמקהמבחינת)מיעוט

בביטולהעוסקהחוזיםלחוק(א)14סעיףלפיהןוזאת,המוכרידיעלהגילויחובתשל
הגיעוהרובשופטי.לחוק15סעיףלפיוהן,השניחלצדהידועהטעותמחמתחוזה

לאלדעתם.הגילויחובתאתהפרשהמוכרהוכחלאכיסברוהם.שונהבדרךלפתרון
חובתחלהשלאומכאןלהקיםשניתןהדירותמספראתמיזמתולגלותהמוכרעלהיה

מסויםקונהמוכןמדועלחקורנדרשלאהמוכר.החוזיםלחוק15בסעיףכאמורגילוי
ביחסהקונהשלטעותועלידעשהואהוכחולא,מגרשעבוריחסיתגבוהמחירלשלם
החוזיםלחוק(א)14לסעיףתחולהאיןלפיכך.המגרשעללבנותשניתןהדירותלמספר
.עליהלדעתעליוהיהאוידעהשנישהצדאחדצדשלבטעותהעוסק

ידיעלהופקעהמגרשמןחלקכיהסתבר.אחרממקורוהצלהלרווחזכההקונהאולם
שהיתהשאלה,ההפקעהזכותהתגבשהשלבבאיזהלחלוטיןברורהיהלא.העירייה
הזכותהתגבשהאםשכן,הגילויוחובתהטעותלסוגייתרלבנטיתלהיותהיאאף,יכולה

באותוהמוכרידעאםכןכמו.שטעהמשמע,כךעלידעלאוהקונההחוזהכריתתלפני
שופטיאולם.לקונהזאתלגלותעליושהיהלהניחסביר,ההפקעהזכותקיוםעלשלב
,גילויחובתשלהשאלהועלהטצותדיניעללהסתמךשלא,זהבענייןגם,העדיפוהרוב

למוכרנורעומתיההפקעהזכותהתגבשהמתילחלוטיןברורהיהלאשכאמורגםמה
יסודועל)המכרלחוק(א)18שבסעיףההוראהיסודעלפסקוזאתבמקום.כךעל

אתלקונהלמסורהמוכרחייבלפיהאשר(עצמובחוזהשנכללההמקבילהההוראה
שלזכותכאלההפקעהלזכותהתייחסוהם.שלישיצדשלזכותמכלנקיכשהואהנכס

והקונההמוכרמצדהחוזהשליסודיתהפרהמהווהקיומהשדברומכאן,זהשלישיצד

אלא,המוכרבהתנהגותכלשהופגםעלמושתתאיננוזהביטול.החוזהאתלבטלזכאי
.כמוכרעליומטילשהדיןדרישהלקייםבידושאיןכךעל

זכהלאהואאולם.טעותמחמתהקונהפעלזהשבמקרהברור:דברשלסיכומו

ראההחוזיםלחוק(ב)14סעיףלפיחוזהביטולשלבמקרהבפיצוייםלחייבהאפשרותלעניין22
אחתובעונהבעתהפיצוייםבשאלתלדקשישצויןהעליתהמשפטבביתאולם.לעיל7הערה
.הנוכחיתהמסגרתמןחורגזובסוגיהדיון.החוזיםלחוק(ב)14סעיףלפיבביטולהריוןעם

לחוק15בסעיףהמפורטתהגילויחובתשללקיומהפרטיתדוגמאזהסעיףמהווה,שצויןכפי23
.7הערהלעילראה,החחים
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הדיניםבגדרהפתרוןנמצאזאתבמקום.ברצוןלפגמיםהנוגעיםהדיניםבמסגרתבסעד
.(בחוזהשנקבעמפורשתנאיאףזהובמקרה)מכללאלתנאיםהנוגעים

:ג'מ"בעעמישר'נשהםעכבון

שבו,שייםעיזבוןבענייןוהתעוררהשבהלהפקעההצפוינכסמכירתשלשאלה

(הקונה)לתובעתלהקנות,1975בשנתשנערךבחוזה,(הסוכרת)הנתבעתהתהחבה

מתארתוכניתהיתהעתבאותהשכברנראה.מסויםבביתארוכהלתקופהחכירהזכויות
הנושא.1980בשנתהופקצאכןהנכס.מופקעלהיותהביתהיהאמורשלפיהמאושרת

זאתצם,חוזההפרתבדברהדיניםפיעלשהוכרע,הדיןבפסקכללנזכרלאטעותשל
הביתהיותדברעלידעלאמהםאיששכן,משותפתטעותמחמתפעלוהצדדיםכיברור
שלפיו,המכרלחוק18סעיףלפיחוכתהאתהפרההמוכרתכינפסק.להפקעה25מיועד
'תהשופט)המשפטבית.שלישיצדשלזכותמכלנקיכשהואהנכסאתלמסורעליה

ממשיחלקאוחלקהלהפקיעקיימתזכותכי,צרפתי'נמפקטורעלבהסתמך,קבע(אור

18סעיףבמובןשלישיצדזכותמהווה,ממנהממשיחלקעלבניהלמנועאוממנה

צדשלזכות,אפוא,מהווה,להפקעהמיועדהביתהיהשלפיההמתארתוכנית.ל"הנ

בביטולהקונההסתפקהלא,צרפתי'נספקטורבענייןכמושלא,הפעם.כאמורשלישי
רקזהפריטכללבפועלאולם)החוזההפרתבשלבפיצוייםוזכתהתבעהאלא,החוזה
.(למוכרתששילמההמכרדמיהשבת

לשאלההנוגע,הסוגייהשלנוסףהיבטעלאורזורהפיצוייםתביעתשלזואפשרות

להשתחררבמגמהברצוןהפגמיםדיניעללהסתמךמעונייןלהיותעשויהצדדיםמןמי
להפקעההצפוינכסאופגוםנכסרכששהקונהמקוםכי,לחשובהיהניתן.החוזהמן

זהאיןאולם.הטעיהאוטעותשלבטענההחוזהמןלהשתחררשיחפוץהקונהזהיהיה
כרוכהברצוןהפגמיםדיניעללהסתמךאינטרסהצדדיםמןלמיהשאלה.ההכרחמן

עלרובצתההפקעהזכותלקיוםאובנכסלפגםהאחריותאם.החוזיתהאחריותבשאלת
(ב)14סעיףלפיהחוזהאתלבטלהמשפטמביתלבקשהמוכרדווקאעשוי,המוכר
שכברכפיאולם.הכבדההחוזיתהאחריותמןלהשתחררבמטרהזאת,החוזיםלחוק
.למד24דליםהינםכזובבקשהלהצליחהסיכויים,ראינו

:2'קרסנטי'נאהרון

התנאיםדינילביןברצוןהפגמיםסוגייתביןהקשראתהממחישנוסףדיןפסקזהו
שינויאדםעשהזהבמקרה.בהםהכרוכההחוזיתהאחריותולשאלתהריןמכוחמכללא

.2הערהלעיל24
.הדיןלפסק170'עמ25
מחוזהלהשתחררמוכרשלניסיון)494(1)מאד"פגלאור'ננחמני82/406א"עהשווה26

,נוספתאפשרות.(יפהעלהלאהניסיון.ככדהלושנראתהחוזיתאחריותנוכח,טעותבטענת
כריתתשלאחר,כגון)הסיכולדיןעללהסתמךהיא,הכללמןיוצאיםבמקריםלעלותהעשויה
אתלקייםיכולהמוכראיןשבעקבותיהכך,הפקעהזכותנוצרההנכסלהעברתקודםאךהחוזה
.(חיובו

.3הערהלעיל27
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שללהשנעשההשינוידברהתגלהכאשר.מכרהמכןולאחרשבבעלותומשאיתבמבנה

המוכרידעאםכיצייןחלימההשופט.בדרכיםהתנועהרשיוןאתמהרכבהרישוירשות

להטעיהלהיחשבשתיקתויכולה,והחרישהמשאיתשלהעתידיתהשבתתהאפשרותעל

15לסעיףההפניה.החוזהאתלבטללקונההמאפשרת,החוזיםלחוק15סעיףבמובן

לחוק(א)14סעיףבגדרגםהמקרהנכללזאתעםאך,במקומההיאהחוזיםלחוק
הרכבבמבנההשינויעליורעאיננושהקונהלדעתהיהחייבאוידעהמוכר.החוזים
השופטכיאצייןעוד.הקונה28שלטעותועלשידעכמילהיחשבהמוכרצריךולפיכך

שלהשבתתהלאפשרותערהיהלאהמוכראם,גילויחובתקיימתשלאהניחחלימה
.בדברהנוגעלצדידועותהעובדותהיואםרקקיימתגילוישחובתהדברנכון.המשאית

שינויהעושהשאדםסבוראניזאתבכל.יודע29הואאיןאשראתלגלותנדרשאיננואדם

,לוידועהזועובדה.לקונהזאתלגלותחייב,הרישוימשרדאישורללאברכבמשמעותי
לדעתחייבהואהרי,ממנהלנבועהעשויותהתוצאותמלואאתיודעהואאיןאםואף

כדיבכךשדילינראה.סבירקונהשלבעיניורבהחשיבותלהיותעשויהזהשלעניין
,הגילויחובתבענייןהמשפטביתשלעמדתונוכח,מקוםמכל.גילויחובתעליולהטיל

חובתשלהפרתהעלהיינו)ההטעיהדיניעלהקונהשלזכותואתלבססהיהניתןלא
כפי.הדיןמכוחמכללאלתנאיםהנוגעיםהדיניםבמסגרתהפתרוןנמצאושוב,(הגילוי
בושישנכסלספק,המכרלחוק(3)11סעיףמכוח,המוכרעלמוטל,לעילצויןשכבר

כילקבועהתקשהלאהמשפטבית.הרגיללשימושוהדרושותהתכונותאוהאיכות
מכללאלתנאיםהנוגעיםהדיניםיסודעלבסעדהקונהזכהזובדרך.זוחובההפרהמוכר
.החוזההפרתמהווהשהפרתם,הדיןמכוח

סיכוםהערות

ועל(החוזיםלחוק(ב)14סעיף)להאחראיאיננוהשנישהצדהטעותדיןעלהמגבלות
הפגמיםדיניבמסגרתאיתןהתמודדושבעברשבעיותלכךגרמוהגילויחובתשלהיקפה

(מכללאתנאיםאו)לחובותהנוגעיםהדיניםבגדרפתרונןאתאחתלאמוצאות,ברצון

קיימתשבמסגרתותחוםשישנולומרניתן,למעשה.הדיןמכוחהצדדיםעלהמוטלות
זוברשימה.מכללאבתנאיםהעוסקיםלאלהברצוןלפגמיםהנוגעיםהדיניםביןחפיפה

ידםקצרהבהםואשרמכללאהתנאיםדינישליתרונםבלטבהןדוגמאותעלהצבעתי
שתיעללהסתמךהנפגעהצדיוכלבהןנסיבותשייתכנומובן.ברצוןהפגמיםדינישל

לממכרישכיבאומרוהקונהאתהטעההמוברכאשר,למשל,אלהדיניםמערכות
יוכלכזהבמקרה.נכוניםהיולאשהדבריםשעה,הרגיללשימושוהדרושותהתכונות

.המכר30לחוק(3)11סעיףהוראותהפרתעלוהןההטעיהדיניעלהןלהסתמךהקונה

15סעיףשלהסיפאבגדרפרטימקרה(א)14סעיףמהווהלעיל7בהערהצויןשכברכפי28

.הגילויבחובתהעוסקת
.זולהערהוהטכסט12הערהלעילראה29
לעומתזהחסרונותיהםאוהסעדיםביתרונותדיון.אלטרנטיביםבעיקרםיהיושהסעדיםמהבן30

.הנוכחיתהמסגרתמןחורגזה



169הדיןמכוחמכללאותנאיםהטעיה,טעות

לתנאיםהנוגעהדיןעללהסתמךהנפגעשלהאפשרותתחסםבהםמקריםלתארגםביתן
נושאיםשקיימיםגםמובן.לסעדיבלעדימקורברצוןהפגמיםדינייהווואזמכללא

במקרה,למשל,הדברכך.אלהדיניםממערכותאחתשלבמסגרתהורקאךהנמצאים

בלעדיתתחולה)הדיןמכוחמכללאתנאילגביושאיןלנושאביחסהטעיהאוטעותשל
בעתידלייצרוהתחייבשהמוכרנכסשלזוהיאהפוכהדוגמא.(ברצוןהפגמיםדינישל

הקונהאך,ההטעיהאוהטעותלדיניתחולהאץזהבמקרה.פגםבונפלהייצורובמהלך

.הדיןמכוחמכללאתנאישלהפרהמחמתבסעדלזכותעשוי

בסעיפיםהמפורטיםוההודעההבדיקהבנטליהקונהעמרלאשבהזוהיאבולטתדוגמא31
הדיניםמכוהסעדהקונהמןשוללתאיננהאלהכנטליםעמידהאילדעתנו.הסכרלחוק13-16

כרךא"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'דראה,(לפיהםעילהלוישאם)הטעיהאולטעותהנוגעים
.563-565(א




