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*גרוסקופףעופר

דברפתח

nited/)'נכנען93/5664א"בעהעליוןהמשפטביתבפנישנפרסהמעשהסיפור

ls[ates of Amelicaהמשפטשידעוהמרתקיםמהציורייםאחדספקללאהוא

תקווהנוליאשר,הדיןפסקשלהסמלילשמובנוסף.האחרונותבשניםהישראלי
הדיןבפסקיש,שבידידותינוהטובהעםליחסינובנוגעזעםנבואתבגדרהואאקכי
:קנייןבדיניטובמבחןשלהמרכיביםכלאת

שתיבשוקאחרתמרוכלתרכשה,ביפוהפשפשיםבשוקחנותבעלת,כנען'גב
אתשניקתהשעה,הבחינהימיםמספרלאחר.ח"ש250תמורת'קיטש'תמונות
.היהודיהמוזיאוןשלובמדבקה"ראובן"בשם,מסגרותיהןאתוהסירההתמונות

מדוברכיהעלובדיקותיה.בבירוריםפתחהכךובעקבות,חשדהאתעוררהדבר
התמונות.רולר000,1152-כשווייןאשררוביןראובןהציירשלמקוריותבתמונות

,הדיוןלצורך,הנהבהןוהבעלות,הברית-בארצותלתערוכהשהושאלולאחראבדו
.הבריתי-ארצותממשלתשל

וזאת,השוקתקנתבתנאיעומדתאיננהכנען'הגבכיקבעהמחוזיהמשפטבית

'לפרופלהודותברצוני.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרביתמרצה* ולפרופמדינהברקלמר,זלצמןנינה
קודמתלטיוטההמועילותהערותיהםעלפרידמןדניאל'

.זופסיקההערתשל
ניתןהדיןפסק.(((5מ:ג'נכנעןעניין:להלן)567,(2)97כרך,עליוןתקדין,(פורסםטרם)1

,יאירבןמיכאלהשופטידיעלשניתן,המחוזיהמשפטביתשלהדיןפסק.97.4.13-הביום
בתפורסם,לממשלהמשפטיליועץמונהטרםקצרזמן

-

90/339Unaed(א"ת)א SMes of

Amenhca397(1)ד"תשנמ"פ,כנען'נ.
.שאבדולאחרעבורןששולםהביטוחסכום,לפחות,זהו2
הכירהעליוןהמשפטובית,התמונותשלהעיקריתהמבטחתהייתההכרית-ארצותממשלת3

החלטהאקבלזובמסגרת.הביטוחדמיאתששילמהלאחרהבעליםבנעלילעמודבזכותה
,השוקתקנת"זמיר'אראהזהבענייןהמחוזיהמשפטביתנימוקיעללביקורת.כנתונהזו

.359,361-364(ו"תשנ)כומשפטים"ועודעושרעשיית,משותפתטעות
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לביןכנען'הגבביןשנכרתהחוזה,ראשית:שוניםנימוקיםשלושהעלבהסתמך
;השוקתקנתתנאילהיווצרותבסיסלשמשהיהיכולולא,בטלחוזההיההרוכלת

התמונהאתרכשהלאכנען'שהגבמאחרהשוקתקנתתנאיהתקיימולא,שנית
כנען'הגב,ושלישית;הרגילעסקיובמהלך,זהמסוגנכסיםבממכרשעיסוקוממי

ביתהורהלפיכך.התמונות4אתלהשיבעליהכןועלצודקבלתיבאופןהתעשרה
שאינםמטעמים,זאתעם.הברית-ארצותלממשלתהתמונותאתלהשיבהמשפט

כנען'לגבלהשיבהברית-ארצותממשלתאתלחייבלנכוןמצא,צורכםדיברורים
.5(ח"ש250)התמונותתמורתששילמההכספיםאת

לממשלתהתמונותהשבתעל,(דעותברוב)הואאףהורההעליוןהמשפטבית
.המחוזיהמשפטביתשלמזומשמעותיבאופןשונההנמקתואך,הברית-ארצות
חוזהבטלות)המחוזיהמשפטביתשהציגהראשוןהנימוקאתדוחיםהרובשופטי
המשפטביתשלהשניהנימוקעלורקאךהחלטתםאתלבססובוחרים,6(המכר
תמורהניתנהשלאמהטעםהןוזאת-השוקתקנתתנאיהתקיימותאי-קמא

מסוגונכסיםבמכירתשעוסקמיידיעל"הייתהלאשהמכירהמהטעםוהןממשית
השוקתקנתשהתקיימהבדעההיה(טירקלהשופט)המיעוטשופט."הממכרשל

,הרוברגישתאליבא,הבעייתייםהיסודותשנישאתמהטעםוזאת,עסקינןבובמקרה
האמיתיתמהותולפיולא('קיטש'תמונת)הצדדיםשבידיהמידעלפילבחוןיש
,ובצדק,מתעלמותהמיעוטדעתוהןהרובדעתהן.(ראובןשלתמונות)הממכרשל

והבנתומדוברבוהזעוםהסכוםלאור.המחוזי7המשפטביתשלהשלישימהנימוק

המשפטביתנמנע,כנען'לגבלהשיבומתנגדתאיננההברית-ארצותממשלתכי
.ההשבה8סוגייתלעומקמלהיכנס

והחשובותהקשותהשאלותלמכלוללהתייחסאוכללאזופסיקההערתבמסגרת
השונותלגישותביחסעמדהמלנקוט,לחלוטיןכמעט,אמנעואף,הדין9פסקשמעלה

.364-378'בע,שםראההמחוזיהמשפטביתנימוקיעללביקורת4
התמורההשבתעללהורותלהחלטהממששלהנמקהאיןשפורסםהדיןבפסקלפחות5

עלמבוססתההנמקהכיכהן-שטרסברגהשופטתמניחההעליוןהמשפטכבית.כנען'לגב
התייחסעושרעשייתשלהנימוקכינראה,הכבודכלעם.במשפטולאעושרעשייתדיני

להלשלםהברית-ארצותממשלתלחובתולא,התמונותאתלהשיבכנען'הגבשללחובתה
'בע,3הערהלעיל,זמירוכן,411'בע,1הערהלעיל,המחוזיהדיןפסקראה)התמורהאת

.(זהבענייןיאירבןהשופטשלדינושבפסקהבהירותחוסרעלהמצביע,371-372
שופטשגםנראהכייצוין.הדבריםבהמשךיוצגוזהטעםלדחייתהמשפטביתנימוקי6

.הדיןפסקשלזהלחלקשותף,הגיעאליההתוצאהלאורולו,המיעוט
.ואילך371'בע,3הערהלעיל,זמירראהזהנימוקעלמשכנעתלביקורת7
העובדהמכוחהסכוםהשבתעללהורותהאפשרותעלרומיתכהן-שטרסברגהשופטת8

27פסקה,1הערהלעיל)בכךמרחיבהאיננהאך,לבעליהאבידהלהשבתסייעהשהקונה

.(פורסםשטרםהדיןבפסק
המוכרתביןהחוזהשלמעמדומה:מעוררשהמקרהמרכזיותשאלותשלושעללהצביעניתן9

השוקתקנתלהתקיימותהתנאיםשלהנכונההפרשנותמהי;(נפסדאובטלהואהאם)לקונה
מסוגונכסיםבמכירתשעוסקמי"הואהמוכרכיוהתנאיהתמורהיסודובמיוחד)במיטלטלין
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אנסהזאתכנגד.השוק10תקנתלפרשנותביחסהעליוןהמשפטביתשופטישהביעו
,אלהכגוןכמקריםהגורדיהקשראתלנתקהמאפשרמשפטיפתרוןעללהצניע
פסיקתשמעוררתוהמדיניותהדיןבעיותלשלללהיכנסמבליראויהלתוצאהולהגיע

.העליוןהמשפטבית

לגורמיםהיחסיםמשולשפירוק-לפתרוןהמפתח

משלושאחתכלשלנפרדתבחינההואשנוצרהמשפטיהסבךלפתרוןהמפתח
:זהבמקרהשנוצרהיחסיםמשולשאתהמרכיבותהבילטרליותהיחסיםמערכות

מקוריבעלים
(הברית-ארצותממשלת)

"
--------

-
-

קונהחוזהמוכרת
(כנען'גב)(בשוקרוכלת)

.קונה-מקוריבעליםהיחסיםמערכתעלהחלטתואתביססהעליוןהמשפטבית
יכולההאםהיאלבחוןישאותההמרכזיתהשאלה,זאתיחסיםמערכתבמסגרת
היאשאיןהעובדה-לנכסביחסבזכויותיהקריטיפגםעללהתגברהקונה
יסודכלל.הנכסשלהמקוריהחוקילבעליווכויותיהאתאחורניתלייחסיכולה

בידיוהקיימותמאלהזכויותיותרלהקנותיכולאיננושאדם,הואקנייןבדיני
)habetת0תnemo dat quod(,הטועןאדם,ככלל,כיהמסקנהמתחייבתרממנו

בינוהמקשרותהעברותשרשרתעללהצביעמסוגללהיותצריךקנייניתלזכות
העברותשרשרתלצייריכולההקונהאין,בענייננו.הנכסשלקודמיםבעליםלבין

וייתכן)אבדושהתמונותהואלכךהטעם.המקוריהבעליםלביןבינההמקשרת
לחוליותכדיןממנוהועברהלאבהןהקנייןוזכות,המקורילבעלים(נגנבושאף

עללהצביעהקונהצריכהזהפגםעללהתגברמנתעל.לקונההקשורותהשרשרת

הפלאתרופת!!(בשרשרתהקודמותהחוליותאחתבידיאו)בידיהשמתקיימתכך
בתנאים,קנייניתזכותשלרכישתהמאפשרתזותרופה."השוקתקנת"הקרויה

הסכומיםלהחזר,השוקתקנתבתנאיעומדואינוכמידה,זכותלקונהישוהאם;("הממכרסל
.ששילם

שבעהשלבהרכבגופףדיוןלקייםהעליוןהמשפטביתנשיאאישר(97.7.9)לאחרונה10
.שופטים

.17להערהטקסטלהלןראה11
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אושלוהקנייןבזכותפגםשישמאדםנרכשהכשהיאגם,ומצומצמיםמוגדרימ
שםהוא"השוקתקנת",אחרותבמילים.בנכסקנייניתזכותלהקנותרשאישאיננו

,ואכן.בידיותמשישזכויותיותרלהעביריכולאדםאיןלפיולכלללחריגיםקוד
כנעןבענייןהתקיימוהאםלשאלהמוקדשהעליוןהמשפטביתשמקייםהדיוןעיקר

.U.'נ S.Aהשוקתקנתלהפעלתהדרושיםהתנאים.
הבעלויותששרשרתמכךרקנובעאיננוU.S.A.'נכנעןבענייןהקושי,זאתעם
,הואומענייןלחריגהמקרהאתההופךהנתון.(=הקנייניהפגם":להלן)נותקה

זהפגם.הקונהשללזכויותיהביחסחוזיפגםגםמתקייםהקניינילפגםשבנוסף

נובע-("החוזיהפגם":להלן)התמונותשללטיבןבנוגעהמשותפתהטעות-
הפשוטמהטעםבענייננוחשיבותלוויש,לקונההמוכרתשביןהיחסיםממערכת
.המוכרתעםשעשתהמכרחוזההואבנכסהקונהשללזכויותיההנטעןשהמקור
החוליהאתמהווהשהקונה,השרשרתאםלשאלהשפרטלומרניתןציוריבאופן

לאורקושיגםמתעורר,(הקנייניהפגםבעיית)קניינילעוגןמקושרת,בההאחרונה
להקנותהאמורהחוליהאותה-בשרשרתהאחרונההחוליהשלהרופףאופיה
במיטלטליןהשוקתקנתהתקיימותלבחינתמקדמיתנאי,ודוק.הקנייןאתלקונה
,לפיכך.לקנייןמקורהמשמשמכרחוזהשלקיומועליצביעלקנייןשהטוען,הוא

24.'נכנעןבענייןהמתעוררתהייחודיתהשאלה

~

הערתתתמקדבהואשר,[,5

הקונהשביןהחוזיתבמערכתהפגםקרי,החוזיהפגםמשפיעכיצדהיא,זופסיקה
.לקונה13המקוריהבעליםשביןהיחסיםמערכתעל,למוכרת
חוזהכילהוכיחוניתןכמידהרקכיהנחהמנקודתיצאהעליוןהמשפטבית
.החוזיהפגםעללהסתמךהמקוריהבעליםיכול(בטלקרי)כללקייםלאהמכר
ברהנולקונההמוכרתביןהחוזההאםהשאלהאתהמשפטביתבוחןואתלאור
מהחלטתבשונהוזאת)תקףבחוזהשמדוברלמסקנהמגיעשהואומרגע,תוקף
,מקוריבעלים-קונההיחסיםמערכתלבחינתמידעוברהוא,(המחוזיהמשפטבית

לחוק34סעיףראה.זוהגדרהעלהעונותשוקתקנותשלניכרמספרקיימותהישראליבמשפט12
1967-ז"תשכ,המשכוןלחוק5סעיף;(במיטלטליןהשוקתקנת)1968-ח"תשכ,המכר

;(במקרקעיןהשוקתקנת)1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק10סעיף;(כמשכוןהשוקתקנת)

,השליחותלחוק(ב)15-ו(ב)9סעיפים;(בשטרותהשוקתקנת)השטרותלפקודת(2)37סעיף
כפי,1968-ח"תשכ,המכרלחוק34אסעיף;(משלוחברכישההשוקתקנת)1965-ה"תשכ

האפוטרופוסלחוק16סעיף;(רשותידיעלבמכירההשוקתקנת)186א"תשלת"ס:שתוקן
נכסילחוק17סעיף;(הכללימהאפוטרופוסברכישההשוקתקנת)1978-ח"תשל,הכללי
;(נפקדיםנכסיעללאפוטרופוסנפקדנכסישלבהקניההשוקתקנת)1950-י"תש,נפקדים

בהסתמךזכויותרכישתשלבמקרההשוקתקנת)1965-ה"תשכ,הירושהלחוק73סעיף
5/165דא"עראה)בחוקאלאשוקתקנתליצורניתןלאכילהניחמקובל.(ירושהצועל

בנכונותספקהמטילאחדחריגלפחותקייםאך,(25(2)לד"פ,הזואולוגיהפארק'נלויתור
'יראה.ותמורהלבתוםרק,הנראהככל,המחייבת,ככסףהשוקלתקנתכוונתי)הזוההנחה
:(338-340[ג"תשנ]כלליחלק-קנייןדיניויסמן

זלצמן'ונפרידמן'דראהקונהמוכריחליעלהשוקתקנתהשפעתשלההפוכהלשאלה13

.122(ו"תשל)המשפטעיוני"קונה-מוכריחסיעלוהשפעתההשוקתקנת"
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לוהצדדיםאחדידיעללביטולניתןהמכרחווהאםגם"כימבהירשהואתוך
לבטלומבקשאיננומהצדדיםאחדשאףמשוםהכרעהמצריכהשאינהשאלה-

לבטלורשאיהמשפטביתאין.הנפגעהצדבידינתונההביטולשזכותהרי-
.(4"מיוומתו

בעלים)הקודמותהמערכותבשתינוסףדיוןכילהראותאנסהוופסיקהבהערת

לבעליםולאפשר,שונהלמסקנהלהביאיכולהיה(קונה-מוכרת;מוכרת-מקורי
במישור.בטלותלכדיעולהאיננוהחוזיהפגםכאשרגםהקונהעללגבורהמקורי
לתוצאותלהגיעמחד,מאפשרזופסיקהבהערתהמוצעהפתרוןכיאטעןהערכי
עללהתגברהיהניתןכאשר,קרי)בלבדחוזיפגםקייםבהםבמצביםצודקות
הואוכי,'6(חוזי15פגםקייםהיהלאבאםהשוקתקנתבאמצעותהקנייניהפגם
היקפוקביעתבשעתחוזייםפגמיםשלבקיומםלהתחשבהצורךאתמאידך,מנטרל

תקנתשלעיצובהבשעתקרי)קניינייםפגמיםעללהתגברהמאפשרהחריגשל
.(השוק

במערכתכךואחר,מוכרת-מקוריבעליםהיחסיםבמערכתתחילהאדוןלהלן
מערכתעלאגיעאליהןהמסקנותשלהמידיותההשלכות.קונה-מוכרתהיחסים
ההנמקהבדרךהשימושבהצדקתקצרדיוןוכן,קונה-מקוריבעליםהיחסים
.זופסיקההערתיחתמו,להלןהמוצעת

מוכרת-מקוריבעליםהיחסיםמערכת

היהמהבשאלהמלדוןנמנעוהמחוזיהמשפטביתוהןהעליוןהמשפטביתהן
הצדקהלמצואקשה,הכבודכלעם.המקוריהבעליםכלפיהמוכרתשלמעמדה
שכל,עיקריותאפשרויותשתיתתכנהעסקינןבהזוכדוגמתבסיטואציה.זהלחסר
:הדיוןהמשךעלישירותמשליכהמהןאחת

הרכישה"מנקה=זהבמקרה-השוקתקנתבתנאיהתמונותאתרכשההמוכרת
המלאההבעלותוזכות,המקוריהבעליםמזכויותהתמונותאתהמוכרתידיעל

התמורה)אחרלנתיבמועתקתהבריתארצותממשלתשלזכותה.אליהעוברת
וממילאלמוכרתביחסלא,זכותכללהאיןלתמונותביחסואילו,(המוכרשנתן

.פורסםשטרם,כהן-שטרסברגהשופטתשלהדיןבפסק10פסקה,1הערהלעיל14
ליהנותהקונהיוכללאממילא,ההסכםלביטולהחוזיהפגםיביאדברשלובסופובמידה15

.45להערהטקסטלהלןראה.השוקמתקנת
,חילופיבאופן,לפעולהמקוריהבעליםרשאיקנייניפגםוהןחוזיפגםהןקיימיםבובמקרה16

עלהתבססותותוך,הקנייןדינימכוחזכותואתלתבוערשאיהוא:הנתיביםמשניאחדבכל
,לחילופין,לטעוןבאפשרותווכן,השוקתקנתבתנאיעומדהקונהאיןמקרהבכלכיהטענה
,קרי)הקנייניהפתרוןשלמוחלטותובשלהןכייצוין.זופסיקהבהערתהמוצעלפתרון
ההוכחהנטלשלמטעמיםוהן(המשפטלביתדעתשיקולכמעטמותירהואשאיןהעובדה

יש(החוזיהפגםעלהמתבססתבתביעההבעליםועל,הקנייניתבתביעההקונהעלהמוטל)
.עיקריתכחלופהאלהבמקריםתועדףהקנייניתהתביעהכילהניח
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כנען'גב,השוקתקנתבתנאיעומדתוהרוכלתבמידהלפיכך.!לקונה7ביחסלאגם
העובדהמעצם.תמורהשנתנהאפילולהוכיחשתידרשמבלילגבורצריכההייתה
הנכסכילהניחישקונה-מקוריבעליםהיחסיםבמערכתדיוןעורךהמשפטשבית
.השוקתקנתבתנאיעמדהלאשהרוכלתקרי,המקוריהבעליםמזכויות"נוקה"לא

.כנתונהזוהנחהאקבלהדיוןבהמשך,לפיכך
זהבמקרה-8ן(השוקתקנתבתנאיעומדתאיננהכלומר)גזלןהנההמוכרת

הקנייןדינימכוחהןוזאת,התמונהאתהמקורילבעליםלהשיבהמוכרתחייבת
סעיףמכוחמיטלטליןעלגםהחל1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק16סעיף)
לפקודת55סעיף)הנזיקיןדינימכוחוהן,(1971-א"תשלהמיטלטליןלחוק8

במשפטתולאעושרעשייתדינימכוח.הבעליםסעדימתמציםלאבכךאך,(הנזיקין
בכלהגזלן-המוכרשללנעליולהיכנסלבחוררשאיהבעליםכילמסקנהלהגיעיש

ובאילו,מדועאבהירלהלן.המכר20עסקתביצועעקבלושקמולזכויותהנוגע
.זאתלעשותלבעליםלאפשריש,גבולות
פיעלשלא,מפיקהעסקהביצועלצורךלזולתוהשייךבנכסהמשתמשמוכר

עשייתלחוק1סעיףמכוח.הנכסשלהמקוריבעליוחשבוןעלרווח,שבדיןזכות
אתמהמוכרלתבועהמקוריהבעליםזכאי1979-ט"התשל,במשפטולאעושר

להיותצריכהאיננה"זכייה"לביחסהמקוריהבעליםשלהתביעהזכות.ן2"זכייה"ה

דיןפסק:להלן)!1,5(4)מור"פ,מ"בעמזוןתעשיותמונוגיל'ני"מ88/666א"עראה17
בתנאיהרכישהאתשיצרהלמזימהשותףהיההקונהבומצבהואלכךאפשריחריג.(מונוגיל
'אוכן;16'בע,מונוגילדיןפסקראה;השטרותלפקודת(ג)28סעיףהשווה.השוקתקנת
.715(ז"תשמ,עורךטדסקי'ג)1968-ח"השכ,המכרחוק-החוזיםלחוקיפירושזמיר

.רלוונטיתזואפשרותאיןממילא,לבתמתהייתהכנען'שהגבנקבעבו,בענייננו
השווה.לבבתוםפעלהאםאפילוגזלןבגדרהיאהמוכרתכןועל,קנייןבזכותעסקינן,ודוק18

,3הערהלעיל,זמיר;241,243(ד"תשמ)זוממןספר"האשםודיןהקנייןדין"פרידמן'ד
.375-376'בע

היא,מעוררתשהיאהרכיםהקשייםבשלבההדיוןאתארחיבשלא,נוספתקונסטרוקציה19
:להלן)1965-ה"תשכ,השליחותלחוק6בסעיףהנזכרבדיעבדהאישרורבמוסדשימוש

הפרשנותעםמתיישבתזוקונסטרוקציהאםשספקהעובדהבציוןאסתפק.(השליחותחוק
רקבדיעבדשליחותלאשרשגיתןהיאההלכה,למשל,כך.השליחותלחוק6לסעיףהמקובלת

.741-747(אכרך,ו"תשנ)השליחותחוקברק'אראה.כשלוחלפעולהתיימר"שלוח"כשה
להסתפקהמקוריהבעלים,למצער,חייב,השוקתקנתבתנאימכרהגזלן-שהמוכרבמקרה20

:האפשרויותשתיביןלבחורביכולתו,המקוריהנכסאחרלעקובביכולתוכאשר.זהבתחליף

,תלויזופסיקהבהערתהמוצעהפתרוןיישום,לפיכך.התחליףקבלתאוהנכסאחרעקיבה
.המקוריהנכסאחרלעקובזכותואתמלממששיימנעבכך,בחירהזכותלבעליםישבובמקרה
וכן,421-433(ח"תשנ,שנייהמהדורה)כמשפטולאעושרעשייתדיניפרידמן'דהשווה
.16הערהלעיל

Harris(א.1996:1)וכן,421-433,516-517'בע,שם,פרידמןראה21
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זכותכלומר,ריאלילתחליףכזכותלראותהמקוםישאלא,בלבדאובליגטוריתזכות
אבקשלהלן.המכירה22בעקבותשהתקבלהתחליףאחרקנייניאופיבעלתעקיבה
.אלהעקרונותולהדגיםלפרט

בתמורהכינקבעבוחוזהנכרתלקונההגזלן-המוכרביןכיתחילהנניח
,הועברוהתמונות.דולר000,250שלסךישולםראובןהציירשללתמונותיו
בנוסף,כימלמדלעילשצויןהבסיסיהעיקרון.הגזלן-למוכרשולמהותמורתן
הזכותהתמונותשלהמקורילבעליםעומדת,והקנייןהנזיקיןדינימכוהלזכויותיו
אובליגטוריתבהכרחאיננהזוזכות.לוששולמוהכספיםאתהגזלן-מהמוכרלתבוע

בכספיםקנייניתעקיבהזכותהמקורילבעליםמוקניתכילקבועראויאלא,בלבד
.הגזלן-למוכרששולמו
בחוזהשהובטחוהכספיםאך,לקונההועברוהתמונותכינניח,שניבשלב

מהקנייןהמקוריוהבעליםבמידה,זהדבריםבמצב.שולמוטרם(דולר000,250)
התמורהאתלתבוע,לעילשצויןהכלליהעיקרוןפיעל,לולאפשריש,בכך

החוזיתההתחייבות.עושר23עשייתדינימכוחהתמונותבעבורשהובטחההכספית
טובתבגדרהיאולפיכך,הזולתשלנכסנטילתבאמצעותהושגהלבצעהקונהשעל
הבעליםזכותכילטעוןניתן,שוב.המקורילבעליםלהעבירהמוכרשעלהנאה

הכספיתהתמורהלקבלתהמוכרכלפיזכות)בלבדאובליגטוריתאיננההמקורי
החיובלענייןהמוכרשלבנעליולעמודזכותהיאאלא,(אליושתועברלאחר
התמורהלקבלתהמוכרלזכותסברוגציה,אחרותבמילים-הקונהכלפילושיש

שלהחוזיותלזכויותיוהמקוריהבעליםזכאיזוסברוגציהמכוח.מהקונההכספית
לתשלוםהקונהוחיוביבמקרהלתרופותהזכאיוהוא,לאכפןשרשאיזההוא:המוכר

.יופרוהתמורה
המוכראך,לעילכמתואר,הצדדיםביןמכרחוזהנכרתכינניחהשלישיבשלב

העיקרוןאתליישםניתןאםספקזהדבריםבמצב.הממכראתהעבירטרם
דומה,הכעלים24כנציגDSY1הציגלאהמוכרכאשרלפחות,אלא,לעילשהוצג

Jראה.המקוריהנכסהשבתאתלתבועבאפשרותוישבהםבמקריםגםלו .Dawson unjust

72-70.58(1951,Enrichment:

A

CompanaNve

Ai

lt$$lysiS (Boston

,3הערהלעיל,זמירגםראה.1106-1107,1137;1070-1072'בע,שם,פרידמןהשווה22
.38שולייםבהערת375'בע

זהבמובן,חילופיותהןלתמונותביחסהקנייניתוהתביעההכספיםתביעתכילצייןלמותר23
לעילהשווה.לאחרתתביעהלהגישיוכללאמהןבאחתיזכההמקורישהבעליםשמרגע
.16הערה

ייתכןוהדבריםבמצב.שונהתהיהשהתמונהנראההבעליםכנציגעצמוהציגכשהמוכר24
זובדרךעצמוולהפוך,השליחותלקוק6סעיףמכוחהפעולהאתלאשרררשאישהבעלים

המזכהנטילההיווהבשמוהשימוששעצםלטעוןיוכלשהבעליםייתכןכן.לחוזהלצד
הדיןפסקיכן,474-476'בע,20הערהלעיל,פרידמןהשווה.המוכרשהפיקברווחיםאותו

E.R14111[1978]141Dedham.382האנגלי Vale Rr~pertiesןEnglithלתוצאההגיעובו
מעצם,הבעליםכלפיאמתבחוכותכחייבהמתחזההנציגראייתבאמצעותדומה
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לענייןבנעליולבואאוהמוכרשקיבלכספיםלתבועהמקורילבעליםלאפשרשאין
זהשלבעדקיבלשהמוכרההנאהטובת-פשוטלכךהטעם.החוזיותזכויותיו
ואדםמאחר.עצמוהנכסכנגדולא,הנכסאתלהעבירשלוהתחייבותוכנגדניתנה

כריתתבמועדבידיושאינםלנכסיםביחסגםהתחייבויותעצמועלליטולרשאי
ואין,בלבדחוזהבאמצעות,זהשלבעד,הושגהשקיבלההנאהטובת,העסקה25

.הנכסשלבעליוחשבוןעלבאההיא
שלבנכסשימוששנעשהמרגע,עושרעשייתדינימכוח,כיראינועתהעד

יש(בשמושימוששנעשהמרגעאףואולי)המכרעסקתביצועלצורךהבעלים
כספיותולהתחייבויות,למוכרששולמולכספיםביחסזכויותהמקורילבעלים
זכויותאתלצמצםמדועאך.המכרחוזהבמסגרתהקונהיריעללושניתנו
אוהעבירהקונהכינניח?הקונהשנתןהכספיותלהתחייבויותהמקוריהבעלים
האם.התמונותהעברתכנגד(מכוניתולדוגמא)מסויםנכסלמוכרלהעבירהתחייב
שהתשובהדומה?להשתנותצריכההמוכרבנעלילעמודהמקוריהבעליםזכות

שלוהסברוגציההעקיבהזכויותאתלצמצםטעםכלאין.פניהעלבולטתהשלילית
נכסלכללהרחיבהמקוםישאלא,בלבדכספיותוזכויותלכספיםהמקוריהבעלים
בנכסהשימוש,אחרותבמילים.לקונה26הנכסהעברתעקבקיבלשהמוכרוחיוב
שלבנעליוהמקוריהבעליםאתלהעמידצריךהמכרעסקתביצועלצורךהזולת
,היאהמשמעות.הממכרכנגדקיבלשהמוכרחוזיתזכותולכלנכסלכלביחסהמוכר

מעבירהזולתנכסבאמצעותהחוזהביצוע,המקוריוהבעליםהמוכריחסישמבחינת
עסקתבמסגרתלמוכרונמסרושהובטחווהנכסיםהזכויותמלואאתהמקורילבעלים
.המכר

בעלים-מוכריחסיבמסגרת,להבחיןמקוםישהאםהשאלהמתעוררת,ולבסוף

לרכישהאופציהכגון)המכרמחוזההנובעותאובליגטוריותזכויותבין,מקורי
לבטלואופציהכגון)בחוזההקשורותסטטוטוריותזכויותלבין,(הנכסשלחוזרת
שכברכפי.שליליתהיאהתשובהלגישתי.27(הפרתועקבאובכריתהפגםעקב

לבעליםלהקנותכדיכבעליםלפעולבהתיימרותדיאםבעיניספק,זאתלעומת.שיצרהמצג
התחזהכשהמוכרשונהוהמצבייתכן.המוכרכלפיתביעהזכות(מהקונהלהבדיל)המקורי
מרשםקיוםבשללמשל,הבעליםזהותידיעהכשלקונהשיתרחשלהניחשניתןדבר)לבעלים
.הבעליםבשםשימושמשוםבכךיששכן,(ציבורי

ראה.כבעלותועדייןמצויאיננוהנכסכילקונהלהבהירהחובתובהןנסיבותישנן,זאתעם25
.713,726(2)להד"פ,קינטרו'נמ"בעובניןפתוחלהשקעותחברה,מנידר80/230א"ע

,בממכרלשימושקודםשבוצעווהתחייבויותשניתנונכסיםביןלהבחיןאיןגםזהלענחן26
זכאיהקונההיהבהסכםבחלקועומדהיהלאהמוכרלו.לאחריוובוצעושניתנואלהלבין
הוא,הזולתבנכסהשימוש,לפיכך.שנתןהתמורותשלהשכהולתבועהחוזהאתלבטל

.אלהמתמורותוליהנותלהמשיךלמוכרשאיפשר
כאם,סטטוטוריותזכויותלביןמהחוזההנובעותזכויותביןהאבחנהבנכונותספקלהטילניתן27

סטטוטוריותמחרלברירותשלתוצראלאאינןהסטטוטוריותהזכויותכיהגישהאתנקבל
.הצדדיםביןממשיתהסכמההושגהלאבהןנקודותבאותןההסכםלהשלמתהמשמשות
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.(,24.5.'נכנעןבענייןהדיןפסקכדוגמתבמקרהגםלהפעילומניעהאיןכידומה
קיום,השוקתקנתבתנאיהיא'גלצדוהמכירהבמידהלפחותכילטעוןניתן
וכויותלהקמווכנגדו,אפשרי31בלתינעשההנכסאתלהשיבהגזלן-המוכרתחיוב
'כלפיזכויותיהאתהמקורילבעליםלהעבירהמוכרתעללפיכך.המכר32חוזהמכוח

,הקיוםתחליףעקרוןשלהרחבהבתחולתושמכיריםלאחרכידומה,שוב.הקונה33

.כספיותשאינן(כוחותלרבות)לזכויותכספיותזכויותביןלהבחיןסיבהכלאין
מבצעבובמקרה,האנגליהדיןפיעל-קונסטרוקטיביתנאמנותשלרעיון.2

נאמן)הדיןמכוחכנאמןבולראותשישהריהנכסשלנוגדתמכירהנכסשלבעלים
התמורהאתלתבועהראשוןלקונהולאפשר,הראשוןהקונהשל(קונסטרוקטיבי

בקיוםהכרההואזולדוקטרינההבסיס.הנכס34לקבלתזכותוחלףהמוכרשקיבל
עם.ברור35איננולגביההישראלישהדיןסוגיה,הקונהכלפיהמוכרשלאמוןחובת

:להלן)20(4)לטד"פ,ל"זחליפההמנוחעזבון'נהרוניאן83/281א"עהשווה.מלשונו

.(הרוניאןעניין
השווה.חוזילחיוב,לשונולפי,מוגבלאינש52סעיףאך,תוזיחיובאיננואמנםזהחיוב31

חלק-חיוביםדיני"החיובשלהרכושייםוההיבטיםהכלליתהחיוביםתורת"פרידמן'ד
.פו'בע,28הערהלעיל,כללי

הבעליםשלבנכסלשימושקודםקמווהן,"לפיצויאולשיפוי"זכויותאינןאמנםאלה32

עניין:השווה.אלהבנקודותהיקשדרךעלהסעיףלשוןאתלהרחיבשישנראהאך,המקורי
הזכרוןספר"במשפטולאעושרעשייתדיני:הדורסניהנשרכנפי"אנגלרד'יוכן,הרוניאן

.37,39-40(ו"תשנ)טדסקילגד
,20הערהלעיל,פרידמןראה.ברורהאיננהאישיתאוקנייניתבזכותמדוברהאםהשאלה33

.35-36,522-523,1064-1065'בע
E.R4112[1974]Idike.1114האנגליהדיןלפסקהשווה34 , Baylissנכסשלקונהכינקבעבו

שהתקבלהבתמורהעבורובנאמנותשמחזיקכמיהמוכראתלראותלבחורזכאימקרקעין
,לחולצריךהואהרי,חוזיתזכותשללנטילהביחסהמצבזהואם.הנכסשלנוגדתממכירה

ר"פ,ורטהיימר'נהררי82/176א"בע.ממששלקנייןבנטילתכשמדוברגם,וחומרמקל
ישירותתועברהראשוןהקונהששילםשהתמורהלתוצאההמשפטביתהגיע660(3)לט

לתוצאהלהגיעניתןאםלשאלה.אכיפהלמתןוכתנאי,המוכרכהסכמתזאתאך,השנילקונה
.478-482,521'בע20הערהלעילפרידמן'דראהעושרעשייתעקרונותסמךעלזו

נקבע121(2)כהד"פ,מ"בעואחריותלניהולישראליתאנגלוחברה'נבוקר70/178ע"בבר35

161סעיףהוראתבשלקונסטרוקטיביתנאמנותבקיוםעודלהכיראיןלמקרקעיןביחסכי

חוקלפניניתןהדיןפסק,זאתעם.(המקרקעיןחוק:להלן)1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק
שנקבעהההלכהאתמחדשלבחוןוראוי,(הנאמנותחוק:להלן)1979-ט"תשל,הנאמנות

83/492א"בע.546-548,1097-1100'בע,20הערהלעיל,פרידמןראה.החוקלאורבו

באמרת,שמגרהשופטדחה642(2)88כרךעליוןתקרין,דיאב'נל"זדיאכהמנוחעזבון
ניגודישקיימיםמהטעםהקונהלטובתהקונסטרוקטיביתהנאמנותשבבסיסהרעיוןאת,אגב

ללמודניתןאךמקרקעיןבמכרעוסקהדיןפסק)למוכרהקונהביןאינהרנטייםאינטרסים
כריתתשמרגעמהטעםזוגישהלקבלשאיןדומה.(מיטלטליןלענייןגםבושמובעתמהגישה

הבעלותאתלהעכירלכוהבנוגעאינטרסיםניגודיעודלהתקייםצריכיםלאהמכרחוזה
קיומהשאלתהותרהבאחרונה.בלבדכעבורובומחזיקוהמוכר,לקונההועברזהכוח.בנכס
'המ)93/137(א"ת)פירוקבתיקעיוןבצריךלקונהמוכרביןקונסטרוקטיביתנאמנותשל
.(לויסהנשיאסגן)507(2)נהמ"פ,שפירא'נהרשמיהנכסיםכונס(93/1623
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ולמרות,זובסיטואציההאם.אדםשלקניינוניטלבובמצבהמדוברבענייננו,זאת
בקיומה,האנלוגיהדרךעלולו,להכירמוצדקלא,הצדדיםביןאמוןיחסיהיעדר
הואההגיון?המקורי36הבעליםלטובתהמוכרתשלקונסטרוקטיביתנאמנותשל

שללבעליומהותיתמבחינהשייךהמקורילנכסכתחליףשצמחכל-פשוט
עבורבנאמנותהיאהחזקתו,דיןפיעלבוהמחזיקהואהגזלןאםגםולפיכך,הנכס

.המקוריהבעלים
לתבועהמקוריהבעליםזכאי,גזלןהנהוהמוכרתבמידה,רברשלסיכומו

נמכרהנכסבובמקרהאו,בכךויבחרבמידה,ולחילופיןהנכסהשבתאתממנה
זכותו.הנכסמכירתעקבבידיההמצוייםוכוחזכות,נכסכל,השוקתקנתבתנאי
אלא-הגזלן-המוכרתשלאובליגטוריחיובבגדררקאיננהאלהנכסיםלקבלת

,המוכרתשקיבלההנכסיםאחרלעקובשזכאיכמיהמקוריבבעליםלראותיש
הגזלן-במוכרתלראותניתן,למצער.הקונהכלפילזכויותיהה'מסברוגצוליהנות

,אליולהעבירםוחייבת,המקוריהבעליםבעבורובנכסיםבזכויותשמחזיקהכמי
.הוראותיופיעלבהםלהשתמשאו

קונה-מוכרתהיחסיםמערכת

בחוזהפגםנפלאםשגםסבר,המחוזיהמשפטלביתבניגוד,העליוןהמשפטבית
.לנפסדותוהיותרלכלאלא,החוזהלבטלותלהביאיכולאיננוזהפגם,המכר

מדוברבוהחוזהכימבוטלתלאסבירותשקיימתהריזו37מסקנהנקבלאםגם
,'קיטש'תמונותהנןמדוברבהןשהתמונותסברוהמתקשרותשתי.פגוםחוזההנו

משותפת38טעותזהבמקרהקחמתכי,למדימשכנעבאופן,לטעוןניתןולפיכך

'בע,שם,פרידתןראהאלהבנסיבותהנאמנותלחוקאנלוגיהבהפעלתהתומכתלדעה36
זוקונסטרוקציהכנגדעומדאיננו,המקרקעיןלחוק161סעיףאפילו,ודוק.1065-1066

ביחסאלאלנכסביחסאיננההנטענתשהזכותמהטעם,(מקרקעיןנכסבמכירתכשמדובר)
,פרידמןראהבארץהקונסטרוקטיביתהנאמנותדינילקליטת.בעבורושהתקבלהלתמורה

עיריית'נ"גוריוןבן"אוניברסיטת88/48(ש"ב)פ"הוכן;21-22,1064-1066'בע,שם
.801(1)מחר"פ,גת'נוואלס91/3829א"וע;353(3)נבמ"פ,שבעבאר

.מספקותנקייהאיננהחוזהלבטלותלהביאיכולהאיננהמשותפתשטעותהמשפטביתקביעת73
פרידמן)אמרקאי-האנגלובמשפטהדיןזהולאכיבמפורשמצייניםכהן'ופרופפרידמן'פרופ
iaw~-לגםהשווה.694-699'בע,28הערהלעיל'בכרך,וכהן ofl' Contraet71שTreitel.0

270-262(5%1,.ed9ש)),33א.י,.בענייןהמפורסםהדיןופסקSherwood % Waa~r

"difference815there]1:כימצייןשםהמשפטבית)לכךראיהמהווה(1887)919

"0ת
the substance of the thing bargained for . . . then thereשas510תor

-

misapprehens

"cont~act.הקונקרטיכמקרהכימבהירהואהדבריםובהמשךmistake affected the60ו"

conhict0תthere was01א

'

considered60mustחsubstance of ~the whole

,

consideration, and

sale."[אק.924-923] the cow as she acoaally was]0sellפסקבמסקנתהתומכתלגישה.(ש
.364-370'בע,3הערהלעיל,זמירראהזובנקודההדין

טקסטלעילראה)נפסדהנוההסכםאםבשאלהמלהכריענמנעהעליוןהמשפטבית,כאמור38
לאורבמיוחד,הצדדיםידוימצדסיכוןבנטילתהמדוברכילטעוןניתןאמנם.(14להערה
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לחוק(ב)14סעיףמכוחהחוזהאתלבטלהאפשרותאתהמשפטלביתהמקנה
זהביטול,כהן-שטדסברגהשופטתשמציינתכפי,זאתעם.39(כלליחלק)החוזים
לחייבויכולהמשפטשביתלכךכפוףוהוא,שטעההצדשללבקשתולהתבצעחייב

.שכנגד40לצדהסתמכותפיצוייבתשלום
הקונהבידיוהןהמוכרתבידיהןהייתהזהשבמקרההיא,כךאם,הדיוןהנחת
הישיריםמהצדדיםאיש.ההסכםביטולאתולבקשהמשפטלביתלפנותאופציה
ההסכםשללביטולוהטועןבהליךהיחידיהצד.ביטולואתביקשלאלהסכם

מערכתאתולבחוןלעבורעלינוכךלשם?בכךדיהאם-המקוריהבעליםהוא
.קונה-מקוריבעליםהיחסים

קונה-מקוריבעליםהיחסיםמערכת

כפי,זאתעם.חוזיתיריבותביניהםאין.זריםצדדיםהנםוהקונההמקוריהבעלים

אתלידיולקבלהמקוריהבעליםיכולגזלןהנווהמוכרבמידה,לעילשהובהר

אלהוזכויותנכסים.המכרהסכםמכוחהגזלן-למוכרשעומדותוהזכויותהנכסים
.הגזלן-למוכרשעמדהלביטולאופציהכלוכן,המוסכמתהתמורהאתכוללים

המקורישלבעליםבכךלהכיריש,המכרהוזהאתמפרהקונההיהלו,למשל,כך
החוזהאם,בדומה.מאידך,הביטולאופצייתאתולממש,מחד,לאכפוהזכות
קרי,הגזלןשלבנעליושבאכמיהמקוריבבעליםלראותישבכריתתופגום

איןבענייננו.הביטולבאופציית,בחוקהקבועיםבתנאים,להשתמששרשאיכמי
,להעומדתזאתעם.החוזהאתבעצמהלבטלזכות,הנראהככל,הגזלן-למוכרת

סעיףמכוחהחוזהאתלבטלבבקשההמשפטלביתלפנותהאפשרות,הנחתיכך
לבעלים,מהותיתמבחינה,שייכתזופנייהזכות.(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)14

כרך,וכהןפרידמןראהסיכוןנטילתשללנושא)מציאותכשוקברכישהשמדוברהעובדה
'פרופ.המקרהעובדותאתתואמתזוטענהאםספקאך,(724-742'בע,28הערהלעיל,ב

ראה)"טעותשלפגםהמכרחוזהבכריתתנפלהנדוןשבמקרהספקהיהלא"כיסברזמיר
'ופרופפרידמן'פרופשלהכלליתבגישתםגםנתמכתודעתו,(368'בע,3הערהלעיל,זמיר
כיההנחהאת,הדיתלצורך,אאמץאני.(704-706'בע,שם,וכהןפרידמןראה)לנושאכהן
.החוזהשלביטולהמאפשרתמשותפתבטעותמדובראכן

חלק)החוזיםלחוק(א)14סעיףאתגםמשותפתטעותעללהחילניתןכיהסובריםיש39
למהותיותרקמתייחסתשכנגדמהצדהנדרשתוהידיעהבקידהוזאת,1973-ג"תשל(כללי

(2)לר"פ,דנציגר'נזנדבנק75/440א"עראה.בקביעתהטעותשקיימתלכךולא,העובדה

מר'קרצ'ד;469,478-481(1)מאד"פ,לעבודההדיןפית'נכנפי86/221צ"בג;260,272
:ה"תשללשופטיםעיוןבימיהרצאותקוצץ"והטעיהטעות:החוזהביצירתברצוןפגמים"

זוגישהאםספק.107,112-115(ו"תשל,עורךשטוית'ש)החדשההאזרחיתהחקיקה
(ה"תשנ,שנייהמהדורה)חוזיםדינישלו'ג;697'בע,שם,וכהןפרידמןראה.ראויה

.(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)14סעיףהיאהרלוונטיתההוראהכיאניחולפיכך.193-194
.14להערהטקסטלעיל40
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שלהעצמאידעתהלשיקולהפנייהזכותאתלהותיראיןכןועל,הנכסשלהמקורי
.המקוריהבעליםשללרצונובהתאםלהפעילהלחייבהישאלא,הגזלן-המוכרת

.U.'נכנעןבענייןהדיןלפסקבנוגעהמתעוררתהגדולההשאלה S.Aהיא
היא,אחתאפשרות.לפעולו4המקוריהבעליםצריךבההפרוצדורליתהדרךמה

בבקשההמשפטלביתישירותולפנות,לעצמוהביטולזכותאתליטולשביכולתו
בידיעדייןמוחזקתשהזכותהיאהשנייההאפשרות.החוזהביטולעללהורות
המשפטלביתהפנייהכןועל,(המקוריהבעליםעבורשבנאמנותהגם)המוכרת

המשפטלביתבפנייההיאהבעליםתרופתזהבמקרה)מטעמהלהתבצעחייבת
הצדקהרואהאינני,כשלעצמי.42(הנחיותיופיעללפעוללמוכרתיורהכיבבקשה

הקונה,אכן.המוכרתבאמצעותיפעלכיהמקורימהבעליםלדרושממששל
הבעליםשלישירהפנייהבובמקרהקושימתעוררכןועל,המוכרתעםהתקשרה

לאבענייננו,זאתלעומת.החוזית43היריבותבכללילפגיעהלהביאעלולההמקורי
.בכריתהפגםבשלביטולזכותבמימושאלא,מהחוזההנובעתזכותבמימושמדובר
רקלאיכריעהמשפטביתשהרי,הקונהתיפגעכיצדלראותקשהזהדבריםבמצב

לעשותזכאילביטולהטועןאםגםאלא,ביטולהמצדיקהטעותארעהאםבשאלה
.44(הנכסשלהאמיתיהבעליםהואהאם,קרי)כן

שלהבעלותלטענתמתחתהבסיסיישמטממילא,יבוטלהמכרוחוזהבמידה
,טכניתמבחינה,לייחסאמנםניתן,ודוק.המקורילבעליםיושבוהנכס,הקונה
נובעהואאיןמהותיתמבחינהאך,45"השוקתקנת"בתנאיעמידהלאיזהכשלון

עודלהצביעיכולאיננושהקונהמכךאלא,הקונהפניעלהמקוריהבעליםמהעדפת
מתחריםאינםהמקוריוהבעליםהקונה,אחרותבמילים.לזכויותיומשפטימקורעל
במצבאיןממילא,לזירה46נכנסבסרםעוד,מהמשחקוהוצא,נפסלהקונה-כלל
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פתרוןלמצואלנסותולא,הזירהבמרכזזויחסיםמערכתלהעמידהואטבעי
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