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גישהבשינויהצורךעל

1(1994-ד"תשנ,(2'מסתיקון)חיובכרטיסיחוקבעקבות)

דויטשאורנהד"עו

מבוא.1

אשרוועדהשלח"דובעקבותנחקק("החוק":להלן)1986-ו"תשמ,חיובכרטיסיחוק
השימושהיהח"הדוכתיבתבעתשכבראף;הנושאישלהשתיםהיבטיואתבחנה

ובעיקר-חיובבכרטיסיהשימוששהיקףספקאין,למדיינפוץחיובבכרטיסי
מימדיםבעלצרכניאשראישוקיצירתתוך,למאסיביהפך-'אשראיבכרטיסי
.נרחבים5
.אשראיבכרטיסיהשימושבמהותיסודישינויח"הדוכתיבתמאזחל,זאתעםיחד
עיסקאותעריכתלצורך,האחד:סוגיםלשניאשראיבכרטיסיהשימושאתלחלקניתן

debit,העסקת.הקרדיטלעיסקאות-והאחר-.debitנוחאמצעירקלשמשמיועדת
.לחיובהקרובהחודשילמועדעד,בתשלוםקצרהדחייהקבלתתוך,החיוביםלריכוז
שנכתבשכפיהרי,הקרובלחודשעדדהיינו,אשראיכאןניתןמה-שבמידתלמרות
כתיבתבעת.המקובלהמובןבמלוא,ממששל"אשראי"כאןאין,'הוועדהח"בדו

מקנותשאינן,debitעיסקאותלצורךהיהאשראיבכרטיסינעשהאשרהשימוש,ח"הדו

אותההברית-ובארצותבאנגליההמצבמןלהבדילוזאת,ממושכתלתקופהאשראי

.264ח"ס1
ברקהשופטבראשות,אשראיכרטיסישלהמשפטיותהבעיותלבדיקתהוועדהח"דו2

.(ב"התשמ)
.הוועדהח"לדו6'בעראה3
לרכישתהמיועדים,חוזרלשימושאחרחפץאולוחית"הוא,בחוקכהגדרתו,"אשראיכרטיס"4

כרטיסשלאחדסוגהואאשראיכרטיס;"התמורהשלמיידיתשלוםללאספקמאתנכסים
באמצעותמחשבוןכספיםלמשיכתהמיועדכרטיס:אחרמסוגחיובלכרטיסדוגמא.חיוב

.אוטומטימכשיר
מתבצעהצרכניותהעיסקאותמכללאחוזוחמישהכעשריםלפיו,סקרפורסםלאחרונה5

.אשראיכרטיסיבאמצעות
.הוועדהח"לדו9'עראה6
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מספרשללתקופהאשראיוקבלת,בולטבאופןהמצבהשתנההאחרונותבשנים.שעהי
הצורךניכרמכברזה.שגורהתופעההיא,בתשלומים"קרדיט"בעיסקאות,חודשים
הציפיותביןראויההתאמהליצורכדיבהםיהיהאשר,לחוקתיקוניםבביצוע

.שבחוקההסדריםלבין,לעיסקההצדדיםשלהסביריםוהאינטרסים
מןשונהפתרוןבהםנדרשמלכתחילהאשרנושאיםקיימים,זוברשימהשאפרטכפי
שתוארוהשינוי,האחרונותהשניםשלהמצטברהניסיוןאשרונושאים,בחוקהקבוע

,"אמיתיות"קרדיטלעיסקאותבוהשימושדהיינו,אשראיבכרטיסיהשימושבאופי
'מסתיקון)חיובכרטיסיחוק:מתקןחוקנחקקמכברלא.בתיקונםהצורךאתמבליטים

לתיקוןהשעהתנוצלכילצפותהיהניתן.("המתקןהחוק"להלן)'1994-ד"תשנ,(2

תוך,בלבדמוגבליםתיקוניםמבצעהמתקןהחוקהצערלמרבהאולם,יותריסודי
מספרתבחןזורשימה.ראויבסיסעלהצדדיםיחסילהעמדתההזדמנותהחמצת
תיקוניםגםותציע,הצדדיםליחסיהמועדףהמודללאור,המתקןבחוקמרכזייםהסדרים
.דרושיםהנראים,נוספים

הצדדיםביןהמשפטיהקשרמהות.2

;לקוח-מנפיק;ספק-מנפיק:משולשתיחסיםמערכתכוללאשראיבכרטיסהתשלום

מחוץהואזויחסיםמערכתשלהשוניםבהיבטיםומפורטמלאדיון.לקוח-וספק
,תיקוןמחייבותאשרחשובותסוגיותבמספרלהתמקדמבקשתאשר,זורשימהלמסגרת

.בהןדנהאיננהההצעהאשראלהוהןהחוקבהצעתמעיוןמתעוררותאשרסוגיותהן
אופיהעלהכלליתההשקפהבשאלתעקרוניותהערותממספרלהימנעניתןלא,זאתעם

.העיסקהשל
לעיסקההצדדיםשביןהמשפטייםהיחסיםשלסיווגםבשאלתהתחבטהברקועדת
,האשראיכרטיסבאמצעותהעיסקהשלמוגדרמשפטיסיווגמקביעתלהימנעוהחליטה

generis1'-בהעיסקהתפיסתתוך
~

קל.ומיוחדתמורכבתהיאהיחסיםמסכת,ואכן.95

.החיובדרךעלמלהגדירו,מתקייםאיננואשרהמשפטיהמבנהמהלנמריותר
הדומהבעיסקהמדוברכיהדיעהנדחתההמשפטיתיוובספרותהוועדה0וח"בדו

מקובליםלכךהטעמיםכלשלאאף.דוקומנטריאשראילמכתבאופקטורינגלשירותי
כך.מוצדקתהיא,אלהבאסמכתאותשפורטהכפי,שהמסקנההרי,הכבודעכלעם,עלי

.שם,הוועדהח"דו7
.1הערהלעיל8
.13-14'ע,הוועדהח"דו9

.שם,שם10
אובסחורהפגםבגיןלקותוכלפיהאשראיכרטיסמנפיקאחריותאשראיכרטיסי"הורבצו'י11

.237,243(א"תשמ)יאמשפטים"בשירות
יסודעלנעשית,הסוחרידי-על,ללקוחהנכסמכירתכיטוען(שם,שם)הורבעולמשלכך12

כללניתןאשר,לשלםהלקוחשלהתחייבותקיימתלא,כןעל.לשלםהבנקשלההתחייבות
.לתשלוםאחראיאיננוהלקוחכילהנחהבסיסכלשאיןאלא.לגביהפקטורינגעיסקתלבצע
.להלןבדיוןראה
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לספקהמנפיקמןהתשלוםשכן,הלקוחשלשלוחאיננוהמנפיקכי,למשל,ברור
כןעל.לספקהמנפיקשביןהנפרדהחוזיהקשרפי-על,עצמוהמנפיקשלבשמומתבצע

המנפיקאין,כןכמו;אישיתעליומוטלתוהאחריות"מהתמונהנעלם"המנפיקאין

שאיןכיוון,זאת.הספקכלפיהלקוהשלחבותואת,ההמחאהדרךעל,עצמועלמקבל
עסקתפי-עלחבותוכיברוראלא,המנפיקשלחבותובעקבות,החובמןנפטרהלקוח
מסיבה,ישלםלאהמנפיקאם.בעינהנותרתהתשלוםשביסודהקבלנותאוהמכר

מתבצעתבה,המחאהשלממצבלהבדיל,זאת.הלקוחשלחבותובעינהנותרת,כלשהי
נכוןשהספק,ככלל,בענייננולהניחיסודאין.הנמחהבצדהמקוריהצדשלהחלפה
השימוש.!הנושה3הסכמתדורשתחבותהמחאתוכידוע,הצדדיםשלזוהחלפהלבצע

לחיובהצדדיםשינוישלעיסקהבמסגרתולא,תשלוםכאמצעינעשההאשראיבכרטיס

בהמחאתשמדוברלומרניתןלא.מתבצעתלא"הפוכה"ההעיסקהגם,כןכמו;המקורי
תמורתוזאת,(הספקכלפיהלקוחשלחיובוהמחאת)המנפיקאלהספקמןזכויות

כתוצאהנולדלחייבהנמחהביןהקשרזכויותבהמחאת.המנפיקידי-עללספקהתשלום

בתווהקבועותהלקוחכלפיהמנפיקזכויותבענייננוואילוההמחאהמעסקתישירה
עדות,העיסקהלביצועעדותרקהואהחיובמסמךכאשר,ללקוחהמנפיקביןשנעשה
.הכלליהההסדרשללהחלתוהנחוצה

אחריותהיאאחריותושכן,ערבכשלהואמעמדוכיהמנפיקעללומרקשה,ברומה

.!כלליבדרךערבשללחבותובניגודוזאת,משניתולאראשית
הספקמן(החיובמסמך)שטרשלסיחורמתבצעכיהצדדיםעללומראין,ולבסוף

החיובמסמךהעברתעלבהשקפהלקושימעבר.העיסקהתמורתכנגד,המנפיקאל

החלתתאפשראשרעדותרקלשמשהואהמסמךשלשתפקידוהרי,סיחורכעללמנפיק
פירעוןפקודתבואיןשכן,חליפיןשטרהואאין.העיסקהעלהחוזייםההסדרים
,לשלםמפורשתהבטחהבומצויהלאשכן,חובשטרבגדרהואאיןכןלמנפיק6ן
,כאמור,אלא,סחירמסמךשיהיהמנתעלאותויוצריםאינםגםהצדדים.כנדרש7ן

.בלבדראייתיכגורם
עקרוניתעמדהלנקוטוראויניתן,היחסיםשלאופייםבהגדרתהקשייםאףעל

שלתכליתומהו:דיוקוליתרהמנפיקמצוי"המתרסשלצד"באיזה,היסודיתבשאלה
ביטחוןלספקלהקנותהיאהמטרההאם?אשראיכרטיסבאמצעותהתשלוםהסדר

ולדחות,אשראילאפשררקשמאאו?אוטונומיביטחוןהאם,ביטחוןואם?לתשלום

.1969-ט"תשכ,חיוביםהמחאתלחוק6סעיף13
,אחרמטעםזאתאולם,ההמחאהתפיסתאתדוחה(11הערהלעיל)הורביץגם,כאמור14

.עלימקובלאינושכאמור
,הערבותבחוקשונותכהוראותלביטויבאהערבחיובשלוהמשניותהטפילותעקרון15

ריבוישלמודלזאתבכל,שאצביעכפי.לחוקד-ו2,4,5סעיפים,בעיקר,ראה.1967-ד"תשכ
.לערבותזהיםאינםאיפיוניואך,כענייננוקייםלערבותמה-במידתהדומהחייבים

עצמושכמסמךנדרש.[חדשנוסח]השטרותלפקודת(א)3בסעיףמופיע"פקודה"בהצורך16
שטרותדיניזוממן"ראה;החיובלמסמךבהקשרמתקייםשלאעניין,פקודהשללשוןתהיה

.31-32(ג"תשמ,שישיתמהדורה)
.95סעיף,שם,זוסמןראהכן.[חדשנוסח]השטרותלפקודת84סעיףראה17
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אדוןבההמרכזיתבסוגייהברורביטוילידיבאותאלהיסודיותשאלות?תשלוםמועדי
על,בהאחריםוליקויים,ללקוחהספקביןהעיסקהשלכשלונהמשפיעהכיצדוהיא

.זהבנושאהדיוןאגבאותןאנתחכןועל,המנפיקידי-עלהתשלום(וחופש)חובת
.אפתחזוחשובהבשאלה

המנפיקבאמצעותהחיובעלהשלכותיה-לקוח-ספקבעסקהשיבושים.3

מבוא.א

שירותאונכסלמכירתעיסקהבמסגרתתשלוםכאמצעימתבצעתהאשראיכרטיסעסקת

שיבושיםייתכנוללקוחהספקשביןהעיסקהביצועבמהלך.ללקוחהספקידי-על

,בהתחייבותויעמודלאשהספקייתכן,מיידיתאיננההנכסשלההספקהכאשר:שונים
אתהלקוחיבטלכךובעקבות,המוסכםבמועדיסופקלאאו,כלליסופקלאוהנכס

הנכסכישברורכך,פירוקלהליכיייכנסאורגליפשוטשהספק,אפשר.הספקעםהחוזה

באופן,הוטעהאוטעהכיללקוחיסתברכלשהובמועדכיייתכןכן.בעתידגםיסופקלא

.הספקעםהחוזהביטולעליודיעוהוא,החוזיםבדיניהעיסקהבביטולאותוהמזכה
בביטולהלקוחאתהמזכה,התאמה-איבנכסהיהאך,סופקאמנםשהננסאפשר,בנוסף

.!הספק8כלפיאחרותובזכויותהעיסקה
חויבבוהמועדלפנילהתרחשעשוי,אלהאפשרויותפי-על,הספקעםהחוזהביטול
.שחויבלאחרשייעשהוייתכן,המנפיקידי-עלהלקוח

כנגדללקוחשנתונותהטענותמשפיעותכיצד,השאלהמתעוררתהאלהבמצבים
העתיריחיובואתמלכתחילהלמנועהואזכאיהאם:המנפיקכלפיחיוביועל,הספק
הטענותעקב,שחויבלאחראותויזכהשהמנפיקלכךהואזכאיהאם?המנפיקידי-על

דהיינו,המצביםשניביןחשובההבחנהקיימת,שנראהכפי?הספקכנגדללקוחשיש
האחר:בדיוננוכןאםיהיומוקדיםשני.חיובשנעשהלאחרוזיכוי,מראשהחיובמניעת

מולביחסיו,עליהםלהסתמךיכולהלקוחאשר,לקוח-ספקביחסיהשיבושיםמהם-
האם:המנפיקכנגדטענותלהעלותהלקוחיוכלשבוהמועדמהו-והשני?המנפיק

?החיובלאחרגםאו,התיוכנעשהבטרםרקאלהטענותלטעוןיהיהניתן

האשראיכספקהבנקמןהחוקהתעלמות.ב

למצבמותאםאינווהוא,והמנפיקהלקוח,הספקשביןהיחסיםמערכתאתהסדירהחוק

."קרדיטעיסקאות"שלהתופעהוזו,האחרונותבשניםשהתפתח
,שלו"עזרתאגיד"הואהמנפיקאשר,הבנקמןהלוואהנוטלהלקוחאלהבעיסקאות

בנמצאאיןכיום,למעשה.האשראיכרטיסבאמצעותהכל,בתשלומיםהחובאתומחזיר

תאגידהינוהמנפיקכאשר,המנפיקידי-עלניתןהאשראיבהקרדיטוריתאשראיעסקת
הבנקאו,הספקכאשררקקרדיטוריותאשראיעיסקאותקיימותאלא,בנקאיעזר

.האשראיאתמספקים,המנפיקשבבעלותו

.כחיובעמידהאימהווההתאמה-איפיו-על,המכרלחוק11סעיףראה18
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הבנקכלפיבקשהעלחותם,("הקטנותאותיות"ב)החיובמסמךבמסגרת,הלקוח

.לספק,אחדבתשלום,כולוהאשראיסכוםאתמעבירהבנקכאשר,אשראילולהקצות
כרטיסיחוקשלראוילתיקוןקוויםהתוויתבמסגרת,אדוןבהןהשונותהסוגיותלצורך
שלמעמדועםהבנקשלמעמדולזיהויויביאהבנקעליחולהחוקכימקוםיש,חיוב

כלכליאינטרסבעלהואאלא,המשולשתהיחסיםלמערכתזרצדאיננוהבנק.המנפיק
מעמדו,הלקוחשלהסבירהציפייתומבחינת.בשליטתומצויוהמנפיק,בעיסקהמובהק

עראיננואףכללבדרךוהלקוח,המנפיקשלכמעמדוהוא,זועיסקהלצורך,הבנקשל
יש,בהמשךשאפרטכפי,אם.המנפיקידי-עלולא,הבנקידי-עלמסופקשהאשראילכך

ידי-עלחיובוכנגדלהעלותזכאישהלקוחהטענותאתניכרבאופןלהרחיבמקום
הואשהמנפיק,הבנקידי-עלמסופקהאשראיבהםבמקריםהדיןשהואהרי,המנפיק
טענהכלכי,תאמראשרבחוקהוראהשלקביעתהנדרשתכךלצורך.שלועזרתאגיד

אשרהבנקכנגדגםלהעלותהניתן,המנפיקידי-עלהחיובכנגדללקוחנתונהאשר
שניביןכןאםאבחיןלאבהמשך."קרדיט"העיסקתבמסגרת,האשראיאתמספק

.הדיוןלצורך(והמנפיקהבנק)הגופים
,והמנפיקהבנקמעמרשל,לעילכאמור,לזיהוילהביאהצורךמןהמחוקקהתעלמות

.תיקוןדורשוהדבר,אשראיבכרטיסהעסקיתהפעילותשלמרכזימגזרכיוםמחמיצה

העיסקהשיבושעקב,המנפיקידי-עלעתידיחיובמניעת.ג
מסוגיםשיבושים,שישפיעוראויוכיצד,כיוםמשפיעיםכיצד,השאלהתיבדקזהבחלק
העתידייםהחיוביםאתלמנועהלקוחשלזכותועל,ללקוחהספקביןבעיסקהשונים

הספקשלהאינטרסיםביןהואהעימותזהבמקרה,שאצביעכפי.המנפיקידי-על
,לספקהסכוםאתהעבירוטרם,החיובאתביצעטרםאשר,המנפיקשכן,בלבדוהלקוח
.הביטולמןמשמעותיבאורחלהפגעעתידאיננו

,שיבושמקרישלאחתבקבוצהרקהמטפלתהוראהקיימתהיתההמקוריבחוק.1
.עיסקאותשלאחדובסוג

וזאת,המנפיקידי-עלעתידיחיובלמנועללקוחאיפשרהמקורילחוק10סעיף
:בהםבמקרים

שלושיםכעבורתשולםחלקהאוהעיסקהתמורתכיהספקלביןהלקוחביןהוסכם"
שהנכסלמנפיקככתבהלקוחהודיעאם,העיסקהעשייתמיוםיותראויוםוחמישה
."הספקעםהעיסקהאתביטלושהואלוסופקלאעיסקהבאותהשנרכש

שמועדםחיוביםדהיינו)בתשלומיםהאשראיבהםבמצביםרקעסק10סעיף.2
,כאמור,שכיוםבעוד,הספק19ידי-עלניתן(יוםוחמישהמשלושיםלמעלהכעבור

הבנקידי-עלאלא,הספקידי-עללא,מהמקריםגדולבחלק,ניתןבתשלומיםהאשראי
התמורהמועבותאלהבעיסקאות."קרדיט"עיסקאותבאמצעות,במנפיקהשליטהבעל
לדעתנוף.האשראיאתהנותןזההואהספקשלאכך,הרגילבמועדמלאבאופןלספק

שלושיםכעבורתשולםשהתמורהכךעל,הספקלפיןהלקוחביןהסכמהקיוםמניחהסעיף19
.יותראויוםוחמישה
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אשראישלבמצבהחיוביםעצירתאיפשרלא10סעיףשלהמקורישנוסחוהדברברור

.הבנקידי-עלשניתן
נתןמילשאלהמינהנפקאיהיהשלאכךהסעיףהוראותאתהרחיבהמתקןהחוק
.21ספקלהבהרתרקדרושהדברכיציינההחוקהצעת.ללקוח20האשראיאתבפועל
שדרשענייןאלא,המקוריהסעיףשלנכוןפירושולפי,בלבדספקכאןהיהשלאאלא
.זהמקרהכיסהלא10סעיףשכן,תיקוןאכן

מבחינתהן,ועיקרכללמספקובלחימינימליהואהמתקןבחוקהשינוי,עקאדא.3

,ללקוחהנתונותהעילותמבחינתוהן,המתוקן10סעיףחלעליהםהעיסקאותסוגי
.החיוביםלהפסקת
הודעהלתתללקוחמאפשראיננועדייןהמתקןשהחוקהרי,העיסקאותלסוגיבאשר

לעניין,בהבחנהענייניהגיוןכלאין.("דביט"עיסקת)רגילהבעיסקה,החיובלמניעת
תשלומיםעיסקתלביןרגילה"דביט"עיסקתבין,תשלוםלעצורהלקוחשלזכותו

בסעיףבהוראהההסדרששורשלהניחניתן.(הבנקאשראיאוספקבאשראי)("קרדיט")
שכן,הלקוחמהודעתיינזקלא(הבנקאו)המנפיק,הגיעטרםהחיובמועדשאםהוא10
מדובראםמינהנפקאאין,זההגיוןפי-עלאך.התמורהאתלספקהעבירטרםהוא

בשני.תקופתייםעתידייםבחיוביםמדובראםאו,בלנדואחד,כוללאהדבחיוב
.ביצועוטרםהתשלוםעצירתאתלאפשרהצדקהמידהבאותהקיימתהמקרים
ידי-עלהודעהמתןמאפשרהואשאיןבכךהואהמתקןבחוקיסודיליקוי,כןעל
."דביט"בעיסקאותגם,המתאימיםבמקרים,החיובלמניעתהלקוח

הואואין,דבריםשלבשורשםמטפלהואשאיןבכךהואהמתקןבחוקשניליקוי.4
ישהאמנם.תיקוןנעשהלאזהבעניין.ללקוחהנתונותהעילותשלראויההרחבהכולל

והעיסקההנכססופקלא"שהודיעכשהלקוחרקהחיובהפסקתאתלאפשרמקום
?"בוטלה

שמתבטאתהפרהמחמתבוטלההעיסקהבהםבמצביםחל10שסעיףברור

גםלאפשראיןהאם?ובביצועהבעיסקהאחריםלפגמיםבאשרמהאך.הספקה-באי
?החיובהפסקתאתאליהםביחס

,עובדתייםתנאיםשניזהבסעיף.10סעיףשלמשמעותואתתחילהלהבהיריש
שלהספקההיתהשלאכךעללהודיעעליו:למנפיקהלקוחשלההודעהלתוכןביחס
תנאיםבשנילכאורההמדוברלשוניתמבהינה.לספקביטולהודעתנתןהואוכי,הנכס

,ביניהםזיקהללאגם,היסודותשניהתקיימושאםכך,מזהזההמנותקיםעובדתיים

שאיןהואברור.זומעיןפרשנותלהצדיקקשהאך.החיובאתלהפסיקהלקוחזכאי
שלקשרמניחהואאלא,ביניהםקשרללאולהציבםאלהיסודותלבודדבאהמחוקק
היא10סעיףשלהנחתו,דהיינו;הביטוללביןהנכסשלההספקה-איביןסיבתיות

,בהםמצביםעלכיוםחל10סעיףשאין,מכאן.האספקה-אימחמתבוטלהשהעיסקה

עמולצדהתייחסותללא,"הוסכם"שבכךדידהיינו,"הספקעם"המיליםאתמשמיטהתיקון20
.האשראיאתבמועלנתןמימינהנפקאשאין,מפורשתלהבהרהבנוסף,זאת.ההסכמהנערכה
200'בע,ו"תשמח"ה:ההסברבדבריראה
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ליטולסרבכןועל,ברצוןאחרפגםאוהטעייהמחמתהעיסקהאתביטלהלקוח,למשל
בוטלהלאהיאאך,בוטלהוהעיסקהסופקהלאאכןהסחורהאלהבמקרים.הסחורהאת

נוגעשאיננוטעםעקבהעיסקהמןהסתלקשהלקוחכךמחמתאלא,ההספקה-אימחמת

,לכךמסרבהלקוחאך,הקבועבמועדלספקמוכןהיההספקכאשר,זאת.ההספקה-לאי
אתקיבלהלקוחאם,חל10סעיףאיןבוודאי.שנתןהביטולהודעתעלבהסתמך
שלהשבהומציע,העיסקהאתביטל,ההטעייהלוכשהסתברה,מכןולאחרהסחורה
הנכסכילומרקשהאףכאן.בביטולמכירולאלהשבהמסרבשהספקבעוד,התמורה

.הקודמתמבדוגמאיותרחמורהאףהיא10סעיףשלבהחלתושהבעיהכך,"סופקלא"
שיבושים,בפתיחהכאמור,הדעתעללהעלותגםניתן,האמוריםלמצביםמעבר

נכסלגביהתאמה-איטענת,למשל,כך.העיסקהשלכדיןלביטולשהביאונוספים

דיניאםהשאלהונשאלת,סופקהלאשהסחורהלומרניתןלאכזהבמקרה.שסופק

הובילהההפרהבהם,אלהבתנאיםהחיובהפסקתלאפשרצריכיםאינםהחיובכרטיסי
.הספקהבהעדרהתבטאהשלאאף,כדיןלביטול
,חוקיות-אימחמתבטלההעיסקהשבומקרהלהיותעשוישיבוששלאחרסוג
,כאן.החיובאתלבטלודורש,הסחורהאתלקבלמסרב,הבטלותעלבהסתמך,והלקוח

קושיגםקיים,לספקהלקיההודעתלביןההספקה-איביןהסיבתיותלהעדרמעבד

בסעיףכנדרש,העיסקהביטולעללספקמודיעאינואףהלקוחשלמעשהבכךמסוים

.מלכתחילהבטלותהעלאלא,10
,סחורהמפריטיחלקשלהספקה-באיהמתבטא,"קצובחלקיכשלון"במדוברכאשר

חלקאותובגיןהחיוביםאתלעצורניתןכיהדברסביר,בוטל12העיסקהשלחלקואותו

(פריטיםאותם)"הנכס"שכן,כיום10סעיףשלנוסחופי-עלגם,שנכשלהעיסקהשל

כימוכיחההמציאות,זאתעםיחד.הכוללתהעיסקהמןחלקאותוובוטלסופקלא
היהרצוי,זהבמקרהאףולכן,זופרשנותלקבלנכוןאיננוהמנפיקקרובותלעיתים
.זהפיצולשתאפשר,הבהרהלהוסיף
,הטענותחוגאתלהרחיבמקוםאיןאםוהיא,הצגתיאותהבשאלהלדיוןעתהאגש

,המנפיקידי-עלהלקוחשלחיובומניעתאתיאפשרואשר,לקוח-ספקביחסישמקורן

מקרהבכלהואעיסוקי.העיסקהשלכדיןלביטולהלקוחטועןבהםנוספיםבמקריםגם
שתוארכפי,העיסקהשלכדיןבטלותאולביטולהובילהפגםבהםמצביםבאותםרק

.לעיל
.לעיסקההצדדיםשלהסבירההציפיותמערכתהואבהכרעהמרכזישיקול.5

שבמסגרתבהנחה.זו23ציפיותבמערכת,ספקללא,להתחשבישהראויהדיןבקביעת

,קוגנטיתתהיה,החוקהוראותכיתר,זוהוראהשגםלקבועיוחלטידי-עלכמוצעתיקון

שהופרהחלקאתרקלבטל,להפרדהניתןהחוזהאם,הזכותלזכאינתונההפרהשלבמקרה22
.((תרופות)החוזיםלחוק(ג)7סעיף)

דיניבתחום,ראה,האזרחיבמשפטנורמותבקבועתמרכזיכגורם,הצדדיםשלסבירותלציפיות23
;533(1)לזר"פ,מ"בעיולסבית'נרביב79/270א"ע)רביבבענייןהדיןפסקיאת,הלבתום

.(441(1)מגד"פ,רביב'נמ"בעיולסבית82/22ה"ד
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שיקוליםגםבכךלשלביש,הלקוחתלרעתעליהלהתנותיהיהניתןשלאכך
.וצודקתמועיליהיהשהדברככל,נוספיםנורמטיביים
או)המנפיקידי-עלבוצעושטרםחיוביםבביטולהוא,כנזכר,עיסוקיזהבשלב

להפגעעתידאינו(הבנקאו)המנפיקבהםבמצביםדהיינו,(הענייןלפי,הבנקידי-על
מערכתכןועל,בספקהיאהאפשריתהפגיעהאלא,הלקוחשלהחיובמביטול

,אמנם.והלקוחהספק:אלהצדדיםשנישללאינטרסיםנוגעתלענייןהשייכתהשיקולים

וממילא,מישניהואזהאינטרסאך,העיסקהמןעמלתואתלקבלאינטרסנתוןלמנפיק

.עיסקאותשלאחראוכזהנתוןלהיקףכלשהימוקניתזכותלמנפיקאין
בכרטיסבעיסקה(והלקוחהספק)הישיריםהצדדיםשלהסבירהשציפייתםדומני
שלמבחינתו:הבאותהמטרותאתישרתהכרטיסבאמצעותשהתשלוםהיא,אשראי
הכרטיסבאמצעותהתשלוםכאשר,התשלוםבמועדדחייהלקבלהיאציפייתו,הלקוח
כנגדכיהיאשלוהסבירההציפיה,הספקשלמבחינתו.בשיקלתשלוםתחליףמהווה
יתרוןמשיגהוא,משלםהואאותההעמלהוכנגד,ידועלהתמורהקבלתבמועדהדחיה
הדברעיקרוהוא,שנית.הלקוחותלמשיכתמוסיףהכרטיסבאמצעותשהתשלוםבכך

והןהרלוונטיותמבחינתהן,אמיןחייבשלחבותלטובתומקבלהספק:בענייננו

-בטוחהלטובתומקבלהספקזהבמובן,אכן.במועדלתשלוםהנכונותמבהינת
אחריותכאמוראיננהזואחריות.המנפיקהוא,נוסףחייבשלהאחריותתוספתבדמות
לפנינוכינראה.לערבותזההאופייהאיןזהובמובן,ראשיתאחריותהיאאלא,משנית

כשההסכמה,הספק26כלפייחרגםחביםוהלקוחהמנפיק.חייביםריבוישלמיוחדסוג
אל:מענייןביניים-מעמדזהו.ישלםלאהמנפיקאםרקתיעשהללקוחהפניהכיהיא

,הלקוחאך.ערבאללפניהבדומה,המנפיקשלסירובלאחררקלפנותניתןהלקוה
וביחסיםבעיסקההאינטרסבעלהוא:הואנהפוךאלא,ערבאיננו,מהותיתמבחינה
אתלראותאיןכיום,בדומה;כולההחבותבכלנושאהוא,למנפיקבינוהפנימיים

רבמושגיקושיקייםבכדילא.לעיל27שציינתיההסתייגותלאור,בשטרכנמשךהמנפיק
חייביםריבוישלהתפיסה,עתהשלענייננונראהאולם,המשפטייםהיחסיםבהגדרת

כרטיסבאמצעותהעיסקהזהובמובן,חייבנוסףלספק.הצדדיםלציפיותקרובה

.14בסעיף,חיובכרטיסיחוקכיוםשקבועכפי24
לציפיהלקלועהאם:דיספוזיטיבייםהסדריםקביעתשלהתכליתמהי,בשאלהמחלוקתקיימת25

צידוקיםבעלותהוראותלקבועאו,העיסקהעלויותאתבכךולהקטיןהצדדיםשלהסבירה
להיבטים,קוגנטיותהוראותשלשבמקרהברורמקוםמכלאולם.נורמטיבייםמוסריים

הדיןעל"טדסקי'גראה.הכלכליתהתורהדחסידיאליבאגם,משקלישהנורמטיביים
על!חוקזה?חפץזה?חוזהזה"יה'פרוקצ'א;5(ן"חש)סומשפטעיוני"הדיספוזיטיבי

,395(ט"תשמ)יחמשפטים"משפטמושגילערפולהכלכלהשלהקונסטרוקטיביתתרומתה
.ואילך406

כלפיהלקוחשלחבותאיןכאילו,(243'בע,11העדהלעיל)הורבצושלדעתועלימקובלתלא26
,(פרעוןאיןעודכל)בעינהונשמרתהיסודיתהעיסקהמכוחקיימתהלקוחחבות.הספק

נעשיתהמנפיקעםהעיסקה.פרעוןטרםהלקוחאתלשחררסיבהאין.המנפיקלחבותבמשותף
,בלכדתנאיעלפרעוןנחשבשיקמתןשגםכפי,כךולצורך,התשלוםאמצעיהסדרתבמסגרת

.בענייננוהדברכך
.לעיל,לרשימה2כסעיףראה27
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,אוטונומיתבטוחהלספקלהקנותהצדקהאיןאך.בטחוןלטובתומוסיפההאשראי
כלפיהמנפיקלחבותאוטונומימעמדמקנהאכן,שיפורטכפי,רבהבמידה,כיוםוהחוק

.28הספק
,לפיהתוצאהמצדיקים,שיפורטכפי,נורמטיבייםוהיבטים,הסבירההצדדיםציפיית
שלשכלשונוהרי,29(זהבמקרהורקאך)ללקוחהספקביןהעיסקהביטולשלבמקרה

בטל,החייביםאחדשלחיובובוטלאובטל"אם,(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)55סעיף
שלחיובובוטלאובטלשאםהואהראויהמשפטישהמצב,מכאן."האחרשלחיובוגם

אף,ישלםואם,הספקכלפיחבהמנפיקיהיהלא,שהיאסיבהמכל,כדיןביטול,הלקוח
החייב-ולחייבוהלקוחאללחזורזכאיהמנפיקיהיהלא,הגנהטענתנתונהשהיתה
.לו30ידועההיתהזוטענהאם-הנוסף

להטילסבירהאםהינה,הולםפתרוןוהדורשת,זולהצעהביחסהמתעוררתשאלה.6
הלקוח-הנוסףהחייבשלמסוימתטענההאםבהחלטהשטמוןהנטלאתהמנפיקעל
המנפיקשלהפיכתואתימנעאשרמנגנוןכאןדרוש.לאאומוצדקתטענההיא-

שהודעה,כןעל,לינראה.הצדדיםשלהטענותאמינותאתלשקולמוסמךאשרלגורם

אתלחייבמנתעלתספיקעצמההיא,כדיןבוטלהחוזהלפיה,למנפיקהלקוחשל

להכרעהעד,לספקתשלום-איתגרורוממילא-הלקוהשלמחיובולהימנעהמנפיק
מסמךכמולמקריםביחס,כיוםגםמסתפקהחוקכיזהבענייןלזכוריש.השיפוטית

כלפייחויבהמנפיקאםכי,מובן.3!העיסקהעשיית-איעלהודיעשהלקוחבכך,חסר
יהיההמוצעהתיקוןבמסגרת.הלקוחאתלחייבזכאייהיההוא,ההליךבתום,הספק

יפולההליךשלההוצאותשנטל,כךכגון,הולמיםפרוצדורלייםהסדריםגםלקבועצורך
.המנפיקעלולאהלקוחעל

החוקטרםהלקוהשלמצבולעומתהרעהבוישאשר,שינוינעשההמתקןבחוק
נוספה10לסעיף.לעילהזהרתימפניהאשרמוטעיתגישהבאותהנוקטואשר,המתקן

זאתבכלשהנכסמסתבראם,בהמשךהלקוחאתלחייבלמנפיקהמאפשרתהוראה

,לולמסור,ללקוחמנומקתהודעהליחןהמנפיקעל)ביטולהודעתניתנהלאאו,סופק

"מפצה"בכך.(יוםעשר-חמישהשלשהותלוולתת,מסמכיםהעתקי,דרישתולפי
בהםמצביםעלשתחולכךהביטולזכותשלההרחבהעלהמנפיקאתהמתקןהחוק

סמכויותלמנפיקלהעבירהצדקהאין,לעילכאמוראך;המנפיקידי-עלניתןהאשראי
.שיפוטיתהכרעהבעקבותרקהלקוחאתלחייבלמנפיקלאפשרויש,בסכסוךהכרעה

ביטלאםאף,החיובאתלעצורהלקוחשלהאפשרויות,כןאם,כהעדלסיכום.7

לניתוקהמובילה,(11הערהלעיל)הורבדושלדעתועלימקובלתלאשיפורטוהטעמיםמן28
.החיוביםביןסלא

דמוישלבמעמדהואהמנפיק,למנפיקהלקוחביןהפנימייםהיחסיםמבחינתכי,לזכוריש29
מסיבהשכטלהואהמנפיקשלחיובואםכןעל.הלקוחמןמלאלשיפויזכאישהואכך,ערב

.הלקוחשלחיובושלבטלותתגרורזושבטלותהצדקהכלאין,כלשהי
.(כלליחלק)החוזיםלחוק57סעיףראה30
אינושהלקוחנוכחאם,הלקוחאתולחייבלחזורהמנפיקיכול(ג)9סעיףשלפילכךכפוף31

הכרעהתוךעצמיתדיןעשייתלמנפיקמאפשרתבהיותה,בעיניבעייתיתהיאזוהוראה.צודק
.הזיוףכנושאבדיון,4סעיףלהלןראה.לוצדאינושהואבסכסוךעצמית
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הביטול.המתקןהחוקלאחראף,ביותרמוגבלותהן,הספקעםהעיסקהאתכדין
,מוגבלתבעילהורק,הספקידי-עלניתןהאשראיבהתשלומיםבעיסקתרקמתאפשר

אתלמנועיהיהניתןבהןהעיסקאותחוגאתאמנםמרחיבהמתקןהחוק.שתוארכפי
למניעתהעילותאתכללמרחיבואיננו,(מספקלאבאופן,כאמור,זאתואף)החיוב

.החיוב
שיקוליועםהצדדיםציפייתעםמתיישבתאכןהמוצעתגישתיאם,השאלהנשאלת
פגיצה,הצעתיפי-על,בספקהפגיעהאיןהאם,הצדדיםציפיותלעניין.בתחוםהמדיניות

,מופרכתהיאאםאף,הלקוחשלבהודעהיהיהשדיהדברסבירהאם?מוצדקתבלתי
?התשלוםאתלעכבכדי

,מהווההאשראיכרטיסבאמצעותהתשלום.אלהלטענותלהשיבניתןכילינראה

של"סגורמעגל"קיוםלאורכאשר,בשיקלתשלוםתחליף,הלקוחשלציפייתומבחינת

לסיכוןחשוףהואכי,(לספקידועהזווהנחה)מניחהלקוהאין,הצדדיםמשולשיחסי
ואינטרסציפייהלספק.הסחרותכללימחמתלעדיפותהזוכים,זריםצדדיםמעורבותשל

לענייןרק,שיקאליושסוחרמישלמעמדופניעלעדיףיהיהשמעמדו,לכךלגיטימיים
בטחוןשוללתאינההצעתי.הביטחוןאוטונומיותלענייןלאאך,לתשלוםבטחוןהוספת

גםאלא,כתשלוםיחויבהלקוהרקלא,כמופרכותהלקוהטענותיסתכרואםשכן,זה
שלניתוקהמונעתרקהצעתי.הנושהכלפיהחובבמלואהנושא,משותףכחייב,המנפיק
יהיהלא,זומבהינה,כיהיאהלקוחשלציפייתו.העיקריתבעיסקההחבותמןזוחבות
צורתכידעתועלמעלההואאין.שיקבאמצעותששילםמישלממצבוגרועמצבו

.הסוחרשלבידיו"בנקאיתערבות"מעיןמפקידהואכיהיאתוצאתה,זותשלום
באמצעותתשלוםלעומת,שיקבאמצעותתשלוםשלמעמדואתבוחניםאנוכאשר
,הנמשךהבנקידי-עלהפרעוןלמנועיכולשיקמושך,שכידועהרי,אשראיכרטיס

מרביתעללהתגברמצליחכשורההאוחזרחוקצד.לבנק32ביטולהודעתבאמצעות
כשלוןובדברמלאתמורהכשלוןבדברלטענותכפוףסמוךצד.היסודבעיסקתהפגמים

ולא,קצובבלתיחלקיתמורהכשלוןבדברלטענהכפוףהואאין,זאתעם.קצוב33חלקי
.קיזוז34טענתלהעלותנסיוןידי-על,זהכלללעקוףגםניתן

לקבלתעדיפותלספקנתונהשעדייןהרי,השיקיםמסוגייתלענייננוהקבלהנערוךאם

בעמדההספקאתמעמידהעדייןהצעתי.שיקלעומת,אשראיכרטיסבאמצעותתשלום
למקרהבדומה,אמנם.בשיקנמשךבנקמולמצבומאשר,המנפיקמולאל,יותרטובה
שלאאולם.החיובלעצירתלהביא,בלבדהודעהבאמצעות,הלקוחיוכל,השיק

רקוהיא,נשמרתהמנפיקשלאחריותו,באחריותנושאהנמשךהבנקבו,השיקכבדוגמת
.כדיןאיננההלקוחטענתכייסתבראם,לספקלפרועהמנפיקעליהיה.מוקפאת
להבדיל,בוטלההעיסקהכילהודיעחובההלקוחעלתהיההצעתיפי-על,שנית

.[חדשנוסח]השטרותלפקודת75סעיףראה32
.ואילך245'מע,16הערהלעיל,זוסמןראה,מפורטלדיון33
אל88/826א"עראהכן;653זמשפטעיוני"שטריתזכותנגדקיזוזטענת"צבי-רוזן'אראה34

ע"ר;247,253-254(2)מהר"פ,(בפירוק)מ"בעהשיתופיתהחקלאותקרן'נמ"בעעל
.565,568-569(2)לטד"פ,מ"בעאמפיסלסלון'נמ"בע.ס.ט.ס85/22
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שלבמקרה,אפקטיביבאופןלבנקלתתבכוחואותה,החיובלעצירתסתמיתמהודעה
"מצדבתביעהמסתכןשהואתוך,כמובן)שטר

pDO(.הודעתלתתאותויחייבהדבר

שליסודיתהפרהמהווההיא,כדיןלאהיאהודעתושאםבכךולהסתכןלספקביטול
סיכוניםובה,נחרצתעמדהלנקוטהלקוחאתכןאםמחייבתווגישה.35הספקעםהחוזה
במועדהשיקמכיבודהמנעותכללאשכן,שיקשלבמקרהעליומוטליםבהכרחשלא

.היסודתעיסקתשליסודיתהפרהמהווה
בנוסף,השיקפי-עלגםתביעהלספקנתונהאמנםשיקשלשבמקרההרי,שלישית

לאממילא,כבענייננו,המדוברסמוכיםבצדדיםכאשראך,היסודעיסקתפי-עללתביעה
אתלמנועללקוחלאפשרכאמורהיאהצעתי.השטרילהליךמהותיתעדיפותתהיה
אכןהואהביטולאם,ממילא.כדיןבוטלשהחוזהבטענהרק,המנפיקידי-עלהחיוב
הגנההמשמשתטענה,שנפסק36אכפי,מלאתמורהכשלוןולפנינונכשלההעיסקה,כדין
לאשהלקוחהרי,כדיןהיתהלאהביטולעלההודעהואם.שטריתתביעהבפניגםטובה
שלמניעתועצםבגיןנפרדתתביעהלספקשתקוםוראוי,החיובאתלמנועזכאיהיה

ויש,כיוםקיימתאיננהזוהפרדה.היסודעיסקתמכוחתביעהרקולא,כדיןשלא,החיוב
לעיסקהבדומה,"החיובעיסקת",זושמבחינהכך,המוצעהתיקוןבמסגרתזאתלקבוע

הלקוחמןתמנעכאמורהפרדהיצירת.כאמורנפרדתתביעהלספקתקים,השטרית
שמבחינהמנתעל,יהיהשכךהראויומן,היסודמעיסקתהנובעותקיזוזבטענותשימוש

יתרוןקייםהפרוצדורליבצד.שיקשקיבלמישלממעמדונחותיהיהלאהספקמעמדזו
בהקשראלהפרוצדורלייםיתרונותהעדראםאך,שיקי3שלבמקרהלספקברור

,בהקנייהזוברשימההמוצעההסדראתללוותניתן,כמכריעייתפסחיובלכרטיסי
.דומיםפרוצדורלייםיתרונותשל,התיקוןבמסגרת

המוצעשההסדרנראה,הצדדיםשלהסבירותבציפיותהטמוניםלשיקוליםמעבר.8

מקנההחוקבו,הקייםהמצב.הנדוןבתחוםמשפטיתמדיניותשיקולימבחינתראויכאן

שנטלכךלידיומביא,הספקאינטרסעלבהגנהלכתמרחיקהוא,אוטונומיבטחוןלספק
,הספקשלאפשריתסולוונטיות-לאיהסיכוןגםוכך,הלקוחעלמוטלההתדיינותייזום

,עליושנכפההתשלוםבעקבותללקוחהמגיעהההשבהשלהגביהאפשרותאתשימנע

הזמןפרקאתלהמתיןעליויהיה.שנתןהביטולהודעתלמרות,החיובמסמךבאמצעות
,זאתכל.רגיל38דיןבסדראותולנהלעליושיהיההליך,להשבההשיפוטילהליךהדרוש
לכךיגרום,ידי-עלכמוצע,החיובבכרטיסעיסקהשלהאוטונומיהמעמדסילוקכאשר
אלהבנטליםלנשיאהעדיפהבעמדהמצויאשרהצדאליעבורוהייזוםההמתנהשנטל

.361,364(3)כר"פ,מזרחי'נאוחיון66/154א"ע,למשל,נאה.35
א"ע,למשל,ראה:יסודית-לאלהפרה,מתאימותבנסיבות,להחשבעשויבתשלוםקלאיחור36

(2)לאד"פ,ופטר'נהרשקז76/207א"ע;793,814-815(4)דלו"פ,מוטה'נוצלום80/158

85.
.568'בע,שם.ס.ט.סעניין36א

.לפועלבהוצאההישרהליךלפתיחתהאפשרות37
בתביעההמדובר,1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרולתקנות(1)202תקנהלעניין,שכן38

.קצובבסכוםלאהואהכשלקשלעיתיםגםמה,עצמוהחוזהפי-עלבתביעהולאלהשבה
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בסופו,העיקרוהוא,בנוסף,הנזקלפיזוריכולתבידיו-הנזיקיןבדיניהמונחיםפי-ועל
שכן,סולוונטיותלחוסרבחששהספקיימצאלאמקרהבכלהצעתיפי-על,חשבוןשל
והאפשרות,המנפיקשלהאחריותבדמותבטחוןלונתון,לגופןצודקותטענותיואם
הלקוחכיוםשבמצבבעוד,ביותרקלושהאפשרותהיאסולוונטילאיהיהשהמנפיקלכך
.שלוההשבהתביעתאתשיסכל,הספקשלסולוונטיותלחוסרבחששנושא
ביחסיםכימניעהאין,בלקוחשפוגעותהחוקעללהתניותביחסלמצבבניגוד.9

,דהיינו;המוצעהתיקוןבעקבות,הנטלשלאחרתחלוקהתהיה,מנפיק-ספקהפנימיים
בכלהמנפיקולפיהם,שביניהםהמסחרייםביחסיםאחרפתרוןהדעתעללהעלותניתן

הליךשינהלזההואוהמנפיק,השיפוטיתלהחלטהההמתנהבתקופתלספקישלםמקרה
השנייםמביןיותרהחזקשהגוףמנתעל,זאת.הלקוחכלפיאוהספקכלפי,להשבה

להתנאהענייןהיאזואפשרות.מכךהנובעבנטלשישאהוא-המנפיקכללבדרך-
הנחת.בחוקהדיספוזיטיביההסדריהיהזהכימוצעלאאךלספקהמנפיקביןאפשרית

ואילו,העיסקהאתהמאפשר,בלבדמתווךשלכלכלימעמדלמנפיקכיהיאהמוצא

בכלכיברור.עליוההמתנהנטלגםכיומכאן,הספקאצלמצויהראשיהכלכליהאינטרס

הלקוחשלצדדי-הדלחיובאפשרות,המוצעתבחקיקה,למנועצורךיהיהמקרה
לספקמיידיתשלוםכולללמנפיקהספקשביןההסדראםגם,בבנקהחיובבאמצעות

להשתמשולא,גביהלשםשיפוטיהליךלקייםהנטליהיההמנפיקעל.המנפיקידי-על

.המוצעתהחקיקהשלמטרתהאתיסכלאחרפתרון.החשבוןחיובשלבמכניזם

הספקעםהעיסקהשיבושמחמת,נעשהשכברחיובביטול.ד
ישעתה.הספקהואמהביטולכתוצאהלהפגעשעלולמיבהםבמצביםעסקתיכאןעד

.החיובמביטוללהפגעעלול,(הענייןלפי,הבנקאו)המנפיקבהםמצביםלבחון
גםללקוחלאפשרישידי-עלהמוצעתהראויההחקיקהבמסגרתהאםהיאהשאלה
פי-על,להועילתוכלההודעהשמאאו,הלקוחהודעתטרםנעשהשכברחיובביטול

.עתידייםחיוביםלגבירק,המוצעיםהכללים
,לספקקצרזמןתוךמועברתהתמורה,הבנקאוהמנפיקידי-עלבוצעשהחיובלאחר

עלול,הספקכלפיטענותמחמת,נעשהשכברחיובלבטלללקוחיתאפשראם,וכעת
הוכחהשלברמההן,קשייםכשבפניו,הספקמןלהפרעעליויהיהשכן,להינזקהמנפיק

ההמתנהנטלשלבמישור,לעיתיםוהן,(ללקוחהספקביןבעיסקהמעורהאינוהוא)
.כאמורבמקרה,הספקשלסולוונטיותלחוסרהסיכוןעליוכןכמו.לפרעון
,שנימצד,המנפיקשלוההסתמכות,אחדמצד,כאןהסבירהשהציפיהנראה
חיובנעשהשבהבעיסקהדהיינו)"דביט"עיסקתשלבמקריםלפיהתוצאהמצדיקות

הנחהומתוך,הלקוחחויבאםאולם,עתידיחיובלעצוריהיהניתן,(הקרובבמועדאחד

המנפיקאתלחייבמקוםשאיןהרי,המנפיקידי-עללספקהועברשהסכוםעובדתית
בהםבמקרים,המנפיקאלהסיבוןהעברתהמצדיקיםשיקוליםשקיימיםלמרות.בהשבה
בנושאבדיון,בהמשךאתייחסזהולנושא)הצדדיםציפיותפי-עלמוצדקתזותוצאה

מצדכזוסבירהציפיהקיימתלא"דביט"בעיסקתמדוברכאשרכישנראההרי,(הזיוף
יחסיומבחינת,לו"אבדו"אלהכספיםשוב,בוצעשהחיובמשעהכיהיאהנחתו.הלקוח
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ביצועממהלךהנובעותטענותלטובתויתעוררובהמשךאםאף,המנפיקמולאל
שנפרעכשיקכללבדדךכמוהו,שבוצעחיוב,הלקוחבעיני.הספקידי-עלהעיסקה
.לספק

ביןדהיינו,העיסקאותסוגישניביןזהלענייןלהבחיןישאםהשאלהעתהעולה

.("קרדיט")בתשלומיםעיסקאותלבין,("דביט")אחדבתשלום,רגילותחיובעיסקאות
לספקמעבירהמנפיקשאיןהרי,הספקידי-עלמסופקהאשראיבהןקרדיטבעיסקאות

תשלומיםאותםביטולויתאפשר,הנזכרהכלליחול;החיובמועדיהגיעטרםתשלום
10סעיףלפיכיוםהמצבזהו.העברחיוביביטוללאאך,החיובמועדבגינםהגיעשטרם

העילהאתלהרחיבמציעהשאניבעוד,מצומצמתלעילהביחסרקזאתאך,לחוק
יפסיק"המנפיקכילדרושללקוחמאפשרתההוראה)לעילכאמור,החיובלביטול

.(עבר-חיובייבטלכילאאך,"לחייב
ידי-עלניתןהאשראיבהן,בתשלומיםאשראיעיסקאותלענייןעולההבעייתיות

התמורהמלואאת,לעילכאמור,מעבירהבנקאלהבמקרים.הספקידי-עלולאהבנק
העתידייםהחיוביםמביטולגםלהפגעעלולוהוא,הרגיל,הסמוךהחיובבמועדלספק

תוקףעלבהסתמך,לספקתשלוםביצעכברהואשכן,(הלקוחשלמבחינתו,עתידיים)

תשלומיםכילהניהרשאיוהואכתשלומיםעיסקהזו,הלקוהמבחינתאולם.החיוב

עיסקתשלכזהבסוגגם,טובהטענהלוכשיש,ידועללביטולניתניםבהםחויבשטרם

הסתמכותפניעלהלקוחציפיותאתהאמורבמקרהלהעדיףשישלינראה.אשראי
שיקולים,הזיוףבסוגיתבדיון,אזכיראותםהעקרונייםהשיקוליםמחמת,הבנק

.הלקוחעלההגנההעדפתהמצדיקים

השוואתיתהערה.ה

אל,הלקוחידי-עלחיובשלהביטולזכותלהרחבת,זוגישתי,מקרהבכלכי,יצויין
אתרואיםבאנגליה.באנגליההנוהגתזולעומתמתונהגישההיא,כיוםלעילותמעבר

ככללנושאהמנפיקכןועל,משותףמיזםשמנהליםכצדדיםהספקואתהמנפיק
וממילא,מסוימתסכוםלתיקרתעד,הספקעםולחודיחד,בעיסקהלכשלונותבאחריות

בתנאים.שולמותשטרםהסכומיםיתרתעלהעולהבתשלוםלהתחייבהמנפיקעלול
הגישהאימוץ,הספקבעסקיהמנפיקשלכלשהימעורבותאיןבהם,אצלנוהנוהגים
שהושמעהבביקורתגםטעםאכןוישמוצדקתבלתינראית,היקפהבמלוא,האנגלית

,הבנקהסתמכותלביןהלקוחציפיותביןחריףעימותקייםבהןבנסיבותאולם;עליה40

היאהנחתוכןועל,לשיעוריןרקבהןמחוייבהלקוחאשר,האמורותהקרדיטכבעיסקות

Consumer,1974-הראה39 Credit Act.ראהלסקירה
הורבלי

.249'בע,11הערהלעיל,
איננההמנפיקשלואחריותו,יותרמתוןהבריתבארצותהדין.252'מעהחל,שם,הורביץראה40

תשלומיםלמנועללקוחמתאפשר,זאתעם.הלקוחידי-עלסולקושטרםהסכומיםעלעולה
הבריתבארצותהדיןלסקירת.הספקידי-עלולאהבנקידי-עלניתןשהאשראיאף,עתידיים

הגישהברוחהיא,כןאם,הצעתי.247-249'בע,שם,הורבצואצלראה,בנדוןואסמכתאות
הבריתבארצות
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יש,היסודבעיסקתמוצדקותטענותשלבמקרהלהמנעיוכלועתידייםתשלומיםכי
.המתקןהחוקכןמלעשותנמנעכראויושלא,הלקוחאינטרסאת,כאמור,להעדיף

החיובמסמךזירף.4

במסמךנעשואשרזיופיםוהיא,נוספתחשובהבסוגיהלטפלמבקשהמתקןהחוק
.החיובבסכוםמורשהבלתישינויידי-על,החיוב

זיוףשל,האמורשבמקרהלומרניתן,זאתעם.בנדוןהוראההיתהלאהמקוריבחוק

שימושבאמצעות,הלקוהשלמורשההבלחיחיובואתלמנועהיהניתן,החיובבסכום

שלחיובו.כיוםלחוק7בסעיףשמופיעהכפי,החיובכרטיסחוזהשלמהותובהגדרת
כרטיסבאמצעותמהספקשנרכשוהנכסיםתמורת"אתלמנפיקלשלםהואהלקוח

כןועללהמעבראלא,"תמורה"האיננוהזיוףבאמצעותננקבאשרהסכום."האשראי

.בהחבהלקוחאין
מראשהודעהמוסרהלקוחכאשר,אכן.בנדוןמיוחדלהסדרמקוםיש,ואתעםיחד

מהמנפיקהתמורההעברתבטרםמקוםומכל,המנפיקידי-עלחויבהואבטרם,הזיוףעל
להוק7בסעיףהעיקרוןמכוחאםבין,הלקוחאתלחייבזכאיהמנפיקיהיהלא,לספק

רקהזיוףעלנודעללקוחכאשרעולההקושיעיקראולם.כללייםעקרונותמכוחאםובין
זה,הטבעמדרך.לבבתום,לספקשילםשהמנפיקולאחר,המנפיקעלידיהחיובלאחר

.בדיעבדרקהזיוףעליידעוהלקוח,לזיוףביחסכללבדרךהמצביהיה
מקבילבמעמדמצוי,כנזכר,שהמנפיקהרי,השטריתלזוהסיטואציהאתנקבילאם
שכלפיהואהשטרותבדיניהכלל.הזיוףעלידיעהבהעדרלנפרעשפרע,נמשךלבנק
אםרקהלקוחכלפייחוייבוהואמוחלטתאחריותהבנקשלאחריותואיןהחשבוןבעל
זכאיהלקוחשאין,לקבועהיהצריךשבענייננוהרי,זוהשקפהפי-על.ברשלנות41נהג

לינראה,זאתעםיחד.הבנקשלרשלנותיוכיחאםאלא,המנפיקכלפיחיובלביטול
כרטיסידינילביןהשטריתהדוגמאביןמהותיתהבחנהוקיימתמלאהההקבלהשאין

.אחרתתשובהשמצדיקה,אשראי
,המזייףמןכלללהפרעיהיהניתןלאקרובותשלעיתיםהרי,שיקבזיוףמדוברכאשר

,המנפיקעלהנטלהטלת.נמוכההכספיתשיכולתומשוםאו,יימצאלאשהלהמשום

שמוטלתתוך,המנפיקעלסופיבאופןיפולהנזקכיהיא,קרובותלעיתים,משמעותה

בהיבטים,בנקיםשלאחריותםלהגברתנטייהשקיימתאף.מוחלטתאחריותעליו
.מוחלטתאחריותשלכללקייםשלאהרי,שונים42

ההנחהפי-שעל,הספקעםנמשךקשרלמנפיק,האשראיכרטיסיבתחום,זאתלעומת
מחזיקגם(הבנקשלקרדיטבעיסקאות-הבנקאו)המנפיק.החיובמסמךאתזייף

ההעברהכמועדיאליולהעכירםעליוואשר,לספקהמגיעיםכספיםכללכדרך

אמשפטים"ללקוהוהבנקביןהסיכוןבחלוקתואמצעיםמטרה:שיקבמשיכתזיוף"כרץ'א41
134.

.172,190(4)מדר"פ,אמריקהצפוןבנק'נמשהישמחישיבת88/431,444א"עראה42
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בטרםלספקששילםהסכוםלהשבת,הספקמןלהפרעכןעליוכלהמנפיק.המוסכמים

שעליוהסכוםכנגד,כהשבהלוהמגיעהסכוםשלקיזוזבאמצעות,הזיוףהסתבר
עדיפותשלשיקוליםכןעל.הלקוחשלבידיומצויאיננוזהיתרון.לספק43להעביר

אתלבטליוכלהלקוחכימצדיקים,המנפיקשלמצדו,הסופיהנזקשלהמניעהביכולת

סבירמועדבתוךכןשעשהובתנאי,החיובמועדלאחרגם,שזויףהסכוםבגיןחיובו

,בעיסקהכשלשללמצביםבניגודכי,להזכירעודיש.העודףהחיובעללושנודעמיום
כברהמנפיקבהםלמצביםביחסהסיכוןאתהלקוחעללהטילשישלומרניתןבהם
,לצפיהניתןובלחיחריגובהיקף,חריגבסיכוןמדוברהזיוףשבנושאהרי,לספקשילם

האמורבעניין.מראשעצמוולהבטיחלנסותללקוחכלשהימשמעותיתיכולתאיןלגביו
אתלהטילעדיףכןועל,הנזקאתלפזריכולהבנקלפיה,הכלליתלטענהגםמקוםיש

.עליו44הנטל
אםוכי,הזיוףקיוםעלהלקוחשלבהודעהיהיהדיכיהראוימן,החיובביטוללעניין
הספקשלפרעוןיכולתגםתישמר,שוואהודעתהיתהההודעהכיההליךבסיוםיסתבר

מובן.לכאןגםיפה,הספקלטובתכבטוחהנשמרהמנפיקחיובלפיוהעיקרון.מהמנפיק

אתבחזרהלחייב,השיפוטיתההחלטהבעקבות,זכאייהיההמנפיקכיהראוישמן

איןלפיוהעיקרוןעללשמוריש,בעיסקהנשליםשלענייןכפי,זהלענייןגם.הלקוח

זכאיהואואין,הלקוחשלטענותיובצדקתולדרושלחקור,זכאיהואואין,חייבהמנפיק
.שיפוטיתהחלטהללאלחייבו
ישלפיההגישהאתמקבלהמתקןהחוק,אמנם.כךנוהגאיננוהמתקןשהחוקאלא

הואאולם.החיוב45לאחריוםשלושיםתוך,מזיוףהנובעהחיובביטולללקוחלאפשר
לחזורזכאיהמנפיקלפיה,המתוקן10בסעיףאימץהואאותה,המתכונתעלחוזר

להקנותהצדקהאין,כאמור.זיוףהיהלאביבהמשךהשתכנעאם,הלקוחאתולחייב

.למנפיקהספקשביןבסכסוך(בלבדזמניתכיאף)הכרעהסמכותמעיןלמנפיק
לסוגיתהנכוןהמיקום,לכאורה.בחקיקהעקביותשללמישורנוגעתאחרתהערה

נעשיתהעיסקהכאשרכגון,חסרבמסמךבעיסקההעוסק,לחוק9בסעיףהיאהזיוף

גם,נעשתהלאהנדונהשהעיסקהכךעללהודיעללקוחמאפשר9סעיף.טלפוניבאופן
לכךדומההזיוףמקרה,ואמנם.החיובאתלבטלובכך,החיובמועדלאחרבהודעה
שלבטענה)הרשאהללאכולושנרשםמסמךביןהבדלאיןעקרוניתמבחינה.באופיו

,חתמושעליוהסכוםשינויידי-על,כךנרשםחלקושרקמסמךלבין(פה-בעלהסכמה

.מורשהחיובבגדרהואהעודףהסכוםכיטענהתוך

אחתעיסקה"בענייןבפסיקהלגישה.המושגשלהרחבבמובן,"עיסקהאותה"בהמדובר43
לומרניתן,בדומה;355(2)לזד"פ,ומסברג'נמ"בעעץ-דו81/82א"עראה,הקיזוזבתחום
."שוניםסחורהלמשלוחישפוצלה"בעיסקהשמדובר,(הדין-לפסקבהשאלה)בענייננו

כנגדטענותיואולם;(254,255'בע,11הערהלעיל)הורביץכעינימשכנענראהלאזהנימוק44
שירותילייקורהחששלעניין.מהספקבטחונותלקחתיכולהמנפיק.משכנעותאינןכך

הסיכוןשלועוצמתו,כיוםתחרותיהואהאשראיכרטיסישוק.שוואחששנראההוא,האשראי
.הכוללבהיבט,נמוכההיא

.המתוקןלחוק6אסעיףראה45
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בחתימתסכוםנרשםכאשרהואאחדמצב.מצביםשניביןפיצלהמתקןהחוק
המקרה.מיוחד46סעיףכאמורנחקקזהלמקרה.הרשאהללאשונההסכוםאך,הלקוח

יחולכאמורבמקרה.הרשאהללאהושלםוהסכום,סכוםכלנרשםלאכאשרהואהאחר

להבדיל,החיובכרטיסידיןשלענייןאלא.לחוק9סעיףלפי,חסרבמסמךבעיסקהדין

הוראותלשתיהפיצול.המצביםשניביןפונקציונליהבדללראותאין,השטרותמדיני
בהצעת,אמנם.מוצדקיםשאינם,ההסדריםשניביןמסוימיםדקיםלפעריםמובילשונות

למנפיקזכותהקנתהלאההצעהשכן,ההסדריםביןיותרמשמעותיפערהיההחוק

9שסעיףבעוד,הספקעםהצדקכיהשתכנעהמנפיקאם,הלקוחאתולחייבלחזור

,זיוףשלבמקוה,הלקוחחיובהואאףמאפשר6אסעיף,כיום.מלכתחילהזאתאיפשר
,למנפיקהניתנתהאפשרות;מוצדקבלתיבסיסשעלאף,ההסדריםהושווזהובמובן

,צודקתהספקטענתלדעתואם,הלקוחאתולחייבלחזור,9בסעיףהנזכריםבמקרים
נכונותאתלבחוןהמנפיקשלעניינוזהאין,כאמור,שכן,רצויהבלתיהוראההיא

9בסעיףהחוזרהחיובהוראתביטולהואלכךההולםהפתרון.הצדדיםשלהטענות

ולחייבלחזוריתאפשרלאיחדגםהמקריםכשבשני,החסרוהמסמךהזיוףדיניוהאחדת
ההסדרביןמוצדקיםבלתיפעריםעדייןקיימים.שיפוטיתהחלטהללאהלקוחאת

.ללקוחההחזרמועדיכענייןכגון,9סעיףלביןההדש6אבסעיף
ניתן,לזיוףבנוגע,הצדדיםבמשולשהמתעורריםהקשייםמןניכרחלק,למעשה

טמונותיותרהקשותהבעיות,כנזכר.ללקוחההודעותבטכניקתשינויידי-עללפתרון
העבירשהמנפיקולאחר,החיובשנעשהלאחר,בדיעבדרקמתגלההזיוףבהםבמצבים

.לספקהמסמךסכוםאת
הטלתוהוא,חשובותמעשיותהשלכותבעל,מתאיםטכנישינויכןאםלשקוליש
ההודעהמןלהבדיל,הצפוייםהחיוביםעלמראשהודעהלמסורהמנפיקעלחובה

הכספיםהעברתומועד,החיובבמועדיקלשינויידי-על.כיוםשהמצבכפי,בדיעבד
.הצפויהנזקאתולמנוע,הזיוףמצביעלמראשהלקוחאתלהעמידיהיהניתן,לספק

נמנעהלקוחאם,הלקוחאלהמנפיקמןהסיכוןלהעברתהצדקהתהיה,כזהבמקרה
.במועד,לספקמתאימהמהודעה

החיובמסמכיהסבת.5

,המתוקן10סעיףבמסגרתנקבעאשרהחדשהביטולהסדרכי,נאמרי4המתקןבחוק

כימסתבר.אחרלספקהמקוריהספקמן,החיובמסמכישלהסבהנעשתהאםגםיחול

,10בסעיףהקבועהביטולשזכותהואוהחשש,כאמורשובריםהסבתשלתופעהקיימת

,כאמור.המקוריהספקיהיהלאהמסמךמציגאםתסוכל,הנכסהספקת-אישלבמקרה

אתלראותאיןמקוםומכל,"שטר"בגדרהחיובמסמךאתלראותמקוםשאיןנראה
המקוריהספקמןהמסמךהעברת,כןעל.שטרשלכסיחורלמנפיקהמסמךהמצאת

.1969-ט"תשכ,חיוביםהמחאתחוקפי-על,חיובהמחאתבגדרהיאהמעבירלספק
.שם46
.המתוקןלחוק(ב)10סעיף47
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בעתהנושהכלפילחייבנתונותשהיוטענותביןמבחיןחיוביםהמחאתלחוק2סעיף
עם.ההמחאהעללושנודעלאחרלחייבשצמחוטענותלביןההמחאהעללושנודע

טענותכיקבעהאשר,בפסיקהרבהבמידהנחלשהזוהבחנהשלמשמעותה,זאת

הלקוח.ההמחאה48לאחרלחייבנודעואםגםלהעלותןניתן"החוזהגוף"להנוגעות
הספקכנגדלהעלותההיהניתןאשר,גופאלעיסקהבנוגעטענהשכלמכאן.החייבהוא

שלכמעמדוהנעברהספקשלומעמדו,הנעברהספקכנגדלהעלותהניתן,המקורי
הביטולכיתהיה,הלקוחמולכיחסיו,הספקהנמחהטענתאם,כןעל.המעבירהספק

זוטענה,הקודםלספקנוגעותהלקוחשטענותכךעקב,כדיןשלאהואהחיובשל

מעמדכלאיןממילאהנעברלספקכיתהיההתשובה,זאתיטעןהמנפיקואם.תידחה
עוסקבו)המקוריהספקכלפיהביטולטענתשלקיומהולכן,חיובכרטיסיבחוקמוכר

עקרוניתלקבלניתן,מקוםמכל.הרלוונטיהנתוןהוא(העיסקהנעשיתעמושכן,החוק

.רביםלצרכניםהנוגע,זהחשובבתחוםהציבוראתשידריךכתיקוןלחוקהתיקוןאת
אכןהמסמךשלהמציגשהחלפתוככלאם.מספקהמתקןהחוקאיןאחרבענייןאולם

כללעללהחילומקוםשישהרי,הממשלתיתההצעהשמניחהכפי,הסדרטעונה

,כיוםבחוק.השוברשלהעברהונעשתה,החיובכנגדללקוחנתונהבהםהמקרים
,ווברשימההמוצעיםהתיקוניםיתקבלוואם,לחוק9סעיףלהוראותבעיקרהיאהכוונה

.הלקוחידי-עלהחיובביטוליאפשרואשרבעיסקההכשלונותליתרגם

סיכום.6

.צרכניותבעיסקאותמרכזיתשלוםלאמצעיהפךחיובכרטיסיבאמצעותתשלום
התשלוםבאמצעישימושעלהחלהמשפטיהמערךבבנייתהושקעהרבהמחשבה

שלהיחסימשקלוהגברת.המשפטיתבספרותוהןבחקיקההן,זאת.השיק-המסורתי
יש.זהמשפטיענףשלבפיתוחומחודשתמחשבהמחייבתאשראיבכרטיסיהשימוש
הצדדיםשלושתביןהסבוךהקשרשללמהותובאשריותרשלמהתפיסהלפתח

.מיוחדמסוגעיסקהלפנינולפיה,הכלליתבאמירהלהסתפקואין,בעיסקההמעורבים
אלהתכונותלאתריש,שוניםדיןממגורימעורבותתכרנותבהגלומותאכןאםגם

.הסבירותובציפיותיהםהצדדיםעלהמוטליםבסיכוניםשיתחשב,מתאיםמודלולבנות
המנפיקעללהשקיףישלפיהן,ראשוניותהצעותהרשימההציעההאמורבעניין
כפימיוחדיםאיפיוניםעם,הספקכלפימשותפיםחייביםשמהוויםכמיוהלקוח
תשמשהמנפיקשאחריותלכךזכאיאמנםשהספקהואזהבענייןמרכזיהיבט.שפורטו
.אוטונומיתכבטוחהלאאך,כבטוחה

:ובראשן,בתחוםהמרכזיותלבעיותקונקרטייםפתרונותנגזריםזוכלליתמהשקפה

הלקוחשלזכותועל,בהפגמיםשלאו,ללקוחהספקביןהעיסקהבשלוןשלההשלכות
לאחר,המנפיקידי-עללזיכויוהלקוחשלזכותוועל,המנפיקידי-עלחיובואתלמנוע
שלמשמעותיתהרחבההמצדיקיםהשיקוליםעלהצבעתי.המנפיקידי-עלשחויב

.146(3)לאד"פ,כישראלהנמליםרשות'נגרבורג75/30א"ע48



דויטש'א166

,אשראיבכרטיסיהעיסקאותלסוגיביחסהןזאת,כיוםהמצבלעומת,הלקוחזכויות
.זאתיאפשרואשרלעילותביחסוהן,המנפיקשלהחיוביםביטולללקוחיתאפשרבהם

במצבים.הספקידי-עלהחיובסכוםזויףבהםלמצביםנוגעתנוספתמרכזיתבעיה
לאורוזאת,הספקמןגבייהלקשיי,המנפיקעלהסיכוןאתלהטילהראוימןאלה

,(מביקורתנקילא,כאמור,כיאף)סבירבאורחמטפלהמתקןהחוק.שפורטוהטעמים
הרחבת.אחרותלטענותבאשרועיקרכללרצוןמשביעשאינובאופןאך,הזיוףבסוגיית

לאור,רצוןלהשביעכדיבהואין,בלבדמינוריתהיא,אלהלטענותבאשר,הלקוחזכויות

לבתשומתמוקניתבהההזדמנותאתלנצליש.הצדדיםביןהראויההסיכוניםחלוקת
.יותר49שלםבאורחבנושאלטפלמנתעל,לנושאחקיקתית

החורגים,העונשיןלדיניהנוגעיםנושאיםבשניעודמטפללחוקהתיקוןכילהזכירעודרצוי49
ללאשיקלמתןהמקבילהדהיינו)בבנקכיסויללאהנעשיתלעיסקהביחסהדיןתיקון:מדיוננו
.(המתקןלחוק18סעיף)זיוףהמאפשרציודהחזקתענייןוכן;(המתוקןלחוק19סעיף)כיסוי




