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.וצודקתראויהתוצאהלהשיגכדי,כעברנכונהלאגרסהבהצגתלבתוםבחוסרנהג
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מבוא.א

.ומנורהוכיסאושולחןחוקיםוספרשופטיםחבראךאינההשופטתהרשות"
הואמשפטבית.מאלה-ועמוקרחב-רחבהינושופטתרשותהמושג
.2"ועיקריםעקרונות,ומושכלותמוסכמות,ומנהגותערכים,ויושרצדק

ושימתיתרמשקלמתןשלהמשפטבתיבפסיקתכלליתמגמהעללהצביעניתן
ארגז"בשימושתוך,הפרוצדורליהטכנימהפןלהבדיל,המהותיהפןעלדגש

לתוצאהלהגיעכדיומיוחדיםגמישים,יצירתייםפתרונותלמתןהשופטשל"הכלים
בשימושאו,חדשים"כלים"בהמצאתמתבטאתמהמגמהחלק.צודקתמשפטית

"כלים"בהשימושבהרחבתאו,זריםמשפטייםממקורות"המיובאים""כלים"ב
.כהעדמקובלשהיהלמהמעבר,חריגים
למצואמערכתימצורך,לעתים,נובעל"הנשהשימושולהדגישלצייןיש
להדביקכדי,מערכתייםלקשייםהגורמתבסיסיתמשפטיתלבעיהצודקפתרון

ל"הנהשימוש,לעתים.מהמשפטיותרמהיריםבצעדיםהמתקדמת,המציאותאת
ספציפיתאנושיתלבעיהמענהשייתןצודקמשפטיפתרוןלמצואמהצורךנובע
האישיתעולמומתפישתנובעהשימוש,לעתים.מיוחדתפרטיתלסיטואציהאו
ולעתים,ואישיותומצבעוניותו,עמונושאשהואומהמטען,בתיקהדןהשופטשל
.צודקפתרוןלמציאת,נתוןתיקשלבנסיבותיו,השעהמצורך-

זהמאמר.הכללמלהיוצאעלדווקאאלא,הכללעללהצביעכאלאזהמאמר
אחריםאואלהשופטיםעלביקורתלהעביראולשבחציוניםלחלקבאלאגם

אתהקוראלפנילהציגהיאהמאמרמטרת.יצירתייםשיפוטייםפתרונותשנקטו

שלהשפעתםואתאלה"כלים"בשנעשההשימושאת,השופטשל"הכליםארגז"
ניתןמתילבחוןבניסיון,נושאיםבכמההשיפוטיההליךעלוהיושרהצדקשיקולי
ולהעמיד,בעזרתםלהגיעניתןתוצאהולאיזוצורהבאיזו,שימושבהםלעשות
לעשותהאפשרותלגביוידעמידעהרחבוהציבורהמשפטיתהקהילייהלרשות
.שבכךוהיתרונותהחסרונותעל,האמורים"כלים"בשימוש
אתממצותשאינןבלבדדוגמאותהןבמאמרהמובאותהדוגמאות,לכךנוסף
יש.ויושרצדקבשיקולישימושהמשפטביתעושהשבהןהמשפטיותהסוגיות
חשיבותנודעת,בחלקםומיוחדיםחריגים"כלים"בשמדוברשכיוון,להדגיש
לשםאלאשבשגרהכדברלא,בהםשייעשהוהזהירהמצומצםלשימושדווקא
.וחריגיםמיוחדיםבמקריםצודקפתרוןמציאת

השיפוטיההליךעלוהיושרהצדקשיקוליהשפעתאתויציגיבחןזהמאמר

.בולטיםנושאיםבמספריישומםואת,האזרחי

.(1999)199,265(1)נהד"ת,סלומון'נרוקר97/6339א"רע2
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ענייניתסמכות.ב

כשבית,סמכויותשלבנושאים"קויישור"ואחידותשלמגמהעללהצביעניתן
.המשפטלביתסמכותלהקנותבמטרה,הסמכותענייןאתרחבבאופןמפרשהמשפט
כשאין,קטנהכמדינההמדינהשלתפישתהתוך,המקומיתהסמכותמבחינת,כך

המקומיתסמכותובתחוםמוגשתפלוניתתובענהאםלשאלהמופרזתמשמעות
להעלאתנושאלשמש,רגילותבנסיבות,ראויזהענייןואין,פלונימשפטביתשל

ממגמהוכחלקהמשפטביתשל"טרקלין"ללהיכנסכדי,זאתכל.טרומיותטענות
.3המהותיהדיןלהוראותהדיןסדריהתאמתשל

תיקהמשפטביתיעבירשבהםהמקריםאתמאודצמצם,לויעניין,למעשה
דיוניםהארכתלמנועכדי,ואת.מקומיתסמכותחוסרמחמתאחרמשפטלבית
,זאתכל.הענייןלגוףמהותילדיוןלהגיעוכדימתדייניםשלודחייהלצורךשלא
מקומיתסמכותהיעדרבדברהטענהאתלהעלותיששלפיה,הפסוקהלהלכהנוסף

מקומיתסמכותהמקניםלסעיפיםרחבהפרשנותלמתןונוסף,הראשונהבהזדמנות
.האזרחיהדיןסדרבתקנות
כפר"כהעולםאתלראותנוטההמשפטבית,בינלאומיתסמכותלגביגם

שלאגוברתונטייתו,"נאותלאפורום"במדובראםהשאלהלגביאחד"גלובלי
ביןהמרחקיםשלכבעברהמכבידההמשמעותהיעדרעקב,זולטענהלהיענות
.4והקומיניקציההתחבורהובאמצעיבתקשורתוההתפתחויותהמקומות
המהותיתהסמכותשאלתעבראלגםומתפשטתהולכתזוכלליתמגמה
ולשימושלאחידותשאיפהתוך-הענייניתהסמכות-עצמובענייןהעוסקת

.בחקיקהעדייןמגובהשאינה,ווממגמהכחלק,ומניעותלבתוםשל"כלים"ב
שלהטענהאתלהעלותהצורךלגביאחידותתהאהסמכויותשבעניין,הואהכיוון

סמכותהיעדרלגבילטענהבדומה,הראשונהבהזדמנותענייניתסמכותהיעדר
והשתקמניעותהפסיקהיוצרת,הראשונהבהזדמנותמועליתאינההטענהאם.מקומית

.משפטבהליכילרעהשימושומניעתהלבתוםבעקרוןשימושתוך,להעלאתה
,הבינלאומיתוהסמכותהמקומיתהסמכותבענייןלמגמהבהמשך-זאת
המצבאתלהתאיםוכדי,"טרקלין"ללהגיעלרצון,המהותלכיווןלנטייהבהמשך

.בחקיקהבמלואואומץטרםאורועדתח"שדוזמןכלשנוצרהלמציאותהמשפטי
מבנה)(28'מסתיקון)המשפטבתיחוקלהצעת34בסעיף,הוצעאורועדתח"ברו

לקיוםשנועדהמקוםפורששם;(1995)732(2)מטר"פ,פולג'גלוי94/6920א"רע3
שללקיומושנועדהמקוםרקולא,מהדיןהנובעחיובשללקיומושנועדכמקוםהתחייבות

.ממנוהנובעאולחוזההקשורחיוב
The.'נמ"בע(1989)סיני'אהגסס97/2705א"רע4 LocBdormer co,109(1)נבר"פ

מפסיקהלהבדיל,זאת;(1998)817(1)נבד"פ,דולנס'נמסיקה96/2903א"רע;(1998)
בלתידרישה,אביבלתלמירושליםמומחהלרופאנבדק"טלטול"בשראתה80-הבשנות
ד"פ,רצקוכסקי'נשילה80/305ע"בר:הלבתוםדרישתעםאחדבקנהעולהשאינהסבירה

.(1981)451(3)לה
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טענהמועליתאיןשאם,2000-ס"התש,(שוניםותיקוניםהמשפטבתימערכת
המשפטביתידיעלאו,לראשונהדיןבעלידיעלענייניתסמכותהיעדרבדבר

שמאתקלותלמנועכדיוזאת,ענייניתסמכותהמשפטביתקונה,הדיוןבתחילת
.שלבבכלבטליםיהיוההליכיםכל

.(בטלהואענייניתסמכותבהיעדרשניתןדיןשפסקהינוהנוהגהכלל (void

בכלהמשפטביתידיעלאוצדדיםידיעלזוטענההעלאתשלתוצאתה,לכן
לאחר,הדיןפסקלבטלותלהביאהייתהעלולה,הערעורבערכאתכולל,שלב
האפשרותגםכמו,זאת.משפטיותבערכאות"התגלגלויות"והתדיינויותשלשנים

קלף"כענייניתסמכותהיעדרשלהטענהעםשימתינו,צדדיםשללמניפולציות
ואיןקלושאוקטןשלהםהמשפטישהסיכויבמקרהאותולשלוףכדי"אחרון
לגרוםמנסיםוהם,הראשונהבערכאהשהפסידולאחראו,להפסידמהעודלהם

.אחרמשפטלביתאולשופטלעבוראוההליךאוהדיןפסקלביטול
עלולה,סמכותהמקנהספציפיבמקרהרחבהשפרשנותבחשבוןלהביאיש

האחרבמקרההתוצאהאך.דומותעובדותבושיעלו,אחרבמקרהלרועץלהיות
ליצורהראוימןולכן,הפוכהלתוצאהלהביאעשויהזההבפרשנותבשימוש
כמענה.הענייניתהסמכותבשאלתפרשנותהדורשיםספציפייםבמקריםאחידות

השיפוטיתהרשותפיתחה,משפטימערכתיפתרוןמתןולצורךהאמורהצורךעל
נטענתענייניתסמכותהיעדרבדברטענהבהםממצביםלהיחלץכדי"כלים"כמה
.הראשונהבהזדמנותשלא

אורועדתח"מדוהשראה.1
הנקוב,"עודיעבירנולא"הקובעהכללאתרהבבאופןמפרשהמשפטבית

בתיחוק:להלן)1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק(ב)79בסעיף
.5סוגמאותושאינוענייןהעברתשלבמקרהגםחלשהואכך,(המשפט
המשפטבתימבנהלבדיקתאורועדתח"דואתצייןלויבענייןהמשפטבית
הדיןידיעלהמוכתבותהקשותהתוצאותעלהצביעאשר,בישראלהרגילים
סמכותלהיעדרבנוגעטענותלהעלותהאפשרותאתלהגבילושהציע,הקיים
נטענותאתהדיןבעליהעלושבהםבמקריםרק,המקומיתלסמכותבדומה,עניינית

שהוראותבמקרהאורועדתמהצעותהשראהשאיבתתוך,הראשונהבהזדמנות
.נתקבלוטרםאלושהצעותלמרות,שונותלפרשנויותניתנותהדין

,מקומיתסמכותלהיעדרנטעןכךואחרענייניתסמכותהיעדרמחמתראשונההעברה,דהיינו5
להבדיל.ענייניתסמכותלהיעדרנטעןכךואחרמקומיתסמכותמחוסרראשונההעברהאו

הן,מקומיתסמכותהיעדראוענייניתסמכותהיעדרשלסוגמאותוענייןשלמהעברתו
ענייןשללכאורההרחבההמהווה,יותרמאוחרהמועליתבטענהוהןהראשונהבהעברה
ר"פ,מ"בעלתחבורהושתופיתאגודה(ד.ש.א)אגד'נקלקודה58/145א"ע-קלקודה

מרחיבהלפרשנותוגיתגתמספיקרחבהקלקודההלכת,שלטעמילמרות.(1959)260יג
.להרחיבהצורךהיהשלאכך,המקריםסוגיכלאתהכוללת
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השראהכמקוראורועדתח"בדושימושעשהלויבענייןהמשפטבית,כלומר
המשפטבית.המשפטיתלמהותולהגיעמשפטימכשוללהסירכדירחבהלפרשנות
מלאפשר,האפשרככל,הימנעותהמצדיקיםפרגמטייםבטעמיםגםזאתהסביר
,למשנהואחדמשפטמביתביניהםהמתנהליםההליכיםאת"טלטל"להדיןלבעלי
להיותחייב"סמכותהיעדר"בענייןלטענותגם.אחרמשפטלביתשובמכןולאחר

שלהקורהלעוביהאפשרככלמוקדםויכנסויתכבדוהדיןשבעלימנתעל"סוף"
שיפוטיתמדיניותשלשיקוליםיסודעלהכרעהתוך,ענייןשללגופו,טענותיהם
.פרגמטייםטעמיםעלגםהמתבססת

ענייניתסמכותהיעדרטענתהעלאתאישלבמקרהומניעותהשתקיצירת.2
הראשונהבהזדמנות

,דיןבעלהמונעהשתקיוצרתהמשפטבתילחוק79סעיףלפישהעברהכשם
כך,בהמשךכזוטענהמלהעלות,סמכותחוסרבדברטענהבעתההעלהשלא
ענייניתסמכותהיעדרבדברטענההעלאתאילגביגםמניעותהמשפטביתיוצר

.הראשונהבהזדמנות
תוך,צעדאחרצעד,ובהדרגתיותבזהירותבתחילהזהבכיווןהלכההפסיקה
מהבמידתנחלשההאחרונהשבעתהעובדהוציון"לנדרשמעבר"התבטאויות

סמכותהיעדרטענתלהעלותניתןשלפיה,עתהעדמקובלתשהייתהההלכה
הטענההעלאתלמנועלשקולשראויקולותנשמעו.בערעורגם,שלבבכלעניינית

בהתעלם,לבטלושמבוקשרגילהשיפוטיתבערכאהומפורטשלםדיקכשהתנהל
.שהושקעוומהמשאביםשעברמהזמן
המשפטבתישלגבידעתואתאורהשופטהביע,6אנרגיהדורדיןבפסק,כך

,פסקואתונתןבענייןדןהמשפטשביתלאחרשלפיו,כלללקבוערצוי,הרגילים
.הדיוןשלנוסףשלבבכלהענייניתהסמכותשאלתולעלותלצוףתוכללאשוב

7אלעוברהבענייןאורהשופטשלבדרכוהלכהביניש(אזכתוארה)השופטת

המערערכאשר,בערעורענייניתסמכותהיעדרבדברטענההעלאתכי,והוסיפה
פתחלהשאירשאיןלכךנוספתדוגמהמהווה,הדיןפסקתוצאותעםהשליםלא

עםהנמנהמשפטביתלפניבמלואוהתבררשההליךמקוםסמכותחוסרלטענת
ממושכתהתדיינותלמנועכדי,הרגילההשיפוטיתהמערכתשלהמשפטבתי

.הסכסוךשלוהיעילהענייניהבירורחשבוןעלנוספתומיותרת
לצורךוקריאהדעההבעתבגדרשהןשיפוטיותבהתבטאויותמדובר,דהיינו
שנראהכפיאך.דינופסקאתנתןכברמשפטשביתמקרהלגביכלללקבוע
,מניעותגםהיוצרתמהותיתהנמקהכדיעדוהתרחבההתבססהזוקריאה,בהמשך
.הדיןפסקאתנתןטרםהמשפטשביתבמקרהאף-וזאת

יעילותשלמעשייםמשיקוליםרקלאנובעתזושתפישהצייןהמשפטבית

.(1997)820,829(5)נר"פ,חמדו'נמ"בע(1988)אנרגיהדור94/1049א"ע6
.(1997)669,675(2)נאד"פ,אלעוברה'נאלעוברה95/4796א"ע7
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הלבתוםבחובתשיסודהמניעותשלרחבהבתפישהנעוציםשורשיהאלא,הדיון

המעלה,במשפטהמפסידצדידיעלהמשפטביתבהליכילרעההשימושובמניעת

.ענייניתסמכותהיעדרטענתבערעורלראשונה
אורועדתשבעקבותהחוקהצעתקיבלהבטרם,כיוםשגםצייןהמשפטבית
טענהכאשר,באיחורענייניתסמכותהיעדרטענתמלהעלותדיןבעלמנוע,תוקף

.8הובאשלאעובדתיביסוסטעונהזו
ידיעלהנקבעות"סמכותיותעובדות"בשימושזהלענייןעשההמשפטבית
להוסיףשניתןבלא,הסמכותלצורך,הטענותכתביפיעלהראשונההערכאה

פישעללקבוענוסף"מכשיר"כ,זאת.הערעורבערכאתהמשפטבביתכךעל
לקבועמקוםאין,הסמכותשאלתלצורךקמאמשפטביתלפנישהיוהעובדות

.עניינית9סמכותהייתהשלא
ספציפישימושהעושות"לנדרשמעבר"שיפוטיותבהתבטאויותמדובר,כאמור

שהועלתהענייניתסמכותהיעדרבדברטענהלדחותכדי"הסמכותיותעובדות"ב

.(בערעור)מאוחרבשלב
הביע,חלוטדיןפסקלאחרשנים13שהועלתהכזוטענהשלבמקרה,בהמשך

שלסיכוייהאתהעמידואלהשנסיבותבציינו,התופעהעלביקורתהמשפטבית
שלקיומהעצםלגביגםאלא,ולמהותהלגופהרקלאנוקשהבאורהסמכותטענת
מניעותתקוםזהשבהקשרואפשר,הדבריםשלזהבשלבלהעלאתהדיוניתזכות

:סילקו10בענייןהמשפטביתוכדברי

שיסודוהמניעותהיבטגםזהבהקשרלדיוןלעלותעשויכילומרצריךאין"
המפסידצדזהובכלל,למשפטצדדיםעלהמוטלתהלב-תוםבחובת
שניםענייניתסמכותהיעדרטענתשללראשונהלהעלאהביחס,במשפט

.11"בעניינוסופיפסקמתןלאחררבותכה
סמכותהיעדרטענתהעלאתהמשפטביתראה,כלפה12בענייןנוסףבמקרה
כפעולה,בתביעההתדיינותשלשניםכשלושלאחרהסיכומיםבמסגרתעניינית

.ענייניתסמכותהיעדרטענתלהעלותמניעותהיוצרתלבבתוםשלאשנעשתה

.(2002)295(6)גוד"פ,חיים'נחיים99/1662א"ע8
שוויענייןאם,לדוגמה.לויןשלמהוהשופטבינינוהשופטת,7ש"הלעיל,אלעוברהעניין9

אין,הערעורבערכאתרקנטענתהשווילגביזווטענההראשונהבערכאהעלהלאהנכס
.מחדשהשווינושאאתלפתוחמקום

,יה'פרוקצהשופטת;(2001)913(נת6ד"פ,סילקו'ניפוא"תהנאמניםועד00/6630א"רע10
קבעה,1924,(הקדושיםהמקומות)ישראלארץשלבמועצההמלךדברעלבהסתמכה

עובדות"בשימושתוך,הקדושיםלמקומותהקשורבמשפטלדוןהמשפטלביתסמכותשאין
.ענייניתסמכותהיעדרשלהטענהדחייתלצורך"סמכותיות

.917'כעמ,שם,סילקועניין11
בענייןוהמגמהההלכותעלחזרהתוך(2004)49(3)נחד"פ,זהבי'נכלפה02/11183א"רע12

.7ש"הלעיל,אלעוברהובעניין8ש"הלעיל,חיים
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דיןבעלינוקטיםשבהםההליכיםעלגםחלההלבתוםחובתכינאמרכבר"
בעלשללבבתוםשלאהתנהגותכי,לומרמקוםגםיש[...].המשפטבבית
השתהותו[...]טענהמלהעלות,מניעותשלדרךעל,אותולחסוםעלולה,דין
המחוזיהמשפטביתשלסמכותונגדטענתואתמלהעלותהמבקששל
העדרטענתאתחוסמת,מכןלאחרואף,הדיוןפתיחתעםבתביעהלדון

.3ן"ידיהעלשנוצרההמניעותמחמת,הסמכות
ענייניתסמכותהיעדרשלהטענהלדחייתמהותייםשיפוטייםבנימוקיםמדובר
סמכותלהיעדרהטענההעלאתשלבמקרהגם,וזאת,"לנדרשמעבר"באמירהולא

מקל.לחלוטהפךכברהדיןשפסקלאחראובערעורולאהסיכומיםבשלבעניינית
.אלהבמקריםגםמניעותשל"כלי"בלהשתמשיהיהשניתן,וחומר

מאוחרבשלבתיטעןענייניתסמכותהיעדרבדברשהטענהככל,כללבדרך
,הענייניתהסמכותאתלהכשירתהיההמגמה,(חלוטדיןפסקלאחרכמו)יותר

.המצבאתלשנותולא
.התקצרוהמרחקיםשבההמתקדמתלמציאותכמענהשבא"כלי"במדובר

השיפוטיההליךשלותקינהראויהפעולהשיאפשרמשפטיכללליצורנועדהוא
להעלותהצורךלגביאחידותיצירתתוך,לגופהמהותיתהתדיינותושיאפשר

את"טרטר"ללאכדי-זאת.הראשונהבהזדמנותהסמכותהיעדרטענתאת
מענהמתןתוך,סמכותבנושאילרעהושימושמניפולציותלמנועוכדיהדיןבעלי

לגוף,דברשלבסופו,להגיעוכדי,מערכתיקושיגםהיוצרותפרקטיותלבעיות
.ולמהותהעניין

המצאהדיני.ג

ההמצאהבדיניגםנוספתהתפתחותקיימת,להובהקשר,הסמכותלשאלתבהמשך
לבירורלהגיעהמטרהעלמצביעהזוהתפתחות.דיןופסקיהטענותכתבישל

תוך,מקוממותלעתים,טכניותטענותבאמצעותדיוןלמנועולאעצמההמהות
הנובעתמניעות,ההמצאהנגדטענות,חריגיםבמקרים,מלטעוןמניעותיצירת
.הלבתוםמחובת
,רשוםבדוארל"לחוהמצאהלגבירחבהפרשנותליחןמוצאהמשפטבית,כך
מחלוקתהייתהמשלא,האגאמנתפיעלל"לחובדוארלהמציאניתןשלאנטען

:צייןהמשפטבית.הנמעןלידיבפועלוקבלתוהתביעהכתבמסירתעצםלגבי

הדרישותשלקיומןעלהקפדהכי,הצעההובעהובספרותבפסיקהאומנם"
ביתבפניההליךלקיוםתנאיהיאההמצאהלאופןהקשורותהפורמליות

שלוהחלטותדין-פסקיובמספר,פסוקההלכהזושאיןאלא,[...]המשפט
הקבועותהטכניותהדרישותעללוותרניתןכינקבעהעליוןהמשפט-בית

.52'בעמ,שם,כלפהעניין13
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.עקיפהאוישירה,אחרתבדרךההמצאהאתלהוכיחניתןאםובתקנותבחוק
להשפיעכדיבהואץ,גרידאטכניתשאלההינהההמצאהדרךכי,היאדעתי
קיבלכישהוכח,צדנגדהליךלקייםהאפשרותשלהמהותיתהסוגיהעל

.14"הרלוואנטייםהטענותכתביאתבפועל
פניעלדיןפסקאודותעל"ידיעה"הכללאתלהעדיףישאםהשאלהלגביגםכך
אך,כדיןבהמצאההומצאלאהדיןשפסקבמקרה,הדיןפסקשלההמצאהכלל
תקופהבמשךהשניהצדשלבידיעתובפועלוהיהאחרתבדרךנמסרשהואהוכח
באפשרותהכירהמשפטבית.לביטולומשפטיבהליךפתחלאחריהשרק,ארוכה
מלהעלותמניעותיצירתכדיתוך,ההמצאהלכללכחריגהידיעהכללאתלהעדיף

פעללאהוא,תוכנווידיעתבידיוהדיןביכתבשלקיומוחרףכיהטענהאת
.הפורמלית15המצאתואימחמתבתקנותהקבועיםהמועדיםבמסגרתלביטולו
משפטייםהליכיםשלקיומםעלעמידהשלהראויההתכליתאתלקדםכדי,זאת

מתןתוך,1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרבתקנותהקבועיםהזמןפרקיבתוך
בדרךלאאםגם,הדין-ביכתביאתבפועלשקיבלוהדיןלבעלימלאההזדמנות

זמןתוךבמחלוקותסופיבאופןלהכריעוכדיכראוילהתגונן,כדיןהמצאהשל
:סרביאןבענייןהמשפטביתכדברי.סביר

התפיסהעםוכןתכליתוועםהדיוניהסדרעקרונותעםמתיישבתזומניעות"
המשפטמסגרותאתוערבשתיהחוצה,הלב-תוםחובתשלפיההמושרשת

שלצרכיהעםמתיישבתהיא.הםבאשרהדיןסדרכלליעלגםחלה,כולן
עונההיא;וסיומםהליכיםלניהולסבירהמועדיםמסגרתבקיוםהשיפוטמערכת

משפטיהליךלנקיטתהתקופותמירדןכיהדין-בעלישלהדיוניותלזכויותיהם
;לידיעתםלענייןהרלונטיהדין-בי-כתבהובאשבההזמןמנקודתרקיחל

.16"אותהסותרתואינהלאזרחהנתונהלערכאותהגישהזכותאתתואמתהיא
פרשנותמתןתוך,הלבתוםעקרוןשלקייםמשפטי"כלי"בבשימוש,מדובר
המערכתיעילותלידישיביא,ומהירראויבאופןהאזרחיהדיןסדרלתקנות

על,דיןלבעלימניפולציותלאפשרובלאהצדדיםבזכויותלפגועבלא,השיפוטית

03/8402Raytheonא"רע14 Companyעל-חק,מ"בעומסחרלסוכנויותחברהאשבורן'נ
המהותילכיווןהנוטההליברליתגישתהשאת,דדרנרהשופטתדברי,(2003)1721(3)2003
.בהמשךשיפורטוכפיאחרים"כלים"במסגרתגםלפגושניתן

מ"בר;ברקהנשיאשלדינופסק,(97.4.6,פורסםלא)סלימאן'נאסמאעיל97/1113א"ברע15
דינהפסק,(2002)769(4)נוד"פ,לאומיתח"קופ'נמ"בעאורטופדיהתשיה02/1299
השופטת,440,445(2)נטד"פ,סרביאן'נסרביאן04/1415א"רע;בינישהשופטתשל

שלאזמןכל"הידיעהכלל"ולא"ההמצאה"כללהחלתלגבישונהגישהגםוראו;יה'פרוקצ
(1990)כריהאולצקי'נמ"בעאהרוןאיזומנורה00/1890א"בש-השתקטענתעלתה

.(2000)840,844(2)נדד"פ,מ"בע
.444-445'בעמ,שם,סרביאןעניין16
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ברורמהותיתשמבחינהבזמן,טכניותטענותמלהעלותומניעותמחסוםיצירתידי
לכללכחריג-והכול,השיפוטיההליךעלוידעטענותכתבקיבלהדיןשבעל

.מיוחדיםבמקריםההמצאה

טבועהסמכות.ד

שנעשה,הפסיקההתפתחותיציר,ומיוחדתייחודיתסמכותהיאהטבועההסמכות
במהלךשעברהסמכותזוהי.שוניםבמקרים,שניםעשרותבמשךשימושבה

ובמקריםבפרשנותושינוייםתנודותכדיתוך,והרחבהצמצוםשלגליםהשנים
.שימושבהייעשהשבהם

הארכתשלבמקריםבעיקרהטבועהבסמכותשימושנעשה60-הבשנות
העשייהשאי,האחד:תנאיםבשני,זאת.דברלעשייתהדיןבפסקשנקבעומועדים
נחוצההמועדשהארכת,והשני,עליהןשליטהלמבקשהייתהשלאמסיבותנובעת

.צדק17אילמנועכדי
הטבועהבסמכותשהשימושבאופן,70-הבשנותתחילתה-ההרחבהמגמת

אלא,הצדדיםטענותביןשהכריעהדיןבפסקשנקבעמועדלהארכתרקלאנעשה

הדגש.דיןפסקשלתוקףשקיבל,פשרהבהסכםשנקבעומועריםלהארכתגם
בענייניברורצדקואיבולטעווללמניעתהטבועהבסמכותהשימושעלהושם
:שחר18בןבענייןהדיןבפסקברנזוןהשופטוכדברי.נוהל

,נוהלבענינימינימליתסמכותאותהאלאאינה[...]הטבעיתהסמכות"
אתלמלאשיוכלכדיהמשפט-לביתהדרושהוצדקתוהמשפטיעילות
הביטויהיאזוסמכות.צדקמשפטעשיית:קייםהואשלמענוהתפקיד

בעשיהפורקןלווהנותןבוניחןשהשופטהפנימיהצדקלחושהחיצוני
."שלוהיומיומית

בדרישותוהחמרהמסויםצמצוםשלמגמהדווקאלזהותניתן,80-השנותבתחילת
משקלכבדותנסיבותנדרשו.המשפטביתשלהטבועהבסמכותהשימושלעניין

שלנסיבות,ומיוחדיםחריגיםמקרים,קרי-זובסמכותלשימושדופןויוצאות
החייבשלמחדלו:היוהמצטבריםכשהתנאים,ועוולהעושק,אוניםחוסר,אונס
ושלאהדיןפסקמתןלאחרשנוצרוהנסיבותמכורחנבעבעתוהחיובאתלמלא
,עליוהמוטלאתבאיחורלמלאחסדארכתלחייבתוענקלאושאם,בשליטתוהיו

.וברורתבולטצדקאיייגרם

להארכתנעשהבסמכותהשימוש.(1966)371(3)כד"פ,להמן'נברגמן66/122א"ע17
.דיןבפסקשנקבעותשלומיםמועדיאופינוימועדכמו,מועדים

.(1974)89,96(2)כחד"פ,מחלב'נשחרבן73/22נ"ד18
ד"פ,הרפז'נסוקולובר81/748א"ע;(1985)729(4)לחד"פ,חדורי'נעודה81/499א"ע19

.(1984)688(2)לח
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והובעזוצמצוםבמגמתבקיעיםנתגלו,90-השנותובתחילת80-השנותבסוף
,מצטברבאופן,כאחדהתנאיםשתיהתקיימותאתהמחייבת,זונוסחהאםספק

נתונהחסדארכתלהעניקהטבועהשהסמכותנקבע.ומצומצמתנוקשהכהעודנה
מתקייםאינונסיבותאונסשלהתנאיאםגם,הרגיללכללחריגבאורחהמשפטלבית

אינוהצדקשחושקשותתוצאותלמניעתדרושההסעדשהענקתובלבד,צורכודי
מיוחדיםבתנאיםמתחשביםשאינםנוקשיםמבחניםללא,זאת.עמןלהשליםיכול

.צודקות20ובלחיקשותתוצאותלמניעתגמישיותרהמבחןאלא,דופןויוצאי
,גיסאמחדהתחייבותקיוםלאיובהיתר"סכריםפריצת"במדובראין,דהיינו

מדובר.סעדלהושיטיהיהניתןלאלעולםשבומקרהזהאין,גיסאמאידךאך
שחושקשותתוצאותלמנועפורמליותדרישותעלהגוברתבדרךצדקבעשיית
היאהטבועההסמכות.זובסמכותזהירשימושתוך,עמןלהשליםיכולאינוהצדק
ישנוצרתאינההיאאך,שלוקביעתופיעללעצמוקונההמשפטשביתסמכות
בנסיבותרקולא,בלעדיהאפשראישבהןבנסיבותיוצאפועלמהווהקיומה.מאין
ובעיקר,אישנפגעלאבומקום.דיןבפסקשנקבעחיובלמילוימועדהארכתשל
שהשלכותיהטעותואירעההחוזיהחיובלקיוםשהמתיןמיזהכהואנפגעלא

סמכותוואתדעתושיקולאתלהפעילהמשפטביתרשאישאז,ופורמליותשוליות
.סעדולהושיטהטבועה
לבתוםחוסרבגדרבהכרחאינהדווקניבאורחחוזיתזכותשלקיומהעלעמידה

ותמרונים,התחייבותומלואמקיוםלחוזהצדשלהתחמקותואך,לגיטימיתוהיא
מהווים,שוליפורמלילפגםהיתפסותאוההתחייבותקיוםעללהכבידהמיועדים
ערךקלתמעידהשמעדמישהוללכודאינהכשהכוונה,לבתוםחסרתהתנהגות
.מאחריותלהתנערכדי"מארב"בולהשתמש,משמעותוחסרת

שנקבעוהמקורייםלתנאים,למעשה,השיפוטיתהרשותחזרה90-הבשנות
בסמכותהשימוש.70-וה60-המשנותהנוהגיםשחרבןובענייןברגמןבעניין

כלים,דופןיוצאיבמקרים,ליצורכדינעשה,המשפטביתידיעלהטבועה
אילהבטיחהמשפטביתשליכולתועללהגןשמטרתם,הפרוצדורהבמישור
מועדיםמקביעתלנבועהעלולצדקאיומניעתמשפטהליכישללרעהניצול

כדיתוך,כללייםבביטוייםשימושנעשה90-הבשנות.21כלשהיפעולהלעשיית
עלחורההפסיקה.שיוריתבסמכותשמדוברוהדגשהמערכתייםבשיקוליםשימוש

שהסמכותיש.בהכרחמצטבריםאינםהטבועההסמכותלהיווצרותשהתנאיםכך
מוסדית-התפקודיתיכולתועלהגנהלשםוחיוניתדרושהבהיותהנוצרתהטבועה

דיוניסעדלמתןהקוראותהנסיבותשליוצאפועלשהיאויש,המשפטביתשל
בסמכותהשימוש.לוהנזקקמןלמונעוצדקמשיקולירשאיאינוהמשפטשבית

ד"פ,דוד-בן'נרבי'ג91/1233א"רע;(1992)279(מע3ד"פ,זכאי'נשקולניק87/230א"ע20
.(1991)661(5)מה

.(1998)1(3)נבד"פ,אחרונותידיעות'נקראוס95/7325א"דנ21
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הכרחיתלמטרה,חיוניבאופןנדרששהדברבמקריםרק,כאמור,ייעשההטבועה
.22הרגילהסמכותובמסגרתלהשיגההמשפטביתבידישאין
יציאהעיכובלצודיןסדרילקביעתכמקורהטבועהבסמכותשימושנעשה,כך

להפעילהשיששלטוניתבסמכותשמדוברונקבע,הרבניהדיןביתשלהארץמן
בעתבהםלהתחשבשיש,ואינטרסיםעקרונות,ערכיםביןראויאיזוןתוךבסבירות
זכויות,הגינות,טבעיצדקכללי,דיוניצדק-קרי,הטבועההסמכותהפעלת

ביתעשה,כך.23המהותיהמשפטאתלהגשיםכנועדהדיוניההליךראיית,אדם
כמקור,חברהמנהלשלהארץמןיציאהלעיכובהטבועהבסמכותשימושהמשפט
.הצו24להוצאת
,חלוטדיןפסקלביטולהטבועהבסמכותושימושהמשפטביתעשהכך

מעשהשלשיקוליםפניעלעדיפיםצדקשלשיקוליםשבהןנסיבותבהתקיים
התגלושבובמקרה,אזרחי"חוזרמשפט"שלבכליראשוןשימושתוך,דין-בית

דיןפסקשניתןלאחר,מיסודהההכרעהפניאתלשנותשבכוחן,חדשותראיות
.25הדיןפסקלמתןקודםסבירהבשקידהלהשיגןניתןהיהושלאסופי

שאינוכעיקרוןדין-ביתמעשהעקרוןכלפישהתפתחהלמגמהדומההדבר
מדיניותשלכענייןלעצמםזאתקבעוהמשפטבתי.ישרשכרשלככלל,מוחלט

האינטרסאושהצדקבמקרים,הכלליהעיקרוןלתחולתסייגיםקביעתתוך,שיפוטית

2000-הבשנות.26עדיףאמת-ויציבאמתכשלעתים,זאתמחייביםהציבורי

,משפטבהליכילרעהשימושלמניעתטבועהבסמכותשימושהמשפטביתעשה

.27משפטבהליכילרעהשימושעשהדיןכשבעלתביעהלדחותאולמחוקכדי
,לכךמעברואף,ניצניםהופיעו,2000-השנותובתחילת90-השנותבסוף
כהענקתמהותייםלענייניםגםבלבדנוהלמענייניהטבועההסמכותלהרחבת
.28רוקרבענייןחשיןהשופטשלמיעוטבדעתהחלהזומגמה.סעדים

שיקולשלפיה,רוקרבענייןהשופטיםביןדעיםאחידות,למעשה,שהייתהלמרות

עלאישיותהוצאותהטלתלגבי,(1995)639(2)מטר"פ,ישראלמדינת'נניר95/4845א"ע22
.טבועהסמכותמכוחדיןעורך

דינופסק;(1992)457(2)מחר"פ,אביבבתלהאזוריהרכניהדיןבית'נלב92/3914ץ"בג23
חשיןלשופטברקהנשיאביןפרשניתמחלוקתישזהדיןפסקכשלגבי,ברקהנשיאשל

.מהותאונוהלבענייניבסמכותמדובראםכשאלה,2ש"הלעיל,רוקרכעניין
280(1)נגד"פ,(נכסיםוכינוסבפירוק)מ"בעעמיריםדגנימפרק'נסימון98/6424א"רע24

(1999).
366(3)נזד"פ,מ"בעטלטשבית'נל"זשעיהעזראסליםהמנוחעזבון92/4682א"ע25

01/79א"דנ,תרמיתעקבהטבועההסמכותמכוחחלוטדיןפסקגםלבטלכשניתן,(2003)

על-חק,מ"בעמיםחברתמקורות'נמ"בעשיתופיהלהתישבותפועליםקבוצתגבעין
2001(3)652(2001).

.(1997)68(1)נאד"פ,לציוןראשוןובניהלתכנוןהמקומיתהוועדה'נזלסקי93/5610א"ע26
מוזכרוכן,(2003)1932(3)2003על-תק,מ"בעלביטוחחכרהמגדל'נאורן01/2452א"ע27

.2ש"הלעיל,רוקרבהלכתהאפשריהשימוש
.32ש"הלהלןחנאענייןוראו;שם,רוקרעניין28
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מצומצםהינונפגעההקנייניתשזכותולמיסעדלהושיטשלאהמשפטביתשלהדעת

הסמכותמקורלעניין,אקדמישחלקו,דיוןהתפתח,ונדיריםחריגיםלמקריםומוגבל

בזכותשפגעההבנייההריסתאתשימנערעתשיקוללהפעילהמשפטביתשל

,ברקהנשיאמפי,הרובשדעתבעוד.זהדעתשיקולשלהיקפוולעניין,הקניין
התמקדה,הריסהשלסעדהענקתלמנועהעשויכמכשירהלבתוםבעקרוןהתמקדה

.זהסעדלמנועהעשויכמקורהטבועהבסמכות,חשיןהשופטמפי,המיעוטדעת
,(כלליחלק)החוזיםלחוק39סעיףרקשלאצייןרוקרבענייןחשיןהשופט

דעתלשיקולמקורמהוויםהלבתוםועקרון,(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"התשל
המשפטבית-נוסףמקורקייםאלא,לאואםסעדלתובעלהעניקאםהמשפטבית

.החוזיםמחוקבהתעלםגםהקיימתהטבועהבסמכותשימושהעושה,עצמו
קנויהכייוכיחשהתובעהואהטבועהבסמכותלשימושוהכרחימוקדםתנאי

ישאזי-התקייםזהואם.זובזכותפגעהנתבעוכיבהמכירשהדיןזכותלו
שימושתוך,עצמוהמשפטביתמתוךהסעדאתלהעניקדעתשיקולהמשפטלבית

.תשתית29סמכותשהיא,והטבעיתהטבועהכסמכות
מטושטשים"הטבועההסמכותשלשגבולותיהצייןרוקרבענייןחשיןהשופט

המשפטכשבית,לחלוטיןבהיראינופרישתההיקףוכי(המעטהבלשון)"משהו
גםאותההחילבעתבהאך."מינימליתסמכות"כהטבועההסמכותעלמדבר
גםאלא,דיונייםובנושאיםגרידאנוהלבנושאירקלאשימושתוך,"צדקתו"על

נעשהשבו,לבענייןאתכדוגמהחשיןהשופטהביאזהבעניין.מהותייםבנושאים
מהותיתהלכהזושלטעמו,הארץמןיציאהלעיכובהטבועהבסמכותשימוש

."הנוהלבקפליהנחבאתמהות",הראשונהמהמעלה
ייגזרוהטבועההסמכותגבולות,רוקרבענייןמיעוטבדעתחשיןיהשופטלדעת
הרשותשלפעולתהומדרךתפקידהעלהחברהמהשקפות,המשפטביתממהות

באופןפירשחשיןהשופט."חיהרקמה"אלא"ראסהטבולה"שאינההשופטת
ביתשלדעתושיקולבמסגרתהטבועהבסמכותלעשותשישהשימושאתרחב

במובןדיןוסדרנוהלבעניינירקלאצדקמשפטולעשותדיןלהחילהמשפט
.בויזכההדיןשבעלהסעדכנושאגםאלא,המצומצם
,המשפטבתילחוק75סעיףהינוסעדלתתהכלליתלסמכותהמקור,לגישתו
אתשהתאים,Equity~-השלהמשפטביתלפעולותזהיםלאאךדומיםכשהדברים

:חשיןהשופטכדברי.דיןויצרהמשתניםלחייםהדין

ורקאךהואעניינו,כךכדילכת-מרחיקיםאנואין,עתהלענייננו,אנו"
בשיקול-ברייתומטבע-המשפט-ביתמחזיקולגירסתנו,הסעדבנושא
.30"לפניוזכותושהוכיחלמתדייןיעניקסעדאיזהדעת

,22ש"הלעיל,נירבענייןההלכותאתהמצטט,2ש"הלעיל,רוקרבענייןחשיןהשופט29
.20ש"הלעיל,רבי'גובעניין,20ש"הלעיל,שקומפקבעניין,18ש"הלעיל,שחרכןבעניין

.269'בעמ,שם,רוקרעניין30
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בעלאםלקבועהמשפטביתעלשומה,ראשית,רוקרבענייןחשיןהשופטלגישת
הופרהאכןאם.דיןבעלאותושלזכותואתהשניהצדהפרואם,בזכותמחזיקדין

המשפטביתרץאץ",הדיןבעלישלטיעוניהםשמיעתשלאחרהרי,שבדיןזכות
,לדעתו,יינתןכיהראויהסעדאתלמדפיםמעלהואונוטלהסעדיםמחסןאל

ועל,סעדיםבושיש"מחסן"באלא"כליםארגז"ברקמדובראין,דהיינו."לתובע
"סעדיםמחסן"לאותו"לרוץ"דיןבעלשלשבדיןזכותשהופרהשנוכחהשופט
.3'הראויהסעדאתמשםוליטול

מהותשלבסמכותאך,מהותולאבסמכות,חשיןהשופטלגישת,דובראמנם
המקובלהכלליהניסוחאתתוכןלמלא,לכאורה,ניתןבכך.ונוהלדיוןשלרקולא

סעדלתת"גם,ספציפייםלסעדיםמעבר,המשפטמביתהמבקש,טענותבכתבי
גםסעדיםולמתןלחיפושפתחמהווהכזהניסוח."המשפטביתדעתשיקוללפי
לעשייתהמשפטביתשלדעתשיקולתוך,שבדיןזכותהופרהאם,נתבקשושלא
.נתבקששלאסעדמתןשלבדרךאף,צדק

בענייןמצאוהשופטברקהנשיאשלהרובדעתפיעל,זומיעוטדעתכנגד

אםהמשפטביתשלדעתושיקולשלפיה,חשיןהשופטשלשדעתוהרי,רוקר
מושגשלהרחבהמהווה,הטבעיתסמכותועללסמוךיכולהריסהסעדלהעניק
לענייניםהטבעיתהסמכותאתלהגבילכשיש,לראוימעברהטבעיתהסמכות

ללאנוהלבעניינילדעתםשעסקלבבענייןכמו,זמנייםסעדיםלרבות,שבדיון
.מהות
לענייןהטבועהבסמכותלהכיראין,רוקרבענייןברקהנשיאשלהרובדעתלפי
מסמכותולאהאדםמזכותלהיגזרהסעדעל.אדםזכויותכהפרת,המהותיהסעד
.שיורישיהאלוראויהטבועהבסמכותהשימוש-מקרהכשבכל,המשפטבית

העשוי,החוזיםלחוק39סעיףכמו,בדיןמקורישאםבודקיםתחילה,דהיינו
הטבעיתלסמכותלפנותראויזהאיןשאז,המשפטביתדעתלשיקולמקורלהוות
זכויותהמכבדחוקתיבמשפט,רוקרבענייןהרובדעתלפי.המשפטביתשל
לרבות,השונותהשלטוןרשויותשלהטבעיותסמכויותיהןאתלהגביליש,אדם
מקוררקהינההטבועההסמכות.השופטתהרשותשלהטבעיותסמכויותיהאת

ייעשהבהוהשימוש,דעתשבשיקולסעדלהעניקהמשפטביתשללכוחושיורי
.מהותיבענייןולא,ובנוהלשבדיוןבענייניםרק

הרובדעתשלבתוצאהבלבדסמנטיהבדללהיותיכול,דברשלבסופו,לטעמי
רחבכמושג,הלבתוםעקרוןיורחבאם,שכן,רוקרבענייןהמיעוטדעתושל

השופטכשגם,הטבועהבסמכותשימושלעשותצורךיהאלא,צדקערכישכולל
.לזכותשבדיןמקור,לכלראשית,מחפשחשין
טבועהמסמכותאוהלבמתוםנובעסעדלמנועאולהעניקהדעתשיקולאם

לרפןשיוכלוראויגופניכושרבעלישופטיםשללמינוייםהדעתאתליתןישזהלעניין31
.הסעדיםלמחסן
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יותרהינההשאלה.דומהלתוצאההמקריםבשנילהגיעניתןהרי,צדקומעשיית
,הטבועההסמכותמושגשלהמשפטיתההרחבהמידתושלמידהשלשאלה
חוסרשלמצבלהיווצריכול.הלבתוםמעקרוןיותרונרחבעמוםמושגשהוא
מושג,שלכאורהכך,לבםתוםלחוסראוהצרדיםלהתנהגותקשרבלאגםצדק

.לבתםהשניכשהצדגםלעלותעשויוהואהלבתוםממושגיותררחבהצדק
פה,דיןפסקניתןרוקרבענייןהדיןפסקלאחרשניתן,32חנאבעניין,והנה

הטבועהבסמכותושהשימושראויכינקבעבו,שופטיםשלושהשלבמותב,אחד
כדברולאבזהירותייעשהדיןעורךעלאישיותהוצאותלהטלתהמשפטביתשל

:חנאבענייןחשיןהשופטידיעלנאמרוכך,שבשגרה

כוללתהמשפט-ביתשל-'טבעית'הסמכותו:או-'טבועה'הסמכותו"
לעשותשייעודוכגוף-ברייתומטבעמשפט-לביתשישכוחותאותםאפוא
כוחותאותם:אחרלשון;חוקידועלממנונלקחולאואשר-וצדקמשפט
כך.עברוימיםשלמקיפה-הכלמסמכותםהמשפט-בתישלבידיהםשנותרו
'טבועה'הלסמכותבאשרוכךודיוןנוהלבנושאי'טבועה'הלסמכותבאשר

משפטביתשלוהטבעיתהטבועהסמכותואיפיון.[...].מהותבנושאי
לפררוגטיבה-ממשהויותרואפשר-משהודומה'הסמכותשארית'כ
)prerogative(האנגליהמשפטפי-על(המבצעתהרשות)המלךשמחזיק
'טבועה'ההסמכותנגזרת-בעיקראףואפשר-כךעלנוסף[...]

מעיקרהשייעודהחיהרקמהמאותה:השופטתהרשותשלמלבתהבמישרין
.33"שם,סלמון'נרוקרפרשתראו.אמתומשפטצדקלעשותהוא

שלפיה,רוקרבענייןהרובדעתעםמסכימיםחנאבענייןהשופטיםשלושת,דהיינו
עשויההטבועהשהסמכותמצייניםאך,שיוריתסמכותהיאהטבועההסמכות
השימוששלהרחבהזוהי.ודיוןנוהללנושאירקולאמהותלנושאיגםלהתייחס
.מהותלנושאיגםהטבועהבסמכותהאפשרי

פרישתולאחרבמיוחד,לחלחלתמשיךזואפשריתהרחבהאםהינההשאלה
ותצומצםזומגמהתיעלםשמאאו,העליוןהמשפטמביתחשיןהשופטשל

רקלהתייחסיחזורבהשהשימושבאופן,הטבועהבסמכותהשימוששלההרחבה

.34"יגידוימים".מועדיםוהארכתנוהללמקרי
בולעשותשיש,צדקלעשייתהמיועדמשפטי"כלי"במדובר,מקוםמכל
זה"כלי".עווללמניעת,בולטצדקאישלבמקרים,וחריגמושכל,זהירשימוש

לשקולבבואם,המתדייניםוציבורהדיןעורכי,השופטיםעינילנגדשיעמודראוי
.ראוייםבמקריםבוהשימושאת

.(2001)366(1)נור"פ,ישראלמדינת'נחנא00/6185א"ע32
.378-379'בעמ,שם,חנאעניין33
789(6)נחר"פ,מ"כעאל.איקרמיטל'נמ"בע(1985)נכסיםוילאר04/3143א"ברעכמו34

.בעברמקובלשהיהכפי,הטבועהבסמכותהמצומצםלשימושהמשפטביתחזרשם,(2004)
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שיפוטיהליךבמסגרתהמתבצעותופעולותזמנייםמעדים.ה

לתוךוצדקיושרשיקוליהכנסתושלאחידותשלמגמהקיימתהזמנייםבסעדים
לתקנות362בתקנההדברמופיעכך.1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות
ואםלבתוםבחוסרהוגשההבקשהאםבוחןהמשפטכשבית,האזרחיהדיןסדר
.הנדרשעלהעולהבמידהפוגעואינוהענייןבנסיבותוראויצודקהסעדמתן

העובדותמלואגילויעליותרלהקפידחובהלהטילמגמהקיימת,זהבעניין
החובהמילויכשאי,כפייםונקיוןלבתום,יושרמשיקוליכחלק,הרלוונטיות

.35הבקשהלדחייתלהביאעלולהאמורה
עלהמוטלתהגינותחובתהעליוןהמשפטביתבפסיקתהתפתחה,בהמשך

רלוונטיותלהיותהעשויותהעובדותכללגילוידרישהתוך,הזמניהסעדמבקש
להשאיריש,העובדותאתלגלותישאם,ספקשלבמקרה.זמנילסעדבבקשה

גילויבחובתמדובר.המשפטביתלהחלטתהעובדותשלהרלוונטיותשאלתאת
,סביריםאמצעיםבנקיטתלהשיגביכולתושישאוהמבקששבידיהמידעמלוא

.36הבקשהלדחייתכשלעצמולהביאהיהעלולהגילויכשאי
כמו,חשוביםומסמכיםעובדותהזמנילסעדבבקשהגולולא,שפרבעניין,כך

השניהצדשלבטענותיולתמוךעשוייםשהיוומסמכיםהצדדיםביןהתכתבויות
בבית.37הזמניהצו,כנראה,ניתןהיהלאאותםמוצאיםהיושאם,"השוקתקנת"ל

,זמנילסעדבבקשההמשפטלביתשפונהשמי,נקבעשפרבענייןהעליוןהמשפט
שלובמקרה,לבקשתורלוונטיותלהיותהעשויותהעובדותכלאתלגלותחייב
לקבועלואל.המשפטביתלהחלטתהרלוונטיותשאלתאתלהשאירעליו,ספק

.המשפטלביתלגלותישמה,שלוהצרהאינטרסשיקולתוך,בעצמו
מבאימישלהמקצועיבנסיונואו,בכישוריו,בגילומותניתאינהזוחובה

לבדוקרשלנימחדלואףעינייםעצימתכשגם,אובייקטיבילבבתוםמדובר.כוחו
לחובהניתןבמיוחדרבמשקל.הגילויחובתלהפרתלהביאעלוליםהעובדותאת

תוםמחובתהנובעתהגילויולחובתזמנילסעדבבקשהובסבירותבהגינותלנהוג
להשיגביכולתושישאו,הזמניהסעדמבקששבידיהמידעמלואאתלגלותהלב

שלתוצאהמראשלצפותהיהניתן-ננקטולאשאם,סביריםאמצעיםבנקיטת
.נזקגרימת

שלבמקרהגםכמו,פרטיזמניסעדשלבמקרההלבתוםחובתשלהפרתה

307(2)נהד"פ,מ"בעאכוהאחיםמסגריית'נמ"בעתעשיותיוגבאיזי00/5072א"רע35

"ישראליותדרישות"ללמעברהינוזמנייםבסעדיםכפייםונקיוןיושרבשיקוליהדגש.(2000)
."ישראלייםיושרשיקולי"ו

.(2001)433(4)נהד"פ,מ"בע(995%)לעםתרבות'נשפר00/8113א"רע36
שאינוניסיון,לבבתוםשטעהניסיוןוחסרצעירפרקליטעל"התיקאתהפיל"לניסיוןתוך37

דיןעורכיהמעסיקים,המשרדבעלי,הדיןעורכישלמאחריותםומתעלם,לטעמי,ראוי
.צעירים
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ותביעתתביעהעילתשללקיומהלהביאעשויה,ככללמשפטייםהליכיםניהול

התנהגותאורשלנותעקב,נזקהשנילצדוגרםזוחובהשהפרמינגדפיצויים

חייב,זמניסעדשמבקשמי,כך.משפטהליכישללרעהניצולאולבתוםחסרת
סביריםבלתיתנאיםלהציגולאבהגינותלנהוגוכןובסבירותלבבתוםלפעול

.38תנאיולשינויאוהזמניהסעדהיקףלצמצוםהשניהצדשללבקשותיו
כדימגדרולצאתלאהזמניהסעדמבקששעלהיאהכוונה,הסבירותלעניין
כללבירורובדרישהבחקירהיקריםמשאביםלהשקיעולאהנתבעעםלהיטיב
רשלנותרק,ים-סחרבענייןכהן-שטרסברגהשופטתלגישת.39האפשרייםהנתונים

התנהגותכרמת,לבתוםבחוסראובזדוןהתנהגותאורבתירשלנותאוגסה
טירקלהשופטביססלעומתה.ברשלנותתביעהעילתלנתבעתעמיד,מיוחדת
גילויאילגביהלבתוםחובתהפרתבגיןאפשריתתביעהעילתים-סחרבעניין

לגבי,המשפטביתהכרעותעללהשפיעכדיבהןשיש,החשובותהעובדותכל
באמצעיםשימושידיעללהשיגביכולתושישאו,הסעדמבקששלשבידיומידע

.40סבירים
שהטילהעיקוליםוכלתביעותיובכלזכהשהתובעלמרות,ים-סחרבעניין
,נגדוהרשלנותבתביעתהפסידהוא,(ח"ש000,90-כשלבסך)בתביעהאושרו
בזמן,ח"ש000,30-כהואהמטעןשערךהזמנילעיקולבבקשהשהצהירכךעקב

להימכרעומדהמטעןידיעתושלמיטב,הצהירכן.ח"ש000,140-כהיהשערכו
לצדהמטעןאתלמכורכוונההייתהכשלא,למחסןלעבורבלאשלישילצד

יועברהמעוקלשהמטעןבאופלהעיקולצואתלצמצםהסכיםלאהואוכן.שלישי
.הנתבעתשללמפעלה

כלפידיןבעלשחבהזהירותחובתהורחבה,פסלתחברתבעניין,בהמשך
.שיפוטיהליךבמסגרתהמתבצעותלפעולותגםאלאזמנייםלסעדיםרקלא,יריבו

התדיינותבמהלךדיןבעלשנקטאחרותלפעולותבאשרגםיושמול"הנהכללים
,לבבתוםשאינההתנהגותבדברהוכחהתידרשכללשבדרך,ונקבע,משפטית
להקיםכדי,משפטהליכישללרעהניצולאובולטתרשלנותעמהשישהתנהגות

.כזוחובההפרתבגיןתביעהעילת
שעיקר,משפטהליכינפתחושבהםקיצונייםלמקריםגםהתייחסהמשפטבית
.בזכותלרעהשימושמהוויםהםאםהשאלהלצורך,בהםהזכייהאינומטרתם

שהשופטבעוד.עיוןבצריךזושאלהדורנרהשופטתהשאירה42גלאםבעניין

(2000)638(5)נדד"פ,מ"בעוינשטייןשלוםחברת'נמ"בעיםושירותיסחר95/1565א"רע38

.(יםסחרעניין:להלן)
.שם,יםסחרבענייןטירקלוהשופטמצאהשופט39
.36ש"הלעיל,שפרבענייןלמעשהאומצוהאמוריםהעקרונות40

ד"פ,מ"כעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת'נמ"בעפסלחברת02/2273א"ע4!
.(2003)36(2)נח

.(2004)625(5)נחד"פ,גלאם'נכהן01/4980א"ע42
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מכךוכתוצאה,לבבתוםשלאמשפטייםבהליכיםשפתחמיכי,היהסבורטירקל
שניזוקהדיןלבעלפיצוייםבתשלוםמחויבלהיותדינו,האחרהדיןלבעלנזקנגרם
.החוזיםלחוק(ב)61-ו39(א)12סעיפיםלפילבבתוםלנהוגהחובההפרתבשל

.ים-סחרבענייןדבריועלחזרטירקלהשופט
חובתהפרתאומשפטבהליכילרעהשימושאו,הלבתוםחובתהפרת,דהיינו
,עצמאיתתביעהעילתמקימה,(בולטתכללבדרך)רשלנותלכדיהמגיעהזהירות

תביעהבפניעצמואתלמצואעלולהוא,הומניבסעדאובהליךצדזכהאםוגם
הסעדאתשמבקשמיעלאקטיביתחובההטלתתוך,זאתכל.כזוחובההפראם

הגשתלפני,ודרישהחקירה,מידעאיסוףכולל,משפטיהליךנוקטאוהזמני
שניתןזהוהןשנאסףזההן,המידעמלואלגילויחובהוכן,הליךניהולאובקשות

.סביריםאמצעיםבנקיטתלהשיגהיה
אתשנוקטזהאוהומניהסעדמבקש."התובעייזהר"הכללחלזהבעניין

פתיחתלפני,וגילויומידעאיסוףשלהכנהעבודתלעשותחייב,השיפוטיההליך
אתלהקטיןהעשויותשכנגדהצדמטעםהצעותלבחינתקשובלהיותעליו,הליך
.פוטנציאלינזקגורמיופחותפוגענייםפחותסעדיםלבקשלאפשרותוכן,הנזק
ובהליכיםזמנייםבסעדיםהחלטותועלבקשותעלמעשיתהשלכהישהאמורלכל

.43נכבדותגילויולחובתלבתוםלחובתהדרישהבשל,שיפוטיים
עת,מדינרחבסעדאוראוילאסעדמבקשיםבטרםמחשבהלהשקיעהראוימן
להצעותקשוביםולהיות,השניבצדפוגעופחותיותרמצומצםסעדלבקשניתן

יש,כך.הצוצמצוםואפשרותהנזקהקטנתנושאלענייןהשניהצדשלולבקשות
לצדנזקפחותשיגרום,הסעדיםבמדרגחריףפחותבסעדלהסתפקניתןאםלשקול

.המידתיות44בעקרוןשימושתוך,זמנינכסיםכינוסולא,זמניעיקולכמו,השני
אחדצדבמעמדזמניסעדקבלתבעת"ניצחון"שלדעתזמנילהליךצדעל

,דברשלשבסופובזמן,=פירוסניצחון"להיותיכול,הצדדיםשניבמעמדאו
להתבטלעלולהזמניוהסעדלהידחותהתביעהעלולה,רבזמןחלוףלאחרלעתים
שאז,הזמנימהסעדכתוצאהלושנגרםהנזקבגיןהשנילצדתביעהעילתולהקים

חוזימבחןיהאהיחידיהמבחן.לבבתוםהתקבלהזמנישהסעדלכךמשמעותאין
הפיצוילענייןהצומקבלשלהתנהגותובחינתבלא,לנזקסיבתיוקשרצפיותשל
.45הזמנימהצוכתוצאהשנגרםהנזקבגין

ובהליכיםזמנייםבסעדיםהטמוןלסיכוןמודעיםלהיותהדיןבעליעל,לכן
סיכוןבהםשכרוךפוגענייםסעדיםאוזמנייםצוויםידכלאחרלבקשולאמשפטים

לפצותויחויבוהם,רבהואהשנילצדשנגרםוהנזקהתביעהתידחהשאםרב

בהליךרקלאכלשהןטענותאותביעותיהיושלאפשרהבהסדרילקבוערצוי,לדוגמה,נך43
.לבתוםחוסראורשלנותכגון,נוספותבעילותגםאלאהזמניהצושל

.(2002)550(6)נור"פ,מ"כענפטחברתפז'נמ"בעוהשקעותתדלוקטלפז01/9911א"רע44
.(2002)612(נת4ד"פ,יםבתעירית'נובקרהרמזוריםחשמלהנדסתאריאל00/2422א"רע45
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מצומצםסעדמבקשיםהיואם,בהרבהלהקטינםהיהשניתן,ניכריםבסכומים

.פחותפוגעניאויותר

שבמחלוקתהפלוגתאותומבחן"הסלתקנת".ו

סדרלתקנות524בתקנהגםשימושלעשותניתן,צדקלעשייתמהניסיוןכחלק
פגםכללתקןהמשפטלביתכלליתסמכותהמקנה"הסלתקנת"כ,האזרחיהדין

על."צודקהמשפטלביתשייראהכל"כענייןובכלהליךובכלעתבכל,בהליך
מהלבררכרי"גםהדרושיםהתיקוניםכלאתלעשותחובהמוטלתהמשפטבית
."הדיןבעליביןבמחלוקתהשנויותהשאלותבאמתהן

כליוהמהווההמשפטלביתרחבדעתשיקולהמקנהרחבהבתקנהמדובר
הדיןסדרלתקנות524מתקנהגוזרשוורץדודי.46המשפטלביתוחשובחיוניעזר

העזרמבחן,לטעמו,שהינו,"שבמחלוקתהפלוגתאותמבהן"אתהאמורההאזרי

.המשפט47ביתעלהחלהדיוניהלבלתוםאוהדיוניתההגינותלבחינתהעיקרי
משרתת,במחדלוביןבמעשהבין,דיןבעלשלהתנהגותוכמהעדבודקזהמבחן
,מיקודן,הצדדיםביןבמחלוקתהפלוגתאותהעמדת:שהיאהדיוניתהתכליתאת

בהםשזורהוא,האזרחיהדיוןכללימתוךעולהכזהמבחן.בהןוההכרעהבירורן

.להםוקוהרנטי
אתמשרתתהיאכמהעד,הדיןבעליהתנהגותבחינתאתמיישםזהמבחן
מדובר.בהןההכרעהואתבמחלוקתביניהםשנויותשאכןהפלוגתאותהצבת
להקשרהלבתוםאתהמתחם,עצמןהאזרחיהדיןסדרתקנותמתוךהנוצרבמבחן
ללאדיוניתתכליתקביעתתוך,ויישומימקומימימדלווהמעניקאובייקטיבידיוני
במקרהשונותלתוצאותלהביאהעשוימבחןזהו.מהותילבתוםלערכיכניסה
.48החיצוניהלבתוםבעקרוןשימושבמקוםבושימוששל

.ארליך49בעניין"עלעקרון"כהוכרואףאומץשבמחלוקתהפלוגתאותמבחן
המתייחסותעדויותההוכחותבשלבבתצהיריםלצרףהתובעיםביקשו,שם

,האזרחיהדיןסדרלתקנות524'בתקשימושלעשותהאפשרותאתזהלענייןראו46
הייתהכשזו,הדיןפסקמתןלאחרגם,דיןבעלבשםטעותתיקוןלרבות,1984-ד"התשמ
שופינגאיירון'נמ"כעספנותטרנסאייבי98/1332א"רע;המקוריהדיןפסקשלכוונתו

.(1998)476(3)נבד"פ,מ"כע
עקרוןשלתחולתו"שוורץדודיוכן,ז"תשנהמשפטספר,אזרחידיתבענףהתפתחותמגמות47

.(1998)295כאמשפטעיוני"האזרחיהדיןבסדרהלבתום
התביעהלכתבויתורכתבבצירוףהצורךלענייןהשאלהלגבישוורץדודישמביאבדוגמה,כך48

לחוסרלהיחשבעלולהזומסוגהתנהגות.לבתוםכחוסרייחשבהצירוףואם,ביטוחבתביעת
,שטמר'נמ"בעלביטוחחברהאריה85/218ע"מרכעולה,הלבתוםעקרוןפי-עללבתום

,שבמחלוקתהפלוגתאותמבחןלפי,דיונילבתוםכחוסרתיחשבולא(1985)452(2)לטד"פ
.רגילהלהגינותלבתוםביןההבחנהלענייןגםקושילהעלותעשויכשהאמור

.(2002)871(נת2ד"פ,מ"בעלביטוחחברהציון'נארליך01/5491א"רע49
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הנתבעותהתנגדותלמרות.מבוטחיםעםשלהםהקשרלגבירופאיםלהתנהגות
בזכותםופגיעההתביעהכתבתיקוןאתלבקשהצורך,חזיתהרחבתעקבלכך

הודעתומשלוחושאלוניםמסמכיםגילוישלזהבענייןמקדמייםהליכיםלקיים
.הבקשהאתהמשפטביתקיבל,'גצד

מדוםשנפטר,ל"זארליךהמנוחשליורשיושבומיוחדבמקרההיהמדובר
אתלשלםהביטוחמחברותהדורשתבתביעהמצדםראיותהביאו,46בגיללב

בדברכוזבתהצהרהמילאשהמנוחבטענהלשלמםשסירבו,הפוליסהתגמולי
תצהיריםצירפוהם.(מכךשסבללמרותבחזהכאביםעלבשלילההשיב)בריאותו
לגבי,בהםורשםטפסיםמילאהמנוחאתשתשאלהרופאיםשאחדנטעןשבהם
רופא.פוליונכהשהיהבזמן,ברכייםכפיפות10לאחר"אתלטי"שהוא,אחראדם
שלאלמרותבחזהכאביםעלבשלילההשיבאחרשמבוטחבטופסרשםאחר
.מיוזמתובחזהכאביםעלדיווחואףעליהםנשאל
אתוראה,הענייןמהותאתלבררהצורךאתעיניולנגדראההמשפטבית

.הטענותאתלברריששבההפרוצדורליתהמסגרתבשאלתרקניטשתהמחלוקת
דודיידיעלשהוצעשבמחלוקתהפלוגתאותמבחןאתאימץהמשפטבית

הדיוניותבהכרעותשינההוכדילשופטהמופנהעל-עקרוןהמשמשכמכחן,שוורץ
העמדתאתמקדמתדיןבעלשלהתנהגותוכמהעדהתכליתלפי,לפניוהניצבות

כברהצדדיםביןשהמחלוקתהמשפטביתקובעבאמתשבמחלוקתהפלוגתאות
העשויות,המבקשיםראיותהגשתשהתנייתצייןהמשפטבית.וידועהנתגבשה
אוהתביעהכתבתיקוןשלהפורמליתהדרישהבמילוי,האמתחשיפתאתלקדם
אתלייעלכריאףאוהמחלוקותלהגדרתלסייעכדיבהאין,תשובהכתבהגשת
.מיותרת50והיא,הדיון

הדיןסדרבכלליהרואה,יותרמהותיתגישההמשפטביתביטאארליךבעניין
צורךשלכשבמקרה,המשפטבבתיביעילותהסכסוכיםיישובלצורךעזרכלי

הכלליםקיוםעללהקפידהצורךבין,הדיוןבניהוללעתיםהנוצרבניגודלהכריע
ביתעל,הקונקרטיבסכסוךהאמתחשיפתהליךאתלקצרההכרחלביןהריוניים
הבוחןעיקרון,שבמחלוקתהפלוגתאותעקרוןפיעלעצמואתלהנחותהמשפט

הפלוגתאותגיבושתהליךשלקידומולשםהגינותםואתהדיןבעליהתנהגותאת
.שבמחלוקת
גםשבמחלוקתהפלוגתאותבמבחןשימושעשההמשפטבית,אחרבמקרה

.51צדקלעשותכדי,הצדדיםכוחבאיביןשנעשהדיונימהסדרסטייהלצורך
שדוברוביןהאזרחיהדיןסדרלתקנות524בתקנהבשימוששדוברבין

המייצגתזוגישהנגדגםלטענןניתן,לטעמי.דורנרהשופטשלדינהפסק,שם,ארליךעניין50
ביסודהאך,הדיוניהפןלעומתלמהותיתרמשקלהמעניקהמרחיבה-הליברליתהגישהאת

.האמורבמקרהכמו,מתאימיםבמקריםצדקעשייתשלהמטרהעומדת
(2)נאד"פ,לניאדוהחוליםבית'נואתורי90/4384א"ע,בהמשךבהרחבהזהלענייןראו51

171(1997).
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לעשותשניתןמעשיים"כלים"במדובר,שבמחלוקתהפלוגתאותבמבחןבשימוש

שימושכאשר,הצדדיםשלהדיוניתהגינותםובחינתצדקעשייתלשםשימושבהם

מודעיםלהיותישאך,מתאימיםובמקריםזהיר,מושכלהואגםלהיותחייבזה

.אלה"כלים"בשימושלעשייתלאפשרות

מיוחדותעובדתיותחזקות.ז

מיוחדים"כלים"בבשימושהמשפטביתשלהיצירתיותאתלראותניתן,לעתים

בית.השנילצדהראיותהבאתנטלאתהמעבירותעובדתיותחזקותיצירתלשם
באופןהן,רכושלהברחתניסיונותעםלהתמודדות"כלים"לעצמויצרהמשפט

.ל"מחו"בייבוא"והןעצמאי
מיוחדיםקרוביםביחסיםבשימושמתנהחזקתהמשפטביתיצר,למשל,כך
הניתנתכחזקה,לילדיםהוריםביןהמשפחתיתבהיררכייה,אנכימשפחתיבקשר

בהנחה,לילדמהורהרכושהעברתשלבמקרהבמתנהשמדובר,בראיותלסתירה
.הנעבר52שלהכלכליתולרווחתולמחסורוהדאגהשעליואדםהינושהמעביר
אמריקני-האנגלומהמשפטנוסףכליהמשפטביתייבאבה,לכךנוספתדוגמה

Badges""האמתאיאותות"שלזוהיא of Fraude"-לחוק(ב)34סעיףלגבי
קיומהעלהמצביעהשבעובדהחזקהליצירת-1967-ז"התשכ,לפועלההוצאה

הנטלעובר"מרמהאותות"שליותררביםסימניםשישככל,לפיה.מרמהשל
בעשייתהלבתוםאתולהראותלהפריכםשעליו,השנילצדהראיותלהבאת

.הדעת53אתהמניחהסברלספקאוהעסקאות
שלפחותהברמהלהסתפקהמשפטביתעשוישליליתבעובדהכשמדובר

שלהבלעדיתבידיעתוהמידעמצויכאשרוגם,הראיותהבאתנטללהרמתראיות
נותרהשכנוענטל,מקרהבכל.פחותה,מהתובעהנדרשתהראיותכמות,הנתבע

יראהשהתובעוככלהנתבעבידימצוישהמידעככל,אולם.התובעכתפיעל
התובעעלהמוטלהראיותנטלאתלהפחיתיהיהניתן,יותררביםמרמהאותות

אולב-בתוםנעשושהעסקאותלהראות,הנתבע,לחייבהראיותנטלאתולהעביר
.הדעתאתשיניחבאופןלהסבירן

וואלס91/3829א"ע;(1990)278(1)מדר"פ,ל"זאברמןהמנוחהעזבון'נרייס88/34א"ע52

506(1)נבד"פ,מ"בעהנביאיםמגדל'נכהן95/1153א"ע;(1994)801(1)מחד"פ,גת'נ

(1998).
'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק92/1823(א"תמחווי)פ"בהגורןהנשיאשלדינופסק53

96/3876א"בעהעליקהמשפטבביתאושרהדיןפסק;(1996)421(3)ו"תשנמ"פ,מבג

01/8482א"ע;(98.2.15,פורסםלא)מ"בעלישראלדיסקונטבנק'נדאדסואסטכלישמנט

שטרסברגהשופטתידיעל(2003)776(5)נזד"פ,סנדובסקי'נמ"בעלישראלאיגודבנק
941(6)נחד"פ,ברקול'נלוי03/1680א"בערובינשטייןהשופטשלדינוובפסק,כהן

(2004).
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בעלישלטעויותומתקןהצדדיםביןדיונייםמהסכמיםסוטההמשפטבית.ח
שופטים/הדיןעורכי/הדין

הסדרבעריכתדיןעורךאודיןבעלשלבטעותמבחיןהואכאשרשופטיעשהמה
צדקואיעווללגרוםהעלולה,אחרמשפטיבענייןאוהטענותכתבבניסוח,דיוני
ולפגוע,צדקלעשותכדיכזהבמקרהלהתערבהשופטעלהאם?הצדדיםלאחד

לקבלהיהשאמורמשפטי-הדיוניביתרוןוהןהצדדיםשביןהחוזיתבהסכמההן
ברמוהאם,להתערבעליודרךבאיזו,כןואם?המשפטילהליךהצדדיםאחד

לדעתנוכחהואכאשרשופטיעשהמה?וברורמפורשבאופןאומשתמעובאופן

עליוהאם?בולטצדקלאי,לטעמו,להביאהעלולהטעותטעהאחרשופטכי
הקודםהשיפוטיבהליךפגיעהשלבמחירגםהטעותתיקתלמעןולפעוללהתערב

?ממנונשכרשיצאהצדדיםבאחדוגם

ללמודניתןאך,"ספרביתפתרון",כמובן,להןשאיןקלותלאבשאלותמדובר
,ונדיריםחריגיםשהםלצייןשחשוב,מקריםלגבי,בפסיקהדוגמאותממספר
,ורצויראוימתילהביןולנסות,אלו"כלים"בשימושהמשפטביתעשהשבהם

.בהםלהשתמש,ככללאם

דיןעורךשלטעותעקבדיונימהסדרסטייה.1
החוליםביתנגדהמנוחהמשפחתשהגישהרשלנותבתביעתדוברואתוריתבעניין
החלטתבעקבות,בהיריוןבהיותהשנפטרה,27בתאישה,המנוחהשלמותהבגין

,היתרבין,נטען.להיריון24-25-הבשבועהריונהאתלהפסיקשלאהרופאים
חומרתלגבילמנוחההסברמתןללאנעשתהההיריוןאתלהפסיקשלאשההחלטה

.המנוחהשלמדעתהסכמתהקבלתוללא,שבכךהסכנה
צדכשכל,האחריותשאלתנדונהשתחילהבאופןהדיוןפוצלהמשפטבקדם

בהסכמהדיונילהסדרהגיעוהצדדיםכוחובאימטעמומומחהשלדעתחוותהציג
חוותיסודעלהאחריותבשאלתיכריעהמשפטביתוכינוספותראיותיביאושלא
קיימתשהייתהבעדותםהסכימוהמומחיםשני.בלבדהמומחיםועדויותדעת
היטבלמנוחהלהסבירהחוליםביתעלחובהושהייתהלמנוחההסברליחןחובה
נהגוכיצד,עובדתיתמבחינה,ברורהיהכשלא,עמדתהאתולקבלהסיכוניםאת

התייחסולאוהמומחיטוראיותעובדותהובאולאזהלעניין.בפועלזהבמקרה
.שלהםהדעתבחוותלכך

כראיהלהציגהמנוחהמשפחתשלהדיןעורךביקשהראיותהבאתבשלב
ושחקרההבריאותמשרדידיעלהמוותלאחרשמונתהחקירהועדתשלח"דו
המומחיםהעביםושניזהח"דושלקיומועלידעוהצדדיםכאשר,האירועאת

המחוזיהמשפטביתשלדינופסקעלערעור.51ש"הלעיל,ואתוריבענייןמצאהשופט54
.(90.8.5,פורסםלא)לניאדוהחוליםבית'נואתורי87/931(ם-ימחוזי)א"בת
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גיבושלקראתעיינובוהעובדתימהחומרכחלק,שלהםהדעתבחוותאותוהזכירו

כוחבאלטענת.הצדדיםשלהמסמכיםגילויבתצהירנמנהגםח"הדו.עמדותיהם

למנוחהשניתןהסברלגבירישוםקייםשלאעולהח"מהדו,המנוחהמשפחת
ניתןשלאלכךלכאורהראיהשזונטעןכןעל,רישומיםלערוךשנהוגלמרות
.למנוחההסבר
עקבוכןקבילותחוסרמחמתח"הדולהגשתהתנגדהחוליםביתכוחבא
נאורהשופטת.הדיונילהסדרהמנוגדתחיצוניתבראיהמדוברשכן,הדיוניההסדר

.הטעמיםמשניההתנגדותאתקיבלההמחוזיהמשפטבבית
לענייןראיהכללפניהאיןכילדעתנאורהשופטתנוכחה,הסיכומיםמשהוגשו

יסודעללהכריערצתהלאוהיאהמנוחהשקיבלהלהסברהעובדתיתהשאלה

ישאםהשאלהלבירורהצדדיםכוחבאיאתזימנההשופטת.הראיהנטלכללי
ששניולאחר,למנוחהשהוסברמהלענייןנוספותראיותלהבאתבקשהלהם

שלא,נפסק.המחוזיהמשפטבביתהתביעהנדחתה,בשלילההשיבוהפרקליטים
חובתקיוםאילגביכשהטענה,ובטיפולההיריוןהפסקתבאירשלנותהוכחה
.הראיהבנטלעמידהאיעקבנדחתה,מדעתהמנוחההסכמתוהיעדרההסבר
בדרך,המשפחהכוחלבא,"עץ"או,"סולם"נתנהנאורשהשופטתלומרניתן

שכן,הדיןפסקמתןבטרם,ראייתיתמבחינהטעותואתלתקןכדי,עבהרמזשל
תיעודאיןהחוליםביתשברשומותלהוכיחראיהראשיתמביאיםהיוהתובעיםאם

הרופאיםלושגם,הבעלמפיעדותאולמנוחהשניתןההסבראודותעלכלשהו
לביתלהעבירשבכוחהלכאורהכראיהבכךלהסתפקניתןהיה,דברהסבירולא

.לסתורתהנטלאתהחולים
הנוספתההזדמנותלמרות,וזאת,ראיותולהביאלהעידשלאבחרוהתובעים

בשאלהעובדתיבערפללוטהמשפטביתנותר,כךעקב.השופטתלהםשנתנה
,דהיינו.תביעתםבהוכחתנכשלושהתובעיםמהמסקנהמנוסלוהיהולאזוחשובה
הסכםשערך,דיןעורךשלמחדלושעקבנוכחהמחוזיהמשפטבית,זהבמקרה
,ראיותהבאתשלבמינימום,ניתןשהיהלמרות,אחדצדבולטבאופןהמקפחדיוני

וישעווללצדנגרם,זהמחדלעקבכןעשהולאהשנילצדהנטלאתלהעביר
ופגיעהדיונימהסדרסטייהשלבמחירגם,זאת.צדקעשייתלמעןידלולהושיט
לדחיית,בפועלהביאואף,שיביא,הדיוניבהסדרלדבוקהשניהצדשלבאינטרס
.התביעה
באופןולאלצדדיםרמיזהשלבדרךזאתלעשותבחרהמחוזיהמשפטבית
שיפוטיתהתערבותבלא,טעותואתלתקןששגהלצדאפשרותמתןתוך,מפורש
,המשפחהפרקליטידיעל"נקלטלאהרמז"ו,זודרךצלחהמשלא,והנה.ישירה

להוכיחהשכנוענטלואףהראיהנטלעוברכזה"ראייתינזק"שלשבמקרה,קבעההפסיקה55
ד"פ,לניאדוהחוליםבית'נדרוקמן99/6160א"ע,לדוגמהראו,החוליםלביתההסבריםאת
.(2001)117(3)נה
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ח"הדוקבילותעלהתגבר,צדקעשייתלשםנוסףצעדהעליוןהמשפטביתהלך
.הדיונימההסדרהסטייהחרףח"הדואתלהציגצריךשהיהלמסקנהוהגיעכראיה

,שהתקיימושבנסיבות,ציין,ואתוריבענייןהעליוןהמשפטבבית,מצאהשופט
צורךיש,המנוחהשקיבלהההסברלגביעובדתיתמחלוקתשקיימתברורהיה

נטללהעברת.המומחיםדעתבחוותדיואיןובראיותבעובדותל"הנבהוכחת
החוליםביתברשומותכילהראותדישכן,החקירהועדתח"בדוהיהדיהראיה
,מוטעיתהייתההדיונילהסדרהמשפחהכוחבאהסכמת,לפיכך.להסברזכראין

שתעבירראיהלהביאהצורךבחשבוןהובאלאהדיוניההסדרעריכתבעתכאשר
כלאתבמלואוהלםלאהדיונישההסדרלמסקנההגיעמצאהשופט.הנטלאת

הועמדהכךובשלעובדתיותבראיותצורךהיהשכן,במחלוקתההכרעהצורכי
תותרלאאםשבוהראיותבשלבהתעצמההסכנה.דחייהבסכנתכולההתובענה

.התביעהגורלאתחרץח"הדולהצגתוהסירוב,התביעהתידחהראיההבאת
הסדרפניעלצדקשיקולישעדיפיםקבעואתוריבענייןהעליוןהמשפטבית

.דיוניתנוחותמאייותרתגרוםלאממנווסטייה,הבירורצורכיאתהלםשלאדיוני
שניתנההנוספתבהזדמנותגם,הדיןעורךשלשהמחדלהמשפטביתצייןעוד
בביתהשופטתגםשהרי,המשפטביתלהחלטתקשורהאינה,ראיהלהבאתלו

נטללפילהכריערצתהלאוהיאראיהלפניהשאיןלדעתנוכחההמחוזיהמשפט
צייןהעליוןהמשפטבית.ראיותלהביאהצדדיםאתזימנהולכן,בלבדהראיה
איןאך,ההליךבירוראתלייעלשעשוידיוניהסדרעללברךשישהואשהכלל
ולפקחמשפטלעשותהמשפטביתמסמכותגורעהואואיןדיוניבהסדרקדושה

:מצאהשופטשלוכדבריו.ולבקרםכאלוהסדריםעל

עדלייעלעשויבפרשתנוהצדדיםכרתואותוזהכדוגמת,דיוניהסדר"
וכל,כאלההסדריםעללברךיש,ככלל,לכן.הבירורהליךאתלמאוד
זכאים,משפטלעשותהמשפטביתשלמיכולתולגרועכדיבכךאיןעוד

בהסדרשנקבעההמתכונתפי-עלינוהלשההליךולדרושלצפותהצדדים
שניהולמתבררואם,קדושהמשוםאיןבהסדראך.מראשהסכימועליו

במחלוקתלהכריעהמשפט-לביתיאפשרלאהדיוניההסדרפי-עלההליך
.56"ההסדרמןסטייהלהתירהמשפט-ביתרשאי,הצדדיםשביןהאמיתית

המחוזיהמשפטביתבהשהחלהמלאכהאתהשליםהעליוןהמשפטבית,אכן
אלא,הצדדיםכוחבאיכלפיבלבדברמזהסתפקלאהמשפטבית.נוסףצעדוהלך

להשלמתהמחוזיהמשפטלביתהתיקאתוהחזירומפורשישירבאופןהתערב
בית.הדיוניההסדרלמרותהחקירהועדתח"דולהצגתהיתרמתןתוךההליך

.דיוניבהסדרהתערבותתוך,צדקכןאםעשההמשפט

דיוניהסדרעללברךשישהכלללגביגםוראו;189'כעמ,51ש"הלעיל,ואתוריעניין56
.י04/6092א"בעמשפטלעשותהמשפטביתמיכולתגורעאינושהדברזמןכלולקיימו
.(2004)198(2)נטר"פ,מ"בעלמשכנתאותדיסקונטבגק'נמ"בעכלליתקבלנותמזרחי
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המשמעות,שכן,השנילצד"דיוניתנוחותאיבגרימת"רקמדובראין,לטעמי

המחדלעקבהתביעהדחייתאתמבטלתזהבמקרההדיונימההסדרהסטייהשל
בצדפגיעהכדיתוךהמשפטתוצאותאתשיהפוךבאופןהכףאתלהטותועלולה
שלהמשפטייםבאינטרסיםגםהפוגעמהותיבענייןמדובר,לכאורה.בושזכה
לגבי,לטעוןשניתןלטענהמעבר,זאת.החוליםבית,זהבמקרה-השניהצד

בעלישלאחרותלהסכמותבדומה,הצדדיםביןהחוזיתההתקשרותבחופשפגיעה
.ריןפסקשלאוהחלטהשלתוקףמקבלותשלעתיםדין

נותןהערכאותבשתיואתורישלבמקרההמשפטשביתלראותניתן,לטעמי
מחדלועקבהמנוחהלמשפחתשנעשהממשיועוולקשהצדקאילתחושתביטוי
לעשותדרךחיפשהמשפטבית,חריגכמקרה,זותחושהעקב.דיןעורךשל

השתמשואתוריבענייןמצאשהשופט,עודלהדגישיש.המחדלאתולתקןצדק
דיונימהסדרלסטותרשאיהמשפטשבית,לכך,"שבמחלוקתהפלוגתאותמבחן"ב

.57הצדדיםשביןהאמיתיותבמחלוקותלהכריעכדי
שנעשהדיוניהסדרפניעלצדקשיקולימעדיףהמשפטשבית,כןאם,לראותניתן
צורכימהםהקובעזההואהמשפטבית.הציבורצורכיאתהולםשאינו,בהסכמה
.הצדדיםאחדעםשמרעדיונימהסדר-צדקלעשותכדי-וסוטה,הציבור
חריגיםמקריםייתכנוהרי,לכבדושישהינושהכלללמרות,דיוניהסדרלגבי
,הדיוניתמהסכמתםבהםלחזורביקשושהצדדיםבלא,עצמוהמשפטביתשבהם
כאלהלהסדריםכבולאינוהמשפטבית.ביניהםשנעשהדיונימהסדריסטה
בקביעתהדעתשיקולהפעלתכמו,מסוימיםבמקריםמהםלסטותביכולתוויש
ביתשלקודמותמהחלטותגסלסטותואפשר,לפניוהמתנהלבמשפטהדיןסדרי

.58דיןשבסדריבענייןעצמוהמשפט
וקיבלהצדדיםביןשנעשהדיונימהסדרהמשפטביתסטה,מזרחיבעניין,כך
לצדההודעותעםיחדהתביעותיידונושלפיה,רשמתידיעלהחלטהשלתוקף
וזאת,שלישילצדלהודעותהעיקריותהתביעותביןהדיוןאתוהפריד,שלישי
.הדיוןסרבולואייעילותשיקוליבשל
מהצדלמנועכדידיוניבהשתק,לעתים,משתמשהמשפטשבית,לצייןיש
הןאפילו,טענותומלהוכיחמלטעוןיריבועםשגובשמוסכםמהסדרשנהנה
נובעשממנה,הלבתוםחובתמכוחחלההשתק.ההסדרבתוקףהכופרות,נכונות
במניעהמשתקףכזהאיסורשלפן.משפטבהליכילרעהשימושעלהאיסור
מצבואתשינההשניהצדובעקבותיובמשפטסערניתןשבעטיובמצבמלכפור
פסקשלתוקףוקיבלהצדדיםביןשנעשהפשרההסכםלגבי,לדוגמה,כך.לרעה
.59זהפשרהמהסכםלסגתהצדדיםאחדשלניסיוןנדחה,דין
.שבמחלוקתהפלוגתאותבמבחןהדןהפרקזהלענייןראו57
הבנק'נמ"בעאלפייםאופנתראלינעלי96/8781א"רע;56ש"הלעיל,מזרחיעניין58

.(1997)844(1)97על-חק,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומי
.(2001)577(1)נור"פ,מור'נהפסנתרבית00/4976א"רע59
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צודקתמטרהלהשגתפרוצדורליותטענותעלהתגברות.2
בלתיוהתנהגותטעויותמתקןהמשפטשבית"השורותביןקרוא"לניתן,לעתים
וחובתמוגברתהגינותחובתמוטלותשעליהרשותשלובמיוחד-צדשלהוגנת
בדרךאף,זאת.הפרט60מןהנדרשתהלבתוםמחובתיותרמחמירהלבתום

לטענותרחבהמשפטיתפרשנותבמתןאוהמשפטביתביוזמתטענההעלאתשל
.צודקתתוצאהלהשיגבמטרה,הצדדים
שניםבמשךהעירייהידיעלסווגנכסשבומקרהנדוןשם,61קזסבענייןכך
התובע.ביתרארנונהתשלומישניםבמשךשולמוכךועקב,פאבבמקוםכחנות
,הייתהמשלא.ביתרששולמוהארנונהתשלומיבגיןכספיתהשבהתביעתהגיש

אלהשבנסיבותדעתואתהמשפטביתהביע,לעובדותבאשרמחלוקת,למעשה
תוך,התדיינותללאגםביתרששולםמהאתתשיבהציבוריתשהרשותראויהיה
בכלהנתבעבידיטעותנפלה"שנאמרבו,התביעהלכתברחבהפרשנותמתן

מדובראםוגם,ברשלנותשמדוברלמסקנההגיעהמשפטבית."לסיווגהנוגע
משפטיתבטענהמדוברשכן,להלהיזקקמניעהאין-חדשהמשפטיתבטענה
.62חדשהתביעהבעילתולאחדשה

עובדתיתתשתיתהמשפטביתלפניהונחהשלא,לטעוןהיהניתןקזסבעניין
,לכךהתייחסותפירטלאהתביעהשכתב,הרשלנותעוולתשלליסודותיהמספקת

ביתשדעת"השורותביןקרוא"לניתןכאןגם,זאתעם.63בלבדלטעותאלא
גבתהשניםשבעשבמשך,הרשותמהתנהגותנוחההייתהלאקזסבענייןהמשפט

הגשתאישלפרוצדורליותבטענותלהשיבםסירבהמכןולאחרמאזרחיתרתשלומי
האפשריהשימושאתרחבבאופן,זהבמקרה,פירשהמשפטבית.במועדהשגה

.משפטית64מסקנהאומשפטיתבטענהשימוששלהמשפטי"כלי"ב

עוולולמניעתהצדקלמעןעצמוהמשפטביתשלושגיאותטעויותתיקן.3
וקיפוחעוולולמניעתהצדקלמעןהעליוןהמשפטביתהתערבזלסקי65בעניין

האמתהעדפתתוך,כספינזקחישובשלבנושאשלודיןבפסקטעותלתקןכדי
.הדיוןוסופיותהיציבותעלוהצדק

א"ע;(1998)289(1)נבד"פ,מ"והמעהמכסאגףהאוצרמשרד'נקונטרם97/164צ"בג60
.(1998)743(1)נגד"פ,ירושליםמחוזישראלמקרקעימנהל'נכהן96/5042

.(1999)221(2)נבד"פ,קזס'ננהריהעירית96/7669א"רע61
חריגכצעד,הצדדיםידיעלהועלתהשלא,משפטיתבקונסטרוקציהשימושנעשהאזכשגם62

.זאתמחייבהצדקכשדרישתובמיוחד
;(1992)617(מת3ד"פ,לויטין'נמ"בענפטחברתפז89/536א"ע,לדוגמה,זהלענייןראו63

אברהם88/590א"ע,לדוגמה,ראומנגד.(1994)749(4)מחד"פ,כץ'נגנז92/4839א"ע
.(1990)730(מדקד"פ,פישר'נמ"כעקבלניתהברה'ושותרובנישטיין

בסיכומיהציינהאףוהנתבעתבסיכומיםלכךהתייחסוגםהצדדיםזהשבמקרהלמרות64
צייןהמשפטשביתכפי,לטעוןהיהניתן,לדיוןהיחידההשאלההיאההתרשלותששאלת
.האמורההטענהאתהנתבעתהכשירהשבכך,61ש"הלעיל,קזסבעניין

.26ש"הלעיל,זלסקיעניין65
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פרויקטהקמתלשםמקרקעיןחלקתשרכשבנייןבקבלןדוברזלסקיבעניין

עללבנותשניתןולבנייהלתכנוןהמקומיתהוועדהשלעקרונימצגסמךעלבנייה

היההאמיתיהבנייהוהיקףרשלנישוואבמצגשדוברהתברר.דירות16החלקה
הקרקע.בלבדדירות8הקרקעעללבנותהיהניתן,דהיינו,שהוצגממהמחצית
.י"ל000,450שווההייתהשלמעשהבזמןי"ל000,900-בהקבלןידיעלנרכשה
.י"לבכמיליוןשלישילצדהקרקעאתהקבלןמכר,שניםכמהלאחר,לימים

מהוועדהלפיצויהקבלןזכאיהאם:הנזקעלנסבהלדיוןשעלתההשאלה
המשפטבבית?כלפיושנעשההרשלניהשוואמצגבגין,ולבנייהלתכנוןהמקומית

,לקבלןשנגרמוהנזקיםלהשבתאחראיתאינההמקומיתשהוועדההוחלטהמחוזי
החבותעלהערעוריתקבלאםשלפיהעמדתואתהביעהמחוזיהמשפטביתאך

שנבע,התכנוניהמצבלפיהקרקעשוויביןכהפרשהנזקאתלחשבשישהרי
.שלישיהלצדשנמכרהכפיהקרקעשלערכהלבין,העקרוניתמההחלטה

אתקיבלהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקעלבערעורהעליוןהמשפטבית
,הנזקלגביהמחוזיהמשפטביתהשקפתאתקיבלאך,החבותבתחוםהערעור

ביןההפרשהואשנגרםשהנזקוקבע,הניזוקשלהנזקהקטנתבדברהחובהעקב
החלקהשווילבין,העקרוניתההחלטהעלהסתמכותמתוךשנקבע,החלקהשווי

כדי,המחוזיהמשפטלביתהוחזרהדיון.שלישילצדמרצוןבמכירתהשנקבע

.67לפרטיוהנזקחישובאתשיערוך
נזקנגרםשלאהמחוזיהמשפטבביתנקבע,זהחישובולפיזהדבריםבמצב
החלטתהעלהסתמכותמתוךשנקבעהחלקהשלהשוויביןההפרששכן,לקבלן

כפיהקרקעשלהשווילבין,י"ל000,900שהיה,המקומיתהוועדהשלהעקרונית
.הפסדולא,י"ל000,100שלרווחיצרי"למיליון-שלישילצדשנמכרה
והגיעהמתמטיהחישובאתביצע,התיקהוחזרשאליו,המחוזיהמשפטבית
,למעשה,דהיינו.העליוןהמשפטלביתהערעורהוגשכךועל,נזקשאיןלמסקנה

המחוזיהמשפטביתקביעתלפישנעשה,הנזקחישובעלבלבדטכניבערעורדובר
אופיאתשאישרו,שופטיםשלושהידיעלהעליוןהמשפטבביתבערעורשאושרה
אךלהתייחסאמורהיההערעור.נזקנגרםלאשלמעשהבאופןהעקרוניהחישוב

.הנזקשלהעקרוניהחישובלאופןולאהטכנילחישובורק
ודןהתוצאהאתזלסקיבענייןהעליוןהמשפטביתשינה,זאתלמרות,והנה
.סופי69דיןבפסקהוכרעהזושסוגיהלמרות,העקרוני68החישובאופיעלבערעור
החלטתעלבהסתמךשנקבעהחלקהשוויביןההפרשהינושנגרםשהנזק,נקבע

לא)לציוןראשוןולכניהלתכנוןהמקומיתהוועדה'נזלסקי79/738(א"תמחוזי)א"ת66
.אילןהשופטשלדינופסק,(86.12.31,פורסם

.(1991)604(4)מהר"פ,לציוןראשוןולבניהלתכנוןהמקומיתהוועדה'נולסקי87/80א"ע67
.26ש"הלעיל,זלסקיעניין68
לתכנוןהמקומיתהוועדה'נזלסקי91/4036א"בדננדחתהנוסףלדיוןבקשהשגםלאחר69

.(91.11.25,פורסםלא)לציוןראשוןובניה
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-000,450)י"ל000,450דהיינו,בפועלהחלקהשווילביןהמקומיתהוועדה

לפילחשבהיהצריךהנזקשאת,זהבמקרההייתההברורההטעות.(000,900
בגיןבפועלששולםהמחירביןההפרשיהאשהפיצויבאופן,ההסתמכותאינטרס
,בפועלהקרקעשלהאמיתיהמחירלבין,המקומיתהוועדהכהחלטת,הקרקע

יחידותממספרמחציתרקלבנותהיהניתןשכן,שהוצגמהשווימחציתשהיה

000,450דהיינו,ביניהםההפרשהיהלקבלןשנגרםהנזק.לפניושהוצגוהדיור

נמכרשניםשלאחרמשנהזהואיןהקרקערכישתבעתכברהתגבשזהנזק.י"ל
שלישילצדהמכירהבמועדצפויהיההקבלןשכן,י"לבמיליוןשלישילצדהנכס

.י"ל000,100רקולא(000,450-000,000,1)י"ל000,550להרוויח
,מוחלטעיקרוןאינודין-ביתמעשהשעקרוןצייןזלסקיבענייןהמשפטבית
אושהצדקבמקרים.שיפוטיתמדיניותושלישרשכלשלבכללמדוברשכן

בית.הכלליהעיקרוןלתחולתסייגיםלקבועיש,זאתמחייבהציבוריהאינטרס
טעותלתקןמנתעל,הליךבאותוקודםבערעורמההחלטהסטייההכשירהמשפט
מטעמים,כחריג,ממששלצדקלאילגרוםהייתהעלולהואשרשנפלהברורה
חמורבפגםלקתההמקוריתההכרעה.הדיןמבעליצדקאילמניעתמשקלכבדי

,וקופחהנשללהלפיצוישזכותם,למערעריםניכרכספינזקלגרוםהיהשעלול
.ממשיעווללהםונגרם
,משפטיתבהלכהאומחייבבתקדיםזהבמקרהמדוברשאיןצייןהמשפטבית

ובמקרה,הדיןמפסקלסטותמקוםהיה,מחייבבתקדיםמדוברהיהאםגםאך
הדיוןוסופיותיעילותשלהשיקוליםמול.מההחלטהסטייהעדיפהכזוטעותשל

כאשר,ולהתערבצדקלעשותכדיעווללמניעתטעויותתיקוןשלשיקוליםעומדים
.עדיףאמת-ויציבאמתזהבמקרה
ביתושלהמחוזיהמשפטביתשלמהותיתטעותאפואתיקןהמשפטבית
ביתהחלטתשהרי.ניכרכספיולנזקמהותיצדקלאישגרמההעליוןהמשפט
לחלוטיןקופחה,הנזקעללפיצויהמהותיתשהזכותלכךשהביאהזוהיאהמשפט
סטההמשפטבית,דהיינו.צדקלעשותכדילתקנושישממשילעוולוגרמה
הנזקחישובעלטכניערעורבמסגרתהעליוןהמשפטביתשלסופידיןמפסק
.ממשי70עוולולמנועצדקלעשותכדי,סופיהדיןבפסקשנקבעועקרונותלפי
של,זהבחריגהשימושאתלעשותיש,זלסקיבענייןנאמרשהדברכפי,זאתעם

תוך,ממששלצדקלאילגרוםוהעלולהדיןבפסקשנפלהברורהטעותתיקון

.7,ובמתינותבזהירות,עצמיריסון

שכבר,הזוכהבצדפוגעתהמשפטביתידיעלזהבמקרההצדקשעשייתשברורהגםזאג70
97/3217א"דנ:היאגםנדחתהא"לדנכשבקשהנזקשאיןבשעהסופידיןפסקבידוהחזיק

.(1997)472(3)97על-חק,זלסקי'נלציוןראשוןוכניהלתכנוןהמקומיתהועדה
אותםביןהמתנהליםבהליכיםמדוברעתוכן,העליוןהמשפטבביתנדוןזלסקישענייןבסייג71

.ונפרדיםעצמאייםבהליכיםולא,צדדים
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ורדיקובי

סיכום.ט

,האזרחיהשיפוטיההליךעלויושרצדקשיקוליהשפעתאתסקרתיזהבמאמר
וענייניתצוקדתלהכרעהלהגיעכדי,המהותעלדגששימתשלממגמהכחלק

מספרהמכילהמשפטי"הכליסארגז"אתסקרתיזוממגמהכחלק.בסכסוך

לתתשנועדו(במאמרהוזכרושלאנוספים"כלים"למקוםבוויש)"כלים"
בדרך,אחרוןכשימוש,חריגים-ברובם,שוניםבמצביםמשפטייםפתרונות

בהליך,הצדדיםלאחדממששלעוולולמניעתצודקפתרוןהשגתלשם,כלל
.האזרחיהשיפוטי
בבתיהשופטיםידיעלהן,להיעשותויכול,נעשהאלה"כלים"בשימוש
ציבורכללידיעלוהןהמשפטבבתיהמופיעיםהדיןעורכיידיעלהן,המשפט

חשיבותנודעת,זהשימושלצורך,לכן.הפוטנציאלייםוהמתדייניםהמתדיינים
ניתןבהםוהעתוי"העבודהתנאי"מהםלדעתהראוימן,"כלים"אותםלהכרת

רצוישברובם,דופןויוצאחריגבשימוששמדוברבכךהכרהתוך,שימושלעשות
והעולה,הרגילהבדרךלתיקוןניתןשלאחמורעוולשלחריגבמקרהרקלהשתמש

.עוצמתובכלמבפניםוזועק
עוצמתםאתיגביראלהמשפטיים"כלים"בוהזהירהחריגהשימושדווקא,ככלל

הבקשותולדחייתבערכםלפיחותיביאבהםותדירשכיחשימוששכן,וכוחם
גםמשפטיים"כלים"בהשימושנעשה,המקריםמןבחלק,זאתעם.בעניינם

,מעשית-עובדתיתלמציאותמשפטי-מערכתיפתרוןלתתבמטרה,שכיחיםבמקרים
.ההמצאהודיניהענייניתהסמכותבנושאיכמו

לשלוטמהחובההמשתמשיםאתלפטורבאלאהאמורים"כלים"בהשימוש
תדירבאופןשימושבהולעשות,שלההשכיחים"בכלים"והאזרחיתבפרוצדורה

,בכללושליטההכרההינוהכללמןהיוצאים,החריגיםלהכרתכשתנאי,ושכיח
.הכללמןביוצאשימושלעשותניתןמתיגםולדעתלהביןכדי

"מאמיןהאני"ואתהשיפוטיתדרכואת,לטעמי,המבטא,זהשמאמרמקווהאני
יחזק,לרגליונרהייתהולצדקלאמתשהחתירה,ל"זאזרעדיהשופט,חברישל
בתקווה,צדקלעשות,יוםשלבסופו,מחפשאכןהמשפטשביתבכךההכרהאת

.בכךמצליחגםשהוא
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