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*שנער-פלאטונות

הנסוגותהגנות-הבסיסיתהפרדיגמה-1פרדיגמה.ב,מבוא.א

חלקיתמורהכשלון.2ןבמסירהפגם.1;בלבדכשורהאוחזמפני
ביטול.5ויתורו.4,חסרשטרשלכדיןשלאהשלמה.3,קצוב
השגת.7;חוזיותהגנהטענות.6;פיועלחבותביטולאושטר

הודעתקבלתאי.9,חוקיתבלתיתמורה.8,כדיןשלאהשטר
;הגנהלטענותכשורההאוחזכפיפות-2פרדיגמה.ג,חילול

נעשהלא"טענת.3,משפטיתכשרותחוסר.2,חתימהזיוף.1
Est"דבר Factumפקיעת.5הוצאושלאשלםלאשטך.4מרן

הגנות.7ןבשטרמהותישינוי.6,כשורהפירעונוידיעלהשטר
-3פרדיגמה.ד,1967-ז"התשכ,הערבותלחוקבפרקפיעל

;רחוקצדשלהגנהטענתעלגוברכשורהאוחזשאינואוחז

חוקמכוחהגנה.3,תמורההיעדר.2,מלאתמורהכשלון.1

-4פרדיגמה.ה;1993-ג"התשנ,בנקאיות-חוץהלוואותהסדרת

תמורהכשלון.1ן"רגיל"אוחזכלפיאפילועומדתשאינהטענה

.ו,מיוחדיםבמקריםהשטרתאריךהשלמת.2,קצובבלתיהלקי
טענתבהיעדראףכשורהאוחזכלפירקאחריות-5פרדיגמה

סיכום.ז,הגנה

מבוא.א

מחויבהשטריהחייבשלפיה,(פרופוזיציה)הנחהעלמבוססיםהשטרותדיני
הנושהאתבמופגןמעדיפההשטרותפקודת.השטריהנושהלידיהשטראתלפרוע

אתלחזקהיאהשטרותפקודתשלמטרתה.בכדיולא,השטריהחייבפניעלהשטרי
לעומתבשטרותהשימושאתולעודד,לסוחרעוברסחירכמסמךהשטרשלמעמדו

השטרנוטלעםהפקודהמקלה,זובמסגרת.אחריםבטוחהאותשלוםאמצעי

.נתניההאקדמיתהמכללה,בנקאותלדיניהמרכזראש,בכירהמרצה,למשפטיםדוקטור* לעולהודותמבקשתהמחברת
.המעולותהערותיועלרוהשיד"
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שנער-פלאטורות

ביחסכנושהמעמדואתומחזקת,1כאחתופרוצדורלייםמהותיים,שוניםבהיבטים
,ויעילותיציבותודאותשלעקרונותעלמבוססתהשטרותפקודת.השטרילחייב
ביןהאיזוןמטוטלת,לפיכך.השטרלפירעוןהסיכוייםאתלהגבירשאיפהמתוך
.האחרון2לכיווןיותרנוטההשטריהנושהזכויותלביןהשטריהחייבזכויות

הנושהלידיהשטראתלפרועמחויבהשטריהחייבשלפיו,האמורלכלל

אשרהגנהטענתהשטרילחייבנולדהכאשר,זאת.חריגשיתקייםיכול,השטרי
דינימעדיפיםעדיין,זהבענייןגם,אולם;לשטרמאחריותואותולפטורבכוחה

הןהשטרותבדיניהמוכרותההגנהטענות,ראשית.השטריהנושהאתהשטרות
מצומצםהשטריהחייבשלההגנהשקוכך,בהיקפןומוגבלותמסוימותטענות

מעיןלוהמעניקכזההואהשטריהנושהשלמעמדו,לעתים,שנית.מלכתחילה
לאכוףיוכלכןועל,השטריהחייבשלההגנהטענתעללהתגברכוחאוחסינות

.הגנהטענתאותהשלואמיתותהנכונותהאףעלהשטראתהחייבעל
אחידיםכלליםאיןכימעלההשונותההגנהטענותשלמדוקדקתבדיקה,והנה
מרבית.השוניםהשטרייםהנושיםכלפינפקותןואתפעולתןדפוסאתהקובעים
הגנהטענותעדייןאך.עליהןגובר"כשורהאוחז"שרקכךפועלותההגנהטענות

מעמדולהיותצריךמהלשאלהבאשרומגווניםשוניםמודליםמייצגותמעטותלא
ברובןנקלטושלנוהשטרותבדיניהשונותההגנות.עליהןלגבורכדיהנושהשל

.3קזואיסטיבאופןהלכותליקוטידיעלהתגבשוהןשם,האנגליהמקובלמהמשפט
לשמשהאמורהדוקטרינריתתשתיתלכןקודםשתפותחבלאנקבעוהללוההגנות
התעכבלא,אצלנושהתפתחכפי,השטריהשיח.מסודרהגנתילמבנהרציונליבסיס
תוךפרגמטייםפתרונותעלהתבססהשננקטהוהשיטה,רעיוני4בסיסגיבושעל

,לדעתנו,המתבקשתהגישה.נורמותשלרצופהלמערכתאותםולשלבלתאםניסיון

שונותחזקותקובעת(הפקודהאוהשטרותפקודת:להלן)12ז"התשיח"ג,השטרותפקודת1
אתלמשלראו.השטריהחייבלכתפיההוכחהנטלאתומעבירותהאוחזלטובתהפועלות

אתכלשהובתנאילהתנותאוסרתהפקודה.השטרותלפקודת(ב)29-ו(א)29,(2)(כ)20'ס
הפירעוןודאותאתשניתןכמהעדלהבטיחמנתעל,לשלםההתחייבותאוהתשלוםהוראת
,לפועלההוצאהלחוק81א'סאתנזכירכן.לפקודה84-ו3,73'סראו.השטראוחזלידי

.לפועלההוצאהבאמצעותישירותהשטראתלממשהמאפשר,1967-ז"התשכ
השטריהחייבאתגםבמקביללעודדצורךלכאורהיש,בשטרותהשימושאתלעודדמנתעל2

מעונייןממילאשהחייב,מהנחהיוצאתהשטרותפקודת,אולם.השטרבאמצעותלשלם
בעתנהוגשהיהכפי,מזומןתשלוםפניעלהשטרשלהיתרונותלאור,שטרבאמצעותלשלם

ראו,ביותרנפוץתשלוםאמצעיעדייןהואהשיקכיוםשגם,כךעל.הפקודההותקנהבה
.(2001)33,39אהמשפטקרית"משפט,תרבות,טכנולוגיה-השטר"מאוטנרמנחם

GUEST61CHALMERS,()אBVLS;(ד"התשל)13-14,142-143שטרשלמהותוברקאהרן3

(2006,.ed*16)3,015א
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.מראשמוגדרנורמטיבילמשטרהשטריותההגנהטענותשלועריכתןהאחדתןהיא
טענותכלעלשתחול,אחידההגנתיתפרדיגמהלהציעהיאזהמאמרשלמטרתו
.מתאיםאכןשהדברכמהעד,מידהובאותהאופןבאותוהשטריותההגנה
הועתקה,1929בשנתבמקורשנחקקהשלנוהשטרותפקודתכי,לצייןראוי
1882Bills)1882משנתהאנגליהשטרותמחוקבעיקרה of

Exchange

Act(.מאז

עוצבהעת1957בשנתלאגם,שינוייםבהנעשושלאכמעט,היוםועדחקיקתה

חוקאתהיאאףשהעתיקההבריתובארצות,באנגליה,זאתלעומת.חדשכנוסח
דיניבתחוםחשובותחקיקתיותרפורמותהשניםבמהלךנעשו,האנגליהשטרות
.בישראלגםכןלעשותעתהגיעהכי,ונראה,5השטרות
לידמידמתגלגלהוא.כספיםלהעברתונוחמהיראמצעילהיותאמורהשטר

אנשיםלעודדמנתעל.ונתבעיםתובעים,צדדיםשלרבמספרצוברזוובדרך

וכשם.בשטרהשימושאתלפשטיש,סחירותםאתלהגבירובכך,שטרותליטול
.השטרעלהחלהמשפטיהדיןפשטותחשובה,בשטרהשימושפשטותשחשובה

מריבויהימנעותהיא,הנורמותשלתוכנןפישוטמלבד,הדיןלפישוטהדרכיםאחת

מצומצםמספרלבכריש,בפרטיהןומגוונותשונותהגנותקביעתבמקום.נורמות
קבועדפוסליצורהיאהשאיפה.6להםבחריגיםמינימליתהכרהתוךכלליםשל

עלומגוונותשונותעוצמותבעלותהגנהטענותפיתוח.ההגנהטענותשלופשוט

מגבירהאחידהגישה.השטרותדינימטרתאתלקדםכדיבואין,הסגולימשקלןפי
פרטניתמערכתפיתוחעלעדיפההיאזוומבחינה,בתחוםהמשפטיתהוודאותאת
ובחייהמסחריתבוודאותתפגערקכזהבמקרהיתרגמישות.הגנהטענותשל

,שניתןכמהעדמוחלטיםלהיותצריכיםוודאותפשטותשלהשיקולים.הכלכלה
אחידההגנתיתפרדיגמהבדמות,הלכותיהםפרטיביןאחידותלקייםלשאוףויש

מתכונותיולהיגזראמורההראויההשטריתהפרדיגמה.השונותההגנהלטענות
תיקבענהבוהכלולותשההגנותזהבמובן,רציונליותולשקףהשטרשלהייחודיות

הצדדיםשהתנהגויותלכךלגרוםניסיוןתוך,השטרייםהיעדיםשלשקילתםסמךעל
.אלוביעדיםהמגולמותהערכיותההכרעותאתתגשמנהלשטר

נציע,הנוהגבדיןהקיימותהשונותההגנתיותהפרדיגמותאתנבחןזהבמאמר
ערכיותהצדקותקיימותמקריםובאילואםונבחן,לדעתנוהראויההפרדיגמהאת

הראויההפרדיגמהקביעת.פניהעלאחרותולביכורהאמורהמהפרדיגמהלסטייה
מבחינההן,ושקילתןפיתוחןואת,לגופןהשונותההגנהבטענותדיוןמחייבת
מסקנת.הומוגנימודלבמסגרתלהכללתןהשאיפהלנוכחוהןערכית-מהותית
לבצעיש,השטרותבדיניהגנותשלרציונלימודללבססמנתשעלתהיההמאמר
.ההגנהמטענותבחלקמהותיתרפורמה

.(ט"התשנ)56-63שטרותדינילרנרשלום5
מנחםשעורךההבחנהלפי,"סטנדרטים"מלהבדיל,"כללים"להיותצריכיםאלוכללים6

.(1988)321,325יזמשפטים"האזרחיתבחקיקהוסטנדרטיםכללים"מאוטנר
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שנער-פלאטורות

ההגנותשלתוכנןמבחינתרקלאשינוי,לדעתנו,נדרשכי,נעירמוסגרבמאמר
בדיניההגנהמטענותניכרחלק.שלהןההסדרהדרךמבחינתגםאלאהשטריות
בניית.הפסוקהההלכהפריהואאלאהשטרותבפקודתכלולאינוכללהשטרות
ההיררכייהמבחינתגםואחידותסדרמחייבתהגנהטענותשלואחידמסודרמשטר

בדברסטטוטוריביטוילכולןלתת,לדעתנו,ישכךולשם,שלהןהנורמטיבית
,אפוא,מתבקשלוגיהגנתימבנההשגתלצורך.7השטרותפקודתקרי,אחדחקיקה
.המבניתמהבחינהוהןהתוכניתמהבחינההן,שינויתהליך

כשורהאוחזמפניהנסוגותהגנות-הבסיסיתהפרדיגמה-1פרדיגמה.ב
בלבד

במיליםאו,המטריאליתסחירותוהואהשטרשלהייחודייםהמאפייניםאחד
,כשורהאוחזהנחשבאדםלידימתגלגלהשטרכאשר.טהירותו-אחרות
שלהגנהטענותעלמתגברהואמכךוכתוצאההשטראת"מטהרת"אחיזתו
.8וכלשונוככתבוהשטראתעליהםלאכוףזכאיוהואלושקדמורחוקיםצדדים

עליונאמרוכבר,השטרותדיניבבסיסעומדכשורההאוחזשלהמיוחדמעמדו

כשורהלאוחזהוענקבכדילא.9הסחיריםהמסמכיםשלהכותרתגולתהואכי
קשורשאינו,רחוקצדלידיולהגיעלהיסחרמטיבונועדהשטר.נכבדכהמעמד
,השטראתליטולכזהאדםלעודדמנתעל.השטרהוצאשבמסגרתההיסודלעסקת

השטראתולשחרר,עסקהלאותההצדדיםטענותמפניחסינותלולהבטיחיש

הנחשבאדםכי,השטרותפקודתקובעת,זופרופוזיציהברוח.לתנאיהמכפיפות
.לושקדמורחוקיםצדדיםשלהגנהטענותאףעלהשטרבפירעוןיזכהכשורהאוחז
פירעון,!כשורה0אחיזהלצורךהנדרשיםהתנאיםאתימלאאםכייודעשטרהנוטל
האחיזה.יכשילוהולאהשטריהחייבמצדהגנהשטענותזהבמובןלומובטחהשטר
.השטריהנושהשלמעמדוביצורשלהתכליתברוחכולהכלמכוונתכשורה

המהווה,"הפירעוןודאותעקרון"שלבשירותומרכזיכליהיאכשורההאחיזה
,להבטיחנועדהפירעוןודאותעקרון.!!השטרותדינישלהיסודמאבניאחתאת

שנער-פלאטורותראו,החדשהאזרחיהקודבמסגרתהוסדרלאשהנושא,כךעללביקורת7

.(2006)44,46-47מלבנקאותרבעון"הבנקאיתוהחקיקההחדשההקודיפיקציה"
,חריגיםישזהלכלל,כאמור.בפרקבהמשךשיוזכרונוספיםוסעיפים(3)-ו(2)37'סמכוח8

.גבפרקלהלןיפורטואשר
.73'בעמ,3ש"הלעיל,ברק9

חזקתהקובע(ב)29'סאתגםראו.השטרותלפקודת28'בסנקבעוכשורהלאחיזההתנאים10
.כשורהאחיזה

לשמעוןגבורותספר"בשטרותניהתנאי"אוטולנגיסמדרראוהפירעוןודאותעקרוןעל11
647,656(1)מהר"פ,סופר'נאריהבן88/562א"בעאומץ;(ו"התשמ)381,383,אגרנט

הפירעוןודאותעקרוןביןהנורמטיביהפער-לשטרערבות"שנער-פלאטורות;(1991)
.(2003)437שלישיכרךהמשפט-שמגרספר"הערבהגנתמשטרלבין
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השטרנטילתאתלעודדובכך,השטרילנושהייפרעאכןשהשטר,שניתןכמהעד

מבחינה.מוחלטעיקרוןאינוהפירעוןודאותעקרון,האמתלמען.לסחירותוולתרום
הנושהלידי,דברשלבסופו,ייפרעלאהשטרבהןנסיבותתיתכנה,עובדתית

ספורותהגנהטענותקיימות,משפטיתמבחינה.כשורה12אוחזהואואפילוהשטרי
ודאותלעקרון,עדייןברם.עליהן13להתגבריוכללאכשורהאוחזאפילואשר

חסינותבהענקת,כשורההאחיזה.השטריתהיסודבתפישתכבודשלמקוםהפירעון
שתכליתהסדורהמשפטיתפרוגרמהמהווה,הגנהטענותמפנימוחלטתכמעט
לושקדמוהרחוקיםהצדדיםלביןכשורההאוחזביןביחסיםברוריםכלליםקביעת

ודאותעקרוןהתגלמותהיאכשורההאחיזה,זומבחינה.השטריתהסיחורבשרשרת
.הררובמלואהפירעון
יתכבדהשטראתייטולבטרםכישטרמנוטללדרושסבירזהאין,זאתלאור

.להצדאינושהואעסקה,השטרנמסרבמסגרתההיסודעסקתתנאיאתויבדוק
-השטרותדינישלנוסףיסודובעקרוןהפירעוןודאותבעקרוןתפגעכזובדיקה

השטרעל,הפירעוןודאותאתלהבטיחמנתעל.14"השטרקונקלוסיביותעקרון"
שלבבדיקההצורךאתולייתר,לפורעובחבותהקשוריםהפרטיםכלאתלהכיל
14)"מטעןללאשליח"כהשטראתמתאריםציוריבאופן.לשטרחיצונייםעניינים

Courier Without Luggage(15.בשטרהתבוננותמתוךלדעתאמורהשטרנוטל
יסרב,גופומהשטרכךעלללמודיוכללאאם.לידיוהשטרייפרעאכןאם,בלבד
ודאותעקרון,כשורההאחיזה,דברשלסיכומו.השטרסחירותתיפגעובכך,לנוטלו
להקלמוצהרתמגמהמתוךבזהזהשלובים,השטרקונקלוסיביותועקרוןהפירעון

.השטרסחירותאתלעודדובכךהשטרנוטלעל
היא,השוקתקנותכשאר.השטרות16דינישלהשוקתקנתהיאכשורההאחיזה

החייב-קרי,רחוקיםצדדיםשלמתחרותזכויותביןראויאיזוןלמצואנועדה
ציבוריאינטרסעלהגנהמבטאתהיא,השוקתקנותכשאר.השטראוחזמולהשטרי
מכלנעלההשטרותפקודתלמקרא.האיזוןנקודתאתקובעתפיוועל,לצדדיםחיצוני
.השטריהחייבזכויותפניעלהמסחרצרכיאתלהעדיףבחרשהמחוקקהואספק

,הפרטילקנייןמירביתהגנהלהעניקהמבקשת,העקרוניתמהמדיניותלסטייההטעם
.המסחרחייתקינותשלהמשקלכבדהאינטרסעםזהאינטרסלאזןבצורךהוא

האינטרסביןניגודבעצםהואבשטרהאוחזלביןהשטריהחייבביןהקונפליקט

,המפותחהמסחר.העסקיהביטחוןשלהאינטרסלביןהפרטשלקנייני-הכספי
זרימהמחייב,זהאתזהמכיריםשאינםצדדיםביןלרוב,זמננושלוהדינמיהמהיר

לבחינותלהיזקקיכולהואינהצריכהשאינה,לידמידשטרותשלוקלהחופשית

.פירעוןמדלהשטריכשהבייב,למשל12
.גבפרקלהלןראוכךעל13
.451'בעמ,11ש"הלעיל,שנער-כלאטו;384'בעמ,11ש"הלעיל,אוטולנגי14
'נקרסול79/9א"ע15

הורבלי
.(1979)260,262(1)לדד"פ,

.258'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר16
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,השטרעלההסתמכותיכולת.!בפגם7נגועשהשטרלכךסימןכלכשאיןמרובות
פגיעהאשרהיסודותאחדהיא,וזולהקלהבטוחהאועצמאיתשלוםאמצעיכעל
.המודרניתלכלכלהחמורנזקלגרוםעלולהבהם

עשוייםוהם,בשטרותהשוקלתקנתדווקאמיוחדיםאינםלעילשמנינוהשיקולים
,אולם.!8מיטלטליןלנכסיבנוגעזכויותתחרותשלנוספותלסיטואציותגםלהתאים
.האיזוןביצועאופןעלהואאףמשפיעהנכסשלייחודו,בשטרמדוברכאשר

שיצרפלונישלהרצונימעשהועלמושתתת,הסוחריםבנוהגשמקורה,הסחרות
אדםנטלזאתסמךועל,בסחרותוהכרוכיםהסיכוניםאתמראשעליוקיבלבומסמך
מטבעבוהטבועה,המסמךשלהסחירותתכונתבגלל.כסףכשווההמסמךאתאחר

שלזכותומפניתידחה-השטריהחייב-פלונישלהקנייןשזכותראוי,ברייתו
כשורהלאוחזהיתרזכויותשהענקתלצייןראויכן.!כשורה9אוחזהנחשבנוטל

הגנהכטענתולא,מניעותשלהוראותבאמצעותבפקודהסעיפיםבמספרנעשית
.האחרותשוקתקנותלעומתכשורהלאחיזהנוסףייחודוזהו,מהותית20
שתי.השטרותלדיניהמשפטבתיבגישתמהותישינויחלהאחרונותבשנים
ביטוילידיבאותוהן,השטרשלהמיוחדבמעמדולפיחותהביאובולטותמגמות

המגמההיאאחתמגמה.השטרילחייבהעומדותההגנהבטענותלהכרהבנוגעגם
שטריותסוגיותעלהחוזיםדיניאתומחילהכחוזההשטראתהרואה,החוזית

הגנהבטענותלהתגונןהשטרילחייבהמשפטבתימאפשריםזובמסגרת.י2שונות
שמקנההיתרונותאתמבטליםובכך,22טהורהשטריתבתביעהשמדובראףחוזיות
שטענותלכךמסכימיםהחוזיתהגישהמצדדיגם,אולם.השטרילתובעהשטר
.23כשורהאוחזהנחשבאוחזבפניתעמודנהלאהחוזיותההגנה

ד"פ,הבריתארצותממשלת'נכנען97/2568א"דנ,המכרבחוקהשוקתקנתלגבי,השוו17
לאוטומוביליםי"אחברה'נרוזנשטרייך72/716א"ע;(2003)632,651,658-659(2)נז
.(1973)709,712-713(2)כזד"פ,מ"בע

לזכויותעיכבוןביןתחרות.1968-ח"התשכ,המכרלחוק34'ס,מיטלטליןבמכרהשוקתקנת18
ד"פ,גרוס'נהתעופהשדותרשות85/790א"עראוכךעל;משכדןכגון,נוגדותקודמות

.(1990)185(3)מד
(1)כחד"פ,מ"כעלישראלוחסכוןהלוואהבנק'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק73/230א"ע19

.השוקלתקנתכשורההאחיזהשביןביחסגםעוסקהדיןפסק.(1973)119,!13
,3ש"הלעיל,ברקכךעלראו.השטרותלפקודת(2)(ב)55,(2)(א)55,(2)54'בס,למשל20

.76'בעמ
,שלשבסקי'גצמח98/258א"דנ;95-96,97-99,327-329'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר21

(4)נגד"פ,מ"כעלישראלדיסקונטבנק'נליכרמן98/2443א"רצ;(1998)193(4)נהד"פ

Nordland.98/6250א"רע;(1999)804,812-813 Papier A .Gוהוצאהיצורמפעלי'נ
זוגישהעללביקורת;(ייצורמפעליעניין:להלן)(1999)274(2)נגד"פ,(ירושלים)לאור
"בפסיקהחדשותמגמות-החוזיםדיניבמשקפיהשטרותדיניבחינת"אוטולנגיסמדרראו

.(2000)189(1)גמשפטעיוני
.(7)בפרקאתלהלןראוכךעל22
שלהחוזיתהטענהלגביגםההלכהזואםברורפחות.196'בעמ,21ש"הלעיל,צמחעניין23

.286'בעמ,21ש"הלעיל,ייצורמפעליענייןראו,קיזוז
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לנוכחומתפתחתההולכתחדשהמגמה,הצרכניתהמגמההיאשנייהמגמה

עלמגינהזומגמה.צרכניתלתשלוםכאמצעיהשטרשלבמעמדוהניכרהפיחות
והיא,צרכניתעסקהבמסגרתהשטרעלחתםבהםבמקריםהשטריהחייבאינטרס
גדולגוףשהואשלישילצדמסוחרהשטרבהםבמקריםבעיקרחשיבותבעלת

שרואה,הממוצעהצרכןעללהגןבאההצרכניתהגישה.אחרמממןאובנקכדוגמת
כמסמךהשיקשללמעמדומורעואינו,בלבדתשלוםאמצעי,בשיקובעיקר,בשטר
משום,יותרטובסיכוןכנושאנתפשהבנק.מכךלנבועשעלולותולתוצאותסחיר
החקיקה,זוברוח.כראויעצמוולבטחלקוחותיוביןהנזקאתלפזרמסוגלשהוא

שנמסרושטרותלגביכשורהאוחזשלמעמדואתביטלהשונותבמדינותהמודרנית
השטריתהגישהכיאם,כזהקיצוניפתרוןננקטטרםבארץ.25צרכניתעסקהבמהלך

.הערבות27ובחוקבנקאיות26חוץהלוואותבחוקמסויםביטוילידיבאההצרכנית
ביטולאתלאפשראין,השטרשלכוחווחיזוקהסחרותעידודהיאהמטרהאם
,צרכניותאוחוזיותמגמותלביןהסחרותדיניביןאיזון.כשורההאוחזשלמעמדו
אוחוזיותהגנהבטענותלהתגונןיוכלשטרישחייבלכךלהוביל,לדעתנו,צריך

טענות,אולם.כשורהאוחזשאינורחוקצדכלפיואף,קרובצדכלפיצרכניות
הפרדיגמהתבניתזוהי,להלןשנראהכפי.כשורההאוחזבפניתעמודנהלאאלו

.הבסיסית
.כשורהאוחזהואהנושהכאשרהשטריהחייבשלמבחינתוהתוצאהקשה,אכן
נקטההמסחרחייפיתוחלביןהקנייןעקרונותביןנאותאיווןלשמירת,אולם
:דרכיםמספרהשטרותפקודת

.28לתחולתהשונותדרישותכשורההאחיזהמציבה,השוקתקנותכשאר,ראשית
לחסותיזכה,השטרותבפקודתהמפורטתהתנאיםשורתעלהעונה,שטרנוטלרק

.השטריתהשוקתקנתשלבצילה
למנועאחדותדרכיםהשטרילחייבמקנההפקודה,השובפחותלאאך,שנית

אתלהגבילהאפשרותהיאהאחת.השטרעלהשוקתקנתשלתחולתהאת
לידי"גלגולו"אתלמנועובכך,השטר29של(העבירות)הפורמליתהסחירות

השטראתלערוךהאפשרותהיאהשנייה.כשורהכאוחזלהיחשבהעלולרחוקצד
הפועלת,נוספתדרך.30כשורההאחיזהאתמאליהישלולהשטרשמראהכוהבאופן

קניינואתאוכאוחזהתובעשלמעמדואתלתקוףלנסותהיא,לגמריאחרבמישור

.152'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרכךעלראו24
הראשוןהבינלאומיהבנק'נציטיאט90/1560א"ע;153'בעמ,שם,לרנראצלפירוטראו25

SUMhfERS.5ROBE~T,4WFVIE.7JAMES.;(1994)498,518(4)מחד"פ,מ"בעלישראל

(2000,.ed*5)189-179,פססם

'

UNEORM

'

CoMhmJRcIAL.
.(3)דבפרקלהלןכךעל26
.(7)גבפרקלהלןכךעל27
.10ש"הלעיל28
.השטרותלפקודת(א)7'ס29
.סחירלאשיקלשרטוטהמתייחס,השטרותלפקודת81'סלפי,למשל30
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היחסיםלמערכתוהמתייחסתאחרלצדהעומדת,הגנהבטענתשימושידיעלבשטר
Jus(כשורההאוחזלביןאחראותושבין Tertii(31.האחיזהנשללתקנייןבהיעדר
.כשורהאחיזהגםאיןאחיזהובהיעדר,בשטר

האחיזהכיוםמותניתבהםהשוניםלתנאיםהצדקהקיימתאם,היאאחרתשאלה
כפי,סובייקטיבילבתוםכשורהמהאוחזלדרושמספיקהאם-ובעיקר,כשורה

לאכשורהשהאוחזבכךמסתפקסובייקטיבילבתום.השטרות32פקודתשקובעת
תוךהשטרנטילתגם.לשטרהקשוריםכלשהופגםעלאובעיהעלבפועלידע

הסובייקטיביהמידהקנה.לבו33תוםאתתשלוללא,רבתירשלנותואףרשלנות
מעמדואתמבצרובכך,כשורהכאוחזהאוחזייחשבבהםהמקריםקשתאתמרחיב

הלבתוםלדרישתאובייקטיבימימדהכנסתכינדמהראשוןבמבט,לכן.האוחזשל
עידודבאמצעותהסחרותעידודהוא,השטרותדיניבבסיסהעומדלרציונלמנוגדת
פירושהאיןאובייקטיבימימדהכנסת,אולם.הפירעוןודאותוחיזוקהשטרנטילת
.השטרקונקלוסיביותבעקרוןופגיעהלשטרחיצוניותבדיקותבעריכתהאוחזחיוב

מוחלטאובייקטיבימבחןפיעלנבחןהלבתוםבהן,אחרותשוקמתקנותלהבדיל
קביעתמחייבהשטרשלהמיוחדאופיו,מקיפות34בדיקותעריכתדורשוככזה
לפגועאין,גיסאמחד.מעורבתאובייקטיבי-סובייקטיביגווןבעל,משולבמבחן

.לשטרחיצוניותבדיקותלערוךהאוחזאתולחייבהשטרקונקלוסיביותבעקרון
עלגםאלא,בפועלידיעתופיעלרקלאייבדקהאוחזשללבותום,גיסאמאידך
אופגםעללדעתעליוהיההנסיבותמכלולפיעלאם,היינו.בכורחידיעהסמך
מסחרנורמותליצירתתובילאובייקטיביהמימדהכנסת.לשטר36בנוגעבעיהעל

השאיפה.החייבשללאלוהאוחזזכויותביןהנכוןלאיזוןותוביל,ויעילותהגונות
אתולחזקהבסיסיתהפרדיגמהכנפיתחתהגנהטענותשיותרכמהלהכניסהיא

כשורההאחיזהתנאיעלהקפדהנדרשת,במקביל,אולם,כשורההאוחזשלמעמדו
.כשורהמהאוחזהנדרשהלבתוםרףוהעלאת
אם:כזולהיותצריכההשטרותבדיניהבסיסיתההגנתיתהפרדיגמה,כךאם
איןלנתבעאםואילו.עליהלגבוריצליחכשורהאוחזרק,הגנהטענתלנתבע

מאוטנרמנחם.361'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר.67'בעמ,3ש"הלעיל,ברקראוזהבנושא31

משפטעיוני"והערךהתמורהובעייתממשוכןנכס,מתלהלתנאיהכפוףחוזה:הבטחוןשטר"
683,690(1)לגר"פ,סרדס'נמ"בעהפועליםבנק78/345א"ע;(1987)205,215-217יב

(1979).
.השטרותלפקודת91'ס32
;(1971)36,40(1)כוד"פ,מ"בעחנןתל'נקוד70/15נ"ד.השטרותלפקודתסיפא91'ס33

.(1979)288,291(1)לגד"פ,רם'נמ"בעהפועליםכנק78/143א"ע
'ס-במקרקעיןהשוקתקנת;1967-ז"התשכ,המשכוןלחוק5'ס-במשכונותהשוקתקנת34

,1968-ח"התשכ,המכרלחוק34'בסהשוקתקנתאך;1969-ט"התשכ,המקרקעיןלחוק10
.סובייקטיבילבבתוםמסתפקתעדיין

.271'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרשלגישתוגםזו35
בסעיפיםהאמריקניהדיןקובעכך36

"
.ט.[.[201-551(25)(
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:להלן)כשורהאוחזאינואפילוהשטראתעליולאכוףאוחזכליוכל,הגנהטענת

לפי,לכן.38לנתבעביחסרחוקצדלהיותחייבכשורהאוחזכינזכיר.37(רגילאוחז
רחוקצדונגדקרובצדנגדטובהטענהתיחשבההגנהטענת,הבסיסיתהפרדיגמה

.39כשורהאוחזנגדעומדתאינההיאאך,כשורהאוחזשאינו
שללהגיונהמודעיםהמשפטבתיגםכמוהשטרותפקודתשמחוקקניכר

:כלהלןמעטותלאהגנהטענותלגביחלהוהיא,הבסיסיתהפרדיגמה

במסירהפגם.1
לאכאשר,הראשונה:הגנהטענותשלושעללהצביעניתן,השטרלמסירתבנוגע

לידייםוהגיעאבדאונגנבשטרכאשר,כך.השטרשלרצוניתמסירהכלהתקיימה
כוונהמתוךאך,אמנםרצוניבאופןהועברשטרכאשר,היאשנייהטענה.זרות40

דומהטענה.י4התקייםלאוהתנאי,מסויםתנאייתקייםוכאשראםרקפיועללחוב
אושמירהכגון,מיוחדתלמטרהזאתאך,רצוניבאופן,שוב,מועברכששטרהיא

.פיועללחובכוונהכלוללא,גבייה
,בקובעוהבסיסיתלפרדיגמהבהתאםמנוסחהשטרותלפקודת(ב)20סעיף
ניתן,כשורהאוחזשאינומרוחקצדכלולגביעצמםלביןסמוכיםצדדיםשכין

.כשורהאוחזכלפיעומדתאינההטענהאך,במסירהפגםשלבטענהלהתגונן

קצובחלקיתמורהכשלון.2
השטרכנגדשהובטחההתמורהבומצבהואקצובחלקיתמורהכשלון,כידוע

צורךללא,פשוטהאריתמטיתבדרךלקצובשניתןכזהבאופן,בחלקהרקבוצעה
המשפטבתי.בוצע42שלאהחלקאת,מומחיםשלדעתובחוותעדיםבחקירת

92,257'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר;(ג"התשמ,שישיתמהדורה)245שטרותדיניזוסמןיואל37

מסוימיםפגמיםלטהרלבובתוםערךבעדאוחזשלבזכותוגםהמכירה,שונהלגישה.309-ו
130'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרגםהשוו.115-ו59,84'בעמ,3ש"הלעיל,ברקראו,בשטר

.134-ו
,יהודה'נזלמה97/1886א"ע.(1987)402,404(3)מאר"פ,יעקובי'נמזרחי83/364א"ע38

.(1999)132,133(1)נגד"פ
,כשורהאוחזשאינורחוקצדכלפיההגנהטענותשללפועלןמתייחסתאינההשטרותפקודת39

.353'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר:מפורשותהוראותבהכלולותכשורהאוחזשלגביבעוד
א"עהוא,המשטרהידיעלתפיסתומכוחרצונילאבאופןהועברשטרבו,מענייןמקרה40

.(1960)1046,1047ידד"פ,מזרחי'נהיבש59/120
גררשירותי90/2334א"עראו.ביטחוןשטרהיאתנאיעלהנמסרלשטרקלאסיתדוגמה41

גולדנברג88/623א"ע;(1995)608,612(1)מטד"פ,3אביבתלשומהפקיד'נמ"בעאזור
לאומיבנק83/665א"ע;(1990)ואילך801,803(2)מדד"פ,מ"כעהמרכזיהמשביר'נ

,11ש"הלעיל,אריהבןעניין;(1984)281,285(4)לחד"פ,עליזה-בן'נמ"כעלישראל
,מ"בעלביטוחחברהמגדל'נמ"בעלביטוחמרכזיתסוכנות.ל.מ.ס87/205א"ע;652'בעמ

.(1989)680,691(4)מגד"פ
;(1991)850,854(5)מהד"פ,זרההברה.ג.אמטלדי'נמ"בעאלומיניוםסיין89/366א"ע42

כתיאיחוד70/638א"ע;278'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן;335'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר
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ומה.43קרובצדכלפיטובההגנהטענתהואקצובחלקיתמורהכשלוןכי,פסקו
וזכאיהטענהעלמתגברכשורהאוחזהשטרותפקודתפיעל?רחוקלצדבאשר

תשובהאיןכשורהאוחזשאינורחוקצדלגביאך.השטר44סכוםמלואלפירעון
קצובחלקיתמורהכשלוןעלהמחיליםויש,בדורהפסיקההיעדרגםכמו,בפקודה

טענותאלושכן,זוגישהלהצדיקניתן.45מלאתמורהכשלוןעלהחלהדיןאת
בהןבנסיבותלחייבהקמה,תמורההיעדרשלמהטענהלהבדיל.במהותןוהות

תמורהכשלוןשלהטענותהרי,השטרכנגדתמורהכלהובטחהלאמלכתחילה
תמורההובטחהמלכתחילהבולמצבמתייחסות,קצובחלקיתמורהוכשלוןמלא
,כמותיהואהטענותשתיביןההבדלכל.קוימהלאזושהבטחהאלא,השטרכנגד
בשתיהן.חלקהכדירקאושהובטחההתמורהמלואכדיעולההכישלוןאם,היינו
זההדיןלהחילאפואראוי,לשיטתנו.אריתמטיתלקציבהניתןהכישלוןשווי-

שרקכך,הבסיסיתלפרדיגמהבהתאםולהפעילןהאמורותההגנהטענותשתילגבי
.עליהןיתגברכשורהאוחז

מלאתמורהכשלוןלגביבארץכיוםהקיימתההלכה,46להלןשנראהכפי,אולם
נמתחהזוהלכהעל.הבסיסיתהפרדיגמהבתלםהולכתאינהאשר,שונההלכההיא

רקאותהלתחוםיש,זוהלכהתתוקןלאעודכל,לטעמנו.ובצדק,רבהביקורת
טענתביןאחידותאייצירתתהיההתוצאהאםגם,מלאתמורהכשלוןשללמקרים

.47קצובחלקיתמורהכשלוןלטענתמלאתמורהכשלון

חסרשטרשלכדיןשלאהשלמה.3
שבוצעההשלמה:הגנהטענותשלושקיימות,חסרבשטרפרטיםלהשלמתבנוגע

'נמ"בעעץדו81/82א"ע;(1971)679,695(2)כהר"פ,אדלר'נמ"כעטכניקוםספר
.(1983)355,361(2)לזד"פ,(רגלבפשיטת)וייסנברג

ושיכוןלבנייןחברהגילת67/485א"ע;(1961)855סוד"פ,גילצר'ניעקכי60/193א"ע43

77/788א"ע;(1967)802(2)כאד"פ,מ"בעאשדודאסתרקולנוע'נמ"בעפיתוחבאזורי

רונדשטיין00/1359(א"תמחוזי)א"ע;(1979)138,139(1)לדד"פ,אייכנבאום'נפרידמן
,טכניקוםספרכתיעניין;360'בעמ,שם,עץדועניין;(2002)1304(3)2002מח-חק,תגר'נ

תנובה'נא"ביתחירותמשקישלקניותארגון88/442א"ע;שם,אלומיניוםפייןעניין;שם
.334'בעמ,שם,לרנר;278'כעמ,שם,זוממן;(1990)666,670(2)מדד"פ,מ"בע

.השטרותלפקודת(2)37'סמכוח44
לביקורת.232-233'בעמ3ש"הלעיל,CHALMERSישGUESTראו,האנגליהדיןלפיכך45
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.[.[.[.303-355(5),305-3'סראו,האמריקניהדיןעמדתגםזו.(2002)3014
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שבוצעהוהשלמה49מהרשאהחריגהתוךשבוצעההשלמה,48לכךהרשאהבהיעדר
.הסביר50הזמןחלוףלאחר

,בשטרשנעשתהההשלמהתוצאותאתקובעהשטרותלפקודת(ב)19סעיף
השטראתשנטלוהצדדיםלביןהשטרלהשלמתשקדמוהצדדיםביןהבחנהתוך

הואלכךהטעם.(ההשלמהאתבעצמושביצעמילרבות)השלמהאותהלאחר
והרי,בושהושלמוהפרטיםלפיהלאההעבירוהוואףהשטרנטלושהאחרונים

לאחרהשטראתשנטלמי,לכן.51"עליוחתםאשרלנוסחבהתאםחייבאדם"
להעלותיוכללאכלל,(ההשלמהאתבעצמושביצעמיכולל)כדיןשלאהשלמתו

,וכלשונוככתבוהשטרפיעלבאחריותנושאוהוא,השלמהאותהבגיןהגנהטענת

אולצדרקעומדתכדיןשלאהשלמהשלהגנהטענת.בושהושלמוהפרטיםכפי
פועלתכיצדכעתנבדוק.השלמהאותהביצועלפניהשטרעלשחתמולצדדים
.האמורהההגנהטענת

,כשורהלאוחזהשלמתולאחרהמסמךאתסיחרושאם,קובעסיפא(ב)19סעיף
הושלםכאילולאוכפויוכלוהוא,דברלכלפועלוברכשרבידוהשטריהא
רחוקצדאוקרובצד-קרי,אחריםשטרייםשנושיםמשתמעזהמניסוח.כדין

יש.52המסמךאתולאכוףההגנהטענתעללהתגבריוכלולא,כשורהאוחזשאינו
חריגה"רק"אירעהבובמקרהאפילו,מאחריותמוחלטבפטורמדוברכי,להדגיש
מושךכי,מהרשאהבחריגההשטרסכוםהשלמתשלבמקריםנפסקכך.מהרשאה
הואלכךהטעם.הרשאתו53שבגדריהמקוריהסכוםאתאפילוחייבאינוהשטר

,"נעשתהכלאוכמוהמחייבתאינה,ההרשאהלפיבדיוקנעשתהשלאהשלמה"ש

אינוכללהואשכן,מחייבאינו,הרשאהניתנהאכןלגביוהמקוריהסכוםואילו
בגבולותהנתבעאתלחייביששמאאוראויהזוקביעהאם,השאלה.בשטר54רשום

ר"פ,פרל'נמ"כעמזוןלצרכיחרושתכיח,מטע68/377א"עבפרשותהתעוררהכזוטענה48
.(1975)701,705(2)כטד"פ,גילאיעזבון'נגלבנק73/640א"ע;(1969)98(1)כג

.38ש"הלעיל,מזרחיבענייןהתעוררהמהרשאהחריגהשלטענה49
'נחרותי63/434א"עראוכךעל.השטרותלפקודת(ב)19'בסמופיעההסבירהזמןדרישת50

.170'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן;(1964)403,408(1)יחד"פ,שובס
.172'בעמ,שם,זוסמן51
התובעשם,40,42(3)כד"פ,קריספין'נעקריב66/258א"בענפסקכך.169'כעמ,שם52

הדיןהוא;493'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרגםראו;(1966)כשורהאוחזשאינורחוקצדהיה
u.c.c.5'סלפי,האמריקניבדין.105'בעמ,3ש"הלעיל,Guest!6Chalmersבאנגליה

לשיםובליערךבעד,לבבתוםהשטראתשנטלאוחזכלפיעומדתאינהההגנהטענת407-3
u.c.415-35'סאתגםראו.מאוחרתהשלמהבושנעשתהלב .cואת,המסבאחריותלגבי
המושךחשבוןאתלחייבהנמשךהבנקיוכלוכיצדמתיהשאלהלגביu.c.c.401-45(8)'ס

.השלמהבושבוצעהשיקכגין
היהשם)(1995)הדיןלפסק6-8'פס,543(1)95על-חק,רוס'נרפפורט91/2688א"ע53

ונכסיםמימוןייזוםאפרופים'נגפר99/86650(א"תשלום)א"תוכן;(קרובצדהתובע
.(2002)כשורהאוחזשאינורחוקצדהיההתובעשם673יחשלוםדינים,מ"בע

.493'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר.169'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן54
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ההגנהטענתכי,הואלהראותשברצוננוכל.55זהמאמרמתחומיחורגת,הרשאתו
לגבור"רגיל"אוחזשלבכוחואיןשלפיה,הבסיסיתהפרדיגמהאתתואמתהנדונה

.עליה
אתלסייגישאם,היא,כדיןשלאשטרהשלמתשלזהבהקשראחרתשאלה
.המניעותדיניכגון,שטריים-לבראחריותדיניעלבהתבססהבסיסיתהפרדיגמה

מלטעוןכמנועלהיחשבעלולשלםבלתישטרעלשחתםאדם,המניעותדינילפי
המושלםהשטרעלבהסתמךלרעהמצבוששינהצדכלפי,השטרהשלמתנגד

,ודוק.החותםרשלנותבגין,למשל,תקוםכזומניעות.56כשורהאוחזאינוואפילו
שלומסירהחתימהבהםמקריםייתכנו.רשלנותמהווהחסרשטרעלחתימהכללא

רק.הצדדיםויחסיהמקרהבנסיבותבהתחשבסבירההתנהגותייחשבוחסרשטר
ייחשבהואאזכי,רשלנותהמהוותכאלובנסיבותשלםבלתישטרעלחתםאדםאם

הרשלנותדיניאתלהחילראויאכן,לשיטתנו.השטר57השלמתנגדמלטעוןכמנוע

,דאזהעליוןהמשפטביתנשיאשלדבריוכאןיפים.הנדונהההגנהטענתביישום
:לפיהם

במסגרתפועליםהשטרייםהיחסים.בבדידותועומדאינוהשטר"
שלהתנהגותועלהחלהכלליהדין.המשפטשלהכלליתהנורמטיבית

[....]שטרפיעלהחייבשלאוהזכאישלהתנהגותועלגםחלאדםכל
לכךמניעהכלאין.השטרותדיניבתחוםעקרוניתחליםהרשלנותדיניגם

תחול-רחוקיםצדדיםוביןקרוביםצדדיםבין-לשטרצדדיםשבין
הרגילבמהלךכילכךלצפותחובההצדדיםאחדעלשתטיליחסיםמערכת

זוחובהשלהפרתה.האחרבצדלפגועהתרשלותועלולההדבריםשל
רשלנותבגיןבנזיקיןאחריותלהטילעשויהקונקרטימקרהשלבנסיבותיו

58".הרשלנותלדיןהשטרותדיןביןלתיאוםלשאוףישכאןאף,כמובן[...]

אינה,כדיןשלאהשלמהשלההגנהטענתלענייןהרשלנותדיניהחלת,אמת
שאינואוחזגםיוכלהרשלנותדינילפישכן.הבסיסיתהפרדיגמהעםמתיישבת

לאחדהשאיפהאףעל,אולם.השטריהחייבעלהשטראתלאכוףכשורהאוחז
בדמותמראשמוגדרנורמטיבימשטרבמסגרתהשטריותההגנהטענותאתולערוך

שטרעלהחתימהבסוגייתהרשלנותדיניהתלתכי,נראה,הבסיסיתהפרדיגמה
הראויהמבחןהואהאשםמבחן.בנסיבותהצודקתלתוצאהשתביאזוהיאחסר

לחלקרקמתייחסתהגנהטענתכי,הבסיסיתהפרדיגמהאתתואמתזוגישהגם,מקרהבכל55
.מההרשאההחורג

56GUEST!שCHALMERS,108'בעמ,3ש"הלעיל.PHftLIPS:שODGERS!שELLIOTT

i

ש"הלעיל,
.13.[.[.ט407-3'סראו,ב"בארהדומהגישה;39-40'בעמ,45

~'בעמ,48ש"הלעיל,מזוןלצרכיחרושתבית,מטעענייןהשוו57 lOOהסכיםהמשפטביתשם
.רשלנותבשלבהשתקלהכירעקרונית

.812-813'בעמ,21ש"הלעיל,ליברמןעניין58
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הזהירותמרמתשסטהמיכי,גורסתהצדקתחושת.זהבהקשרהסיכוןלהטלת
לכתפילגלגלוולא,בולשאתשצריךזההוא,הנזקאתגרםובאשמוהסבירה
.כשורהאוחזאינושהאחרוןמשוםרקהשטריהנושה
במקרה.הטבעייםלגבולותיומעברהחריגאתלהרחיבשלאלהיזהריש,ודוק

,59רשלנותשלמיוחדותנסיבותלפרטבלאגםמניעותבטענתהכירההפסיקהאחד

יכולשהואכך,השטרלמרציאוידועיםברוריםהיוהחסריםשהפרטיםמשוםאולי
שהוציאשמי,אולי,הואלכךהרציונל.כןעשהלאזאתבכלאך,בעצמולמלאםהיה
מוציאואם.כדיןשלאישלימושאחרסיכוןעצמועלנטלשלםלאמסמךידותחת

כלכלפיהנזקאתעליולהשיתהראוימן,הנזקאתלמנועבנקלהיהיכולהמסמך
עםמתיישבתואינהמדיגורפתזוקביעה,לטעמנו.כשורהאוחזכלפירקולא,אוחז

,לסיכום.בשטרפרטיםהשלמתלאפשרמטרתוכלאשר,השטרותלפקודת19סעיף
בכפוףהבסיסיתהפרדיגמהאתלהחילשישהיאדעתנו,חסרשטרהשלמתבסוגיית
.רשלנותבשלהמניעותלעקרון

ויתור.4
צדכלפיזכויותיועללוותריכולשטראוחז,השטרותלפקודת62סעיףלפי

כלפימאחריותמשוחררהמופטרהחייבכימובן.תנאיוללאמוחלטויתור,לשטר
ויתורלוהעניקושלאאחריםשטרייםנושיםכלפיאחריותומהאך.שוויתרהצד
כלפיאוהמושךכלפיזכויותיועלויתרשטראוחזכאשרמה,לדוגמה?כזה
ראויכאן?הלאההשטרוסיחראוחזאותוהמשיךהוויתורלאחראך,מסויםמסב
כןועל,לשטר60חיצוניבמסמךכתיבתוידיעללהיעשותיכולהוויתורכי,לציין
שום":קובע62סעיף.לשטראחריםצדדיםלידיעתיגיעלאהוויתורדברכיייתכן
ידיעהלוהייתהשלאכשורהאוחזשלבזכויותיויפגעלאזהבסעיףהאמורדבר
טענתומהווהתופסהוויתורכשורהאוחזשאינואוחזשכלפי,מכאן.61"הויתורעל

.הבסיסיתהפרדיגמהתבניתאפואוזוהי,טובההגנה

K.794:למשלראו59 .B119077]LIoyds Bank Ltd , Cooke,38ש"הלעיל,מזרחיעניין,
ברורלאאך,תקיןשטרהוציאהכאילומצגכהתנהגותהיצרהשהמושכתנפסק408'כעמ

.יצרהבדיוקהיאמצגאיזהמהעובדות
השטרנמסראםזולת,בכתבשייעשהצריךהוויתורכי,קובעהשטרותלפקודת(א)62'ס60

.גופוהשטרעללהיכתבחייבאינוהוא,לפיכך.המופטרלצד
ויתורלאחרכשורהלאוחזשטרסיחורשלהמצבכימציין,332'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן61

פוגםהשטרחלותאחריסיחורואילו,תופסאינוהשטרחלותלפניויתורשכן,נדירדיהוא
גםיוםובאותוהפירעוןביוםייעשההוויתוראםיתאפשרכזהנדירמצע.כשורהכאחיזה
u.c.עליוידעשלאכשורהאוחזכלפיתופסהוויתוראיןהבריתבארצותגם.השטריסוחר .c

,אולם;לסעיף3והערהu.c.c.302-35(5)גםראו.17.[.[.601-35(6)עםבשילוב604-35

גםעומדתויתורטענתכאן.שונההאמריקניהדין,רגלפשיטתהליכיבמסגרתהפטרלגבי
ג,.[.[.305-35(6)-"כשורהאוחז"כלפי
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פיועלחבותביטולאושטרביטול.5
צדשלחבותלבטלאוהשטראתלבטללאוחזמאפשרהשטרותלפקודת63סעיף
,עצמומהשטרעולההביטולודברהואיל.השטר62פניעלהנראיתבדרך,לשטר
תעמודביטולשלההגנהשטענת,אפוא,יוצא.כשורהאחיזהבותיתכןלאלעולם
.הבסיסיתהפרדיגמהאתהתואםדבר,"רגיל"אוחזכלכלפי

חוזיותהגנהטענות.6

חוזיותהגנהבטענותהמכירהגישהבפסיקהומתפתחתהולכתהאחרונותבשנים
לחוק53סעיףמכוחהקיזוזטענתהוכרהכך.63שטריתתביעהנגדתקפותכטענות
15סעיףמכוחשטרשלסכומוהופחתכך.קצוב64בלתיסכוםקיזוזלרבות,החוזים

סכומולהפחיתהמשפטלביתהמאפשר,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק
תוםבחובתעמדלאהנושהכאשרשטריתערבותבוטלהוכך,65מוסכםפיצוישל
.החוזית66הלב

,נוספותחוזיותטענותעללחשובניתן.סגורהרשימהבגדראינםאלומקרים
שטריתהגנהטענתלנתבעעומדתאיןבהםבמקריםשימושלעשותיהיהניתןבהן

המאפשר,המכרלחוק28סעיףמכוחהשטרסכוםהפחתת,למשל,כך.כלשהי
מכוחגםתיתכןהשטרסכוםהפחתת.בממכרהתאמהאיבגיןהממכרממחירניכוי
אובמלאכהפגםבגיןמהשכרניכויהמאפשר,קבלנותחווהלחוק(2)(א)4סעיף

המאפשר,והשאילההשכירותלחוק(2)(א)9סעיףמכוחוכן,שבוצעובשירות
טענתפניעלאלוטענותשליתרונן.במושכרפגםבגיןהשכירותדמיאתלהפחית
אינוהניכויאוההפחתהסכוםבהםמקריםבאותםיהיה,חלקיתמורהכשלון
62סעיףלפיתופסתהיאשאיןכזובדרךשנעשהויתורהיאאחרתדוגמה.קצוב

ביטול,בדומה.שטרית67הגנהכטענתלשמשיוכללאכןועל,השטרותלפקודת
.68לפקודה63סעיףדרישותלפילאשנעשו,לשטרצדשלחבותביטולאושטר

בעסקתמפסיקתנאישלהתקיימותולהיותעשויותנוספותחוזיותהגנהטענות
שלהתקיימותואי;החוזיםלחוק(א)27סעיףפיעלהחוזהלחדלותהגורם,היסוד
לשינויהחייבהסכמת;החוזיםלחוק(א)27סעיףפיעל,היסודבעסקתמתלהתנאי
במקוםאחרתשלוםבאמצעיהתשלוםאתלקבלהסכמהכגון,היסודעסקתתנאי

.333'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמןראוהביטוללביצועהדרכיםעל62
.בבפרקלהלןכךעלראו63
לעיל,לאומיבנקעניין.43ש"הלעיל,רונדשטייןעניין;21ש"הלעיל,ייצורמפעליעניין64

.47ש"ה
.21ש"הלעיל,צמחעניין65
.21ש"הלעיל,ליכרמןעניין66
שנכתבויתוראו,לידיוהשטרהחזרתללאלשטרצדשלחבותועלפהבעלויתור,למשל67

.332'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמןראו.השטרשלחלותולפניאךהשטרפניעלאמנם
.השטרפניעלנראהשלאביטולאו,במתכווןשלאשנעשהביטול,למשל68
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החוזיםלחוק18בסעיףכאמור,החוזהסיכול;העסקהסכוםהפחתתאו,השטר

.המקרה69בנסיבותויוכרבמידה,(חוזההפרתבשלתרופות)
קרובצדבפניעומדותהחוויותהטענות,העליוןהמשפטביתפסיקתפיעל
ואם.כשורהאוחזבפנילאאך,70כשורהאוחזשאינורחוקצדבפניגםוכנראה

.הבסיסיתהפרדיגמהאתתואמותהן,כך

כייןשלאהשטרהשגת.7
,כפייה,רמאותידיעלהשטרהשגתשלמקריםהגנהכטענותמונההשטרותפקודת
.71חוקיותבאיהנגועיםאוכדיןשאינםאחריםאמצעיםאורמאות,פחד,אלימות
פגמיםאלוהמודרניבמינוח.בהכרחפליליאופיבעלילמעשיםהכוונהאין,כנראה

מאליולביטולגורמיםאינםאלופגמים.72ההוזיםלחוקבפרקבמובן,חוזהבכריתת
,מכאן.)Voidable(לביטולוכוחרקמקניםאלאVoid)~(השטראוהחוזהשל

כל,בלבדהגנהטענתמשמשאלא,ופוסלוהשטרשללשורשויורדאינושהפגם
.הבסיסיתהפרדיגמהאתהדברתואםבכך.7'כשורהאוחזלידיהשטרהגיעלאעוד

חוקיתבלתיתמורה.8
טענתהיאחוקיתבלתיתמורהכנגדהשטרהשגתכי,קובעתהשטרותפקודת
תבניתזוהי.75עליהגוברכשורהאוחזאולם,74בשטרהקנייןבזכותהפוגעתהגנה

.הבסיסיתהפרדיגמה
-חוזיםדינישלוגבריאלהראו,שלנוהחוקיםבספרמתהאותהואהסיכולשסעיף,כךעל69

חדשהלגישהניצנים;(ה"ההשס)630האזרחיהמשפטשלקודיפיקציהלקראת,הכלליהחלק
;(2000)506(5)נדר"פ,הבטחוןמשרד'נרגב97/6328א"בעלראותניתןבסיכולהמכירה

.(2000)20053(2)2002מח-חק,ישראלמדינת'נאבו-בן01/3531(ם-ימחוזי)א"ובת
זואםברורפחות.354'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר;196'בעמ,21ש"הלעיל,צמחעניין70

כלפיההוזיתההגנהטענתנדונהשם,814'כעמ,21ש"הלעיל,לינרמןבענייןגםההלכה
טרם,כשורהאוחזשאינו,רחוקצדכלפיהקיזוזטענתכי,להודותישזהבעניין.קרובצד

טענתהרחוקהצדנגדלהעלותיוכלהנתבעאם,היאקשהשאלה.לאשורהבארץהתבררה
היסודבעסקתאינוהטענהשלמקורהאםבפרט,לוהקרובהצדכלפי(לנתבע)לושישקיזוז

.קצובבלתיסכוםבקיזוזעוסקלהלן(1)הפרק.השטרהוצאשבמסגרתה
,אברהם'נסולומונוב73/216א"בענבחנהאילכןטענת.השטרותלפקודת(ב)29-ו(ב)28'ס71

'נסלעכר04/21563(ם-ם-ישלומ)א"בתהתקבלהכפייהטענת.(1973)184(1)כחד"פ
חלק)החוזיםלחוק17'סעלהתבססההיאכיאם,(2004)1976(3)2004של-חק,ארליך
(ב)29-ו(ב)28'סעללהתבססהיהשניתןבעוד,(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"התשל,(כללי

.עצמההשטרותלפקודת
.279'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן;365'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר72
.284-286'כעמ,3ש"הלעיל,CHALhfERSש!GUESTבדומהראו.השטרותלפקודת(2)37'ס73

.השטרשלהחוזיתהתפישהעלכהתבסס,59'כעמ,3ש"הלעיל,ברקמגיעדומהלמסקנה
ההופכיםחוזהבכריתתהפגמיםדיני,ולפיכך,החוזיםדיניעליוחלים-חוזההשטרבהיות
.כשורהבאוחזמדוברכןאםאלא,שטרינושהכלפיגםיפיםVoidable~-לאותו

.השטרותלפקודת(ב)28'ס74
.241'בעמ3ש"הלעיל,CHNMERS%(857ט3,השטרותלפקודת(3)-ו(2)37'ס75
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מעיקרולבטלהשטראתהופכתהחוקיותאיכילקבועהיהניתן,לכאורה
)t (Voidפקודת,אולם.ההגנהטענתעללגבוריוכללאכשורהאוחזגםולכן

החופשימרצונואותומסר,השטרעלחתםהחייב.ובצדק,כךקבעהלאהשטרות
שהאוחזבעודחוקיתבלתיבעסקהמעורבהחייב,מזויתירה.פיועללחובוהתכוון
האוחוכלפימאחריותהחייבאתלפטורמקוםאין,כןעל.לבתםהואכשורה
.הבסיסיתהפרדיגמהמתבניתסטייהתוך,כשורה

חילולהודעתקבלתאי.9
באיאובמיאון76חוללשהשטרבמקרהכי,קובעהשטרותלפקודת(1)47סעיף

שלא,מסבאומושךכל.חילול78הודעתמסבולכללמושךליחןיש,פירעון77

ניתנהולאבמיאוןשחוללשטר,אולם;79מאחריותומופטר,חילולהודעתלוניתנה
,משקף(1)47סעיףגם.כשורהאוחזשלבזכויותיוהדבריפגעלא,חילולהודעת
.הבסיסיתהפרדיגמהאת,אפוא

הפרדיגמהלפימתנהגותרבותהגנהטענותכי,עולהדלעילמהסקירה,לסיכום
האחיזהשלובחשיבותהבכוחההכירוהמשפטובתיהמחוקק.ובצדק,הבסיסית
,אמדכמקרהרק.השטרשלמעמדוולחיזוקהסחרותלעידודשוקכתקנתכשורה

הפרדיגמהאתלכפוףהצענו,כדיןשלאהשטרהשלמתשלההגנהטענתשל
טענתשלהרחבהמתווהעדיין,אולם;רשלנותמכוחמניעותשללחריגהבסיסית
המקריםלקבוצתלשייכהניתןכןועלהבסיסיתהפרדיגמהאתתואםהזוההגנה
.המאמרשלזהבפרקהנדונה

הבסיסיתהפרדיגמהשלהערכיתהצדקתהבדבררעתנוהבענוהפרקבתחילת
לבנייתהרצוןעםיחדאך.השטרותבדיניההגנהטענותכללעללהחילהוקראנו
הכרהתתבקשמסוימיםבמקריםכי,נראה,הגנהטענותשלאחידמשפטימשטר

תחתהשטריותההגנהטענותכלאתלכנסהיאששאיפתנואף.אחרתבפרדיגמה
משפטיתמחויבותחשיםאנואין,הבסיסיתהפרדיגמהבדמות,אחתמבניתמטרייה

בחריגיםלהכרהמוצדקיםמדיניותשיקוליקיימיםבהםבמקריםלכךאולטימטיבית
.לה

האמנםונבדוק,אחרותפרדיגמותלפיהמתנהגותהגנהטענותלבחוןנעבורכעת
.תבניתיתדיכוטומיהליצירתערכיתהצדקהקיימת

.השטרותלפקודת42'בסמוגדר"במיאוןחילול"76
.השטרותלפקודת46'בסמוגדר"פרעוןבאיחילול"77
איןכי,קובערישא48'ס.לפקודה48-49'בסנקבעוהחילוללהודעתהמדויקיםהכללים78

.כלליםאותםלפיניתנהכןאםאלא,פועלובתכשרהחילולהודעת
.השטרותלפקודת52'מסגםעולההדבר79
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הגנהלטענותכשורההאוחזכפיפות-2פרדיגמה.ג

עלמתגבר-הואורק-כשורהאוחז,הבסיסיתהפרדיגמהפיעל,כאמור

זהבפרק.השטראתעליהםלאכוףוזכאילושקדמוהצדדיםשלההגנהטענות
במסגרת.ההגנהלטענותכשורההאוחזכפיפות-והיא,שונהבפרדיגמהנעסוק

גובראינוכשורהאוחזשאפילוכךכדיעדחזקותהגנהבטענותנדוןזהפרק
כשורההאוחזביןדיפרנציאציהנוצרתהבסיסיתהפרדיגמהשלפיבעוד.עליהן
הנושיםכלשלמעמדם,זהבפרקהנדונההפרדיגמהלפיהרי,אחרנושהכללבין

.מיוחדתמשמעותכלנודעתלאכשורהשלאחיזהכך,זהההשטריים
להצדקתעיקרייםנימוקיםשניקיימיםכי,נראהלהלןההגנהטענותמסקירת
קיוםהואהראשוןהנימוק.הגנהלטענותכשורההאוחזכפיפותשלהפרדיגמה

פניעלהשטריהחייבאינטרסהעדפתאתהמצדיקיםמשפטיתמדיניותשיקולי
השטרשלהמיוחדלאופיוהנוגענימוקהואהשניהנימוק.כשורההאוחזשלזה

הזכויותהעברתיכולתעצםאתאוהשטראתהמאיינותהגנהטענות.סחירכמסמך
מיניהשוללות,בשטרהבעלותאוהאחיזהאתשוללותשהןכוהבאופן,פיועל

מאפשרתהבסיסיתהפרדיגמה,אחרותבמילים.בשטרכשורההאחיזהאתגםוביה
חפציותטענותעללאאך,השטרילחיובהנוגעותטענותעללגבורכשורהלאוחז

.גופוהשטרשללשורשוהיורדות
הנימוקיםשנימתקיימים,זהבפרקלהלןשנבחן,ההגנהמטענותחלקלגבי
בקיומודי,לעתים,אולם,כשורהבאוחזהפגיעההבנתעלהמקלדבר,האמורים

.ההגנהלטענתכשורההאוחזכפיפותאתלהצדיקכדיבלבדהנימוקיםאחדשל

חתימהזיוף.1
כלחסרתהיאשטרעלמזויפתחתימה,השטרותלפקודת(א)23סעיףלפי

אוחזכלפילאגם,השטרפיעלחבאינועויפהשחתימתוהאדם,לכן.נפקות
במחיראףזויפהשחתימתוהתמיםהצדעלהגנההיאהפקודהמדיניות.80כשורה
,חזקהעוצמהבעלתכטענהנתפשתהזיוףטענת.י8ובסחרותכשורהבאחיזהפגיעה

:נוספתבדרךתוצאהלאותהלהגיעניתן.כשורה82אוחזנגדגםלעמודשראויה

היא,חבותיוצרתשאינהרקלאמזויפתמתימה,השטרותלפקודת(א)23סעיףלפי
,קנייןבומקבלאינוהזיוףלאחרהשטראתשנטלמי.בשטרזכויותמקנהאינהגם

לזכוריש,זאתעםיחד.451'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר;251'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן80
כאמיתותכשורההאוחזבפנימלכפורמנועים,זויפהלאשחתימתםלשטראחריםצדדיםכי

'ובס(א)(2)54'בסכאמור,השטראתלאכוףאכןכשורההאוחזיוכלעליהםזלכן,ההתימה
.השטרותלפקודת(2)(ב)55

האוחזאתלהעדיףישהיסבחתימתזיוףלגביכי,סבור459'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר81
.כשורה

.458'בעמ,שם,לרנר82

267



שנער-פלאטורות

הצדעלהשטרלאכוףיוכללאלכן.כשורהאוחזלאוודאיאוחזייחשבלאהוא
המצדיקיםהנימוקיםשנימתקיימיםהזיוףטענתלגבי,כךאם.83זויפהשחתימתו

.הבסיסיתמהפרדיגמהסטייה
.האמורלכללחריגוקובעמוסיףהשטרותלפקודת(א)23סעיף,מזויהירה

באחריותיישאהוא,הזיוףדבראתמלטעוןמנועזויפהשחתימתוהאדםאם
תקוםהמניעות.שהוא84אוחזכלכלפי,וזאת,חתימתוהייתההחתימהכאילו
הסתמךכשהאחרון,השטריהנושהכלפיזויפהשחתימתוהאדםשיצרמצגמכוח
ביקורת85נמתחההמניעותחריגעל.לרעהמצבואתכךעקבושינההמצגעל

ניתן,האשםחריגלפי.האשםחריגאתבמקומולאמץנוטההמודרניתוהמגמה
הנזקאם,השטרבפירעוןולחייבוזויפהשחתימתוהצדעלאחריותלהטיליהיה
רקולאאוחזכלכלפיתחולאחריותו,ודוק.ברשלנותו86אובאשמתוגםנגרם
מאחריותפטורהקובע,הזיוףבסוגייתהקייםהדין,לשיטתנו.כשורהאוחזכלפי
סטייההמצדיקמאוזןדיןהוא,רשלנותאואשםשלחריגובצדוכשורהאוחזכלפי

.הבסיסיתמהפרדיגמה

משפטיתכשרותחוסר.2
להתקשרככושרכמוהולשטרכצדלחובהכושר,השטרותלפקודת(א)21סעיףפיעל

אחראיאינו,לכךמשפטיתכשרותלוהייתהכשלאשטרעלשחתםאדם,לכן.בחוזה
שלהשיקולאתהמחוקקהעדיףכאן.87כשורהאוחוכלפילאאף,השטרלפירעון
.המשפטיתוהוודאותהסחרותעקרוןפניעל,הקטיןאוהדיןפסולעלהגנה

Est"דברנעשהלא"טענת.3 Faetumמסעו

הפגמיםדוגמת,השטרעלהחותםשלברצוןבפגםעסקנולעיל(7)'בבפרק
החוזהביטולאתמאפשריםואשרהחוזיםלחוק'בבפרקהמנוייםחוזהבכריתת

)Voidable(.מאליוגורםשהואכךכדיעדהחמורברצוןבפגםמדוברכאשר,אולם

.251-252'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן83
;(2006)306-313כלליחלק-בנקאותדיניאוליאל-בןריקרדוראוהמניעותמבחןלניתוח84

מ"בעשטאובר66/550א"עהואבסוגיההעיקריהדיןפסק;474'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר
ברקאהרןשלבמאמרונמתחהעליוביקורת;(1968)240(1)כבד"פ,מ"בעהמזרחיבנק'נ
134אמשפטים"ללקוחוהבנקביןהסיכוןבחלוקתואמצעיםמטרה-שיקבמשיכתזיוף"

(1968).
'נלממשלההמשפטיהיועץ97/195(ם-ימחוזי)ש"עוכן;שם,ברק;475'בעמ,שם,לרנר85

.הדיןלפסק53-59'פס,(2004)5364(2)2004מח-תק,לאומיבנק
ביטוילידיהרשלנותחריגבאבארץ.ט.[.[.406-35'סב"בארה;476'בעמ,שם,לרנר86

בנוגעאך,גובהולבנקנמשךלבנקהגנההמעניקים,השטרותלפקודת82-ו80'בסמסוים
.בלבדמשורטטיםלשיקים

אם,כשורהאוחזכלפיעומדתשאינהטענההואמשפטיתכשרותחוסרהבריתבארצותגם87
u.c.'סראו.אחריםמסוגיםכשרותחוסרלביןקטינותביןמסוימתהכחנהקיימתשםכי .c

.לסעיף1'מסוהערהu.c.c.305-35(6)5י305-3(8)(1)
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~(השטראוהחוזהלבטלות (Voidיורדתזוטענה.88"דברנעשהלא"טענתקמה
שטריתאחריותחוסרהיאותוצאתה,השטרפיעללהתחייבהרצוןשללשורשו
לביטולהניתןמסוגברצוןבפגםמדוברמתי,השאלה.89כשורהאוחזכלפיאפילו

.החוזים90בדיניהנהוגיםהמבחניםלפיתיבחן,"דברנעשהלא"בטענתומתי
עלמסווגתהיאאין,במהותהחוזיתטענההיא"דברנעשהלא"שטענתלמרות

מכוונתאינהשהיאמשום,לעיל(7)'בבסעיףהנזכרותהחוזיותהטענותלגדרידינו
פועלותלעילהנדונותהחוויותההגנהשטענותבעוד.91הבסיסיתהפרדיגמהברוח
ועומדתזהממודלחורגת"דברנעשהלא"טענת,עליהןגוברכשורהשאוחזכך
המשקלכבדהאינטרסעומדהסחרותשכנגדהמסביריםיש.כשורהאוחזכלפיאף
שאחיזההואזולקביעההטעם,אחריםלדעת,ואילו.חמורה92תרמיתמניעתשל

ובאין,שטראין"דברנעשהלא"שמכיווןאך,המסמךשלמסחרותויונקתכשורה
עלמבוססשהנימוקבין,כךאוכך.93כשורהאחיזהאיןוממילאסחרותאיןשטר

כי,שהקביעהנראה,השטרשלהחפציתתפישתועלוביןערכייםמדיניותשיקולי
לפרדיגמהכחריגמוצדקת,"דברנעשהלא"טענתעלמתגבראינוכשורהאוחז

כך,נדירותבנסיבותרקתתקבל"דברנעשהלא"טענתכי,לצייןראוי.הבסיסית
.מצומצמתתחולהבעלכחריגמדוברמעשיתשמבחינת

הוצאשלאשלםלאשטר.4
שמופיעיםמבלי(בלנקו)"החלקעל"אדםידיעלהחתוםשטרכי,קורהלעתים

גניבהבשלכגון,מרצונושלאאדםאותושלמידיויצא,החיונייםהפרטיםכלבו
.אבידהאו

:הגנהטענותשתילנתבעמקנה,רצוניבאופןהוצאשלאשלםלאשטר

הרשאההיעדר)כדיןשלאהשטרוהשלמת(רצוניתמסירההיעדר)במסירהפגם
אפילו,הוצאשלאשלםלאבשטרמדוברכאשרכי,נקבעבפסיקה.(להשלמתו

המסמךאתולאכוף,הללוהטענותשתישילובעללהתגבריוכללאכשורהאוחז
-כיהוסבר.94עליושחתםהאדםעל

לעיל,לרנר;(1990)341,348(1)מדר"פ,ברקכנילזקניםמנוחהפית'נטוויל88/325א"ע88
לחתימהבנוגעבטענהלשימושדוגמאות.אצלוהנזכרותוהאסמכתאות370'בעמ,5ש"ה
.153'בעמ,3ש"הלעיל,CHALMERSונGUESTאצלמופיעותשטרעל

.249'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן89
.248'בעמ,שם,זוסמן90
fu.305-354(8)(1),305-3(6)'סראו.הבריתבארצותחלדומהדין91 .c .cמרמהעלהמדברים

משמעותאתלהביןסכירהאפשרותבלאאוידיעהללאהשטרעללחתוםלאדםשגרמה
.המסמך

.371'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר92
.(1965)113,118(2)יטד"פ,מנדור'נשוותן64/467א"ע93
יוחננוב72/115א"ע;(1968)331(2)כבד"פ,מ"בעפויכטונגרבנק'נקהא68/195א"ע94

(כתוד"פ,מ"בעלייצואבנק'נדוד71/9א"ע;(1973)684,693-694(2)כזד"פ,הלל'נ

מ"בעבאופק68/15א"ע;158-ו107,108'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן;(1971)169,172
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שאיןוכדרך,המסמךשלמסחרותונובעתכשורהאוחזשלהיתרזכות"
אםסחירמסמךאיןגםכך,בכללהתקשרותהיתהלאאםסחירמסמך

להשליםכדיהדרושההמסירהידיעלהושלמהלאהראשונהההתקשרות
אלא,נמסרלאשמעולםמסמךלגביכייוצאממילא.הקשרשלתוקפואת
95".כשורהאוחזאין,שלםלאכשהואאבדאונגנב

הפקודהבלשוןתימוכיןלהאין.ובצדק,רבהביקורתהובעהזוקביעהעל
כלעלמתגברכשורההאוחזאם.96כשורההאחיזהדינימבחינתהיגיוןלהואין
שתימתעוררותבהןנסיבותעליתגברלאמדוע,בנפרדל"הנההגנהמטענותאחת

,ולקבוע,זהבמקרהגםהבסיסיתהפרדיגמהאתלהחיליש,לשיטתנו?יחדוהטענות

טענתלגבישהצענוכפי,מזויתירה.י9השטראתלאכוףיוכלאכןכשורהאוחזכי
הפרדיגמהאתלכפוףישכאןגםכי,סבוריםאנו,חסר98שטרהשלמתשלההגנה

מי,99רשלנותשלבנסיבות,אומרהווה.רשלנותבשלהמניעותלעקרוןהבסיסית
השלמהשלסיכוןיצרובכך,ידיומתחתלהוציאוכוונהכלללאריקשטרעלשחתם
,מרצונושלאמידיויצאשהשטרמלטעוןכמנועלהיחשבעלול,בהרשאהשלא
לאכוף,כשורהאוחזרקולא,אוחזכליוכלכזהבמקרה.כדיןשלאהושלםכיאו

.כזהחייבעלהשטר

כשורהפירעונוידיעלהשטרפקיעת.5
ידיעל100כשורהבפירעוןנפקעהשטרכי,קובעהשטרותלפקודת(א)60סעיף

ולכן,רצוניתהייתהשהמסירהנקבעשם,(1969)566(1)כגד"פ,מ"בעחוץלסחרבנק'נ
.התביעההתקבלה

.107'בעמ,שם,זוסמן95
עיוני"שלםלאמסמךשלמסירהאי"מילשטייןאהרן.373'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר96

Due.(ב"התשל)140במשפט Course ofa Blank [/nissued!לhe Holder7.Aharom Barak

(1968)599.ISR. ] . REV3,Instrument.
u.c.c.105-35'סראו,ההגנהטענותשילובעלגובראכןכגזורההאוחזהאמריקניבדין97

tu.305-35(5)עםבשילוב .c.cלס2הערהאתגםראודג.[.[.105-35'לס2הערה'
407-35u.c.c.2051882,האנגליהדין,זאתלעומתof Exchange Act15

~

המקביל,8
מתוךמלכתחילההוצאהואאםרקשטרלהשליםמאפשר,שלנוהשטרותבפקודת19'לס

אוחזכלפיגםטובההגנהטענתמשמשהוצאשלאשלםלאשטר,לכן.פיועללחובכוונה
.109-ו106'בעמ,3ש"הלעיל,CHALMERSננGUESTראו.כשורה

.(4)בבפרקלעילראו98
אדםשם.94ש"הלעיל,קהאענייןשלהעובדותאתלהביאניתןכאלולנסיבותכדוגמה99

הבןאך.וימלאםשיקיםחמישהמהפנקסשיתלושמנתעל,לבנוחתוםשיקיםפנקסמסר
בדקולאראהלאהאבאך,האבבנוכחותנעשתההתלישה.פרטיהםאתומילאעשרהתלש
דינופסקאתמבססמיעוטבדעתכהןהשופט.בנועלסמךאלאנתלשובדיוקשיקיםכמה
השופטכיאם.הסכמתוללאנלקחושהשיקיםמלטעוןמנועהאבכי,וקובע,זועובדהעל
המניעותמבחןהופעל,כשורהאוחזהיהשהתובעבגלל.רשלנותעלבמפורשמדבראינו
.כשורהאוחזכלפי

אוהשטרשלכחלותו,בולאוחזהשטרפרעון"כסעיףבאותומוגדר"כשורהפרעון"100
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,הפורען10לידילהחזירונהוג,שטרכשנפרע.מטעמםמיאוהקבלאוהנמשך

בידיהשטראתמשאירשפרעוחייבהצדדיםביןאמוןיחסיקיימים,פעמים,אולם
טענתלנתבעתקום,פקיעתוחרףהשטראתויסחרימשיךוהאוחזהיה.האוחז02ן

.כשורהפירעונובשלהשטרפקיעתשלההגנה
,פוקעהשטר.אבסולוטיבאופןפועלתכשורהפירעוןשלזוההגנהטענת

כשורהאוחזגם,לפיכך.פיו03ןעללתבועאפשרותכלואין,להתקייםמפסיק
,אחרהסברפיעל.פיועללתבועזכאייהאלא,פקיעתולאחרהשטראתשרכש

מןיונקתכשורהאוחזשלזכותושכן,כזהבשטרכשורהלאחיזהאפשרותכללאין
רטוריקההםהשוניםהניסוחים.כשורה04ןאחיזהכלאיןסחרותובאין,הסחרות
השטראתהמפקיעהחפציתהגנההיאכשורהפירעוןשלההגנהטענת.שיפוטית

הבסיסיתהפרדיגמה.גרידאהשטריהחיובנגדהמכוונתמטענהלהבדיל,עצמו
טענותעללאאך,השטרילחיובהנוגעותטענותעללגבורכשורהלאוחזמאפשרת
אינוכשורהאוחזלפיההקביעה,כןעל.גופוהשטרשללשורשוהיורדותחפציות
.להכחריגלהצדקהניתנת,הטענהעלגובר

פירעוןשלדינומההיא,אליהמתייחסתאינההפקודהאשר,מעניינתשאלה
לטענותבדומה,גרידאהקנייןבזכותכפגםהדבריתפרשאם.105השטרמסכוםחלק

ולקבועהבסיסיתהפרדיגמהאתלהחיליהיהניתן,לעיל'בבפרקהנזכרותההגנה

הפירעוןאםאך.השטרסכוםמלואלקבלתוזכאיהפגםעלגוברכשורהאוחזכי
יהא,(שנפרעהסכוםבגובהרק,כמובן)השטרלפקיעתממשכגורםיסווגהחלקי
הפקיעהטענתעללהתגבריוכללאכשורהאוחז.זהבפרקההגנהטענתשלמקומה
.הבסיסיתמהפרדיגמהחריגהתיווצרובכך,במלואומהשטרולהיפרעהחלקית

בשטרמהותישינוי.6
הרשומיםבפרטיםשנעשהמהותילשינוימתייחסהשטרותלפקודת(א)64סעיף
השינויתוצאותאתקובעהסעיף.פיועלהחביםהצדדיםכלהסכמתבלא06ןבשטר

לפירעוןהדרכיםעל."פגומהבשטרהאוחזשלקניינושזכותידיעהוללאלבבתום,לאחריה
עניין;691'בעמ.31ש"הלעיל,הפועליםכנקעניין;317'בעמ,37ש"הלעיל,זוממןראו
בנקחשבוןוזיכויביטחוןשטר"לרגרשלום;291'בעמ,41ש"הלעיל,לישראללאומיבנק

.השטרותלפקודת(א)35'סאתגםראו.(1987)71,86יזמשפטים"בשטרותערךכמתן
.השטרותלפקודתסיפא(ד)51'סמכוח101
'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן;(1965)477,480(1)יטד"פ,גבע'נסלונימסקי64/502א"ע102

321.
.500'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר103
לעומת.690'בעמ,31ש"הלעיל,הפועליםכנקעניין;315'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן104

טענת,עצמוהשטרפקיעתולאהשטריהחיובפקיעתעלהמדברהאמריקניהדיןלפי,זאת
,פקעשהחיובכךעלידעשלאכשורהאוחזכלפיעומדתאינההחיובפקיעתשלההגנה
.ע.[.[.u.c.c,(")302-35.ט601-3(5)'סראו

.315-316'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן105
,כלטמן'נבפליק71/438א"ע.השטרותלפקודת(ב)64'סראו,מהותישינוימהו,לשאלה106
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השטרשנטלוהצדדיםלביןהשינוילביצועשקדמוהצדדיםביןהבחנהתוך,שבוצע
הטעם.(לוהסכיםאוהשינויאתביצעשבעצמומילרבות)השינויביצועלאחר

החדשיםהפרטיםלפיהלאההעבירוהוואףהשטראתנטלושהאחרוניםהואלכך
השטראתשנטלמי,לכן.107חתםשעליולנוסחבהתאםחייבאדםוהרי,בושנרשמו
לאכלל(לוהסכיםאוהשינויאתבעצמושביצעמיכולל)השינויבושבוצעלאחר
כפיהשטרפיעלבאחריותנושאוהוא,שינויאותובגיןהגנהטענתלהעלותיוכל

אולצדרקרלוונטיתמהותישינוישלהגנהטענת.בושרשומיםהחדשיםהפרטים

.שינויאותוביצועלפניהשטרעלשחתמולצדדים
השטר,המהותיהשינוילביצועשקדמוצדדיםשכלפי,קובע(א)64סעיף
לקבועהיהמחייבההיגיון.אחריותמכלפטוריםשהםכך,לחלוטיןמתבטל
בושהופיעוהמקורייםהפרטיםלפיהשטראתעליהםלאכוףיהיהניתןשאכן
נקבעאחרותמשפטבשיטות.!08כךקובעאינוהסעיףאך,השינוישבוצעלפני

באופןהשטרפרטיאתרשםלשטרצדאם:רשלנותבשלהמניעותחריגזהבהקשר

אתמלתקוףמנועיהאהואאזכי,בשטרהמהותיהשינויביצועאתשאיפשרכזה
אוחזכלכלפי,בשטרשנרשמוהחדשיםהפרטיםלפיבאחריותויישאהשינוידבר

.!שהוא09
שהואבוניכרולאכשורהאוחזלידיהגיעהשטראםכי,וקובעממשיך64סעיף

להשתמש"כשורההאוחזיוכל,(כשורההאחיזהתישללשאז)מהותי110שינויעבר
נוסח."המקוריכתבולפיהשטרלאכוףויוכל,שינויבונעשהלאכאילובשטר

הצדדיםעלהשטראתלאכוףיוכלכשורהשהאוחזהיאהכוונה.מוצלחאינוהסעיף
הפרדיגמהזוהי,ראשוןבמבט.בושהופיעוהמקורייםהפרטיםלפי,לשינוישקרמו

שינוילאותושקדמוהצדדיםשלההגנהטענתעלמתגברכשורהאוחזרק:הבסיסית

מוחלטתהגנהמעניקאינוהסעיף.שונהמסקנהתעלהמדוקדקתבחינהאך.מהותי

.(1976)673,693(3)לד"פ,ישראלמדינת'נכץ75/515פ"עוכן,(1971)164(כתור"פ
על.335'בעמ,שם,זוממן.116ש"שבהבטקסט325'בעמ,82ש"הלעיל,אוליאל-בן

'בעמ,50הערהלעיל,חרותיענייןראובשטרמהותישינוילביןשטרהשלמתכיןההבדל
410.

GUEST31גםראו.495'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר107

-

CHALMERS,548'בעמ3ש"הלעיל.
.494'בעמ,שם,לרנר108
,אוליאל-בןראו,הנמשךהבנקלביןשיקמושךביןביחסיםכזומניעותהוכרההאנגליבדין109

ראו,אחרותיחסיםבמערכותתופעללאזושמניעות,נראהאך.327'בעמ,84ש"הלעיל
GUEST)שCHAIMERS,407-35'סקובעהכריתבארצות.548'בעמ,3ש"הלעיל.tu.c.c

אתמלתקוףשמנועמיאתפוטרלאאך,לושקדמוצדדיםפוטרבשטרשנעשהשינויכי
u.406-35'ס.השינוידבר .c .cהשטרשנטלמיכלפירקאך,רשלנותבשלמניעותקובע
.ובתמורהלבבתום

'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן,המסמךבדיקתידיעלאלאמתגלהשאינונסתרלשינויהכוונה110
נ(GUESTאצלפסיקהראו,כזהנסתרלשינויייחשבשינוימתיהשאלהעל.338

~

,CHNMERS

לעיל,צפליקעניין:החייבשלמצבואתהמשפרשינויגםהואמהותישינוי.550'בעמ,שם
.167'בעמ,106ש"ה
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ושעליולידיושקיבלהנוסחלפיהשטראתלאכוףלומאפשראינוכי,כשורהלאוחז
הנוסחלפיהשטראתלאכוףזכאיכשורההאוחזכי,נקבעזאתבמקום.הסתמך
בדרך,באבשטרמורשהבלתיששינוימכיוון.!!!החייבידימתחתשיצאהמקורי

השטראתלאכוףכשורההאוחזיעדיף,השטרמקבלשלמצבואתלשפר,כלל
לרעתוהסעיףקביעתתפעל,כללבדרך,כןעל.השינוילאחר"המשופר"בנוסחו

במצבים.לשינוישקדמומהצדדיםהפירעוןליכולתהנוגעבכל,כשורההאוחזשל
השטרעלשחתמומהצדדיםהשטרפירעוןאתלדרושכשורההאוחזיעדיףכאלה
היהראוי,לדעתנו.השינוילאחרהשטרנוסחלפילהיפרעיוכלמהם,השינוילאחר

השטראתלאכוףלוולאפשר,כשורההאוחזשלההסתמכותאינטרסאתלהעדיף

כלל.!בשטר12השינוילעריכתשקדמולצדדיםבאשרגם,השינוילאחרנוסחולפי
.אחידהגנתימודלליצורהשאיפהאתמשרתוכן,ענייניתמבחינהיותרנכוןכזה
המהותיהשינוישלההגנהטענתאתמלסווגמנוסאין,הנוהגהדיןפיעל,אולם

.ההגנהלטענותכשורההאוחזכפיפותבדברהנדונההפרדיגמהאתכתואמת

1967-ז"התשכ,הערבותלחוקבפרקפיעלהגנות.7

13י"יחידערב"כהמסווגלערבלכתמרחיקותהגנותמעניקהערכותלחוק'בפרק

גםתחולנהאלההגנותכי,קובעהערבותלחוק31סעיף.!4י"מוגןערב"כאו
,"מוגןערב"או"יחידערב"הגדרתעלהעונה,שטריערב.לשטרערבותעל

היקףצמצוםתוצאתואלומהגנותחלק.השטרפירעוןמפניבעזרתןלהתגונןיוכל
.מערבותו116הערבאתלחלוטיןהמפטירותטענותישאך,הערב115שלאחריותו

הערבותחוקמחוקק.בשטרכשורהאוחזמפניאלוהגנותסייגלאהערבותחוק
,השטריהנושהפניעללערבמוחלטתעדיפותוהעניקסוציאלית-צרכניתגישהנקט

קשהתוצאהעלדעתנואתהבענוכבראחרבמקום.כשורהאוחזהואאפילו
ובהלכותהשטרותבדיניהחמורהפגיעתהועל,כשורההאוחזשלמבחינתוזו

סטייההיאהערבותלחוק'בפרקשלתוצאתוכי,ונדגישנוסיףכעת.!!הסחרות7

.לשיטתנומנוגדתהיאזומסיבהוגם,הבסיסיתההגנתיתמהפרדיגמהחדה

.339'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן;494'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר!11
לאכוףמבחינתוהיהועדיףהשטרמקבלשלמצבואתהרעדווקאהשינויבובמקרהגם112

.המקורינוסחולפיהשטראת
.1967-ז"התשכ,הערבותלחוק19'בסכהגדרתו113

.שם!14
חתימתלפנילערבמסוימיםפרטיםגילויאילגביהערבותלחוק(4)-(2)(א)23'ס,למשל!15

(א)26'ס.הערבותלסכוםמעברמהערבלגבותשניתןהתוספותאתהקובע25'ס.הערבות
אתהקובע29'ס.החייבמצדהחיובקיוםאיעלמסוימתבצורהלערבלהודיעהדורש
.ערביםריבוישלבמקרהאחדיםערביםביןהערבותסכוםחלוקת

(5)-ו(1)(א)23'סאו,בסכוםהגבלהללאערבותעלחתםיחידשערבבמקרה(ב)21'סכמו116

.הערבותלחוק22בסעיףהקבועההגילויחובתאחרמילאלאשהנושהבמקרה
.11ש"הלעיל,שנער-פלאטו!17
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אינוהשטריהשיחכי,המסקנהעולהזהבפרקההגנהטענותמסקירת,לסיכום
בפרדיגמהמלהכירמנוסאין.לבדההבסיסיתהפרדיגמהידיעללהישלטיכול

להיעשותצריכהזוהכרה,אולם.הגנהלטענותכשורההאוחזכפיפותשלנוספת
חזקהערכיתהצדקהמתקיימתשלגביהןהגנהטענותאותןלגבירקבמשורה
שינוי,הוצאשלאשלםלאשטר)האחרונותהגנהטענותשלושלגבי.לדיגרסיה

,הנוהגלדיןבניגוד,סבוריםאנו(הערבותלחוק'בפרקלפיוהגנותמהותי
ההגנהטענותשלושלגבי,לכךנוסף.הבסיסיתמהפרדיגמהסטייהלאפשרשאין

לאושטרמהותישינוי,חתימהזיוף)בשטרמורשיםבלתיבשינוייםהכרוכות
שללחריגעליהןהחלההפרדיגמהאתלכפוףשישסבוריםאנו,(הוצאשלאשלם

.אשםאורשלנותבשלמניעות

רחוקצדשלהגנהטענתעלגוברכשורהאוחזשאינואוחז-3פרדיגמה.ד

.רחוקצדשלהגנהטענותעלגוברכשורהאוחזרק,הבסיסיתהפרדיגמהלפי
אוחזשאינואוחזגםבכךמצליח,זהבפרקהנדונההפרדיגמהלפי,זאתלעומת
,הנוכחיתהפרדיגמהלקיוםהצדקהכלמוצאיםאנואיןכי,ונאמרנקדים.כשורה
.חשיבתיתרפורמהלדעתנומתבקשת,להלןשתיסקרנההגנהטענותלגביגםולכן

מלאתמורהכשלון.1
ומה.קרוב118צדכלפיטובההגנהטענתהואמלאתמורהכשלון,הפסיקהפיעל

?רחוקיםלצדדיםבאשר

אותוסיחרבשטרהאוחזכאשרכי,העליוןהמשפטביתקבען!גויסקי9בעניין
הרי,השטרכנגדלתתעליושהיההתמורהמלואנכשלהמכןולאחר,הלאה

אוחזכליוכל,המשפטביתפסק,לכן.פגםמכלנקיבעצםכשהואסוחרשהשטר
המלאהתמורהכשלוןטענתעלולהתגברהנתבעעלהשטראתלאכוףערךבעד

כשורהאוחזרק,לסיחורקדםהתמורהכשלוןאם,זאתלעומת.מפיוהנשמעת
.הפגםעליתגבר

האחרונותבשנים,אולם,דין20יפסקישלארוכהבשורהאומצהגויסקיהלכת
שקדםבסיחורהעוסקלחלקהנוגעבכל,ובצדק,אודותיההביקורתומתרבההולכת

.(1985)113(3)לטד"פ,שייקביץ'נמ"בעלישראלקונטיננטלבנק82/444א"ע118
.(1962)595טזד"פ,מאיר'נגויסקי61/333א"ע119
"עתיד"73/210א"ע;(1963)1108,1111יזד"פ,וגר'נשטרן62/407א"ע,למשל120

עניין;(1973)169,177(1)כחד"פ,מ"בעלישראלמימוןכנק'נמ"בעוהשקעותעמילות
'בעמ,118ש"הלעיל,קונטיננטלבנקעניין;289-292'בעמ,41ש"הלעיל,לאומיבנק
,מ"בע(אשרור)בברזלמסחרכרוש'נמ"בעלישראללאומיבנק85/775א"ע;120-121
,525(1)כהד"פ,מ"בעהפועליםבנק'נסלמה70/569א"ע;(1988)294,296(1)מבד"פ

.התובעשללבו-תוםאתגםבדקו528'בעמכיאםו(ו1ר52719
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נקישהשטרקבעעתלטעותנתפסהמשפטבית,ראשית.י12התמורהלכשלון
כאשראלא,השטרסיחורבעתהמצבלפילאנקבעותבשטרהאוחזזכויות.מפגמים
נלךאםאף,שנית.מפגמיםנקיהשטרהיהלאכברזהובשלב,השטרפירעוןנדרש

ברורזהאין,מפגמיםנקיהיהשהשטרבכךונכיר,המשפטביתשלקביעתולפי
אוחזכל,מפגמיםנקיהשטראם.דווקאערךבעדאוחזלהיותהאוחזצריךמדוע

לולאפשרמנתעלהאוחזמצדלבתוםדורשתאינהההלכה,בנוסף.לפירעונוזכאי
דרישותהוצבולאהערךבענייןגם.השטרבפירעוןולזכותההגנהטענתעללהתגבר

הערךאתלתתנדרשאינואשררגילאוחזככלנתפשהאוחז.האוחזבפנימיוחדות
דוגמת,ומבוצעתממשיתתמורהבגדריהיההניתןשהערךנדרשלאכן.,בעצמו22

המשפטביתראהמדועברורזהאיןענייניתמבחינהגם.כשורהמאוחזהנדרשתוו
לגבורכשורהאוחזשאינורחוקלצדולאפשרהבסיסיתמהפרדיגמהלסטותלנכון
הלכתאתלבטללקריאהמצטרפיםאנו,לעילהאמורכללאור.ההגנהטענתעל

לפרדיגמהבהתאם,מלאתמורהכשלוןשלההגנהטענתאתולהפעיל,גויסקי
.'23הבסיסית

תמורההיעדר.2
כנגדתמורהכלניתנהולאהובטחהלאבומצבהואתמורההיעדר,כידוע
תמורההובטחהמלכתחילהשלפיה,מלאתמורהכשלוןמטענתלהבדיל.השטר

מלכתחילההצדדיםכוונתתמורההיעדרשלבסיטואציה,ניתנהלאהיאבפועלאך
אוכמתנהשנמסרשטרהיאתמורההיעדרלטענתדוגמה.124"חינם"למתתהייתה

.כתרומה
היסודותאחדהיאהתמורה,השטרותבפקודתבמפורשנאמרלאשהדבראף

לעיל,ציטיאטעניין;297'בעמ,שם,לישראללאומיבנקעניין;שם,קונטיננטלבנקעניין121
,345(2)נבר"פ,מ"בעחייםעבודיהברת'נהגאי97/6553א"רע;526'כעמ,25ש"ה

,מ"בעיצחקיאריהקבוצת'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק00/6909א"ע;(1998)352
לעיל,לרנר;358-ו354-355,357'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר;(2001)83,85(4)נהד"פ
משפטביתשלדיןפסק.224-226'בעמ,31ש"הלעיל,מאוטנר.88-91'בעמ,100ש"ה

,אהרוני'נמ"בעהחיילאוצרבנק98/74069(א"תשלום)א"תראו,אחרתשפסקהשלום
.(2000)725יזשלוםדינים

(ב)26'סמכוח,זאת,בעצמוהערךאתנתןלאאםגםערךבעדאוחזלהיחשביכולאוחז122
כאוחזהאוחזאתרואים,שטרבעדערךמהזמניםבזמןמשניתן":הקובעהשטרותלפקודת

."זמןאותולפנילשטרצדשנעשהמיכלוכלפיהקבלכלפיערךבעד
u.c.c.5'סבשילובu.c.c.303-35'סראו,הבסיסיתהפרדיגמהאתתואםב"בארההדין123

עלידעאפילו,הטענהעלגוברערךבעדהאוחזרחוקצד,באנגליה,זאתלעומת.305-3(6)
Chalmers:ראועליהוביקורתההלכהלפירוט.התמורהכשלון &

Guest

'בעמ,3ש"הלעיל,

232.Geva,76-78'בעמ,45ש"הלעיל.OF ExcaANGE5]]81.HEDLEY.ן.HEDLEY.,ו
(2001

,

.ed492-90(ש.BANKERS' DocLaJNTARY CREDWSוכן.סאן:ODGERS1

-

ELLIOTf

PHn_LIPS1,265-266'בעמ45ש"הלעיל.
נפסק,139'בעמ,43ש"הלעיל,פרידמןבעניין;222-223'בעמ,31ש"הלעיל,מאוטנר124

.מלאתמורהכשלוןזהולמעשהאך,בדיעבדשנוצרתמורהבהיעדרמדוברכי
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טענתמשמשתמורהשהיעדר,הואהכלל.125שטריתחבותליצורמנתעלהנדרשים
האוחזנחשבמתי.ערך126בעדכאוחזהתובעאתרואיםאיןבהםהמקריםבכלהגנה
מןבזמןמשניתן":השטרותלפקודת(ב)26בסעיףנקבעהדבר?ערךבעדכאוחז
כלוכלפיהקבלכלפיערךבעדכאוחזהאוחזאתרואים,שטר127בעדערךהזמנים

שמתן,הואהסעיףמאחוריהעומדהרציונל".זמןאותולפנילשטרצדשנעשהמי

השטרבעדשניתןהערך.ערךבעלחפץלדרגתהשטרשלערכואתהעלההערך
שקדמוהצדדיםכלפיתביעהברלמסמךאותוועושה,עמויחדנודד,לשטרנצמד
טענתעלגובר,מסויםצדכלפיערךבעדאוחזהנחשבתובע,כןאם.הערך28ןלמתן
.צדאותומפיהנשמעתתמורההיעדרשלההגנה

בעדאוחזשלהמעמד,ראשית.מעניינותמסקנותמספרעולות(ב)26מסעיף
.הערךמתןלמועדשקדמוצדדיםוכלפיהקבלכלפירק,יחסימעמדהואערך
ייתכן,שנית.ערך29ןבעדכאוחזהאוחוייחשבלאיותרמאוחריםצדדיםכלפי

.ערךבעדכאוחזייחשבזאתבכלאך,השטרבעדערךכלבעצמונתןלאשהאוחז
האוחזייחשבכזהבמצב.השטרבעדערךנתןלושקדמוהצדדיםאחדכאשר,זאת

.השטרעליולאכוףויוכל,הערךמתןלמועדשקדםחייבכלכלפיערךבעדכאוחז
לצדמאפשרשהואמשוםהבסיסיתמהפרדיגמהחריגהיוצר(ב)26סעיף,שלישית

.ערך130בעדאוחזהואעודכל,ההגנהטענתעללהתגברכשורהאוחזשאינורחוק
,ולקבוע,הבסיסיתהפרדיגמהאתכאןגםלאמץהיינוצריכים,לשיטתנונאמנים

,אולם.131עליהגוברכשורהאוחורקאשרהגנהטענתהואתמורההיעדרכי
.תמורה132היעדרשלההגנהביטול-אחרתגישהלהציעברצוננו,זהבהקשר

שלוהקנייןזכות,השטרבעדערךנתןלאהאוחזאםאףכי,ובצדק,נאמראחתלא
אםגם,כזהאוחז,לכן.במתנהשטרלקבללאדםמותרשהרי,פגומהאינהבשטר
השטראתלסחררשאיאכן,אליוהסמוךמהצדהשטרפירעוןאתלדרושזכאיאינו

.117-ו20'כעמ,37ש"הלעיל,זוסמן.338-ו248'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר125
'בעמ,3ש"הלעיל,CHALMERSישGUESTלפיהאנגליבדיןגםכך.126'בעמ,שם,זוסמן126

ישODG~RSיmiTSP16כיאם.223,228-229

-

ELLIOTT,מציין,265'בעמ,45ש"הלעיל
בטעותנאמר,360'בעמ,42ש"הלעיל,עץדובעניין.זהבענייןברוראינולגמרישהדין

,השטרותלפקודת(ב)27'בסגםמגולםהאמורהכלל.עלמאכוליכלפיטובהטענהשזו
,2122ידד"פ,.או.ק.דבנקברקליס'נשוירץ60/236א"עכךעלראו.טובהבשטרהדן

2124(1960).
;229-236'בעמ,31ש"הלעיל,מאוטנרגםראו.26'סבהמשךנקבע,"ערך"מהו127

.267'בעמ,84ש"הלעיל,אוליאל-בן
.123-124'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן128
.שם129
.השטרבעדערךנתןעצמושהואמשוםולו,ההגנהטענתעלמתגברכשורהאוחז130
גםזו.ט.[.[.305-35(6)'סעםבשילובu.c.c.303-35(6)'בסהאמריקניבדיןנקבעכך131

.143'בעמ,45ש"הלעיל,Gevaשלגישתו
;117'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמןראו,הישראליהשטרותבדיןהתמורהדרישתעללביקורת132

.126-129'בעמ,5ש"הלעיל,לרנר
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מסראשר,שלנתבעהיאדהיוםההלכהלפיזוקביעהשלהמשמעות.!הלאה33

סוחרשאליורחוקצדכלפיבאמוןמעילהשלטענהתקוםלא,תמורהללאהשטר
.תמורההיעדרשלההגנהטענתלועומדתעדייןאבל.השטר
שמסר,אדם,לדעתנו.תמורההיעדרשלההגנהאתכליללבטלמציעיםאנו

,השטרכנגדהנאהטובתכלמקבלשאינוברורהבידיעהכןעשה,תמורהללאשטר
ההגנהטענהכי,לזכוריש.תמורההיעדרבדברטענהמפיותישמעלאכןועל
,ל"הנ(ב)26בסעיףלאאף,השטרותבפקודתמעוגנתאינהתמורההיעדרשל
,האנגליבדין.!האנגלית34מהפסיקהשלנוהמשפטבתיידיעלנקלטההיאאלא

.חוזית135להתחייבותלכלאלא,שטריתלהתחייבותרקלאתנאיהינההתמורה
העתהגיעהכי,ונראה,האנגליתהתמורהמדרישתהתנתקנוהחוזיםבדיני,כידוע

שמסרחייבעלהשטרלאכוףאוחזכליוכלזובדרך.השטרותבדיניגםכןלעשות
לחייבאםשהרי,הבסיסיתהפרדיגמהאתתואמתזותוצאה.תמורהבהיעדרהשטר

לפרועמחויבהואשלפיההבסיסיתלפרופוזיציהחוזרים,הגנהטענתכלאיןהשטרי
.שהואאוחזלכלהשטראת

1993-ג"התשנ,בנקאיות-חוץהלוואותהסדרתחוקמכוחהגנה.3

הליךהלווהנגדנפתחאם,בנקאיות-חוץהלוואותהסדרתלחוק11סעיףפיעל
,הנדוןהחוקפיעלהמוסדרתלהלוואהבקשרידועלשנחתםשטרלביצועמשפטי
כאילו,ללווהבושניתנוולהגנותהחוקלהוראותכפופותבשטרהאוחזזכויותיהיו
לבבתוםבשטראוחזהואכיבשטרהאוחזהוכיחכןאםאלאזאת.המלווההיה
.!כאמורתהלוואהבחוזההשטרשמקורידעלאהואוכי,תמורהובעד

,לאוחזמאפשרהואשכן,הבסיסיתהפרדיגמהאתהסעיףמזכירראשוןבמבט

המתוארהאוחז,אולם.ההגנהטענתעללהתגבר,מסוימותדרישותעלהעונה
האחיזהתנאיאתהמונה,השטרותלפקודת28סעיף.כשורהאוחזאינו11בסעיף
לפניהשטרנטילתכגון,11בסעיףבאלאשזכרםשוניםתנאיםמציב,כשורה
אידורש11סעיף,מזויתירה.ועוד,השטרתקינות,השטרשלמות,זמנושעבר
מופיעהאינהזודרישה.בנקאיחוץהלוואהבחווההשטרשמקורכךאודותידיעה
שכן,28שבסעיףהלבתוםדרישתכנפיתחתלהכניסהניתןלאוגם28בסעיף
רחוקלצד,אפוא,מאפשר11סעיף.לבתוםחוסרבהכרחאינהכאמורידיעה
חורגהואובכך,השטריהחייבשלההגנהטענותעללהתגברכשורהאוחזשאינו

.הבסיסיתמהפרדיגמה
;289'בעמ,41ש"הלעיל,לאומיבנקעניין.!22'בעמ,שם,זוסמן;339'בעמ,שם,לרנר133

GUEST2נCHAI~ffiRS,327'בעמ,3ש"הלעיל.
ש"הלעיל,Gevaאצלמופיעיםהקנדיובדיןהאנגליבדיןהמקבילהסעיףלפירושנסיונות134

.144'בעמ,45
.(א"התשנ)24,471אכרךחוזיםכהןוניליפרידמןדניאל135
א"ת;(2006)9920(2)2006של-תק,מלונה'נפילוסוףדה05/156604(א"תשלום)א"בש136

.(2004)8975(1)2004של-תק,תגר'נעופרי02/219792(א"תשלום)
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עללהגןהיא,שבו11סעיףעל,בנקאיות-חוץהלוואותהסדרתחוקשלמטרתו
מבחינהחלשיםבלוויםמדובררביםבמקרים.בנקאייםהחוץהלוויםאוכלוסיית

הפיקוחלהסדריהכפוףבנקאימימוןלהשיגיכוליםאינםאשר,אקונומית-סוציו
מימוןלמקורותלפנותנאלציםכןועל,הבנקיםעלוהמפקחישראלבנקשל

ריביתלשלםוהתחייבודרקונייםהלוואההסכמיעלהוחתמורביםלווים.אחרים
הוסברשהענייןומבלימכךהנובעותהמשפטיותלתוצאותהבנהחוסרמתוך,נשך
.מיוחדת137חקיקתיתבהגנהלצורךהובילהזומציאות.המלווהידיעלכראוילהם
להלוואההנוגעיםבהיבטיםהן,ללווהשונותהגנותהקובע,הנדוןהחוקנחקקכך

,לחוק11סעיףאתלהביןנקלזוברוח.להבטחתהשניתנולשטרותבנוגעוהןעצמה
כךעלידעלאשהאוחזבכך,השארבין,הלווהפניעלהאוחזעדיפותאתהמתנה
.בנקאיתחוץהלוואהבחוזההשטרשמקור

נועדמטיבוהשטר.לחלוטיןאחררציונלמשקפיםהשטרותדיני,זאתלעומת
הוצאשבמסגרתההיסודלעסקתקשורשאינו,רחוקצדלידיולהגיעלהיסחר

מפניחסינותלולהבטיחיש,השטראתליטולכזהאדםלעודדמנתעל.השטר

קובעתכןעל.לתנאיהמכפיפותהשטראתולשחררעסקהלאותההצדדיםטענות
טענותאףעלהשטרלפירעוןזכאיכשורהכאוחזהנחשבאדםכי,השטרותפקודת

האוחזידיעת.עליהןידעלאעודכל-כמובן,לושקדמורחוקיםצדדיםשלהגנה
,עסקינןחוקיתבעסקהעודכל,השטרהוצאשבמסגרתההעסקהמהיכשורה
כשמדוברגםתופסזהרציונל.לבבתוםפעלעודכלמורידהואינהמעלהאינה
שאם,כך.האוחזמצדלבתוםדורשתכשורהידיעה,כאמור.בנקאיחוץבלווה
יישללממילא,ההלוואהלחוזהבקשרללווהשצמחוהגנהטענותעליודעהאוחז
אתלאכוףיוכללאולכןכשורהכאוחזייחשבלאהוא,האוחזשלליבותום

חוץבהלוואההואהשטרשמקורכךעלהאוחזידיעת,אולם.הלווהעלהשטר
,הלווהעלהשטראכיפתמפנימכשוללולשמשצריכהאינה,כשלעצמה,בנקאית
אם,כןעל.המחוקקידיעלהוסדרבנקאיותהחוץההלוואותכשתחוםכיוםבפרט

,ולקבועהבסיסיתהפרדיגמהאתלהחיליש,השטרשלמעמדוחיזוקהיאהמטרה

ההגנהטענותעלגוברכשורהאוחזשרק,בנקאיותחוץהלוואותשלבמקרהגם
.השטריהחייבשל

"רגיל"אוחזכלפיאפילועומדתשאינהטענה-4פרדיגמה.ה

הןאךכשורהאוחזבפניעומדותאינןההגנהטענות,הבסיסיתהפרדיגמהלפי
החייבאתלפטורובכוחן,רחוקצדוביןקרובצדבין,אחראוחזכלבפניעומדות

הצעתאתגםראו;(ו"התשס)6-14בנקאיותחוץהלוואותתקן-שיידמןוורדנרקיסגלעד137
מאנימיסטר02/9136א"עראוכן;116ח"ה,1993-ג"התשנ,בנקאיות-חוץהלוואותחוק

.(2004)934(3)נחד"פ,רייז'נמ"בעישראל
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קיבלושלאהגנהבטענותעוסקתהנדונההפרדיגמה,זאתלעומת.מאחריותהשטרי
להשתחררהשטריהחייביוכללאואמיתותןקיומןאףעלולכן,שיטריתגושפנקה
עליהןלהתגבריוכל,כשורהאוחזרקולא,אוחוכל.השטרלפירעוןמאחריות
לגביחשיבתיתרפורמהלערוךלדעתנויש,להלןשנראהכפי.השטראתולאכוף

הפרדיגמהאתעליהןולהחילשטריותהגנהכטענותבהןלהכיר,מהןאחתכל
.הבסיסית

קצובבלתיחלקיתמורהכשלון.1
כנגדשהובטחההתמורהכאשרקורהקצובבלתיחלקיתמורהכשלון,כידוע

אתפשוטהאריתמטיתבדרךלקצובניתןשלאכזהבאופן,בחלקהנכשלההשטר
.הכישלון138שיעור

הגנהטענתמהווהאינוקצובבלתיחלקיתמורהכשלוןכי,היאההלכה
להימשךהעלולבירורמצריכההנזקחשבוןעריכת"שהואלכךהטעם.139טובה
כלפי,קרובצדכלפיהדיןזהו.40ן"השטרשלמערכוגורעתוההשהיה,רבהעת
על,לפיכך.עצמוכשורההאוחזכלפי-וכמובן,כשורהאוחזשאינורחוקצד

,שטריולאחוזי,נפרדבהליך.השטרסכוםמלואאתלנושהלשלםהשטריהחייב
היסודעסקתפיעל,השטראתמסרלוהסמוךהצדאתלתבועהשטריהחייביוכל

.14'לושנגרםהנזקבגין,שביניהם
עלנשאבהשממנוהאנגליבדיןגםכמו,במשפטנומושרשתזושהלכהלמרות

למנועהואלההיחידהביסוסאם.נוסףעיוןמצריכההיא,שלנו142המשפטבתיידי
המשפטאתבהכרחמאריךאינוהנזקבירור.דיבואין,המשפטיהבירורהשהייתאת

כלליםלקבועבכללראויאםספק,מזויתירה.אחרותהגנהטענותלבירורבהשוואה
צריכה,הגנהבטענתלהכיראם,השאלה.הדיוניהדיןמגבלותפיעלמהותידיןשל

בפסיקה.פרוצדורהמטעמיולא,רצויהמדיניותשלערכייםשיקוליםלפילהיקבע
כאללשטרלהתייחסשישנאמר.להלכהמהותייםנימוקיםגםניתנואכןהאנגלית
שאכיפתו,הכוללתהיסודעסקתבמסגרתעצמאיחווהכאלאו,במזומןתשלום
עלשנמתחהלביקורתמעבר.היסוד43ןעסקתשלהמושלםבביצועהתלויהאינה

השואף,המודרניהשטריבשיחמקוםלהםשאיןנראה,לגופם144אלונימוקים

שטריתבתביעהאףומאפשר,השטרותדינילביןהחוזיםדיניביןהפערלצמצום

.השטרהוצאשבמסגרתההיסודעסקתהיאשעילתןחוזיותהגנהבטענותלהתגונן

.42ש"הלעיל,אלומיניוםפייןעניין138
ש"הלעיל,מ"בעטכניקוםספרבתיאיחודעניין;360'בעמ,42ש"הלעיל,עץדועניין139

.שם,אלומיניוםפייןעניין;42
.278'עמ,37ש"הלעיל,זוסמן140
.(1980)792(3)לדר"פ,ויישמן,ננרביב78/326א"ע141
142Geva,78'בעמ,45ש"הלעיל.
.co.[ן11950!8411.ן.143931,929 Ltd. , Hylands Ltd1Ja~aes Lamont.
144Geva,83-85'בעמ,45ש"הלעיל.
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18sum-שנראה uncertain%1תpartial failwe8"The holder ' s immunity from

reason8longer0תprobably18historical anomaly and there%61produced

")1for continuing45),חלקיתמורהכשלוןשלההגנהבטענתלהכיריש,כךואמ
(יחסיבאופן-כמובן,קצובבלתי

~

ro tantoנאמנים.התמורהנכשלהבולשיעור
באופן.הבסיסיתלפרדיגמהבהתאםהטענהאתלהפעילמציעיםאנו,לשיטתנו

אך,כשורהאוחזשאינורחוקצדוכלפיקרובצדכלפילחייבתעמודהטענה,כזה
.146כשורהאוחזכלפילא

חלקיתמורהכשלוןשלההגנהבטענתהכרההשוללת,הנוכחיתההלכהלאור

.קצוב47ןבלתיסכוםקיזוזשלהחוזיתלטענהרבהחשיבותניכרת,קצובבלתי
לאאך,קרובצדכלפילחייבעומדתכזוקיזוזטענתכי,פסקהעליוןהמשפטבית

,כשורהאוחזשאינורחוקצדכלפיהטענהשלפועלה.כשורהאוחזכלפילותעמוד
הצדנגדלהעלותיוכלהנתבעאם,היאקשהשאלה.לאשורו148בארץהתבררטרם

53סעיף.לוהקרובהצדכלפי(לנתבע)לושישקצובבלתיקיוווטענתהרחוק

שכן,כזהלמקרהמתאיםאינו149קרוביםצדדיםביןקיזוזהוכרמכוחוהחוזיםלחוק
החיוביםבענייננוואילו,צדדיםאותםביןהדדייםחיוביםקיימיםכאשרחלהוא

.שוניםצדדיםביןהםלקיזוזהעומדים
צדכלפיהגנהטענתכללהעלותניתןשלפיה,הבסיסיתלפרדיגמהנאמנים

כלפיקצובבלתיסכוםקיזוזאףלהתירצריכיםהיינו,כשורהאוחזשאינורחוק
שיובילויכולשיפוטיתמדיניותשלכבדיםשיקולים,אולם.כאמוררחוקצד

מקובלתזהבעניין.כשורהאוחזשאינורחוקצדכלפיהטענהשלכוחהלצמצום
הקיזוזעילתאםרקתתקבלהקיזוזטענתשלפיה,האמריקניהמשפטעמדתעלינו

שואפיםהשטרותדיני,כאמור.השטר150נמסרשבמסגרתההיסודלעסקתקשורה
צדלידיולהגיעלהיסחרנועדמטיבוהשטר.השטרלפירעוןהסיכוייםאתלהגביר

אדםלעודדמנתעל.השטרהוצאשבמסגרתההיסודלעסקתקשורשאינו,רחוק

145Geva,83'בעמ,שם.
גםזו;לו.[.[.305-35'סבשילובU.C.C.303-3%(6)'סראו,האמריקניבדיןלמשלכך146

.76-87'בעמשם,Gevaשלדעתו
כשלוןטענתהמעלה,חייב.במהותןשונותבטענותמדובר,הטענותביןהדמיוןלמרדת147

.השטרכנגדשהובטחההתמורהאתקיבלשלאמשוםהשטריהחיובבעצםכופר,תמורה
למלאוחייבשאינוטועןאך,השטריבחיובמודהקיזוזטענתהמעלהחייב,זאתלעומת
.345-ו342'כעמ,5ש"הלעיל,לרנרראו.נגדיחיובלקזזאפשרותובשל

בעניין.העבירותבהגבלתדיוןאגבנדוןהנושא,516'בעמ,25ש"הלעיל,ציטיאטעניין!48

.עיוןבצריךהשאלההושארה286'בעמ,21ש"הלעיל,ייצורמפעלי
.285'בעמ,שם,ייצורמפעליעניין!49

ש"הלעיל,ברקשלגישתוגםזוכי,נדמה.לסעיף3והערהU.C.C.305-3%(8)(3)'סראו150
המחאתלחוק(א)2'לסהדומהמדיניותלאמץהמציעה,שונהלגישה.52-53'בעמ,3

קיזוזהשוללתלגישה.360-361'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרראו,1969-ט"התשכ,חיובים
,653זמשפטעיוני"שטריתזכותנגדקיזוזטענת"צבי-רוזןאריאלראו,רחוקצדכלפי
674-677(1980).
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.לפירעוןאפשרותשליחסיתגבוההדרגהלולהבטיחיש,השטראתליטולכזה
הגנהטענותמפניחסינותלולהעניקאין,כשורהאוחזאינוהרחוקהצדכאשר
הנפרעכלפילחייבשישאישיותהגנהבטענותהכרה,שנימצד,אולם.החייבשל

,השטרניתןשבמסגרתהלעסקהקשורותושאינןביניהםהפרטיהיחסיםבמישור
זהיהאלא.השטרותדינימטרתאתמשרתתאינהואףלכתמרחיקתלנונראית
ובצדק-עלולוהדבר,לשטרקשורהאינהשכללעסקהסמךעלקיזוזלהתירהוגן
רחוקצדכלפיהקיזוזשטענתראוי,כךאם.השטראתמליטולאנשיםלהרתיע-

שבמסגרתההיסודלעסקתקשורההקיזוזעילתאםרקתתקבל,כשורהאוחזשאינו
.השטרנמסר

,קצובבלתיתמורהכשלוןלטענתקצובבלתיקיזוזטענתביןהרבהדמיון
בלתיסכוםקיזוזבדברהאמורהמסקנתנו,ואכן.151לשתיהןזההדיןקביעתמצדיק
קשורהתמורהכשלוןטענת.הטענותשתיהפעלתבאופןלאחידותתוביל,קצוב
בובסכוםעוסקתהיאשכן,השטרנמסרשבמסגרתההיסודלעסקתטיבהמעצם
קצובבלתיתמורהכשלוןבטענתלהכירשישכשם.העסקהנושאהתמורהנכשלה

קצובבלתיקיזוזבטענתלהכירישגםכך,כשורה152אוחזשאינורחוקצדכלפי
תופעלנההטענותשתי.כשורהאוחזשאינורחוקצדכלפי,היסודעסקתשעילתו

למעט,אוחזכלכלפיהגנהכטענותתוכרנההן,היינו,הבסיסיתהפרדיגמהפיעל
.כשורהאוחז

מיוחדיםבמקריםהשטרתאריךהשלמת.2
המתייחס,השטרותלפקודת11סעיףהואהשטרבהשלמתהעוסקנוסףסעיף

שמועדבשטרנקבעכאשר,קיבולותאריךאוהשטרשלההוצאהתאריךלהשלמת
.מהםאחדלאחרקבועהתקופהבתוםיחולפירעונו
והשטר,שהיאסיבהמכלנכוןלאתאריךבשטרהושלםשאםקובע11סעיף

ייקבעפירעונוומועד,יפההשטרשלכוחויהא,כשורהלאוחזמכןלאחרמגיע

הפרדיגמהאתתואםזהכלל.הנכוןהתאריךהואבוהרשוםהתאריךכאילו
לאוכפוזכאיוהואבושנפלומפגמיםהשטראתמטהרכשורהאוחז.הבסיסית
.וכלשונוככתבו

טעותבשלנכוןלאתאריךבשטרנרשםאם:נוסףכללקובע11סעיף,אולם
שנרשםהתאריךכאילופירעוןבריהיהוהואיפההשטרשלתוקפויהא,לבבתום
ולטובתלשטרהצדדיםכלכלפיפועלתזומוחלטתקביעה.הנכוןהתאריךהיהבו
הבסיסיתמהפרדיגמהחורגהאמורהכלל.כשורה53ןאוחזאינואפילו,אוחזכל

,נכונהבלתיהשלמהשלבטענהלהתגונןהשטרילחייבמאפשראינושהואמשום

.345'בעמ,5ש"הלעיל,לרנרשלדעתוגםזו151
.זהבפרקלעיל152
.76'בעמ,3ש"הלעיל,CHALhaiRSושGIEST;172'בעמ,37ש"הלעיל,זוממן153
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שללבותוםכנראההואהאמורלכללהצידוק.כשורהאוחזשאינואוחזכלפיאפילו
,רחוקיםצדדיםעלהמשליך,משפטיכלללהשתיתראויאםספק,אולם.המשלים

מספיקסיבהזושאיןודאי.בשטרהתאריךמשליםשלסובייקטיבי-הפנימימצבועל
,בשטרשגויתאריךהשלמת,לדעתנו.הבסיסיתמהפרדיגמהלסטותמנתעלטובה
אולצדהגנהטענתומולידהבשטרהקנייןבזכותפוגעת,לבבתוםטעותבשלאפילו

כלליםאותםכזהבמקרהלהחיליש,כךואם.שגויההשלמהלאותהשקדמולצדדים
עלהמבוססיםכללים,לפקודה19154סעיףלפיכדיןשלאשטרהשלמתעלהחלים

.הבסיסיתהפרדיגמה

הגנהטענתבהיעדראףכשורהאוחזכלפירקאחריות-5פרדיגמה.ו

חשיבותנודעתשוקכתקנתכשורהלאחיזה,הבסיסיתהפרדיגמהלפי,כאמור
הגנהטענתבהיעדר,אחרותבמילים.הגנהטענתהשטרילחייבקמהכאשררק

החייבעלהשטראתלאכוף,כשורהאוחזדווקאולאו,שטרינושהכלזכאי
,מסב-מעיןשלאחריותואתהקובע,השטרותלפקודת56סעיף,אולם.השטרי
אוחזכלפירקמסב-המעיןעלאחריותמטילהסעיף.הבסיסיתמהפרדיגמהחורג

כלפירקבאחריותיישאהוא,הגנהטענתכללחייבצמחהלאאםאף.כשורה
.כשורהאוחז

שטריתבאחריותנושאשטרעלהחותםכל,השטרותלפקודת22סעיףלאור
אחדכלשלהאחריותטיבמהבדיוקקובעתאףהשטרותפקודת.לפירעונו
השטרעלשחתםאדםשלדינומה,אולם;השטר155עלהחתומיםמהצדדים

או,מסב,עושה,מושך,קבלאינוהוא-קרי,המוכריםהצדדיםאחדבתורשלא
כלפימסבבתורחב"כזהחותםכיבקובעולפתור56סעיףבאזושאלה?ערב
שחתםאדםעל,למשל,יחול56סעיף.מסבמעין-כינויוומכאן,"כשורהאוחז
על;"גיבויבתור"שחתםאדםעל;בוהאמורנכונותעללהעידכדישטרעל

סעיףשקובעהצורניותהדרישותאחרמילאלאאךלשטרלערובשהתכווןאדם

טעונהאינהשהסבתואףז"למוכשטרעלשחתםאדםעל;השטרותלפקודת57

.ועוד;חתימה
אוחזכלפירקהיאמסבהמעיןשלאחריותוכי,במפורשקובע56סעיף
שאיןקושייה"שהיאעליהנאמרוכבר,ענייניטעםכלאיןזולקביעה.כשורה

אתלצמצםראוימדוע,הגנהטענתכלאיןמסבלמעיןאםשהרי.156"פתרוןלה
מבליהשטרעלשחתם,העובדה?כשורהאוחזכלפירקשתחולכךאחריותו
שישהשטריתהאחריותצמצוםאתמצדיקהאינה,כאמורפורמליבסטטוסלשאת

.(4)בבפרקלעיל154
אחריות,54'בסהקבלאחריות,השטרותלפקודת(א)55'בסהמושךאחריותנקבעו,כך155

.57'בסהערבואחריות,(ב)55'בסהמסבאחריות,89'בסהעושה
.305'בעמ,37ש"הלעיל,זוסמן156
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להכירמחייבהשטרפירעוןסיכוייאתלאוחזלהבטיחהרצון,להיפך.עליולהטיל
,ודוק.כלשהיהגנהטענתאיןלחותםשבהםבמקריםודאי,החותםשלבאחריותו

כשם,לפיכך.'המסב57שללזוזההאחריותהחותםעללהטילהייתההסעיףמטרת
אחריותוגםלהיותצריכהכזו,בלבדכשורהלאוחזמוגבלתאינההמסבשאחריות

,כשורהאחיזהבדברהסייגאתלבטלשישאנוגםסבורים,כאחרים.מסבהמעיןשל
.הבסיסית58ילפרדיגמהמוצדקלאחריגהמהווה

סיכום.ז

.קזואיסטיתמחשבהדרךעלמבוססותשלנוהשטרותבדיניהשונותההגנות
,מסודרמחשבתימבנהאודוקטרינריתתשתיתפיתוחללאנקבעוהללוההגנות

אותםולשלבלתאם,צלחשלא,ניסיוןתוך,פרגמטייםפתרונותסמךעלאלא
דפוסאתהקובעיםאחידיםכלליםאיןמכךכתוצאה.הגנותשלרצופהלמערכת
במאמר.השוניםהשטרייםהנושיםכלפינפקותןואתהשונותההגנותשלפעולתן

לפרדיגמההשטריותההגנהטענותשלבהאחרתןהצורךבדברלשכנעניסינוזה
כמהעד,מידהובאותהאופןבאותוההגנהטענותכלעלשתחול,אחידההגנתית
.מתאיםאכןשהדבר

השטרשלהייחודיותתכונותיועלבהתבססנעשתההראויההפרדיגמהבחירת
.אלוביעדיםהמגולמותהערכיותוההכרעותהשטרייםהיעדיםשלושקילתם
בצורההמשקפתזוהיא("הבסיסיתהפרדיגמה")ידינועלשנבחרההפרדיגמה

כשורההאחיזהאתומאדירהסחירכמסמךהשטרייחודיותאתביותרהטובה
ולגבורהשטראתלטהריכולכשורהאוחזרק,הבסיסיתהפרדיגמהלפי.בשטר

.השטריהחייבשלההגנהטענותעל
השטריותההגנהטענותשלמקיףבירורחייבההראויההפרדיגמהקביעת
,זאתעםיחד.הבסיסיתהפרדיגמהלפיפועלותרבותהגנהטענות,אכן.השונות

שלדעתנומכיוון.אחרותפרדיגמותלפיהפועלותמעטותלאהגנהטענותקיימות
אחידותליצורהיאששאיפתנוומכיוון,הראויהמודלהיאהבסיסיתהפרדיגמה

אםבדקנו,הסחרותבתחוםהחליםהמשפטייםבכללים-שניתןכמהעד-
הגנהטענותארבעלגבישרקהיאמסקנתה.סטיותלאותןערכיתהצדקהקיימת

טענת,משפטיתכשרותחוסר,חתימהזיוף:הבסיסיתמהפרדיגמהסטייהמוצדקת

טענותהןאלוטענות.כשורהפירעונוידיעלהשטרופקיעת"דברנעשהלא"

שטרייםמטעמיםוהןמשפטיתמדיניותמשיקוליהןלהצדיקןשניתן,"חזקות"
אינוכשורהאוחזאפילושלפיה,אחרתפרדיגמהתחולאלוטענותלגבי.טהורים

שהואאף,17.[.[.205-3(ה)'סראו,האמריקניהמסחריהקודזאתלנסחהיטיב.שם,זוסמן157
.שונהמעטבאופןמסב-המעיןאתמגדיר

לעיל,GUEST]6CHALMERS:וכן.שם,זוסמן;310'כעמ,5ש"הלעיל,לרנרשלדעתוזו158
.465'בעמ,3ש"ה
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שנער-פלאטורות

ההגנהטענותשארכללגבי,זאתלעומת.השטריהחייבשלההגנהטענותעלגובר
ומציעיםלחריגההצדקהכלמוצאיםאנואין,הבסיסיתמהפרדיגמההחורגות
היעדרשלההגנהאתכליללבטלמציעיםאנוכן.הבסיסיתלפרדיגמהלהכפיפן
.תמורה
,אשםאורשלנותבשלהמניעותבדוקטרינתלהכירהואשהצענונוסףעניין

השטרהשלמת)גופובשטרמורשיםבלתילמעשיםהקשורותטענותאותןלגבי
תאריךוהשלמת,מהותישינוי,הוצאשלאשלםלאשטר,חתימהזיוף,כדיןשלא

במסגרתפועליםהשטרייםהיחסים.בבדידותועומדאינוהשטר.(מיוחדיםבמקרים
שביןלכךמניעהלהיותצריכהלאועקרונית,המשפטשלהכלליתהנורמטיבית

.הרשלנותדיניגםיחולו-כאחתורחוקיםקרובים-לשטרצדדים
ולקביעתהשטרותבדינילרפורמההשעההגיעהכינראה,דברשלסיכומו

.ורציונליחדשהגנתימודל
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