
ומתןבמשאהלבתוםשללעיצובובן-פורתהשופטתשלתרומתה

דברא.פתח

829א"בעבן-פורתהשופטתשלדינהפסק /  Iנמ IIבעעובדיםשכון 80

לשלושיםקרובבמשךחוזים.בדיניהמרכזייםהדיןמפסקיהוא lזפניק

 ,ומתןבמשאהלבתוםחובתשללפרשנותהאיתןבסיסמשמשהואשנה

חוקיי(להלן:-1973תשל"ג ,כללי)(חלקהחוזיםלחוק 12בסעיףהמעוגנת

 .)"החוזים

פניואתהפנההוא .החוזיםבחוקביותרהמהפכניאוליהוא 12סעיף

המשפטבייחוד ,הקונטיננטליהמשפטשללעברוהישראליהמשפטשל

נענתהבן-פורתהשופטת . 2ישראלשופטיבפניפרשניאתגרוהציב ,הגרמני

חובתשלפריסתהלהיקףבאשרוזהיריםברוריםתוואיםוסימנה ,לאתגר

שקבעהההלכה .הפרתהבגיןלסעדיםבאשרחלוציתועמדה ,הלבתום

 ,זאתולמרות ,אורחאאגבנאמרההיא .מחייבתקדיםהיוותהלאהשופטת

ממעמדהנבעהדיןפסקשלהמיוחדכוחו .הינתנהעםמידרבכוחצברה

בפניה.שעלוהטיעוניםשלומעצמתםבן-פורתהשופטתשל

 ,כולובתיקלעייןביקשתי .מיוחדתמזוויתזהדיןבפסקלעסוקבחרתי

 ,המחוזיהמשפטבביתוהסיכומיםהראיותדרךעבור ,הטענותמכתביהחל

העיוןגילהטבעיבאופןהעליון.המשפטבביתובסיכומיםבטיעוניםוכלה

אבחןזו.ברשימהלהציגאבקשממנושחלק ,ומורכבסבוךעולםבתיק

 ,פרטיואתאציג ,אותושאפפוהכללייםהאירועיםרקעעלהמקרהאת

ואסיים ,השפעתהואתמשמעותהאת ,לגביושנקבעהההלכהאתאבחן

לגיבוריה.והןלהלכההןהנוגעיםהיוםועדמאזשהתחוללובשינויים

כלליע pב.ר
בשנתישראל.במדינתהמכריעותמהשניםהיו 1979 , 1978 , 1977השנים

בשנהישראל.ממשלתלראשמונהבגיןומנחם ,לשלטוןהליכודעלה 1977

ראשוןביקור ,ההיסטוריביקורואתסאדאת,אנואר ,מצריםנשיאערךזו

מנהיגיביןשיחותלהתקייםהחלומכןלאחרמידבארץ.ערבימנהיגשל

באותהדייויד.קמפהסכמילחתימת 1978בשנתשהובילולמצריםישראל

נחתםעצמוהשלוםהסכםלשלום.נובלפרסאתוסאדאתבגיןקיבלושנה

 . 1979בשנת

 ,טבעיבאופןגרם,הליכודאתשהעלההשלטונישהמהפךלהניחניתן

 ,לראשונה .העבודהלמפלגתמקורביםשהיואלהבקרבבייחודלחששות

איןההגמוניה.אתהעבודהמפלגתאיבדהשנה,לשלושיםקרובלאחר

הפקולטהגיטר,בנושםעלהשוואתייםחוזיםלזיניהקתזרהמופקזתלמשפטים,פרופסור

שפיראואלרןבלכמןאלי ,שוירמןלתומרנתונהתוזתיתל-אביב.אוניברסיטת ,למשפטים

המצוין.סיועםעללמשפטיםבפקולטהמחקרעוזרי ,רב-אור

במפעליםשלטההשלטוןמפלגתבלבד.שלטוניתבהגמוניהמדורב

ישראל.בארץהעובדיםהסתדרותבאמצעות ,השארבין ,רביםכלכליים

מן ,עוררהשלטוןמוסדותעםמפעליםלאותםשהיההישירהקשרניתוק

אטשאט ,דאגהבסימנימלוויםהיוהכללייםהחששותחששות. ,הסתם

 .ממששללבעיההפכו

המהפךייעלארליךשמחההאוצרשרהודיע 1977אוקטורבבסוף

הפיקוחהסרתלרבות ,רפורמותשלשורהכללהזותכנית ."הכלכלי

השוקיישלהעיקרוןברוחנוספיםוצעדיםמסיםביטול ,חוץמטבעעל

 ,איתןכלכליבסיסללאהצריכהלהגדלתהביאואלהצעדים ."החופשי

השרשללהתפטרותוהביאהתכניתכישלוןדוהרת.אינפלציהגררווהם

להילחםשבניסיונותיו ,הורביץיגאלידיעלהוחלףהוא . 1979בשנתארליך

בשקל.הישראליתהלירהאתהחליףהדוהרתבאינפלציה

נתונההייתהשבהןהכלכליותהבעיותאתהואגםשיקףהדיורמצב

העירבלבמאהלדיורמחוסריצעיריםהקימו 1979בשנתהמדינה:

מצבבשללהשכרה.הדירותמחיריועלהדיורמצבעלבמחאהתל-אביב

ירידהנרשמה ,בשנה-120לכעדשהגיעוהאינפלציהואחוזיהמיתוןהשוק,

 . 3בעירהבנייההתחלותבהיקףדרסטית

באותהשפעלוהבנייהחברותשלפעילותןעלאורזורהזהרקע

הסתדרותית.בנייהחרבת ,עובדים"שיכוןייחברתהיאמהןאחת .תקופה

לרכישתומתןהמשא ,מסויםבפרויקט 1978בשנתדירותלמכורתכניתה

הרשימה.במרכזעומדיםבעקבותיושנערכווהחוזיםהדירות

העובדתיהטיפור- Pזפניפרשתג.

רקנאטיופרויקטעובדיםשיכון . 1

בעקבות , 1955בשנתהוקמה ,ציבוריתבנייהחברתעובדים,שיכוןחברת

באזוריםבעיקרשבנתה ,"שיכוןיי :הסתדרותיותבנייהחרבותשתיביןמיזוג

העובדת.בהתיישבותבעיקרשבנתה ,"עובדנווה"ו ,הארץשלהעירוניים

בנתההיאבארץ.הגדולההציבוריתהשיכוןלחברתהייתהעובדיםשיכון

המדינה.רחביבכלרחבבהיקףדיוריחידות

פרויקטלבנותתכניתהעלעובדיםשיכוןחרבתהודיעה 1978בשנת

מעבר ,תל-אביבשלהצפוניבקצה ,חדשבנייהבאזור ,תל-אביבבצפון

 oדרבשלבעיקרונבנו ,"גימלאביברמתייהמכונה ,זהבאזור .אביבלרמת

זפניק).עניין(להלן, ) I) 579 (1983לז(ז IIפ

אסמכתאותריכוזזהבפרק .) 1990 ( 12פרקאכרךחוזיםכהןוניליפריזמןזניאללניתוח,

הרשימה.במהלךיוזכרויותרמאוחרותופסיקהספרותכולל.

 tam.co.il / 3 1 _ 12 _ , 31.12.99אביבתלעיתוןראו, 1979בשנתהכללין IIהנזלמצבלתיאור
99/mag796.html . 
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צעיריםלזוגותמיועדותויהאשר ,קטנותדירותשכללושיכוניםכמה

 ,עובדיםשיכוןחברתשלרקנאטיפרויקטהעיר,שלמדרומהםיולמפונ

שאפתניהיה ,ונבניתההולכתהחדשהלשכונההכניסהברחובשהוקם

ששטחן ,חדריםחמישהאוארבעהבנותידייםרחבותבדירותדובר , 4ותרי

באזור ,גבוהבנייהבסטנדרט ,ר"משישיםלמאהארבעיםמאהביןהכולל

 ,התעניינותעוררהשלטהתכנית,עלשהודיעשלטהוצבלבנייההמיועד

הדירותעלפרטיםלקבלכדיעובדיםשיכוןלחברתפנואנשיםמעטולא

 ,רכישתןלצורך

המפרטהשלמת , 1978בשנתבפרויקטהדירותאתלמכורתכננההחרבה

כןועל ,בזמןימהיהסתלא ,-1973ג l/תשל ,(דירות)המכרחוקפיעלכנדרש

 ,רביעיביום , 1978בדצמרב-27ב ,-1978בהדירותאתלמכורהיהניתןלא

אתלכלוליהיהניתןשבמסגרתהדרךולמצואלנסותכדיישיבההתכנסה

נותנתהדעת , 1978שלהמאזןבשנתלמכירההמוצעיםאלהביןהפרויקט

בימיםמדורבוהיההואילאך ,מאזנהאתלשפרזובדרךביקשהשהחרבה

קל,לאזמניםבלחץלפעולעליההיה ,השנהתוםשלפניספורים

מכירתשעיקרם , 5המדויקיםהפרטיםלראשונההתגבשובישיבה

המכרחוקיחוללאשעליו ,רישוםשלב ,הראשוןשלבים:בשניהדירות

האמור,לחוקהכפוף ,החוזהכריתתשלהשלבהשני, ;-1973גייתשל ,(דירות)

-28ב ,למחרתבלבד,דירותעשריםלמכורהייתהעובדיםשיכוןשלכוונתה

מודעהבמשרדיהעובדיםשיכוןחברתפרסמה ,חמישייום , 1978לדצמבר

רכישתחשבוןעלקדוןיפובקבלתבהרשמההתחילההחרבהכינאמרשבה

 ,קומות 16בןהואשהבנייןבמודעהנאמרעוד , 10רקנאטיברחובדירות

דצמבר-31במסתיימותהפיקדוןוקבלתההרשמהוכי ,דירותשישיםובו

אך ,הדירותמחיריאתפירטההמודעה ,הצהריים)(לפני 12בשעה , 1978

עשריםלמכירהמוצעותיכבהנאמרלאכן ,שנדרשהפיקדוןסכוםאתלא

 , 6בלבדדירות

החברה,שלהתל-אביביבסניףקהלשללחץהחלהמודעהפרסוםעם

וביקשו ,החברהלמנהלהמכירותומנהלהמכירותפקידתפנושישיביום

 ,אותוהשיגולאהםאך ,הפוניםבלחץלטפלכיצדהבהרותממנולקבל

יוםשלבבוקרובישיבההיה,וכך ,ראשוןביוםאליולפנותסיכמוהשניים

נוכח ,האפשרותהועלתה ,בבוקרעשרהשעהבסביבותשנסתיימה ,ראשון

שלבסופו ,הוחלטאך ,המכירהתנאיאתלשנות ,לדירותהגואההביקוש

בכוחלתגרבלאהוחלטכן , 7בעינםהמקורייםהתנאיםאתלהשאיר ,דבר

בפרויקטיםגםלטפלעליהכינאמרולפקידה ,המשרדאתנוסףאדם

הקצתהוזו ,המשטרהעםשיחהגםנערכה ,הופקדהשעליהםהאחרים

למשרדהפקידהמשחזרהמהומות,תעוררויאם ,למקוםעישתגניידת

להשהמתינוהמשר,דעלמעונייניםעשרותצבאובבוקרעשרבסביבות

אתלקבלהספיקה 12:00השעהועדלב,דפעלההיאתשע,מהשעההחל

נסגרו 12:00בשעהרשימה,באותהכראשוניםהרשומיםהממתיניםשבעת

 ,המשרדדלתות

זפניקהזוגותביניהם-מאוכזביםמועמדיםוחמישהעשרים

חוזהעללחתוםבידםשעלהמבליהמקוםאתלעזובנאלצו-ועמישי

 ,החברהסניףמנהללפניטען ,במקצועודיןעורך ,מהםאחדהרכישה,

בידםשעלהלאלהשהוענקוזכויותאותןלהםלהעניקהחברהעליכ

 ,הממתיניםשלרשימהערךהסניףמנהלבמועד,כיםיההלאתלסיים

 ,שהסתיים ,דיוןלאחר ,בדברלהכריעכדיהחברהלהנהלתוהעבירה

אתלרכושתיניםמלמלאפשרהחברההחליטה , l,17 ,-79ב ,כנראה

 3,5שלובתוספת ,במודעהמהנקובאחוזים-10בהגבוהבמחיררותיהד

דרשה ,זאתעם , l,15 ,-79בשפורסם ,הבנייהיוקרבמדדכעלייהאחוזים

מוותרהואכיבחתימתויאשרזה,הסדרלממששיבקשמישכלהחברה

 ,זאתשלמרותבדיעב,דהסתברעובדים,שיכוןחברתכלפיתביעותעל

במחירדירותבלויקלהירשםהספיקושלאהממתיניםמביןארבעה

ובניגוד ,הטפסיםשמולאומבליהפיקדוןאתששילמומיאלההיוהישן:

 ,עובדיםשיכוןלהוראות

דירהשרכשורוכשיםזוגותשניהמשפט,בעולםחותםעהטביזהאירוע

פסקישלושהנולדווכך ,המשפטלביתתביעותשויהגהחדשההסדרפיעל

פסקמ, IIבעעובדיםשכוןנ'זפניקהיאהאחתהפרשהפרשות,בשתידין

המחוזיהמשפטביתידיעלניתןזובפרשההראשונההערכאהשלןיהד

בן-השופטתשלדינהבפסקורעבערנהפךוהוא , 8שטייןנולהשופטתמפי

מוקדשיהווה , 9זפניקןנמ IIבעעובדיםבשכוןהעליוןהמשפטבביתפורת

פסקניתןשבגדרה ,מ IIבעעובדיםשכוןנ'עמישי ,יהיהשנוהפרשהדיוננו;

 , lסבתל_אביבהמחוזיהמשפטתיבבשטרוזמןהשופטשלדינו

במשאהלבתוםחובתבנושאמרכזידיןפסקהואזפניקדיןפסק

והראויהמאוזןיצובהעלשתרםהדיןפסקימראשוניאחדהוא ,ומתן

מבחינהמכריעותהיו 1979-1977םישהשנכךעלהצבענוזו,חובהשל

חשיבותםגהייתהאלהשלשניםמסתבר ,פוליטית-מדינית-כלכלית

רבה,משפטית

ועמישיזפניקהזוגותשלסיפורם . 2

ההולךבבנייןדירהלרכושבאפשרותהתעניינוזפניקיחיאלר l/ודשרה

28,12ביום ,במקוםהשלטהוצבמאז 10רקנאטיברחובונבנה בשיחה , 78,

ההרשמההחלהכילהםנמסר ,בתל-אביבעובדיםשיכוןמשרדעםטלפונית

לשעהעדי l/ל 500,000ולהפקידלהירשםישוכי ,במודעההמפורטלפי

מכירההוראותהשנייםנתנוחמישייוםבאותו ,-31,12הראשוןביום 12:00

אותוששירת ,רופאהואזפניקר l/ד ,זהבסכוםערךניירותשל ,שלהםלבנק

החוזה,בחתימתהכרוכיםבסידוריםאישיתלטפלממנוונבצר ,בצבאזמן

ביוםהחברהלמשרדישניגשו ,ואביהזפניקשרהידיעלנעשוהסידורים

ומאי-נקיטההפוניםמלחץשנבערבבקושיכיאם-והצליחו ,שישי

לבררואףהפקדהטופסלקבל-החברהמצדהדרושיםהאמצעיםשל

מסרההפקידה ,לרכושזפניקהזוגבנישיוכלוהמסוימתהדירההיאמה

 9:15בשעהראשוןביוםהכסף,עםראשוןליוםעדלהגיעיוכלויכלהם

אתיםילסכדיהפיקדוןעםעובדיםשיכוןלמשרד ,ואביהשרה ,הגיעו

להפקידזפניקשרהשלאביההציע ,דוחקתשהשעהכשראה ,ההליכים

המכירותמנהלידיעלנענההואמסמכים,וללאעצמודעתעלהכסףאת

שלהמתנהחרף ,בחזרהכספואתלקבלעליויקשהואף ,יעזורלאשהדבר

-8,2,79בשבאו,כלעומתהחברהמשרדיאתלעזובהשנייםנאלצו ,שעות

מחאהתחת ,חתמוכןחדש,חוזהעלהחברהעםזפניקויחיאלשרהחתמו

לאחרעובדים,משיכוןתביעותעודלהםאיןשלפיומסמךעל ,פהבעל
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נהגההחברהכיהצהרהביקשוובהעובדיםשיכוןנגדתביעההגישומכן

זכאיםהםוכי ,ומתןבמשאלבבתוםושלאהמקובלתבדרךשלאכלפיהם

 .החדשלהסדרהמקוריתההצעהביןההפרשבסכוםלפיצוי

כלומר ,שדרשויםיהפיצובשיעוראותםזיכתהולנשטייןהשופטת

הדגישההיא .הרכישהמחירלביןבמודעההדירהמחירשביןבהפרש

הסידוריםאתעשתהשלאעובדיםשיכוןשללפתחהשרבץהאשםאת

מעשהלאחרכאשר ,פשעעלחטאהוסיפהועוד I/ ,הזכותלמימושהנאותים

לתנאיםבניגודשנהגואנשיםזיכתהלפיהםאשריקריטריוניםיקבעה

שהציבההתנאיםאתשיקיימובלאלזכותהכספיםוהפקידו ,שקבעה

Iהכסףלהפקדתכקודמים I/1 . השופטתהדין.פסקנהפךבעליוןבערעוראך

המאוחרהוויתורבשללהיכשלתביעתםדיןכילמסקנההגיעהבן-פורת

 .בהמשךשיידון

בבנייןדירהלרכושבאפשרותהתעניינוהםאףעמישיוליאוראירית

הייתהפעםמדי .המודעהפרסוםלפניעוד 10רקנאטיברחובונבנהההולך

דירותהוצעואםלבררכדיעובדיםשיכוןלמשרדימצלצלתעמישיאירית

-28ב ,המכירותפקידתעםשקיימהבשיחה ,להנודעכאשרלמכירה.

מידעלקבלתהחרבהלמשרדיביוםבופנתה ,הדירותרתימכעל ,בדצמרב

שיחהאתהניהלווהם ,לפקידהזוגהבןעםחזרהלמחרת .המכירהתנאיעל

מסוימותדירותמשתיאחתלרכושכוונתםעללההודיעוזובשיחהארוכה.

 ,ראשוןליוםעדאליהלחזורליהםעשלהםהודיעההפקידה .בבניין

לרכושיוכלומועדלאותועדוכי ,העסקהלביצועבצהריים 12:00בשעה

עללחתוםעליהםיהיהכךלשם .במודעההמוצעיםבתנאיםהדירהאת

לשלם ,העיקרייםההתקשרותתנאימפורטיםובו ,לעיוןלהםשנמסר ,טופס

רותיהדמשתידירהזויבאלהלהודיעוכן ,י l/ל 560,000שלבסכוםמקדמה

ניירותמכירתעללבנקעמישיהזוגבניהורושישייוםבאותובוחרים.הם

התייצבוראשוןוביום ,י l/ל 160,000לווכןכמו ,י l/ל 400,000שלבסךערך

 ,במשרדהייתהלאהפקידה ,כאמור .הפיקדוןעםבמשרדתשעבשעה

אלהבנסיבות .ממתיניםשלארוךתורהשתרך ,מכןלאחרכשעהוכשהגיעה

לפחותאולהלסייעשיוכלוכדיהמכירותפקידתעללאחראיםעמישיהנפ

הזוגבני .הועילולאפניותיו .המתנהללאהפיקדוןתשלוםאתממנולקבל

 ,עובדיםלשיכוןחזרוינוארחודשבמשךשבאו.כלעומתלביתםחזרועמישי

הזוגרכש 1979בינואר-22בלשווא.אך ,הבטחתהאתיםילקממנהותבעו

עובדיםשיכוןשהציעההחדשההסדרפיעל 10רקנאטירבחובדירהעמישי

בעלמחאהתחת ,הרוכשיםחתמו ,החוזהעלהחתימהבמעמדם.ילממתינ

הגישומכןלאחרעובדים.משיכוןתביעותעודלהםאיןשלפיומסמךעל ,פה

התנהגותהבעקבותלהםשנגרםהנזקעלעובדיםשיכוןנגדתיכספתביעה

תוםחובתהפרתשהיוותההתנהגות ,עמםומתןבמשאעובדיםשיכוןשל

שרכשו.הדירהממחיראלהנזקיסכומלקזזביקשוהם .ומתןבמשאהלב

תביעתם.אתדחההמחוזיהמשפטבית

המחוזיהדיןפסקעל ,לשווא ,עמישיהזוגבניהסתמכובתביעתם

בתביעתםזכוושבו ,זפניקאלייחר l/ודשרהשלהדומהבעניינםשניתן

זמנית.הייתהזפניקהזוגיבנשלזכייתם ,כאמור . 12עובדיםשיכוןכלפי

ודחתה ,שטרוזמןהשופטשללזוזההלמסקנההגיעהבן-פורתהשופטת

 .תביעתםאתהעליוןהמשפטבביתבערעור

אולם .המשפטיתעתםיבתבכישלוןנחלו ,וזפניקיעמיש ,הזוגותשני

המקריםבשני .שונותהדיןפסקישניאתהאופפותהמשפטיותההלכות

שאלתעלתההמקריםבשניהוויתור.מסמךעלהחתימההכףאתהכריעה

בניגודאולם .אורחאאגבשהתעוררהכשאלההלבתוםחובתשלהפרתה

נותנתזפניקהלכתהלב,תוםשלמשמעותואתהמצמצמתעמישילהלכת

יותר.רחבתוכןלו

שבוובהקשרעקרוניבאופןהחובהאתבחנהבן-פורתהשופטת

עקרונות ,החובההפרתבגיןהסעדלגבימנחיםעקרונותוקבעה ,התעוררה

אחדהואבן-פורתהשופטתשלהעקרונידינהפסקבהמשך.שיושמו

משאשלבמהלכוהראויהלהתנהגותתשתיתנבנתהשבהםהראשונים

 .חשיבותוומכאן ,ומתן

לכרותכוונההיעדר-הנתיעהעילת .ד
ומת,?המשאבמהלךהבטחההפרתחוזה?

התביעהכעילתלבבתוםלנהוגהחובההפרת . 1

 ,הראשוןשלבים:שניביןלהפרדההובילעובדיםשיכוןשנקטההמהלך

הראשוןהשלבהשלמת .החוזהכריתת ,השני ;פיקדוןוהפקדתהרשמה

שיכוןעםחוזהתתילכרזכותלרוכשיםלהעניקתהיהיאמורה

השופטתאותושכינתהכפיאופציה,או ,םידברזיכרון(מעיןעובדים

Iולנשטיין J (. הראשוןהשלבהושלםלאראשוןשביוםכךעלחולקאין

לאגםוממילא ,עמישיהזוגעםולאקיזפנהזוגעםלא ,ההרשמהשל

לכרותהזכותהפרתעלהושתתהלאהתביעהעילת .חוזהעמםנחתם

ובדרךלבבתוםלנהוגהחובההפרתעלאלאחוזה,הפרתעלאוחוזה

ומתן.במשאמקובלת

 , 15הדייריםארגוו Iנקוט 800175א l/בע . 14זולחובהלהרבותפנים

סאדםשלכניסתוכינקבע ,החוזיםחוקחקיקתלאחרמהזמןשנפסק

 tam.co.il/31_12_99/mag79 .עת:אותהבארץביותרהנחשקכפרויקטהוכתרשם, 4

html . 

של(עזותו ) 1980 ( 45 ) 2תשמ"א(פ"ממ, IIבעעובךיםשכון Iבזפביק 392/79 )א"ת(ה"פ

מחוזי).זפביקעניין(להלן:המכירות)מנהלשרון,יעקב

 . 2פסישם,

 .) I) 281 (1981תשמ"ג(פ"ממ, IIבעעובךיםשכוו Iבעמישי 247/81 )א"ת(ה"פ

 . 5ה"שלעיל,מחוזיזפביקעניין

 . 1ה"שלעילזפביק,עניין

שם. 10

ולנשטיין.השופטתשלזינהלפסק 9פסי , 54בעמי , 5ה"שמחוזי,לעילזפביקעניין 11

חוק-יסוז:שטרוזמן.השופטשלזינולפסק 3פסי , 285בעמי 7,ה"שלעילעמישי,עניין 12

נמוכהזרגהשלמשפטביתתנחהמשפטבביתשנפסקהייהלכה :)א( 20בס'קובעהשפיטה

ביתשלבפסיקתומחייבתקזיםמשמשמחוזימשפטביתשלזיןפסקשאיןמכאןממנו".

במקרההשלום.משפטביתבפסיקתמנחהתקזיםמשמשהואזאת,עםאחר.מחוזימשפט

סותרים.מנחיםכתקזימיםהמחוזיהמשפטבביתשניתנוהזיןפסקישנישימשוזנן

ולנשטיין.השופטתשלזינהלפסק 8פס' , 54בעמ' , 5ה"שלעילמחוזי,זפביקעניין 13

 Alfredo M. Rabello, The Ctllpa in Contrahendoהשוואתית:באספקלריהראו 14
973 / 5733-) Theory and the /sraeli Contracts Law (General Part 

Precontractllal Liability in /sraeli Law, in ESSAYS ON EUROPEAN LA\V AND 

) 1996 ,. IsRAEL 245 (Alferdo M. Rabello ed ; השונותהתביעהבעילותמפורטלזיון

 . 12.112-12.47 'ס, 2ה"שלעילוכהן,פריזמןומתן:במשאהלבתוםעקרוןמעמיזשאותן

 .) 1975 ( 818 , 813 ) 3לא(ז IIפ 15

15 



הלב,תוםחובתשלהפרתהמהווה ,חוזהלכרותכוונהללאומתןלמשא

העילהלעמודעשויהלנפגע ,תרמיתבבחינתהואכזהשמעשהלהדגישראוי

Iרשלנישוואומצגתרמיתשלהנזיקיןעוולותגםאך ,לחוק 12סעיףשל 6 , 

משאבמהלךשבהםמקריםאותםעלמשתרעהלבתוםחובתשלאחרענף

 ,מופרתזווהבטחה ,חוזהייכרתכיפייהיצהיוצרת ,הבטחהצדנותןמתן

השאלה ?חוזיתלאהבטחההפרתבשלאחריותלהטילראוימתיאך

עשויהומתןמשאבמהלךהבטחההפרתבשלאחריותשכן ,קושימעוררת

הבטחההופכתמתיהקובעים ,חוזיםדינישלהיסודלכלליבניגודלעמוד

כלשלפיו ,החוזיםחופשלעקרוןבסתירהלעמודעשויההיאבכך ,לחוזה

ומתן,המשאמןלפרושכוחהצדדיםבידילהותירראוי ,חוזהנוצרלאעוד

חוזהכדיהבשילהשלאהבטחההפרתשבהםמקריםקיימים ,זאתעם

הלבתוםעקרוןאלהבמקרים ,ומתןבמשאהלבתוםחובתהפרתתהווה

ראויאפואמקריםבאילוומתן,מהמשאהפרישהחופשאתמצמצםאכן

 ?ומתןהמשאבשלביהבטחההפרתבשלאחריותלהטיל

בקובעו ,זהמסוגמהבטחההנובעתאחריותקובעעצמוהחוזיםחוק

לאחרממנהבולחזוררשאיאינוחזרהללאהצעהשהמציע )ב( 3בסעיף

לגישתהבסיסשימשאכןחזרהללאהצעהשלהמוסדלניצע,שנמסרה

 ,) 2 ,דפרק(להלןבהמשךיידוןוהוא ,זפניקבפרשתבן-פורתהשופטתשל

לשמשעשויות ,בחוקמפורשעיגוןלהןשאין ,אחרותהבטחותגםאך

שנותבתחילת , Iןומתןבמשאהלבתוםחובתהפרתבשללאחריותבסיס

זפניקופרשת ,כזואחריותשביססוומעטיםרכיםניצניםהיוהשמונים

עתבאותהכבר ,הנושאעםהמשפטתיבהתמודדשבהמהראשונותהייתה

גםכמו ,למבטיחההבטחהמקבלשרחשהאמוןשמידתלקבועהיהניתן

מרכזייםרכיביםהיוהמבטיחשלואשמתוההבטחהמקבלשלהסתמכותו

בשלשאחריותיודגש , I8אחריותהמבטיחעללהטילראויאםבהכרעה

הייתהוהיא ,הישראלילמשפטזרההייתהלאלא-חוזיתהבטחההפרת

מכוחזאת , 12סעיףובכללוהחוזיםחוקשלחקיקתולפניאףבומוכרת

אוהמניעותעקרוןבייחוד ,האנגלו-אמריקניבמשפטמקביליםעקרונות

Iההשתק במהלךאשמהבשלרחבאחריותבסיסשיצרה 12סעיףחקיקת , 9

 ,הקונטיננטליהמשפטשלפורמליתלאלקליטהפתחפתחה ,ומתןהמשא

לא-חוזיתהבטחההפרתבשלאחריותהוכרהבושגם ,הגרמניבמיוחד

הלב,תוםעקרוןמכוח

מצדהלבתוםחובתהפרתמבססותזפניקבפרשתהעובדותהאם

כניסהבפרשההייתההאם ,כלומרשלוחותיה?שתיעלעובדיםשיכון

בנסיבותלהבטחההתכחשותוגםחוזהלכרותכוונהללאומתןלמשא

 ?באשמההכרוכות

זפניקבפרשתהלבתוםחוסרשלביטויו . 2

המשאתהליךאתהניעהעובדיםשיכוןאםהשאלהאתראשית, ,אבחן

ההחלטהכיציינתיהפונים,עםחוזהלכרותממששלכוונהללאומתן

מתוך ,בלבדדירותעשריםלמכורהייתהעובדיםשיכוןשלהפנימית

להאטכוונהמכאןעולהלאהאםבמודעה,הופיעהלאזוהגבלהשישים,

פחותאףואולי ,דירותמעשריםיותרלמכורלאכדיהמכירותקצבאת

יוםבאירועיונתרכז ,זהלענייןנניחאםגם ?בלבד)ארבענמכרו ,(כזכור

המנהליהכשלכלומר ,זהביוםשההתרחשותלטעוןניתןלאהאם ,ראשון

במספרלמעטביקשהשהחברהכךעלמצביעה ,עובדיםכוןישחברתמצד

איה ,עמישיבפרשתעליהרמזושהקוניםזו,טענהמשמעותהקונים?

כשבידםאליהולפנותלחזורהעתידייםלקוניםגרמהעובדיםששיכון

לאמיתואך ,בחוזהעמהלהתקשרכוונתהעלבהסתמכם ,הנדרשהפיקדון

 ,עמםלהתקשרכללהתכוונהלאדברשל

 ,למכירהדירהמציעשמתקשרנניחעקרונית,בעיהמעוררזהעניין

המשאאתלסייםחפץוהוא ,מתחרטהואומתןהמשאתחילתולאחר

התשובהזאת?לעשותרשאיהואהאםהתנאים,אתלשנותאוומתן

החופשמשמעותהההתקשרותחירות ,כך)עללהודיעשעליו(מובןחיובית

אתלשנותעובדיםשיכוןיכלהלאאפואמדוערצוי,לאומתןמשאלסיים

במשאלהמשיךמעוניינתאינהכילפוניםלהודיעאוההתקשרותתנאי

 ,שפרסמההמודעהבטיבנעוצההתשובהומתן?

זהבשלבאנימוכנהיי :זפניקבענייןבן-פורתהשופטתקובעתוכך

למשיביםשנמסרהטופסעםיחדלציבורהמופניתהמודעהכי ] .. ,נלהניח

הצעהיחדיומהוויםהמסוימתהדירהלמשיביםיוחדהשכבר ] .. ,נוהעובדה

מודעהכאשרהניתוח:לצורךאותנוגםתשמשזוהנחה , 20 "הדירהבלתי

שכן ,מוחלטקיבולכוחלניצעמוענק ,חזרהללאהצעהכיוצרתנתפסת

אםהחוזים),לחוק )ב( 3(סעיףמהצעתובולחזוריכולאינוכברהמציע

 :ולענייננוחוזה,ייכרת ,המציעשקבעבדרךהקיבולאתמממשהניצע

החרבה,יבמשרדהפיקדוןוהפקדתרישוםהיההראשוןהשלבקיבול

עשההניצע ,המציעעםפעולהבשיתוףתלוישמימושובקיבולמדורב

בעטיונמנעהקיבולהקיבול,אתלממשכדילעשותשצריךמהכלמבחינתו

תוםחובתאתעובדיםשיכוןהפרהבכךהאםעובדים,שיכוןהמציע,של

 ,הדרביםבראשיתשהצגתילשאלהאפואחוזריםאנוומתן?במשאהלב

מההצעהבהלחזוררשאיתהייתהלאעובדיםששיכוןהיאלהוהתשובה

הייתההחוזהשללאי-כריתתוהיחידההדרך , 21חזרהללאהצעהבהיותה

לקבלרצו ,זפניקהזוגבני ,הניצעיםשלנובמקרההניצע,ידיעלאי-קיבולו

שלאבכך ,הקיבולאתשמנעההיא ,עובדיםשיכון ,המציעה ,ההצעהאת

הקיבולמניעתהאםהרישום,תהליךאתולהשליםלשלםלהםאפשרה

ללאומתןהמשאתהליךאתלהניעהמשיכהעובדיםששיכוןמשמעותה

 ?לכךשהתחייבהפיעלאף ,הפוניםעםחוזהלכרותממששלכוונה

שנוכחהלאחר ,כזכור ,משכנעותבראיותהוכחה ,כמובן ,טעוןזהעניין

תנאיאתלשנותעובדיםשיכוןחשבה ,רותילדהגואהקושיהבעללדעת

 ,המכירותפקידתןיבבשיחהראשוןיוםבאותוכךעלדוברואף ,המכירה

אתלהשאיר ,דברשלבסופוהוחלט,אך ,החברהומנהלהסניףמנהל

שטרוזמןהשופטהסיקלאכשלעצמהזומעובדהבעינם,רהיהמכתנאי

למכירה,המוצעותהדירותמספראתלהפחיתהתכוונההחברהכי

שאיןמצייןהוא ,נוספיםפקידיםלהוסיףהיהשצריךהטענהולעניין

ומיעובדיםשיכוןשלאחריםפקידיםעתאותהעסקובמהיודעהוא

וכינוספיםפקידיםלהעמידיכלהעובדיםששיכוןהוכחלו ,להםהמתין

להאשימההיהתןינ ,הקוניםמספראתלהפחיתכדיכןעשתהלאהיא

 ,חוזהלכרותכוונההיעדרמתוךהקיבולבהכשלתדהיינו ,לבתוםבחוסר

 ,הקיימותבנסיבותלאאך
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נפשיביטודמשתקףהלבתוםשחוטראפואהניחשטרוזמןהשופט

להימנעמכווןבכוונתפעלההחברהאם ,כלומר .המתקשראצלכוונהשל

התרשלהאםאךלב.בתוםשלאפעלהאזכי ,המשיביםעםחוזהמכריתת

לומראין ,והפיקדונותםיהטפטקבלתלצורךהנאותיםהטידוריםבעשיית

טובייקטיבי.אופיבעלהוא ,לגרטתו ,הלבתום .הלבתוםחובתאתשהפרה

רשלנותהרוכשים.כלפילבתוםבחוטרלנהוגהתכוונהלאעובדיםשיכון

חוטר ,לדעתו ,מהווהאינה ,לקוייםמנהלבטדרילביטויהבאה ,גרידא

 .לבתום

מראשיתכמעטעובדים.שיכוןחברתעםהשופטהקלשבכךדומה

קנהמציבהעיקרוןשלפיה ,הגישהאומצההלבתוםעקרוןשלפרשנותו

להוותעשויהראויהתנהגותמטטנדרטחריגהכךמשוםאובייקטיבי.מידה

שיכוןהאם . 22מזיקהלתוצאהלהביאכוונהבהיעדרגם ,החובההפרת

פעלהעובדיםשיכוןהאםהראוי?ההתנהגותמטטנדרטחרגהעובדים

האמצעיםאתהפוניםלרשותלהעמידהשכילהשלאבכךלבתוםבחוטר

התשובהבמודעה?התחייבהשעליוהרישוםלתהליךהדרושיםהמנהליים

 .בן-פורתהשופטתשלדינהמפטקעולהוהדבר ,חיובית

דירות.שישיםשלהצעהעלדיברהחמישיביוםשפורטמההמודעה

עללמענהבעיקרםבפועלהוקדשוושישייחמיששימיעולההעובדותמן

שלהפוטנציאלילרישומםראשוןיוםשנותרכך ,טפטיםולמתןשאלות

בטביבותשהגיעה ,בלבדאחתפקידהישבהבמשרד .דירותשישיםרוכשי

שלאיושו . 12:00בשעה ,במודעה "הובטח"שכפי ,עזבהואשר , 10:00השעה

דירותשישיםברוכשיטיפולשלמשימהביצועלצורךאחתבפקידההמשרד

קבעהבן-פורתהשופטת ,אכןבעליל.טבירבלתינראה ,שעתייםבמשך

ולאנאותיםעבודהלטדרידאגהשלאכךבשלאשםדבקעובדיםשבשיכון

והפיקדונות.הטפטיםלקבלתהדרושיםהאמצעיםאתהעמידה

היו :הישןבמחירדירותקיבלוהממתיניםמביןארבעהיכציינתי

להוראותובניגוד ,הטפטיםשמולאומבליהפיקדוןאתששילמומיאלה

הכטףאתלהפקידזפניקמשפחתידיעלשהוצעציינתיעודעובדים.שיכון

המכירותמנהלידיעללהםנאמראך ,מטמכיםוללאעצמםדעתעל

העירהכךעלבחזרה.כטפםאתלקבלעליהםיקשהואף ,יעזורלאשהדבר

כאשר ,פשעעלחטאהוטיפהייעובדיםשיכוןשחברתולנשטייןהשופטת

בניגודשנהגואנשיםזיכתהלפיהםאשר 'קריטריונים'קבעהמעשהלאחר

התנאיםאתשיקיימובלאלזכותהכטפיםוהפקידו ,שקבעהלתנאים

עובדיםשיכוןשחברת ,הפטירהועוד ."הכטףלהפקדתכקודמיםשהציבה

שחברתנובעאלהמדברים . 23 "כךעלפרטלהםמגיעמדועייהבהירהלא

אתהטדירהשבוהמאוחרבשלבגםלבבתוםשלאפעלהעובדיםשיכון

אתדישיפקמילגבי "שליליתהבטחהייהבטיחההיא .ניםיהממתזכויות

הפלתההיא ,אחרותובמיליםבהבטחה.עמדהולא ,יחד-צדדבאופןהכטף

 ,המקורייםמהתנאיםליהנותלונתנהשלאבכךזפניקהזוגאתלרעה

אתלהפעילהיהניתןכאןגם .להוראותיהבניגודשנהגואלהנהנושמהם

זפניקמהזוגמנעהעובדיםושיכוןהואילכיולטעון ,כלפיההמניעותעקרון

היא ,המקוריבמחירמכןלאחראותםמזכהשהייתהםיהכטפהפקדתאת

לזכותראויאותםשגםומכאן ,הפקידוםלאשהםמלטעוןמנועהעצמה

המקורי.במחיר

סיכוס . 3

כוןיששלהלבתוםלחוטרבאשרטיעוןקווישניבחנתיהנקודה:לטיכום

למשאנכנטהעובדיםשיכוןשלפיהלטענהנגעאחדטיעוןקו .עובדים

םיעובדששיכוןלטענהנגעישנעוןיטקו .חוזהלכרותכוונהללאומתן

בן-פורתהשופטתומתן.המשאבמהלךשנתנההבטחותכדיןשלאהפרה

מתבטאהלבתוםחוטר .השניהטיעוןקועלהלבתוםחוטראתביטטה

עםחוזהלכרותיכולתהבמימושהתרשלהעובדיםששיכוןבכךכאן

עםהחוזהכריתתאתלהשליםהבטחתהאתהפרהבכך .אליההפונים

הטופטעלבחתימהכלומר ,הציבהעצמהשהיאבתנאיםשיעמדוהפונים

לגבי "השליליתההבטחהייהפרתגםמצטרפתלכך .הכטפיםובהפקדת

 .העליון)המשפטבביתנדונה(שלאהממתיניםזכויותעםההטדר

שצדהאמוןנמצא 12שבטעיףהאחריותכללשלשבבטיטוהדגשתי

גבוהההאמוןשמידתככל .ומתןהמשאבתהליךלמשנהורוחשאחד

האמון.הפרתמשוםבושישמעשהבגיןאחריותהטלתתוצדקכן ,יותר

מדוברגבוהה.הייתהעובדיםלשיכוןרחשושהלקוחותהאמוןמידת ,אכן

כך-לרכושםיהמבקשצרכניםומולה ,מוניטיןבעלתציבוריתבחמה

ועמישיזפניקהזוגבני .בחייהםביותרהחשובהנכטאת-להניחניתן

 "למגורים.דירהלרכושרצונםאתלממשכדיכטףשלגדולהכמותגייטו

 . 12.62-12.54ס' , 2ה"שלעילוכהו,פריזמו 16

ממנוהנובעתההלכהכיומוזגש , 12.87ס'שס,נזווזפניקענייו ; 12.90-12.77ס'שס, 17

 . 320ה"ש , 596בעמישס,חורה.ללאלהצעהמוגבלתאינה

לאשבהסבמקריסאחריותלהטלתהנוגעבכלוההסתמכותהאשמהיסוזותלהבלטת 18

 10.66-סי , 2ה"שלעילוכהו,פריזמומחייב,חווהנכרתלאכוועלהכתב,זרישתקוימה

 Johnבאמצעותו,הפסיקהעמזתולהבהרתהאמריקניבמשפטהאמוויסוזלניתוח . 10.72
, lnterpersonal Trtlst 1ןס. Chung, Promissory Estoppel and the Proteclion 
) 2008 ( 37 . 56 CLEV. ST. L. REV . אמוועל-ומושלסייתסבוקשפועליעוז,ראו

בראיווזאותיציבותאמוו,כמשליסהלבתוסעקרווועלהחוויסזינישלכתיאוריית-על

האמוויסוזשלחשיבותולהזגשת .) 2000 ( 11כגמשפטעיונישמגר"הנשיאשלפסיקתו

החובה",היקףיגרבכךיותרמשמעותייסאמוויחסי ] ... [שקיימיסייוככלחזשה,בפסיקה

 ) 1 ( 08תק-עלל, IIזעצמוןצבינ'מ IIבע ) 1994 (שווקכימיקליםקליר 8817/02ע"אראו,

והאשמה,ההסתמכותיסוזותלניתוח .) 2008 (בינישהשופטתשלזינהלפסק 10פסי , 5290

 . 12.90-12.77סי , 2ה"שלעילוכהו,פריזמו

 . 12.23-12.19סי , 2ה"שלעילשס, 19

 . 583בעמי , 1ה"שלעילזפניק,ענייו 20

לפיואת.לעשותכוחלוישאךחורה,ללאמהצעהבולחוורוכותאיושלמציעלטעוואפשר 21

העזיפההעמזהאולס . 12סעיףפיעלפיצוייסיהיההמציעכלפיהניצעשלהסעזווטענה

הונעוץלכךהטעס . 7.112סי , 2ה"שלעילוכהו,פריזמוכוו,מחורהתוקףהשוללתווהיא

חווהלמעשה,היא,כווהצעהחורה.ללאהצעהשלהמהותיתבתפיסההוהסעיף,בלשוו

הואבגינההראשוושהסעזחווה,הפרתבבחינתהיאכוומהצעהשחורהמכאואופציה.

אכיפה.

עיוניבלבז?"סמנטיקההאמנסואופציה,חוורתבלתיייהצעהזויטשסיניאחרת,לעמזה

 .) 1987 ( 275יבמשפט

תחבורהשרותי 59/80בג"ץהחוויס,לחוק 39סישלפרשנותואגבנקבעוהזבריס 22

 , I) 828לה(פ"זבירושלים,לעבוךההארציהךיןביתנ'מ IIבעשבעבאוציבוריים

 ) 1981 ( 120 , 113 ) 2לו(פ"זלוביאניקר,נ'שוחט 701/79ע"ארבק);(השופט ) 1980 ( 835

(השופטת ) 1982 ( 567 , 561 ) 2לו(פ"זמהצרי,נ'זנזורי 435/81ע"אבו-פורת);(השופטת

 689 , 673 ) 4לו(פ"זקסטרו,נ'פניךר 7/81ז"נהחוויס,לחוק 12סיעללהחלהבו-פורת).

 . 12.45-12.44סי , 2ה"שלעילוכהו,פריזמולפירוט,שמגר).(השופט ) 1983 (

ולנשטייו.השופטתשלזינהלפסק 6פסי , 52בעמי , 5ה"שלעילמחוזי,זפניקענייו 23
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עודבקשרהיושעמם ,םיעובדשיכוןפקידישלהבטחותפיעלפעלוהם

בהתבטטעובדיםשיכוןעלטמכוהם .ההתדיינותנשואהאירועיםלפני

ביןללקוח.טפקביןומתןבמשאמדובר .לחברהשרחשוהאמוןעל

רקעעל .המיקוחבכושרםיופערמידעפעריישנםהחברהלביןהלקוחות

 ,משלנותאפילו ,שנתנההמורותמההבטחותהחברהשלהתנערותה ,זה

לב.תוםחוטרבבירורמהווה

הואהלב(תוםבן-פורתהשופטתעמדתביןמחלוקתהצגתי

 .טובייקטיבי)הואהלב(תוםשטרוזמןהשופטשלזולביןאובייקטיבי)

השופטשהרי ,הטכמהביניהםקיימתשבפועלנראה ,דברשללאמיתו

האפשרותאתלוליתןמהמשיבה ,ובצדק ,דרשיישעמישיןימצישטרוזמן

ומזומןמוכןשהיהכפי ] ... [המקוריתהצעתהבקיבולחלקואתלקיים

שלשתוקפה ,הטענה .לולהיענותתהיהיחייבתוהמשיבה ,-31.12.78ב

שבאוהמבקשיםלגביתופטתאינה ,-31.12.78ביוםבצהריפגההצעה

המכירותפקידתוביןבינםוכמוטכםכמוצעהקיבולהודעתאתליתן

מהםנבצרהמשיבהשלהלקוייםהמנהלטדריבגללושרק ,המשיבהשל

 • Z4 "פיקדוןולהפקידהדברים)(זכרוןהטופטעללחתום

עבורלאחרההצעהפגהלא ,שטרוזמןהשופטשללגרטתו ,מדועאך

נאמרלאהדבר ?החוזים)לחוק 4מטעיףשמתחייב(כפילקיבולההמועד

הקבועהלבתוםעקרון .ממנומשתמעהואאך ,הדיןבפטקמפורשות

הכלליםאתלטייגבכוחו .החוזהשלכריתתוהליךעלחולש 12בטעיף

נכרתלאומתינכרתמתיהמורים ,החוזיםלחוקיאבפרקהקבועים

עבורעםפקעהשההצעהלטעוןעובדיםמשיכוןמונע 12טעיףחוזה.

קיבול.היהשלאלטעוןעובדיםמשיכוןמונע 12טעיףהקיבול.מועד

שלואשמתה ,הקיבולדרישותאתלקייםעמישיהזוגבנישלנכונותם

שלמרות ,מכאן .ממששלקיבוליוצרות ,הקיבולבמניעתעובדיםשיכון

שטרוזמןהשופטאתלהביןאפשר ,הלבתוםחובתשלהמצומצםניטוחה

לב.תוםחוטרמשוםהיהעובדיםשיכוןשלשבהתרשלותהקבעכאילו

התקייםלאשהקיבולאףולכן ,הקיבולאתשמנעההיאזוהתרשלותהרי

נפשימצבלדידושגםאפואנמצא .בפועלקויםכאילונחשבהוא ,כנדרש

הוא ,כןלעשותמחייבתהבטחהחרףחוזהכריתתהמונעהתרשלותשל

ומתן.במשאלבתוםחוטרבגדר

עללהצטערצריכיםאינםיישהתובעיםצייןשטרוזמןהשופט ,זאתעם

 ,המשיבהעםהתדיינותפניעלהנדוןבבניןאחרתדירהלרכוששהעדיפוכך

עילת ] ... [להםדירהמכירתהמשיבהעללאכוףיכוליםהיולאלדעתיכי

מהובשאלהאפואהואהמחלוקתגדר . zs "למבקשיםהייתהלאאכיפה

המשאבמהלךהמקובלתובדרךלבבתוםלפעולהחובההפרתבגיןהטעד

לפיצוייםמוגבלהטעדהאם :הכלליהחוזיםלחוק 12בטעיףהקבוע ,ומתן

פה.יאכגםבגדרולכלולשניתןאושטרוזמן)השופט(כעמדת

הלבתוסרון Pעהפרתבשלהסעדה.
ומתןבמשא

בתוםלפעולהחובההפרתבשלשהטעדקובעהחוזיםלחוק )ב( 12טעיף

הנזקבשליינתנוהפיצויים .פיצוייםהואומתןבמשאמקובלתובדרךלב

הוראותאתמחיל )ב( 12טעיף .החוזהכריתתבשלאוומתןבמשאשנגרם

א-ייתשל ,חוזה)הפרתבשל(תרופותהחוזיםלחוק-14ו 13 , 10טעיפים

לפיפיצוייםעלגםהמחויביםבשינויים )"התרופותחוקיי(להלן: 1970

הכריתהתהליךעלשולט 12טעיףהמחויבים?השינוייםומהם . 12טעיף

ותוצאותהחוזהוםיקשלהזירהעל .לכךמעברלא ,הכריתהעצםועל

טעיףמדברשעליושהפיצוינובעמכאןהתרופות.חוקשולטאי-קיומו

ומתןהמשאאלמלאהיהשבולמצבהנפגעאתשיחזירזההוא )ב( 12

 ,התרופותחוקמדברשעליולפיצויבניגודזאת .החוזהכריתתואלמלא

למצבכלומר ,ההפרהאלמלאהיהשבולמצבהנפגעאתלהביאהמיועד

 .החוזהקויםלוהיהשבו

לטעדהלבתוםחובתמהפרתהנפגעזכאימקראשלפשוטופיעל

אלמלאהיהשבובמצבהנפגעאתשיעמידלטעדכלומר ,שליליפיצוישל

קרובלאחרשלממבט ,כיום .שטרוזמןהשופטקבעגםוכך ,ומתןהמשא

הלבתוםחובתמהפרתהנפגעשללרשותוכייודעיםאנו ,שנהלשלושים

הנפגעזכאיי,השגרתהטעדשהוא ,השליליצוייהפעלנוטף .טעדיםשלל

לוהיהשבובמצבדוישיעמפיצויכלומר ,חיוביפיצויאואכיפהלתבוע

החוזה.עמונכרת

ההטתמכותפיצוייביןמפגשנקודתשקיימתלהדגישברצוניזהבשלב

ראשבמטגרתוזאת ,החיובי)צויי(הפהקיוםפיצויילביןהשלילי)(הפיצוי

ההטתמכות.מפיצוייכחלקלתבועניתןשאותו ,ההזדמנותאבדןשלהנזק

הנוכחיתבמטגרתשהושקעשמהמניחהההזדמנותאבדןשלהתביעה

 ,חלופיתמוצלחתעטקהמניבהיה ,זמניאומוחלטבאופןלאיבודוהלך

לו ,אחרותבמילים . Z6הנוכחיתלעטקההמשאביםריתוקעקבשנמנעה

דוגמתדירהלהשיגהיהניתןכימראיםזפניקאועמישיהזוגבניויה

 ,עובדיםשיכוןידיעלשהוצעלזהדומהבמחיררקנאטישבפרויקטזו

הם ,רקנאטילפרויקטמשאביהםריתוקעקבזאתמלעשותנמנעווהם

המחירלביןששילמומהביןההפרשאתשישקףבפיצוילזכותיכוליםהיו

במודעה.שהוצע

שיכוןשלשהצעתהכיוון ,זאתלהוכיחיכלולאהזוגשבניאלא

ניכרשחלקהעובדההיאלכךראיהבמיוחד.נמוכההייתהעובדים

תהליךשלבטופוהטכימו , 12:00עדלהתקבלהצליחושלאמהפונים

 ,המקורימהמחיר-13.5%בהיקריםבמחיריםגםהדירותאתלקנות

עד-20בהיקריםבמחיריםהדירותאתקנו "רגילים"ההקוניםושאר

 ,מלכתחילהברורהיהבפרשהלמעורבים ,אכןהמקורי.מהמחיראחוז 30

 • Z7במיוחדמושכתבהצעהשמדובר

שוויאתאלא ,לתובעיםמעניקיםהיולאההטתמכותישפיצוימכאן

הטרחהבגיןההוצאותואתההפקדהלצורכיהכטףלרכישתההוצאות

היוהאכיפהטעדאוהקיוםפיצויי ,זאתלעומת .בהליךכרוכהשהייתה

ריהמחלביןששילמוהמחירביןההפרשמלואאתלתובעיםמעניקים

 .הטעדשלחשיבותומכאן .המקורי

ידיעלנעשתה 12בטעיףהחובההפרתבגיןהטעדשלבפרשנותוהפריצה

המשפטיתטענתועלימקובלת"שבקובעה ,זפניקבענייןבן-פורתהשופטת

שאותופעולותשרואיםישיבהתקשרותאשםיהמכוחכי ,מלצרמרשל

הפיצוייםתרופות ,השקפתילפי ] ... [מצעוכאילו ] ... [ביצועןאתמונעאשם

 • Z8 "ממצהאוטגורהרשימהבגדראינןהחוזיםלחוק )ב( 12בטעיףהמנויות

המשפט 18



 846 /א IIבעויתקון,השופטקבעלכןקודםמספרששניםלהדגישראוי

שהבטיחהביטוחשחברת , Z9מ IIבעלביטוחחברה"אררט"ב'עטיה 76

כללהלאמכןולאחרמסויםביטוחיכיסויומתןהמשאבמהלךלמבוטח

המסוים,הכיסויאתכוללתאינהשהפוליסהמלטעוןמנועה ,בפוליסהאותו

ולהסבירהמציעעינילגלותדורשת ] .. ,[האלמנטאריתההגינות IIציין:וכך

צורךישאםקיבלה,שזוומהמהחרבהשביקשמהביןההבדלאתלו

בכך , IIהחוזיםלחוק )א( 12סעיףשלהמפורשתהוראתולךהריבאסמכתה,

הלבתוםעקרוןאתוהפך , 12שבסעיףהסעדיםאתויתקוןהשופטהרחיב

כך,עלהדיבוראתשהרחיבמבליצרכני,חוזהשללפרשנותולכלי

ענייןהןעטיה,ענייןהןנדונוהמחוזיהמשפטשבביתלצייןמעניין

עניינםנדוןהמקריםבשניולנשטיין,השופטתשופטת,אותהבפניזפביק,

המקריםשני ,קבלניתוחברהביטוחחברתתאגידים:מולצרכניםשל

המשפטבתיבפניהמוצגיםהמשפטייםהטיעוניםחשיבותאתממחישים

השופטתהגיעהמהמקריםאחדבכלהצדדים,שלהדיןעורכיידיעל

שונה,לתוצאהולנשטיין

דהיינוהביטוח,חברתלטובתהשופטתפסקהעטיהבעניין

המחוזיהמשפטבביתהוכרעהדיןפסקלשונה,לפימחייבתשהפוליסה

התייחסלאהתובע,המבוטח,שכןהמסורתיים,החוזיםכלליפיעל

אתהעלתהעצמהולנשטייןשהשופטתזאת,עם ,יצוין , 12לסעיףכלל

תביעהאוליתעמודמבוקשו,אתקיבלשלאהמבוטח,שלרשותהאפשרות

והמבוטחהואילאך , 3°12סעיףעלהמבוססתחוזהבכריתתאשםבגין

שימשזפביקבענייןפיו,עלפסקהלאהיאתביעתו,אתעליוביססלא

ליישםלשופטתאפשרהדברהתובעים,עילתשלמרכזיבסיס 12סעיף

לכלליםבהתאםשלאהצרכן,לטובתפסקההיאלחלוטין,שונהגישה

הפורמליים,הכלליםבתיקוןשכוחו , 12סעיףפיעלזאת ,המסורתיים

ביתידיעלהובהרכברכמניעותבוהשימוששפוטנציאל , 12סעיף

בענייןויינשטייןהשופטתשלדינהפסקעלבערעורשדןהעליוןהמשפט

הדיון,במוקדעתהעמדעטיה,

דיןעורךוטעןחזרהעליון,המשפטלביתהיסודייםבסיכומיואכן,

שביןההנחהבסיסעלמלא,פיצוישלסעדלזפניקלהעניקישכימלצר

בהדגישובמקרה,הכרוךהציבוריהפןאתהבליטהואחוזה,נכרתהצדדים

הסתמךהואציבורי,אופיבעלתהסתדרותיתחברההיאעובדיםששיכון

הן , 31ציבוריתרשותעלמוגברותחובותהוטלושבהםדיןפסקיעלהן

לציבורשירותיםשמספקמיעלמוגברותחובותהמטיליםהכלליםעל

) 3Z(Public Callings , הקונטיננטלילמשפטהקשראתהדגישהוא, 

בתוםהעוסקזוסמןהשופטשלמרכזימאמרעלבהסתמכוהגרמני,בייחוד

 ,צלטנרהשופטשללזכרונכתבזהמאמר , 33הגרמנילמשפטובזיקתולב

היהלאזהמהלך , 34הגרמנילמשפטהזיקהבהידוקבהתלהבותשתמך

מלחמתמוראותשבהובתקופה ,אנגליתשמסורתהבשיטה ,מאליוברור

הגרמניתהמשפטשיטתמקום,מכלכבד,צלהטילועדייןהשנייההעולם

לשופטתגםכמו , 3Sצלטנרלשופטהןזוסמן,לשופטהןקרובההייתה

ישהסעיף][שלהנכוןמובנואת IIשבעקבותיהםשציינה ,עצמהולנשטיין

 , IIהגרמניהאזרחילחוק 242סעיףדהיינו ,הועתקשממנוהמקורמןלדלות

באופןכמניעותהלבתוםעקרוןאתליישםנכונותהאתלהביןניתןומכאן

בגיןלנפגעלהעניקמאפשרזהיישוםהגרמני,במשפטיישומולאופןדומה

(פיצויהסתמכותפיצויירקולאחיובי)(פיצויקיוםפיצוייהסעיףהפרת

 , 36שלילי)

שללאכיפתווכבסיסכמניעות 12בסעיףהשימוששאלתכאמור,

בן-פורתהשופטתידיעלהעליוןהמשפטבביתמפורשלדיוןעלתהחוזה

המנויההפיצוייםשתרופתלראשונהשהבהירהזווהיאזפביק,בעניין

ניתןחולשכעיקרון 12בסעיףההכרהמעצםוכיממצה,אינה )ב( 12בסעיף

מציעהמקרה:בנסיבות , 37החוזהשללאכיפתווכמכשירכמניעותלהפעילו

הלבתוםחוסרקיבול,היהשלאמלטעוןמנועכדין,שלאקיבולהמונע

 oובמיליםכהלכתו,התבצעלאשהקיבולאף ,חוזהשללשכלולולגרוםעשוי

שטרוזמן,השופטשלזינולפסק 4פס' , 286בעמ' , 7היישלעילעמישי,עניין 24

שטרוזמן,השופטשלזינולפסק 6פסי , 287בעמישס, 25

 , 12,125סי , 2היישלעילוכהן,פריזמן 26

העניןבנסיבותיי ,) 2ג(פסקההעליון,המשפטבביתעובזיסשיכוןשלהטעוןעיקריגסראו 27

לאנשיסגסמיזהבאותהתקסוסלהסקסמהשכההפניהכילצפותהמשיביסעלהיה

במערכת),שמור(חומרנוספיסיירביס

בפןהתרכזווטענותיוטל,זיןעורךגסענייןבאותוהופיעמלצרזיןעורךעס , 3פסישס, 28

אבחן,לאשאותוהאחי,דהחוזהשל

 ,) 1977 ( 780 ) 2לא(פייז 29

 ,) I) 274, 284 (1976תשלייז(פיימבריגה,נ'עטיה 479/76(תייא)תייא 30

אזרחביקששבו ,) 1978 ( 75 ) 2לב(פייזוהבלו,המכסאגףמנהלנ'ברנובסקי 640177בגייץ 31

עזפתוחהשזורשוסהיההקופהאשנבמעלבשלטטובין,לשחררכזילמכססכוסלשלס

ושיעוריכלכלי,מהפךחלהצהריסאחרסגורה,הייתהכרבשס,בהתייצטאך , 12,00השעה

 ,) 39בסי(הקבועהלבתוסעקרוןסמךעלקבעזוסמןהשופטמשמעותי,באופןעלוהמכס

נוסף,תשלוסלזרושיכולההיאאיןחובתה,המזינהקיימהשמשלא

ביזורלמקומותובכניסהבשירותיסיס,במוצרהפליהאיסורחוקכיוסזהבענייןוראו 32

המזינהייזויזיוערןרובינשטייןאמנוןמקיף,לעיון ,-2000התשסייאציטרייס,ולמקומות

(נילי 855פרידמודניאלפרופסורשלבהגותועיונים-דניאלספרפרטיייעסקלאהיא

 ,) 2008עורכיס,גרוסקופףועופרכהן

 ,) 1979 ( 485ומשפטעיוניהגרמנייילזיןהזיקה-חוזיסבזינילבתוסייזוסמןיואל 33

כיהןתל-אביב,אונירבסיטתלמשפטיס,בפקולטהפרופסורגסששימשצלטנר,השופט 34

ביןהקשריצירתמאזריכליאחזוהיה 1977בשנתלפטירתועזהמחוזיהמשפטביתכנשיא

הקשרבהמבורג,הגרמניפלנקמקסלמכוןתל-אביבבאוניברסיטתלמשפטיסהפקולטה

החוזיס,חוקשלחקיקתולפניקצרזמןהשבעיס,שנותבראשיתנוצר

פסי , 57בעמי , 5היישלעילמחוזי,זפניקענייןורבותיייי,מורייייהשופטתכינתהשאותס 35

באותוצלטנרהשופטעסישבהולנשטייןהשופטתולנשטיין,השופטתשלזינהלפסק 7

ארוכה,תקופההרכב

הגרמניהמקרההייתההעליוןהמשפטובביתהמחוזיהמשפטבביתהישירההאסמכתא 36

עזהמניותאתלקנותנכונותועליוזיעשהקונהסוכסמקרהבאותוהמניות,מכירתשל

אתלהשיגהיהניתןלאאךזקות,וארבע-עשרהחמשבשעהכךעלהוזיעהקונהבערב,שש

פישעלנקבעההפרש,אתתבעוהקונההמניות,שעריעלולמחרתבערב,בשבעאלאהמוכר

כי(אסהשעריסלהפרשזכאיוהקונהכ.דעלהקונההוזיעכאשרחוזה,נוצרההצעהתנאי

במסירתלהסתפקצריכההייתהלאהתובעשלפקיזתוהתורס,אשמובשלהופחתהפיצוי

אתלוולמסורלטלפוןלנתבעלקרואעליההיהאלאהנתבע,שללפקיזתוהקנייההוזעת

בערבשששעזלזאוגעליושהיהבכךהיההמוכרבהתנהגותהאשסהרכישה),עלההוזעה

 T v, S, Reichsgericht ,המזויקת,האסמכתא , 489-488בעמיזוסמן,להשיגו,יהיהניתן
336 ) First Civil Senate, 3,1,1920, 97 ERG (Z , בספרולאנגליתבתרגוסמופיעה

 , ARTHUR TAYLOR VON MEHREN, THE CIVIL LAIV SYSTEM 489-491 ) 1957 (של

הואחוזהבכריתתאשסבגיןהניתןהפיצוישעקרוניתהואהגרמניבמשפטהכללהיוסעז

 HUGH BEALE ,(חיובי),קיוספיצוייינתןמיוחזיסבמקריסורק(שלילי),הסתמכותפיצוי

ARTHUR HARTKAMP, HEIN KOTZ & DENIS TALLON, CASES, MATERIALS AND TEXT 

) 2002 ( 255-256 ON CONTRACT LAW , 

 , 584-583בעמ'שס, 37
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בעניין , 38כפוילחוזהומתןמשאלהפוךניתןמסוימותבנסיבות ,אחרות

 ,ולנשטייןהשופטתשלגישתהאתבן-פורתהשופטתאפואאימצהזה

 , 39ינמהגרבמשפטשפותחכפיהעיקרוןעלבהסתמכה

בפועלוהתוצאההווותו,בעוותו.
בךיעבךלוויתורמראשויתורבין . 1

ףיסעשמציעלסעדבאשרזפניקבענייןשנקבעההחשובהההלכה ,כאמור

בסעדהתובעיםזכולאדברשלבסופושכן ,אגבאמרתבבחינתנשארה 12

ולנשטייןהשופטתעמדת ,כזכורחתמו,שעליוהוויתורכתבבשלכלשהו

ובלית ,מחאהתחתנחתםזהיישכן ,תופסאינושהוויתורהייתהזהבעניין

שרצוהדירהאתלרכושיכוליםורעייתוהואהיולאאחרתכי ,ברירה

שטרוזמןהשופטגםהעליון,המשפטתיבבנדחתהזועמדה , 40 "לרכוש

המתירהקסםמילתאיננההמחאהייבציינו: ,עמישיבענייןאותהדחה

לתבועואחר-כך ,ההסכםמפריליהנות ,יריבועםהסכםלחתוםלאדם

איננוהאילוץכאשרמועילהאינה ] .. ,[המחאההסכם,היהלאכאילואותו

כאשראילוץשלבמצבהיושהמבקשיםראיהשלשמץהובאלא ] .. ,[קיים

לוותרהסכמתםעלוחתמוהנדוןבבניןאחרתדירהלרכישתלהסכםהגיעו

 , 4l "מהמשיבהתביעותיהםעל

 ] .. ,[דומהייאליוהגיעושהצדדיםשההסדרציינהבן-פורתהשופטת

הקוגנטיאופיולשאלתאכן , 42 "אותןודדיםעמהמשפטשבתי ,רבותלפשרות

בעקבותבדיעב.דולא ,מראשבוויתורמדוברכאשרחשיבות 12סעיףשל

הצדדיםרשאיםומתןבמשאלבבתוםלפעולהחובההפרתעלהגילוי

ככלמחייבזההסכם , 43ההפרהלתוצאותהמתייחספשרהלהסכםלהגיע

לאאםמחייבויתור)(אופשרההסכם ,הנזיקיןדיניבמישורפשרההסכם

העובדותבידיעתשנעשהתוריוביןלהבחיןשישמכאן ,בכריתתופגםנפל

מוותר,הואמהעליודעואינו ,להפרהעראינוהצדכאשר ,סתמיויתורןילב

באותו , 4Sהיבהטעאובטעותלוקההואשכן , 44יתפוסלאהאחרוןהוויתור

 , 46יתפוסלאהואגם ,עושקאוכפייהמתוךשנעשהויתור ,אופן

גם ,כאמור ,העומותידיעתתוךבדיעבדהוויתורנעשהדנןבמקרה

ביןהחותמים,נמצאושבורברה,חוסרשללמצבכלשהיראיההובאהלא

אם ,הרוכשיםכלפיכטלההחרבהאםבשאלהאמיתיסכסוךץפרהצדדים

ואילו ,כבולהשהחרבהסרבו ,דרבלחרבהשילמולאשעדיין ,הרוכשים ,לאו

כדיעולהאינוכשלעצמוהואהחוזהבתוקףלהכירסירובבכך,כפרההחרבה

להתפשרהעדיפוהםאך ,משפטלביתלפנותחופשייםויההחותמיםכפייה,

שעשוהפשרה ,רהיהדאתלהםלהבטיחיכולהשהייתההפנייהאתולחסוך
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לשיכוןישלמושלפיה ,וחדשהנוספתלפשרהקיזפנהזוגבניהגיעוהעליון

המקורילמחירלהוסיףעליהםשהיהההפרשמסכוםכמחציתרקעובדים

הדיןשפסקבהסכימם ,המשפטלביתכךעלהודיעוהצדדיםהדירה,של

 ,הגיעושאליהמהפשרהיגרעלאשיינתן

שתרמה ,מקורית ,חדשניתבהלכהזכינו :העולמותמכללטובזכינוכך

העיקרוןעלשומרתשהיאתוך ,הלבתוםעקרוןשללעיצובומשמעותית

החוזהלביןשהופרהההבטחהביןבמאבקלקיים,יששחוזיםהבסיסי

י,כראו ,זפניקהלכתהכריעה ,המקורי)הפשרה(חוזהההפרהעלשוויתר

פי(עלהסופיתהתוצאה ,השניהצדמן ,המקוריהפשרהחוזהלטובת

 ,העליון)שפטמהבביתההכרעהלפניהגיעושאליה ,החדשההפשרה

החוזהאת ,זאתבכלקירבה, ,זפניקהזוגיבנשללטובתםבדיעבדשפעלה

לתקנה,הועילהובכך ,שהופרההמקוריתלהבטחה

חך-פעמילשחקןחוזרשחקןבין . 2

התאוריהאתזהבמקרההעובדותממחישותחרבתיתמבטמנקודת

חד-שחקנים :מתדייניםסוגישניביןהמבחינה ,גלנטרמרקשלהקלאסית

חוזריםםישחקנשלשסיכוייהםמבהירגלנטר ,חוזריםושחקניםפעמיים

4חד-פעמייםשחקניםשלמאלהגבוהיםבהתדיינויותלזכות יוצרממילא 8
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מקומיותרשויות ,בנקים ,תאגידיםלרובהםחוזריםשחקנים

שחקנים ,מסוימיםבמובנים , 50 "חזקיםיידיןבעליכלומרעצמה,נהיוהמד

 "לרפא"באפשרותםשישיודעיםהם- "סיכוןאוהביייהםאלהחוזרים

שבחלקסיכוןנטילתתוךמאוחריםויתורכתביידיעלבהתנהלותםפגמים
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5מאוחריםויתורכתביעלולחתימהלפשרותלהסכיםיטו l , 

מסוימיםצרכנייםבתחומיםהמחוקקקובעלבעיהחלקיכמענה

חוזיםהחקיקתי,להסדרבניגודהעומדיםחוזיםשלתוקפםעלהגבלה

לחוקא 7סעיף ,לדוגמההלקוח,לטובתמנוסחיםהםאם ,תקפיםכאלה

זהחוקהוראותעללהתנותאיןייכיקובע-1973גייתשל ,(דירות)המכר

המחתיםקבלןשלזההואהדירותבשוקשכיחמצב ,"הקונהלטובתאלא

המכרלחוקא 7מסעיףהדירה,לקבלתכתנאיויתורכתבעלדירהקונה

המתגליםמאוחריםלפגמיםבנוגעויתורכתביכי ,להסיקניתן(דירות)

סעיף , 52 "יתפסויילאלתקנם)הקבלןבחובותעוסקזהחוק(אשרבדירות

כאלהבנסיבותלהגןהמחוקקשלשאיפתוואת "צרכנייירציונלמבטאזה

לגביויתורמראשלכפותהמבקשקבלןביןהבדלקייםאך ,הרוכשעל

ויתורלבין ,להםמודעאינושהרוכשלהימסרהעומדתבדירהפגמים

אםברורהיהלאכללבוואשר ,ידועותהעובדותשבובמקרהבדיעבד

זפניק,בענייןשהיהכפי ,חוזהנכרתבכלל

צרכניבהקשרגםהמשפטבתיידיעלהנקוטההמדיניות ,כעיקרון

 ,ויתורוכתביפשרותשלבתוקפםלהכירישכיהיא ,חקיקהידיעלהנשלט

ופסק , 53הצרכןשלזכותוהתגבשותלאחרעבדיבדנעשיםאלהכאשר

מאבדת 12סעיףשלהקוגנטיאופיוששאלתכפי , 54זועמדהמשקףהדין

אופייםבדברהשאלהגםכךבדיעב,דבוויתורמדוברכאשרמחשיבותה

מגבילההצרכניתשהחקיקהמכאן ,הצרכנייםהחקיקהסעיפישלהקוגנטי
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להםמוענקאך ,מראשחוזיהםבניסוחהחוזריםהשחקניםאתאמנם

הלקוחות.עםהפשרההסכמיבניסוחבדיעבדמבוטללאיתרון
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נזייב).מי(השופטת ) 1999 ( 249 ) 2 ( 99תק-שלביטון,נ'בע"מציבוריות

 , 3145 ) 1 ( 2007תק-עלבע"מ,זןחברישלגמלאותקרןנ'וינרייביעקב 9460/06רעייא 54

מיוסזתאלהבסוגיותהמבקשיסשלייתביעתסרובינשטיין:השופטשלזינולפסקחפסי

שלטעותסבטענתואסהקרן,יזיעלהפרתובטענתאסהפיטורין,שטרשלביטולועל

סילוקויתור,כתביהמבטלותטענותהמשפטביתיקבלבנקללאביזוע,אךהמבקשיס.

 .) 2007 (והפטריי

לשירותיםהאילתיתהחברהנ'ישראלמזינת 651/82בעייאמלץהשופטאותוכינהכך 55

 .) 1986 ( 795 , 785 ) 2מ(פייזבאניות,

המאמריס . 501 , 500 , 496ה"שבמיוחז 12.135סיוכהן,פריזמןאסמכתאות:לריכוז 56

במשאלבתוסהעזרעקבייסעזיספלפלזרורההזין:לפסקישירותמתייחסיסהבאיס

תרופההאומנסהחוזיס:לחוק 12ייסעיףזויטשסיני ;) 1986 ( 307יאמשפטעיוניומתןיי

נ'ברזני 5712/01זנייאנוספת:פסיקהוראו .) 1986 ( 39זמשפטמחקרימכאוב?"לכל

השופטתשלזינהלפסק 9פסי , 385 ) 6נז(פייזבע"מ,לתקשורתישראליתחברהבזקן

קיין,נןזוסמן 567/89ע"א ;) 2003 (זה)לענייולאאךבמיעוט,(שהייתהשטרסרבג-כהן

החשמלחברת 700/89עייא ;) 1993 (שמגרהנשיאשלזינולפסק 7פסי , 952 ) 3 ( 93תק-על

חשיןהשופטשלזינולפסק 35פסי , I) 667מז(פייזבע"מ,ישראלמליבונ'בע"מלישראל

בגייץ ;) 1985 ( 480 , 477 ) 4לט(פייזהפיס,מפעלנןבנקירהאחים 244/85בגייץ ;) 1993 (

 .) 1985 ( 73 , 68 ) 4לט(פ"זהפיס,מפעל Iנגלבוע 126/84

 ) 12סעיףשלהבעייתיתלהחלתוכהזגמהזה,בפרקבסמו,ך(ייזון 302-300 , 289 ) 3נו(פייז 57

 ) lנז(פ"זברנזר,נ'בע"מ ) 1987 (נכסיםעלריג 8144/00עייאבנין);קלעניין(להלן: ) 2002 (

פיצויילהעניקהנכונותמפורשות,שנאמרכפיאךהחוזה,נאכףלאאלהזיןבפסקי .) 2002 ( 158

כפוי.חוזהשלבקיומוהכרההיאמשמעותהומתןבמשאהלבתוסחובתהפרתבשלקיוס
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II אילונתוניםויהשבובמצבהצדדיםאתהמשפטדייעמלאמדוע

כיעד ,מתקדםכהלשלבהגיעביניהםוהמתןשהמשאמקום ,החוזהנכרת

בתום-לבשלאהתנהגותאותהלולאנכרתהיהוהוא ,דועיםיההסכםתנאי

שבהםמצביםמצויים ] .. ,[ההסכם?כריתתאת 'האחרוןברגע'שמנעה

החוזהבאכיפתהינובתום-לבומתןמשאלנהלהחובההפרתבגיןהסעד

כךעלעמדה ,בתום-לבוהמתןהמשאנוהלאילולכרותהצדדיםשעמדו

 'בהתקשרותאשם'המכוח' :בציינה ,הפרשותבאחתבן-פורתהשופטת

 ']",[בוצעוכאילו ],',[ביצועןאתמונעאשםשאותו ,פעולותשרואיםיש

 ,כפוילחוזהומתןמשאהפיכת'שלהאפשרותקיימתמיוחדותבנסיבות

 ,אכן ,)'קיוםפיצויי'( 'חיוביים'בפיצוייםלהכרההדרךקצרהמכאן ],',[

אזכי ,הופרהואוכי ,נכרתהחוזהכיההנחהמתוךיוצאיםאנחנואם

על-ידיבמישריןנקבעשהפיצויתוךלחוק 12סעיףשלמגדריויוצאיםאנו

 ,"חוזה)הפרתבשל(תרופותהחוזיםלחוק 10ףיסעהוראות

אם , S8אורחאאגבאם ,דיןפסקיבעשרותאוזכרהזפניקהלכת

לפרשנותבאשרהן ,הדיןפסקשלהאחריםהיבטיוגם , S9בהכרעהכנדבך

ולאזכור,לתמיכהזכו 61ולמחאהלוויתורבאשרהן , 60ההצעה

ובו , 12סעיףשמציעהסעדיםןילענינוגעהדיןבפסקהמרכזיהחידוש

תוםחובתהפרתבגיןהראשוןשהסעדהואהכלל ,כאמורבפירוט,אדון

 ,למעשה ,הבשילשבהםחריגים,במקריםאך ,הסתמכותיפיצויהואהלב

אוקיוםפיצוייהסעדיהיהשכלולו,אתמנעהלבתוםחוסרורק ,חוזה

חשובחלקהיהבן-פורתלשופטת ,הקשריםבכמהיושמהזוהלכה ,אכיפה

כמעטבוצעמקרקעיןלמכירתחוזהכאשר ,למשלכ,ך ,בפיתוחהביותר

דרישתבוקוימהשלאבטענההמוכרלוהתכחשמכןולאחר ,במלואו

6הלבתוםעקרוןמכוח ,אכיפתוועלקיומועלהמשפטביתהורה ,הכתב 2 , 

/579א IIבעבן-פורתהשופטתשלאגבאמרתבעקבות ,השארבין ,זאת 83 

 ,השארבין ,(שנסמכהזואחרונהאמרה , 63מ IIבעגבסואחים Iנזוננשטיין

289א IIבעשהביעהלעמדהשיריהמשךהיא ) 64זפניקענייןעלגם / 78 

זאתבמקום ,לקונהדירהלמכירתחוזההפרקבלןשבו , 6Sלובר Iנאשד

כךואחר ,אחרתדירהלולמכורהקונהכלפיפהבעלהקבלןהתחייב

קבעהבן-פורתהשופטתשלישיים,לצדדיםדירהאותהלמכורהתחייב

אינוהאחרתלדירהבקשרשהחוזהמלטעוןמנועשהמוכר-הקבלןשכשם

מכוחו,שבאיםהשלישייםהצדדיםגםכך ,בכתבבמסמךמלווה

שלזההוא ,בן-פורתהשופטתשלהעיקרוןהוחלשבואחרהקשר

הפרתבשלהסעדשאלתאתבבירורשליבןבניןקלבעניין ,פרטייםמכרזים

החמהמנהלי ,פרטיתחברהידיעלמכרזנערך ,ומתןבמשאהלבתוםחובת

שבמסגרתו ,נפרדומתןמשאעמווערכוהמציעים,מביןאחדעילמצפנו

 ,העבודהאתיבצעשהואמציעאותועםסוכםמכןלאחר ,המחירהורד

המנהליםמועצתאישור ,המנהליםמועצתאישורטעוןשהדמלונאמראך

כינקבעבמכרז,השתתףלאשכללאחרלמציענמסרהוהעבודה ,ניתןלא

החמההפרה ,חוזהשנכרתכמעטשבהןבנסיבותומתןמהמשאבפרישה

 , 66קיוםלפיצוייזכאיהראשוןוהמציע ,ומתןבמשאהלבתוםחובתאת

עקרוןשלבפיתוחוהכרוךהקושיעלגםמצביעזהדיןשפסקאלא

דיןפסקיחמישההניבההאמורבמקרההממושכתההתדיינות , 67הלבתום

שהתלבטו ,המחוזי)המשפטבביתשניים ,העליוןהמשפטבבית(שלושה

הראויהסעדומהו ,הלבתוםחובתהופרהאם ,חוזהנכרתאםבשאלות

מטרידהלבעיההדגמהמהוויםזהבענייןההליכים , 68החובההפרתבגין

הן ,הטרום-חוזיבשלבהןהעיקרון,שלהמופרזהבעייתי,שומוימיהנובעת

וחוסרבותייצחוסרהתדיינויות,ריבויויאחרשגרריישום , 69החוזיבשלב

 , 70למדיחריפהביקורתהוטחהזומגמהשכנגדכךעללתמוהאיןודאות,

מהווההלבתוםעקרוןשלפרשנותוסביבבארץהמתחוללהוויכוח

קניתיהאמרבספרות ,הראוייםהחוזיםינדימהםבשאלהערלדיוןהד

והגישההפורמליסטיתהגישהמתחרות:גישותשתיביןמאבקמתנהל

בכלליםדבקההפורמליסטיתהגישהאלית),טונטקסהקו(אוהמהותית

נותנתהקונטקסטואליתהגישה ;החוזהללשוןעדיפותונותנתםיהמסורתי

צודקתהנראיתלתוצאהחתירהמתוך ,והגינותסבירותשללערכיםעדיפות

ביטוינותנתבן-פורתהשופטתשלשעמדתהלומרניתן , 71המקרהבנסיבות

ובמידתהעקרונותאתקבעהשבובאופןנעוצהגדולתההגישות,לשתי

(שתיבחן 72זוננשטייןשבענייןלזוהדומה ,זפניקיןיבענגישתה ,יישומם

הפורמליסטיתהגישהביןמוצלחבאופןלאזןניתןכיצדמדגימה ,בסמוך)

אלית,טונטקסהקולגישה

המבטא ,מושכלויישוםיצירתיחזוןההלכותמשקפותהמקריםבשני

קבעההמקריםבשני ,וחברתייםכלכלייםתהליכיםוהבנתימעשחוש

משאלהפוךעשויהלבתוםשעקרון ,אגבבאמרת ,בן-פורתהשופטת

אף-זפניקבעניין :הבסיסייםלכלליםבניגודגם ,מחייבלחוזהומתן

הושלמהשלאאף-זוננשטייןובעניין ,הקיבולתהליךהושלםשלא

ניתןוכיקדושה,בכלליםשאיןאפואהיאהמוצאנקודתהכתב,דרישת

אמרותבגדרהדבריםהושארוהמקריםבשני ,הצורךבמידתמהםלסטות

ןיבעניאחרים:אינטרסיםעםההגינותעקרוןאתלאזןהצורךבשלאגב

עם-זוננשטייןןיבעני ;(הראשון)הפשרההסכםסופיותעם-זפניק

לאעודכלומתןממשאפרישההמאפשר ,השליליהחופששלהעיקרון

 ,חוזהנכרת

הגינותמחוסרביותרצורךישכפוילחוזהומתןמשאלהפוךכדי

אלמלאזפניק,בענייןשהיהכפיממששלהסתמכותנדרשת , 73ומתןבמשא

 ,עובדיםשיכוןכלפיבתביעתםזוכיםזפניקבענייןהרוכשיםהיוהוויתור

כלעשוםי(הרוכשביותרמשמעותיתהסתמכותהייתהבהתנהגותםשכן

זוננשטייןבעניין ;חוזה)לכרותזכותםאתלהקיםכדיעליהםשהוטלמה

נוצרולא ,פעוט)סכוםשלראשוניתשלום(למעטדמנעשהלאכמעט-

דומהבעיהנכרת,שלאחוזהשלבקיומוהכרהשיצדיקהסתמכותסיבס

 ,המכרזמזמינת ,בחברהאשמהדבקהאםגם :בניןקלבענייןהתעוררה

לכלחוזה,קיוםשלבסעדהכרהשיצדיקממשיהסתמכותבסיסנוצרלא

 , 74הסתמכותבפיצוייהמציע-התובעאתלזכותהיהראוי ,היותר

יןיענ :אלהותיבהתדיינוהצדדיםמעמדאתשובלהבליטגםראוי

הםזוננשטייןוענייןזפניקענייןסוחרים,ביןבתחרותעוסקקל-בנין

הפערשבהםאלהבמקריםספק,מולצרכןשלעניינונדוןשבהםמקרים

שממילא ,החוזיםחופששלהעיקרון ,אחתלא ,מפנה ,בולטהצדדיםבין

העיקרוןלטובתמקומואת ,מלכתחילההעוצמהבמלואבהםפועלאינו

לכלליםעדיףמעמדניתןשלנובהקשר ,זאתעם , 7Sהחוזההגינותשל

 ,צודקתבעיניינראיתהתוצאהשהובהרו,מהטעמיםוכאמור ,הפורמליים
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אחרןשנהשלושןםח.

בתחילתזפניק.פרשתאתשהולידוהאירועיסמאזחלפושנהשלושיס

וכלכלית.פוליטיתמבחינהההוהשניסשללחשיבותוהתייחסתירשימתי

לדיוננו.הנוגעיסמאזשחלובשינוייסואתרכז ,אצטמצסהדמיסבסיכוס

לקוסמותהפכו ,אזכברקוסמותשהיורקנאטי,פרויקטשלהדירות

השכונותמולאחתנחשבתגימלאביברמתשכונתיותר.הרבהאף

-1979בלכך:עדותהואבשכונההדירותשלשווייןבתל-אביב.המוצלחות

זולהיה ,במודעהשהוצעכפיבפרויקט,חדריס 5דירתשלהמקורימחירה

לאחר ,כיוס . 76בבליבשיכוןחדריסשלושהדירתשלממחירהמשמעותית

 ,רקנאטימפרויקטמהדירותאחתשלבמחירהלקנותניתו ,שנהכשלושיס

 . 77בבליבשיכוןחדריסשלושהשלדירותשתילפחות

המובילותהבנייהמחברותאחתלהיותממשיכהעובדיסשיכוןחברת

תרמהומתו,במשאהלבתוסחובתשלבעיצובהלתפקידהנוסףבישראל.

ראשית,נוטפיס:במישוריסההכרעהלצזקתבאשרטפקותהזיןפטקמעוררכןכמו 67

היהחייבהחברה,למנהליהמציעביןההתקשרותפרטישטוכמושלאחרמניחהוא

אישורהאתהופכתהיאשכןבעייתית,זוהנחהאישורו.אתהואאףלתתהזירקטוריון

מטתמךהזיןפטקשנית,ההנהלה.החלטותעלגומיחותמתלמעיןהמנהליסמועצתשל

 \ Vww.student .- ) 20(פטי Plas v. Valburg ) 1982 (בהולנ,דשנפטקזומהמקרהעל
unimaas.nl/jch.pronk!frame_plas-valburg.htm . עסציבוריבמכרזזוברשסאך)

ולקשורבמכרזהשתתףשלאלמציעלפנותאפשרותאיןזהמטוגובמכרזמקומית),רשות

זיןשבפטקיצויןשוניס.כלליסחליסשעליופרטי,מכרזנדוןכאןזאת,לעומתחוזה.עמו

טייגיסלהונקבעו , Plas v Valburgהלכתטוייגה ) HR 14 lune 1996 (יותרמאוחר

 , Bealeראוומתן:מהמשאפרישהמאפשריסמוצזקאינטרטאונטיבותשינוישלפיהס
 . 263בעמי , 36ה"שלעיל

קיימת,ההבחנהאךהציבורי,למכרזהפרטיהמכרזכלליביןלמזגניטיונותנעשואצלנו

 22/82בז"נראו:עטקייס.גופיסשניביןבהתקשרותכשמזורבבמיוחזשתתקייס,וראוי

הזיןפטקאתשביטל ,) l) 441 (1989מג(פ"זמ, IIבעמשהרביב Iנמ IIבעיולסבית

השוויוןשעקרוןנקבע ,) l) 533 (1982לז(פ"זיולס,ביתנ'רביב 207179ע"אשבערעור,

פרטייס.מכרזיסעלחלאינוציבורייסמכרזיסעלהחל

ומתן.במשאהלבתוסחובתהופרהלאוכיחוזהנכרתשלאנקבעהמחוזיהמשפטבבית 68 0בקיוסהלבתוסלעיצובאף ,מובהקתחוזרתכשחקנית ,עובדיסשיכון

המשפטלביתהוחזרוהזיוןהלב,תוסחובתשהופרהנקבעהעליוןהמשפטבביתבערעור

הוגשהזהערעורעל . 57ה"שלעילבנין,קלענייןהפיצוייס:גובהאתשיקבעכזיהמחוזי

והשכרהלבניהרעננה.מע.ר Iנמ IIבעבניןקל 140/99זנ"אשנזחתה:נוטףלזיוןבקשה  1450107 )א"ת(ע"א ;) 1987 ( 551 , 547 ) 2מא(פ"זמאירוב, Iנקסלר 49/83ע"אלמשל, 58

דינהלפטק 8פטי , 14293 ) 3 ( 07תק-מח , Polskie Linie Lotnicze Iנמ IIבעסקייאופן

פטי , 6042 ) 1 ( 05תק-מחמרכוס,נ'חוסייסי 697102(חיי)ת"א ;) 2007 (גנותהשופטתשל
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