
 טעות, הטעיה ותנאי•
א מכות הדיו ל ל כ  מ

 (בעקבות ספקטור נ, צרפתיי, עיזבון שיים נ׳ עמיגור בע"מ>, אהרון נ1 קרסנטי׳)

 מטרתה של רשימה זו היא להצביע ראשית, על הקשר שבין סוגיית הפגמים התודעתיים(קוגניטיביים)

 ברצון, היינו טעות והטעיה, לבין ההוראות בחקיקה המטילות חובות רבות ומגוונות על צדדים לחוזה.

 ושנית, על כך שנושאים שבעבר ניסו להתמודד עימם במסגרת דיני הפגמים ברצון, מוצאים כיום את

 פתרונם בגדר ההוראות המגדירות את חובות הצדדים(תנאים מכללא מכוח הדין). התפתחות זו

 משתקפת בבירור בפסיקה הישראלית
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 בכל זאת קיים הבדל בסיסי בין השניים, ואין
 צריך לומר שהדרישה שצד יגלה מיוזמתו נתונים
 הנוגדים את האינטרס שלו חמורה לאין ערוך מן
 הדרישה להימנע מאמירת דברים שאינם אמת.
 בשלב הנוכחי של ההתפתחות החברתית הגענו
 להכרה כי בהקשר לכריתת חוזה צריך ליתן בי
 טוי, באמצעות כללים משפטיים, לחובה
 המוסרית לומר אמת (אף שגם כאן יהא זה נכון
 יותר להגדירה, בתחום המשפט, כחובה להימנע
 מאמירת אי אמת). אך אין הצדקה לנורמה משפ
 טית המטילה חובת גילוי כללית. נורמה כזו
 איננה מציאותית ואיננה תואמת את הציפיות
 הרגילות של המתקשרים10. בלשונו של השופט
 לנתי, בהקשר לעיסקה לרכישת מקרקעין, ״אנו
 עוסקים בחוזה מסחרי רגיל ואל לנו לקבוע רמה
 מוסרית גבוהה מדי למשא ומתן בעיסקות כגון
 אלה, שמא נפגע ביציבות המסחר ובציפיותיו של
 אדם אשר חתם על חוזה...״״. נקודת המוצא בסו־
 גיית אי הגילוי מושתתת, איפוא, על העדר חובה
 כללית לגלות. התנאי הבסיסי להיווצרותה של
 חובת גילוי הוא שהעובדות היו ידועות לצד
 הנדרש לגלות, שכן כרגיל אין אדם נדרש לגלות
 את אשר הוא עצמו איננו יודעי-׳. אולם אפילו
 יודע אחד הצדדים עובדות העשויות להשפיע על
 הצד לשני בהחלטתו אם להתקשר בחוזה ובאילו
 תנאים, אין זה מובן מאליו שעליו לגלותן. על
 מנת שאי הגילוי יקנה ברירת ביטול, צריך
 להראות שמוטל היה על הצד ששתק למסור את
 הנתונים שמדובר בהם, זאת על יסוד דין ספציפי,
 נוהג או שיקולים מיוחדים שמכוחם נוצרה חובת
 גילוי בנסיבות המקרה. דיון בשיקולים אלה ובנ־
 סיבות, שבהן קמה חובת גילוי חורג מן המסגרת
 הנוכחית״. לענייננו די להצביע על העדרה של

 חובת גילוי כללית.
 סקירה קצרה זו נועדה להצביע על מגבלו־
 תיהם של דיני הטעות וההטעיה (בעיקר הענף
 המושתת על אי גילוי) מנקודת ראותו של הצד
 שכרת חוזה עקב טעות. בהעדר מצג שווא או
 הפרה של חובת הגילוי,1•׳ מותנית האפשרות של

 דעת בית המשפט איננה מתעוררת כלל ולכן,
 בדוגמא שהובאה לעיל בעניין רכישת נכס, אם
 גבעה הטעות ממצג שווא של המוכר בדבר
 תכונותיו של המימכר, יוכל הקונה לבטל את
 החוזה ולהשתחרר מן החיוב לרכוש את הנכס.

 מכאן החשיבות המרכזית של דיני ההטעיה.
 דיני ההטעיה מורכבים משתי קטגוריות
 עיקריות. האחת, הטעיה אקטיבית באמצעות מצג
 שווא. הטעיה כזו קיימת כאשר מוסר צד אחד
 לצד השני נתונים לא נכונים, ובעקבות זאת
 ניאות הצד השני להתקשר בחוזה. הקטגוריה
 השניה עוסקת בהטעיה שמקורה באי גילוי. מדו
 בר במקרה שבו נמנע צד אחד מלגלות לצד השני
 נתונים הידועים לו והעשויים להשפיע על הצד
 השני בהחלטתו אם להתקשר בחוזה. עקב אי הגי
 לוי פועל הצד השני ללא ידיעת הנתונים הדרו
 שים (כלומר פועל על יסוד טעות) ומחליט
 להתקשר בחוזה. קיים הבדל דרסטי בין
 הקטגוריה של מצג שווא לזו של אי גילוי. הבדל
 זה נעוץ בכך שמוטלת חובה כללית לומר אמת,
 על כל מי שמוסר אינפורמציה לחברו על מנת
 לשכנעו להתקשר עימו בחוזה. הפרת חובה זו ולו
 בתום לב, מקנה לצד שהוטעה ברירה לבטל את
 החוזה (בהנחה שקיים קשר סיבתי בין ההטעיה
 לבין קשירת החוזה). לעומת זאת לא קיימת
, ואי הגילוי יהווה הטעיה אך  חובת גילוי כללית׳,
 ורק אם קיימת היתה חובה לגלות את האינפור

 מציה שלא נמסרה.
 הטעם להעדרה של חובת גילוי כללית הוא
 זה: חובת גילוי דורשת מהצד הנוגע בדבר
 לעשות מעשה אקטיבי העלול להזיק לאינטרס
 שלו, היינו, לגלות נתונים שאינם נוחים לו,
 כאשר בעקבות זאת עשוי הצד השני להימנע
 מקשירת החוזה או להסכים לו רק בתנאים פחות
 נוחים לצד המגלה. נכון הוא שגם הדרישה הכל
 לית בעניין מצג אקטיבי, שלפיה אם בוחר צד
 לומר דברים שישפיעו על הצד השני, מוטל עליו
 לומר דברי אמת, מטילה על אדם לפעול בניגוד
 לאינטרס שלו (כאשר האמת איננה נוחה לו).
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 מסגרת הנוכחית
 לא אדון במפורט בדיני הטעות וההטעיה, אולם
 אצביע על נקודות מרכזיות אחדות, שהבהרתן
 דרושה להבנת הקשר בין דינים אלה לבין

 הדינים בדבר תנאים מכללא מכוח הדין.
 ניתן לומר בלשון פשטנית כי נקודת המוצא
 לגבי טעות היא שאין אדם יכול להשתחרר
 מחוזה שכרת עקב טעות, אם הצד השני איננו
 אחראי לטעותו. חריג לכלל זה מצוי בסעיף 14
 (ב) לחוק החוזים שבמסגרתו הוענק שיקול דעת
 לבית המשפט לבטל את החוזה לפי בקשת הצד
 שטעה. במקרה כזה מוסמך בית המשפט לחייב
 את הצד שטעה בתשלום פיצויי הסתמכות4 לצד
 האחר5. אולם בפועל ממעטים בתי המשפט להש
 תמש באפשרות זו, ובכלל עצם הפעלתו של
 סעיף 14 (ב) היא נדירה ביותר*. נניח, למשל,
 שפלוני ערך חוזה לרכישת נכס בהאמינו בטעות
 כי הוא ניחן בתכונות מסויימות. פלוני קשור
 בחוזה ואין הוא יכול להשתחרר ממנו בטענת
 טעות, אף אם הסתבר לו כי הנכס איננו מתאים
 לצרכיו ואין לו בו כל תועלת. אמנם, יש בידו
 לפנות לבית המשפט בבקשה שיבטל את החוזה
 לפי סעיף 14 (ב) לחוק החוזים, אולם כאמור סי

 כוייו להצליח בבקשה זו הינם דלים למדי?.
 שונים הדברים, אם הצד השני נחשב בעיני
 הדין אחראי לטעותו של המתקשר, היינו, כאשר
 הטעות נובעת מהטעיה של הצד השני(או של
 אדם אחר שפעל מטעמו). אם היתה הטעיה כזו,
 יכול הצד שהוטעה לבטל את החוזה בכוחות
 עצמו, באמצעות הודעה שישלח לצד האחר8.
 הביטול הוא עניין שבזכות והשאלה של שיקול

6 החריג החשוב ביותר הוא פסק הדין בבג״ צ 221/86 כנפי ג׳ בית הדין 8 
 הארצי לעבודה, פ־ד מא(1) 469, שבו החיל בית המשפט את הוראת סעיף 14(ב)

 לחוק החוזים.

7 חוק החתים מפרט קטגוריה נוספת של טעות שבמסגרתה זכאי הצד 8 
 הטועה לבטל את החוזה. הביטול הוא עניין שבזכות ואיננו מותנה בשיקול דעת
 בית המשפט. מדובר בביטול לפי סעיף 14(א) לחוק החוזים העוסק במקרה שבו
 התקשר אדם בחוזה עקב טעות שעה שהדבר היה ידוע לצד השני או שהיה עליו

 לדעת על כך. אף שהוראה זו נכללת בגדר הסעיף על טעות מדובר לדעתי
 בהטעיה באמצעות מחדל(שתיקה). במקרה זה נחשב בעיני הדין הצד ששתק

 כאחראי לטעות של זולתו. למעשה עולה מסעיף 14(א) כי אם צד אחד יודע
 שחברו עומד להתקשר בחוזה עקב טעות יסודית מוטל עליו לגלות זאת. זוהי

 איפוא, דוגמא לחובת גילוי מכוח הדין. למעשה, מדובר בנושא הנכלל בגדר
 סעיף 15 לחוק החוזים, שבו נקבעה(בסיפא) ההוראה הכללית בעניין חובת

 גילוי. במילים אחרות, סעיף 14(א) מבטא מקרה פרטי בנושא הכלול בסיפא של

 7̂ מאת: פרופ׳ דניאל פרידמן(פרופסור מן המניין הפקולטה למשפטים
 אוניברסיטת תל אביב. דיקאן בית הספר למשפטים. המכללה למנהל).

1 ע״א 838/75. פ״ד לב(1)231. 8 

2 ע״א 340/88, פ״ד מד(3) 167 8 

3 ע־א 607/88, פ״ד מב(1) 397. 8 

4 ביחס לפיצויי הסתמכות ראה ד׳ פרידמן וני כהן חוזים(תשניא כרך א) 8 
 100־103; 627־635;

5 החיוב בפיצויים מושתת על ההנחה שלפיה אין הצד האחר אחראי 8 
 לטעות של זולתו. משום כך אם מבקש הזולת להשתחרר מן החוזה עשוי בית

 המשפט לחייב אותו לפצות את הצד האחר, שאיננו אחראי לטעות ואשר עלול
 להיפגע מן הביטול.
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 שים לשם היווצרותה של חובת גילוי (למשל,
 מחמת העובדה שאותו צד עצמו לא ידע את הנ

 תונים הדרושים).
 מובן שאם התקיימו התנאים היוצרים חובת
 גילוי, עשויה חובה זו להתקיים בצירו של התנאי
 מכללא מכוח הדין ותקנה סעדים בשל הטעיה
 (בהנחה שחובת הגילוי לא קויימה) בצד הסעדים
 בשל הפרת חוזה. מטבע הדברים הוא שבמקרה

 הרגיל יהיו הסעדים אלטרנטיביים.

 עוצמתן של החובות מכוח הדין גוברת במידה
 רבה כאשר מקורן בהוראות חוק כופות (קוגנ־
 טיות), היינו הוראות שהצדדים אינם חופשיים
 לשנותן באמצעות הסכם ביניהם. כר, נניח שפ
 לוני חתם על חוזה אחיד מבלי שהיה ער לכר
 שיש בו תנאי הפוגע בצורה חמורה באינטרס
 שלו. ניתן לומר שטעה, ולעתים יהיה בידו לזכות
 בסעד במסגרת הדינים הנוגעים לפגמים ברצון
 (למשל, אם הצד השני הטעה אותו בקשר לתוכן
 המסמך). אולם הבעיה עשויה להיפתר בדרך
 אחרת, היינו, באמצעות ההוראה שבסעיף 3 לחוק
 החוזים האחידים המאפשרת לבית המשפט לבטל
 או לשנות תנאי מקפח בחוזה אחיד. הוראה זו
 עשויה לחול אפילו היה פלוני ער לתנאי
 שבמסמך כך שלא היתה כל טעות מצירו.
 תחולתו של חוק החוזים האחידים איננה מותנית
 בקיום פגם ברצוף2, אולם במקרים לא מעטים
 הוא עשוי לפתור ״בעקיפין״ בעיות שבעבר הת־
 מודדו איתן בכלים אחרים, לרבות באמצעות

 דיני הפגמים ברצון.

 ננסה להמחיש את האמור לעיל באמצעות
 מספר פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט

 העליון.
 הפקטור נ׳ צרפתי21:

 במקרה זה ביקש אדם למכור חלקת קרקע
 באזור שבו התירו, בדרר כלל, לבנות בניין בן 16
 דירות על מגרש מסוג זה. במהלך נסיונותיו
 למכור את המגרש במחיר שבו חפץ הסתבר לו
 שעל מגרשו ניתן לבנות 12 דירות בלבד. אחד
 הקונים הפוטנציאליים אף נסוג מסיבה זו מן
 העיסקה, והמתווך שטיפל בעניין הודיע למוכר
 כי לא ניתן לקבל את המחיר שהוא חפץ מחמת
 העובדה שניתן לבנות על המגרש 12 דירות
 בלבד. כעבור זמן נמצא, באמצעות מתווך אחר,
 קבלן שלא ידע על ההגבלה ואשר ניאות לשלם
 את המחיר שדרש הבעלים. כאשר נודע לקבלן
 דבר ההגבלה על מספר הדירות שניתן לבנות על
 המגרש ביקש לבטל את החוזה. השופטת בבית
 המשפט המחוזי החליטה שזהו מקרה מתאים לבי
 טול חוזה לפי שיקול דעת בית המשפט כאמור
 בסעיף 14 (ב) לחוק החוזים אולם השאירה
 להתדיינות נוספת את השאלה אם על הקבלן
 לשלם פיצוי כלשהו למוכר בעקבות ביטול

 החוזה מכוח סעיף זה22.

 בבית המשפט העליון ננקטה גישה שונה.
 אחד השופטים (השופט אשר) בדעת מיעוט (מבי
 חינת ההנמקה) סבר שהקונה(הקבלן) זכאי לבטל
 את החוזה מחמת הפרתה של חובת הגילוי על ידי
 המוכר, וזאת הן לפי סעיף 14 (א) לחוק החוזים
 העוסק בביטול חוזה מחמת טעות הידועה לצד
, והן לפי סעיף 15 לחוק. שופטי הרוב הגי־ 2  השני1
 עו לפתרון בדרך שונה. הם סברו כי לא הוכח
 שהקונה הפר את חובת הגילוי. לדעתם לא היה
 על הקונה לגלות מיוזמתו את מספר הדירות
 שניתן להקים ומכאן שלא חלה חובת גילוי
 כאמור בסעיף 15 לחוק החוזים. המוכר לא נדרש
 לחקור מדוע מוכן קונה מסויים לשלם מחיר גבוה
 יחסית עבור מגרש, ולא הוכח שהוא ידע על
 טעותו של הקונה ביחס למספר הדירות שניתן

 הצד הטועה להשתחרר מן החוזה בשיקול דעת
 בית המשפט לפי סעיף 14 (ב) לחוק החוזים, וב
 אמור, הסיכויים שבית משפט יבטל חוזה מכוח
 סעיף זה הינם דלים למדי. מטרתה של רשימה זו
 להצביע על כך שבמקרים רבים מתמודד הדין
 עם הבעיה בכלים אחרים, היינו, באמצעות

 הדינים הנוגעים לתנאים מכללא.

 תעולפורניתם ע1ל

 רננאים מכללא מפות

 תדין

 חקיקה האזרחית ה
 העניפה והחקיקה הצרכנית מטילה על צדדים
 לחוזה שורה ארוכה של חובות. במקרים רבים
 דינן של חובות אלה הוא כדין התחייבות שצד
 נטל על עצמו במסגרת החוזה. במילים אחרות,
 רואים חובות אלה כנכללות בחוזה מכוח הדין.
 מכאן גם הכינוי ״תנאים מכללא מכוח הדין״.
 נשוב לדוגמא בעניין רכישת נכס שאין בו
 התכונות שהקונה מצפה להן. להנחתנו פעל
 הקונה מחמת טעות, ואילו ידע את העובדות
 לאמיתן היה נמנע מרכישת אותו נכס. אולם כפי
 שראינו, טעות זו, כשלעצמה, איננה משחררת
 אותו מחיוביו לפי החוזה. ביטול החוזה מכוח דיני
 הטעות(או ההטעיה) יתאפשר רק אם נבעה הט־
 עות מהטעיה של המוכר או מטעמו״ או אם יאות
 בית המשפט לבטל את החוזה מחמת הטעות

 (סעיף 14 (ב) לחוק החוזים).

 אולם התמונה עשויה להשתנות לחלוטין
 לרקע הוראות החקיקה הקובעות את חובות המו
. סעיף 11 (3) לחוק המכר מורה כי המוכר 1  כר6
 לא קיים את חיוביו, אם מסר ״נכס שאין בו האי
 כות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או
 המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן
 ההסכם״. אם נניח כי בדוגמא שלעיל, לא היו
 למימכר התכונות הדרושות לשימושו הרגיל,
 יוכל הקונה לזכות בסעדים בשל הפרת החוזה וב
 מסגרת זו יוכל, בהתמלא התנאים הדרושים,
 לבטל את החוזה. סעיף 11 (3) הנ״ל חל במקרים
 רבים בהם פעל הקונה מחמת טעות(היינו, הקונה
 האמין שהוא רוכש נכס שיש לו האיכות או
 התכונות הדרושות לשימושו הרגיל, שעה שלמ
 עשה אין הדבר כן). אולם הסעיף מסיט את הדגש
 לדיני ההפרה7׳. התוצאה היא שהקונה, בין אם
 הוא זכאי להסתמך על הדינים הנוגעים לטעות
 או הטעיה ובין אם לאו, יזכה להגנה בכלים מש
 פטיים אחרים, היינו, באמצעות החקיקה
 המגדירה את חובות המוכר. הגנה זו איננה מו
 תנית בשאלה אם המוכר הטעה את הקונה אם
 לאו. על מנת שתחול די בכר שהתמלאו היסודות
 המפורטים בחקיקה המגדירה את חובות המוכר*׳׳.

 חשיבותן הרבה של החובות מכללא מכוח
 הדין בולטת במיוחד לרקע המגבלות על חובת
 הגילוי, שאוזכרו לעיל. כפי שראינו לא קיימת
 חובת גילוי כללית. כמו כן אפילו מדובר בנתון
 שכרגיל קיימת לגביו חובת גילוי, מותנה קיומה
 של חובה זו בכך שהנתון היה ידוע לצד שמדובר
 בו׳״. אולם מקום שהחוק קובע את אחריותו של
 אחר הצדדים ביחס לנתונים מסויימים (למשל,
 להתאמת המימכר כאמור בסעיף 11 (3) לחוק
 המכר) ונתונים אלה לא התקיימו, תחול על אותו
 צד אחריות בשל הפרת תנאי מכללא שמקורו
 באותו חוק. אחריות זו, שהיא במהותה אחריות
 חוזית, תחול אפילו לא התקיימו התנאים הדרו־

 איור: איציק רנרט

או לקנות מקרקעין באותו איזור אין  שבאזור מסויים יש מחצבים. נראה שבבו
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 118 פסק דין ספקטור ג׳ צרפתי, הערה 1 לעיל, בעמי 244.

 12/1 תנאי זה משתקף הן בפסק הדין ספקטור נ' צרפתי, הערה 1 לעיל והן
 בפסק הדין אהרון נ' קרסגטי, הערה 3 לעיל. סוגיה זו תידון בהמשך.

3 / דוגמא אחת לחובת גילוי הובאה בהערה 7 לעיל(טעות הידועה לצד 8 
 האחר).

ה הערה 7 לעיל. א  141 לרבות ידיעה על הטעות, ר

ד שקמה חובה לגלות וזאת בין ב ל ב בן גם אי גילוי ו 5 / הטעיה כוללת כמו 8 
 מחמת השיקול שאוזכר בהערה 7 לעיל ובין מחמת נסיבות אחרות.

 סעיף 15.

ה 7 לעיל). ר ע ה ) ק ו 8 סעיף 15 לחוק החוזים, וכן סעיף 14(א) לאותו ח 8 

9 טכנית נחשבת דרישת הגילוי שבסעיף 15 לחוק החוזים ל״נטל״(להבדיל 8 
 מ־יחובה״), שכן הפרתה עלולה רק לשלול את זכויות המתקשר לפי החוזה. אולם

 במקרים מסויימים עשויה הפרתה של דרישת הגילוי להקנות עילה לפיצויים

א על נטל ל בן על חובה ו  לפי סעיף 12 לחוק החוזים. בנסיבות אלה מדובר כמו

 גרידא. ראה ד' פרידמן ונ׳ כהן חוזים(תשניא כרך א) 579. הבחנה דומה ניתן

 לעשות גם לגבי מצג שווא. כאשר הוא מקנה אך ורק עילה לביטול החוזה

 מדובר בנטל, ואילו כאשר קמה עילה לפיצויים בשל מצג השווא, מדובר בהפרת

 חובה. הנקודה היא טכנית וברשימה זו אשתמש בשני המקרים במונח חובה.

א תהיה מוצדקת. ר נסיבות שבהן הטלתה של חובה כזו ל א ת 0 / ניתן גם ל 8 
 כך, למשל, מקובלת הדעה שאם מדובר באינפורמציה שהיא פרי מחקר אין

 החוקר חייב לגלותה לאדם שאין לו איתו יחסי אמון. לדוגמא נניח שפלוני גילה



ל המשאית. נכון הדבר שחובת גילוי  השבתתה ש

 קיימת רק אם היו העובדות ידועות לצד הנוגע

 בדבר. אדם איננו נדרש לגלות את אשר אין הוא

 יודע י*. בכל זאת אני סבור שאדם העושה שינוי

 משמעותי ברכב ללא אישור משרד הרישוי, חייב

 לגלות זאת לקונה. עוברה זו ידועה לו, ואף אם

 אין הוא יודע את מלוא התוצאות העשויות

 לנבוע ממנה, הרי הוא חייב לדעת שלעניין זה

 עשויה להיות חשיבות רבה בעיניו של קונה

 סביר. נראה לי שדי בכר כדי להטיל עליו חובת

 גילוי. מכל מקום, נוכח עמדתו של בית המשפט

 בעניין חובת הגילוי, לא ניתן היה לבסס את זכו

ל הפרתה ל דיני ההטעיה(היינו ע  תו של הקונה ע

 של חובת הגילוי), ושוב נמצא הפיתרון במסגרת

 הדינים הנוגעים לתנאים מכללא מכוח הדין. כפי

ל המוכר, מכוח סעיף  שכבר צויין לעיל, מוטל ע

 11 (3) לחוק המכר, לספק נכס שיש בו האיכות

 או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל. בית המ

 שפט לא התקשה לקבוע כי המוכר הפר חובה זו.

ד זו זכה הקונה בסעד על יסוד הדינים הנו ו ד  ב

 געים לתנאים מכללא מכוח הדין, שהפרתם

 מהווה הפרת החוזה.

 תערורנ סימום

ל דין ה  מגבלות ע

 הטעות שהצד השני איננו אחראי לה (סעיף 14

על היקפה של חובת הגילוי  (ב) לחוק החוזים) ו

 גרמו לכר שבעיות שבעבר התמודדו איתן במסג־

 דת דיני הפגמים ברצון, מוצאות לא אחת את

 פתרונן בגדר הדינים הנוגעים לחובות(או תנאים

־ ע מ ל הצדדים מכוח הדין. ל  מכללא) המוטלות ע

 שה, ניתן לומר שישנו תחום שבמסגרתו קיימת

 חפיפה בין הדינים הנוגעים לפגמים ברצון לאלה

 העוסקים בתנאים מכללא. ברשימה זו הצבעתי

ל דוגמאות בהן בלט יתרונם של דיני התנאים  ע

 מכללא ואשר בהם קצרה ידם של דיני הפגמים

 ברצון. מובן שייתכנו נסיבות בהן יוכל הצד

ל שתי מערכות דינים אלה,  הנפגע להסתמר ע

 למשל, כאשר המוכר הטעה את הקונה באומרו כי

 יש למימכר התכונות הדרושות לשימושו הרגיל,

 שעה שהדברים לא היו נכונים. במקרה כזה יוכל

ל ל דיני ההטעיה והן ע  הקונה להסתמר הן ע

. ניתן גם ג 0  הפרת הוראות סעיף 11(3) לחוק המכר

 לתאר מקרים בהם תחסם האפשרות של הנפגע

ל הדין הנוגע לתנאים מכללא ואז  להסתמר ע

. 3 1  יהוו דיני הפגמים ברצון מקור בלעדי לסעד

 מובן גם שקיימים נושאים הנמצאים אר ורק

 במסגרתה של אחת ממערכות דינים אלה. כף

 הדבר, למשל, במקרה של טעות או הטעיה ביחס

 לנושא שאין לגביו תנאי מכללא מכוח הדין

 (תחולה בלעדית של דיני הפגמים ברצון). דוגמא

 הפוכה היא זו של נכס שהמוכר התחייב לייצרו

 בעתיד ובמהלר הייצור נפל בו פגם. במקרה זה

 אין תחולה לדיני הטעות או ההטעיה, אר הקונה

 עשוי לזכות בסעד מחמת הפרה של תנאי

 מכללא מכוח הרין.

 והתעוררה בעניין עיזבון שיים, שבו התחייבה

 הנתבעת (המוכרת), בחוזה שנערף בשנת 1975,

 להקנות לתובעת(הקונה) זכויות חכירה לתקופה

 ארוכה בבית מסויים. נראה שכבר באותה עת

 היתה תוכנית מיתאר מאושרת שלפיה אמור היה

 הבית להיות מופקע. הנכס אכן הופקע בשנת

ל בפסק ל  1980. הנושא של טעות לא נזכר כ

ל פי הדינים בדבר הפרת חוזה,  הדין, שהוכרע ע

 עם זאת ברור כי הצדדים פעלו מחמת טעות

ל דבר היות  משותפת, שכן איש מהם לא ידע ע

 הבית מיועד להפקעה״. נפסק כי המוכרת הפרה

 את חובתה לפי סעיף 18 לחוק המכר, שלפיו

 עליה למסור את הנכס כשהוא נקי מכל זכות של

 צד שלישי. בית המשפט (השופט ת׳ אור) קבע,

ל ספקטור נ׳ צרפתי, כי זכות קיימת  בהסתמר ע

 להפקיע חלקה או חלק ממשי ממנה או למנוע

־ ל חלק ממשי ממנה, מהווה זכות צד שלי  בניה ע

 שי במובן סעיף 18 הנ״ל. תוכנית המיתאר של

 פיה היה הבית מיועד להפקעה, מהווה, איפוא,

 זכות של צד שלישי כאמור. הפעם, שלא כמו

 בעניין ספקטור נ׳ צרפתי, לא הסתפקה הקונה

 בביטול החוזה, אלא תבעה וזכתה בפיצויים בשל

ל פריט זה רק ל  הפרת החוזה (אולם בפועל כ

 השבת דמי המכר ששילמה המוכרת).

 אפשרות זו של תביעת פיצויים זורה אור על

 היבט נוסף של הסוגיה, הנוגע לשאלה מי מן

ל דיני  הצדדים עשוי להיות מעוניין להסתמר ע

 הפגמים ברצון במגמה להשתחרר מן החוזה. ניתן

 היה לחשוב, כי מקום שהקונה רכש נכס פגום או

 נכס הצפוי להפקעה יהיה זה הקונה שיחפוץ

 להשתחרר מן החוזה בטענה של טעות או הטעיה.

 אולם אין זה מן ההכרח. השאלה למי מן הצדדים

ל דיני הפגמים ברצון כרוכה  אינטרס להסתמר ע

 בשאלת האחריות החוזית. אם האחריות לפגם

ל המוכר,  בנכס או לקיום זכות ההפקעה רובצת ע

 עשוי דווקא המוכר לבקש מבית המשפט לבטל

 את החוזה לפי סעיף 14 (ב) לחוק החוזים, זאת

 במטרה להשתחרר מן האחריות החוזית הכבדה.

 אולם כפי שכבר ראינו, הסיכויים להצליח בבק־

 שה כזו הינם דלים למדי״׳-.

 אהרון נ׳ קרסנטי״:

 זהו פסק דין נוסף הממחיש את הקשר בין סו

 גיית הפגמים ברצון לבין דיני התנאים מכללא

 מכוח הדין ולשאלת האחריות החוזית הכרוכה

 בהם. במקרה זה עשה אדם שינוי במבנה משאית

 שבבעלותו ולאחר מכן מכרה. כאשר התגלה דבר

 השינוי שנעשה שללה רשות הרישוי מהרכב את

 רשיון התנועה בדרכים. השופט חלימה ציין כי

 אם ידע המוכר על אפשרות השבתתה העתידית

 של המשאית והחריש, יכולה שתיקתו להחשב

 להטעיה במובן סעיף 15 לחוק החוזים,

 המאפשרת לקונה לבטל את החוזה. ההפניה

 לסעיף 15 לחוק החוזים היא במקומה, אף עם זאת

ל המקרה גם בגדר סעיף 14 (א) לחוק החוזים. ל כ  נ

ת שהקונה איננו ע ד  המוכר ידע או חייב היה ל

ל השינוי במבנה הרכב ולפיכך צריף המו  יודע ע

. 2 ל טעותו של הקונה8  כר להחשב כמי שידע ע

 עוד אציין כי השופט חלימה הניח שלא קיימת

 חובת גילוי, אם המוכר לא היה ער לאפשרות

 לבנות על המגרש. לפיכך אין תחולה לסעיף

 14 (א) לחוק החוזים העוסק בטעות של צד אחד

 שהצד השני ידע או היה עליו לדעת עליה.

 אולם הקונה זכה לרווח והצלה ממקור אחר.

ל ידי העי־  הסתבר כי חלק מן המגרש הופקע ע

 ריה. לא היה ברור לחלוטין באיזה שלב התגבשה

 זכות ההפקעה, שאלה שהיתה יכולה, אף היא לה

 יות רלבנטית לסוגיית הטעות וחובת הגילוי,

 שכן אם התגבשה הזכות לפני כריתת החוזה וה

ל כך, משמע שטעה. כמו כן אם  קונה לא ידע ע

ל קיום זכות ההפקעה,  ידע המוכר באותו שלב ע

 סביר להניח שהיה עליו לגלות זאת לקונה. אולם

 שופטי הרוב העדיפו, גם בעניין זה, שלא

 להסתמך על דיני הטעות ועל השאלה של חובת

 גילוי, מה גם שכאמור לא היה ברור לחלוטין

 מתי התגבשה זכות ההפקעה ומתי נודע למוכר

ל יסוד ההוראה שבס־ ך במקום זאת פסקו ע ל כ  ע

 עיף 18 (א) לחוק המכר (ועל יסוד ההוראה המק

 בילה שנכללה בחוזה עצמו) אשר לפיה חייב

 המוכר למסור לקונה את הנכס כשהוא נקי מכל

 זכות של צד שלישי. הם התייחסו לזכות

 ההפקעה כאל זכות של צד שלישי זה, ומכאן

 שדבר קיומה מהווה הפרה יסודית של החוזה מצד

 המוכר והקונה זכאי לבטל את החוזה. ביטול זה

ל פגם כלשהו בהתנהגות המוכר,  איננו מושתת ע

ל כך שאין בידו לקיים דרישה שהדין  אלא ע

 מטיל עליו כמוכר.

ל ע  סיכומו של דבר: ברור שבמקרה זה פ

 הקונה מחמת טעות. אולם הוא לא זכה בסעד במ־

 סגרת הדינים הנוגעים לפגמים ברצון. במקום

 זאת נמצא הפתרון בגדר הדינים הנוגעים

 לתנאים מכללא (ובמקרה זה אף תנאי מפורש

 שנקבע בחוזה).

 עיזבון שיים נ׳ עמיגור בע״מ״׳-:
 שאלה של מכירת נכס הצפוי להפקעה שבה

 238 כפי שצויין, מהווה סעיף זה דוגמא פרטית לקיומה של חובת הגילוי

 המפורטת בסעיף 15 לחוק החוזים, ראה הערה 7 לעיל.

 2491 ע־א 340/88 פ־ד מד(3) 167.

 258 עמ׳ 170 לפסק הדין.

 26/1 השווה ע־א 406/82 נחמני נ׳ גלאוד פ־ד מא(1) 494 (נסמן של מוכר

 להשתחרר מחוזה בטענת טעות, נוכח אחריות חוזית שנראתה לו כבדה. הנסיון

 לא עלה יפה). אפשרות נוספת, העשויה לעלות במקרים יוצאים מן הכלל, היא

 להסתמך על דין הסיכול(כגון, שלאחר כריתת החוזה אך קודם להעברת הנכס

 נוצרה זכות הפקעה, כך שבעקבותיה אין המוכר יכול לקיים את חיובו).

 278 ע״א 607/88, פ״ד מב(1) 397

 8 28 כפי שכבר צויין בהערה 7 לעיל מהווה סעיף 14 (א) מקרה פרטי בגדר

 הסיפא של סעיף 15 העוסקת בחובת הגילוי.

 298 ראה הערה 12 לעיל והטכסט להערה זו.

 308 מובן שהסעדים יהיו בעיקרם אלטרנטיביים. דיון ביתרונות הסעדים

 או חסרונותיהם זה לעומת זה חורג מן המסגרת הנוכחית.

 318 דוגמא בולטת היא זו שבה לא עמד הקונה בנטלי הבדיקה וההודעה

 המפורטים בסעיפים 13־16 לחוק המכר. לדעתנו אי עמידה בנטליס אלה

 איננה שוללת מן הקונה סעד מכוח הדינים הנוגעים לטעות או הטעיה(אם יש

 לו עילה לפיהם), ראה ד׳ פרידמן ונ׳ כהן חוזים(תשנ״א כרך א) עמ׳ 563־565.

 168 בעניין הקשר בין הדינים הנוגעים למצג(ואי גילוי) טרום חוזי לאלה

 העוסקים בתנאים מכללא מכוח הדין ראה: ד׳ פרידמן וני כהן חוזים(תשנ־א

 כרך א) 566-561; נ׳ כהן ״דפוסי החוזים ותום לב במשא ומתן: בין הכלל

 הפורמלי לעקרונות הצדק׳ הפרקליט לז(תשמיח) 19.13־22.

 78 1 עם זאת סביר להניח שאם ידע המוכר על פגם במימכר המונע שימוש

 רגיל בו או הגורע משמעותית מערכו מוטל עליו לגלות זאת. ונראה שלפחות

 בכל הנוגע לאי התאמה אפשר להסיק זאת מחוק המכר. השווה ג׳ שלו דמי

 הוזים(תש״ן) 231-230.

 188 עם זאת, יש ותחולתו של דבר החקיקה שמדובר בו מותנית באי ידיעה

 מצידו של מי שהחיקוק נועד להגן עליו. כך, למשל, אין הקונה זכאי להסתמך על

 אי ההתאמה, אם ידע עליה בעת כריתת החוזה. ראה סעיף 12 לחוק המכר.

 מגבלה זו נובעת מאופיו הדיספוזיטיבי של סעיף 11 לאותו חוק.

 198 ראה הערה 12 לעיל.

 208 השווה לעומת זאת להערה 18 לעיל, שהתייחסה להוראת חוק

 דיספוזיטיבית.

 218 ע־א 838/75, פ״ד לב(1) 231.

 228 לעניין האפשרות לחייב בפיצויים במקרה של ביטול חוזה לפי סעיף 14

 (ב) לחוק החוזים ראה הערה 7 לעיל. אולם בבית המשפט העליון צויין שיש

 לדון בשאלת הפיצויים בעת ובעונה אחת עם הדיון בביטול לפי סעיף 14 (ב)

 לחוק החוזים. דיון בסוגיה זו חורג מן המסגרת הנוכחית.

 החקיקה מאזרחיה העניפה

 והחקיקה הצרנניח מטילה

 על צדדים לחוזה סו1ה

 אחנה סל חונוה.נמק1ים

 דנים דינן סל חונות אלה

 הוא נדין החח״נוה סצד

 נטל על עצמו נמסגוה החוזה
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 תיקון מס׳ 22 לחוק השיפוט הצבאי, שהוגש ע״י ח״כ דוד ליבאי(הע
 בודה), עבר קריאה ראשונה ב־6 למאי. ח״כ ליבאי מציע לתקן את הגדרת
 ״התעללות״ שבחוק השיפוט הצבאי, כך שלא רק מפקד או מי שמופקד על
 משמורת יתנו את הדין על התעללות בחייל, אלא גם כל חייל, תהא דרגתו
 אשר תהא. אם התאבד קרבן ההתעללות, יהא צפוי המתעלל בו לעשרים
 שנות מאסר(שהוא גם העונש המירבי על הריגה). ההצעה הועברה לועדת

 החוץ והבטחון.

 ח״כ שמעון שטרית (העבודה) הגיש את הצעת חוק הערבות (הגנת
 ערב יחיד), שעברה בקריאה ראשונה ב־23 ליולי. ההצעה מבדילה בין אדם
 פרטי לבין תאגיד, קובעת הגבלה על אחריותו של ערב(פרטי) יחיד בסכום
 קצוב, ומונעת ערבות יחיד במקרה שהחייב קיבל הלוואה למימון רכישת
 נכס מקרקעין(משכנתא, למשל), או נכס אחר ששעבודו מותנה ברישום.
 הנושים לא יוכלו לפנות לערב לפני שיתבעו בבית־המשפט את החייב
 תחילה, ויינתן פסק דין בתביעה זו. בנוסף לא יוכלו הנושים לתבוע את
 מלוא סכום החוב מערב אחד, במקרה שיש כמה ערבים, אלא יצטרכו לתבוע

 את חלקו היחסי בלבד. ההצעה הועברה לועדת החוקה.

 הצעת חוק פינוי פסולת הניתנת למיחזור, שהוגשה ע״י ח״כ דן תיכון
 (ליכוד), עברה בקריאה ראשונה ב־16 ליולי, והועברה לוועדת הפנים ואי־
 כות הסביבה. ההצעה קובעת כי פסולת ביתית ותעשייתית הניתנת למיח־
 זור, כגון נייר, פלסטיק וזכוכית, תאסף במיכלים מיוחדים שיועמדו בכל
 ישוב, והרשות המקומית תהא רשאית למכור את הפסולת למיחזור ול

 השתמש בכספי המכירה לצרכיה.

 הצעה לתיקון חוק שיוויון הזדמנויות בתעסוקה, שענינה איסור
 אפליה על רקע נטיותיו המיניות של הפרט, ושהוגשה ע״י קבוצת חברי•
 ־כנסת, הועברה בקריאה ראשונה ב־18 לאוקטובר לועדת העבודה והרווחה.
 הצעת החוק קובעת איסור אפליה בשל נטיות מיניות או בשל החשבות
 דורש העבודה כבעל נטיה מינית מסוימת, וכן אוסרת ההצעה אפליה בין

 נשואים, גרושים, אלמנים או רווקים בקבלה לעבודה.

 חברי הכנסת אמנון רובינשטיין(שינוי) וחנן פורת(מפד״ל) יזמו את חוק
 זכויות החרש, שעבר בקריאה ראשונה ב־18 לאוקטובר. החוק מכניס מספר
 תיקונים בחוקים אחרים, חוק הביטוח הלאומי וחוק החינוד המיוחד, כדי
 שיכללו בהם חרשים, וכן קובע החוק המוצע כי רשות השידור תוסיף לרבע
 (לפחות) משידוריה כתוביות לחרשים. ההצעה נמצאת כעת בועדת העבודה

 והרווחה.

 ח״כ אברהם פורז(שינוי) הניח על שולחן הכנסת את הצעת החוק לעי
 דוד סילוקם של מבנים מוזנחים, וזו הועברה בקריאה ראשונה לועדת
 הפנים ב־26 לנובמבר. ח״כ פורז מסביר, בדברי ההסבר להצעתו, כי שיעורי
 הארנונה המוטלים ע״י הרשויות המקומיות נקבעים על־פי טיבו וסיווגו של
 המבנה, והדבר מעודד את בע־יי המבנים המוזנחים, המהווים סכנה ומבערים
 את הנוף העירוני, להשאירם ע; תילם. על מבנים כאלה מוטלת ארנונה
 נמוכה, וכן לא משולם מס רכוש. ההצ;יה מנסה לעודד הריסת מבנים כאלה,
 ע״י מתן אפשרות לרשות המקומית להטיל ארנונה מוגדלת עליהם, וכן ע״י
 מתן פטור ממס רכוש לבעל קרקע שהרס מבנה כזה, לתקופה של חמש

 שנים ממועד ההריסה.

 הצעת חוק תכנון משק החלב בישראל, של חברי הכנסת גדליה גל
 (עבודה) וחיים אורון(מפ״ם) הועברה, ב־18 ליוני לועדת הכלכלה. ההצעה
 מנסה להתמודד עם השינוי בהרגלי הצריכה של החלב ומוצריו בישראל,
 שהתבטא בהקטנת צריכת שומן והגדלת היקף צריכת החלבון המופק
 מהחלב, והרצון להשאיר את המשף הייצור של מלוא צריכת מוצרי החלב
 בידי חקלאי ישראל. לפי ההצעה שר החקלאות יהיה מי שיקבע את היקף
 הייצור הלאומי, ותהיה בידו האפשרות לשנות את המכסות על־פי תנאי
 השוק. המציעים מציינים בדברי ההסבר כי ההצעה עולה בקנה אחד עם

 המלצות מבקרת המדינה(בדו״ח מס׳ 40) בענין ניהול מכסות ענף החלב.

 (הכותב משמש כעוזר פרלמנטרי בכנסת לח״כ אמנון רובינשטיין.
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 החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשנ״ג

 המסלול האקדמי
 של המכללה למינהל בת״ א

 ביח״0 למעהל ע0חים
 לקראת תואר ראשון בוגר בעסקים

 ($$£א$1(81=01 1.08^840)

 בהתמחויות בחשבונאות ובשיווק(תל־אביב).

 חדש! לימודים לתואר בוגר בעסקים

 מתקיימים גם נ?ןמ9ו0 החדש בראשל״צ.

 ביח״0 למשפטים
 לימוד׳ משפטים

 הוקם מכוח חוק לשבת עורבי־הדין לפי סעיף 25(4)

 המסיימים יובלו להרשם כמתמחים
 ובתום ההתמחות לגשת לבחינות לשבת עורבי הדי!.

 הוגשה בקשה להענקת תואר ראשון
 התואר מותנה בהכרה של המועצה להשכלה גבוהה.

 ביח״0 חחת1\ לח?ןשוות
 (01£$ט57 ¥£01/1)

 בית ה90ר החדש לתקשורת יכשיר אנשי מקצוע
 בענפי התקשורת השונים תוך הענקת ב0י0 השכלתי כללי

 ברמה אקדמית בתחומים הבאים:
 א. תקשורת המונים

 ב תקשורת שכנועית
 ג. תקשורת קהילתית

 7 . תקשורת אינטראקטיבית ותיקשוב
 הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר ראשון.

 הענקת התואר מותנית באישור המועצה.

 מנינה 7ן7ם אקדמית
 מסלול מינהל עסקים

 למבקשים להתקבל ללימודים לקראת תואר בוגר בעסקים
 ו/או למעונ״נים להשלים/לשפר מקצועות בגרות

 (מתמטיקה, אנגלית ומקצוע נוסף)
 מסלול מדעי החברה והרוח

 למעונ״נים להשלים/לשפר עד 5 מקצועות בגרות
 מ0לולדרשלב׳

 למעונ״נים להשלים את כל מקצועות הבגרות
3 . 5 . 9  תחילת ההרשמה לשנת תשנ״ג: 2

 הרשמה מידע וייעוץ:
 ערכת הרשמה ניתנת לרכישה

 בימיםאי־ה׳ בין השעות סס.סרס17.0

 במשרדי אגודת הסטודנטים, קמפוס המכללה למינהל,

 רח׳ שושנה פרסיץ 9,קרת החינוך ת״א.

 טלי: ס7־25י565י3ס,ס6־25־565י3ס *

 ס4י31־ס3י4ס,ס6י44 29־2ס \

 המכללה למינהל
 תעשה לך אוניברסיטה

 המכללה למעהל מי0ורר, של ר,0תררות הפקידים




