
רובשישלהשקעות(הבטחת(דירות)
ופתרונות*בשליםיעדים,-דירות)

מבואא.

-11974הייהתשל ,דירות)רוכשישלהשקעות(הבטחת(דירות)המכרחוק

בתנאים ,להבטיחמוכרמחייב )"השקעותהבטחתחוקייאו "החוקיי(להלן:

לחוקןסעיף .הדירהמחירחשבוןעלקונהלוששילםכספים ,מסוימים

היאהדרכיםאחתהרוכש.כספילהבטחתחלופיותדרכיםכמהקובע

תשלוםכנגדלרוכש,לספקהמוכרשעל )"הערבותיי(להלן:בנקאיתערבות

לממשלרוכשלאפשרהיאהערבותמטרתהתמורה.מכספי 15%עלהעולה

בדירההזכותאםהתמורהכספיאתלעצמולהחזירובכן ,הערבותאת

לו.תועסלא

הבטוחותמביןביותרהנפוצההבטוחההיאהבנקאיתהערבות

העיקריהכליאתכיוםמהווהוהיא ,השקעותהבטחתחוקלפיהאפשריות

מזומנותלעתים ,זאתעם . 2הדירותרוכשישלהתמורהכספילהבטחת

הדירותלרוכשיהמוענקתההגנהאתהמצמצמיםתנאיםכוללתהערבות

שהחוקמלמדהניסיוןמכ,ןיתרהמהותי.באופןאותהומגבילים ,בחוק

מפניהרוכשעלהמיטביבאופןמגןאינוובפועל ,בחסרלוקהעצמו

 . 3הדירהברכישתלהשקעתוהאפשרייםהסיכונים

ובבעיותהדירהלרוכשהניתנותהערבויותבנוסחנדוןזוברשימה

ונציע ,כיוםלרוכשהחוקשמעניקההגנהבמסגרתוכן ,זהבנוסחהכרוכות

אלה.בענייניםהקיימיםהקשייםאתלפתורדרכים

הערבותכבתנוסחב.

כללי . 1

תנאיםבתוכוכולללרוכשהבנקידיעלהניתןהבנקאיתהערבותכתב

 ,זכויותיועליותרטובלהגןכדי ,המוכרשללבקשתוהוספוחלקםרבים.

כלליבאופןהערבות.נותןהבנקאינטרסאתגםמגשימותאלהבומקום

שתשלוםמאחרבעיקר ,ערבויותשפחותכמהלשלםאינטרסישלבנק

דס ,כנגדןלרשותוהעמידשהקבלןבטוחותלממשייאלצוהערבויות

כשמדוברמהן.להימנעמעדיףשהבנק ,ואחרותתפעוליותבעלויותהכרון

 ,זאתגובר.הערבויותמתשלוםלהימנעהבנקשלהאינטרס ,פיננסיבליווי

הבאבכרךתפורסםהמלאההרשימההמלאה.הרשימהשלמקוצרתגרסההיאזורשימה

ייהמשפטי!של

המכללהלנשיא,ומשנה ,למשפטיםהפקולטהזיקןזויטש,סיניילפרופמוזיםאנו

המועילות.הערותיועל ,נתניההאקזמית

ההון,ושוקולבנקאותלמשפטיםבפקולטותסגלואישמרצהזין.ועורךלמשפטיםזוקטור

נתניה.האקזמיתהמכללה

מוסמךתוארובעלוכלכלהמשפטיםמגרישראל.בנקשלהמשפטיתבמחלקהזיןעורך

הערבית.מהאונירבסיטהבכלכלה

שהפרויקטלכןלהביאהואהבנקשלהאינטרס ,זומימוןשבשיטתמשום

הכדאיותושיקוליהבנקתחשיבי .פירעוןלחדלהפןהקבלןאםגם ,יושלם

 ,תושלםשהבנייהכןעלמראשמבוססים ,לקבלןמימוןמתןלעניין ,שלו

הדירותאי-מסירתפירושוערבויותתשלוםלרוכשים.יימסרווהדירות

היורדבאופןהבנק,שלהכלכלילאינטרסבניגודעומדהואולכן ,לרוכשים

המימון.שיטתשללשורשה

תנאיםהערבותבנוסחלקבוענוהגיםשהבנקיםהסיבה ,היתרביןזו

ולמעשה ,לפיההתשלוםאתלקבלהרוכששליכולתואתהמגבילים

 .ביותרמשמעותיבאופןלעתים ,החוקשלתחולתוהיקףאתמצמצמים

בטוחה(אובנקאיתערבותהדירהלרוכשלהעניקהחובהאתקובעהחוק

בסעיפיםהאמורמלבד ,קובעאינוהחוק .זכויותיועלשמירהלצורןאחרת)

תנאיםאילו ,השאלהעולהמשכןהערבות.כתבשלתוכנואת ,בוו-ןאן

כללקבוערשאיאינושהבנקמובן . 4הערבותכתבבמסגרתלכלולניתן

(אוהקבלןאתהבנקיכשילובכן ,יקוגנטהואהחוקשכןשיחפוץ,תנאי

דןהחוק .החוקבהפרתהתנאי)אתביקשהקבלןאם ,פעולהעמוישתף

לערבותהקשוריםרביםהיבטיםכוללאינווהוא ,בקצרההערבותבעניין

אירועים ,בתמציתקובע,ורקאןאלא ,הרוכשששילםלתמורהכבטוחה

תנאיםלהכנסתנוחכרמהווהזהדבריםמצבמפניהם.להגןהערבותשעל

הערבות.לכתבומשוניםשונים

לאהדירותלרוכשיהמוכריםשביןהמכרהסכמיבמרביתכייצוין,

אתהמלווההבנקידיעללרוכשיםשתינתןהערבותנוסחכנספחמצורף

ערבותלרוכשלתתחובהחלההמוכרשעל ,כלליבאופןנקבעאלא ,המוכר

עםלראשונההערבותבנוסח ,לרוב ,נתקלהרוכשכ,ןבעקבותהחוק.לפי

משפיעאינו ,מאוחרכהבשלב ,הערבותעםזהמגעלקבלן.התמורהתשלום

ולהגבלותלסייגים ,לתנאיםערהואאיןשכן ,הרוכששלהדעתשיקולעל

האמיתיתמההגנהניכרחלקמתוכוהמוציאים ,הערבותבכתבהקבועים

 oרוכשימביןמעטיםאותם ,מזאתיתרההחוק.לפיהנדרשת ,הרוכשעל

 . 14יעמהתשל.ה"חוקיםספר

 Henry D. Gabriel, Standbyראו:אחרותבטוחותלביןהבנקאיתהערבותביןלהשוואה
. Letters ojCredit: Does the Risk Outweight the Benefits?, 1988 COLUM. Bus 

705 . L. REV . 
 ,יחסיתהגזול,במספרגםבעניין,הרביםהזיןלפסקיפרט ,למצואניתןלבעייתיותעזות

הערבותסכוםאתלהםלשלםמסרבשהבנקבטענה ,הבנקיםעללפיקוחרוכשיםפניותשל

האחרונות).השניםבחמשפניותמארבעים(למעלה

ההגנהבענייןשבארצות-הרביתהשונותבמזינותהקיימיםהשוניםההסזריםביןלהשוואה 4

 Patrick J. Cronin, A Call jor Legis/ation in Washingtonראו:זירותרוכשיעל
) 1997 ( 571 . Statejo/· Statlltory New Home Warranties, 33 GONZ. L. REV . 
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איו ,הערבותשבכתבוהטייגיםהתנאיםלמשמעותהמודעיםהדירות

 ,המוכרשללבקשתוהבנקיידעלהוצאההערבותשכו ,לשנותוביכולתם

עם-הערבותלתנאיבקשרומתומשאלקייםמעשיזהאיווממילא

 ,וחומרקלהבנקעם .ידועלנכתבתאיננההערבותכי ,שלאודאיהקבלן

שכל ,אחידבחוזהשמדוברגםמה ,הרוכשלגבישלישיצדהואהבנקשכו

 .הבנקשלהמשפטיתהמחלקהאישוראתיצריךבושינוי

אוכזהניטוחבעקבותהמכרהטכםשלהביטוליכולת ,ועודזאת

 ,ראשית :טעמיםמכמהכשלעצמהבטפקמוטלתהערבותכתבשלאחר

הרי ,הערבותשלהמדויקהתוכןאתקובעותלאהחוקשהוראותמאחר

עיהמופהתנאיאם ,המשפטביתשלהחלטהתידרשתנאילכלשביחט

שלמבחינתוהמעשיתהמשמעותלאו.אםלגיטימיהנוהערבותבכתב

לאותםלהתנגדשלאייטהולכו ,המשפטבבתיממושךהליךהיא ,הרוכש

אתלשלםשלאזכאיהרוכשכיקובעותהחוקהוראות ,שניתתנאים.

 ,בחוקכנדרשערבותלוניתנהלאאם ) 15° /ה(מעלהתמורהיכטפ

ביטולואתמאפשרהערבותשאי-מתוקובעותלאהחוקהוראותאולם

מהוקובעותאינוהמכרהטכםהוראות ,שציינוכפי .המכרהטכםשל

ככל ,לכו .כדיוערבותניתנהשלאבמקרהיקרהומההערבותכתבנוטח

ניתנהשלאבמקרה ,ההטכםאתלבטלשלאייטההמשפטבית ,הנראה

למטירתעדהתמורהאתלשלםשלאלרוכשיאפשראלא ,כנדרשערבות

 .כדיוערבות

המופיעים ,העיקרייםםיהבעייתיהתנאיםעלנעמודזהפרקבמטגרת

קואתלהציעוננטה ,החוקלפי 5הנפוציםהערבותבכתביכללבדרך

שאינותנאילביו ,אותולפטולושאיו ,כלגיטימישייחשבתנאישביוהגבול

לפטלו.ושיש ,לגיטימי

הערבותסכום . 2

כללהבטחתבנקאיתערבותלרוכשלהעניקהמוכרעלמטילהחוק

החוקהוראות .הדירהמחירחשבוןעללמוכרהקונהששילםהכטפים

שאלותעולותכ,ך ."הכטפיםכל IIבהיבתהכוונהמהבשאלהנוגעותאינו

להבטיחעליההאםאוכלשהו?למדדצמודהלהיותהערבותעלהאםכגוו:

זאתנעשהבטרם .אלהשאלותעללהשיבננטה ?מטויםבגובהריביתגם

כדבר ,כוללותהערבויותהרילמד,דהערבותטכוםהצמדתלענייוכינבהיר

אולקיומהקשרבלי ,כלשהולמדדטכומואתהמצמידטעיף ,שבשגרה

הואזהבענייושהדיון ,מכאוכו.לעשותחוקיתחובהשלקיומהלהיעדר

 .גרידאעיוני

לנוכח ,הרוכשכטפיאתלהבטיחהיאהחוקמטרתכילומרניתו

להעביריוכלשלאבמקרה ,ההשבהבחובתלעמודיוכללאשהמוכרהטיכוו

להמציאהמוכרשלחובתואתלגזורניתומכך . 6בדירההזכותאתלרוכש

למעט .עליוהחלהההשבהלחובתמושלםתחליףשתהווה ,ערבותלרוכש

השבהבחובהכוללתהישראליבמשפטההשבהחובת ,חריגיםבמקרים

חילהבטלקונההניתנתהערבותעלכי ,לכאורה ,להטיקניתומכאו .ראלית

להיותהערבותטכוםעלאחרות:ובמילים ,ראליבאופוהתמורהכטפיאת

העליוןהמשפטביתתמךהדיומפטקיבאחדריבית.ונושאלמדדצמוד

 . 7אגבבהערתכזובעמדה

שהחוקלזכוריש .אחרתגםהחוקאתלפרששניתןדומה ,זאתעם

המוכר.שלפירעוןחדלותשלבמקרההקונהכטפיאתלהבטיחנועד

וזוכה ,המוכרבפירוקנושההרוכשהיה ,הערבותאלמלא ,כזהבמקרה

הערבותשלשמטרתה ,לומרניתו .חלקולפי ,הפירוקמקופתדיבידנדלקבל

ואת ,הצמדהבצירוףאולי ,הרוכשששילםהקרוטכוםאתלהבטיחהיא

כךהחוק,מטרת .הנושיםכיתר ,חובבתביעתלתבועהקונהעלהריבית

אלא ,העליוןהמשפטביתשגרטכפי ,המלאהההשבההבטחתאינה ,נטעו

הרוכשכי ,שמבטיחמה ,למדדצמודכשהוא ,בלבדהקרוטכוםשלהשבה

התמוטטותלאחרהואגםכלכליתיתמוטטולאהשקעתואתיאבדלא

 .הריביתכולאאך ,החוקמתכליתלהתחייבעשויההצמדהלכוהקבלן.

לערבויותבאשר ,שניםעשרותבמשך ,בשוקהרווחהנוהג ,לדעתנו

םישנולאחרבדיעבד ,החוקשלפרשנותמאפשרשאינוכזההוא ,בנקאיות

המובטחהטכוםעלהחליםוהריביתההצמדהלשאלתבאשר ,רבותכה

 ,בנקאיתערבותלקבלהדורשהצדעל ,המושרשלנוהגבהתאםבערבות.

לאהריבית.לענייושכוכללאו.אםצמודהערבותלקבלברצונואםלפרט

לערבותיתהיההכוונההחוקחקיקתשבעת ,לכךאינדיקציהכלמצאנו

החוקנחקקבטיטושעלח IIבדו ,הואנהפוךריבית.נושאתאוצמודה

זאתלאור . 8הכטףערךירידתבגיןמפצהאינההערבותכי ,במפורשנאמר

קובעהיהבכ,ךחפץאכולו ,שהמחוקקמצפיםהיינוהאמורהנוהגולאור

ישמכ,ךיתרה .ריביתנושאתאוצמודהלהיותהערבותעליכבמפורש

מצב ,טפקללא ,משקפתרבת-השניםהחקיקתיתטטוריהישההלבלשים

כךעלרבותפעמיםחזרוהכנטתחרביוהוהרלוונטיותהרשויותהושבו

 . 9הנומינליבערכוורקאךהרוכששלכטפואתמבטיחהנוכחישהחוק

להןששמו ,הרוכשהשקעתשלהראליערכהשימור ,לדעתנו ,כועל

להשיגכדי ,הכרחיאלאי,ראורקאינו ,בערבהשונותהחוקהצעותכמטרה

השקעתועלההגנהשטיבאומריםימצאנאחרת .החוקשלמטרותיואת

שבושההיגיוןדבר ,במשקהמחיריםרמתשלבתנודתיותתלויהרוכששל

בדמות ,הרוכששללכטפוראליתתשואההענקת ,זאתעם .בטפקמוטל

עלויותהקבלניםעללהטילועלולה ,החוקממטרותכחורגתנראית ,ריבית

התמורהכטפיהצמדתהרוכשים.על ,בחלקולפחות ,שיגולגלו ,מיותרות

אפשרותוושימורהרוכשכטפיעלהגנהשלהמטרהאתהיטבמשרתת

הכטפיםעלריביתשלתוטפת .המובטחיםםיבכטפחלופיתדירהלרכוש

להיכנטךיצרשאינודבר ,כטפיםבאותםשימוששלאלטרנטיבהמגלמת

 .החוקשלאמותיובדלת

בענייושהוגשוהחוקהצעותשלבחינתובמהלךשעלוהשאלותאחת

היאהאחת .זהלענייוחלופותשתיישנוהראוי.ההצמדהלבטיטנגעה

 .הבנייהתשומותלמדדהצמדההיאוהאחרת ,לצרכוהמחיריםלמדדהצמדה

התמורהכטפיעללהגוהצורךעליותרטובעונהיהיהבנתשומותמדד

מקרקעיולרכישתחטיבהראליערכםשיישמרכך ,מקרקעיורכישתבגין

הצורךעליותרטובעונהלצרכוהמחיריםמדד ,זאתלעומתחלופיים.

בולרכושליכולתדווקאקשרבלי ,למוכרששולםהכטףשלערכובשמירת

זההואהבנייהתשומותמדד ,המדדיםישנשמביןדומה .חלופייםמקרקעיו

עללהגוהואהרעיון .החוקתכליתעםיותרטובבאופואחדבקנהשעולה

חשיטתהלנוכחוהוההשקעהשלגודלהלנוכחהו ,דירהרוכששלהשקעתו

המשפט 46



עללהגןרקלאלהיותאפואצריכההמטרההמגורים.דירתשלהחרבתית

מדדמגורים.דירתשלרכישתהיכולתאתלשמרגםאלאההשקעה,ערך

זו.משולבתלמטרהיותרמדויקמענהנותןהבנייהתשומות

התשלוםמועך . 3

הנוגעותהערבות,בנוסחהקשורותמרכזיותבעיותשתיעולותכללבדרך

בכ,ךהכרוכהזוהיאהאחתהבעיההערבות.סכוםשלהתשלוםלמועד

תקופתלאחררקלהיותנקבעהתשלוםמועדשנסקרוהערבויותשבכל

-90לימים 60בין ,ככללנעה,זותקופההרוכש.מצדממושכתהמתנה

למועדועדהערבותתשלוםאתמהבנקדרששהרוכשמהיוםימים,

בפועל.התשלום

 ,לדעתנומחודשיים,למעלהשלותקופה-ארוכהתקופהשלהמתנה

שהיאבכךהחוק,לפילרוכשהניתנתמההגנהגורעת-זוהגדרהעלעונה

בשגרתלהמשיךהדרישה,מרגעסבירזמןתוךכספואתלקבלממנומונעת

נכשלה.שבנייתהלזוחלופיתדירהלרכושואףחייו

הצדקהישיותר.קצרההמתנהתקופתלאפשרסבירכידומה

בנוגעלוהדרושותהבדיקותאתלערוךלבנקשתאפשרהמתנהלתקופת

המשפטלביתפנייהלשקולואףהרוכש,ידיעללושנמסרוהמסמכיםלטיב

בפרויקטהבנייהאתשישליםנכסיםכונסמינויכגוןשונים,בנושאים

מוציאהבנקידיעלשנערךפיננסיבליווימדוברשבהםבמקריםזאת-

לחרוגולאהאמורהההצדקהאחרלמלאכזוזמןתקופתעלהערבות.

האפשרי.בהקדםלוהדרושכלאתלבצעהבנקאתלדרבןגםעליהממנה.

ואינההסבירה,זוהיאימים 30עדשלהמתנהשתקופתסבוריםאנומשכך

הרוכש.חשבוןעללבנק,יתרהגנתמהווה

הקביעההיאהערבות,תשלוםמועדשלבהקשרהעולההשנייההבעיה

לפנילרוכשתשולםלאהערבותכיבמשתמע,כללבדרךהערבות,בנוסח

שלהסוגיהאתמעלהזוקביעההדירה.למסירתהחוזיהמועדשיגיע

התקיימותבעתהערבותדיןמה-הראשוןהיבטים:בשניהחוקפרשנות

החוזי;המסירהמועדטרםלחוק ) 1 ( 2שבסעיףהמימושעילותמארבעאחת

לתוכהלהכניסניתןשלאסגורה,רשימההןהמימושעילותהאם-השני

בדרךאולםאלה,היבטיםשניביןהכרחיקשראיןלכאורהנוספות.עילות

לפניהרבהפירוקצושיינתןייתכןלמשל,כ,ךיחדיו.יתעוררוהםכלל

היאהבנק,בפישתהיההבסיסיתהטענהאזאוהחוזי,המסירהמועד

עודהבנקשכןבדירה,הזכותלמסירתמניעהשלהתנאיהתקייםשלא

אםלחלופין,הדירה.בנייתאתשישליםנכסיםכונסלמינוילדאוגיכול

כיהבנקיטעןהחוזי,המסירהמועדלאחרגםהקרקע,עלעיקולצוניתן

מכאןבדירה.הזכותלמסירתמניעהתהיהשלאכךלהסרתו,פועלהקבלן

 ,הערבותאתלממשכדיבדירההזכותלמסירתבמניעהשדינאמרשאם

היא.אףתיפתרהערבותמימושעיתויששאלתהרי

לחוק, ) 1 ( 2שבסעיףהעילותלרשימתלהיווסףביותרהטובההמועמדת

רבורהחוזיהמסירהמועדלפנירבזמןשבוממצבהנובעתהעילההיא

באיחורמדורבאיןודוק:לרוכש.להימסרתוכללאהדירהכילצדדים

מוחלטתצפויהלהפרההיאהכוונההדירה.למסירתבמניעהאלא ,במסירה

היתרמאי-מתןנעהלכךהרלוונטיתהמקריםקשתהקבלן.מצדהחוזהשל

שלפיוהקרקע,בעללביןהקבלןשביןהחוזהשלכדיןביטולועדלקבלןבנייה

יהיהניתןלאשבהםמקריםבאלהוכיוצאקרקע,אותהעלהבנייהמבוצעת

אחר.קבלןידיעלוביןעצמוהקבלןידיעלביןהדירה,אתלבנות

קליינברגר 30258/97(חיי)בה"פהמחוזיהמשפטבביתעלהזהנושא

לרוכששהודיעבקבלןעסקזהמקרהמס!. IIבעלישראלךיסקונטבנקנו

שביןהקומבינציההסכםביטולבשלהדירה,מכירתהסכםביטולעל

אותהעלבנייההיתריינתןשלאברורוהיהקרקע,בעללביןהקבלן

התקיימהשלאאףולפיההרוכש,טענתאתקיבלהמשפטביתקרקע.

כןועללרוכש,הדירהלמסירתמניעהישבחוק,המפורטותמהעילותאחת

שלשוןהדברנכוןאמנםכיפסקהמשפטביתהערבות.לתשלוםמקוםיש

אינוהצואולםלמימושה,כתנאיהקבלןנגדצוהוצאתמחייבתהערבות

שהמוכרפעםבכלהערבותמימושאתלאפשרישאלאהעיקר,להיותיכול

החוקתכליתכיהדגיש,המשפטביתהמכר.הסכםאחרלמלאיוכללא

חשבוןעללמוכרהקונהששילםהכספיםכלשלהחזרתםהבטחתהיא

זכותאובעלותלקונהלהעבירהמוכריוכלשלאבמקרההדירה,מחיר

אלאאינןבחוקהמופיעותהעילות .המכרבחוזהכמוסכםבדירהאחרת

ולבטחעצמן,בפניעומדותאינןוהןכאמור,מניעהלהתקיימותאינדיקציה

סגורה!!.רשימהמהוותאינן

הפרויקטבחשבווהתמורהכספיהפקךת . 4

המוצאיםשנסקרוהערבותכתביבכלהמצויהבסיסיים,התנאיםאחד

בנוגעורקאךתחולשהערבותהקובע,התנאיהואפיננסי,ליוויאגב

אםגםזה,במקרההפרויקט.לחשבוןהרוכשבידישישולמולסכומים

הפרויקט,לחשבוןהופקדולאהתמורהכספיאולםערבות,הוציאהבנק

הערבותשלתוקפהכלומראלה.לסכומיםבנוגעתוקףיהיהלאלערבות

הפרויקט.בחשבוןהדירהמכירתתמורתבהפקדתמותנה

הפקדתשלבדרךשלאלמוכרשילםהרוכששאםהיאהמשמעות

בחשבונותהפקדהבאמצעותלמשלאלאהפרויקט,בחשבוןהתמורהכספי

הפקידלאוהמוכרלמוכר,במזומןאושיקבאמצעותהמוכר,שלאחרים

הרוכשעלתגןלאהערבותהריהפרויקט,בחשבוןהתמורהאתבעצמו

 o .! 2אלהלכספיםבנוגע

זיסקונט,לאומי,(פועליס,הגזוליסהבנקיסבחמשתהנפוצותהערבויותנסקרוכןלצורן

ומזרחי).הבינלאומי

 11סי , 286 ) 3 ( 92פזאורלהנר,נןבע"מופתוחעבודותלבניוחברהחפציבה 4218/90עייא

 .) 1992 (הזיולפסק

שס.

וחסות-קבלניסאצלזירותרוכשישלהשקעותיהסלהבטחתזרכיסלהצעתהוועזהזוייח

 . 1972בנובמבר 28מיוסושיכוו,בנייה

(הבטחת(זירות)המכרחוקתזכירהממשלתייס:החוקתזכירילמשלראורבות.הזוגמאות

הצעותגסראו . 2001משנתומקבילו ,-1992התשנייג(תיקוו),זירות)רוכשישלהשקעות

שנתיזוייחהמזינהמבקרראו:עוזענייו.באותו-2005ו 2004 , 1994משנתהפרטיותהחוק

35 171-169 ) 1985 (. 

 .) 1997 ( 502 ) 2נז(פסיימ 10

 . 506בעמישס, 11

לפיקוחבגינספוניסשרוכשיסאלהמביוביותרהנפוץהתנאיזהוישראל,בנקנתוניפיעל 12

הערבות.לוסאי-תשבשלהבנקיסעל
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/ 
כספיםהוצאתמפניעליולהגןנועדזהמסוגתנאיהבנק,ראותמנקודת

מבחינתהתנאיחשיבותהקבלן,שלאחריםלצרכיםהפרויקטמחשבון

מימוןעלבנויההפיננסיהליווישלהמימוןששיטתמכךנובעתהבנק

שלזליגהומניעתלפרויקט,הרוכשיםכספיהזרמת :קריכסגור,הפרויקט

בשיטתמימוןלקבלןלהעניקאם ,המלווההבנקהחלטתהחוצה,כספים

ביחסוהוצאותהכנסותשלמפורטתתכניתעלנסמכת ,הפיננסיהליווי

להכשילעלולהלפרויקטכספיםשאי-כניסתכךהשונים,הבנייהלשלבי

הפרויקטבחשבוןהכספיםהפקדתבנוסף,כולה,המימוןשיטתאת

לכךההסמהערבות,כתבהוצאתלצורךבטוחה ,הבנקמבחינת ,מהווה

שללטובתוהמשועבדהפרויקט,לחשבוןהתמורהכספישהפקדתהוא

שלוהשליטהיכולתבאמצעותהבנקשלהבטוחהשוויאתמגדילהבנק,

אתלנתבהיכולתבעקבותקיימתזושליטהיכולת , 13אלהכספיםעל

הכספיםאי-הפקדתאחר,צורךלכלולא ,הפרויקטבנייתלצורכיהכספים

הבטוחהשוויאתמקטיןהפרויקט,לצורכישלאוהוצאתם ,הרוכשידיעל

חרף ,שהוציאערבותלשלםשיידרשלסיכוןאותווחושףהבנק-הערב,של

נאותה,בטוחהעבורהקיבלשלאהעובדה

כספיבהפקדתהערבותתוקףהתנאתהרוכש,שלמבטומנקודת

שבעללזכורישקשה,פגיעהבולפגועעלולההפרויקטבחשבוןהתמורה

 ,והרוכשהקבלןהםהיסודלעסקתהצדדיםהקבלן,הואהרוכששלהחוזה

לספקהחוק,לפיהמחויב,הואהקבלןהדירה,למכירתבהסכםשהתקשרו

 ,היסודלעסקתנלווהאלאאינוהבנקהתמורה,תשלוםכנגדבטוחהלרוכש

הבנקאית,הערבותאתכבטוחהבוחרכשהקבלןרקלתמונהנכנסוהוא

המקובלאמצעיבכללקבלןהתמורהאתישלםשהרוכשטבעי ,זאתלאור

שהתשלוםהקבלןעםלסכםיכולהרוכש ,הדוגמהלשםהצדדים,שניעל

כללכאורההקבלן,לפקודתהרוכששימשוךהמחאהבאמצעותיבוצע

מגשימההיאבאשר ,הצדדיםשניביןלגיטימיתהיאחוקיתתשלוםדרך

נכנסהזוהמשפטיתהמציאותלתוךשניהם,שלהמשותףהאינטרסאת

אתבהתנותולרוכש,ומסירתהלקבלןידועלהערבותהוצאתעםהבנק,

אתהבנקסותרהפרויקט,בחשבוןהתמורהכספיבהפקדתהערבותתוקף

להשישערבותלקבלהרוכשציפיותואתהאמורה,המשפטיתהמציאות

שלמשמעותלהמייחסבנקאיתערבותהמקבלשאדםלזכורישערך,

מקבלהואאיןכי ,חריגיםבמקריםאלאבדעתו,מעלהאינווהואבטוחה,

עלמסוימותפעולותבביצועמותנהאלאמידי,איננושערכונייר,אלא

ידו,

תשלוםלאחרשהוצאהבערבותמדוברכאשריותראףחמורהמצב

בנקאיתערבותלידיומקבלהרוכשכזהבמקרהלקבלן,הרוכששלספציפי

הפקדהשלבדרךלאאם(גםלקבלןקצרזמןלפניששילםבסכוםבדיוק

לתנאימודעאינואך ,הערבותעלמסתמךהרוכשהפרויקט),בחשבון

היאהסבירהוציפייתו ,הפרויקטבחשבוןבהפקדהתוקפהאתהמתנה

 ,שכאמוראלאלקבלן,ששילםלתשלוםכבטוחהמשמשתאכןשהערבות

בטוחההערבותתשמשלאהפרויקטבחשבוןהופקדלאהתשלוםאם

זה,לסכום

לערבותבאשרהסביר,האדםשללציפיותהנוגעזה,בקושילטפלכדי

וכחלקשבשגרהכדבר ,הקבלניםאתהבנקיםמחייביםמהקבלן,שקיבל

סעיפיםהדירהמכרבחוזהלכלולהפיננסי,הליווישלהחוזימהמערך

תמורתאתלקבלןלשלםחובההרוכשעלהמטילים ,מודגשיםחוזיים

בהסכמים ,לונוצרכךהפרויקט,בחשבוןהפקדהשלבדרךהדירהמחיר

בענייןשוניםפרטיםהמפרטפיננסי,ליווינספחדירות,למכירתרבים

חובתאתכוללהיתרובין ,מסויםבנקבידיפיננסיתמלווההפרויקטהיות

חובהבהטלתשאין ,עקאדאהפרויקט,בחשבוןהפקדהשלבדרךהתשלום

הואהרוכששלחוזהובעל ,כאמורהרוכש,ציפיותאתלנטרלכדיזהמסוג

החוזית,מזואחרתתשלוםדרךעללסכםרשאיםשניהםכןועלהקבלן,

לרוכשהמוצאתבערבותכשמדוברתוקףמשנהמקבלותאףהרוכשציפיות

 , 14לקבלןששילםמסויםתשלוםלאחר

לתשלוםעליוהמועדפתהדרך ,הרוכשראותשמנקודת ,לבלשיםיש

תשלוםבאמצעותלקבלן,המחאהבאמצעותקרי:לו,שנוחכפיהיא
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ואףדומים,הדמיםהקבלןראותמנקודתאחר,באמצעיאולקבלןבמזומן

עבורהערבותהוצאתאתמהבנקשמבקשזהשהוא ,הקבלןשכןמכ,ךיותר

בחשבוןבהפקדהמותנהשתוקפהערבותמהבנקמבקשאינו ,הרוכשים

 ,דווקאהפרויקט

הוראותאתסותר ,מקראשלפשוטולפי ,האמורהתנאילכ,ךנוסף

בחשבוןהתמורהכספיאתלהפקידמהרוכשדורשאינוהחוקשכן ,החוק

ונעשה ,למוכרהתמורהכספיאתריהעבהרוכשאםלכן ,דווקאהפרויקט

אתלממשהרוכשמיכולתלגרועאמוראינוהדמ ,אחרשימושבהם

בגיןלמוכררוכשששילםכספיםעללהגןהיאהחוקתיתכלהערבות,

כספיםאבדןמפנילהגןהואהחוקשלהעיקריהאינטרס ,דירהרכישת

ההגנההתנאתמשכ,ךאליהם,נקלעשהמוכרכלכלייםקשייםבשלאלה

הכספיםתשלוםעצםלענייןמחלוקתכשאין ,מסוימתתשלוםבדרך

מעשישלהסיכוןתכליתו,ואתהחוקלשוןאת ,לכאורה ,סותרת ,למוכר

הנימוקיםמגווןמבחינתוהןהחוקתכליתמבחינתהן ,המוכרשלמרמה

 , ISהרוכשעלמוטללהיותצריךאינו ,לעילשפורטו

המקריםביןהבחנהביצועמחייבתהחוקשתכליתדומה ,זאתעם

שלשבסופולזכורישלעיל,שפורטוהשיקוליםמלואשקילתתוך ,השונים

חלופהרקהיאוהערבות ,הדירהאתלקבלהואהרוכששלנטרסיהאדבר

יותרבטוחהשיטההיאהפיננסיהליוויששיטת 16מלמדהניסיוןלכך,

משמעותיתמקטינהשהיאמאחרהיתרבין ,הדירהאתלקבלעצמולרוכש

הפרויקט,השלמתעלהשפעתוואתהקבלןשלהפירעוןחדלותסיכוןאת

מרוכשיהקבלןשלההכנסותתזריםעלבנויההפיננסיהליווישיטת ,בפועל

 ,ומעלהנתונהברמהצפויהכנסותתזריםבלא ,פרויקטבאותוהדירות

שהיהכזהלאבוודאי ,הפרויקטעבורמימוןלקבלןמעניקהבנקהיהלא

על ,המימוןטתישמעצםמסתמ,ךהבנק ,המוצלחתהשלמתואתמאפשר

באמצעותלהבטיחניתןזאתואת ,לפרויקטייכנסוהרוכשיםשכספיכך

חשבוןהוא ,שליטהלבנקמוקניתשבוחשבוןבאותוהכספיםהפקדת

שלהסתמכותואת ,לעילשהראינוכפי ,להציבישזאתמולהפרויקט,

המטרהשהיא ,כספועלהנדרשתההגנהואתהבנקאיתהערבותעלהרוכש

החוק,בבסיסהעומדתהראשונה

התנאתביטולאתמחייבאלהשיקוליםביןהראוישהאיזוןסבוריםאנו

בהגנהשהצורךמשוםזאתאין ,הפרויקטבחשבוןבהפקדההערבותתוקף

 ,זהיםלהיותעשוייםהםזובנקודהשכןהבנ,קצורכיעלגוברהרוכשעל

רכישתשכספילכךבדאגהרבהבמידהתלויההפיננסיהליוויהצלחת

לעילרטנוישפכפי ,אולם ,לומחוצהאליופנוולאבתוכוייוותרוהדירות

כבעלהבנקועל ,הקבלןעללהטילשישכזההואהדבריםמצב ,בהרחבה

ובוודאי ,פיננסייםכשליםעלהסיכוןאתהבנייה,למימוןהנוגעבכל ,חוזהו

תוך ,לצרכיוהכספיםנטילתכגון ,הבנקיכלפהקבלןשלמרמהמעשיעל

עלשליטהיששלבנקלזכורישמכ,ךיתרההפרויקט,בחשבוןאי-הפקדתם

והיוצאיםהנכנסיםהכספיםאחרלעקובמעשיתויכולת ,הפרויקטחשבון

הנגזרותההכנסותשלבפועלכניסתןאחרלעקובהבנקיכולהיתרביןממנו,

כאמורמעקבהדירות,לרוכשיערבותלהוציאהקבלןשלמבקשתוישירות

כשלעצמו,ערךלושישדבר ,הפרויקטחשבוןעלראויפיקוחשלנגזרתהוא

עלהסיכוןהטלתבאמצעותהגנהלקבלצריךאינוראויפיקוחהיעדר

הבנקשלראויאי-מעקבשלותיננסיהפהתוצאותרוט:יפתריוב ,הרוכש

עלמוטלותלהיותצריכותאינןהפרויקטלחשבוןהכספיםכניסתאחר

 ,השוניםלרוכשיםהניתנותהערבויותסכומיכי ,לבםילשחשובהרוכש,

לפי ,רוכשלכלשנקבעהמסויםהתשלומיםמלוחנגזריםוהם ,זהיםאינם

הבנקשלהאובייקטיביתיכולתוגםמכאןהקבלן,עםשסיכםהדירהמחיר

לצייןלמותרמבקש,שהקבלןהערבויותלמולכספיםכניסתאחרלעקוב

שלאמתבזמןלזיהויבנוגע ,כאמורמעקבשלותיהחיובהתוצאותאת

 ,מהפרויקטכספיםלהבריחהקבלןשלניסיונות

שבהתקיימו ,מסויםאירועמפנילהתגונןלבנקלאפשריש ,זאתעם

שלמהטעם ,הערבותמתשלוםהבנקאתלפטורמקוםשישסבוריםאנו

שיתוףאוקנוניהשלהמקרהזהו ,הפרויקטבחשבוןהכספיםאי-הפקדת

םיהכספאתלהעליםהרוכשמצדכוונהמתוך ,הקבלןעםהרוכששלפעולה

להפקידהצורךעליודעהרוכששבובמצבמדוברשאיןיודגשהבנק,מעיני

במצבאלא ,שםמפקידםאינוזאתובכלהפרויקטבחשבוןהכספיםאת

מעיניהכספיםהסתרתהיא ,הרוכשמצדגם ,שמטרתה ,ממשקנוניהשל

שקלהרוכששבומצבייתכן ,לחלופין ,כלשהואישירווחלהשיגכדיהבנק

עלנוטלשהואהחליטאישילרווחובתמורה ,שבהתנהגותוהסיכוןאת

 ,הערבותאי-תשלוםשלהסיכוןאתעצמו

חריגלכךלקבועצורךישאםספקהרוכשמצדקנוניהשלבמקרה

כלעלוביהמניהחלותשתוצאותיהדומהשכן ,הערבותבכתבמפורש

ייתכןמכ,ךיתרהבנקאית,ערבותכתביעלובוודאי ,חוזיתסיטואציה

זכותלבנקתהיה ,הפרויקטבחשבוןהכספיםהופקדואםגםזהשבמצב

 ,כשלעצמהפשוטהאינהקנוניההוכחת ,זאתעם ,הערבותמתשלוםלהימנע

הרוכש,שלמחושבסיכוןונטילתפעולהשיתוףלהוכיחקללאוחומרוקל

מצדליישוםפשוטיםוישיה ,כלליםשלקביעתםבותיחשולאורמשכ,ך

בהםלעשותיהיהאפשרשבובאופן ,עמומיםיהיולאשניומצדאח,ד

לקבועצורךיש ,עליהםלהחילםכוונההייתהשלאבמקריםגםשימוש

היכולתאתמעשיתלבנקלהעניקעשוישהתקיימוהתנאימהוברורבאופן

 ,האמוריםםימהטעמהערבותמתשלוםלהימנע

העיקריהמאפייןאתבחשבוןמביאזהלענייןהמתאיםהכלל ,לדעתנו

 I}מחירשלמשמעותיתהפחתה-האמוריםהמקריםשלרובםרובשל

בשיטתהממומניםבפרויקטים(היזם)המונרעלהמלווההבנקשלהשליטהינולותלהצגת 13

 ,) 2005 ( 24-18לבניהן IIנזלמימוןקרנרעמיחיראוהפיננסיהליווי

המעורביםהגורמיםשלושתמביןהיחיזהגורםהואשהבנקנןעלעמזנואחרבמקום 14

הרונשיזיעלתשולםהזירהמנירתשתמורתאינטרסלושישוהרונש)הקבלן(הבנק,

ייאחריותבנראמירראוהפרויקט,חשבוןהוא ,נלשהומסויםבחשטןהפקזהבאמצעות

לבנקאותבעוןר ,מאחריות"ופטורפיננסיבליווירשלניפיקוחבגיןזירותרונשינלפיבנק

 ,) 2006 ( 31 ) 158מ(

אתהפקיזלאנשהרונשהיאמהערבות,תוקףלמנועהצזקהשאיןלנןמובהקתזוגמה 15

לטובתנעשהיזועלששולמובנספיםהשימושאולם ,הפרויקטבחשבוןהתמורהנספי

זהבמקרההפרויקט),מקרקעיעלהמוטלמסתשלוםלצורן(למשלהפרויקטהשבחת

רקלערבות,תוקףלהיעזריטען ,הפרויקטמהשבחתהנהנה ,שהבנקלנןהצזקהאין

לטובתששימשוחולקאיןאולםהפרויקט,בחשבוןהופקזולאמסוימיםשסנומיםמאחר

הפרויקט,

851-850נזל"ןניהול "הפיננסיהליוויבשיטתיימימוןבן-אריונזבנחמניזורוןראו 16 ,837 

 ,) 1997עור,ןזלרבי(מאיר
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והסיכוןהקנוניהמעשישלטבעם .בפרויקטהדירותלמחירביחסרהיהד

מאי-הרוכששיפיקהאישישהרווח ,כזההואלעילהמתואריםהמחושב

הדירה.במחירשמעותיתמהפחתההואהפרויקטבחשבוןהכספיםהפקדת

בכלהערבותמתשלוםלהימנעיוכלהבנקשלפיוכלללקבועישמשכ,ך

תאחרויהתשלוםשמועדיאומשמעותיתיופחתהדירהמחירשבומקרה

ייווכחשבומקרהבכל .פרויקטבאותולמקובלביחסוהכול ,מהותיבאופן

סכוםאתמלשלםלהימנעיוכל ,אלהתנאיםמשניאחדאירעכיהבנק

התנאיםהתקיימותביןקשראיןכייוכיחהרוכשכןאםאלא ,הערבות

הפרויקט.בחשבוןהכספיםאי-הפקדתלבין

מעשימפניאמתבזמןלהתגונן ,כללבדרך ,יכולהבנקכי ,ונצייןנוסיף

ממילאשהקבלןמכךנובעתלהתגונןהבנקשליכולתוכאמור.מרמה

 .הדירותמכירתיחוזאתלבנקגילהצ ,הפיננסיהליוויבמסגרת ,מחויב

מבעודכשליםולזהותהמכירהמחיראתלבחוןלבנקמאפשרזהדבר

העסקהאתלבדוקהבנקאתלעוררצריךוחדיבמנמוךמכירהמחיר .מועד

עסקאותובביצועבבנייההקבלןימשיךבטרםעוד ,הקבלןהתנהלותואת

עם .לעודדו)שישכשלעצמורצוי(דברכולוהפרויקטאתלסכןשעלולות

 ,סבירבוהנקובהמכירהשמחיר ,ףימזוחוזהלבנקלהציגעשויהקבלן ,זאת

משמעותיתנמוךרימחלנקוב ,הבנקניימעהמוסתר ,האמיתיבחוזהאך

הבדיקהבמהלךשכן ,הבנקלרשותיעמודהמוצעהכללכזהבמקרה .מזה

קרובהימים,מןביוםהערבותמכוחהרוכששלהתשלוםדרישתבעניין

 . 17האמורהפטורלויעמודואז ,הזיוףאתלגלותיוכלשהבנקלודאי

S , מסמכיםצירוף

כמהשללצירוףדרישותמפורטותשנסקרוהערבותכתביבכל-כלליא,

כתבלהיות:עשוייםאלהמסמכים .הערבותלפילתשלוםכתנאימסמכים

מפנקסמעודכןרישוםנסחהעתק ;נעשואם ,לוותיקוניםהמקוריהערבות

הדירהבוהאמורושלפי ,ןיהמקרקערישוםלשכתבידימאומת ,המקרקעין

לענייןהמשפטביתמהחלטתמאושרהעתק ;הרוכששםעלנרשמהטרם

 ,העיקולמצו(העתקלחוק ) 1 ( 2בסעיףהקבועותהעילותאחתשלקיומה

הרשמיותוהקבלות ;תחילהלקבלןמפנייההעתק ;ב)"וכיופירוקצו

 .הדירהמחירחשבוןעללמוכרהתשלומיםביצועאתהמוכיחות

מחדמסמכים.לצירוףלדרישהבאשרהכףעלמונחיםאינטרסיםשני

לתביעהחשיפהמפניהבנקעללהגןנועדהמסמכיםלהצגתשהיהדר ,גיסא

לאשבהםמקריםלאותםבנוגעו)יבנעלשנכנסמימצד(אוהמוכרמצד

גרםהערבותומימוש ,הערבותאתלממש ,המוכרלטענת ,מוצדקהיה

לדרישותהצדקהלהיותעשויה ,משכך . 18ךיהפיבלתלעתים ,לנזקלמוכר

הןשכן ,החוקבתכליתלפגועשלאעשויותוהן ,הערבותבכתבזהמסוג

הואמהרוכששנדרשכל .הרוכששלהאמיתיתבהגנהבהכרחפוגעותאינן

להצגתהדרישה ,גיסאמאידךאלה.מסמכיםלהמציאכדיגדוללאמאמץ

הרוכשעלמטילההיאשבומקום ,החוקבתכליתלפגועעלולה ,מסמכים

הבנקשלהאינטרסביןלאזןשישמכאן .הענייןבנסיבותסבירבלתינטל

בהתחשב ,גיסאמאידך ,הרוכששלהאינטרסלבין ,גיסאמחד ,והמוכר

אוהבנקאינטרסעללהגנההאמוריםהמסמכיםלהמצאתשישבחשיבות

האיזוןאתלמצואננסהכך.בשלהרוכשעלהמוטלהנטלמולאלהמוכר

מהמסמכיםאחדבכלנדון ,כךלשםהאמורים.האינטרסיםןיבהנכון

 .המקריםבמרבית ,נדרששצירופם

מהבנקלמנוענועדהזודרישה-המקוריהערכותכתכהמצאתכ,

סיכוןאינוזהשסיכוןדומה .פעמייםתידרשהערבותשבו ,כפולסיכון

כמשמעות ,סחירמסמךאינוהערבותשכתבהואלכךהטעםממשי.

 ,הדוגמהלשם ,בושהאוחזכך ,בהיסבלהעבירוניתןלא .זהלמונחהנודעת

אתלהמחות ,עקרוניבאופן ,שניתןהדברנכון .כשורהאוחזמעיןיהיה

מעמידהאינהשכזוהמחאהאולם ,שלישילצדהערבותלפיהזכויות

שהבנקיםהעובדההיאהאחתהסיבהסיבות:משתי ,בסיכוןהבנקאת

להעברהניתנתאינההערבותכי ,שבשגרהכדבר ,הערבותבכתבקובעים

הזכויותאתלהמחותניתןלאמשכ,ךובכתב.מראשהבנקבאישוראלא

הכללהיאהשנייההסיבה .באישורוואף ,הבנקידיעתבלאהערבותלפי

הבנקשלפיו ,-1969ט"התשכ ,חיוביםהמחאתלחוק )ב( 2בסעיףהקבוע

פיעלהזכותהמחאתעללונודעלאעודכל ,לרוכשפירעוןמפנימוגן

המקוריתהערבותעודכל ,זאתעםלב.בתוםפועלהואעודוכלהערבות

הטרחהאתבכךויפחיתלבנקיציגהשלאסיבהכלאין ,הרוכשבידימצויה

המחאהשללקיומהבאשר ,העובדתי-משפטיהמצבבבדיקתהכרוכה

הערבותכתבלקבלתשהילדרהצדקהשישסבוריםאנולפיכ,ך .פיהעל

ימציאהרוכששבהםבמקריםלמעט ,הערבותלפילתשלוםכתנאיהמקורי

שהביאוהנסיבותפירוטתוךהושמ,דאואבדהערבותשכתבהצהרהלבנק

ככזוהבנקבספרירשומההיאאםרקתשולםשהערבותמובן . 19לכך

 .הוציאהאכןשהבנק

אי-רישוםעלהמעיזהמקרקעיו,כפנקסהרישוםמנסחהעתקג,

מצדלהוכחההדרישהאתמגלםזהמסמך-הרוכששםעלהזירה

שםעלבדירההזכותהעברתשכן ,זאתפקעה.טרםשהערבותהרוכש

מאחר .הערבותאת ,החוקברשות ,המפקיעמאורעממילאהיאהרוכש

מחויבויותמהןלדעתכדידיהטובהבעמדה ,כללבדרך ,מצוישהבנק

לאותובאשרמימוןלקבלןהמעניקבהיותו ,מיוכלפילקרקעבנוגעהקבלן

נסחבאמצעות ,הערבותאי-פקיעתהוכחתנטלאתלהטיליש ,פרויקט

למימוןקשוראינוהבנקשבהםבמקריםרק ,הרוכשכתפיעל ,בלבדרישום

 .הפרויקט

מארכעאחתלהתקיימותהמשפטכיתהחלטתשלהעתקז,

המפורטלזה ,בעיקרו ,דומההמצבכאןגם-כחוקהמפורטותהעילות

בעמדהכללבדרך ,מצויהבנק .רישוםנסחבהמצאתהצורךבענייןלעיל

נגדשיפוטייםלצוויםבקשרעומדיםהדרביםהיכןלהביןכדידיהטובה

הצומהמקריםבחלקמכ,ךיתרההבנק.למימוןהרלוונטיים ,הקבלן

למינויצוהיאלכךטיפוסיתדוגמהממש.הבנקלבקשתניתןהשיפוטי

אתשיכנסכדיוביןבוהבנייהאתםישישלכדיביןלפרויקט,נכסיםכונס

כלשהילדרישההצדקהכלןיאאלהמעיןבמצביםכימובןוימכרם.נכסיו

דבר ,הרוכשעלמיותרנטללהטילאלאתכליתהואיןזה,בענייןמהרוכש

אפואדומההערבות.באמצעותהמובטחיםכספיוקבלתאתעליוהמקשה

שבהםבמקריםרקהרוכשעלכאמורנטללהטיליהיהריסבכאןשגם

הבנקשלבהפניהיהיהשדיובלבד ,קטיהפרובמימוןחלקנוטלאינוהבנק

לבנק.והמצאתההרוכשידיעלהשגתהדווקאולאו ,השיפוטיתלהחלטה
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 ,כללבדרךהניתן,הנימוק-תחילהלמוכרמפנייההעתקה,

 ,הרוכששלהראשוןדברובעלהמוכרשלהיותוהואזודרישהלהצדקת

שלכספולגביחששהמעליםתנאיםמשמתקיימים .הערבהבנקולא

 ,עצמולמוכרתיעשההראשונהשהפנייהטבעיאזי ,למוכרששולם ,הרוכש

 ,הרוכשמצדמשמעותבעלתטרחהוהיעדרהענייןפשטותלאור .לבנקולא

אינוהואשבהםבמקרים ,הבנקמצדשבדברהאפשריתהתועלתולאור

מכתבלהציגיידרששהרוכשמניעהאין ,הקבלןאצלהמתרחשעלודעי

בחוזהזכויותיועללעמודכדילקבלןששלחרשום)בדואר ,(למשלפורמלי

 ,ב)"וכיומהקבלןתגובה(כגוןמכךיותרמהרוכשלדרושאיןאולםהמכר.

אירועהתקיימותעליודעאינועצמושהבנקבמקריםרקזאתולאפשר

הערבות.למימוש

בתנאימדוברכאן-למוכרהתמורהתשלוםאתהמוכיחותקבלותו,

אינםהרוכשיםבפועלהרוכש.שלרמייהמעשימפניהבנקעללהגןשנועד

מרוישאםוגם ,למוכרהתשלוםקבלותאת ,בהכרחלעצמם,םימשמר

עםיאבדמהקבלותחלקשלפחותגבוהההסתברותישנההרי ,לעצמם

על ,לביצועקשהולעתים ,מיותרנטללהטילראויזהאיןלפיכךהזמן·

עליודעאינושהבנקככל ,התשלוםאתלהוכיחלרוכשלאפשרישהרוכש.

שהיא.דרךבכל ,הפרויקט)בחשבוןהפקדה(כגוןממקורותיוהתשלום

הערבותשלתוקפהסיום , 6

שלתוקפהלסיוםהמביאיםהאירועיםמהםבמפורשקובעאינוהחוק

הבנקידיעלהערבותסכוםתשלוםשלהבסיסיהאירועלמעט ,הערבות

שלוהאירוע ,הערבותלפיהזכותאתממנושקיבללמיאולרוכשהערב

 ,זאתעםמטעמו.ממיאועצמוהקבלןמאתלרוכשהתמורהיכספהשבת

הואהאחדהאירוענוספים.אירועיםשניעלהחוקמלשוןללמודניתן

נלמד IIמפקיעמאורע IIזהאירועשלהיותולרוכש.בדירההזכותהעמת

הזכותלהעברתעדהתמורהכספיאתלהבטיחנועדהשהערבותמכך

פוקעתהרוכששלהכספיםהשקעתעלהסיכוןמשהוסרלרוכש.בדירה

תנאילפיאחרתבבטוחההערבותהחלפתהואהשניהאירוע .הערבותגם

אירועיםבנמצאאיןכי ,לנומורההחוקשתכליתדומהסן.לחוקא 2סעיף

שפורטואלהמלבד ,הערבותשלתוקפהאתסיוםלידיהמביאיםםינוספ

בתאריךתפקעהערבותכיהקובע ,הערבותבכתבתנאי ,למשלכ,ךלעיל.

העברתכיהקובעתנאיגםכךבחוק.האמורעםמתיישבאינומסוים

אתתפקיע ,לעיקולאולשעבודכפופההיאאםגם ,לרוכשבדירההזכות

סיוםלענייןהערבותבכתביביותרהנפוץבתנאילהלןנתמקדהערבות.

לרוכש.בדירההחזקההעברתעםהערבותהפקעת-תוקפן

הבנקאיתהערבותאתהמפקיעההוראהקיימתהערבותמכתביבחלק

אתהמחייבתהוראהאובדירה,החזקהאתקיבלהרוכששבובמקרה

שלהדיןעורךשלהנאמנותבידיוהבנקאיתהערבותאתלהפקידהרוכש

למנוענועדהזוהוראהבדירה.החזקהאתלידיולקבלכדי ,(הקבלן)המוכר

ינסה ,גיסאומאידך ,בדירההחזקהאת ,גיסאמחד ,יקבלהרוכששבומצב

הבנקאית.מהערבותלהיפרע

היאהערבותשלשתכליתהקובעהחוקכי ,לומרניתןזוהוראהכנגד

הסיכוןייעלםשבולרגעועדהתשלוםמרגעהרוכשכספיאתלהבטיח

קובעהחוקזומסיבה .הקבלןשלכלכליכשלעקביאבדוהרוכששכספי

עלהקונהששילםםיהכספאתלהבטיחנועדהלקונההערבותמסירתכי

אובעלותלקונהלהעביריוכללא IIוכרמשהבמקרה ,הדירהמחירחשבון

נועדההערבותמסירתכלומר ."המכרבחוזהכמוסכםבדירהאחרתזכות

החזקהלהעברתהכוונהאיןלקונה.הנמכרתהזכותהעמתאתלהבטיח

נקייהכשהיא ,החזקהנובעתשממנההמשפטיתהזכותאלא ,בלבדבדירה

הבעלותלהעברתהיאהכוונהאזי ,בעלותרכשהרוכשאםמגבלה.מכל

המקרקעיןאם .הערבותבאמצעותכספיויובטחואזועד ,שמועלבדירה

מקרקעיבמנהלרשומיםוהםהמקרקעיןרישוםבלשכתרשומיםאינם

זכותרקאלא ,עצמםבמקרקעיןהבעלותאתלהעבירניתןשלאכך ,ישראל

רקישראל.מקרקעימנהלעםהסכםלכריתתהיאהכוונהאזיבהם,חוזית

 .לפקועהערבותיכולהאלהםיתנאשלהתקיימםלאחר

מעונייןהמוכרשבובמקרה ,לחוקא 2סעיףלפי ,לכךבנוסף

 ) 4 ( ,) 3 ( 2סעיפיםלפיקנייניתבבטוחההבנקאיתהערבותאתלהחליף

הושלמההדירהשבנייתובתנאי ,כןלעשותרשאיהוא ,לחוק ) 5 (או

 .המכרבחוזהאחרתהוסכםכןאםאלא ,לקונהנמסרהבהוהחזקה

מהנדסמאתכאישור ,ן 1לתקנות 1בסעיףנקבע "דירההשלמת"הביטוי

לפי ,הדירהשלבנייתההשלמתבדברלקונה,המוכראישהמצ ,רשום

אם ,זאתעם .-1973ג IIהתשל ,(דירות)המכרלחוקשבהתאםהמפרט

הערבותשליותרמוקדמתלהחלפהאפשרותעלהוסכםהמכרבהסכם

חשבוןעלבתשלומיםחייביהאלאהרוכש ,אחרתבערובההבנקאית

עלוזאת ,בתוספתהקבועיםאלהעלהעוליםבשיעוריםהדירהמחיר

עלהעוליםסכומיםהרוכששילםאם ,אולם .המכרבהסכםהאמוראף

ובלבד ,הבטוחותהחלפתאתלבצעהמוכרוכלי ,בתוספתהקבועיםאלה

 ,בתוספתהקבועיםהשלביםלפי ,נבנהשטרםהדירהשלהחלקשבגין

 .הבנקאיתהערבותתיוותר

לאחרכבר ,לפקיעתההמביאההערבותבכתבהוראה ,האמורלאור

אינה ,החוקלפיאחרתבבטוחההחלפתהבלא ,בדירההחזקההעברת

להפקידהרוכששעלהקובעתהוראהלגביגםכך .החוקבדרישותעומדת

בדירה.החזקהלקבלתכתנאי ,הקבלןמטעםנאמןבידיהערבותאת

לקונה.הערבותאתלמסורשישחד-משמעיבאופןקובעהחוק ,כאמור

רקלאהפועל ,לנאמןאועצמולמוכרובפרט ,אחרלאדםהערבותמסירת

טיבהלקונה.כמסירהלהיחשביכולהאיננה ,הקונהשלהשיקוליםמתוך

ותוך ,עצמובכוחותאותהלהפעיליוכלשהקונההיאכבטוחההערבותשל

 "המחוקק.כוונתאתסותרתהקונהשלזוביכולתפגיעה .שיקוליושקילת

508א"עראו:הבנקכנגזלקבלןהרוכשביןקנוניהנוצרהשבהלטיטואציה 17 בנקטפחות 89/

 .) 1991 ( 68 ) 3מה(ז"פ ,זובובי-אלמוגנ'בע"מלישראלמשכנתאות

הטמכויותהפעלת ,המקריסבמרביתמשמעותוהזירותרוכשייזיעלהערטיותמימוש 18

מימוש ,היתרביןכוללותאלהטמכויותהשעבוז.בהטכסהמוכרכלפילבנקהמוקנות

 .הבנקמטעסמפעילכונטיזיעלבנייתוהמשךאוהפרויקט

/1602י-ס)(מחוזיא"תראו:זומהלגישה 19 זיסקונטבנקנ'בע"מהמאוחזהמזרחיבנק 98

פורטס).(לאבע"מלישראל

 .במפורשאלהאירועיסנכתטשנטקרומהערבויותבחלק 20

בנייתההשלמתבזס(הוכחהזירות)רוכשישלהשקעות(הבטחת(זירות)המכרתקנות 21

 . 1976ז·ייהתשל ,זירה)של
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המחייב ,דירהמכרבחוזהתנאיכיקבעאחידיםלחוזיםהדיןביתואכן

שלנאמןבידי ,הדירהמטירתבמעמדהערבות,אתלהפקידהרוכשאת

 . zzמקפחהואהחוק,לפיחליפיתבטוחההרוכששיקבלעדהקבלן,

הדורהרוכשעל Pהחוהגנתף Pהוג.
לרוכשיהבנקשמוציאבערבויותהרווחיםהתנאיםאתשבחנולאחר

 ) 1 ( 2טעיףלרוכששמעניקההגנההיקףאתעתהלבחוןננטה ,הדירות

ועדהדירהבנייתבמהלךלהתממששעלוליםהטיכוניםטוגימול ,לחוק

לרוכש.בההזכותלהערבת

למוכרכלכליותבעיות . 1

עלהגנההחוק:מכווןשאליוהמרכזיהטיכוניםלטוגמשתייךזהטיכון

מצבבשללותוערבלאבדירהשהזכותהטיכוןלמולהרוכששלהשקעתו

המימושעילותכלאתלכלולניתןזוהגנהבמטגרתהמוכר.שלרעועכלכלי

וצופירוקצונכטים,לקבלתצו ,עיקולצולחוק: ) 1 ( 2בטעיףהמוזכרות

 ,המוכרשלרעועכלכלימצבעלמעידיםאלהכלנכטים.כונטלמינוי

 ,לרוכשבדירההזכותאתלמטוראי-היכולתלכיווןמידרדרשהמצבבין

כגון ,או-מטורתהלגבולוודאוקרובהואשהמצבובין ,עיקולצומתןכגון

הזכותלמטירתמניעהתהיהשאכןובלבד ,שניתןפירוקצושלבמקרה

בדירה.

אי-יכולתעללהעידהעשוייםהיחידיםהאירועיםאלהאין ,זאתעם

אירועיםהמוכר.שלרעועכלכלימצבבגין ,לרוכשבדירההזכותאתלמטור

(שלאפרטיקבלןשלרגלפשיטתגםלהיותיכוליםנוטפיםמשמעותיים

נגדשניתןהליכיםהקפאתצווכן ,כינוטצונגדושניתןבלאהתאגד),

המוכר.

דומה ,במפורשהחוקלגדרנכנטאינוהראשוןשהאירועהעובדהחרף

רגלושפשיטתחולקאיןמתחולתו.להוציאוהתכווןשהחוקלשערשקשה

אותוהואלרוכשמשהטיכוןתאגיד.שללפירוקו ,במהותה ,זההאדםשל

לאשקבלןשהאפשרותלומראלאלנואין ,מהותאותהוהמהותטיכון

מנוטחנשמט ,נכטיולכינוטצושיינתןבלארגלויפשוט ,כחברהיתאגד

מהטוגשאירועלומרנקלנדיר.אירועשהואמשוםהנראהככלהחוק,

 .לכךמיוחדתבפרשנותצורךבלא ,החוקבגדרנכנטהאמור

להיותהיהצריךהמוכרנגדהליכיםהקפאתצומתןשלהאירועגם

אתשםמאי-קיומולהטיקואין ,הערבותלמימושהעילותבמטגרת

ביתשקבעכפי ,הנכוןהואההפךדווקאנעשה.כךבמכווןכיהמטקנה

הקפאתדין ,השקעותהבטחתלחוקהנוגעבכל , 23הברבענייןהמשפט

עוטקיםשניהםפירעון·חדלבקבלןעוטקיםשניהםפירוק·כדיןהליכים

הליכיםהקפאתשצוכפיועו,דזאתשוויוני.באופןהנכטיםמטתבחלוקת

ולבנותלהמשיךלומאפשרובכך ,הקבלןנגדמשפטייםהליכיםמעכב

כונט(אומפעילמפרקמינויתוך ,פירוקצויכולגםכך ,הפרויקטאת

זהיםהמקריםשני .הליכיםלעכבמבלי ,הפרויקטלהשלמתלכווןמפעיל)

החוק.שללגדרוייכנטמהםאחדשרקלכךטעםרואיםואיננו ,במהותם

עילתבומצויהכאילוהחוקלתוךלקרואישהבר,בענייןכאמורמשכ,ך

הליכים.הקפאתצובדמותהמימוש

צו ,מפעילמפרקמינויללאפירוקלצובניגודכי ,להדגישחשוב

באופןהערבותאתלממשלאפשרותכלל,בדרך ,יוביללאהליכיםהקפאת

הליכיםהקפאתצולמתןבקשה ,ראשיתשניים.הםלכךהטעמיםמידי.

נושיביןפשרהאוהטדרלאישורהמשפטלביתהמוגשתלבקשהעוקבת

 . Z4מלכתחילהכזומבקשהנפרדבלתיכחלקמוגשתאףכללובדרך ,החרבה

צונותןשאכןשבהונתן ,החברהמנושינפרדבלתיחלקהםהרוכשים

החברהפעילותהמשךהיאממטרותיואחתשממילא ,הליכיםהקפאת

אינונשייתםגובה ,בפרויקטהדירותבנייתהשלמתתוך ,לשקמהוניטיון

משכ,ך . Z5הדירהבמטירתאיחורבגיןהמוטכםהחוזיהפיצויגובהעלעולה

של 75%,שלמיוחטברוב ,אישורבמטגרתאותםגםיכלולנושיםהטדר

 ,גבוהאינוהדירותרוכשישלהנשייהששיעורהדברנכון ,כאמורההטדר.

במטירתאיחורבגיןהמוטכםהחוזיהפיצוילגובה ,כללבדרך ,מוגבלוהוא

עצמהבפניקבוצה ,בהכרח ,מהוויםאינםהדירותשרוכשיגםנכוןהדירה.

תמיכהשיעורשגםכך ,הנושיםהטדרלאישורהדרושהמיוחטהרובלעניין

לאישורלהביאעשויהדירות,רוכשיבקרב-75%מפחותשלבהטדר

יתייחטהמשפטביתכאלהבמצביםגםאולם .המשפטבביתההטדר

 • Z6מייצגיםשהםולאינטרטיםהדירותלרוכשיטפציפיבאופן

החרבההבראתשלהמטרהאתלשרתנועדהליכיםהקפאתצו ,שנית

והוא ,לרוכשיםהדירותמטירתעדהפרויקטאתולבנותלהמשיךויכולתה

מניעהכאןאיןההגדרהמכוחמשכ,ך .חודשיםתשעהשלמוגבללזמןעומד

 ,טבירבלתיואף ,משמעותיאיחורשייגרםייתכןזאת,עםהדירה.למטירת

אםהמשפטביתשלשיקוליוביןבחשבוןיובאזהענייןאולם ,במטירה

הקייםהחשש .הדירותרוכשילוששותפיםלוהפשרההטדראתלאשר

בהליכיםלפתוחוייאלץ ,שבורהשוקתמוליעמודשהרוכש ,המקריםביתר

הבטוחהערךאת ,רבהבמידה ,שיאייןדרב ,הערבותלמימושהבנקנגד

צריךאינוהרוכשכאן .הליכיםלהקפאתצושלבמקרהקייםאינו ,שבידיו

שיקוליאתשישקול ,המשפטלביתישירמטלוללווישבהלי,ךלפתוח

בפניו.המוצגלפי ,הרוכשיםכללשלהתועלת

באופן ,הקובעכזההיההחוקנוטחלוהיהשטובנראה ,האמורלאור

עילהתהווה ,פירעוןחדלותשללמצבהקבלןשלהיקלעותשכל ,עקרוני

ציוןבדירה.הזכותלאי-מטירתמביאהשהיאבתנאי ,הערבותלמימוש

מטךשחלקכ,ךעלעמדנועתהוזהלכ,ךיביאלעולםמטוימיםאירועים

עומדשהואהגם ,בחוקביטויואתימצאלאהרלוונטייםהאירועים

נחקק.שלשמןהבטיטיותבמטרות

הבנייהבאיכותליקויים . 2

לרוכשבדירההזכותהערבתעדבטוחהמהווההערבותכיקובעהחוק

בחוזהכמוטכםייהמיליםשלפירושןהאםהשאלההמכר.בחוזהכמוטכם

המביאמהטוגחוזההפרותגםלהכילבעתי,דצריךאו ,היוםיכולייהמכר

 .זהטעיףבמוקדעומדת ,בנייהליקוייקרי:הממכר,שללאי-התאמה

ליקויימפנילרוכשהגנהלהעניקמעולםהתיימרלאהחוק ,בפועל

חורגבנייהליקוייבגיןהגנהמתןהצדקה.לכךשישודומה ,למיניהםבנייה

אתלהבטיחמבקששהואבכךהרוכש,שלהשקעתואתלהבטיחמהצורך

שונהדירהמטירתאולקויהבנייהאיכותבגין ,לרוכשהנגרםההפטד
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הרוכשאתשיותירכזההשקעהבאבדומדובראיו .עליהשהוטכםממה

מדובר .הדירהולאכטפולאבידיו,יהיושלאזהבמובו ,שבורהשוקתבפני

בדירהאולם ,לרוכשמועברתבההזכות ,תילהעלעומדתשהדירהבמקרים

צריכהאינהזהמטוגלמקריםהנכונהשההגנהדומהפגמים.נפלועצמה

מצדמתאיםביטוחעריכתבאמצעותפרטיבאופואלא ,חוקמכוחלבוא

והאינטרט ,הרוכששלכלכליתלהתמוטטותטכנהכאואיו ,כאמורהרוכש.

לרוכשהגנהמתומכ,ןיתרהמוחלש.אינטרטהואעליובהגנההציבורי

קשייםליצורעלולההמכרבחוזהלמוטכםהממכראי-התאמתימפנ

הבנייהליקוייאתהבנקשלבדיקהיצריךהואשכו ,הערבותמימושבהליך

בהוצאותכרוךלהיותועלולהבנקשלמומחיותובתחוםשאינודבר ,בדירה

מצדיקאינוהרוכשכטפיהבטחתשלהמוגושהערךמיותר,םיובטרבול

 . 27עמםהתמודדות

ליקוייבהושיהיובלאהנבנות ,בכללאם ,הדירותמעטותועו,דזאת

בגיוהערבותאתלממשלרוכשאפשרותמתו .אחריםאוכאלהבנייה

אחוזבכמאהתמומששהערבותמראשכקביעהכמוה ,היבניליקויי

החיובלהפיכתתובילבנייהליקוייבגיוהגנה ,אחרותבמילים .מהמקרים

זהמעיומצבכי ,לומרצורךאיומוחלט.לחיובבערבותהגלוםהמותנה

לקבלולהוציאשיתבקשבנקשכו ,כולוההטדרשללמיטוטולילהובעלול

 ,כולעשותמוכויהא ,גבוההבהטתברותעתידיתשלוםשפירושו ,ערבויות

אוכדאיתתהאלאהבנייהכיעד ,גדולותכהבטוחותכנגד ,בכללאם

לפיהתשלוםאתלדרושהדירותלרוכשיאפשרותשמתוגםמהאפשרית.

פנייהבאמצעות ,ההטדרשללרעהלניצולרחבפתחיפתח ,כאמורהערבות

נגדבולחפורכקרדוםבידםותהיה ,כמעטמצבבכלהערבותלמימוש

 ,פרויקטיםמבנייתלהימנעותובילישבפועלדבר .שוניםבענייניםהקבלו

הליוויששיטת ,למשל ,מובומהותי.באופוהדירותמחיריהעלאתאו

היאהערבויותלמימושההטתברותשבובמצבלהתקייםתוכללאהפיננטי

אלא ,לרוכשיםהדירותמטירתלעיותרלהטתמךניתוולא ,גבוההכה

 .הרווחתתהיהאי-המטירהדווקא

מקריםלילהכ ,לדעתנו ,צריכההרוכשהשקעתעלההגנה ,זאתעם

באי-התאמהשמדורבובלבד ,המכרבחוזההמוטכםשלאי-התאמהשל

דירותברוכשיעטקזהמקרה .טיבלבענייובהרחבהנדווזהענייו .מהותית

מגוריםדירותקיבלונופשדירותשבמקום ,נהריהבאזורבפרויקטנופש

לאבמתחםלהיבנותהיהשאמורהמלוושביתמכךנבעהדרב .רגילות

נמנעובפועלמהפרויקט.חלקשהיווהשוניםהנופשמתקניגםוכך ,נבנה

מושיהשוילעניהמכר,בחוזהעליהםשהוטכםהשירותיםכלמהרוכשים

 ,קייטרינגשירותי ,ניקיוושירותי ,שחייהברכת :כגוו ,נופשכדירותבדירות

פנו ,המכרבחוזהמהמוטכםהחריגהלנוכח .ועודומגבותמצעיםשירותי

בביתדיוולאחר .הבנקבטירובונתקלו ,הערבויותלמימושהרוכשים

שללפתחוהענייועיהג ,הערבויותמימושאתאפשרשלא ,המחוזיהמשפט

לפרשנותבאשרנחלקההשופטיםשלושתשלדעתם .העליווהמשפטבית

רובדעתהייתהוהתוצאה ,"המכרבחוזהכמוטכםייהמיליםשלהראויה

 .הערבויותמימושאתשמנעה

קשרבלי ,אי-התאמהעלחלאינושהחוקבדעהאחזטירקלהשופט

ידינועלשהובאואלה ,בחלקם ,היוטעמיואותה.האופפותלנטיבות

מימושאתשמנעהלתוצאההואגםשהגיע ,ריבליוהשופט ,לעומתו .לעיל

כאי-מטירתשכמוה ,אי-התאמהעלורקאךחלהחוקכיטברהערבויות,

רה.יבדשימושלעשותלאי-יכולתשמובילההמאי-התאכלומררה.יהד

הביובלמערכתחיבורללאדירהמטירתהיא ,השופטלדעתלכ,ןדוגמה

בדעתשהייתה ,חיותהשופטתמעלית.אובנוימדרגותחדרוללאוהחשמל

ואחזה ,הערבויותמימושאתלאפשרישכיטברה ,התוצאהלענייומיעוט

שכמוהכזאתדווקאלאואולם ,אי-התאמהעלחלשהחוקבדעההיאגם

שונהדירהמקבלשהרוכשלכךאהישמבכזוגםאלא ,הדירהכאי-מטירת

האפשרותהיעדרכגוו ,המכרבחוזהעליהשהוטכםמזומובהקבאופו

עליה.שהוטכםלמטרהשימושבדירהלעשות

 ,לעילשפירטנוכפיחיות.השופטתשלכדעתההיאהעקרוניתדעתנו

 .הםבאשרבנייהייליקועל ,לחולצריךולא ,חלנויאשהחוקטפקאיו

ובלאהכטףבלאייוותרשמא ,הרוכששלהשקעתועללהגוצריךהחוק

 ,אדםלמגוריראויהשאינהדירהלרוכשנמטרתשבהםהמקריםלכו .הדירה

המצוייםכאלהבוודאיהם ,ביותרהבטיטייםהפריטיםבהשאיומהטעם

אלהלמקריםאלאולם .בעתידבגדרולהיותוצריכים ,היוםהחוקבגדר

 ,דירהלרוכשנמטרתשבהםמקריםאותםעומדיםבצדם .לבדםלעמוד

מהותיתשונההיאאולם ,למגוריםראויההיאאובייקטיביתשמבחינה

כטפו.אתהרוכששילםשלשמוממה

יהיבטטאוהחדריםשליהפנימהתכנוושלבשונימדובראיוודוק:

שבהםבחומריםמהותילאבשונימדורבאיוואף ;הדירהשטחשלקלה

הכוונה .ואחריםכאלהבאביזריםיבשונאוהדירהבבנייתשימושנעשה

מהותישוניהנכט,נרכששלשמההכלליתבמטרהלאי-עמידההיא

בעליבמקריםבבנייוהקומותביואוהארץאזורי(ביוהנכטבמיקום

שליטודיתבהפרה ,טפקללא ,מדובראלהבמקרים .ב"וכיומשמעות)

העיקריהשימושאתשמונעתבהפרהמדוברמכ,ןיותראך ,המכרהטכם

השימושאולם ,דירה ,אמנם ,מקבלהרוכשהאלההמקריםבכל .בנכט

 ,הדירהשלערךבירידתמדובראיונפגע. ,המוטכםלפי ,בהשלוהבטיטי

 .הרוכשנתימבחונליתיפונקצבאי-היותהאלא

אינה ,טובלבפרשתהרובדעתשקבעהכפי ,זובעמדההבעייתיות

 ,מתאימהפרשנותבאמצעותזאתלרפאניתולכאורה .היוםהחוקבגדר

אתהמתוויםהעקרונותשלבהרחבהצורךישכךשלשםדומהאולם

איננובדירההזכותאי-מטירתשלהטיכוו .בחוקהיוםהניתנתההגנה

אבדושלהטיכוותילה.עלהעומדתדירהיששכו ,אלהםיבמקרקיים

 oשהיאאלא ,דירהנמטרהלרוכששכו ,הואגםקייםאינוהרוכשיכטפ
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למיהדירהאתלמכוריוכלשהרוכשמובומבחינתו,פונקציונליתאינה

ששילםהכטפיםלערךקרובערךישלדירהעודכלענייו,בהשימצא

כדיבטכנה,נתוןאינושכטפוהריהמקורית,הדירהעבורלקבלוהרוכש

להגושמבקשיםלומרצורךישאלה,במקריםהערבותמימושאתלאפשר

לנכטרוכשבאיתורנוטףרבזמולהוציאייאלץשהרוכשהטיכוועלגם

שאירועיםהעובדהלנוכחהיגיוןבכךיש ,חלופיתדירהובאיתורשקיבל

שקורהכפי ,הרוכשאתמותירים ,פונקציונלילאנכטמטירתשלאלה,

לעשותיכולשהואדירהללאהיום,החוקידיעלהמוגניםהאירועיםביתר

אותה,רכששלשמהלתכליתדומהשימושבה

הערבותתחולתאת 28המחוקקהטדירלוהיהמוטבשלדעתנומאחר

 ,זאתלהטדירניתוכיצדולהגדירלנטותצורךישהריאלה,מקריםעל

טיטונילמימוששתוביל ,הרוכשעלההגנהגבולותשלפריצהלאפשרמבלי

להוטיףשרצוינדמה ,יוםשלבטופובהפטדה,שכרהשיצאכך ,ערבויותשל

שלשמהבמטרהמהותישוני :לעילשתיארנוהעילותשתיאתבדיוקלחוק

טביר,שימושבנכטלעשותהרוכששלומניעההנכט,נבנה

במסירהאיחור . 3

כמוטכםייהביטויהאם-הקודםבטעיףששאלנוהשאלהבמטגרת

שאינםשוניםהיבטיםגםבעתי,דלהכילצריךאומכיל, "המכרבחוזה

 ,הדירהבמטירתאיחורשלהמקרהגםמצויבדירה,הזכותלעצםנוגעים

שהואאיחורכלולא ,הדירהבמטירתמשמעותילאיחורשכוונתנומובו

וחורגים ,ההטדרבעצםפוגעיםנימצא ,כונאמרלאאםשכו ,במטירה

בענייולדיוןבדומה ,זאתהראויה,אוהקיימת ,החוקמתכליתמהותיבאופו

הנימוקים ,זהלענייואפואיפיםטוג,מכלבנייהליקויישלבערבותהכללה

הקודם,בטעיף ,כאמורליקוייםעלהערבותתחולתכנגדשהבאנו

האחתעקרוניות,אפשרויותשתיישנוהדירהבמטירתאיחורבענייו

הפרההיאוהשנייה ,ניכרבאיחורתימטרהדירה :קרי ,צפויההפרההיא

בתוךהיאהערבותמימושמתבקששבוהזמונקודת :קרי ,אירעהשכבר

עלהערבותתחולתבענייוכמו ,כאוגם ,במטירהניכראיחורשלתוכו

את ,וביהמניה ,מכילאינוהערבותבבטיטהעומדהרעיון ,בנייהליקויי

הנוגעהמשפטיהמצב ,עיוניתמבחינה ,פניהשניעל ,הנדוןההפרהטוג

בתחולתהעוטקמזהיותרקשהאף ,במטירהאיחורעלהערבותלתחולת

יקבללאשהרוכשטפקאיוהבנייהליקוייבענייובנייהליקוייעלהערבות

בנההקבלןכיוביועבורופונקציונליתאינההיאכיביושרכש,כפידירה

איחורשלבענייואולם ,מהמוטכמתאחרתלמטרהלשמששנועדהדירה

כפיבדיוקואף ,דירהיקבלשהרוכש ,גבוהלעתים ,טיכוייש ,במטירה

לעמודאפואצפויאינוהרוכש ,למוטכםביחטגדולבאיחוראולםשרכש,

לקבלעשויהרוכשהנכון,הואההפךרה,ידוהיעדרכטףהיעדרשלבמצב

 ,הדירהבמטירתבאיחורהכרוכהיתרהטרדהלאחרכיאם ,הדירהאת

 ,חלופיבדיורהכרוכותההוצאותלמעט ,השקעתועללשמורובכך

הרטוריקהזהבענייודווקא ,כאמורהלכאוריהעיוניהקושיאףעל

 ,במטירהאיחורעלהחוקהחלתאתהמצדיקהכזוהיאהמשפטבבתי

בתי ,גדולאינובמטירהכשהאיחור ,זאתעם ,גדולהאיחורשבהםבמקרים

בתישלזוגישה ,הבנייהאתלהשליםלמוכרלאפשרשישגורטיםהמשפט

מאלהיותרמועטיםליישומהשהקשייםמכך ,הנראהככל ,נובעתהמשפט

נמנעיםבלתי ,ומגווניםרביםהםבנייהליקויי ,בנייהלליקוייהנוגעים

אתלגלותוקשה ,במעטאךמהדירהההנאהאת ,כללבדרך ,ומפחיתים

אתומונע ,למעקבוקלברורהואבמטירהחוריאאולם ,המדויקקיומם

התרחשותו,זמובמשךבפועלהדירהקבלת

אולקבלולאפשריששלפיההגישהכילכ,ךלבלשיםישמקוםמכל

הגישההיאהבנייהאתלהשליםמפעיל)מפרקאוכונט(באמצעותלבנק

מצאהוהיא ,הערבותמימושבדברההחלטהלענייוהמשמשתהבטיטית

שהרוכשהואמאחוריההעומדהרעיון , 29רביםדיובפטקיביטויהאת

הדבריםבמצבהכטפיתתמורתהאתחזרהלקבלולא ,דירהלרכושביקש

ואם ,הדירהאתלרוכשלטפקהואהראשוניהאינטרטמשכ,ךהרגיל,

לממשהאפשרותמתוטרםמטוימתהמתנהלאפשרשי ,זאתלעשותניתו

עלוויתורההטכםביטולפירושו ,הערבותמימוששכו ,זאתהערבות,את

החוק,תכליתאתותואמת ,ראויהטפקללאהיאזוגישהבדירה,הזכויות

מעונייניםשאינם ,הדירותרוכשייתרעללהגנהביותרחשובהגםזוגישה

בדירהמעונייניםאלא ,הערבותמימושתמורתהדירהקבלתעללוותר

שפירטנודמ ,הדירותבערךירידהשלמצבניצולמפנילהגנהוכו ,עצמה

אותומהוהיאלבירוראפואשנותרההשאלההקודם,בטעיףבהרחבה

הערבות,מימושאתהמצדיק ,גדולאיחור

אתלממשלרוכשלאפשרישלהשמעבר ,הראויההזמומטגרת

םיהאינטרטגיטא,מחדאינטרטים,כמהביואיזוןליצורכהיצר ,הערבות

ושלהמוכריםשלהאינטרט ,גיטאמאידך ,הדירהאתלקבלהרוכשיםשל

ומימושהרוכשיםידיעלרווחיםלהפקתהערבותניצוללמניעתבנקים

בפניהרוכשיםאתתעמידשלאכזולהיותהזמומטגרתעלשלה,טיטוני

זמואורכתרביםבמקרים ,הבנייההשלמתשכו ,זמולאורךשבורהשוקת

הקבלןבהחלפת ,לעתים ,כרוכההבנייהשהשלמתמאחרמכ,ךיתרהרב,

 ,החדשהקבלןשליותרנמוכהמחויבותליצורעלולההיא ,אחרבקבלו

כדיתוךהדברנעשהמזומנותלעתיםמוטכם,מהתטטהשהבנייהכך

עםהתקשרותשיוזם ,מפעילכונטלמינויצולקבלהמשפטלביתפנייה

השלמתשלארוךתהליךיצירתותוךמהמפרטשינוייםתוך ,חילופיקבלו

שהרוכשאלאממוש,ךיהיהבמטירהשהאיחורבלבדזולאכלומרהבנייה,

בדירהשראהמטוימיםיתרונותעלמכ,ךיותראוקמעהלוותרנדרש

הפיצויעלגםלוותריידרשהרוכשכללשבדרךלכךבנוטףזאת ,שרכש

הניתנתבערבותשמדוברככל ,שנימצדבמטירה,האיחורבגיןהמוטכם

השלמתעלהמטתמך ,עצמוהבנקשלנוטףשיקולשי ,ננטייפליוויבמטגרת

אםמהחלטתועיקריכחלק ,לרוכשיםהדירותומטירתבפרויקטהבנייה

מליבתחלקאינוהבנקשלזהשיקול ,פיננטיליווימטויםלקבלולהעניק

 ,הבנקשלהמימונייםלשיקוליונוגעהואבאשר ,הרלוונטייםהשיקולים

להביאיש ,רצויההיאהאמורההמימוןשיטתכיטבוריםשאנוככלאולם

 ,בחשבוןאותוגם

הקבלן ,הדירהמטירתבמועדשבומצבעלדוברלמשל, ,(סהברבענייו

פנו ,המטירהמועדלאחרוחציחודשיםשלושהבבנייתה,החלטרם

בטענהלדרישהטירבהבנקהערבות,למימושבדרישהלבנקהרוכשים

בחוק,המצויות ,הערבותלמימושהעילותמארבעאחתהתקיימהלאכי
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לאבמסירהמשמעותיאיחורבעתשלפיה ,הפרשנותכיפסקהמשפטבית

 ,שבחוקהעילותאחתהתקיימהשלאמאחררקהערבותאתלממשניתן

 ,המשפטביתפסקעודמתוכנו.החוקלריקוןומביאהסבירהבלתיהיא

במסירהאיחורשלארוכהלתקופהמשמעותאיןכילטענהמקוסאיןכי

 ,יכולתהיעדר .הדירהאתלמסוריכולתחוסרכדיבבירורעולהשאינה

 . 31סבירזמןבתוךהדירהאתלמסוריכולתהיעדרהוא ,המשפטביתקבע

קשה ,הברבענייןהמשפטביתידיעלשהובאוונייסהעקרהנימוקיסחרף

המסירהבמועדמקרה:אותושלהקיצוניותמהנסיבותהחלטתואתלנתק

אתלממשרשאיסהרוכשיסכיקבעעצמוהמכרחוזה ;החלהטרסהבנייה

 .במסירהאיחורחודשישישהלאחרהערבות

להשלמתנכסיסכונסמונהשבומצבעלדובר 32גיאבעניין ,זאתלעומת

חודשיסושלושהשנתייסשלבאיחורהדירהמסירתעלעמווסוכס ,הבנייה

 ,הבנקעמדתאתקיבלהמשפטביתבחוזה.שנקבעהמסירהלמועדביחס

מימושאתלמנועלבנקואפשר ,הדירהלמסירתבמניעהמדובראיןשלפיה

מהעיקרוןהמקרהנסיבותאתלנתקקשההבר,בענייןכמו ,כאןגסהערבות.

איחורהואחודשיסושלושהשנתייסשלבמסירהאיחורשלפיו ,שנקבע

גיאבענייןהמיוחדותהנסיבותהדירה.למסירתמניעהמהווהשאינו ,סביר

אףהמשפטובית ,מגוריסדירותעלולאנופשדירותעלשדוברכאלההיו

שסהדירותרוכשירובמכךיתרה . 33משיקוליוכאחדבמפורשזאתמציין

 .האמורלאיחורפשרה,בהסדר ,הסכימו

לממשיהיהניתןשיחלוףשלאחרסביר,זמןשקביעתשהגסאפואניכר

שהחוקהרעיוןעסאחדבקנהועולההמציאותמחויבתהיאהערבות,את

איננה ,סבירזמןאותומהוהשאלהלגביברורהקביעההרילהגשיס,בא

שלבנייתושזמןהעובדההואלכךהעיקריהטעסועיקר.כללפשוטה

ביותר.גמישהואכימלמדוהניסיון ,קבועאינופרויקט

לידילהביאווניסוהאמורהקושיאתראוהמדינהרשויותכייצוין

משרדשהכיןהחוקבתזכירזאת.שיסדירלחוקתיקוןבאמצעותפתרון

ועדתשל , 1986בפברואר ,המלצותיההגשתבעקבותושבא ,המשפטיס

ידיעלשהוקמה ,הדירותרוכשיזכויותלהבטחתהוועדהשלהמשנה

במסירתאיחורחודשישישהשלזמןפרקלקבועהוצע , 34המשפטיסשר

 . 35הערבותמימושאתהמאפשרככזה ,הדירה

כאירועבמסירהלאיחורלהתייחסותאפשרויותשתיישנן ,ככלל

באופןמסויסזמןפרקלקבועהיאאחתאפשרות .הערבותלמימוש

לקבועיש ,לדעתנוכזה,במקרההאמור.החוקתזכירשקבעכפי ,שרירותי

כימלמדהניסיוןשכן ,במסירהחוריאחודשימשישהיותרארוךזמןפרק

 ,רגילותבנסיבותדירהבמסירתנפוץאיחורלהיותעשוייסחודשיסשישה

יתרההחוק.מטרתאתויחטיאערבויותשלסיטונילניצולשיביאדבר

בפרקהמתוארתההשלמהגישתשלקיומהאתלאפשרשרוציסככלמכ,ך

 ,לדעתנולהגשימה.כדיהדעתעלמתקבלזמןפרקלקבועצורךיש ,לעילזה

פרקהואבחוזהשנקבעהמסירהממועדחודשיס 18עד 12שלזמןפרק

שדנוהרלוונטייסהשיקוליסמכלולביןביותרהטובהבצורההמאזןהזמן

 . 36לעילבהס

כאירועהדירהבמסירתלאיחורלהתייחסותהשנייההאפשרות

לשיקולהדברוהשארתמסויסזמןמקביעתהימנעותהיאהערבותלמימוש

רבותשפעמיסהיאהבעיהקט.יפרוכלשלנסיבותיוילפ ,המשפטבית

כך ,גדולאיחורלאחראלאבזמן,המשפטלביתמגיעאינובמסירהאיחור

ועלולבנסיבות,אמיתיביטוילקבליכולאינוהמשפטביתדעתששיקול

ובלאהדירהבלא ,ודאותבחוסררבזמןמצויהרוכששבומצבלהיווצר

דומהמשכ,ךהבנק.מצדגסרצוילאודאותלחוסרבנוסף ,זאתהכסף.

כעילהחודשיס 12שלבמסירהאיחורשלזמןפרקלקבועהואשהפתרון

כדי ,המשפטלביתלפנותלבנקאפשרותמתןזהובצד ,הערבותלמימוש

בזמןהתחשבותותוך ,לנסיבותבהתאססמכותובמסגרת ,אחרזמןשיקבע

שלשבמקרהמובןהמשפט.לביתלפנייהועדהחוזיהמסירהממועדשחלף

מעורבהואשכן ,המשפטלביתיותרמהרלפנותיוכלהבנקפיננסיליווי

להיותעשויההבנקשלהפנייהשס ,אחריסמקריסלעומת ,ממשבפרויקט

 .האמורההזמןמגבלתמוצבתכךלשסהיתרביןאולס .מאוחרת

הפרהשללמקריסמענהשייתן ,נוסףנדבךהאמורלכלללהוסיףיש

בנייתלהשלמתןילהמתטעסשאיןברורשבהסמקריס :קרי ,צפויה

שהכללדומה .חודשיס 12תוךתושלסלאשזולוודאיקרובשכן ,הדירה

בכלהערבותמימושאתלאפשרהואביעילותליישמויהיהשניתןהיחיד

מסוגבמקרהרה.יהדבנייתהחלהטרסהחוזיהמסירהבמועדשבומקרה

איננהמאוחרכהבשלבהמשפטלביתופנייה ,מיותרתהיאהמתנהכלזה

ולחפשכספואתלקבללרוכשהאפשרותמתןאתהיאגסלמנועצריכה

חלופית.דירהלעצמו

המכרחוזהביטול . 4

 ,לרוכשהמוכרשביןהמכרחוזהבוטלשבהבסיטואציהמדוברזהבמקרה

זכאיהרוכשאסהשאלהעולההתמורה.כספישללהשבהזכאיוהרוכש

לעצמולהשיבובכך ,הערבותאתלממשכדי ,הערבותנותןהבנקאללפנות

הכספיס.אתלושישיבכדיהמוכראללפנותשעליואו ,התמורהכספיאת

אתלרוכשלהשיביכולתאיןלמוכרשבולמקרההיאההבחנהחשיבות

הערבותלמימושאפשרותמתןנגדהבסיסיתהטענההתמורה.כספי

בדירהותיהזכולהעברתמניעהלהבטיחנועדהחוקכיהיאכאלהבמקריס

 I}פיעל ,להבטיחנועדלאהחוקהמוכר.שלפירעונוחדלותבשללרוכש

מפניזירותרוכשיעלההגנהרווחתובארצות-הסיתבקנזההמלאה,ברשימהשיפורטכפי 28

הקייםהיחיזההטזרבארצות-הסיתוהמזינותבקנזההמחוזותסובכיעזבנייה,ליקויי

בנייה.ליקוייבגיןהואזירותרוכשיעללהגנה

 .) 1989 ( 57 ) 3מג(פ"זכוכבי, Iנסאלח 673/87ע"אלמשל:ראו 29

 . 23ה"שלעיל ,הברפש"ר 30

 . 21טישם, 31

 66 ) 2 ( 05פזאורמ, IIבעלישראללמשכנתאותטפחותבנקנ'גיא 175024/02ה'יפ 32

) 2005 (. 

הזין.לפטק 2טישם, 33

בפועלזאז.הכנטתשלומשפטחוקהחוקהועזתיו"רקולט,אליח"כעמזהוועזהבראש 34

בלבז.חלקיותהמלצותוהגישהעבוזתה,אתהוועזההשלימהלא

 .-1986התשמ"וזירות),רוכשישלהשקעות(הבטחת(זירות)המכרחוקלתזכיר ) 2 ( 2טעיף 35

לאהחוקתזכירישני . 1992משנתהחוקלתזכיר ) 2 ( 2בטעיףעצמהעלחזרהההצעה

לחוק.הבשילו

מצזהחוזהשליטוזיתהפרהבשלנגרםלאשהאיחורלהיות,צריךלמימוששתנאימובן, 36

הרוכש.
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 ,בוטלשההטכםכךבשללרוכשבדירההזכויותהעברתשלמניעה ,הטענה

נוצרהלאהמניעהשכן ,פירעוןחדללהיותהפךהמוכרבינתייםאםגם

 .ההטכםביטולבשלאלא ,המוכרשלהפירעוןחדלותבשל

שבומצבגםמבטיחההערבותכיבבירורלקבועיש ,עקרוניבאופן

הבטחת .ההשבהזכותהואהרוכשבידישנותרוכל ,המכרחוזהבוטל

זולא ,הקבלןשלפירעוןחדלותבעתלרוכשהכטפיםהשבתאתהערבות

ביתבפטיקתפעםלאנקבעהשהיאאלא ,ממשהחוקתכליתשהיאבלבד

להשיבהמוכראי-יכולתתוךהמכרחוזהביטולמשכ,ך . 37העליוןהמשפט

הערבות.למימושעילההיא ,הרוכשידיעללוששולמוהתמורהכטפיאת

 ,הרוכשידיעלההטכםבוטלשבומצבביןלהבחיןישאםהיאהשאלה

בגין ,המוכרידיעלההטכםבוטלשבומצבלבין ,המוכרשלהפרהבגין

ההטכםבביטולמדומהמקריםבשניכי ,מאליומובן .הרוכששלהפרה

 .זהבטעיףהדיוןשלבתחומואיננואחרת ,כדין

מצדיקאינו ,הרוכשכטפיהבטחת ,הערבותבבטיטהעומדהעיקרון

אחדבכלהמוכר.ידיעלביטוללביןהרוכשידיעלביטולביןהבחנה

שלוהשבתם ,הדירהרכישתעבורכטפיםלמוכרשילםהרוכשאלהממקרים

ההשבהחובתןיבעיוניהבדלאיןחוזיתמבחינהבטכנה.עומדתהכטפים

שבומקרהלבין ,ידועלנעשתההחוזהשהפרתבמקרהלחוזהצדעלהחלה

ההשבהחובתחלההמקריםבשניהשני.הצדידיעלנעשתההחוזההפרת

להיותעשויהחוזהביטולשלבמקרההנזקכילבלשיםיש . 38אופןבאותו

לאאםבוטל,לאשהחוזהבמקרהמהנזק ,מטוימיםםיבמקר ,בהרבהגדול

זכותאי-מתןהאחריםמהמקריםבחלקהערבות.אתלממשלרוכשנאפשר

 ,הרוכשהשקעתעלמוחלטויתור ,וביהמניה ,פירושואיןהערבותלמימוש

לאהואהחוזהביטולשלבמקרהאך ,הדירהאתלקבליוכלהרוכששכן

הטפיקאףשהמוכרייתכןבפועל .בוטלהחוזהשכן ,הדירהאתלקבליוכל

 .אחרלאדםהדירהאתלמכור

 ,זהבפרקשנדונומהמקריםלחלקבניגודכי ,להדגישחשוב

 ,טבעומעצם ,נתוןאינוהקבלןשלהפירעוןחדלותטרםהחוזהביטול

צוניתיקדוגמה .הערבותלמטרתבניגודשעומדות ,הרוכששללמניפולציות

ביטולבעתהערבותמימושאתלבחוןניתןלאורה ,כאמורלמניפולציה

 ,הרוכששליזומההפרהבשל ,המוכרידיעלהחוזהביטולהיא ,החוזה

כדי ,ששילםהתמורהכטפיאתולקבלהחוזהאתלהפרהחלטהשקיבל

חדלותלאחר ,עתה .הדירותערךירידתשלבתנאים ,אחרתדירהלרכוש

להפקתלנצלהוכך ,הערבותאתלממשהרוכשיוכל ,הקבלןשלונפירעו

 ,אמרנושכברשכפידבר ,הרכישהמחוזהלהיפטרמטרתוולהגשמתרווח

 ,למנועישאותו ,למצבשבניגוד ,עקאדא . 39החוקלתכליתבניגודעומד

הדירהבנייתאתלהשליםשניתןאףהערבותאתלממשיוכלהרוכששבו

החוזהשבובמקרההרי ,הרוכשיםיתרשלבאינטרטיםלפגועובכךבמהרה

כברשהחוזההואלכךהטעםקיים.אינוזהטיכון ,המוכרידיעלבוטל

שללרשותועברהשהדירהכך ,פירעונוחדלותטרםהמוכרידיעלבוטל

 .הפרויקטהצלחתלטובת ,שיחפוץעטקהכלבהלבצעהיהשיכול ,המוכר

 ,והמפרק ,החוזהביטולטרםפירעוןלחדלהפךהמוכראםגםועו,דזאת

הזכותלושעומדתהרי ,החוזהאתשביטלזההוא ,המוכרבנעלישבא

שללרעהניצול ,בפועל ,שימנעמה ,החוזההפרתבגיןמהרוכשפיצוילקבל

לצרכיםהערבותאתלנצלהרוכששלהאינטרט ,אחרותבמיליםהערבות.

 ,כאמורמשכ,ךכדאי.אינוהואשכן ,ביטוילקבליכולאינולגיטימייםלא

קיצונייםבמקריםגם ,החוזהביטוללאחרהערבותבמימושהגלוםכוןיהט

קטן.הוא ,זהכגון

נות Pומססיכוס .ד
הפטדמפניהגנהלרוכשלהעניקהיאדירהלרוכשערבותבמתןהמטרה

כאשר ,שרכשבדירההשקעתוהפטדבשללולהיגרםשעלול ,ניכרכלכלי

בפניהרוכשנותרוכך ,נעלםכשהואאויםיכלכלבקשייםמצויהמוכר

עםאףולעתים ,למוכרששילםהכטףוללאהדירהללא ,שבורהשוקת

 ,במהותהצרכניתהיאזומטרה .ולפרועלהמשיךשעליומשכנתההלוואת

לנטלוהפיכתוהרוכששלהכלכלימיטוטואתלמנוענועדההיאהיתרובין

 ,משמעותייםבקשייםנתקלתזומטרהשהגשמתכ,ךעלעמדנוהחמה.על

עלהמקשיםתנאיםבהכוללהערבותאתשמנטחשהבנקמאחרבין

אינועצמושהחוקמאחרובין ,לרוכשההגנהאתמצמצמיםובכך ,מימושה

תןישנכך ,דיובהיראינוונוטחו ,לרוכשהראויהההגנהמלואאתמעניק

הגנההענקתשלהנחוצההמטרהלהשגתלשאוףישיתר.בצמצוםלפרשו

הגנתממתןלהימנעבבדבדאך ,הדירותרוכשישללהשקעותיהםראויה

שלטיטונימימושכגון ,שליליותלתוצאותדבר,שלבטופו ,שתוביל ,יתר

גורמיםב"וכיו ,לקבלניםבנקיםשלמהאופטימליפחותמימון ,ערבויות

 . 40הדירותמחירישלמשמעותיתהעלאהלהיותעלולהמתוצאותיהןשאחת

 .זהיעדלהשגתמיטביותדרכיםשתילהיותעשויות

 ,ברורשיהיהכך ,השקעותהבטחתחוקתיקוןבאמצעותהיאאחתדרך

מימושעילותארבעעלדווקאולאו ,םימקרמגווןעלחלהואכי ,למשל

שלמטוימיםמקריםעל ,הדירהמכרחוזהבוטלשבהםמקריםעל :בלבד

 .זולרשימה 'גבפרקשפורטוהמקריםיתרועלבמטירהאיחור

פיקוחלהטיליש ,כאמורהשקעותהבטחתחוקבתיקוןתומךכצעד

הותרתשכן ,השקעותהבטחתחוקמכוחהמוצאיםהערבותכתביעל

יעדיבהשגתפוגעתאותםהמוציאיםהבנקיםבידיהערבותכתביניטוח

אתמוכיחהאינההמשפטבתילפרשנותהענייןהותרתועו,דזאתהחוק.

תנאיםכולליםהערבותכתבי ,זולרשימה 'בבפרקשפורטיכפשכן ,עצמה

החוקתחולתאתהמצמצמים ,המשפטבתיבפטיקתנדונושלא ,רבים

לנוכחתוקףמשנהמקבלהערבותכתביעללפקחהצורך .מהותיבאופן

הערבותכתביתנאאתלהביאהבנקיםעלהמפקחשלשניטיונוהעובדה

 ,אחידיםלחוזיםהדיןביתשלותיויטמכובמטגרת ,שיפוטיתלהחלטה

לגמריכמעטלפתורהיהאמורזהצעדלכאורה .בלבדיחלקבאופןצלח

ולנוכח ,שהטתייםיכפמשהטתייםאולם ,הערבותכתבינוטחבעייתאת

שייפתחוככלאם ,ומקיףנוטףךיהללפתיחתעדשיארךהרבהזמןמשך

ביותרהמהירה ,ביותרהפשוטההדרךאתלנקוטחשיבותיש ,כזההליך

 .הערבותכתבילשינויביותרוהאפקטיבית

ממילאבידושנתונותזההואכאמורלפיקוחהראוישהגורםדומה

 ,חוקיםלפרשהטמכותלרבות ,הבנקאייםהתאגידיםעלהפיקוחותיטמכו

פרשנותועל ,החוקאכיפתכיחולקאיןהבנקים.עלהמפקחהואהרי

הקייםהרבהקושילאורנחוצההיאהבנקיםעלהמפקחמצד ,הראויה

המשפט 56



או ,עצמובחוקמחייבערבותנוסחליצורהיאאחרתאפשרותהיוס.

שכברכפיוהשיכון,הבינוישרהחוק,עלהממונההשרשלמשנהבחקיקת

בעבר.הוצע

הדירותלרוכשיוראויהמאוזנתהגנהשלהיעדלהשגתחלופיתדרך

מקריסאותסבגין ,דירותרוכשילפיצויקרןשלבחוק,הקמתה,היא

עלההגנהבמסגרתלהיכללכראוייסושנמצאוזו,ברשימהשפורטו

מתאימיסנציגיסבאמצעות ,המדינהבידייהיההקרןניהול . 4Iהרוכשיס

כמפורטהפיצויתנאיאתבמפורשיפרטוהקרןתקנות .זהלענייןשייקבעו

 ,אחדמצדיהיה,הקרןמימוןהקרן.אתהמקיסבחוקייקבעוהןוגסלעיל,

 ,הנרכשתהדירהשוויבסיסעלשתיקבעאגרהבאמצעותיס,הרוכשידיעל

ניתןלכאורהעצמס.הקבלניסשישלמוחובהאגרותבאמצעותשניומצד

שלשהאינטרסכךהקבלניס,עלוולונטריתאגרההטלתלשקולהיה

שהחברות ,בקרןחרביסלהיותמרצונסינבעהאגרהאתלשלסקבלניס

להתעלסאיןזאת,עסיס.הרוכשמולשלהסהאטרקטיביותאתתשפרבה

ברכישתהגלוסהסיכוןשלחסרבהערכתילקוהרוכשיסכימהאפשרות,

 .בקרןחבריסשאינסקבלניס ,רביסבמקריסיעדיפו,ובפועלמקבלן,דירה

הוא ,היוסבחוקביטויואתשמצאקוגנטית,חובהשלשהרעיון ,דומה

הדירות.רוכשיעלראויהבהגנההצורךאתההולס

המימושלענייןמדויקיסנתוניסשאיןהגסכילזכור,חשובועוד,זאת

זניחה.היאבפועליסהמימושכמותהנראהככלהריהערבויות,שלבפועל

לאבצורהמתומחרהערבותמימוןכיגבוהסיכויקייסזהדבריסבמצב

הערבותמימוןעלותשכןזאת,ברוכש.יוס,שלבסופו ,הפוגעת ,יעילה

 ,המוצאותהערבויותשלבפועלהמימושמעלויותמשמעותיבאופןגבוהה

הסיכוןעלהערבותמימוןעלותתוספתשכןהדירה,עלותאתהמייקרדבר

 ,זהעיוותלפתורעשויהקרןהקמתהרוכש.עלמועמסתבפועלהקייס

לגרוסהעלולביזור,ותמנע ,הסיכוניסשלכוללניניהולתיצורהיאשכן

לשסכלשהןסמכויותהקרןלרשותלהעמידשישמובןיעילות.לחוסר

קבלניסהוצאת(לרבותבקרןלחברותראוייסלההנראיסהקבלניסבדיקת

המימוש(עילותהשוניסבפרויקטיסהבנייהמצבבדיקתולשסמההסדר),

 •הקרן.תקנותמכוחלתשלוסרוכששלפנייהבעת ,הקרן)תקנותלפי

המשפטביתזושם , 27שייהלעילסיבל,ענייוראועוז ; 6שייהלעיל ,חפציבהענייוראו 37

שיובילהחוזהשלמוצךקבלתיביטוללמנועשישוקבע ,ההסכםביטולבענייובמפורש

הרוכששלזוזכותייהמשפט,ביתקבעענייובאותוהמחוזיהזיובפסקהערבות.למימוש

לרוכשקמהשאז ,החוזהבוטלבוזבריםלמצבבמיוחזאופיניתכספו,אתחזרהלקבל

הזיו).לפסק 10י(סיייביטוללאחרהשבהזכותי

להשבה.הזכותלעצםחיצוניותזכויותוכיוייבקיזוזלזכויות ,כמובו ,בכפוף 38

המלאה.ובשימההתייחסותינוראו 39

מקזמות(תשלוםאשראיבעסקתהנזרשותהפיקוחעלויותהוזלתאתהמציגכלכלילניתוח 40

 AverYראו,רגילהאשראיעסקתלעומתבנקאיתערמתכבטוחההכוללתהרוכש)יזיעל
. L. REV ו.W. Katz, An Economic Analysis ojthe Gtlaranty Contract, 66 U. CH 

) 1999 ( 47 . 
 ,בנייהליקויימפניהרוכשיםעלההגנהאתקמעהלהרחיבנכוויהיהקרושבמסגרתייתכו 41

קיימיםזומהמבנהבעלילהסזריםזוגמאותלעיל.יגלפרק 2בסעיףלמוצעמעבראל

יהיפרוקצאוריאלראו,כוכמוהמלאה;ברשימההתייחסותינוראוזהבענייול.ייבחו

 "-1973גייהתשלזירות),רוכשישלהשקעות(הבטחת(זירות)המכרחוקלהצעתהערותיי

 .)זיי(תשל 452המשפטימ

57 


