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 מאונך:
 1. האם הכיר מם הכנסה בצעירותו

 בעוקץ?(4,3); 2. רב פרסי(3);
 3. (יחד עם 23 מאונך) הנציגות

 אינה מתחלפת אף פעם(3,5);
 4. טענתו המשפטית של הקלף

 המשקר(6); 5. מזד שמסוגלת
 העיתונות לעשות לעדים מסוימים
 (4.3) ; 7. ר׳ 20 מאונך; 8. הסניגור

 רשום הפוך מסביב לפרי(כ״מ)
 (4.4) ; 12. אישור שהמשיך, כפי

 ששמענו, להחזיק בדעות שמאלניות
 (8); 15. (יחד עם 24 מאתן) חסכון

 במים מביא לשחיתות(2,5,2);
 17. האב שהגיע עד בית המשפט

 העליון מחמיא לחזאי(7);
 18. טעמה בכל הלילות(6);

 19. שופט שהונצח בספר(כ״ח)
 (3,2); 20. (יחד עם 7 מאונך) הסכמי
 הפסקת האש של יוהאן םבםטיאן בך

 (5.5) ; 23. ר׳ 3 מאונך.

 מאוזן:
 1. בעצם היא די חלשה בדיני ראיות

 (4;6); 6. בין הבל לאחד(2);
 9. שחקנית אנגליה שירדה מנכסיה

 (7); 10. הנגנים מודים בעבירה
 בקשר לקבר(5); 11. כדור או טען

 (5); 13. כה מעט חסר לשופטת כדי
 להגיע למשוא פנים(7); 14. בל

 יטרידך עניין השחקנית(6); 16. גם
 יכתבו בעיתון על שוער העבר(6);
 19. אלה שנוטים להתפאר מחכים
 בקוצר רוח להופעת המבקרת(7);

 20. ספורט אנטי־קבוצתי?(5);
 21. מי ששרוי בויכוח לא יקום
 לתחיה(5); 22. כיצד יכול נמל

 לשקוע במרה שחורהז(7); 24. ר׳
 15 מאונך; 25. תרמה סופר שבדי

 ושלמה על כך(4,2,4).

ן 2: ו ץ בגלי ב ש ת ת ל ו נ ו ר ת  פ

 מאונך:
 1. דוברמן; 2. תמסגר; 3. מנע;

 4. תביא לו את הסעיף;
 5. מינימליםט; 6. אפיקומן;

 7. דבוריה 11. ביצוע בעין; 13. הון
 חוזר; 14. מזונות; 15. פני היל;

 18. (נטו) לערוב; 21. (מקרוב) באו.

 מאוזן:
 1. דלת אמות; 5. מתאבד; 8. בחסד

 עלייה 9. יפו; 10. מקרוב(באו*
 12. לחם חוקי; 13. הרצל אביטן;

 16. זקן העדה; 17. טפלון; 19. נטו
 (לערוב); 20. ערער בערבה;

 22. תמרון; 23. פרחבול.

 בץ הפותרים נכונה הוגרל הספר ״המשפט״ מאת חיים ה׳ הכהן.
 הזוכה הוא מר יעקב פרנקל, רח׳ אלימלך 15, רמת־גן.

 לרכוש בעבורה מניות בשתי חברות. המערער שימש כנאמן עבור קבוצת
 משקיעים, שאף הוא עצמו נמנה עמה, אשר ביקשה לרכוש חלק ממניות
 אחת החברות לפני הנפקתן לציבור. המשא ומתן התנהל עם חתנה של
 המשיבה, שהיה בעל המניות העיקרי ובעל השליטה בחברה זו. בתצהיר,
 שהגיש לבית המשפט, טען המערער, כי המשיבה היתה זכאית לקבל
 ממנו, על פי תנאי ההסכם הראשוני, *2.6 בלבד מהון המניות המוצא
 והנפרע, אלא שבעקבות לחץ וסחיטה שהופעלו עליו על ידי ברוך
 בעל־טקםא, ומחשש שיגרם הפסד של מיליוני שקלים לקבוצות המשקי
 עים, שהוא ייצג כנאמן, נאלץ המשיב ״לתקן״ את כתב הנאמנות ולהת
 חייב להעביר למבקשת *4.605 מהון המניות המוצא והנפרע, במקום

.2.6* 
 השופט ג׳ בך, בבואו לבחון את טענת כפיה זו לאור הוראות סעיף 17
 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג־1973, מביע ספק רב, האם אמנם

 התגבשה בעניין זה עילת הכפיות לשון הסעיף הוא:
 ״(א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר

 מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.
 (ב) אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איש לעניין

 סעיף זה״.
 אומר השופט בך: ״הכפיה הנטענת בענייננו היא במהותה כפיה כלכ
 לית. איומו של בעל־טקםא, כי ידחה את הנפקת המניות לציבור ובכך
 יגרום נזק לקבוצות המשקיעים, אולי אינו משקף רמה אתית גבוהה

 טני1 להניח, סהמסנטנים החמיים,
 נמק1ה סל העדו 1צון מוחלט,היו קונעים

 אה נטלוה העסקה

 האונט הנוטל עיטקה לני המסנט החמי
 איננו נהכ1ח אלימוה נסיה אלא הוא
 אלימוה נטינולוניה, נלומו: איומים
 המונעלים על אדם,על מנה לאלצו

 להטניםלעטקה

 מצית, אולם, בסופו של דבר, היתה זו בחירתו של המערער להתקשר
 בחוזה בניסוחו האחרון. דרישותיו של בעל־טקםא מהמערער להתקשר
 בחוזה עם חמותו ולאחר מכן להעלות את חלקה מ־ *2.6 ל־ *4.605 מהון
 המניות, כמו גם דרישתו להוריד את חלקה של קבוצת המשקיעים בכל
 לותה מ־ *25 ל־ *23.08 מהון המניות, נשקלו על ידי המערער, וזה כפי

 הנראה סבר, כי גם נוכח דרישות אלו כדאית העסקה מבחינתו״׳.
 נראה לנו כי השופט בך, עם כל הכבוד, לא דייק בלשונו. בכל מקרה
 שחוזה ניתן לביטול מפאת כפיה, יש לאנוס הברירה: רוצה, נכנע לאיום
 ומסכים לדרישות הכופה; רוצה, איננו נכנע לאיומיו. אם לא היתה לו בר
 ירה כזאת, היה החוזה בטל מעיקרו, מאחר שהיה חסר בו לגמרי גורם
 הרצון. חוזה שנעשה ללא רצון כלל על ידי אחד הצדדש, הוא חוזה בטל
 מעיקרו. לעומת זאת, כשהמפה מפעיל לחץ פסיכולוגי, הרי הרצה אצל
 האנוס קיש, אם כי הוא פגום. מאחר שקיים הרצון לעשות עסקה, העסקה
 אמנם קיימת, אבל היות והתהוות הרצון פגומה, כי לא היתה חופשית ור
 צונית, אד העסקה היא פגומה וניתנת לביטול לכשיחלוף הגורם הפוגם
 אותה, דהיינו האיום. (ראה ג׳ שלו, פגמים בכריתת חוזה ־ חוק החוזים
 (חלק כללי) תשל״ג־1973, פרק ב׳ ב־םירוש לחוקי החוזים בעריכת ג׳

 טדםקי,עמ׳105־91).
 לכן, אץ לראות בעובדה שהמערער ״בחר״ להיכנע לאיום כאילו
 ״בסופו של דבר״ רצה את העסקה באופן רצוני וחופשי. בחירתו היתה
 פגומה, והפגם היה האיום שהופעל עליו. והאיום היה רציני. אם לשפוט
 על פי עובדות המקרה המתוארות בפסק הדץ, הרי שהמערער, עורך־דץ
 במקצועו, שימש כנאמן לקבוצת משקיעים, שבטחו בו בעשיית עסקה
 למטרת הפקת תשים, מן הסתם. והרי מאיימים עליו, כי הקבוצה עלולה
 להפסיד הון תועפות, אם לא יכנע לאיש. המערער היה חשוף, איפוא,
 לסכנת נזק כפול: תא בעצמו היה בץ המשקיעים, והיה מפסיד מכספו,
 וגם המוטבש על פי הנאמנות היו מפםידש הרבה כסף, והוא היה מתא
 את עצמו חשוף לתביעת המוטבש על פי הנאמנות, בעילת הפרת חובת
 הנאמנות, החלה עליו, למנוע נזקים למוטבש על פי הנאמנות. אץ פלא,
 איפוא, שהוא ״בחר״ ברע במיעוטו ונכנע לאיש, כי, כמובן, העסקה
 המתוקנת היתה ״כדאית״ לעומת הנזק הגדול יותר שהיה נגרם לו וללקו
 חותיו לולא נכנע, אבל היתה גרועה מהעסקה שהיה מסכים לה לו היה חר

 פשי בהחלטותיו.
 מצאנו לנכון להבהיר סוגיה זו, כי מחד גיסא, לא בית המשפט העליץ
 ולא בית המשפט קמא ליבנו אותה עד תום ולא הכתעו בר, לאור העובדה
 שלא היתה הודעת ביטול תוך זמן סביר מהרגע שבו, לכל הדעות, פסקה
 אותה כפיה; ומאידך גיסא, כי לשון בית המשפט העליון השאירה פתח

 לפירוש לא נכון של טיב הכפש, הגורם לכך, שחוזה שש ניתן לבשול.
ם!  שלו

 8 / ע*א 189/85 קונלר נ' שוסה״מ, פ־ד מג(1) 241.
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