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אלהדרישותעל
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הפורמלי,הכלללפינהגואילו

שתביעותלהניחישנוספות:התפתחויותיגרורהפורמליהכללעלויתור

כמומשמעותית,יגדלעליהםוהעומסהמשפטילבתתוגשנהנוספותרבות

לתפקודהתשתיתהמהווים ,וצפיותודאותשלהערכיםקשותייפגעוכן

בכלהתוצאהתהיהמהלנחשיתקשוהדיןעורכיהמשפט,מערכתשל

לדעתאי-אפשריי :הואללקוחותיהםלומרשיוכלווכל ,מהתביעותאחת

 ,"מזלךאתלנסותבכ,ךרצונךאם ,תוכליקרה,מה

הדרךביןחריףפערתפתחיוהשופטתהרשותשלאמינותהתיפגעכך

לבין ,תפקידםאתממלאיםהםשבוהאופןאתהמשפטבתירואיםשבה

המשפטבתי ,והמתדייניםהדיןעורכיבעיניהדמיםםינראשבההדרך

בעיני ,זאתלעומת ,ומקרהמקרהבכל "צדקעושיםיישהםמשוכנעיםיהיו

תיאפשרבלתי ,מקריתלהיראותהתוצאהעלולהוהמתדייניםהדיןעורכי

 ,שרירותיתואףמראשלניבוי

בעסקאותוהחתימההכתבדרישתלגבילהציגניתןמקבילניתוח

מבקשותהןשעליוהערך ,פורמליותדרישותהןכאלהדרישותמקרקעין,

הצדדיםשלהרצוןהיינו ,החוזיםידינבבסיסהמונחהערךהואלהגן

 ,עלולות ,דווקניבאופןהמוחלותכאלהדרישות ,הנדונהבעסקהלהתקשר

הןשעליוערךבאותופגיעהשמשמעותו ,עווללגרום ,פורמליתדרישהככל

מצאהשלא ,ומלאהאמיתיתהסכמהמתיקיאכןכאשר ,להגןמבקשות

ובכך ,בהסכםהכרההפורמליתהדרישהתשלול ,כתובבמסמךטויהיבאת

הדרישהעלכלילמוותריםכאשרקורהמההיאהשאלהאולםעוול,תגרום

היאמאליההמובנתהתשובה ,תוכןמכלאותהמרוקניםאוהפורמלית

חוזהשנקשרמשפטביתיקבעשלפיולסיכוןצדדיםנחשפיםכזהשבמקרה

שמעולםואףמצדםתיאמיתהסכמהשלהיעדרהלמרות ,אותםביהמחי

שאיננועוולעמהגוררתזושתוצאהלומרצריךאין ,לכךהתכוונולא

העובדהמחמת ,הסכםשלבתוקפושבאי-הכרהמהעוולמחומרתונופל

יתקשהלאתיהישראלבפסיקהןיהמעי ,קוימולאהפורמליותשהדרישות

עוולגרמהאכןפורמליותשותימדרההתעלמותשבהןדוגמאותלמצוא

 ,!ןאלהדרישותעלעמידהשגורמתמזהבחומרתונופלשאיננו

לאבהםואשר ,המשפטבבתישהתבררוהמקריםבחינת ,כןעליתר

ארוכההתדיינותהואלהםאופיינישקומגלה ,ליותמהפורהדרישותקוימו

נותיההתדיושבמהלך ,מזהלמעלהואףםישנעשרלעתים ,וממושכת

פעםלאהגיעוהמחלוקותהשופטים,ביןעמוקותמחלוקותהתגלעו

 ,! 8קודמותערכאותשללעמדהבניגודהשאלההוכרעהשבונוסףלדיון

נשואהרכוש "הקפאתיילרבות ,ומחירםהללוהעיכוביםמשמעותעל

 ,הדיבוראתלהרחיבצורךאין ,ארוכותשניםבמשךהמחלוקת

ביתרונותולהכירלשובנטייההיאאלהמכלהתוצאותאחת

לידיזונטייהבאהתיהאמריקנבספרות ,מסויגתבצורהולו ,הפורמליזם

בכפוףולו ,ביתרונותיוובהכרההפורמליזםתיבסוגימחודשבענייןטוייב

 ,! 9למגבלות

זס Iופורמלפרשנות .ד
םיבחוזשלפחותהגורסתגישהמתיקי ,דומהבעיהמעוררתחוזיםפרשנות

יחסילישאחידים,םיחוזשאינם ,צרכניים)מחוזים(להבדיליםימסחר

 ,פורמליכללשזהולגרוסאפשר ,בוולאמורהמסמךלתוכןמרבימשקל

מקוםמכלמקובל,איננואוליזהבהקשר "פורמליייבמונחשהשימושאף

אפשרותחימנהואהמשפט,ביתשלהדעתשיקולאתמצמצםזהכלל

המשפטביתעלמוטלכזהובמקרה ,מורהנוהצדדיםשניסחושהמסמך

שאיננהבדרךהמסמךאתלפרשאפשרותלושנותרתימבל ,ישמויל

יישוםשבהםמקריםאותםבכללפחות(זאתבוהכתובעםמתיישבת

שלשבבסיסוההנחה , zסאבסורדית)לתוצאהמביאאיננוכלשונוהמסמך
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כוונתמימוששלהערךאתלהבטיחביותרהטובההזרךשזוהיאזהכלל

תוךהחוזהאתלפרשהמשפטלביתמרביחופשהמעניקהגישההצזזים,

כמובןחותרת ,לושמייחסיםהמשקלאתלצמצםאו ,מלשונוהתעלמות

שלפיהההנחהעלמושתתתהיא ,עצמוהערךאותועללשמורהיאאף

אתיבטיחו ,המשפטלביתרחבזעתשיקולהמקנים ,רחביםעקרונות

בעיקראוורקאךהזיןאתהחותךמכלליותרטובהצזזיםכוונתמימוש

עלמלמזת 21אפוופיםלפרשתהקשההתגובה ,הכתובההמילהסמךעל

הניבהפורמליהכללעלשהוויתורהשתכנעלאהמשפטניםשציבורכך

זה,כללעלשמירהיזיעלמושגתשהייתהזועלעזיפהתוצאה

הנללמוווצאוםוקבועתפורמלוזםה.
אפשרויותשתיביןבחירהעלהושתתהקוזמותבפסקאותהאמור

היעזרהאומוחלטחופש ,והאחרת ,נוקשהפורמליכלל ,האחתקיצוניות:

כנקוזתהמניחות ,בינייםאפשרויותקיימותאךפורמלית,מגבלהכלשל

לתחולתו,חריגיםמאפשרותשהןאלא ,הפורמליהכללשלקיומואתמוצא

בהםשתהיהייתכןאך ,נוקשהבאופןמוגזריםלהיותעשוייםאלהחריגים

40נ"לזאפנהזהבהקשרמסוימת,גמישות מצאהשבו , 22כהונןקניג 80/

ביזהעלהולא ,יפהעלולאנישואיה ,טרגיותבנסיבותמותהאתהמנוחה

וכתבה ,מלוןביתשלעשריםבקומהחזרשכרההיאמבעלה,להתגרש

ביקשהנוסףבפתקלאחיה,רכושהכלאתהורישהשבהצוואהפתקעל

מחזרבקפיצההתאבזהקצרזמןוכעבור ,שלהללוויהיבואלאשבעלה

הנוסףבזיון ,בעלהושלשלההקטנההבתאתביזהנוטלתכשהיא ,המלון

 ,יזבכתבכצוואה ,המנוחהשלצוואתהאתלאשראיןכיזעותברובנקבע

סעיףכמצוותתארי,ךנשאולאיזהעלנחתםלאשהשאירההפתקשכן

המקרהעללהחילניתןלאכיהרובשופטיפסקועוזהירושה,לחוק 19

פגמיםשישאףצוואהקיוםהמאפשר ,הירושהלחוק 25סעיףהוראתאת

אמיתותה,בזברספקהמשפטלביתאיןאםבתארי,ךאוהמצווהבחתימת

הצוואה,אתלאשרשיש ,מיעוטבזעת ,ואלוןברקהשופטיםסברולעומתם

שלהמיוחזתהחשיבותשלמרותמהטעם 23עזיפההמיעוטזעתכיסבורני

 ,ומשכנעותנחרצותראיותזהבמקרההיולצוואות,בנוגעהצורהזרישת

משקפתפורמלית)מבחינהאמנם(הפגומהשהצוואה ,גמורהוזאותברמת

אי-הצטרףלכךהמנוחה,שלוהנחושהאמיתירצונהאתהיינו ,המהותאת

פגםגרםהמנוחה,שלמאמציהכלשחרףבכךנעוץאשרהמקומםהצזק

רבצונה,שהיהלמהמוחלטבניגוזחולקורכושה ,סוכלשרצונהלכךטכני

סמכותהמשפטלביתוהקנההירושהחוקתוקןזהמקרהבעקבותואכן

וחתימה,תאריךהיעזרלמרותיזבכתבצוואהשלבתוקפהלהכיר

 ,הכללמןיוצאשלבקיומוהכרהמצזיקזהמעיןקיצונימקרה

שבעינייאףאולםחומרתה,בכלהפורמליתהזרישהתופעללאשבמסגרתו

זוגישהכרוכהקניג,בפרשתהמיעוטזעתשלעזיפותהרבורהלפחות

עלולהתהליךשהמשךבכךהמשתקף 24 "החלקלקהמזרוןיישלבסיכון

 ,כזהכרסוםהפורמליות,בזרישותמופרזכרסוםלגרורזברשלבסופו

שלארכושחלוקתשיגרורוסופו ,במהותלפגועעלול ,לעילצויןשכברכפי

 ,הנפטרלכוונתבהתאם

כיליזיזיומספרפלוני ) 1 (הבאות:הזוגמאותבאמצעותזאתנבחן

עםיתקשרהקרוביםבימיםוכילאחייניתורכושוכלאתלהורישבזעתו

 ,פלונינפטראחזיםימיםכעבורזו,ברוחצוואהלהכיןלוויורהזיןעורך

עבורולהכיןזיןלעורךהורהפלוני ) i (2כןלעשותביזוסיפקשהיהקוזם

הואכיליזיזיומספרהואלאחייניתו,רכושוכלאתיוריששבהצוואה

בזרכואך ,הצוואהעללחתוםכזיהזיןעורךשללמשרזולנסועעומז

פלוני,שללמותושגרמהתאונהאירעההזיןעורךשללמשרזו

הפורמליותהזרישותקלה,היא ,לעילנזונהשכבר ,הראשונההזוגמה

חריגלהפעלתזהבמקרהמקוםואין ,קוימולאצוואהלגביהנזרשות

הואלכךהטעםלערוך,פלוניבזעתשהיההצוואהשלבתוקפההמכיר

 ,הכללשלמקומואתמהכללהיוצאיתפוס ,זהבמקרהבחריגנכירשאם

המשפטביתמוכןאפילו ,לכןתוכן,מכלהפורמליתהזרישהתתרוקןובכך

הפורמליתהזרישהמוריז,אומעלההזבראין ,העזיםמהימנותעללסמוך

שיכריעהמשפטביתעללסמוךניתןלאהרגילשבמקרהכךעלמושתתת

להבחיןיוכללאהמשפטשביתהסיכוןפה,בעלראיותסמךעלבנושא

כאלהוביןמכווניםשקרים(ביןאמתשאינןאלהלביןאמתעזויותבין

הסיכוןמצטרףלכךמזי,גזולזהבמקרההואגריזא)טעותפרישהם

שבוהמקרהביןלהבחיןיצליחולא ,המשפטביתובעקבותיהם ,שהעזים

גמרשבוהמקרהלבין ,רכושועתיזבזברתכניתאורעיוןהמנוחהביע

בו,ייעשהמהנחושההחלטהוהחליטבזעתו

692אייבעזיוננואתבהמשךראו 17 פרשת(להלן, l) 57מז(זייפגת,נ'נוטקונסקי 86/

נוטקונסקי),

ביטולבעניין , 11הערהלעיל ,אהרובפרשתלאחרונהשניתןהזיןפסקאת ,למשלראו, 18

בשנתבירושליסהמחוזיהמשפטלביתהתביעההוגשהזהבמקרהאחז,עזבפניצוואה

פתיחתלאחרשניסכעשרכלומר , 22,3,2005ביוסניתןהנוסףבזיוןהזיןפסק , 1995

בנושא,ההליכיס

 ,-13ו 2הערותלעילראו 19

 , 245-244ג)כרך ,זיי(תשסחוזיסכהןיונפריזמןזי 20

 , 249-245יבע ,שס 21

40זיינ 22 ראובצוואההפגמיסלבעייתקניג),פרשת(להלן, 701 ) 3לו(פייזכהו, Iנקניג 80/

צוואה(ביטולענייןבאותושהתעוררהספציפיבנושאזיון , 11הערהלעיל ,אהרופרשתגס

ממסגרתחורגאחז)עזבפנילמעשהנעשהשהביטולכך ,זיןעורךבפניתצהירבאמצעות

שהביטולהעובזהבשלהזיןעורךעלאחריותהטלתשלשהאפשרותרקנצייןזו,רשימה

השוו,כלל,נזכרהלאולמעשההזיןבפסקנבחנהלאובחתימתסעזיסשניבפנינעשהלא

207 , White v, Jones [1995] 2 A,C ,להלן)White case (, כישמשנפסקמובןאולס

הזיןעורךשלאחריותושאלתהפרקמןירזה ,עזיסשניבפנינעשהשלאאף ,תקףהביטול

שנבחרהשהזרך-וארוכהקשההתזיינותלאחר-הסתברשהרי ,הביטוללאי-תקפות

המבוקשת,המשפטיתהתוצאהאתזברשלבסופוהשיגהלביטול

 j,H, Langbein "Excusing Harmless Errors in the Execution ofגס,ראו 23
87 " Wills, A Report on Australia's Tranquil Revolution in Probate Law 
1 ) 1987 ( , Colum, L, Rev ; 449בעי , 15הערהלעיל ,וכהןפריזמןוכן , 

729 )ס-י(מייבע 9,8,2005ביוסשניתןהזיןלפסקהשוו 24 פורסס),(טרסלויטיונ'סונול 05/

עזותעלבהסתמךכי ,אהרופרשתבעקבות ,זעותרבובנפסקשבו ,במערכת)שמור(עותק

הוסףהנוטריוניהאישורכאשר ,חתימהללאנוטריוניתצוואהשלבתוקפהלהכירישיחיז

שביתשהעובזהנקבעהמצווה,פטירתלאחרושנההצוואהכתיבתלאחרשניסחמש

לאכיוסהצורנייס,הפגמיסעלגורבתהמנוחרצוןאתמשקפתשהצוואהשוכנעהמשפט

ההתזיינותהיקףיהיהומההפורמליותבזרישותהכרסוסייעצר ,בכללאס ,היכןברור

זה,נושאסביבהמאבקשיגרור
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אלהבנסיבותגםכילינראהזאתלמרותיותר,קשההשנייההדוגמה

 ,הפורמליתהדרישהכרסוםמפניהחשש , 25לירושהזכאיתהאחייניתאין

שפלוני ,אמנםהרחוקה ,האפשרותבצירוף ,זהבמקרהחיוניתכהשהיא

בחריגהכרהזהבמקרהלמנועכדיבודימה,ילחתקודםדעתומשנההיה

 ,והחתימההכתבלדרישת

חוזים,דיניבתחוםפורמלייםלכלליםלהתייחסניתןדומהבדרך

הכללגםכמוהפורמלית,דרישההיאמקרקעיןבעסקאותהכתבדרישת

חתימההיעדרואילו ,לתוכנוהסכמהעלמצביעהמסמךעלחתימהשלפיו

עלקיצוניתהקפדההושגה,לאעדייןכזושהסכמהכךעל ,לכאורהמלמ,ד

בעלפלוניהסכיםאם ,למשל ,הדברכךעוול,לגרוםעלולהאלהכללים

הקיםואףעבורההתמורהאתשנתן ,לאלמוניקרקעחלקתלמכורפה

היעדרומחמתאלהבנסיבותאלמונישלזכותושלילתמגורים,ביתעליה

ושינויהצדדיםפעולתשכן ,עוולתגרוםהמוכרבידיחתוםמסמךשל

 , 26ביניהםהסכםולקיוםהצדדיםלכוונתנחרצתהוכחהמהוויםמצבם

קבלניתחברהמחתימהשבה ,צרכניתבעסקהלהחילניתןדומהגישה

מבהירה ,מהמחירחלקמהלקוחגובה ,החברהשלחוזהטופסעללקוח

בנסיבותהמסמך,עלמלחתוםנמנעתמכןלאחראך ,נקשרשהחוזהלו

אולם , 27החברהשלחתימההיעדרלמרותחוזהנקשרכילקבועישאלה

המשפטשבתיהיאהגדולההסכנהמהכלל,יוצאיםהםשאלהלזכוריש

היוצאיתפוסובהדרגה ,מהכללהיוצאלביןהכללביןההבחנהאתיאבדו

שבו , 28בוטקובסקיבפרשת ,למשלאירע,כךהכלל,שלמקומואתמהכלל

שלא ,מחברתדףעלביניהםשהושגהההסכמהפרטיאתהצדדיםרשמו

החוזה,עלחתימהלצורךדיןעורךאצללמחרתלהיפגשונדרבונחתם,

הבטחתבדברדעותחילוקישהתגלעווהסתברלפגישה,הגיעלאהמוכר

ולאמצבשינויהיהלא ,קדימהדמישולמולאזהבמקרההקונה,תשלומי

להסיקהעליוןהמשפטמביתמנעלאזהכל ,המסמךעלחתימההייתה

פרשתעניין,באותוהמחוזיהמשפטביתלעמדתבניגודוזאת ,חוזהשנקשר

שרק ,(היינומהכללהיוצאתפסכיצדדוגמהלשמשיכולהבוטקובסקי

למרותמקרקעיןלמכירתחוזהבקיוםלהכירניתןדופןיוצאותבנסיבות

להכיראיןכרגילשלפיו(הראייתי),הכללשלמקומואתחתימה)היעדר

יתר ,הצדדיםביןחתוםמסמךבהיעדרמקרקעיןלמכירתחוזהבקיום

הרי ,חוזהלקשורהצדדיםכוונתזהבמקרהגובשהלאעדייןאם ,כןעל

המסמךעלחתימהבהיעדרכרגילשלפיו ,"הפורמלי"מהכללשהתעלמות

מבקשתשעליוהערךעללשמירההביאהשלארקלא ,חוזהנקשרלא

זה,בערךפגיעהגררה ,להפךאלא ,להגןהמשפטשיטת

שיפוטיאקטיביזםו.

בשיטתנו,השיפוטיהאקטיביזםבהתגרבותכרוכההפורמליזםשקיעת

לאשעליהן 29הגדרותשלארוכהלשורהזכה IIשיפוטיאקטיביזם"המושג

שיפוטיתכמגמהשיפוטיאקטיביזםמגדירהייתיאניהדיבור,אתארחיב

 ) 1 ( :להםניתןשבהםהתחומיםואתהמשפטבתיסמכויותאתלהרחיב

לצמצם ) 3 ( ;למעשההלכההדעתשיקולאתלהחיל ) 2 ( ;דעתשיקוללהפעיל

מצמצמיםאוהמגבילים ,קודםבדיןאובחקיקהשנקבעוכלליםלבטלואף

 ,זהדעתשיקול

עיקר , 30המשפטתחומיבכללהשתקףעשוישיפוטיאקטיביזם

המגמהבאהשבוהציבורי,המשפטלתחוםהופנתההציבוריתהלבתשומת

 ,העמידהלזכותהנוגעיםהכלליםבביטולביטוילידיהאקטיביסטית

שפיטותלהיעדרהנוגעהעיקרוןשלמוחלטת,כמעטאו ,מוחלטתבשלילה

) II שפיטהכולII (, הרשויותבהחלטתבג"ץשלהתערבותעילתבפיתוח

לבטלמוסמכיםהמשפטבתיכיהקובעתובפרשנותאי-סבירות,מנימוקי

אדוןלאאלהבכלחוק-יסו.דלדעתםסותרתהיאאם ,הכנסתשלחקיקה

זו,במסגרת

שלארוכהבשורהלהשתקףעשוישיפוטיאקטיביזם ,כאמור ,אך

בפרשנותשמדוברבין ,פרשנותשלהרחבבתחוםלרבות ,נוספיםתחומים

שכאשרהואהיסודיהכלל ,צוואותאוחוזים ,צווים ,תקנות ,חוקים

אותוליישםועליו ,דעתשיקולכלכרגיללשופטאין ,ברורהואהטקסט

שיפוטי,לאקטיביזםמקוםאיןכזהבמקרה ,אחרותבמילים , 31שהואכמו

לפרשנותמקוםשאיןבעברשקבעהבפסיקהמצויזולגישהאופייניביטוי

ולאלספיקותלאמקוםמשאירהואיננה ] .. ,[ברורהשלשונו IIחוזהשל

בכלוכיפרשנותטעוןטקסטכלכיגורסתהנגדיתהגישה , 3211לפירושים

רבוריםבלתיהםהחוזיםכללא IIכיאם ,אי-בהירותלמצואניתןטקסט

נבדליםשהםאף ,רבוריםבלתיהםהחוזיםכלשאםברור , 3311שווהבאופן

הפירושאתלבחורדעתשיקולמקרהבכללשופטישאי-הבהירות,בדרגת

בהרחבההמשתקףשיפוטיאקטיביזםמבטאתזוגישה ,לדעתוהמתאים

שקיימיםהמניחהלזובהשוואההפרשנותבתחוםהדעתשיקולשלדרסטית

 ,בפירושםדעתשיקולכללשופטאיןשלגביהםרביםרבוריםטקסטים

 ,לחקיקהבנוגעהפעם ,הפרשנותבתחוםהחדשהלגישהבולטתדוגמה

[נוסחהמשפטבתילחוק 30סעיףהנוסף,הדיוןבסוגייתלמצואניתן

ביתאתמסמיך ) IIהמשפטבתיחוק II(להלן:-1984ד IIתשמ ,משולב]

העליוןהמשפטביתבושפסקענין IIבנוסףדיוןלקייםהעליוןהמשפט

השופטצייןוכך ,כפשוטהזוהוראההובנהשניםעשרותבמשך , IIבשלושה

זה:בתחוםוהתומיםהאוריםשהיה ,האזרחיהדיןסדריעלבספרוזוסמן

II ביתכאשרהדיןוהואנוסף,דיוןאין ,משלושהגדולהשופטיםמספרהיה

חוקמלשוןעולהכך , 3411ערעוררשותבבקשתכגון ,באחדדןהעליוןהמשפט

לביתהגיעוהנה ,שניםעשרותבמשךבישראלהדיןהיהוזה ,המשפטבתי

5587א IIעשלהמפורסםהמקרההעליוןהמשפט / שבו , 35נחמנינ'נחמני 93

הסכימוובעלההמשיבה ,טבעיהיריוןלהרותיכולתהאתהמשיבהאיבדה

המשיבהביציותשלחוץ-גופיתהפריהידיעללעולםילדיםלהביאלנסות

והבעלהזוג,בנינפרדוזמןכעבור ,פונדקאיתאםשלרבחמהוהשתלתן

החוליםמביתביקשההמשיבה ,בתלושילדהאחרת,אישהעםלגורעבר

 ,הפונדקאותהליךלצורךלשחררןהמופרותהביציותבזמנוהופקדושאצלו

לכך,התנגד(המערער)הבעלואילו ,בארצות-הבריתלהתבצעאמורשהיה

(ארבעהדעותברובפסק ,שופטיםחמישהשלבהרכב ,העליוןהמשפטבית

לרצונו,בניגודהורותעליולכפותשאיןוקבע ,הבעללטובתאחד)נגד

מורחבהרכבבפנינדונהזהדיןבפסקנוסףדיוןלקייםניתןאםהשאלה

ניתןכישלושה)נגד(שמונהדעותרבובשהחליטשופטים,אחד-עשרשל

 , 36שופטיםחמישהשלהרכבידיעלשניתןדיןבפסקגםנוסףדיוןלקיים

המהדורהפרסוםלאחררבלאזמןכלומר , 1996בפברוארניתנהזוהחלטה
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מהדורהשערךלוין,שלמההשופטזוסמן,השופטשלספרושלהשביעית

ביתביטלהדבריםבהמשך ,כידוע ,המורחבההרכבשופטיביןנכלללאזו,

עם , 37האישהלטובתופסקשבערעורדינופסקאתהנוסףבדיוןהמשפט

לממשהצליחהלאנחמני 'שגבנראה ,בתקשורתשנמסרמהלפי ,זאת

במקרהשהושקעההעצומההשיפוטיתהאנרגיההפונדקאות,תכניתאת

אתשהסירההנוסף,הדיוןבסוגייתההלכהאולם ,לריקאפואהייתה 38זה

בעינה,נותרה ,השופטיםשלושתבןההרכבמגבלת

בביתהתברררבלאזמןלפניהנוסף,הדיוןדיןהסתייםלאבכך

בערעורבפלילים,הרשעתועלשבסשמעוןמרשלערעורוהעליוןהמשפט

זכתה ,נחמנילפרשתבדומהשבספרשת , 39דעותברובשבסמרזוכה

נוסף,לדיוןמקוםישאםהשאלההתעוררהושוב ,התקשורתלהתעניינות

 ,המשפטבתילחוק )ב( 30סעיףבהוראתהנעוץ ,אחרמכשולניצבהפעם

להלכהבסתירההלכהשקבעדיןפסקלגבירקנוסףדיוןיינתןשלפיה

אוקשיותה ,חשיבותהשמפאתייאוהעליוןהמשפטביתשלקודמת

מדובר ,~"סנוסףלדיוןמקום ,לדעתםיש ,בעניןשנפסקההלכהשלחידושה

קשיותה ,שחשיבותההלכהשקבעאוחדשההלכהשקבעדיןבפסקאפוא

הייתההמחוקקשלהרבורההכוונהנוסף,דיוןמצדיקיםחידושהאו

שבעובדהבשאלותלעסוקהעשוי ,סתםערעורלביןנוסףדיוןביןלהבחין

בפרשתהתקייםזהתנאיאםספקקיימת,הלכהביישוםשנפלבמשגהאו

הלכהקבעשבסמרזוכהשבובערעורהדיןשפסקנראהלאשכן ,שבס

במהלכוואשר ,~ lשבסמראתשהרשיע ,נוסףדיוןמנעלאהדבראךכזו,

 :כירבקהשופטציין

עיקריהלבירוריוגבלהנוסףהדיון'כיהמשפטביתקובעבהחלטתויי

מיבחןלקבועבמגמהאמונים,והפרתהמירמהעבירתשלפרישתהותחומי

עלהדיןשלוליישומוהעבירהשלליסודותיההניתןככלומדויקברור

ידיעלהעותרתהתבקשההעתירהבמסגרתכייוערעוד ,'שבסשלעניינו

תזכה,בולמקרהשבסעלמאסרעונשגזירתעלמראשלוותרהמשפטבית

למאסרשבסשלדינוגזירתעלמראשלוותרהסכימההעותרתבתגובתה,

עוסקתשאינהכעתירההנוכחיהנוסףהדיוושלייחודובשלוזאת

 ,),פ,ד-שלי(ההדגשה ~ 2 "שנפסקהחדשהבהלכה

שתיקבעהמחוקקהנוסף:הדיוןבנושאהענייניםהשתלשלותלסיכום

 ,שופטיםשלושהשלהרכבהאחת,נוסף,דיוןשללקיומומרכזיותמגבלות

דיוןמצדיקיםחידושהאוקשיותהשחשיבותה, ,שנפסקההלכה ,והשנייה

אתוהותיראלה,מגבלותמשתיעצמושחררהעליוןהמשפטבית ,~ 3כזה

העליוןהמשפטשביתהיאהמשמעותהדעת,שיקולבתחוםכולוהנושא

ללאוזאת ,שלוהחלטתועלערעורלקייםאםלהחליטמקרהבכלחופשי

במאמר ,עצמושלוהדעתבשיקולהנעוצהזולמעט ,כלשהיממשיתמגבלה

עלנוסףדיוןלקייםמניעהאיןהנוכחיתהפרשנותפישעלאצייןמוסגר

הליךלהוותבפועליכולהנוסףהדיוןוכי ,הגבלהללאלמעשה ,נוסףדיון

 ,ערעורשל

משקפותהנוסףהדיוןבסוגייתהחדשותשההלכותמאודאפשר

שאלהממנו~~,להתנערשישפורמליזםכאלהמחוקקללשוןהתייחסות

אוצודקותהןאם ,כלומר ,ערכיםעלייתמשקפותהןאם ,היאאחרת

בעיניי ,זוסמןהשופטשלבספרושתוארכפיהקודם,מהדיןיותר "ערכיותיי

נוספתערעורערכאתאםיודעאינני ,שליליתבבירורהיאלכךהתשובה

הסובריםישלמעשה ,יותרערכיתתוצאהלהשגתהסיכויאתמגדילה

יותרערכיתנחמניבפרשתהעליוןהמשפטביתשלהראשונהשההחלטה

אתייקרהנוסףשההליךרבורמקוםמכל ,~ 5הנוסףבדיוןבושניתנהמזו

בבתילסחבתויתרוםההתדיינותמשךאתיאריך ,ההתדיינותהוצאות

לביןהחוקלשוןשביןמהמתחנובעתהבסיסיתהבעיהאולם ,המשפט

ככזווהובנהוחדהברורהנראיתהחוקלשוןהמשפט,ביתשלהפרשנות

מהמילההתעלמותמבטאתהמשפטביתשלפרשנותושנים,עשרותבמשך

 ,רבותשניםבמשךהובנהשבההדרךמןהתעלמות ,המחוקקשלהכתובה

(מלבדזהמהלךשיצדיקמשקלכבדשיקולעללהצביעשניתןמבליוזאת

שבסובפרשתנחמניבפרשתההתדיינותבנושאיהתקשורתהתעניינות

המשותףהמכנהערעורהיאזהכלשלהתוצאה ,המהפך)התרחששבהן

הנוהמשותףהמכנההמשפט,ביתלביןהמשפטיתהקהילהביןהנדרש

לאמוןוהכרחיהמשפטיתלוודאותהכרחי ,המשפטילביטחוןהכרחי

ש"סיכל"כךעללתאונההאחראיאתלתטעזכאיתהמיועזתהנהניתאםהיאיפהשאלה 25

התאונהכןאם(אלאשליליתהיאלכךשהתשובהלהניחניתןשלה,הירושהסיכוייאת

צזלתבועהמיועזהיורשזכאישבהןלנסיבותהצוואה),אתלסכלמנתעלבמכוון,נגרמה

לעילוכהן,פריזמןוכן , White case, sllpra note 22ראו,לירושהזכותושסיכלשלישי

 , 119-118בע' , 20הערה

 , l) 185נ(פ"זגיא,נ'קלפר 986/93ע"אזהבענייןראו 26

 , 591 ) 4לז(פ"זלויס,נ'רובינשטיין 565/79ע"א 27

 , 452-451בע' , 15הערהלעילוכהן,פריזמןראולזיון 28

 , 398-390(תשס"ז)ךפוקרטיתבחברהשופטרבקאיראו 29

 , 398בע'שם, 30

הציבור,ולתקנתלאי-חוקיותהנוגעיםלכלליםכמובןבכפוףזאת 31

 l) 641, 642לג(פ"זי, l!פ Iננגבואבןאספלטפוצרי 383/77בע"אכהןח'השופטזרבי 32

אספלט),פוצריפרשת,(להלן

פרשנותרבקא'ראואולם , 60החוזה)פרשנות,ןכרך(תשס"א,בפשפטפרשנותרבקא' 33

רבור,טקסטשלקיומובאפשרותרבקהשופטמכירשבו , 51(תשס"ג)בפשפטתכליתית

האזרחיהךיןסךריזוסמןייהספר,שלהאחרונהבמהזורהמופיעיםעזייןאלהזרבים 34

 , 871תשנ"ה)עור.ךלויןש'שביעית,(מהזורה

נחפני),פרשת(להלן, l) 485מט(פ"זנחפני,נ'נחפני 5587/93ע"א 35

 , 598 ) 5מט(פ"זנחפני,נ'נחפני 1481/96בש"א 36

 , 661 ) 4נ(פ"זנחפני,נ'נחפני 2401/95זנ"א 37

ממאהלמעלהעלומשתרעשופטים,אחז-עשרשלבהרכבנזוןשם,הנוסף,בזיוןהזיןפסק 38

זפוס,עמוזי

שמעוןנגזהאישוםכתבשבס),פרשת(להלן, 496 ) 2נז(פ"זשבס, Iני l!פ 332/01ע"פ 39

בשניםהממשלהראשמשרזכמנכ"לכהונתובתקופתלושיוחסומעשיםבשלהוגששבס

1995-1992 , 

לבקשתניתנתנוסףזיוןעלההחלטהכאשרחלהזומגבלההמשפט,בתילחוק )ב( 30ס' 40

בפסקעצמו,המשפטביתאםקיימתאיננההמגבלההזין,פסקמתןלאחרהצזזיםאחז

בתילחוק )א( 30סיראוהנוסף,הזיוןעלהחליטשופטים,שלושהשלבהרכבשנתןזין

המשפט,

 , 426 ) 17 ( 04פזאורפורסם),(טרםשבס Iני l!פ 1397103זנ"פ 41

רבק,הנשיאשלזינולפסק 21בפסקהשם, 42

 , 40הערהלעילהשנייה,למגבלהבנוגעזיוןראואולם 43

הפורמלי"הכללייעלויסתמךהמשפטביתיחזורלו,שייראהשבמקרהלצפותשניתןמובן 44

פזאורפורסם),(טרםנהריהסיבלנ'עובךיה 7542/04זנ"אלמשלראונוסף,זיוןהשולל

חזורימתימראשלנבאכולתילהםשאיןהואהמתזייניםמבחינתהקושילכן , 655 ) 18 ( 05

ממנו,להתעלםיבחרמקריםובאילוהפורמלי"לייכללהמשפטבית

העורביםייגנזח' ; 83(תשנ"ז)יחפשפטעיונינחמני"הזוגשלהמוקפאיםהעורביםייגנזח' 45

 , 453(תשנ"ה)יטפשפטעיונימרמור"לאנזריתגובהחמני,נהזוגשלהמוקפאים

7 



המשפטשביתהתחושהנלוויתאלהלכל .המשפטבביתהמשפטיתהקהילה

המוטלותמגבלותעלהדיבוריםוכילוהנראיתתוצאהכללהשיגיכול

מוגבל.בלתילכוחשפתייםמסאלאאינםהמשפטביתעלכביכול

המשותףוהמכנהפוסן Iשזם Iב Iס pאז.

לה Iה pהשל
ותרבותחינוךפריהנו ,המשפטיתהקהילהשלהמשותףהמכנהשלקיומו

משותףמכנה .החוקשלטווולקיוםהמשפטילביטחווחיוניוהוא ,משפטית

 ;הנסחשלזו ,האחת .ראותנקודותשלושומשקףציבוריםשלושהמקיףזה

שלזו ,והשלישית ;הנורמהמכוונתשאליהםאלה ,הנמעניםשלזוהשנייה,

לפרשה.שאמורמי

הניסוחעלהאחראיםאלהביוזהותכרגילקיימתבחוזהמדומכאשר

המצב .לפיולנהוגהנדרשיםאלה ,נמעניולביולחוזה)הצדדים(כלומר

לביוהמנסחביוחפיפהאיוכמובוכאוחוק:לניסוחהנוגעבכלשונה

מערכת(לרבותהחוקיתההוראהמופניתשאליוהציבורשהם ,נמעניו

המבטנקודת .המס)ומנגנווהמשטרהדוגמתגופיםהכוללתהחוקאכיפת

 ,הנסחידיעלשנקבעמהאתהמפרש ,המשפטביתכרגילהיאהשלישית

בחיקוק.אובצוואה ,בחוזהשמדוברביו

החוזהאתלנסחבכוחוישאםהיאהשאלה ,הנסחשלראותומנקודת

ראותמנקודת .בהחפץשהואההתנהגותאתשתבטיחבדרךהחיקוק)(או

המכוונתהנורמהשלתוכנהאתלהביובידםישאםהיאהשאלה ,הצדדים

שבאמצעותוהיחידשהכלילהדגישראוי .בהתאםלנהוגשיוכלוכךאליהם

דיניבתחוםכי(אםהלשווהואזהאתזהלהביוהמעורביםהגופיםםייכול

הספרותמהתנהגותם).גםהצדדיםכוונתעלללמודלעתיםניתוחוזים

בחייהלשוו.מגבלותעללדממרבהנוספיםובתחומיםהמשפטבתחום

פרטאלה.ממגבלותהנובעותבאי-הבנותמאתנורביםנתקלוהיום-יום

מתאיםאיננוהמקורישהניסוחכךלהשתנותהנסיבותעשויותלעתיםלכ,ך

מהמובוסטייהלהצדיקעשוייםאלהידועיםשיקוליםהחדשה.למציאות

הכולאולם .עמואחדבקנהעולהשאיננהפרשנותומתוהכתובשלהרגיל

גישה.ושלמידהשלענייוהוא

הענפהוהכלכליתהחמתיתהפעילותשללתקינותההתנאיכאמור,

המשפטית.לקהילהמשותףמבנהשלקיומוהוא ,המשפטעלהמושתתת

 ,(חוקיםכתוביםטקסטיםהואכולההמערכתשללתפקודההעיקריהבסיס

שחמיהיאהמשותףהמכנהשלמשמעותו .)'וכוחוזים ,דיופסקי ,תקנות

הטקסטיםשלהמכריעלרובםמובואותומייחסיםהמשפטיתהקהילה

 ,שוניםלפירושיםהניתניםטקסטיםכמהבשולייםיהיותמידהללו.

שלרובםהואההכרחמואולםשיפוטית,בהכרעהצורךיהיהשלגביהם

זהה.משמעותהמשפטיתהקהילהחמיייחסוהטקסטיםשלהמכריע

 ,שאילומשוכנעאנילעיל.שנזכרההנוסףהדיוופרשתאתונבחונחזור

 ,נחמניבפרשתהנוסףבדיווהעליווהמשפטביתשלדינופסקשניתולפני

 ,דיועורכי ,משפטניםמאותאועשרותכמהשלקבוצהנאספתהייתה

הוראתמשמעותבדברשאלהמועליתוהייתה ,ושופטיםאקדמיהאנשי

אףואוליהמשתתפיםשלהמכריערובםהיו ,המשפטבתילחוק 30סעיף

אך .זוסמוהשופטשלבספרושניתנהלזוזההתשובהמשמיעים ,כולם

 istockphoto ,םוליצ

לחוק 30סעיףאתפירש ,דעותברוב ,העליווהמשפטשביתמסתברהנה

במקוםדעתשיקוללעצמווהעניק ,לחלוטיושונהבאופוהמשפטבתי

כזולהחלטההנלוויתהתוצאה .מעולםלוהיהלאהמקובלתהדעהשלפי

אותהונרכזנשובאםהמשפטית.הקהילהשלהמשותףהמכנהערעורהיא

רובםלפחותאוכולם ,חבריההיושבעבר ,חוזיטקסטבפניהונציגקבוצה

שונה.תשובהלקבלכעתעשוייםאנו ,זההבאופואותומבינים ,המכריע

שביתהמשמעותמהילדעתאיוכיוםכישיאמרורביםשיהיומאודייתכו

דוגמתנוספיםדיוופסקינחמניפרשתלנוכחוזאת ,לטקסטייחסהמשפט

3833א IIועאפרופיספרשת שלפיו:העיקרווולנוכח , 46לוין 'נלוין 93/

II המטרות ,האינטרסיםהםהחוזהתכליתתכליתו.לפיחוזהלפרשיש, 

 . 4711להגשיםנועדשהחוזהוהפונקציההמדיניות ,היעדים ,הערכים

ת Pוחלו,פרשנותפוסן Iשזם Iב Iס pאח.
ות Iסמכו

בהתראה ,הכתובהבלשוותדבקהפרשנותלנושאאחתקיצוניתגישה

הלשוומהחלתהנגרמותאבסורדיותמתוצאותהוותתעלםהכולחזות

בנסיבות.שחלודרסטייםולומשינוייםוהוכפשוטה

מלשווללמודניתולאמקרהשבשוםתניחהאחרתהקיצוניתהגישה

שום !'אמיתית IIהמשמעותועלצוואה)אוחוזה ,חיקוקזה(יהאהמסמך

מטרהלשרתנועדהמסמך .פרשנותמחייבמסמךוכל ,ברוראיננומסמך

הוא ,המפרשהואוהשופט ,הכתובמובהכרחעולהשאיננה ,מסוימת

פרשנות.באמצעותתוכובוהיוצקוהוא ,מטרתומהיהקובע

ללשווניותרכנול Pמשלייחסראוילפחותנעיניי

הצוו'סהשתמשושנהאו ppהמחוהשתמששנה

יוצאה IIמההכתונמלשווסטייהאה). IIנצאו(נחוזה

ול'ס Pש'יימ'ס Pכאשר Pרלעשותה Pמהכלל,ומוצו

כזוסטייהלהשתיתניתושעליהסל Pמשכנוי

אחתלאאףולהנחתיראויות,אינוהקיצוניותהגישותששתיברור

שתיביובינייםאפשרויותשלרצףקייםבמציאותלמעשה.נוהגתמהו

יותרקרובותאחרותואילו ,הראשונהלאפשרותיותרקרובחלקוהגישות.

 .השנייהלאפשרות

השתמששבהללשווביותרכבדמשקללייחסראוילפחותבעיניי

מלשווסטייהבצוואה).או(בחוזההצדדיםהשתמשושבהאוהמחוקק

שיקוליםקיימיםכאשררקלעשותהומוצדק ,מהכלליוצאמהווההכתוב

המכנהאתמשמרתזוגישהכזו.סטייהלהשתיתניתושעליהםמשקלכבדי

 ,זאתועם ,ושקולזהירניסוחמעודדת ,המשפטיתהקהילהשלהמשותף
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נסיבותקיימותכאשרמהכתוב,סטייהמהכלליוצאיסבמקריסמאפשרת

זאת,המצדיקותמיוחדות

שלהרטוריקהמכךפחותולאהאחרונות,השניסשלהפסיקהאולס

קרוביסשאנו ,תחושההמשפטיתהקהילהבקרבכיוסיצרו ,המשפטבית

היוצאלביןהכללביןהיפוךקייסשבה ,השנייההקיצוניתלגישהיותר

 ,שיקוליםשלרחבמכלוללנוכחהשופט,קובעזוגישהלפיהכלל,מן

במקריםורקלדעתו,הצודקתהתוצאהמהי ,כלליתבלשוןהמנוסחים

 ,כלשונואותומיישםהואמהכתובלסטותשיקולכלמצאלאשבהם

 ,כאמוראשר ,חריףשיפוטיאקטיביזםמשקפתזושמגמהלומרצריךאין

צמצוםמשמעותהזוהרחבההשופט,שלהדעתשיקולהרחבתהואעיקרו

נורמתאתליצורהמוסמכיםאלהשהם-המנסחיםהצדדיםשלהיכולת

יכולתםאתמאודעדומצמצמת ,והאסורהמותראתלקבוע-ההתנהגות

כיצדלדעתהחוקיתלנורמהאוהחוזיתלנורמההכפופיםהצדדיםשל

לנהוג,עליהם

המעורבים,הצדדיםביןסמכויותחלוקתלגביגםמשמעותזהלעניין

המחוקקת ,הכנסתביןהיאהסמכויותחלוקתהציבוריהמשפטבתחום

ערכיאתמבטאתזוחלוקהאותם,המפרשהמשפטביתלבין ,החוקיםאת

הקובעיםהצדדיםביןהיאהחלוקההחוזיםדיניבתחוםהדמוקרטיה,

לביןהצדדים)של IIהפרטיהחוק IIהוא(החוזהלעצמםהנורמהאת

שלהאוטונומיהערךאתמבטאתזוחלוקהאותו,המפרשהמשפטבית

אתמערערהציבוריהמשפטבתחוםקיצונישיפוטיאקטיביזםהפרט,

הרשותלביןהציבורי)(המחוקקהמחוקקתהרשותביןהסמכויותחלוקת

ביןהחלוקהאתכזהאקטיביזםמערערהפרטיהמשפטבתחוםהשופטת,

השופטת,הרשותלבין ) IIהפרטיהמחוקק II (הפרטשלהאוטונומיה

הפורמליזםושקיעתשיפוטיאקטיביזםט.
שקיעתלביןשיפוטיאקטיביזםביןהקשרגםברורלעילהאמורמן

השופט,שלהדעתשיקולאתמצמצמותפורמליותדרישותהפורמליזם,

התקיימהלאשאם ,היאכרגילמשמעותהכאלהדרישותעלהקפדה

העתירה,אתאוהתביעהאתלדחותהשופטחייב ,הפורמליתהדרישה

תוצאהעםישליםלא ,ראויהגישהבעינייהמשקף ,מתוןשיפוטיאקטיביזם

מצטרפותאלהלנסיבותוכאשר ,דופןיוצאותנסיבותקיימותכאשר ,זו

 ,אחרותבמיליםהפורמלית,לדרישהתחליףלשמששבכוחןחזקותראיות

שלדעתשיקוללהפעלתמקוםיהיהלאהרגילבמקרה ,זוגישהלפי

דופן,יוצאיםבמקריםרקיופעלכזהדעתושיקולהשופט,

שלילתעםתשליםלאהחריףהשיפוטיהאקטיביזםגישת ,זאתלעומת

לשימורותחתור ,הפורמליותהדרישותמחמתהשופטשלדעתושיקול

נמנעתהבלתיהתוצאהמקרה,בכלכמעטאומקרהבכלהדעתשיקול

מכלריקונןאףואוליהפורמליותהדרישותביישוםחריףצמצוםתהיה

תוכן,

סינוסי.

נטייהבונתגלתהישראלבמדינתהעליוןהמשפטביתשלהקמתועם

הביאהזומגמה ,וזהירמתון ,מרוסןאקטיביזםשהיה ,שיפוטילאקטיביזם

בתחום ,המרכזימעמדואתלווהקנתהץ"בגשלפסיקתולהתפתחות

הלכתדוגמתמשמעותיותלהתפתחויותזומגמההביאההפרטיהמשפט

ולאעושרעשייתבדיניהראשוניתולהתפתחות 48זוגבניביןהשיתוף

 ,הפורמליזםירידתאתעמהתגרורזושמגמההואהדמיםמטבע , 49במשפט

זהירהמגמהכאמורזוהייתהאולם , 50הכתבלדרישתהנוגעבכל ,למשל

לפרשנותהנוגעבכללהוהכבודהכתובההמילהחשיבותאתששימרה

בפרשתכהןח'השופטשלדינובפסקלמשל, ,שמשתקףכפיוחוזים,חוקים

 ,הנוסףהדיוןבסוגייתזוסמןהשופטשלובספרואספלטמוצרי

שבמסגרתה ,תפניתהחלהלערךהקודמתהמאהשלהשמוניםמשנות

שיפוטילאקטיביזםוזהירמתוןשיפוטימאקטיביזםלמעברעדיםאנו

המשפט,בתישלכוחםואתדעתםשיקולאתדרסטיבאופןשהרחיב ,חריף

 ,לחלוטיןכמעטנמחו ,הקודמתבתקופהכמשצומצמו ,פורמליותדרישות

דעתושיקולשללחסדונותרולהגןאלהדרישותביקשושעליהםוהערכים

לשונםואתהחוקלשוןאתלדחוקהחלהעולמושתפיסת ,המשפטביתשל

המשפטשביתערכיםבשםכמובןנעשהזהכלהכתובים,המסמכיםשל

הקהילהשלהמשותףהמכנהכבד,מחירגבההתהליךאולם ,בהםמאמין

יחדהמשפטי,הביטחוןקשותנפגעהאזרחיובתחום ,התערערהמשפטית

שלהםהסבירותהציפיות ,הצדדיםשלהאוטונומיהאחתלאנפגעועמו

המשפטשביתלדעתי,המופרזת ,התחושהוהתחזקה ,המשפטבבתיוהאמון

להתדיינותהדחףגםגמכלשהן,למגבלותכפוףואיננויכולכולהוא

ועמותביעה,להגיששניתןדעתועלמעלההיהלאאיששבעברבמקרים

האיזוןהתערערהפרטיהמשפטבתחוס ,המשפטבתיעלהעומסגםגדל

שמפרשכמיהמשפטביתשלתפקידולביןהצדדיםשלהאוטונומיהשבין

האיזוןהתערערהציבוריהמשפטבתחוםביניהם,הוסכםאשראתומיישם

השופטת,הרשותלביןהמחוקקתהרשותשבין

 ,הפורמליזםירידתהאםכלומר ,זורשימהבתחילתשהוצגהלשאלה

נראה ,הערכיםבעלייתמלווההייתה ,החריףהשיפוטיהאקטיביזםפרי

שבהן ,דוגמאותלמצואשניתןכךעלחולקאינניבשלילה,להשיבשישלי

 ,אחרתבלשון(אוערכיתמבחינהעדיפהתוצאההחדשהבשיטההושגה

שהייתהזועלרחבים)ציבוריםשלהצדקתחושתאתהתואמתתוצאה

במושגיםלרבות ,החדשההשיטהמחיראולם ,הקודמתבשיטהמושגת

שבהן ,הפוכותדוגמאותלמצואקושיגםאיןכבד,היה ,וחברתייםערכיים

שהיומאלהפחותורצויותפחותערכיותתוצאותהמוגמהאקטיביזםגרר

הקודמת,הגישהלפיבעמ,מושגות

בהסנסגירושיו,חוזהזוגבניביונחתסשבו , 862 ) 2מח(פ"זלויו,ב'לויו 3833/93ע"א 46

ביוסהבעלשלכלבזקניינוויהווהמשפטיתוקףחסריהיההחוזהייניהיתר,ביונקבע,

שיהיההסנימושהצזזיסשההסכסלקבועהעליוןהמשפטמביתמנעלאזהנלהגט",מתו

פורתאיגסראוזהזיופסקעללביקורתמלא,משפטיתוקףבעלהואמשפטי,תוקףחסר

עיוביבישראל"חוזיסבזיניהתנהגויותהנוונתשלושיקוליסהצזזיסביוצזקשיקולייי

 , 667-661,647(תשנייט)נבמשפט

 , 199בעי , 29הערהלעילובק, 47

 , I) 561נה(פייזאפטה,ב'אפטה 595/69עייא 48

ב'פלאימפורט 280/73עייא ; 1835יפ"זאהרובוביץ,ב'תל-אביבעירית 412/54עייא 49

 , I) 153לב(פייזהפועלים,בבקב'ישראל 827/76עייא ; I) 597נט(פייזגייגי,

 , 8הערהלעילווייס,פרשתלמשלראו 50
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