
 1לעבודההאיצוהדוובותנ'כנפו 221/86בב"ץבעקבות

מבואא.

בפרשתבן-פורתמריסהשופטתלנשיאהמשנהשלזינהבפסקלזוןבחרתי

משפטית.כתיבהשלמופתלזעתימהווהזהזיןשפסקמאחר ,כנפי

פסיקהעלנשעןהואמורכב;בנושאחשובותמשפטיותהלכותבומקופלות

באורחבוחןהוא ;עתיזיותלפסיקותזרךמתווהזאתעסאך ,קוזמת

היטב.ובנויונהירקוהרנטיהוא ;אקזמיתכתיבהואוהזביקורתי

ביןלאזןבן-פורתהשופטתשלכוחהמתגלההזיןבפסק :כןעליתר

המיוחזותבנסיבותיוצזקלעשותהשאיפהלביןשמרניותמשפטיותגישות

 .הנזוןהמקרהשל

כעובזות ,מצערותהן-להלןהמתוארות-המקרהשלעובזותיו

כמשמעותועבוזהנכה ,העותרהמשפט.ביתבפניהמובאיסרביסמקריס

 ,קצבהבמקוסמהווןמענקבקשתופיעלקיבל , zהלאומיהביטוחבחוק

עקבהלאומי.הביטוחלחוק )א( 70לסעיףבהתאס ,נכותואחוזי 36על

שיעורהגיעהרבכייס)מעלרגליושתי(כריתתבריאותובמצבהחמרה

אוקצבהלקבלוביקשלאומילביטוחלמוסזפנההעותר . 91/סהנכותו

הנוהגסמךעלהעותרפעלכןבעשותוהחזשות.נכותוזרגותבגיןמענק

זנןבנסיבותשלפיו ,שנה-28כבמשךלאומילביטוחבמוסזמקובלשהיה

בינתייסכי ,נזחתההעותרשלפנייתונוספת.קצבהלקבלתזכאותקמה

שלנכוןפירושפיעל-שלפיה 'הלכהלעבוזההארציהזיןמביתיצאה

 .נכותלקצבתזכאותעוזאין ,לצמיתותהקצבההיווןעס- )א( 70סעיף

השופטתשל-תמציתיאסגס-מעמיקלזיוןעוגןהיוואלהעובזות

וזיניחוקיספירוש ,השיפוטיתהביקורתמתחומינושאיסבכמהבן-פורת

בחוזיס.הטעות

ת Pהצודהתוצאהאלהארוכההדררב.
טעותנפלהשלפיההעותר,שלהעיקריתטענתואתשזחתהלאחר

 )א( 70לסעיףלעבוזההארציהזיןביתשנתןבפירושמהותיתמשפטית

ולפיההחלופיתלטענתובן-פורתהשופטתפנתה ,הלאומיהביטוחלחוק

להיווןהסכמתואתהמאיינת ,מטעותנבעההקצבהזמילהיווןבקשתו

לקצבאות.זכאותואתכנהעלומחזירה

נזרשההענייןבנסיבותצוזקתלמסקנהולהגיעזוטענהלקבלכזי

 :מספרסוגיותעסלהתמוזזהשופטת

לביטוחלמוסזהמבוטחביןהיחסעלהחוזיסזיניתחולתהאחת,

 ;)'גפרק(להלןלאומי

באו"ם.ישראלשגרירתלמשפטים,פרופסור

נסיבותעל-הסיכול~מזינילהבזיל-הטעותזיניתחולת ,השנייה

 ;)'זפרק(להלןהמקרה

שאינהבטעותהזן , 5החוזיסלחוק )ב( 14סעיףתחולתהשלישית,

 ;)'הפרק(להלןהנזונההטעותעל ,השנילצזיזועה

גריזא 6 "בכזאיותטעותייהייתההנזונההטעותכיהטענההרביעית,

 ;)'ופרק(להלן

אתנוגזהסתייס,שכברהנזון,הענייןפתיחתכיהטענה ,החמישית

 ;)'זפרק(להלןהחוזיסבזיניולסופיותלווזאותהשאיפה

שלהסכמתוביטוללשס ?"הצזקמןיישיקוליסעלהצבעה ,השישית

 .)'חפרק(להלןהמבוטח

השופטתהצליחהשבהוהנבונההמתוחכמתהזרךאתעתהנבחן

המוסזשלהנגזטענותאתלזחות ,המכשוליסכלאתלצלוחבן-פורת

וצוזקת.מוצזקתלתוצאהולהגיעלאומילביטוח

המבוטחבווהוחסעלהחוזוסדו[ותחולת . 1
לאומולבוטוחלמוסד

הטעותזיןואתבכללהחוזיסזיניאתשבפניההפרשהעללהחילכזי

הקובעהחוזיסלחוק )ב( 61בסעיףשימושבן-פורתהשופטתעשתה ,בפרט

לאמור:

ובשינוייסלענייןמתאיסשהזברככל ,יחולוזהחוקהוראותיי

חיוביסועלחוזהבבחינתשאינןמשפטיותפעולותעלגסהמחויביס,

 " ."מחוזהנובעיסשאינס
 .) 1987 ( ~ 69 ) 1מא(פ"ז

נחקקזהחוקבמקוםניום . 108ס"ח ,-1968ח"התשנמשולב],[נוסחהלאומיהביטוחחוק

מופיעיםלננותהנוגעיםהסעיפיםובו ,-1995התשנ"המשולב][נוסחהלאומיהביטוחחוק

ט!בפרק

שםנפסק .) 1982 ( 258 , 253יגפז"ע ,לאומילביטוחהמוסד-זימו 53-0מא/זב"ע

נכותלקצבתהזכאותערבהחלפההחייםי)אורך(ילכלילצמיתותיהקצבהיימשהוונהכי:

הבחירה".זכותמחזשלהתעוררגםיכלהלאוממילא

 TREITEL, THE LA\V OF CONTRACT 924-925 (ll'h ed .,ראו:לסיכולטעותביולהשוואה ~
) 2003 . 

החוזים").:ייחוק(להלו-1973גייהתשלכללי),(חלקהחוזיםחוק

(להלו:-2006התשס"וממונות,זיניחוקלתזכיר 112סיובעתיזהחוזים,לחוק )ז( 1 ~סי

דינישלוגבריאלהראובכזאיות"ייטעותהמושגלהרחבתממונות").זיניחוקתזכיריי

 .) 2005 ( 300-297הכלליהחלק-חוזים

 )א( 113סיפיעל-(אוזאת"לעשותהצזקשמוראהאםייהחוזים:לחוק )ב( 1 ~סיבלשוו

מיוחזים").יימטעמים-ממונותזיניחוקלתזכיר
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זהטעיףבאשר ,וחשוביןימענהואהנדוןןילעני )ב( 61טעיףיישום

לחוק 39בטעיףהקבוע ,הלבתוםעקרוןהחלתלשםבעיקראזעדהופעל

 , 9כולוהאזרחיהמשפטעבראל 8החוזיםלחוקמחוץוהזרמתוהחוזים,

עקרונות IIלהחלתוכמקורכבטיטהחוזיםלחוק )ב( 61ףיטעבראיית

השופטתהציגה lס Ilנושאיםשלומגוונתרחבהקשתעלהחוזיםחוק

lכלליחיוביםכחוקהחוזיםחוקמעמדאת-ובצדק- l , שהוראותיו

lכזהחטרנגלהבומקום ,האזרחיתקהיבחקהחטראתמשלימות Z , 

לאומילביטוחהמוטדשביןהטטטוטורייםהביטוחליחטיבאשר

בגדרלהחשיבםעקרוניתמניעהאיןכינקבע ,כנפיבפרשתלמבוטח

II משפטיותפעולותII ענייןשללגופואם ,החוזיםחוקאתעליהםולהחיל

מהוויםאינםהצדדיםשיחטיאף ,ואכןזו,מעיןלהחלהמתאיםהמקרה

שתהיהמנתעלהקצבהלהיווןהמבוטחבהטכמתדי ,חוזייםחטיםי

 , 13החוזיםלחוק )ב( 61טעיףבאמצעותהטעותדינילהחלתהצדקה

רה pהמנסיבותעלהטעותדיניתחולתד.
עלהחוזיםדיניאתוהחילההראשונההמהמורהאתשצלחהלאחר

עללהתגברהשופטתנדרשה ,המהווןהמענקלתשלוםהמבוטחהטכמת

שנטענובנטיבות II ,זוטענהלפילאומי,לביטוחהמוטדשלנוטפתטענה

אתאלאהחוזיםלחוק 14טעיףאתלהחילמקוםכללאיןהעותרידיעל

14התרופותלחוק 18טעיף מהתפתחותנבעההצדדיםשלטעותםוהטעם: , 11

 15לעבודההארציהדיןמביתשיצאההחדשהההלכהאיההלוא-מאוחרת

 ,הנדוןההיווןבשעתקייםשהיהממצבלהבדיל-

להביא-לאומילביטוחהמוטדלדעת-הייתהצריכהזוטענהקבלת

אתרקלהחילמאפשרהחוזיםלחוק )ב( 61טעיףבאשר ,העתירהתילדחי

משפטיותפעולותעל , 16התרופותחוקהוראותאתולא IIזהחוק IIהוראות

 ,טטטוטורייםחיוביםועל

המתעלמתטכנית-פורמליטטיתטענההנהזוטענהבעינייכיאעיר

החוזים,לחוק )ב( 61טעיףשלמתכליתווהןהטיכולדינישלממהותםהן

בחוקכוליהטדיניאת IIלאחטן IIמקוםהיהלאמלכתחילה ,ראשית

העתקתידיעל ,החדשהאזרחיבקודקטתתוקןזוושגגה ,התרופות

 :כןעליתר , 17החוזיםלפרקהתרופותמפרקהטיכולדינישלמיקומם

ולא ,םיהחוזלחוקרקהמתייחטכטעיףהחוזיםלחוק )ב( 61טעיףקריאת

כטעיף ,זהבטעיףהגלומההרחבהמהתפיטהמתעלמת ,התרופותלחוק

 ,התרופותדינילרבות ,כולםהחוזיםבדיניחטריםלמלאשמטרתו

הואלבטלוהזכאיהצדידיעלחוזהשביטול ,להדגישהמקוםכאן

שהיאאףהזולת,הטכמתטעוןאינוששכלולהחד-צדדית,משפטיתפעולה

זכויותיהםמערךאתאחתובעונהבעתקובעתהיא ,אחדצדבידימבוצעת

בהיות ,הביטוללזכותוהכפוףהמבטל-הצדדיםשנישלוחובותיהם

החוזיםלחוק )ב( 61טעיףמכוח-עליוחלות ,משפטיתפעולההביטול

 , 18ברצוןהפגמיםדיניובכללןהחוקהוראות-

המוטדשלזוטענהעםגםמתמודדתבן-פורתהשופטת ,מקוםמכל

שלהמשותפתטעותםעלחלהמקרהבנטיבותכי ,וקובעתלאומילביטוח

הטיכולטעיףולאהחוזים)לחוק )ב( 14ףי(טעהטעותטעיףהצדדיםשני

 , 19התרופות)לחוק 18(טעיף

כוליהטטעיףשלפיה ,העמדהאתבן-פורתהשופטתמאמצתכךלשם

כיוקובעת ,החוזהכריתתלאחרשחלוצפויותלאהתפתחויותעלחל

ולאההיווןמגעכברקיימתשהייתהבטעותמדוברןיהעניבנטיבות

היווןעםשלפיה ,החדשהההלכהשלתוקפהוהטעם: ,מאוחרתבהתפתחות

השופטת:שלבלשונהלמפרע,הוא ,נכותלקצבתזכאותעודאיןהקצבה

II דקלראטיבית,וטבעהטיבהמעצםהיאחוקהוראתהמפרשתההחלטה

שלמובנועלהצהרהבגדרהיאאלא ,ולהבאמכאןרקאיננהפעולתה

לפירושלהתייחטשיש ,היאהדברמשמעותומעולם,מאזהחקיקהדמ

ףיטעשלחקיקתולמןקייםהישה ,פירושכאלננויבעניההלכהשקבעה

 , ZOIlל IIהנלחוק )א( 70

עלרחב,באופןיושמהלאבן-פורתהשופטתשלזושקביעתהלצייןיש

שיפוטיתבערכאהשניתנווהחלטותדיןפטקילשנותניתןלא ,פטיקתהאף

א IIבע ,כןכמו , Zlחוקהמפרשתהלכהשלרטרואקטיביתהחלהבאמצעות

2444/ וזו ,כנפילפרשתמצומצםפירושניתן zZקאשינ'ארואסטי 90

ביניהםשהקשרבצדדיםמדוברשבהםמקריםעלרקשחלהכמיפורשה

II מתמשךטיבומעצםZ311 , 

 )ב( 1 'סעיףשלהמכונניםיסודותיותחולתה.
הנדונההפרשהעל

עלהחוזים)לחוק 14(טעיףהטעותטעיףשלהעקרוניתתחולתומקביעת

ףיבטעהקבועיםהנוטפיםהיטודותלבירורהשופטתעוברת ,הנדוןהמקרה

הדן )א( 14טעיףשליטודותיוניתוחלאחר ,הביטולעילתהקנייתלשם

כיהשופטתקובעת ,בפועלאובכוח ,השנילצדהידועהחד-צדדיתבטעות

לאלאומילביטוחהמוטדבאשר ,לענייןמתאימהאינהזהטעיףהוראת

 , Z4המפרשלטעותויטודיותעל ,לדעתעליוהיהלאואף ,ידע

 )ב( 14טעיףהואלעותרתקווהפתחהמהווההיחידהטעיף ,כןעלאשר

לומקנהאך ,אוטומטיביטולכוחלחוזהלצדמקנהאינואמנםאשר ,לחוק

 , Z5החוזהלביטולבבקשההמשפטלביתלפנותזכות

 )א( 14בטעיףהמוקניתהביטולזכות ,הטברדורשיםאלהדמים

הקבועההביטולזכותכןלא ,ומידיתמוחלטתהנהלחוזהלצדלחוק

להפעלהניתנתהיאואין ,יותרוחלשהפגיעהזוזכות ,לחוק )ב( 14בטעיף

שלקיומהעלהשניהצדשלהידיעהיטוד ,הטועהידיעלתיאוטונומ

והוא ,לחוק )ב( 14טעיףלביןלחוק )א( 14טעיףביןהמבחיןהואטעות

ףיטעאלה:שבטעיפיםהביטולעילותשלהשונהתוצאתןאתהמטבירגם

הטעות,עללדעתצריךאויודעהשניהצדשבובמצבדןלחוק )א( 14

דופיאיןבואשר ,השנילצדידועהשאינהטעותלגביהמצבהואכךלא

 ,לחוק )ב( 14טעיףחטימתישאליו ,השניהצדשלבכוונותיואובהתנהגותו

ידיעללוניתנתאכןוזו ,ולהגנהלהתחשבותזקוקהשניהצד ,זהבמקרה

 , Z6הטעיףבהמשךהמחוקק

אי-ידיעת ;יטודיתטעותהם:לחוק )ב( 14טעיףשליטודותיו

 ,ואכןההתקשרות,וביןהטעותביןטיבתיקשרשלוקיומוי;השנהצד

יןילענלכאורהמתאיםלחוק )ב( 14טעיףכיקובעתבן-פורתהשופטת

יטודיתטעותהייתה :זהטעיףשליטודותיוכלהתקיימובאשר ,שבפניה

הקשרוהתקיים ;עליהלדעתצריךהיהולאידעלאהמוטד ;העותרשל
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ההחמרהסכנתעלשידע ,העותרשלטעותובין ) 17(הסובייקטיביבתייהס

קצבהבהשלמתשיזכההידיעהבסיסעלהמענקאתושביקשלוהאורבת

 . 18המענקאתלקבלהחוק)(כדרישתהסכמתולבין ,נכותותוחמראס

טעותהעותרשלטעותוהייתההאסו.
גרידא?בכדאיות

שאינה"טעותאופרטיביתטעותמגדרמוציא ,החוזיסלחוק )ד( 14סעיף

 ."העסקהבכדאיותאלא

 IIהעסקהבכדאיותאלא IIהמיליספרשנותכיהשופטתמעירהבצדק

הפסיקהמןלדלותניתןולא ,היא 1911וסבוכהקשה"לחוק )ד( 14שבסעיף

 :,סליישוסוקלאחידמבחןוהספרות

838א IIבע / עסקהשלבכדאיותטעות IIכינקבעצרפתי Iבספקטור 75

 " l "בעסקההכלולהההתחייבותנשואלשוויבנוגערקטעותמשמעה

שאינהטעותלביןיסודיתטעותביןההבחנה ,טדסקי 'פרופלדעתואילו

להווההנוגעתטעותביןלהבחנהערךשוותהיאהעסקהבכדאיותאלא

טעותלהיקראראויההראשונהורקלעתי,דהנוגעתזולביןלעבר)(או

מגדרמוצאתהעסקהמתוצאותהמתקשרשלאכזבתו ,לדעתו ., 1בעסקה

טעותבהיותה ,לחוק )ד( 14סעיףמכוחמשפטיתנפקותבעלתטעות

המסקנהאולס .יקרעוכללטעותזואיןלדעתי, ;העסקהבכדאיות

לאהעסקהמתוצאותשציפייתומשוסשהתאכזבמתקשראחת:היא

ביטולואתהמשפטמביתלבקשאוהחוזהאתלבטליכוללא ,התגשמה

 .טעותבטענת

בענייןהחוזיסחוקהוראתכיהסבורפרידמן 'פרופשלדעתושונה

שנטללסיכוןבנוגעאלאאינהבכדאיותוטעות ,מיותרתבכדאיותטעות

 . 33הנסיבותפיעללולייחסשראויאולחוזהצדעצמועל

 ,העסקהלערךהנוגעתטעותהיאהעסקהבכדאיותטעות ,לדעתי

להרוויחעשוישהואשחשבמי . 34היחסיהכלכליאוהמסחרילשווייה

רווחיוהצטמצמושוניסומטעמיסמסויסרווחשיעורמסוימתמעסקה

ןיבקלהאי-התאמה ,כןכמוהעסקה.לכדאיותבאשרטעה-מחציתכדי

 oמבחינהמוטעהשיקולגס .טעותבגדראינההחוזיהמחירלביןהשוקמחיר

 2896/90ע"א ;) 1982 ( 10-9 , 1 ) 2לז(פ"זהגזול,הרבניהזיןביתנ'עמרני 566/81בג"ץ

 6339/97ברע"אחשיוהשופטלזרביהשוו .) 1992 ( 460 , 454 ) 5מו(פ"זזיין,נ'טרוצקי

לחוק )ב( 61ס'הוראתאתהמזמה ,) l) 199, 250-249 (1999נה(פ"זסלומון,נ'רוקר

משפטתפוצותכלאל 39סעיףהוראתאתייהמשלחתאוטובוסיסלתחנתהחוזיס,

ישראל".

הופעללאשבהסגזרהאונושאאזור,כמעטאיוהרחבבמובנוהאזרחיהמשפטבתחוס

ע"אחברות,זיני-הבאיסאתלמנותאפשראלהנושאיסביוהלב.תוסעקרוונזוואו

בג"ץעבוזה:זיני .) 1984 ( 285 , 253 ) 3לח(פ"זבע"מ,פוינטונגרי.לבנקנ'קוסוי 817/79

פ"זלעבוזה,הארציהזיןביתנ'מ IIבעשבעבארציבורייםתחבורהשירותי 59/80

ישראליתמנניתאלקטרוחרושת IIאלקו II 566/76בג"ץ ;) I) 828, 839-834 (1980לה(

בןנ'יהב 2738/90ע"א ;) 1977 ( 209 , 197 ) 2לא(פ"זלעבוזה,הארציהזיןבית Iנמ IIבע

פ"זשינגוט,עיזבוןנ'שליין 314/79ע"אקנייו:זיני .) l) 701,695 (1993מז(פ"זטובים,

ע"א ;) 1983 ( 816 , 808 ) 3לז(פ"זברונים, Iנשמעונוף 213/80ע"א ;) 1981 ( 238 , 225 ) 3לה(

פתוחאזמיר 175/81ע"א ;) 1983 ( 740 , 737 ) 4לז(פ"זזייזה, Iנמ IIבעבוזול 810/82

ה"שלעילטרוצקי,פרשתראו .) 1984 ( 300-299 , 293 ) 4לח(פ"זקלו, Iנמ IIבעואזרינלות

(הנשיא 276אנגלרז),(השופט 223בעמ' , 8ה"שלעילרוקר,פרשתראו . 460-459בעמ' , 8

 ;) 1981 ( 461 , 449 ) 3לה(פ"ז Iרצקובסקינ'שילה 305/80רב"עוראיות:זיוסזרברק).

מ, IIבעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנק Iנמ IIבעבת-יםמרינהנאות 424/86ע"א

 , l) 104מה(פ"זגרינר, Iננתן 663/87ע"אצוואות:זיני .) 1989 ( 394-393 , 355 ) 2מג(פ"ז

זיני .) 1995 ( 131 , 120 ) 2מט(פ"זסיטין,נ'סיטין 4372/91ע"אירושה:זיני .) 1990 ( 115

 .) 1984 ( 742 , 736 ) 2לח(פ"זפז, Iנפז 700/81ע"אמשפחה,

 . 477בעמ' , 1ה"שלעילננפי,פרשת 10

ההוראותהצבתעסהקרובהבעתיחוזקהחוזיסחוקשלזהמעמז-עלכילהעיריש 11

ממונות.זיניחוקתזכירראו-המוצעהאזרחיהקוזקסרבאשלחוזיסהכלליות

 , 312 ) 4 ( 06תק-עלמ, IIבעלביטוחחברהמגזלנ'פלוני 11152/04ע"אראו:לכךזוגמאות 12

 245/85ע"אנזיקיו;הבזיניפיצוייסעל ) 30 'ס(הציבור"תקנתייהחלת- ) 2006 ( 324

 10673/03בג"ץצוואה;עלהציבור"תקנתיי- ) I) 772, 782 (1989מג(פ"זקליין, Iנאנגלמן

החלת- ) 2004 ( 10 , 1 ) 2נט(פ"זולגבורה,לשואההזינרוןרשותושם,יז Iנמרגלית

 Iנמ IIבעלאגםמסביב 10219/01עע"מועזה.שלמינויהעלציוניס)למתו(חוזה 33סי

שנשתכללופשרההסכמיעלהשבהזיניהחלת- ) 2002 ( 101 , 97 ) 2נז(פ"זגן,רמתעיריית

לאורוהוצאהייצורמפעלינ' Nordland Papier AG 6250/98רע"אהמשפט.בבית

זיניעל ) 53 'ס(קיזוזהחלת- ) 1999 ( 282 , 274 ) 2נג(פ"זבע"מ,מ.ס.ל.(ירושלים)

 'ס(פרשנותהחלת- ) 1997 ( 601 , 598 ) 5נא(פ"זשלבסקי, Iנצמח 5939/96ע"אשטרות;

 ) l) 241, 263 (1996א(נפ"זתמרה,עירייתנ'זיאב 5813/96ע"אשטרות;דיניעל ) 25

במשפטהתפטרותביטולעלהוזעהמסירתזרכיעלחוזיסבזיניהקיבולזרכיהחלת-

זוגמאותמפרטתבו-פורתהשופטתשבו , 1ה"שלעילננפי,פרשתראוכו,כמוהציבורי.

האזרחי.המשפטעלהחוזיסמזיניעקרונותשללהחלתסנוספות

 . 477-476בעמ' , 1ה"שלעילננפי,פרשת 13

 . 478בעמ'שס, 14

 . 3ה"שלעילזימן,פרשת 15

התרופות").:ייחוק(להלו ,-1970התשלייאחוזה),הפרתבשל(תרופותהחוזיסחוק 16

שני,משנהחלקתחתהנסחוזהבסיכולהעוסקיסממונותזיניחוקבתזכיר 137-131סי 17

הפרתבשלתרופותייענייננושישימשנהחלקואילולחוזה"מיוחדותהוראותיישכותרתו

חיוב".

 ) 2003 ( 837 , 827 , 817 ) 4ז(נפ"זמ, IIבעלביטוחחברההפניקסנ'שלזינגר 8972/00ע"א 18

פרוקצ'יה).והשופטתלוי(השופט

 . 71-70ה"ש , 642-641בעמי , 6ה"שלעילשלו, 19

 . 480בעמ' , 1ה"שלעילננפי,פרשת 20

 l) 535,533מא(פ"זשטרית, Iנמ IIבעלבטוחישראליתחברה-הסנה 1069/86ב"ש 21

) 1987 (. 

 .) 1994 ( 513 ) 2מח(פ"ז 22

תחולתעלהזיוולהרחבתהחוזיס.בזיניוסופיותודאותשיקוליבענייוזיפרקלהלוראו 23

רע"אראו:טיביוספקפראורטרוספקטיביבאופוהעליווהמשפטביתשלחזשההלכה

 2611 , 2609 ) 1 ( 06תק-עלאלחמי,דעיזבון Iנמ IIבעותשתיותבנייןבונהסולל 8925/04

המשנהשללזעתובניגוזרבקהנשיאשלזעתופי(עלרובבזעתנקבעזובפרשה .) 2006 (

הופועלתחדשהשיפוטיתהלכהכיהינההעקרוניתהמוצאנקודתיישאכוחשיו)לנשיא

בית".פרוספקטיוהורטרוספקטיבית

 . 480-479בעמ' , 1ה"שלעילננפי,פרשת 24

 .) l) 701, 704 (1979לז(פ"זמ, IIבע Iושותפרפורינ'נרמל 240/77ע"א 25

לשקולהמשפטביתשעלהצזקשיקוליהחוזה,ביטוללשסמשפטלביתבפנייההצורך 26

הנסאלהכל-בפיצוייסהטועהאתלחייבהמשפטביתבפניהמחוקקשפותחוהאפשרות

הטעות.עללזעתצריךהיהולאיזעשלאהשני,בצזשיפגעביטולבפניביטחוושסתומי

 . 28ה"ש , 283-282בעמי , 6ה"שלעילשלו, 27

 . 481בעמ' , 1ה"שלעילננפי,פרשת 28

 . 482בעמישס, 29

שלפיהס , 840בעמ' , 18ה"שלעילשלזינגר,בפרשתפרוקצ'יההשופטתזרביאתגסוראו 30

קשהי.'מלאכההסהחוזיהמתקשרברצוופגסכזיהמגיעההטעותשלואפיונהסיווגהיי

והאסמכתאות ) 2005 ( 414-411אכרךהאזרחיהקוזנספרשנותזויטשמיגלראוכוכמו

שס.

 .) I) 231, 242 (1977לב(פ"ז 31

 .) 1982 ( 329יבמשפטיםהעסקה"בכזאיותטעותייטזסקיגז 32

זעה .) 1989 ( 459יזמשפטעיוניבכזאיות"והטעיהוטעותהחוזיהסיכווייפריזמוזניאל 33

 . 528-527בעמ' 122ה"שלעילארואסטי,בפרשתטלהשופטיזיעלהתקבלהזו

 . 298בעמי , 6ה"שלעילשלו, 34
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בכדאיותהטעותאםרקבביטול.המזכהטעותלכדימגיעאיננוכלכלית

לטעותמצטרפתאולעטקההקשורותאחרותהנחותבענייןמטעותנובעת

 • 3Sהחוזהלביטולכעילהלהעלותהאפשרכזו,

בענייננויייכבן-פורתהשופטתקובעת ,ענייניתובגישהמעשיבחוש

אםיי :בהטבירה , 36 "גרידאכדאיותמשיקוליהעותרשלטעותוחורגת

לביטולהבטיטהטעותתשמשאימתימטופקתני ,אחרתזהבמקרהנגרוט

רביםבמקריםהטעותמתבטאתדברשלבטופושהרי ,עטקהשל

 . 37 "בכדאיות

מאבחנת "גרידאייכדאיותכשיקוליהכדאיותשיקוליבהגדרתהדגשתה

 ,העטקהבכדאיותהנההעותרטעותאםאףבענייננו.בכדאיותהטעותאת

להיווצרותהקשוריםאחריםלשיקוליםבאשרלטעותמצטרפתהיאהרי

ומהווהבכדאיותמטעות "טעותוחורגתייבזאת .הצדדיםביןהיחטים

 ,לדוגמה ,לביטויבאים "אחריםשיקוליםייאותםהחוזה.לביטולעילה

כןכמולשלו.דומיםבמקריםהמוטדהתנהגותעלהעותרבהטתמכות

ואשר ,בכדאיותהטעותמצטרפתשאליהם ,נוטפים "צדקשיקוליייקיימים

 . 38בהמשךנעמודעליהם

וסופיותודאותשיקוליבדברומהז.
החוזים?בדיני
כיבודביןאיזוןפריהםחוזיםבדיניהטעותבטוגייתשנתגבשוהכללים

בקיוםהצורךלביןטעות,בשללהיפגםהעשויהמתקשרשלהחופשיהרצון

כיהוארגילכלל .צדדיםביןחוזייםביחטיםמשפטיתוודאותביטחון

לשחררומטרתו , 39טעותשלבמקרהחוזהביטולעלחלהטופיותעקרון

משפטי.וביטחוןודאותוליצורדיבעתהחוזייםמחיוביהםהצדדיםאת

שלבמצבהאחראתלהשאירהטכםהמבטלצדעלולהטופיותעקרוןללא

 . 4סשבוטלההטכםשלוהמשפטיהכלכלילעתידובאשראי-ודאות

פוגעתשהטתייםענייןפתיחתשלפיה(היפותטית)טענהלדחותכדי

בן-פורתהשופטתמציבה ,חוזיםבדיניוהטופיותהוודאותבדרישות

שלצבאותיויקבנושאלמוטדהעותרביןהקשריישלפיו ,חדש ,נוטףיטוד

 . 41 "מתמשךטיבומעצםהואהראשון

והצריךאורחאאגבהשופטתידיעלשהועלה ,זהנוטףיטודכינעיר

המשותפת.הטעותטענתלדחייתבטיטמאוחרתבפטיקהשימש ,עיון

בעטקתדירותרוכשיידיעלהטעותטענתהועלתהארואסטיבפרשת

הלכהעלבהטתמכםאזהרההערתעללוותרהטכימואשר ,קומבינציה

המשותפתהטעותבטענתרילהכשלאבחרטלהשופטקיימת.יתהישה

 , 42 "ולוודאותלטופיותחשיבותישיישבוחוזהנכרתהצדדיםביןכאשר

ביניהםשהקשרבצדדיםמדוברשבהםלמקריםכנפיהלכתאתוצמצם

יוכללחוזהשצדהדעתעללהעלותאיןכ,ןמתוך ."מתמשךטיבומעצםיי

הדיןשלשונהפירושעלזמןלאחרהצהירהמשפטשביתמפנירקלבטלו

 .עריכתובשעתלחוזההצדדיםעינילנגדשעמדמזה

חו,קהמפרשתהלכהשלהרטרואקטיביתוקפהשאלתמצמצוםלבד

שלשיקוליםפיעללהישקלזושאלהאמורההעיקרוןדרךשעללהעיריש

במטגרתההטתמכותעקרוןשלוכוחוהשפעתוכגון , 43משפטיתמדיניות

להימנעתהיההנטייהכך ,רבזהעיקרוןשלשכוחוככל-המשפטשיטת

מהןלבחוןשי ,כןכמו .חוקהמפרשתהלכהשלרטרואקטיביתמהחלה

עוולמהםלמיייגרםואםהצדדיםעללמפרעההלכההחלתשלההשלכות

 . 44כךידיעל

הצדקשיקוליח.
 ,התנאיםיתרבין ,נדרש )ב( 14טעיףלפיהשיפוטיהביטולטמכותלהפעלת

השופטתשוקלתכךלשם . 4S "זאתלעשותהצדקשמןיייראההמשפטביתכי

לכלהאפשריותהתוצאותאת ,הדיןבעלישנישלהאינטרטיםאתבן-פורת

כריתתלפניהתנהגותםאתוכןהעתירהתידחהאותתקבלאםמהםאחד

ולאחריה.החוזה

שיקולישלומרשיםמאוזןניתוחבן-פורתהשופטתעורכתדינהבפטק

יהפוךההיווןאם ,לעותרשייגרםהעוולכילמטקנהומגיעה ,זובפרשההצדק

תבוטל.הטכמתואםלמוטדשייגרםמהעוולגדול ,פטוקלטוףלגביו

לאיוןבדרכההשופטתדבריאתכאןלהביאלמותרזהיהאלא

 :העותרהטכמת

לכדינכותועלתה-36%מ .לעיןבולטלעותרשנגרםהעוול ,בענייננויי

לעזרתרבהבמידהנזקקוהוא ,לברכייםמעלנכרתורגליושתי . 91%

אתהופכתכזהמידהבקנההחמרהרב.בממוןכמובןהכרוךדבר ,הזולת

מבחינתו ,ההפרשתשלוםולמקפח.ריאלילבלתידאזהמהווןהתשלום

 'האינטרט'ש ,לומראיפואואין ,שבעברהנוהגאתתואםאךהמוט,דשל

שלגלאחריהתגרורשהתוצאה ,חילהנאיןמזו,יתרה .נפגעהמוטדשל

 ,דנןבמקרה ] ... [בנטיבותיונדירמקרהזהושכן ,אחריםמצדתביעות

איןאולםלעותר,קשהעוולפירושה )ב( 14טעיףאי-החלתשלהתוצאה

תביעותשלצפויגלעקבהמוטדשלבאינטרטתפגעףיהטעשהחלת ,לומר

דומה.להתחשבותהםגםהראויים ,בודדיםממקריםלהבדיל ,העברמן

אשרמעשיו.אתלכלכלכיצדשיידעהמוט,דעלחזקהכאלהבמקרים

(כמוטברטפקכלאין-להישקלהיאגםהצריכה-הצדדיםלהתנהגות

אתשהטעתההיאהיאשנים-28כבמשךהמוטדשלשהתנהגותו ,לעיל)

 .מתקפחתהחמרהבגיןלפיצויזכותואיןההיווןשעקב ,לחשובהעותר

נעוצהכשטבירותה ,העותרמצדבתום-לבטעותאיפואזוהייתה

 . 46 "המוטדבהתנהגות

 "אנושותייייפגעלאהמוטדכיהדיןבפטקנרמזהשורותבין ,כןכמו

הנז,קפיזוריכולתובעלהעמוקהכיטבעלהיותובשלההפרשמתשלום

ההפרש-תשלוםיאמאידך . 47 "מעשיואתלכלכלכיצדשיידעייעליווחזקה

בטיטעלהמענקאתביקשייאשרהעותרשל 48ההטתמכותבעקרוןפוגע

 . 49 "השניםרבהנוהגשלעהיהיד

 )ב( 14שבטעיףהצדקשיקולייוחלפוממונותדינישבחוקלצייןראוי

לשנותיכדזהחדשבניטוחיהאלאכידומה . s"סמיוחדיםטעמים"ב

השנילצדידועהשאינהטעותמחמתיבוטלחוזהשלפיההגישהאת

 Slההטברדבריגם .כאןשתוארוהשיקוליםפיועלנדיריםבמקריםרק

כילהדגישהיאהחדשהנוטחמטרתשלפיה ,צרהגישהעלמצביעים

עדיפותלתתישוכימצומצםשיהיההראוימןהשיפוטיהדעתשיקול

 .החוזהלקיום

המשפט 54



לעבודההדוובותת Pפסועלבב"ץורת Pבו . 0
השופטתמדגישה-העתירהקבלת-הדיןפטקשלהטופיתהתוצאהחרף

לעבודההדיןביתבפטיקתבג"ץשלהמוגבלההתערבותתחוםאתבן-פורת

ביתשלבפטיקתוזהמשפטביתיתערברחוקותלעתיםיירקכיבאומרה

 . 52פטיקתו"עלערעורכערכאתיושבהואאיןשכןלעבודה,הדין

דיניבתחוםלעבודההארציהדיןביתשלהטפציפיתממומחיותו

לעבודה,הדיןבתימערכתשלהקמתהבבטיטהייתהאשרהעבודה,

עלהביקורתבענייןעצמועלבג"ץשגוזרהשיפוטילריטוןשהביאההיא

 . 53לעבודההארציהדיןביתשלהחלטותיו

המצטבריםהתנאיםהתקיימובנטיבותיו,הנדירזה,במקרהאולם

האחד,והם:לעבודההדיןביתבהחלטותבג"ץיתערבבהםורקשבהם

שיקולי ,האחר iלעבודההדיןביתשלדינובפטקמהותיתמשפטיתטעות

 . 54בג"ץהתערבותהמחייביםצדק

טונוסו.

יחדיובושחמו , 55בנטיבותיו"יינדירבמקרה-השופטתכדמי-מדובר

בן-פורתהשופטתשלדינהפטקהחוזים.לחוק )ב( 14טעיףשלתנאיוכל

בפרט, )ב( 14טעיףושלבכללהטעותדינישלוליבוןלעיוןמקורמהווה

החוזים,לדינימחוץאלתחולתומצדהןומורכב:אנליטילטעיףהנחשב

תנאיו.לאחרוןעדיישומומצדוהן

מאוזן,דיןבפטקאלהדיניםוליישםלנתחמשכילהבן-פורתהשופטת

הלכותקובעהדיןפטקמעשי.חושועלמשפטיתמומחיותעלהמעיד

מריםהשופטתשלאחריםרביםדיןלפטקיבדומהומעיד, 56חשובות

גישתהועלבהשניחנההמעשהחכמתעלהמופלגת,ידענותהעלבן-פורת,

והנבונה.האנושית

ומרווחמהותבענייןטעותנגזרתשממנה ,ומעמזוהמתקשרזהותבענייןטעותלמשל, 35

שמגרהנשיאזסיראו-בכזאיותטעותאיננה ,המתקשרהצזבפניהפתוחותהאפשרויות

• 

 .) 1984 ( 152 , 141 ) 4לח(פ"זאגמון,נ'צנעני 488/83בע"א

 . 482בעמי , 1ה"שלעיל ,כנפיפרשת 36

שס. 37

 . 8בפרקלהלן 38

הטכמהשהיעזרנקבעזהבעניין .) 1976 ( 74 , 64 ) 2ל(ז"פ ,כהןנ'אגקי 557175ע"אראו 39

זו.מהוזעתחזרהזכותלמבטלמקנהאינוהביטוללהוזעתהנפגעשל

 . 838-837בעמי , 18ש"הלעילשלזינגר,פרשת 40

 . 482יבעמ , 1ש"הלעיל ,כנפיפרשת 41

 . 526יבעמ , 22ש"הלעיל ,ארואסטיפרשת 42

 .) 1987 ( 423-417 , 238שיפוטידעתשיקולסקאהרן 43

 ) 2.12.1975 ,פורטס(לאשלייפר Iננדלר I 14-2להע"זב 44

406ע"א ; 242בעמי , 31ה"שלעיל ,ספקטורפרשתהשוו: 45  ) lמא(פ"זגלאור, Iננחמני 82/

690א"ע ;) 1987 ( 501 , 494  .) 1990 ( 463 , 459 ) 3מז(ז"פ ,רוביןנ'רובין 88/

 . 483יבעמ , 1ש"הלעיל ,כנפיפרשת 46

שס. 47

מיזת ] .. [נוטפיסיישיקוליס : 830יבעמ , 18ש"הלעיל ,שלזינגרבפרשתלויהשופטכזסי 48

כנפי.פרשתעלמבטטהואטענתואת ."טוהפגיעההאחרהצזשלההטתמכות

 . 481יבעמ , 1ש"הלעיל ,כנפיפרשת 49

ממונות.זיניחוקלתזכיר 113יט 50

 \ V\Vw.justice.gov.il/NR/rdonlyres/BA86608E-ממונות:זינילחוקההטסזסי 51
5CDA-4EA9-BAID-F41COCAOC74E/O/mamonot_hesber2.pdf . 

 . 473יבעמ , 1ש"הלעיל ,כנפיפרשת 52

525ץ"בבגשמגרהנשיאכזסי 53 693מ(ז"פ ,לעבודההארציהדיןביתנ'חטיב 84/ ,673 (l 

ומופרזמוגזרמשפטיתחוסלעבוזההזיןלבתיייחזשהמחוקק ,העובזהלאור" :) 1986 (

 ,בנושאיסלהתערבימהרשלאורצוי ,סיטוןלנהוגצריךהזההמשפטבית ] ... [והפקיז

 ."הייחוזיתטמכותובתחוסלעבוזההזיןביתלפנישנזונו

 Iנכבאיפועד _בישראלהמקצועייפהכבאיפארגון 840103"ץבג ;שסחטיב,פרשת 54

 .) 2003 ( 810 ) 6נז(ז"פ ,לעבודההארציהדיןבית

 . 483יבעמ , 1ש"הלעיל ,כנפיפרשת 55

שבזיןטעותכגון: ,חוזיסבזיניהעוטקתבפטיקהביטויליזיבאכנפיבפרשתהשימוש 56

1761א"ע-השבהזכותלהקנותהיאאףעשויה תחנותמפעלי Iנהעתיקותרשות 02/

ענפישארעלהחוזיסזיניעקרונותתחולת ; 2265-2260 , 2249 ) 1 ( 06תק-עלבע"מ,

 ,והמע"מהמכס,אגףהאוצרמשרדנ'בע"מקונטרפ 164/97ץ"בג-השוניסהמשפט

 "הצזקמןייטוגייתבמטגרתהצזזיםשלאינטרטיםאיזון ;) l) 289, 315 (1998נב(ז"פ

ועוז. , 463יבעמ , 45ש"הלעיל ,רוביןפרשת-חוזהלביטול

 1997דבוולח,זקנותשתו

55 


