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 שינויים בחוזה שהומחה
0Fגרבוב נ' רשות הנמלים 330/75בעקבות ע"א 

1 

19T1Fבנימין גבע

* 

משמעית -. עמדת המשפט המקובל: היעדר הכרעה חדב. . מבואא
. התפתחות ד. . זכות לערוך שינויים במסגרת החקיקהג. בפסיקה

. הדוקטרינה המשפטית של זכות הנמחה בפרספקטיבה היסטורית
ך שינויים לאחר ההמחאה וגבולותיו: בסיס כוחו של החייב לערו .ה

 .. סיכוםו. דוקטרינרי

 מבואא. 

פורת, נקבע, כי אם לא -, מפי השופטת בןגרבוב בפסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת
) לשנותו Executory Contractנתקיימו כללי ה"השתק", זכאים צדדים לחוזה שטרם בוצע (

 חוזה הומחו לצד שלישי. בתום לב, גם לאחר שהזכויות שמקנה ה

 
 .)1977( 146) 3פ"ד לא( 1
*  LL.B. (cum laude)1970( , האוניברסיטה העברית, ירושלים ;(LL. M. )1975ו (-SJD )1980 ,(

Harvard Law School ;'למשפטים  פרופOsgoode Hall Law School of York University, 
Toronto, Canadaהדין של אונטריו; המייסד והעורך הראשי של  , וחבר בלשכת עורכי

BANKING AND FINANCE LAW REVIEW  ומחברFINANCING CONSUMER SALES AND PRODUCT 
DEFENCE (1984);  THE LAW OF ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (1992) )שנתיים עדכונים עם 

 BANK COLLECTIONS AND PAYMENT בעניין: השוואתי במשפט וטקסט );2007 שנת סוף עד
TRANSACTIONS (2001); ב אביב-תל אוניברסיטת (בהן שונות במדינות אורח כמרצה שימש-

ומסמכים סחירים  )funds transfers( כספים העברות בעיקר רבים, נושאים על וכתב ),1984
)negotiable instruments המחבר היה חבר בצוותי עבודה שהציעו טיוטות לחקיקה ;(

 personal property), בטוחות (securities transfersערך ( בנושאים של העברת ניירות
security) וכתבי אשראי ,(letters of creditבמסגרת התוכנית לסיוע של ה ;(- IMF  ייעץ והציע

ושאי חקיקה פיננסית במדינות מתפתחות ומדינות לאחר קונפליקט; הוא היה סטודנט של בנ
 על לובין אבי לעו"ד מודה המאמר כותב פורת במסגרת הלימודים לתואר ראשון.-השופטת בן

 של הן הטעויות במינוח. עזרתם על ראבילו מרדכי 'פרופלו לרנר שלום 'ולפרופ בעריכה עזרתו
 .המאמר כותב
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פסק הדין עסק בחוזה להקמת מבנים בנמל אילת, שנחתם בין קבלן לרשות הנמלים. 
הקבלן המחה לגרבוב את זכויותיו לתשלום על פי החוזה. משלא עמד הקבלן 

החוזה, הפסיקה רשות הנמלים את החוזה. לאחר זמן, חודש החוזה  על פיבויותיו יבהתחי
ים, תוך שינויים שגרמו להפחתת סכום חיובה של רשות הנמלים, בין הקבלן לרשות הנמל

 החוזה המקורי. על בסיסלאיפוסו. הנמחה גרבוב תבע את רשות הנמלים  –ולמעשה 
לא הוסכם אחרת,  שאםפורת מפורשות -בדחותה את התביעה, קבעה השופטת בן

חוזה המקורי ) אינה שוללת מהצדדים ל"המחאת החוזה" :פי חוזה (להלן המחאת זכות על
לרבות את התחייבויות החייב לפיו, אפילו אם יש בכך פגיעה  את הזכות לשנות את תנאיו,

2Fההמחאה על פיבזכות שרכש הנמחה 

לחוק המחאת חיובים,  1. זאת, למרות האמור בסעיף 2
וממנו ניתן להבין שהנושה המקורי  ,, המאפשר עבירות של זכויות הנושה1969-תשכ"טה

 אין לו עוד כל נגיעה בחוזה שהמחה.ו ,יצא מהתמונה
3Fשלום לרנר מבקר את היקפו הרחב של עיקרון זה פרופ'

. לגישתו, תאוריה משפטית 3
אינה יכולה לאפשר לצדדים לחוזה המקורי לשנותו לאחר שהומחה. הרשאה כזו אינה 
מתיישבת עם קנייניות זכותו של הנמחה, ולכן מנוגדת לדין. ובכל זאת, לרנר מכיר בכך 

תמיכה מוחלטת בעיקרון המנוגד, המונע מהצדדים לחוזה המקורי לערוך בו שינוי כלשהו ש
ידי הצדדים  לאחר שהומחה, עשויה לעורר קשיים מעשיים. לגישתו, שינוי החוזה על

המקוריים יכול להיות מוצדק רק כדי למנוע קשיים מעשיים כאלה. לאור גישה זו, שינוי 
כאשר השינוי בא בתגובה להפרת  –מצומצמות, כלומר יכול להיות מוצדק רק בנסיבות 

הממחה. לרנר אף מציע הצדקה תאורטית לכוח המצומצם לערוך  על ידיהחוזה שהומחה 
שינויים. גישתו מסתמכת על עקרון תום הלב בקיום חיוב הנובע מחוזה. לדעתו, בהקנותה 

תנאי החוזה גורעת מכוח הצדדים המקוריים לשנות את  מחאהההאת הזכות לנמחה, 
ו הומחתה, וכל מה שהיא מותירה להם הוא כוח מצומצם לשנות את החוזה, על פישהזכות 

הנושה המקורי. דא  על ידילהקל על החיוב בתגובה להפרת החוזה  על מנתוזאת אך ורק 
החייב  על ידילרנר, השימוש בכוח זה  פרופ'עקא, גם בנסיבות מצומצמות אלה, אליבא ד

 כלפי הנמחה. תום לבל בכפוף לחובתו לפעו
פסיקה על הסתמכה על חקיקה ו גרבוב בפרשתפורת -החלטתה של השופטת בן

4Fהברית-מארצות

לרנר מצביע, ובצדק, על היעדר חקיקה דומה בישראל, ועל  '. פרופ4
האמריקניים רחב ממה שהיה נחוץ כדי להגיע  בתי המשפטהעובדה שהעיקרון שנקבע ב

פורת -. אמנם אין ספק שהשופטת בןגרבובנקרטי בפרשת להחלטה לפי עובדות המקרה הקו

 
 .151–150בעמ' , שם 2
 ).2002( 347–338 המחאת חיוביםלדיון נרחב בנושא ראו שלום לרנר  3
 .152–150בעמ' , 1לעיל ה"ש , גרבוב פרשת 4
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הזכירה במפורש את היעדרה של חקיקה ישראלית דומה; היא גם הזכירה את הביקורת 
י חשוב, על זכותם של צדדים לחוזה לשנותו נ, מלומד אמריקGilmore(5F5שמתח גילמור (

פסוק לפי העיקרון פתרון טוב יותר, היא העדיפה ל הציעלאחר שהומחה. אולם, מאחר שלא 
6F-שנקבע ב

6Corpus Juris Secundum ,לזכות הצדדים המקוריים  כפופהלפיו המחאת זכות ש
להפסיק או לשנות את החוזה, כל עוד זכות זו מופעלת בתום לב וללא כוונה לרמות את 

7Fהנמחה

7. 
פורת מסתמכים על עקרון תום הלב. אלא שקיים -לרנר והן השופטת בן 'ודוק, הן פרופ

אליה הגיע כל אחד מהם. נקודת של עקרוני בין השניים, המסביר את התוצאה השונה הבד
לרנר היא שעל בסיס קניין הנמחה בזכות שהועברה, אין בכוח הצדדים  פרופ'המוצא של 

המקוריים לשנות את החוזה. בהקשר זה הוא מכיר בכוח מצומצם, הנותר בידי החייב 
ייב כלפי הנמחה, לשנות את תנאיו המקוריים של והנושה, והכפוף לחובת תום הלב של הח

פורת אזכור לקניין הנמחה בזכות שהועברה. -החוזה. לעומת זאת, אין בשיטת השופטת בן
 על ידימכאן נובע, שלדעתה זכות הצדדים המקוריים לשנות את החוזה אינה נגרעת 

 ההמחאה. אלא שעל זכות זו להיות מופעלת בתום לב כלפי הנמחה.
פורת שלצדדים המקוריים -השופטת בןעל לרנר ו פרופ'אחרות, מוסכם על במילים 

לחוזה שהומחה עומדת הזכות לשנותו. מוסכם עליהם גם שעל זכות זו להיות מופעלת 
לרנר, בניגוד לשופטת  פרופ' :בתום לב. ואולם דרכיהם נפרדות באשר להיקף זכות השינוי

8Fמורה על היקף זהפורת, רואה בקניין הנמחה בזכות כמגבלה ח-בן

8. 
פורת, -, הצגתי עמדה דומה לזו של השופטת בןגרבוב לפרשתבמקום אחר, בלי קשר 

וניסיתי להצביע על הצדקות תאורטית אפשריות להכרה בכוחם של החייב והנושה לשנות 
9Fחוזה שהומחה, כמו גם לעמוד על גבולותיו של כוח כזה

, אמריקניחוק החרות הה. עמדת 9
להלן, מבוססת לדעתי היטב  ג'ה בקנדה והמפורטת ברשימה זו בסעיף שאומצה גם בחקיק

על בדוקטרינה המשפטית. להלן, אתאר בקצרה את ההצדקות לעמדה זו, ואבחן את אימוצן 
אציג היא שבכל הנוגע לדוקטרינה המתעלה שהחקיקה המסחרית בצפון אמריקה. התזה  ידי

המקוריים לשנות חוזה לאחר מעל לשיטה משפטית פרטיקולרית, כוחם של הצדדים 
 שהומחה הנו אינהרנטי לעיקרון המונח ביסוד זכותו של הנמחה.

 
5 II GRANT GILMORE, SECURITY INTERESTS IN PERSONAL PROPERTY 1113 (1965). 
6 6 SJC 1152, at p. 1153. 
 .152–151בעמ' , 1לעיל ה"ש , גרבוב פרשת 7
 .49 , הטקסט הנלווה לה"ש340, בעמ' 3כפי שמציין לרנר, לעיל ה"ש  8
–BENJAMIN GEVA, FINANCING CONSUMER SALES AND PRODUCT DEFENCES 62 ראו, למשל: 9

80 esp. 62–71 (1984). 
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, יבחן את הפסיקה בנקודה זו. החלק המבואחלקה השני של הרשימה, שיבוא לאחר 
השלישי יבחן חקיקה העוסקת בזכותו של הנמחה. חלק זה יבחן הן חקיקה מפורשת והן 

ם, השולטים על זכותו של הנמחה, ואשר אינם עוסקים פרשנויות אפשריות של חוקים כלליי
הצדדים המקוריים לחוזה. החלק הרביעי יתאר את התפתחות התאוריה  על ידיבשינויים 

המונחת ביסוד דיני המחאת חיובים, הן במשפט המקובל והן במשפט הקונטיננטלי. מטרת 
 על ידישינוי חוזה הדיון היא להניח מסגרת שבגבולותיה אפשר לקבוע את התוקף שיש ל

הצדדים המקוריים כלפי הנמחה. החלק החמישי ינסה להשתמש במסגרת זו כדי להצדיק את 
כוחם של החייב והנושה לערוך שינויים בחוזה לאחר שהומחה, וכן את גבולותיו של כוח 

 זה. 
בסופו של דבר, מסכמת הרשימה, בכל הנוגע לחייב ובנוגע לזכות שהומחתה, הנמחה 

10Fן גבייה" בלבד, או "שלוח עם כוח לגבות או להקנות את התביעה לשימושו"הוא "סוכ

10 .
), חוב כספי, chose in actionבדיני היושר, ולפי כללים מודרניים, בהיותו "זכות ראויה" (

”a piece of property“הנותן עילה לתביעת סכום קצוב, הוא קנייני ( 11F

-) ועבירותו היא בת11

בו בזמן, החוזה שממנו צמח חוב זה אשר הומחה, נותר בגדר  תוקף כלפי צדדים שלישיים.
12Fהתקשרות אישית (

12“strictly personal” (התקשרות זו אינה ממחה-נושהבין החייב ל .
מושפעת מן ההמחאה. במסגרת זו ניתנת הצדקה דוקטרינרית לכוחם של הצדדים לחוזה 

 ה.לשנותו לאחר שהומחה ואף אפשר לקבוע את גבולותיו של כוח ז
הדין שדנו בסוגיה הנדונה ברשימה זו  טרם אפתח בדיון ברצוני לציין את מיעוט פסקי

הברית וקנדה. למיטב ידיעתי, -אנגליה, ארצות – הן בישראל והן בארצות אחרות, כלומר
משפט של הערכאה העליונה  הדין הנדונים ברשימה זו, לא עסקו בתי מאז שניתנו פסקי

ואולם אין בכך כדי לגרוע מחשיבותו של הדיון האנליטי בארצות אלה בשאלה הנדונה. 
 על פיבנושא זה, המהווה בסיס להצגת גישה תאורטית בנוגע למהותה של זכותו של נמחה 

 המחאת זכות.

 משמעית בפסיקה-. עמדת המשפט המקובל: היעדר הכרעה חדב

-כלל חדהברית אינה תומכת בקיומו של -מעמיקה של הפסיקה באנגליה ובארצות קריאה

משמעי המעניק תוקף לשינויים שעורכים הצדדים המקוריים לחוזה שהומחה, כלפי הנמחה. 

 
10 J.B. Ames, Purchase for Value Without Notice, in LECTURES ON LEGAL HISTORY 253, 

258 (1913). 
11 Fitzroy v. Cave. [1905] 2 K.B.364, 372. 
 שם. 12
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פסיקה מעטה עוסקת בשאלה זו באופן ישיר. מפסיקה זו עולה שבאנגליה דעת הרוב היא 
הברית ישנה תמיכה חלקית בלבד -שאין להסכם השינויים תוקף כלפי הנמחה, וכי בארצות

מבוססים על "בעלות" הנמחה בחוב  אמריקניגלית וההיסוס הלתוקף כזה. הדחייה האנ
 שהומחה. 

תוקף כלפי הנמחה,  המקור לעמדה האנגלית, שלפיה שינויים לאחר ההמחאה הנם חסרי
Brice v. Bannister ין בענייןדק הפסנמצא ב 13F

עסקה בהמחאת תשואתו של חוזה  ה זופרש. 13
14Fלבניית ספינה

מחאה, הוא היה אמור לשלם ישירות . לאחר שנמסרה לחייב הודעה על הה14
15Fלנמחה

16F. ואולם בונה הספינה (הממחה) נקלע לקשיים וביקש שהחייב ישלם לו מקדמה.15

16 
17Fהמקדמה הכספית מהחייב אפשרה לממחה להשלים את החוזה

הדין  . דעת הרוב בבית17
18Fלערעורים קבעה שהנמחה זכאי לקבל מהחייב סכום זהה לסכום ששולם לממחה

. הרוב 18
יכולתו של הממחה לקיים את החוזה היה פוטר את החייב מתשלום  ר בכך שחוסראמנם הכי

19Fלנמחה

20F. ואולם, אף שהתשלום לממחה אפשר את ביצועו של החוזה19

, גרס הרוב שאין 20
21Fממנה בידי החייב לסכל את זכותו של הנמחה או לגרוע

. על עמדה זו חלק באופן נחרץ 21
מחה באופן המונע מהצדדים לחוזה אשר התנגד להרחבת זכותו של הנ Brettהלורד 

המקורי, שלא קוים, את האפשרות לבטלו או לערוך בו שינויים, בתום לב, ולפי מהלך 
22Fהעסקים הטבעי והרגיל בעולם הסוחרים

. לדעתו, היעדר כוח שינוי בידי הצדדים 22
23Fהמקוריים לחוזה מסמן "מצב של עבדות בעולם העסקים שאין לסבלו"

23. 

 
13 3 Q.B. 569 (1878) זו לא נראה שיש אסמכתא אנגלו ). לבד מהחלטהברייס פרשת :(להלן-

 Ontario Law Reform Commission, 1 :ראוקנדית שעוסקת ישירות בשאלה זו. על כך, 
Report on Sale of Goods, 124 (1979) .:וכן J.S. ZIEGEL & D.L. DENOMME, THE ONTARIO 

PERSONAL PROPERTY SECURITY ACT COMMENTARY AND ANALYSIS 322–333 (2nd ed. 
2000). 

 .570–569, שם, בעמ' ברייספרשת  14
 . 571שם, בעמ'  15
 .571–570שם, בעמ'  16
 .שם 17
 .578שם, בעמ'  18
 .581שם, בעמ'  19
 .577שם, בעמ'  20
 defeat or prejudice the [assignee’s]“: בית המשפט. בלשון (.Cotton L.J) 578שם, בעמ'  21

right”. 
 .(Brett L.J. dissenting) 579שם, בעמ'  22
 .שם 23
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24Fברייס בפרשתהייתה שותפה לדוגמטיות של עמדת הרוב  הפסיקה האמריקנית לא

24 .
ישירה התומכת בכוחם של צדדים לחוזה שטרם בוצע לבטל או  האכן, קיימת אסמכת

25Fלשנות אותו באמצעות הסכם

הברית -בארצות בתי המשפטהסתפקו  בדרך כלל. ואולם 25
 :Peden Iron & Steel Co. v. McKnight-בעמדה צנועה יותר, שנקבעה ב

“[W]hen the existence of the assigned fund is dependent upon 
performance by the assignor of an executory contract, the anticipatory 
debtor may […] do whatever reasonably appears to be necessary to enable 
the assignor to perform the contract”26F

26. 

 על ידיעל אופי כוחו של החייב לשנות חוזה: כוח כזה אינו מוגדר  עמדה זו משליכה
מה שנחוץ לממחה כדי שיוכל לקיים את  על ידיעקרונות כלליים של חופש החוזים, אלא 

הנמחה, בנוגע  על פניהחוזה. אפשר למשל לפרש דין זה כמעניק "עדיפות" של הממחה 
27Fם כלשהם מהחייבלכספים המשולמים, כדי "להציל" את הזכות לתשלומי

27.  
לרנר, באשר לסימוכין הישירים במשפט המקובל  פרופ'שספקנותו של  אפוא דומה

לעניין כוח הצדדים המקוריים לשנות חוזה שהומחה, מבוססת היטב. יתר על כן, עמדתו, 
לפיה כוח זה אינו תואם את הזכות הקניינית המוענקת לנמחה, ולכן מנוגד לדין, באה לידי ש

שהזכרתי. ובכל זאת, אני טוען, הפתרון  אמריקנייה האנגלית ובהיסוס הביטוי בדחי
מעוגן טוב יותר בדוקטרינה  ,גרבוב בפרשתפורת -הזכירה השופטת בןשהחקיקתי המנוגד 

 Corpus Juris-ה על ידיהמשפטית. פתרון זה עולה בקנה אחד עם העיקרון הרחב שהוצע 
Secundum28ירותפורת יש-, שעליו הסתמכה השופטת בןF

28.  

 . זכות לערוך שינויים במסגרת החקיקהג

 American Uniform-ל (2)9-318פורת את סעיף -טטה השופטת בןיצ גרבוב בפרשת
Commercial Code 29F

 במלואו. באותה עת קבע הסעיף כך:  29

 
24 GILMORE 1155–1153, בעמ' 5, לעיל ה"ש. 
25 Babson v. Village of Ulysses, 155 Neb. 492, 497, 52 N.W. 2d 320, 324 (1952). 
26 60 Tex. Civ. App. 45, 50, 128 S.W. 156, 159 (1910) ברייס. יש לשים לב שעובדות פרשת ,

 , היו מתאימות לכלל זה. 13לעיל ה"ש 
 Walker v. Nitzberg, 13 Cal. App. 3d 359,91 Cal. Rptr. 526 (1970); Hooverראו, למשל,  27

v. Agriform Chem. Co., 268 Cal. App. 2d 818, 74 Cal. Rptr. 325 (1969). 
 לרנר. פרופ'פורת ולביקורתו של -לתיאור עמדתה של השופטת בן 1חלק  לעיל ראו 28
29 U.C.C. § 9-318 (2) (1972)  :להלן)“U.C.C.”.( 
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“So far as the right to payment under an assigned contract right has not 
already become an account, and notwithstanding notification of the 
assignment, any modification or substitution for the contract made in 
good faith and in accordance with reasonable commercial standards is 
effective against an assignee unless the account debtor has otherwise 
agreed but the assignee acquires corresponding rights under the modified 
or substituted contract. The assignment may provide that such 
modification or substitution is a breach by the assignor”. 

 במילים אחרות: 
לצדדים המקוריים יש זכות וכוח לשנות או להחליף חוזה שהומחה רק אם מדובר  .1

בחוזה שטרם בוצע, לפחות בחלקו; כלומר, כשעל הנושה/הממחה עדיין מוטל 
 לבצעו;

הזכות והכוח לשנות או להחליף חוזה שהומחה ממשיכים להתקיים גם לאחר  .2
 שהחייב מקבל הודעה על קיום ההמחאה; 

ובהתאם לסטנדרטים  תום לבתוקף אם נעשו ב ינינויים או החלפה כאמור יהיו בש .3
 מסחריים סבירים;

תוקף, הנמחה רוכש זכות מקבילה לפי החוזה המתוקן  בעקבות שינוי או החלפה בני .4
 או החלופי;

 החייב יכול להסכים לוותר על כוחו לשנות או להחליף חוזה שהומחה;  .5
עשויים להוביל  ממחה-נושהם בין החייב לבין ההשינויים או ההחלפה המוסכמי .6

 תוקף. הם יהיו בני –לבין הנמחה, ועדיין  ממחה-נושהלהפרת הסכם ההמחאה בין ה
מחוקקים  על ידימהותיים,  במהלך השנים אומצו כללים דומים, בשינויים קלים ובלתי

30Fקנדיים. החוק באונטריו

 על ידיחוזה אפשרות ששינוי או החלפת הב עוסק, לדוגמה, אינו 30
הממחה כלפי הנמחה; במקום זאת,  על ידיהצדדים המקוריים יהווה הפרת חוזה ההמחאה 

ובהתאם לסטנדרטים מסחריים  תום לבהוא דורש שהשינויים או ההחלפה יהיו לא רק ב
סבירים, אלא גם שייעשו ללא השפעה משמעותית על זכותו של הנמחה, או על יכולתו של 

, הרחיב .U.C.C-ל 9-405הברית, בסעיף -. הכלל התקף בארצותהממחה לקיים את ההסכם

 
30 Section 40(3) of the Personal Property Security Act R.S.O. 1990, c. P.10, as am.  :להלן)

“OPPSA”(. 
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את כוחם של הצדדים המקוריים לשנות או להחליף את החוזה, גם בנוגע לזכות שנרכשה 
31Fבהן החייב לא קיבל הודעה על ההמחאהשבמלואה בשל ביצוע החוזה, בנסיבות 

31. 
כות הצדדים אמת, בהיעדר הסדר חוקי ספציפי, ההיקף והגבולות המדויקים של ז

המקוריים לשנות חוזה שהומחה הנם קשים לקביעה. ובכל זאת, אפשר לשאול אם קיום 
הזכות אינו משתמע מחוקים כלליים העוסקים בהמחאת זכויות. מרבית החוקים הללו אינם 

, חוקים העוסקים בהמחאה בדרך כללעוסקים בנושא של שינויים לאחר הסכם ההמחאה. 
32Fהנושה, בכפוף להגנות שיש לחייב מאפשרים עבירות של זכות

33F. באופן עקרוני32

, החקיקה 33
הישראלית אינה חריגה בעניין זה. אין ספק שהגנות שקיימות לחייב בנוגע להפרה מצד 
הנושה עומדות לו גם כלפי הנמחה. ואולם אין זה ברור שה"הגנות" תהיינה בהכרח 

ל, אפשר לקרוא בכל חוזה מוגבלות להוראות החוזה כפי שעמדו בזמן ההמחאה. אחרי הכו
תנאי משתמע המתיר לצדדים לשנותו או להחליפו בהסכמה הדדית. אפשר גם לשאול אם 

המשנים או  ממחה-נושההסכמים בין החייב ל על בסיסה"הגנות" אינן כוללות הגנות 
 המחליפים את החוזה המקורי. 

וזה, ולכן חייב אני טוען שהזכות לשנות או להחליף תנאים בחוזה היא אינהרנטית לח
זו שלפני  –המממש זכות זו, יכול לטעון שפעולתו מוגנת מכוח החוזה בגרסתו המקורית 

השינוי או ההחלפה. במילים אחרות, טענתי היא כי לצדדים לחוזה עומדת הזכות לשנותו 
או להחליפו. אין ספק שבהיעדר המחאת זכות, זכאי החייב להעלות כלפי נושהו הגנה 

החוזה. החייב איננו צד להסכם ההמחאה, ולכן אין בכוחה של ההמחאה  הנובעת משינוי
 בסיס החוזה המקורי. לגרוע מזכותו להציג את השינוי כהגנה לתביעת הנמחה על

 על בסיסהמחאת זכות יכולה למנוע מהצדדים לחוזה את הכוח לשנות או להחליף רק 
ענקת לנמחה יכולה לשמש התאוריה שמונחת ביסוד ההמחאה. אכן, הזכות הקניינית המו

 
פני כל חוק העוסק בהגנת הצרכן ואינו חל על נדחה ב .U.C.C-ל 9-405 'כמו כן, נקבע כי ס 31

  תקבולי ביטוח בריאות.
 25)6( 'סכפיפות להגנות חוזיות קיימת באנגליה מאז החקיקה הראשונה שעסקה בהמחאות,  32

-, ובארצות)”Judicature Act“(להלן:  Judicature Act, 1873, 36&37 Vict., 66 (Eng.)-ל
, גרבוב הדין בפרשת , שהיה תקף בזמן שניתן פסק.U.C.C-) ל1( 9-318 'הברית, למשל, לפי ס

 , התקף היום.U.C.C-ל 9-404 'או לפי ס
מגביל את ההגנות לשלב  1969-(א) לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט2לכאורה, מצער שסעיף  33

שלפני ההודעה לחייב. ואולם דומה שמוסכם על הכול שהגבלה זו אינה חלה על הגנות 
 ,גרבוב פורת בפרשת-ה. ראו, למשל, את החלטתה של השופטת בןהעולות מהסכם ההמחא

); 1972( 20–17 1969-חוק המחאת חיובים, תשכ"טפורת -; מרים בן50בעמ'  ,1לעיל ה"ש 
. לא קיימות הגבלות דומות על ההגנות המתעוררות מחוזה 327, בעמ' 3 לרנר, לעיל ה"ש

, קובע את 30, לעיל ה"ש OPPSA-ל a)(1.1(40, שם. כמו כן, סעיף (U.C.C -שהומחה לפי ה
כפיפותו של הנמחה לכל ההגנות הקיימות לחייב נגד הממחה, והנובעות מתנאי החוזה או 

 ) ומצג שווא.equitable set-offחוזים קשורים, כולל קיזוז אקוויטבילי (
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בסיס לטיעון השולל את כוחם של הצדדים המקוריים לערוך שינויים לאחר ההמחאה. ובכל 
זאת, אטען כי ניתוח זהיר של התפתחות הדוקטרינה המשפטית של המחאות זכויות אינה 

 תומכת בעמדה זו.

 . התפתחות הדוקטרינה המשפטית של זכות הנמחה ד
 בפרספקטיבה היסטורית

34Fההמחאה של "זכות ראויה" נגליהבא

35Fהוכרה לראשונה בדיני היושר 34

. במשפט המקובל, 35
לעומת זאת, חוב נחשב כמוליד התחייבות אישית בלבד, והמחאתו נחשבה כהמחאה של 

36Fהזכות להגיש תביעה נגד החייב

. לכן בתי המשפט הדנים לפי המשפט המקובל, אסרו 36
37Fהמחאות כאלה

ר ראו בהתנגדות לאפשרות ההמחאה של היוש בתי המשפט. לעומתם, 37
38Fאבסורד שאין לאמצו

. הם הכירו בבעלותו של הנמחה וראו בה קניין, נכס שיש לנהוג בו 38
39Fככל הנכסים

. במסגרת זו, הכירו בתי המשפט של היושר בקניין שביושר של הנמחה. 39
ואולם, בהיעדר זכות שבדין, דרשו בתי המשפט של היושר שהממחה יצטרף לתביעת 

. זאת, מאחר שהם היו מודעים למגבלות על כוחם, ולכן לבסיס הרופף של בעלות הנמחה
בתי המשפט של היושר  על ידיהנמחה שבכוחם להעניק; במילים אחרות, הנמחה נדרש 

 
 ל ידיע, שמשמעותו: זכויות קניין בלתי מוחשיות הניתנות לאכיפה Chose in Action-הכוונה ל 34

 Torkington v. Magee, [1902] 2תפיסת חזקה פיזית בהם.  על ידיתביעה משפטית בלבד, ולא 
K.B. 427, 430 (per Channell J.),  את כל הזכויות הניתנות "במובנו העיקרי, המונח [...] כולל

" על פי חוזהזכויות לחובות מכל המינים, וזכויות לתביעה  –ידי תביעה משפטית  לאכיפה על
 William S. Holdsworth, The History of the Treatment of Choses in (תרגום המחבר).

Action by the Common Law, 33 HARV. L. REV. 997 (1920). 
 .MICHAEL Pעשרה: -, הכרה כזו הייתה קיימת כבר בתחילת המאה השבעFURMSTONלפי  35

FURMSTON, CHESHIRE, FIFOOT & FURMSTON LAW OF CONTRACT 562 (14th ed. 2001) ;
 Willard T. Barbour, The History ofעשרה: -ברבור זיהה אותה אפילו בתחילת המאה החמש

Contract in Early English Equity, in 4 OXFORD STUDIES IN SOCIAL AND LEGAL HISTORY 
108 (Paul Vinogradoff ed., 1914). 

 . (.per Cozens. Hardy, L.J) 372בעמ' , 11, לעיל ה"ש Fitzoryהלכת  36
 WARRENלסיכום של ההתנגדויות לאפשרות להמחות "זכות ראויה" במשפט המקובל, ראו:  37

ROBERT, THE LAW RELATION TO CHOSES IN ACTION 31–32 (1899) ההתנגדויות כוללות את .
 מסירה פיזית. על ידיחובתו של החייב להשלים את העברת הבעלות 

38 Master v. Miller (1791), 4 T.R. 320, 340, 100 E.R. 1042. 
 . 372, בעמ' 11, לעיל ה"ש Fitzoryהלכת  39
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40Fלתבוע בשם הממחה

. רק המחאה המעוגנת בחוק החרות, בנסיבות המצומצמות שבהן 40
41Fהיא חלה, העניקה לנמחה בעלות משפטית מלאה

41. 
יעדר פיצול בין סמכויות השיפוט שאפיין את המשפט המקובל, ההתפתחות של בה

המשפט הקונטיננטלי הייתה הדרגתית יותר. עם זאת, בסופו של דבר היא הביאה לאותה 
42Fתוצאה

42 . 
המשפט הרומי לא התייחס לחוב כספי כאל נכס קנייני, שאפשר למסור או להעביר 

43Fברת קנייןמאדם לאדם במסגרת האמצעים הרגילים להע

. לכן, כמפורש להלן, הרעיון של 43
44F) כהעברה מלאה של החוב, עשה את דרכו בהדרגהcessioויתור בדין (

44. 
45Fלצורך אכיפת חוב החייב ממחה-נושהבמקור, פעל הנמחה כנציג ה

 על פי. אלא ש45
כוחו או נתן לו מנדט לפעול בהתאם  את הנמחה לפעול כבא ממחה-נושההרשאה זו, מינה ה

ולהיפרע ) procuratio in rem suamאו  mandatum in rem suamשל הנמחה עצמו (לאינטרס 
, ממחה-נושהמהחייב. בהתאם להרשאה, הנמחה יכול לתבוע את החייב בשמו של ה

46Fולאכוף על החייב לשלם לו

. ההרשאה אפשרה לנמחה לשמור את כל הכספים שהוא גבה 46

 
40 FURMSTON 562, בעמ' 35, לעיל ה"ש. 
. לפי לשונו, סעיף Judicature Act-) ל6(25ס' הראשון באנגליה שעסק בנקודה זו היה  הסעיף 41

 ny absolute assignment, by writing [...] (not purporting to be by way of[A]“זה חל על: 
charge only), of any debt or other legal chose in action, of which express notice in 

writing shall have been given to the debtor” שם. לתיאור מקיף של ההתפתחות .
 .O.R. MARSHALL, THE ASSIGNMENT OF CHOSES IN ACTION (1950)ההיסטורית, ראו: 

 R.W. LEE, ELEMENTS OF ROMAN LAW WITH A TRANSLATION OFלתיאור ההתפתחות ראו:  42
THE INSTITUTES OF JUSTINIAN 410–412 (4th ed. 1956); B. NICHOLAS, AN INTRODUCTION 
TO ROMAN LAW 200–201 (1962); R. ZIMMERMANN, THE LAW OF OBLIGATIONS-ROMAN 

FOUNDATIONS OF THE CIVILIAN TRADITION 58–64 (1990). 
, היא כי בשונה מחפצים, התחייבות אינה ניתנת להעברה פיסית Robyסיבה אחת לכך, לפי  43

 H.R. Roby, Roman Private Law, in THE TIMES OFמחזקתו של אחד לחזקתו של אחר: 
CICERO AND THE ANTONINES 245 (1902, rep. 1975) ;ZIMMERMANN  מדגיש את האופי

האישי של התחייבות החייב ורואה אותה כמחוברת לעצמותיו וקרביו של הנושה עד שאין 
 להפרידה מהחייב, כפי שלא ניתן לסלק את הנפש מהגוף. 

 ADOLF BERGER, ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OFכהמחאת חיוב, ראו למשל:  cessio-ל 44
ROMAN LAW 387 (1953). 

45 NICHOLAS ראו. ו200, בעמ' 42, לעיל ה"ש ZIMMERMANN 61, בעמ' 42, לעיל ה"ש. 
כלומר,  – cognitorדין של -בעל על ידי(המינוי  Gaius’ Institutes Book IV §§ 83-84ראו  46

 86§-) ובית המשפטלמלא את מקומו ב –כלומר, בעל מנדט  –או של מיופה כוח  –מורשה 
 THE INSTITUTES OF GAIUSאו מיופה הכוח של הנושה); (חיובו של החייב לשלם את למורשה 

469–473 (William M. Gordon & Olivia F. Robinson trans., 1988).  ,שלא כמו מיופה הכוח
 . שםהדין השני.  בנוכחות בעל בית המשפטמונה ב cognitor-ה
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; ”mandatum ad agentum“ה כונתה דין וחשבון. ההרשא ממחה-נושהמהחייב, בלי לתת ל
47Fאך אם נדקדק, לא היה זה מנדט, שכן מנדט אינו יכול להיות לטובת השליח

47. 
48Fקלאסית-אף על פי כן, עד לתקופה הפוסט

, המינוי וההרשאה של הנמחה מטעם 48
נגד החייב; כך, אף  ממחה-נושהלא העבירו לו את עילות התביעה של ה ממחה-נושהה

נותר השולט בעילות התביעה נגד החייב.  ממחה-נושהת הנמחה, השההרשאה הייתה לטוב
 ממחה-נושההנמחה בשם ה על ידיהשליטה על התביעה המשפטית נגד החייב, שהובאה 

49F(litis contestatio)ובהרשאתו, עברה לנמחה רק בשלב הצהרת הפלוגתאות 

. עד המאה 49
סבה ההתדיינות עליהן נשזה השלב של גיבוש המחלוקות היה הרביעית לספירה, 

החוב  על בסיסהמשפטית. בנקודה זו, השופט הונחה "לחייב" את החייב לשלם לנמחה 
 .ממחה-נושהשהוא חב ל

 litis(בפועל, בהעניקה לנמחה את השליטה על התביעה נגד החייב, הצהרת הפלוגתאות 
contestatio( שלמימושו ממחה-נושההעבירה לנמחה אף את החוב עצמו שחב החייב ל ,

וגשה התביעה. בשלטו בלעדית על התביעה, נעשה הנמחה אף לאדון החוב עצמו. החייב ה
נותר אחראי לפי התחייבויותיו המקוריות, אך כלפי נושה אחר. מכוח הישרדות ההתחייבות 

עברה ליד הנמחה), החייב יכול היה להעלות כלפי הנמחה  הלאוכפהמקורית (שרק הזכות 
, והנמחה הפך זכאי לביטחונות שנתן ממחה-נושהי הכל הגנה שהייתה עומדת לו כלפ

 .ממחה-נושההחייב ל
, רק שלב הצהרת הפלוגתאות ממחה-נושהכוחו של ה-בכל הנוגע לתביעת הנמחה כבא

)(litis contestatio 50הוביל למתן הזכות לנמחהF

. עד אז, עילת התביעה של הנמחה הייתה 50
מותו, או  על ידילפקוע  תהיהיה , ועלולממחה-נושהה על ידיכפופה לביטול ההרשאה 

 ממחה-נושהאפילו על ידי פטור שנתן לחייב. אכן, הייתה לנמחה אפשרות להשיג מה
, שהפרתה יכולה להיות מלווה בקנס, ממחה-נושהבצורת הבטחה של ה cautio(51F51ערבות (

 
 .422, בעמ' 42, לעיל ה"ש  ZIMMERMANNראו, למשל:  47
, 42, לעיל ה"ש NICHOLASר, באמצע המאה השלישית לספירה. ראו שהחלה, פחות או יות 48

 .34בעמ' 
 he final act in the[t] [this is]“: 566, בעמ' 44, לעיל ה"ש BERGERבמילותיו של  49

proceedings […], by which, after the appointment of the judge […], the controversial 
issues are established and submitted to the latter for the examination of the facts and for 

judgment” ;NICHOLASמאפיין את השלב הזה כך:  25, בעמ' 42ה"ש  , לעיל“the moment by 
reference to which the issues between the parties must be decided and after which there 

can be no alteration of the pleadings and no fresh action on the same issue”. 
50 LEE 411, בעמ' 42, לעיל ה"ש. 
51 cautio  מציין התחייבות שנתפסת כערובה לביצוע התחייבות קיימת או של חובה שאינה מוגנת

, לעיל BERGERהחוק. הוא גם מציין אישור בכתב של ההתחייבות. באופן כללי, ראו  על ידי



  בנימין גבע

 "אתשע|  ידהמשפט  290
c:\users\yossit\desktop\14\12-גבע.doc  

 על ידילא לחתור תחת גבייה של הנמחה לטובתו; ואולם, זה לא מנע את הפרת ההבטחה 
(בכפוף, כמובן, לתשלום קנס), ולא הגן על הנמחה מאירועים שמחוץ  ממחה-נושהה

 ) מצדו. insolvency, כגון מותו או חדלות פירעון (ממחה-נושהלשליטת ה
מעמדו של הנמחה השתפר  לספירה), 161–138מאז תקופתו של הקיסר אנטוניוס פיוס (

. בזמנו litis contestatio)בהדרגה, עד שהוא השתחרר מהתלות בשלב הצהרת הפלוגתאות (
של יוסטיניאנוס (המאה השישית לספירה) הנמחה לא היה צריך לתבוע את החייב 

 לקייםהיה ל ו; במקום זאת הוא יכממחה-נושהאו כמיופה כוח של ה )cognitor( כ"מורשה"
52F

52actio utilis, הסתיים בשל ביטולו או  ממחה-נושהבשם עצמו, אפילו אם המנדט שניתן מה
denuntiatoמתן הודעה פורמלית לחייב, שנקראה  על ידי. ממחה-נושהמותו של העקב  53F

53, 
כלפי  ממחה-נושהאו קבלת תשלום חלקי ממנו, הנמחה קיבל שליטה מלאה בעילות של ה

את האפשרות לעשות הסדר עם החייב או לפטור אותו  ממחה-נושההחייב, מה שמנע מה
54Fמהחוב

55Fיטה אפקטיבית של המחאת זכויות. רק בשלב זה, המשפט הרומי הגיע לש54

55 ,
 לנמחה מוגנת ומוכרת במלואה. ממחה-נושהלפיה העברת זכות הש

אף על פי כן, ספקות כבדים התעוררו בתקופה שלאחר יוסטיניאנוס; ספקות אלה נבעו 
מכך שבשלבים שונים ההכרה בזכות הנמחה לא עוגנה מפורשות בחוק. בשיטת המשפט 

מסורת הרומית, המשיכו ספקות אלה להתקיים עד לאמצע הקונטיננטלי, המבוססת על ה
עשרה. רק אז, גברה מחדש ההכרה בנמחה כבעל השליטה המלאה בזכותו -המאה התשע

56Fכלפי החייב ממחה-נושהשל ה

. בראייה היסטורית, מה שאפשר היה להשיג במאה 56
 שנה מאוחר יותר. 1300השישית בצורה דוקטרינרית, הפך להיות מקובל רק 

 
. בהקשר לטקסט שלעיל, מדובר כנראה בצורה של כתב אחריות או 385–384בעמ'  ,44ה"ש 

 ערובה לפצות.
52 actio utilis תביעה אזרחית או  מציינת שינוי נוסחה של בדרך כללהיא פעולה פראטורית ש

, לעיל LEEיישום שלה על מצב עובדתי חדש או על אנשים שאינם זכאים לעשות בה שימוש. 
) ניתנה לשופט הרשאה לחייב את civil law. לטענה שבמשפט אזרחי (435, בעמ' 42ה"ש 

הנתבע אם הוכחו נסיבות עובדתיות או משפטיות מסוימות, או לפטור אותו אם קרה ההפך, 
  .256–442, שם, בעמ' LEE. ראו גם 474, בעמ' 44, לעיל ה"ש BERGERראו 

53 BERGER 431, בעמ' 44, לעיל ה"ש ,Denuntiare  לתת הודעה. בלשונו: משמעוto give notice, 
to “intimate, or announce”. 

לאחר שקיבל הודעה, יכול אולי החייב להעלות הגנה נגד פעולת הנושה, המבוססת על תרמית  54 
  .62, בעמ' 42, לעיל ה"ש ZIMMERMANN). ראו exceptiodoliמצד הנושה (

55 NICHOLAS 201, בעמ' 42, לעיל ה"ש. 
 .64–63, בעמ' 42ה"ש  , לעילZIMMERMANNודיון ראו  לציטוטים 56
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 חו של החייב לערוך שינויים לאחר ההמחאה וגבולותיו: . כוה
 בסיס דוקטרינרי

מפתה לתאר את התפתחות מעמדו המשפטי של הנמחה, כמתואר לעיל, כהתקדמות ממעמד 
למעמד של בעל הקניין בחוב. לדעתי,  ממחה-נושהשל "סוכן גבייה" של החוב המגיע ל

תפתחות שתוארה לעיל התמקדה נקודת מבט כזו היא צרה מדי. היא מתעלמת מכך שהה
התייחסותה לביצוע -צדדיות של הממחה או נושהו. באי-בהגנה על הנמחה מפני פעולות חד

 החוזה שהומחה, נקודת מבט זו אינה מראה את התמונה המלאה.
גילמור טען שמשיקולי מדיניות,  פרופ'חוזה מכר,  על פילעניין המחאת זכות לתשלום 

להמשיך ביחסיו עם המוכר לבדו, על אף ההודעה על ההמחאה.  צריכה לעמוד לקונה הזכות
מעורבותו של הנמחה היא בהיבט המימוני של העסקה ולא בהיבט של קיום העסקה 

57Fעצמה

. ציפיית הקונה היא שהמוכר עצמו יקיים את חיוביו ומכאן ההצדקה להרחקת 57
 לבין החייב. ממחה-נושההנמחה מהיחסים החוזיים שבין ה

אציע בסיס תאורטי לכלל שלפיו אין לראות בהמחאה של סכום כספי הנובע לתכלית זו, 
לבין החייב. סיווגו של  ממחה-נושהמחוזה פעולה המשפיעה על היחסים החוזיים בין ה

הנמחה כשליח לגבית חוב הממחה מהווה בסיס תאורטי לכלל. מנקודת המבט של החייב, 
של הודעה כזו היא בכך שהיא  ההודעה על ההמחאה היא קריטית, אולם כל השפעתה

מיידעת את החייב למי עליו לפרוע חובו. אין היא מעבירה בעלות לנמחה. עמדה זו מעניקה 
מובן חדש לעמדה המקורית של המשפט באשר להשפעה של המחאת זכות, כלומר, 

ה זו אינה שמדובר אך בהמחאת הזכות לתבוע את החייב. אולם בביטויה המודרני, עמד
מסוגלת להציג תאוריה המקיפה את כל ההיבטים של המחאת חיובים. במקום זאת, היא 
מוגבלת לתיאור ההשפעה שיש להמחאה על מצבו של החייב בנוגע לחוזה. בכל הנוגע 
לחייב, הנמחה הוא רק "סוכן גבייה", או "שלוח עם כוח לגבות או להקנות את התביעה 

58Fלשימושו"

ר ולפי חקיקה מודרנית, "זכות ראויה" היא נכס קנייני . אף שבדיני היוש58
תוקף כנגד צדדים שלישיים, החוזה שהומחה יוצר יחסים אישיים  שהעברתו היא בת

59Fבלבד

 ההמחאה. על ידיבין החייב והממחה, אשר אינם מושפעים  59
במילים אחרות, יש לראות בהתפתחות המאוחרת, הן במשפט המקובל והן במשפט 

-הוכרה זכותו הקניינית של הנמחה, כהסבר להגנת הנמחה מפני הנושה הרומי, שלפיה

ממחה או נושיו. אין בה כדי לבטל את ההסבר המקורי להמחאה, המזכה את הנמחה כלפי 

 
57 GILMORE1098, בעמ' 5ה"ש  , לעיל. 
58 Ames258, 253, בעמ' 10 , לעיל ה"ש. 

 הנלווה להן.והטקסט  11–10ה"ש  ראו לעיל 59 
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ממחה. הסבר זה נשאר שריר וקיים במערכת היחסים בין -יסוד הרשאת הנושה החייב, על
ואין הם מבטלים זה את זה. כל  ,סותרים הנמחה לחייב. שני ההסברים, קניין ושליחות, אינם

 אחד מהם נועד למטרה אחרת וחל במערכת יחסים שונה.
 על ידיכעיקרון משפטי כללי, מינוי של שלוח לגביית חוב אינו מונע את תשלום החוב 

60Fהחייב לנושה עצמו

. לעומת זאת, המחאה שהחייב קיבל לגביה הודעה, מונעת אפשרות 60
61Fזו

, אין בכך סתירה. המחאה נוצרת בחוזה בין הממחה לנמחה; . אלא שבסופו של דבר61
השפעת חוזה זה על החייב אינה שונה מההשפעה של יחסים חוזיים כלשהם על צדדים 
שלישיים. ההמחאה אינה משפיעה על החוזה שבין הממחה לבין חייב, ואילו ההודעה על 

62Fההמחאה מחייבת את החייב שלא להתערב בחוזה שבין הממחה לנמחה

. הפרה של חובה 62
63Fזו מהווה עילה לתביעה בנזיקין

. לכן, אם החייב משלם לממחה, תוך התעלמות מההודעה 63
64Fעל עצמו אחריות נזיקית כלפי הנמחה מטילעל ההמחאה, הוא 

. טענה כי התשלום 64
המוטעה של החייב לממחה אינו מסלק את החוב שלו, במקום שיהווה עוולה נזיקית, יכולה 

ת של תשלום מוטעה כזה. אולם יהיה זה תיאור לא מדויק של התהליך להוות תוצאה סופי
החוזה שבין הממחה  על ידישהוביל לתוצאה, שכן הוא מתעלם מהיחסים האישיים שנוצרו 

 לחייב, אשר לא השתנו בעקבות ההמחאה. 
מעמד הנמחה כ"סוכן גבייה" יכול לשמש בסיס לכפיפות העילות של הנמחה להגנות 

65Fחייב כלפי הממחההחוזיות שיש ל

. כמו כן, כ"סוכן גבייה", הנמחה זכאי לממש את כל 65

 
60 Williams, Deacon & Co. v. Shadbolt, 1 Cab. & El. 52 :צוטט בהסכמה ב ;Merchants 

Bank of Can. v. Brett, [1923] 2 D.L.R. 264, 269 (Man. C.A.) (1885). 
 .OPPSA-ל 40)2( 'וס U.C.C-ל 9-406)a( 'סלאחר ההודעה, החייב צריך לשלם לנמחה. ראו  61
לכן, החייב אינו יכול לעשות הסדרים עם הממחה בלי הסכמת הנמחה באופן שמסכל את  62

 Progressive Design Inc. v. Olson Bros. Mfg. Co., 190 Neb. 208, 206ראו, למשל,  זכותו.
N.W. 2d 832 (1973). 

 J.G. FLEMING, THE LAW OFלעוולה של התערבות ביחסים חוזיים ראו באופן כללי:  באשר 63
TORTS 756–765 (9th ed. 1998) לפקודת הנזיקין [נוסח  62. בישראל העוולה קבועה בסעיף

 .1968-התשכ"ח ,חדש]
חריות, לעומת זאת, אינו מוכר במפורש בפסיקה המודרנית. ראו, למשל, האופי הנזיקי של הא 64

Manes Constr. Co. v. Wallboard Coatings Co., 497 S.W. 2d 334 (Tex. 1973) שעסק ,
מדבר שם באופן כללי  בית המשפטבתשלום לממחה, תוך התעלמות מההודעה על ההמחאה. 

 .337שם, בעמ'  יה.יעל "האחריות הכפולה", בלי לפרט את אופ
החופש שיש לנמחה מעילות ומהגנות שמקורן מחוץ לחוזה שהומחה ומתגבשות לאחר  65

, ובטקסט הסמוך לה) 29תנאי החוק המוזכרים לעיל בה"ש שבההודעה (ראו את האמצעים 
 מתיישב עם חובתו של החייב שלא להתערב ביחסים החוזיים של הממחה והנמחה.
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66Fהזכויות והתרופות הניתנות לממחה לאכיפת ההתחייבות לפי החוזה שהומחה

. המחאת 66
67Fזכות גוררת המחאה של כל הבטוחות שנותן החוק או החוזה

, להבטחת ביצוע 67
68Fההמחאה

וחות שניתנו לפרעון . היא גם גוררת כוח לממש זכויות ותרופות ולממש בט68
69Fחובו של החייב

, בכפוף לכל המגבלות שמטיל החוק על אכיפת זכויות הממחה. ההמחאה 69
70Fמעניקה לנמחה את הכוח לתבוע את החייב על נזקים בגין הפרת ההתחייבות

, ולא רק כוח 70
71Fלגבות את החוב עצמו

71. 
הוא אינו יכול  ואולם אין הנמחה נכנס באופן מלא ליחסים החוזיים הקיימים עם החייב.

הטעיה מצד החייב, וגם לא לסיימו במקום הממחה. כ"סוכן  על בסיסלבטל את החוזה 
גבייה", הנמחה אינו זכאי לקבל הודעות מהחייב בנוגע לחוזה שהומחה (למשל, במקרה של 
פסילה מוצדקת של סחורות שנמכרו לפי החוזה) וגם אינו מוסמך לפעול בתגובה להן. אין 

 
 .Instituto Cabano de Estabilizacion del Azucar v. The MV Driller, 148 Fלזכות זו ראו:  66

Supp. 739 (S.D.N.Y. 1957)  נמחה);  על ידי(אכיפת סעיף בוררותLutz v. Dutmer, 286 
Mich. 467, 282 N.W. 431 (1938)  חוזה מכר מקרקעין);  על פי(המחאת זכות הקונהLipman 

v. Haellser Shellac Co., 289 N.Y. 76, 43 N.E. 2d 817 (1942); Hosiery Mfrs. Corp. v. 
Goldston, 238 N.Y. 22,143 N.E. 779 (1924); In re Lowenthal, 199 App. Div. 39, 191 

N.Y.S. 282 (1921), affd, 233 N.Y. 621, 135 N.E. 944 (1922)  
 .State Bank of De Pere v. Chicago N.W. Ry. Co., 211 Wis. 465, 248 N.Wראו, למשל,  67

423 (1933); Can. Bank of Cornmerce v. Yorkshire & Can. Trust Ltd., [1939] 1 D.L.R. 
401, 405 (S.C.C.) לחוק המחאת חיובים. 5. רעיון זה התקבל גם בישראל בסעיף 

 Benjamin Geva, Security Interests in Secured Obligations, 60עוד בעניין זה, ראו אצל:  68
CAN. BAR REV. 151 (1982). 

 Norton v. Nat. Bank of Commerce of Pineלפסיקה התומכת בהצעת הטקסט, ראו, למשל:  69
Bluff, 240 Ark. 143, 398 S.W. 2d 538 (1966); Wilk Enters. Inc. v. J.I.B. Realty Corp., 
72 Misc. 2d 507, 339 N.Y.S. 2d 75 (N.Y. Civ.Ct. 1972); Banks of Beulah v. Chase, 231 

N.W. 2d 738, 17 U.C.C. Rep. Servo 259 (N.D. 1975)  שלושה מקרים של מימוש משכון)
 .Coin-O-Matic Serv Co. v. Rhode Island Hasp. Trust Co., 3 U.C.C. Repהנמחה);  על ידי

1112 (R.I. Super. Ct. 1966)  בגלל מעמדו (נמחה שנתן מקדמות לא השיג עדיפות, אך לא
(הנמחה  Block v. Ford Motor Credit Co., 286 A. 2d 228 (App. D.C. 1972) כנמחה);

 מימש סעיף האצת תשלום). כוחו של הנמחה לממש תרופות אלה לא הוטל בספק.
70 Nat. Reserve Co. of Am. v. Metro. Trust Co. of Cal., 17 Cal. 2d 827, 112 P.2d 598 

 על ידייעה של נמחה לגביה. סכום התשלום). סכום הפיצוי נאמד כמובן (עילת התב (1941)
 ,CJ Nat. Commercial Bank & Trust Co. v. Malik, 72 Misc. 2d 865 הנזק שנגרם לממחה

339 N.Y.S. 2d 605 (N.Y. Sup. Ct. 1972) . 
 Jones v. Bailey, 1 Mass. App. Ct. 41, 45-46, 294 N.E. 2d 599, 602רעיון זה צוין בצדק ב:  71

. ההבדל בין תביעה לגבייה לבין תביעה נזיקית בגין הפרת חוזה נדון בהרחבה אצל (1973)
 A.V. Levontin, Debt and Contract in the Common Law, 1 ISR. L. REV. 60לבונטין. ראו: 

(1966). 
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קונה -ים להפרות מקדימות מצד החייב, והוא אינו יכול להנחות את החייבלו הכוח להסכ
מה לעשות עם סחורות שנפסלו. כל העניינים הקשורים לביצוע או לסיום החוזה שהומחה 
הם מחוץ להיקף סמכותו של הנמחה, המתייחסת לגבייה בלבד. כזכות אישית הנובעת 

72Fמהטעיה

73F, זכות הביטול אינה ניתנת להמחאה72

א גם אינה עוברת לנמחה כנספחת . הי73
 ת: אמריקנילהמחאה של זכויות הנובעות מחוזה מכר. כפי שנקבע בפרשה 

“the seller's right of reclamation P

[
P74F

74
P

]
P based on the buyer’s 

misrepresentation as to the buyer’s solvencyP

[
P75F

75
P

]
P is personal to the seller 

and cannot be exercised by anyone else” 76F

76. 

סירוב בית המשפט לראות בהמחאת הזכות לביטול החוזה כנספחת להמחאת החוזה 
 מתיישב עם מעמד הנמחה כ"סוכן גבייה". 

 . סיכוםו

לסיכום, באשר למעמד הנמחה, אין סתירה בין המשפט המקובל הרואה בנמחה "סוכן 
יף גישה אחת על רעותה. גבייה", לבין התאוריה הקניינית של דיני היושר. אינני מציע להעד

כל אחת מגישות אלה נותנת הסבר המתבסס על היבט אחר של המחאה לפי חוזה. לכן 
הקיום המקביל שלהן אפשרי. מחד גיסא, הסבר קנייני עוסק בזיהוי האדם הזכאי כלפי כולי 
עלמא לסכום הכסף המגיע לפי החוזה. מאידך גיסא, התזה של "סוכן גבייה" מעוניינת 

המחאה על הקשר החוזי. כל עוד זכות חוזית היא "זכות ראויה", המחאתה היא בהשפעת ה
העברת קניין. בד בבד, כל עוד זכות חוזית מייצגת יחסים חוזיים, ההמחאה אינה צריכה 

 
 ,Collins v. Assoc. Greyhound Racecourses Ltd., [1930] 1 Ch. 1, 37 (Russellראו, למשל,  72

L.J.)  מצג שווא שכמובן לא כוון נגדו). על בסיס(היעדר כוח שולח נסתר לבטל חוזה 
 ,Misrepresentation and Fraud, 31 HALSBURY’S LAWS OF ENGLAND באופן כללי, ראו: 73

para. 821 (4th ed. 2003); Cooper v. Hillsboro Garden Tracts, 78 Or. 74, 86-88, 152 P. 
 Hipp v. McMurry, 263 Ala. II, 15, 81 So. 2d 531,534. ראו גם: (1915) 492–491 ,488

(1955). 
 .U.C.C.-ל 2-702) 2( 'לפי ס 74
ציטט  בית המשפטשל מוכר מבוססת על מצג שווא,  reclamation-כאסמכתא להיות זכות ה 75

 Yale:Selected Priority Problems in Secured Financingממאמר מערכת של כתב העת של 
Under the Uniform Commercial Code, 68 YALE L.J. 751, 761 (1959), 458 F.2d at p. 941 

n. 4. 
76 In re Hardin, 458 F.2d 938, 941 (7th Cir. 1972). 
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להשפיע על יחסים אלה. אף שההמחאה היא העברת קניין כלפי כולי עלמא, ההודעה לחייב 
 רק מיידעת אותו למי עליו לשלם. 

, בכל הנוגע גרבובפורת בפרשת -דינה של השופטת בן יכום, וכבסיס עיוני לפסקלס
לחייב, הנמחה הוא רק "סוכן גבייה" או "שלוח עם כוח לגבות או להקנות את התביעה 

חקיקה מודרנית כ"זכות ראויה", חוב כספי, דהיינו  על פילשימושו". בזמן שבדיני היושר, ו
תוקף כלפי צדדים שלישיים, החוזה  ן" שהעברתו היא בתתביעה לסכום קצוב, הוא "קניי –

77Fהמונח ביסוד החוב שהומחה נותר בגדר קשר אישי בלבד

ממחה, -בין החייב לבין הנושה 77
ההמחאה. לכן, הצדדים המקוריים חופשיים לשנות או להחליף  על ידיאשר אינו מושפע 

סטנדרטים מסחריים ועל  תום לבחוזה שהומחה; גבולות על הכוח הזה, המבוססים על 
78Fסבירים, כפי שנקבע בחקיקה המודרנית

, מיישמים את חובתו של החייב שלא להתערב 78
 .ממחה לנמחה-שלא לצורך בחוזה ההמחאה שבין הנושה

 
 .8–6לה"ש  הנלווהראו לעיל טקסט  77 

 בפרק ג.ראו לעיל  78


