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ההטעיהדיןשלטעמיו.א

מוסריתהשקפה-האחד:ההטעיהעילתמאחוריניצביםעיקרייםטעמיםשלושה
שאיפה-השני;להשגרםמיעלנזקיהאתלהטילושואפתהטעיההמגנה
של(הרצונות)הפנימיתוהחזות(ההצהרות)החיצוניתהחזותביןהתאמהלהשיג
הצדדיםשלהכלכלייםהאינטרסיםאיזוןשלמגמה-והשלישי;לחוזההצדדים
.ילחוזה

הטעם.14שבסעיףהטעותדינימאחוריגםעומדיםוהשלישיהשניהטעמים
הטעיהבגיןאפילוחוזהביטולהמאפשרתהגישהאתמסביר,המוסרי,הראשון
כמסגרתהמטעההתנהגותכילהדגישיש,זאתעם.יסודיתלאלטעותשגרמה

ואפילו,רשלנותגםכייובהרבהמשך.מוסרילגנאיתמידראויהאינה15סעיף
.הטעיהלהוותיכולים,השניהצדשל,לב-תום

הטעיהמהי.ב

ההטעיההגררת.1

תהיהלהטעיהבסיסהמהווהההצהרה.כוזבתחוזית-טרוםהצהרההיאהטעיה
הצהרהמוסקתשבהםהמקרים.פה-בעלאובכתבותבוטאמפורשתכללבדרך

-(95ךהכאללהצהרהכאןלהתייחסונוכלזניחיםהםמהתנהגותי (statement

.למשנהולחוזהצדכתבאושאמרדברים
,הצדדיםשלמילוליותהתבטאויות-האמרותבין,כןאם,נכללתהצהרה

,ההצהרותמתחוםרחבהאמרותתחוםאולם.לחוזה,בפועלצדדיםאובכוחצדדים

,Discloswe,.'רוההטעיההטעות'דיושלכלכליתלהשקפה[

או"
ג.Kronman,"יוא,

1(1978)

Legal

~

Studies

I

ן0'

,

Journal7Information

;

and

:

the

~

Law of

(

contracts.
ו784בפרשתשנדוןהמלרהכמו2

~

and.:)(1837)Barnard

I

עצמואתאדםהציגשבו,1(.1

,שירה-ברעדהגפ'ור.סטודנטיםשלוכובעגלימהבלבשו,האוניברסיטאיתהקהילהכחבר
SVest'ור,48הערה,16'עמ(1995,שניהמהדורה)התרמית

i

Side Buick Auto.יJones

108324.s .w93~187,מרחקמדשללאתורסיבובכיבקבעשם,(0.,510231.עקינ
des,גם'ור.הטעיהמהווהבמכונית

~

;

BUrgerlichen

~ Rechts
ז"8

'

Flume .

.

AII

~

emeiner.ין
13211(979],Das Rechtsgeschhh

~

(Heidelberg,כגיןאחריותאץכללבדרךכיהמעיר
.התנהגותידי-עלהצהרה

309



בהוזהפגמיפ:השלישיהשער

שלמוקדםתהליך,כןאם,מחייבבהטעיההעיסוק.וחניותיהבטחותגםכוללוהוא
,יכולותאשרחוזיות-טרוםאמרותאותן:כלומר,ההצהרותואיתורהאמרותסינון

.הטעיהלטענתבסיסלהוות,הכזביסודבהתקיים

ההצהרהאיתור.2

כללי(א)

ידי-עללהבחיןניתן,אמרותכולןהמהוות,והתניותההבטחות.ההצהרותבין
נשוא-השני;האמרהנעשתהשבוהמועד-הראשון:חיתוכיםשלושה
.לחוזהביחסהאמרהשלמעמדה-השלישי;האמרה

,האמרותביןההבחנהאת,טבלהבאמצעות,לתארניתןאלוחיתוכיםכעקבות
:כלהלן

הבטחהתניההצהרה

החוזהכריתתבעתהחוזהכריתתבעתהחוזהכריתתלפנימועד
ואחריהלפניה

עתידועתידהווהוהווהעברנשוא

אולחוזהמחוזןמהחוזהחלקלחוזהמחוזןמעמד
מהחוזהחלק

האמרהמועד(ב)

הצהרהרק;חוזי-הטרוםבשלבמעוגנת,הטעיהלטענתבסיסהמהווה.ההצהרה
כוזבתאמרה.הטעיהטענתלאששיכולההחוזהכריתתלפנישנעשתהכוזבת

הפרתשללטענהבסיסלהוותיכולהלאחייניאוהחתהכריתתבעתשנעשתה
.לבי-ובתוםמקובלתבדרךשלאקיומולטענתאוחוזה

האסיהנשוא(ג)

לעובדהאושבעברלאירועלהתייחסהכוזבתהאמרהצריכההטעיהלהוותכדי
,בהווהאובעברמצבהאמרהנשואבהיות:"הצהרה"כינויהגםמכאן.קיימתי

'ר.משפטיתנפקותכללבדרךהמשוללותגרידאדעההבעותגםנכללותהאמרותבתחום3
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.ומתןבמשאלב-חוסחוסושלטענהאוהשתקטענתלצורך

.312-313'כעמ,והטעיהחניההפרתעלהריתלהלן'ר4
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שלמבחנה.עליומצהיר,מתארואךהואאלא,זהבמצבשליטההאמרהלבעלאין
.הטעיההיאכוזבתהצהרה:האמתמבחןהואההצהרה
:כלומר,כוונהשלביטויהיאלעתידהמתייחסתאמרה,ההצהרהלעומת

רצינותהמבחני,בעיקר,והבההצהרהממבחןשוניםההבטחהמבחני.הבטחה
.ההבטחהשלהגשמתהוסיכויי

לעומת.הטעיהלטענתבסיסמהווהחוזית-הטרוםההבטחהאיןטיבהמעצם

במשאלב-תוםחוסרשללטענהאוהשתקלטענתבסיסלהוותיכולההיאזאת
.ומתן

הדיניםעליהיחולוואז,כתניהבחוזהלהיכללגםיכולהחוזית-טרוםהבטחה
.חוזיותחניותעלכללבדרךהחלים
עובדתיתהצהרהבחוכהטומנתהוזית-טרוםהכטחהכילהדגישיש,כךעםיהד
מכאן.הכטחתואחרלמלאכוונתוובדברהמבטיחשלדעתומצבבדברמסוימת
ההתחייבותמתןבשעתוכברמסוימתפעולהלבצעמתחייבלחוזהצדשכאשר

האחרונהזו.'חוזההפרתולאהטעיהמתקיימת,זופעולהיבצעלאכימחליטהוא
אולם,אותהנותןשהואבעתהתחייבותואתלבצעהמתחייבמתכווןכאשרקיימת
.אחריאוזהמטעם,מבצעההואאיןמכן-לאחר

האמרהמעמד(ד)

המבחן(1)

אפואהיא.שבהווהעובדהאושבעבראירועהמתארת.כוזבתחוזית-טרוםאמרה
.ההטעיהעילתאתמבססתהיאכוזבתבהיותהאשרהצהרה

הטועןואשר,בהתנהגותאופהבעל,בכתבהנטענת,בעתיראוכהווה,שבעברבענייןעובדה
nlYuנפאפואמכלילהעונשיהסעיף..אמתשהיאמאמןשאינואואמתשאינהיודעאותה

לטענהאלא,כוזבתלהבטחהזובהגדרההכוונהאיןאולם.מרמהבגדרלעתירהמתייחסת
שלמוכר:למשל.אמתשאינההטועןיודענטענתשהיאכעתאשר,העתידלגביעובדתית

'rשהואהכדכילקונההאומרבד )snDכיביודעו.בכביסהמתכופןאינובוVRנכוןזה.
האתמביאיםהכובירבדיאם

-

גפהואכזהמוכר.במרמההמוכראשם.הברלרכישתרנה
כן-ועל,בבדטבועההנמכרהבדשלהמתוארתתכונתו:החתיםלחוק15סעיףבמובןמטעה
.להווהאלאלעתירמתייחסתאינההנרגנההטענה

מבקרהמחבר:459(1.תשמ)6הפרקליט-שקרהיאאמתהאפ.,קרמניצרמרדכי:השוו6
דיכי,294(1)לאד-פ,ישראלמדינת'נדקוסיאן75,445פ"בעהמשפט-ביתביעת,את
כפועלאפמינהנפקאואיןכוזבתשהיאההצהרהבשעתבחושכוהצהרהמצהירשארפבכך
המחברלדעת.כחבתצהירמסירתשלהעבירהיסודותאתלקייפכדי.אמתהצהרתוהיתה

.לעבירהניסיוןרקמתקיפכאלהבנסיבות
שלובישרתם,567,574(3)לגד-פ,ל-בל'נעמיבן77/760א"בעברץהשופטדברי'רז

(א"תשמ)לגהפיקליט.עקיבהחכותבחתהטעותלסוגיית.,מוריץהודה':אלהדברים
שלבמקרההביטולסעדפני-עלהשלילייםהפיצוייםסעדהפעלתאתמעדיףהמחבר:583
.התחייבותלכבדלאכוונהגילוי-אי
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בדרךנעשההדבר.לחוזהכתניההוזית-טרוםהצהרהנכנסתרביםבמקרים
הנוסחפי-על-ומהווה.ועובדותמצביםהמתאר,לחוזההמבואבאמצעותכלל

עצמווהחוזהיש."החוזהמןנפרדבלתיחלק"-חוזיםמנסחיאצלהשגור
אתלבצעצדשלהכספיתויכולתוכוהוכדברהצהרותלמשל,הצהרותכולל

לביןבחוזההכלולההצהרהביןלהבחיןיששכךמכיוון.החוזיותההתחייבויות
.בוכלולהשאינההצהרה

שלמעמדהבדברהשאלהפתרוןאתלתלותנטובאנגליהופוסקיםמחברים
זהפתרון.הצדדיפןכוונתאחרבהתחקותהחוזהכלפימסוימתחוזית-טרוםהצהרה
במקרים.קיימתשאינהכוונהלחקורקשה,ראשית.מעטיםלאקשייםבחובוטומן

בדרך.בחוזהמסוימתאמרה,לכלולשלאאו.לכלולכוונהכללצדדיםאיןרבים

מכווניםהםואין,משפטיות-טכניותלהבחנותדעתםאתנותניםהצדדיםאיןכלל
כלולהומתןהמשאבמהלךמהםמישעשהמסוימתאמרהאםלשאלהדעתםאת

שבוברגעבאשר.המשותפתהצדדיםכוונתעללדברקשה,שנית.לאואםבחוזה

,רעהוטענתשלהיפוכהמהםאחדכליטעןהצדדיםביןמחלוקתמתגלה

מחוץשנשארהאמרהוביןבחוזהשנכללהאמרהביןהנכונהההבחנהכינראה
התנהגות:והוא,אובייקטיביבקריטריוןאלא,הצדדיםבכוונתתלויהאינהלו

ונסיכותומתן-המשאבמהלךשנאמרוהדברים,היחסיותעמדותיהם,הצדדים
.העניין

והטעיהתניההפרת(2)

ניתןיהיהכן-ועל,לחוזהמחוץכוזבתחוזית-טרוםהצהרהתישאררביםבמקרים
בחוזהחוזית-טרוםהצהרהנכללתכאשראולם.הטעיהטענתרקעליהלבסס

הטענותכל,ההטעיהמטענתלבד,המתקשרבפניפתוחות,כוזבתהיאכיומתברר
.'חוזהמהפרתהנובעות
שלממעמדואיתןתניההפרתשטועןמישלמעמדוכילזמרניתןכלליבאורח

יותרומגוונותרבותתרופותיו,יותרטובותהחוזיותטענותיו:הטעיהשטועןמי
.יותרקלהטענותיווהוכחת
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,76נ(1)כאד.פ,הרץ'נדרלבלקי66/44א-ע:השוו9

בחוזהתניההעדרכינקבעשפ,נ""
כריתתלפני,המערערתהצהרתאתשוללאינו,הרץשלרשות-כבתהמערערתמעמדבדבר
,2[21-9".2[י(2)לוד-פ.אוגש'נוזפנהנ7נ/0וא-עגם'זר.זהמעמותבדבר.החוזה
;לפיצוייפזכותקמהלאאך,כדץבוטלהחתהולפיכךהפרהולאהטעיההיתהכיטבעשכו

לאואףהטעיהטענתהוכחהלאשבו,80",79"(מוץר"פ.שמעון'נחן-בר90/4646א"וע
חוזהביטול.,מנהייפשאול,כלליבאריח'ור.הבניההיתרלענייןהחוזהשלהפרההיתה
.477(ז-תשם)לזהפרקליט.החוזהותנןהטעיהמחמת
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אכןההצהרהכייתבררוכאשרשאםמשום,יותרטובותהחוזיותות'טענות
,וכוללניתרהבהטענהשהיא,חוזההפרתשלטענהלחוזהלצדמידתקום,כוזבת

.1970-א-תשל,(חוזההמרתבשלתרופות)החוזיםלחוק1סעיףפי-על
התרופותכללועומדותעקרוניכאורחכאשר,יותרומגוונותרכותתרופותיו

יכולשהוטעהמי,זאתלעומת.ופיצוייםביטול.אכיפהובעיקר,חוזההפרתבגין
זכותלעומת,אוטומטיתתמידהיאזוביטולזכותכיאם)החוזהאתלבטלרק

תביעהבמסגרתלקבלאמנםיוכלפיצויים.(יסודיתשאינההפרהבעקבותהביטול
12סעיףבמסגרתרק,בכללאם,בפיצוייםיזכההחוזיםדיניבתחוםאולם,נזיקית

.שלוהשליליהאינטרסוכדי
מאשרהצגתוידי-עלחוזהלהוכיחיותרקלבאשר,יותרקלהטענותיוהוכחת

.ומתן-משאבמהלך(נכתבואפילואו)שנאמרודבריםלהוכיח

העילהיסודות.ג

כללי.1

לבטלהטועהרשאי,השניהצדידי-עלבחוזהמתקשרשלטעותונגרמתכאשר
:לשונהשזה,15סעיףשלברישאמעוגנתהטעיהבשלהביטולעילת..החוזהאת

השניהצדשהטעהוהטעיהתוצאתשהיאטעותעקבבחוזהשהתקשרמי"
."החוזהאתלבטלרשאימטעמואחראו
הוראהעל.וטח)בשינויי.חורת(178סעיף,ממזוזתויניחזקבהצעתההטעיההוראת

הצושהטעמוהמעיהשלתוצאהשהיאטעותטקבבחוזהאוםהתקשר-:לשונהוזה,זו
."הח7זהאתלבטלהוארשאי,מטעמואחראוהשני

.הטעיה;טעות;סיבתיקשר;חוזה:אפואהםההטעיהעילתשליסודותיה
מהווה,משנהוידי-עלשנגרמהלחוזהאחדצדשלטעותההטעיהבהיות
הביטולעילתשלרקולא15סעיףלפיהביטולעילתשלגםמעמידיסודהטעות

.י""מוטעהלהיותיכוללא,טעהשלאמי":שמגרהנשיאכדברי.14סעיףלפי
סעיףדרישתניצבת,השניהצדידי-עלתיגרםהטעותכי15סעיףדרישתלעומת

,יסודיתלהיותהטעותעלטעותבגיןביטולעילתלהוותכדי.הטעותליסודיות14
הטעות,זאתלעומת.בחוזהמתקשרהטועההיהלאהיאשאלמלאכזוטעותכלומר
.יייסודיתלהיותצריכהאינהההטעיהבגיןביטולעילתשלכיסוד

.533,541(4)מר"פ,שלב,נרבינוביץ84/11א"ע10
.494,499(2)נדד"פ,טייב'נזוממן97/5349א"ע'ר11



שהטעותהדרישהעם15בסעיףאפואמתקזזהטעותליסודיותהדרישההערר

עלהמדבר,15סעיףבנוסחביטוילידיבאהזודרישה.הטעיהידי-עלתיגרם
בעילתהסיבתיהקשר."הטעיהתוצאתשהיאטעותעקב"מחוזההתקשרות
לביןההסעירוביןבחוזהההתקשרותלביןדמעותבין:נפוללפיכךהואההטעיה
והטעות,לטעותלגרוםההטעיהצריכהבסעיףהמוצבהזמניםסדרפי-על.הטעות
.החוזיהקשראתלהניעצריכה
כיסורלעילהתבארבחוזהההתקשרותלביןהטעותבין'הסיבתהקשריסוד

היאטעות.הטעותלביןההטעיהכיןהסיבתיהקשריסודגםכך.סובייקטיביני

שלואינטלקטואלינפשילמצבגורמתהמוזכתההצהרהכאשרהטעיה"תוצאת"
אינושהואאוהמתקשרלתודעתמגיעהאינהההטעיהכאשר,זאתלעומת.טעות
מתמלאלא.נכוניםאינםשהדבריםיודעשהואאודעתומצבעללהשפיעלהמניח
.ניהטעיהבגיןביטולעילתקמהולאהטעותלביןההטעיהשביןהסיבתיהקשריסוד

חוקלגביהטעיה.2

.לעוברהרקולא,לחוקגםלהתייחסעשויההטעיההמהווההכוזבתההצהרה
לגביגם-מבטל(ות)מתוויניחוקלהצעת176סעיף:ובעתיד)לחוק(ר)14סעיף

.מחוקרטעותלביןבעובדהטעותביןההבחנהאת-הטעיה

העסקהכדאיותלגביהטעיה.3

עילהמהווהאינה,בלבדהעסקהלכדאיותהמתייחסתהטעיהתוצאתשהיאטעות
,(ממונותויניחוקלהצעת176סעיף:ובעתיר)לחוק(ד)14סעיף.החוזהלביטול
.ההטעיהעילתעלגםחל,בכדאיותהטעותאתטעותמגדרהמוציא
שנוהגיםכלליותואמרותשבחמילות,המלצהדבריההטעיהמגדריוצאיםבכך
רקאלהדבריםנוגעיםעודכל.למכירההמוצעתמרכולתםאתבהםלפארמוכרים

.הטעיהלכדימגיעיםהםאין,העסקהשלהמסחרילשוויהאוהממכרלערך
לגביהטעיהכי,15סעיףעל(ד)14סעיףמהרכבתלהסיקאין,זאתעםיחר
עקרוןאתהמגלם,החוזיםלחוק12סעיף.ומותרתלגיטימיתהיאהעסקהכדאיות

.העסקהלכדאיותרקמתייחסתהיאכאשרגםהטעיהומונעבפרץעומד,הלב-תום

.82-283ב'בעמ'ר12
,81,3Atiyahק.189:השוו13 supra note;275-274.81,11001עעCheshire

;

and.א"ע,ור

7"
,0

,יוסףבן'נגינזברג702ג/92א,ע;75"-757,ננד(2)מגר"פ,בינקין'נקופלמן2"
.540,551(1)מזד-פ

.277'בעמלעיל'ר14



הטעיה:14פרק

.בביטולהמוטעהאתמזכהאינההעסקהכדאיותלגביהטעיה:הדברנכון,אמת
סעיףבגדרפיצוייםלויוענקולב-בתוםלהתנהגותהחוכההופרהאכןאםאולם

.י'(ב)12

הטעיהתוצאתשהיאטעותתיקון.4

אינה,השניהצרידי-עלנגרמתשאינהמטעותלהבדיל,הטעיהתוצאתשהיאטעות
להצעת(177בסעיףומלשון)(ג)14סעיףשלמלשונונובעתזומסקנה.לתיקוןניתנת

מנגנוןהעדר.בלבדהטעותסעיףלגביטעותלתיקוןמנגנוןהקובע,(ממנזתויניחזק

(א):הבאותבטענותהמעוגנת,לביקורתחשוףהטעיהתוצאתשהיאטעותלתיקון
ביטולשלמקריםייתכנו,בלבד14לסעיףהטעותתיקוןאפשרותמצמצוםכתוצאה

במסגרתגם(ב);(השניהצדידיעלשהוסבהטעותכיאם)יסודיתלאטעותבגין
;המטעהבהתנהגותמוסרידופיאיןשבהםמקריםלהיכללעשוייםההטעיהעילת

ובגדרהידועההטעותעילתבגדראחתובעונהבעתליפולהעשוייםמצביםישנם(ג)
.(במחדלהטעיהבדברההוראהתחולתבגללבעיקר)ההטעיהעילת
,הטעיהבמקריגם(ג)14סעיףידי-עלהמוכתבותלתוצאותלהגיעניתןזאתעם
או)השניהצדשבפעולתהמוסריהדופיכאשר.הלב-תוםעקרוןבאמצעותוזאת

התיקוןמהצעתהתעלמות,הטעותאתלתקןלטועהמציעוהוארבאינו(במחדלו
.לב-תוםבחוסרהביטולזכותוכהפעלתהלב-תוםלעקרוןכמנוגדתלהיחשבעשויה

"מטעמואחר".5

(חמצותדיניחוקלהצעתDDI'1178(15סעיףלשוןפי-על-קמהההטעיהעילת

אישיותהוא"אחר"ה.השניהצדשל"מטעמואחר"הואהמטעהכאשרגם-
הואהשניהצדשל"מטעמואחר"ואילו.השנאיהצדמןשונהפיזיתאומשפטית

,השליחותחוק'לפהשניהצדשלשלוחו.הוראתוייפי-עלאובשמושפועלמי
כוחמיופהאושלוחשאינומיגםאולם,מטעמואחרבוודאיהוא,1965-ה"תשכ

יתכןכיאריאלהשופטמעירשם,236,242(3)מבר"פ,עזריהו,נעזר86/472א"ע'ר15
."הגייםהמשפטיהמצבזהואולם.רצויהאינההזושהתוצאה

החוזיםלחוק(5)4סעיף:.אחר.המונחמופיעשבהפבחקיקהאחריםלמקומותהשוו16
21-22סעיפים;1969-ט"תשכ,חיוביפהמחאתלחוק4סעיף;1982-ג"תשמ,האחידים

,(כלליחלק)החוזיםלחוק58-ו36,57סעיפים;1971-א"תשל.והשאילההשכירותלחול
.1973-ג.תשל,אבידהnawnלחוק38-נ3סעיפיםן1973-נ-תשל

סעיף:"מטעמואחר.ו"מטעמו"המונחיםמופיעיפשבהםבחקיקהאחריםלמקומותהשוו17
(ב)8,1015,(2)4סעיפים;1962-ב"תשכ,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוץ34

,לחו11סעיף;1969-ט-תשכ.המקרקעיןלחוק15סעיד;1967-ז.תשכ,המשכוןלחוק
"4-ד-תשמ,האזרחיהדין-סדרלתקנות67ת17ה;1971-א-תשל.והשאילההשכירות

19.



בחוזהפגמים:השלישיהשער

מטעמואחרהוא,הנהייתואוהוראתו,בקשתופי-על,השניהצדלמעןפועלוהוא
הרחבת.(י'מקרקעיןמתווךאו,1979-ט"תשל,הנאמנותחוקלפינאמן:למשל)

כאשררקמוצדקתאחרשעשהפעולותעבראלגםלחוזההשניהצדשלאחריותו
האחרפעולתאם.לוידועהרקולא,ידו-עלומורשהמוטמנתהאחרשלפעולתו

הלב-תוםהוראתאתלהפעילניתן,השניהצדשלמטעמולאאךבידיעתוהיתה
.י'ומתן-במשאבפועלהמשתתף,האחרכלפי,ומתןבמשא

במחדלהטעיה.ד

כללי.1

בווכוללההטעיהיסודאתבסיפאמרחיב,ההטעיהעילתאתהמגדיר,15סעיף
גילויןאילרבות-הטעיהזהלעניין":סיפא15סעיףלשוןוזה.גילוי-איגם

."לגלותןהשניהצדעלהיההנסיבותלפיאונוהגלפי.דיןלפיאשרעובדותשל
קייםנוסחזיי)בשיהחזורממזמתויניחזקלהצעת176בסעיףביולהוזמההוראה

בזבדותשליין)גייאי.ככוללתהטעיהבהגדירו,הקייםבחזקq'DD15שלהסיפאעל

..לגלותהשניהצדעלהיה,הענייונסיביתאז,הנוהג,הויןלפיאשר

.הטעיהתיחשבגילויחובתנוכחהשניהצדשתיקתשבהםמצביםאפואישנם

במחדלוהטעיהבמעשההטעיה.2

כיןההבחנה.במחדלתוהטעיהבמעשההטעיה:צורותשתיההטעיהלעילת
שניאתנסיבותמערכתאותהתצמיחרביםכמקרים.וחלקהחדהאינהאלהצורות

אשרהמשפטיהמצברקעעלשניתןדין-בפסקנקבע,למשל,כך.ההטעיהסוגי
הורכבה(דאזהטרמינולוגיהפי-על,"שוואמצג")ההטעיהכי,החוזיםלחוקקדם

ומתןבמשאהמערערתשלוהעקביהממושךמצגה-המעשה":וממחדלממעשה
המהותיהשינויגילויחוסר-המחדל;'הרץ'שלרשותהבתשהיאהמשימהעם

.ינ"...'היץ'שלרשותהכבתבמעמדהשחל

5ך5111א"ע;416-419'בעמ,השליחותחוק,ברק'רמקרקעיןמתווךשללמעמדו18

א-ע;3נ5(לגיד-פ,שיף'נלוקמן76,793א-ע;746(2)לאד-פ.'אלקלע'נ!'רובינשטי
תשוךיעל.אנגלוויצחק;נ36(3)לגד-פ,אברהם'נודון166/זז

~
ימשסטנם-ששחזתעל

.336(א-תשם)לגהפרקליט-ושליחותתיווך.,י,טדסגד;9נ3(ם.תש)
1נ"ד19

"
.673,683(4)לזד-פ,קסטרו'נפנידר7/

.39נ'בעמ,10ש"בהל"הנ84/11א-ע'ר20
הנתבעתשלמצגהנבעדנןבמקרהכילהעיריש.7ונ'בעמ,9ש-בהל-הנ66/44א"ע21
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הטעיה:14פרק

פי-עלהןהתקיימו15סעיףיסודותכינקבעאחרתפרשהשלבנסיבות
משקיעיםכשםפועלהואכיהמתקשרצייןכאשר,במעשההטעיהשלהאפשרות

אתמלגלותהמתקשרנמנעכאשר,במחדלהטעיהשלהאפשרותפי-עלהן,זרים
.שולחותשלהאמיתיתהזהות
להיחשביכולים,חיוךאוראשמנוד,("לא"או"כן")אחתמלה:כןעליתר
שלישוםאלאאינוננ"אמתחצי"שלהאנגליהחריגאפילו.במעשההטעיה
באופןמטעההרלבנטיותהעובדותמןחלקרקשמתארמי:במעשהההטעיהדיני

אך,אותםמונהוהואנכסיואודותשנשאלמי,למשל.כך.במחדלולאאקטיבי
שנאמרושהדבריםהגם,כוזבתהצהרהמצהיר,אחדנכסעלשעבורקיוםמסתיר
אלאמילולימבחןאינוהטעיהלצורךההצהרהשלהאמתמכחן;מילוליתנכונים
.מהותימבחן

הגילויחובת.3

כללי(א)

המתקשרעלמוטלתכאשראולם.הטעיהמהווהאינהכשלעצמהשתיקהכללבדרך
.הטעיהמהווהזוחובההמפרההשתיקה,גילויחובת

המעוגנתחובהרקאלאכלליתחוכהאינההישראליהדיןפי-עלהגילויחובת
מהבחנותלהימנעהחוקמגמתאתתואמתזוגישה.בנסיבותאובנוהג,בדין

,האנגליהמשפטמןושנשאב,החוזיםלחוקשקדםהדיןפי-על.להולמןשקשה
ראשמנוד,חיוךלבין,אחדמצדהטעיהמהווהשאינהשתיקהבין,למשל,הבחינו

אינהזומוזרההבחנה.האחר4נהצדמןהטעיהלידילהגיעהיכוליםקריצהאו
ייחשבוראשמנודאוקריצה,חיוךשכהםמצביםשיהיובלבדזולא.עודקיימת
מוקדמתגילויחובתרקעעלאלהתגובותמופיעותשכאשראלא,במעשההטעיה
.במחדלהטעיהמשוםבהןתהיה

והיאהלב-תוםעקרוןשלהמובהקותההשתקפויותאחתמהווההגילויחובת
"הקונהיזהר"שלפיוהעיקרוןחלשבו,האנגליהמשפטלגישתקוטביבניגודעומדת

רגעמאותו.יחדגפוממחדלממעשה-הלויהשופטשקובע'כפ-ולא,בלבדממחדל
נקטהלא,("הרץ.חברתעםהחוזהסיופ)במצבהלחולהעתיד'השינועללנתבעתורע)שבו
.זוחדשהעוברהמגילהנמנעהאךאלא,אקטיבימעשהשזפ

.7ינ,00נ(לגץד-פ.כססי'נגיוסמןנ78/27א-ע22
ץ.Assurance(0.,'רנ2

'

Cordogianis;21.085.Ch . App2(1866)Hallett

I

ץ.

~

Dilnmock

(0[1951]1א.805.8,

~

Chemical

I

Cleaning

~

% DyeingןCuftis:125.A , C2[921]]

(2)לד-פ,אהרוני'נהחשמונאיםביתחברת74,494א"ע:האנגליהמשפטובעקבות;808

]14.
Cheshire,81קק.274-272'ר24 % FiEoot;187.8.3(קnote518קע

:

,Atiyah.
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בחוזהפגמים:השליוניהשער

)caveat

(

emptor(.לקבועוהשאיפההחוזיםדיןשל(סוציאליזציה)החיברותמגמת
ביטוילידיבאותומתןהמשאבמהלךלב-ובתוםמוסריתהתנהגותשלנורמות
.הגילויבחובת

)faדין'לפ"גילוי"

ספציפיותדין-הוואות(1)

בסעיףכהגדרתו,"דין"בגדרנכללותגילויחובתהמטילותספציפיותחוקהוראות
:כאלההוראותכמהעללהלןנצביע.1981-א"תשמ.הפרשנותלחוק3

:לשונווזהקובע,1968-ח"תשכ,המכרלחוק16סעיף(א)

עליהןלרעתעליוהיהאוידעשהמוכרמעובדותנובעתההתאמהאיהיתה"
עלעליהלהסתמךהקונהזכאי,לקונהאותןגילהולאהחוזהגמירתבעת
הודעהלמוכרשנתןובלבדהסכםבכלאו15-ו14בסעיפיםהאמוראף

.ינ"אותהשגילהלאחרמידעליה
הרחבההגדרתהכפי)התאמה-אישלגילויהחובתמוכועלהמטיל,זהסעיף
'נמפקטורבפרשתאשרהשופטירי-עלויושםנדון.(המכרלחוק11בסעיף
עלהבנייהכיהעובדהאתלקונהלגלותהמוכרעלהיהאשרהשופטלדעת.צרפתי
חשובה"עובדההסתרת;בלבדדירות12-להוגבלה,המכרחוזהK1W1,המגרש
.נ"הטעיההמהווהגילוי-אילכדיהגיעהזו"וחיונית

,והשאילההשכירותלחוק8סעיף(ב)
"תנךי

.:לשונווזהקובע,1ד1-19

אוידעשהמשכירמעובדותנובעיםהפגםאוהמושכרהתאמתאיהיו"
זכאי,לשוכראותןגילהולאהחוזהכריתתבעתעליהןלדעתעליושהיה

."הסכםבכלהאמוראףעל7-ו6סעיפיםלפילזכויותהשוכר
בשאלתהעליוןהמשפט-ביתשופטימיניהםנחלקופרפורי'נכרמלבפרשת
מטילאינו8סעיףכיקבעהפורת-בןשהשופטתבעוד.זהסעיףשלתחולתו
הביע,הענייןבנסיבותחלאינוולכן,השטחפני-עלהבולטותעובדותלגלותחובה
בדברהגילויחובתאתהמשכירעלומטילחל8סעיףכיהדעהאתזוממןהנשיא
.הפגםלנ

לגלותהשלוחחובתאתקובע,1965-ה"תשכ,השליחותלחוק(1)8סעיף(ג)
.נ'השליחותלנושאהנוגעתידיעהכללשולח

.332-339'כעמ,המכיחוק,זמיר'רזהסעיףשללפירושו25
.231,236,241(1)לבר"פ,צרפתי'נספקטור75/838א"ע26
.701.707,713-714.715(1)לדד"פ,פרפורי'נכרמל77/240א"ע27
.1054-1056,כעמ,השליחותחוק,ברק'רוהסעיףשללפירושו28



ד.הטע:14פרק
-שרידי-עללפיושהותקנווהתקנות,1968-ח"תשכ,ערךניירותחוק(ד)

סבירלמשקיעהחשוביםפרטיםבתשקיףלהכלילהחובהאתקובעים.י'האוצר
.כתשקיףהמוצעיםערךניירותרכישתהשוקל

המכרלחוזהלצרףדירהמוכרמחייב,1973-ג"תשל,(דירות)המכרחוק(ה)
סטיה.דירותםמכרלצושבתוספתטופספי-עלהנמכרתהדירהאתשיתארמפרט

הקונהאשר,1968-ח"תשכ,המכרבחוקכמשמעותההתאמה-אימהווההמפרטמן
.המכרבחוזההאמוראףעלעליהלהסתמךזכאי
פגמיםלצרכןלגלותעוסקמחייב,1981-א"תשמ,הצרכןהגנתחוק(ו)

ועוולהפליליתעבירהמהווההאמורההגילויחובתשלהפרתה.בנכסמהותיים
.אזרחית

חובת,6בסעיף,המבוטחעלמטיל,1981-א"תשמ,הביטוחחוזהחוק(ז)
תוצאותאת7בסעיףוקובע,מהותרםבענייניםגילויוחובתוכנהמלאהתשובה

.הגילוייאי

החוזיםלחוק)2י,סע,2)

לב-ובתוםמקובלתבדרךלנהוגהחוכהאתכידועקובעהחוזיםלחוק12סעיף
גילויןחובתגםנגזרתזוכלליתמחובה.חוזהשלכריתתולקראתומתןבמשא
לפיהגילויחובתשלהפרתה:ומכאן.ומתןהמשאבמהלךמהותיותעובדותשל

.'15נסעיףשלהסיפאפי-עלהטעיהמהווה12סעיף

.1794'עמ,2417ת-ק,1969-ט-תשכ,(וצורתומבנרו,התשקיףפיטי)ערךהיירוחתכנות29
,ומיי'רלפירושו.513'עמ,3120ת.,,1974-ד-תשל,(מפיטשלטופס)דירותמכרצו30

.ואילך215'בעמ,(דירוה)המכרחוק
,רבותאאין15בסעיף"דין-בגדרהביטוחחווההול'סעיפהוראותשלזובהכללהאולפ1נ

תרופתלרבות.אחרדיןלפיהמבטחתרופותאתמוציאהביטוחחווהלחוק38סעיףבאשר
לדיון.43-46'בעמ,הביטוחחוזהחוק,ידין'ר6סעיףשללפירושו.הטעיהבגיןהביטול
הגילויחובת.,שלוגבריאלהוכן,339(2)מוד-פ,כלל'נרוטנברג89,282א"ע'רזהבסעיף
עלוהחלתהביטוחבחתההגילויחובתלהרחבת.20(א-תשג)מהפרקליט.ביטואבחוזי

הגילויחובתכיגפשקבע.77(3)נד-פ.נסיונאללה'נהלמן95/1809א"ע'רמבטחים
,למבוטחבדומה,מבטחגפ.המבטחיפעלגםחלהאלא,צדדית-חדננה.אהביטוחבחחה
א-ע'ר:הביטוחחוזהכריתתבמהלך(לחבותסייגיםדוגמת)חיונייםפרטיםלגלותחייב

פרשנות.,נגר'של'וריב,שוור'דוד:וכן.749.770(2)מטד-פ,ישר'נאליהו92/4819
"המבוטחשלהסבירותהציפיותומבחןהמנסחנגדפרשנות:הביטוחחוזה

-

גהמשפטיית

.345,373,(ג-תשם)
ברצוןפגמים-,קרצמרדוד'רהחחיבלחוק(א)12סעיףעםיחר.סיפא15סעיףלקריאת2נ

'ור;107,113ה-תשללשופטיםהעיוןבימיהרצאותקובץ"והטעיהטעות:החוזהביצירת
ש"בהל-הנ75,838א"ע;253.256(1)לבד-פ,גרבורג'נהמועלים,בג77/248א-עגפ
92,3745א-ע;421,426(4)מאד-פ,פניק'צ'נשפיגלמן85/338א-ע;237-241'בעמ.26

.359,361-362(מחץר"פ,מזרחי'נפסיל



כהזחפגמים:השלישיהשעו

הטעיהמהווהשהפרתה,ומתןבמשאהלב-תוםמסעיףהנובעתהגילויחובת
.ני"דיןלפי"גילויחובתהיא,15סעיףשלהסיפאפי-על

הונעומתןלמשאוצד,12סעיףלפיהגילויחובתהופרהשבהםמקריםבאותם
התרופות,לחלופיןאובמצטבר,זהלצדעומדות,זהגילוי-איעקבלחוזהלהיכנס

.נ'(ב)12סעיף'לפשלילייםופיצוייםבמחדלהטעיהמחמתהחוזהביטולשל

"נוהגלפי"גילוי(ג)

באזכור.עובדתיתמבחינהמקובלתהתנהגותאומקובלותהליכותפירושו"נוהג"
-נורמטיביתגושפנקאלהןומעניקאלהעובדותהמחוקקמאמץ15בסעיףהנוהג

שלהסיפאמכוח,ינ"חוקינוהג"ל,למחייבהופךבפועלנהוגשהיהמה.חקיקתית

לחוזהבכוחצדדיםשבהםתחומיםבאותםקיימת"נוהגלפי"גילויחובת.15סעיף
.מהותיותעובדותלגלותרגיליםהנדוןהחוזהמסוג

חובתהנוהגמןנובעתלחוזההצדדיםביןמיוחדיחסקייםשבהםבמקרים

ביחסיהדדיתגילויחובתקיימתשבעולםבנוהג.משנהוכלפיאחדצדשלגילוי
,וילדיהםהורים,זוגבני,שותפים,וחולהרופא,ולקוחדיןעורך:הבאיםהאמון

לפי,כמובן.ייקבעהגילויחובתהיקף.'"לאפוטרופסותשנתוןומיאפוטרופוס
.הנסיבות

"הנסיבותלפי"גילוי(ד)

מתחומי.פחותם'מוגדדאך,יוחדרחביםהנסיבותלפיהגילויחובתשלתחומיה
העובדתיותלנסיכותהכוונה"נסיבות"במונח.נוהגולפידיןלפיהגילויחובות

תיחשבגילויחובתמצמיחותאלהנסיבותכאשר.הנדונהלעסקההמיותרות
.כהטעיהשתיקה

.צלטנר'ר-הנסיבותלפי.גילויחובת[2מסעיףהנובעת'לו'הגבחובתהרואה,שונהלדעהנ3
,26ש-בהל"הנ75,131א-כעאשוהשופטודברי,200'בעמ,ישראלמדינתשלחוזיםדיני
.237'בעמ

דינימספריזופסקהצוטטה.42.546נ(3)נהד-פ,אליה'נקינסטלינגר90[99/9א"בע34
שםשנדונוכנסיבות.גילויחובתקיימתהמקרהבעובדותכיהקביעהאתלאששכדיחוזים
עשרותלפניבאוץשנרכשהחקלאיתאדמהחלקת,בעבריתשלטשלא,חתלחושבהציעו
לניצעיגלהשהמציעדורשהלב-תוםעקרתכיקבעאנגלרדהשופט.מורישוידי-עלבשנים

.הקרקעערךאתהמעלהייעודלשינויתכניתקיימתהחקלאיתהחלקהלגביביהעובדהאת
המתקשראתהמזכה,החוזיםלדוק15סעיףבמובן,הטעיהבבחינתהואזועובדהגילוי-אי

.החוזךאתלבטלהטועה
.20-[9,5(נ.תשל)המשפטים.והעתידיהנוהגבמשפטנוהמנהג".טדסקיגד'רננ
ההשפעהלדינימקורהאנגלייההיושרבדיניהמהוויפהיחסיםסוגיהפאלהבעלילכנראה6נ

undue(הוגנת'הבלת influence(,9-עי,ו'יבעת.DD'

""
ינטש.ממוזתוציחזקיהצית(וזב1

.352'בעמלהלן.ור.עושקתזות
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ד'דטע:14,פר

המוכרותגילולא,החוזיםלחוקשקדםהמצבפי-עלשנדונה,אחתבפרשה
עסקסוגלאותובבנייןחלקיםמכירת-איברברבחוזההתחייבותןכילקונים
השניההמחציהבאשר,הבנייןלמחציתמצומצמת,הנותהקוניםרכשושלמענו
היתההענייןבנסיכותכיקבעוהעליוזהמשפט-ככיחערובשופטי.לאחרשייכת
.להזחשייכתהבנייןמחציתרקכילקוניםלהבהירחובההמוכרותעלמוטלת

המשפטבעקבות,נקבעה.החוזיםחוקתחילתלפניהואאףשנדון,אחרבעניין

הפעולהלביןהמצגביןשהתרחשמהותימצםשינוישלגילויחובת,האנגלי
.פיות-על

הקרקעחלקתאתרוכשהואכילמשנהולעסקהאחדצדגילהלאאחרתבפרשה

הבעלותקשריכיקבעברקהשופט.מסויםאדםעבורהמוכרבחלקתהגובלת
.הכעליםשלזהותםגילויאתבו"חלחוזההצדדיםביןהעתידיתהמשותפת

.)'הנסיבותלפיהגילוינטלשלהפרההיווההזהותגילוי-אי
לגלותהיההמגרשמוכרעלכי,יחידבדעת,אשרהשופטקבענוסףבעניין

.'"בלבדדירות12-להמגרשעלהבנייהאפשרותהגבלתבדברהמידעאתלקונה
כיגולדברג'אהשופטקבעומבוטחמבטחביןמשפטיבסכסוך:דוגמהועוד

הסכםשלטופסעל,הביטוחיהאירועקרותלאחר,מבוטחמוחתםבההסיטואציה

.'יהביטוחחברתמצדגילויהמחייבות"נסיבות"בגדרהיא,בפוליגרףלהיבדק
מעונייןבנוכילמוכרהקונהגילתהלאדירהמכירתשלבפרשה:ולבסוף

הנשיא.חתימתומשמעותאתלולהסבירכדיהחוזהחתימתבעתנוכחלהיות
שלפיעוכרהשלגילוי-אי,לקונהידועהשהיתה,זועובדהגילוי-באיראהשמגר

.לגלותההקונהעלהיההצדדיםביןהיחסיםומערכתהנסיבות

המטעהשלדעתומצב.ה

הטועההצדשלדעתומצבכיבבירורעולההטעיהשלהעילהיסודותמהגדרת
החוזהכריתתבעתשידעלמיתעמודלאהטעיהטענת.טעותשלמצבלהיותצריך
.סובייקטיבימבחןטיבומעצםהואהטעותמבחן.לאשורןהעובדותאת

ןי ממחדלםנבעההקוניםשלטעותםכיקמעהמיעוט-שופט.23ש"תהל"הנ74/494א"ע37

אמריץדאבכגון.1.שלהם

'

caveat

~

empror'-(149'בעמ,שםכהן'חהשופט).עודאיןכיום
שללעיקרוןבמשפטזותחולה

'

caveat

~

e~nptor,זמיר'ר)המכרחוקהוראותמכוחהןוזאת,

חו

-

.הגילףחוכתמכוחוהןהלב-תופעקרוןמכוחהן,(2)6'בעמ,המכר

"
.9ש-בהל-הנ66,44א-ע)
.22ש-בהל.הנ78/273א-ע9נ
.241'בעמ.26ש-בהל-הננ8"/נ7א-ע40
.158.164(3)מור"פ,סדוכניק'נמנורה89/551א"ע41
.357,366(1)מןד"פ,כוחבוט'גפרץ90/1932א"ע42



בחוזהפגמיפ:השלישיהשער

מצבמחייבאינו15סעיףכילינראה?המטעהשלרעתומצבלגבימהאך

מצבאחרלהתחקותצורךבלי,הטעיהמהווהמוסבתטעותכל.שלוטמסויםנפשי
.ברשלנותאובפזיזותנהגשמאאולהטעותהתכווןהאם:המטעהשלדעתו

לבין(המוסתריםאו)הנאמריםהדבריםביןפערקייםכאשרנוצרתההטעיה
-כחוזהלהתקשרותגורמתוהטעות,לטעותהטעיהגורמתכאשר.המציאות

.הטעיהכגיןהביטולעילתנוצרת
אין,אובייקטימיים-ניטרלייםמונחים"גילוי-אי"ו"הטעיה"המונחיםבהיות

להיחשבאדםיכול.להיווצרותםכתנאימיוחדדעתמצבתובעיםאוקובעיםהם
אומטעהדואאםגםאלא,במתכווןמגלהלאאומטעהדואאםרקלא,כמטעה

."לב-תוםמתוךואפילו,ברשלנותהמגלהלא
הוראתשלמטרותיהבחינתמתוך,לדעתי,מתבקשתההטעיהשלזוהרחבה

שלההסתמכותאינטרסעלההגנה.ההוראהשלהכלכליההיבטובעיקר,15סעיף
.4(הצדדיםשלהאינטרסיםאיזוןומגמתהמתקשר

חמשסטעיוני"חוזהלכריתתומתן-משאבשלברשלניתכוזבתהצהרה.,ולצמןנינהגס'רנ4
.55(א-תשת)

אוכוונהבמפגיעהתובעת,במשפטנוהנזיקיתהתרמיתמןהחוזיתההטעיהנבדלתבכך44
ל-הנבחיבורה,שירה-בר'ר.המצגבאמיתותאמונהכחומדשכמוהאכפתיות-אילפחות

.547,549(כאץד"ח.נחשון'נכהן67,133א-עגס'ור.27-30'בעמ.2ש-בה
.הביטולבזכותלב-בתוםשלאכשימושחשב'ילב-תמתהטעיהבגיןשביטוליתכןכיאפ45

,ישראלמדינתשלחוזיםעיני,צלטנר'ר,רשלנותאוורוןהטעיהטעונהשלפיד,עונדלדעה
שלפיהפ,427'בעמ,32ש"בהל-הנ33",5וא-בעשמגרהנשיאדברי'ור.19"-197'בעמ
.לב-הופבחוסרפעולהאומרמה,זדוניתהטעיהעלראיהכבעררגילויחובתלקבועאין

הנשיאדי'-עלאומצה,ההטעיהלעילתכיסודלהטעותכוונהנדרשתלאשלפיה,זודעתי46
שהיתה)דעתולכיסוסכנדבך,309,327(3)מוד-פ.ליסרט'נטפחות91,1304א-בעשמגר
עלגפותחולתו,(ללקוחשירות)הבנקאותחוקשלהרהבפירושובדבר(מיעוטדעתשפ
תוזהדנן-פסקבעקבות.ערב

-

והוסד,994ן-ד-תשנבשנת(ללקוחשירות)הבנקאותחזךן
.בנקאיתאגידכלפיללקוחשערבמיעלגםהחוקהוראותתחולתטבעהשבו'17אסעיףלו
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