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הטעותבסוגייתמגמות.א

כללי.1

,בעתיד.החוזיםלחוק(4סעיףשלהשיטיןביןכיוםמקופלבמשפטנוהטעותהסדר

,נוסחווישתנההסעיףמספרכמובןישתנה,לתוקףממונותדיניחוקכניסתעם
מספרמתבלטותזהבהסדר.ישתנוילאלטעותהנוגעותהמהותיותההוראותאולם
,כלכלי-המסחריהמימד,ההסתמכותאינטרסהגנת,האינטרסיםאיזוןמגמת:מגמות
.אלהמגמותקמעאנפרט.חקיקתיתוסימטריההדיניםשלתיאורטיתפשטות

אינטרסיםאיזון.2

העקרוניתההכרהביןהאיזוןמגמתהיאהטעותבסוגייתובולטתראשונהמגמה
.העסקאותבטחוןעלהשמירהלביןבטעות

.החוזיםדיןשלהאידיאולוגיהאתלהגשיםהשאיפהמןנובעתבטעותההכרה
ופגם,אמיתיתהסכמהועלחופשירצוןעלהחוזהמושתתזואידיאולוגיהפי-על

.בהוזההדיןהתערבותמצדיקבאלה
,החוזיםדיןאתלהתאיםהצורךידי-עלמודרכתהעסקאותבטחוןעלהשמירה

חייאתהמאפיינתהדינמיות.והעסקיםהמסחרלחיי.שלוהאידיאולוגיהעל
צדשלברצונומפגמיםהתעלמות,רביםבמקרים,מכתיבההמודרנייםהמסחר
.הצהרתויפי-עלוחיובולחוזה
המחוקקהכרתאתמבטאתשלנוהחוקיםבספר14סעיףשלהגללתועצם

הכלולים.טעותבגיןחוזהלביטולוהתנאיםהסייגיםואילו;לחוזהצדשלבטעות
.חוזיותיעסקאותשלשלמותןעללשמורהשאיפהאתמשקפים,14בסעיףהםגם

והניסוחהמיקוםשינוייעלגםנצביע,לטעותהנוגעותהחוקבהוראותהדיוןכדיתוך,להלן(

.אלהשינוייםשלמשמעותםועלממונותדיניחוקבהצעתהטעותדינישל
:817,840(4)נזד"ס,הפניקס'נשלזינגר00/8972א"כעיה'פרוקצהשופטתדבריגם'ר2

בקיוםהצורךביןאיזוןפריהםסביבהשנתגבשווהכללים,מורכבתהיאהטעותסוגיית"
המתקשרשלהחופשיהרצוןכיבודלביןצדדיםביןחוזחםביחסיםמשפטיתוודאותביטחון
."טעותבשללהיפגםהעשוי

מגמותלאיזוןמגיעאשר,האנגליהמקובלהמשפטגישתאתכאןלהזכירגיתןהשוואהלשם3
,מעיקרוהחוזהביטול-קיצוניתהיאבטעותהנגועבחווההתערבותו:שונהכדרךאלה
Che~hin,8!קק.299-228;5,נ.stouar~'ר.ביותרנדירהזוהתערבותאולם and Fifoot

(1968,Maxwell,8

-

Misrepresentation (sweet4,811Mistake.
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בחוזהפעמים:השלישיהשער

ההסתמכותאינטרסהגנת.3

אינטרסכהגנתגםמתבטאתחוזיותבעסקאותמפגיעהלהימנעהמחוקקשאיפת
dramatis-השלושתהם14בסעיףהמוגניםההסתמכותאינטרסבעלי.ההסתמכות

person~eהשלישיוהאדםלהתקשרותהשניהצד,נפגםשרצונוהמתקשר:בבפרק.
באמצעותבעיקר14בסעיףמוגןנפגםשרצונוהמתקשרשלההסתמכותאינטרס

בחוזהההתקשרותכיהואהטעותלתחולתתנאי.הביטולעילתשלהסיבתיהיסוד
בקביעתואשר,סובייקטיביכיסודבהמשךיתבארזהיסוד.הטעות"עקב"תהיה

אינטרס.המתקשרשלהנפשיובמצבוהמיוחדבמעמדוהדיןמתחשבוביישומו
הסייגיםבאמצעותמוגןלהתקשרות(הטועהשאינו)השניהצדשלההסתמכות
שכריתתוחוזהשלומיידיקלביטולומונעיםהטועהשלהביטולזכותעלהמוטלים
הצדבהתנהגותדופידבקכאשראוחמורההטעותכאשררק.בטעותנפגמה

:ולבסוף.הטועהשלעניינובפניהשניהצדשלההסתמכותאינטרסנדחה,השני

העסקהשלהחזויהתקפותהעלשסמךהשלישיהאדםשלההסתמכותאינטרסגם
אגבהשלישילאדםמוענקתכזוהגנה.בפרט[4ובסעיףבכללבבפרקמוגן

-בטילותווקביעתהטעותשלהשפעתהצמצוםבאמצעות,השניהצדשלהגנתו
אדם,לפיכך.בטעותנגועהשכריתתוחוזהשל-המוחלטתמבטלותולהבדיל

רכישתו,בטעותנגועהשכריתתוחוזהעללב-בתוםבהסתמכונכסשרכששלישי
בטעותהנגועהחוזהאילו.'הטועהידי-עלהחוזהביטוללפנינעשתהאםקיימת
מופקעתהיתהזהמעין"חוזה"עלבהסתמךשנעשתההרכישה,מעיקראבטלהיה

.השלישיהאדםמידי

כלכלי-המסחריהמימד.4

ביציבותהצורך:כלכלית-מסחריתבאספקלריהגםלראותניתןהטעותדיניאת
שלהשפעתהצמצוםלידימביאיםהעסקאותבטחוןעללשמורוהשאיפההמשפט

התעלמותהמסחרחייאתהמאפיינתהדינמיותמכתיבהרביםבמקרים.הטעות
לביטולהסייגים.החיצוניתהצהרתופי-עלוחיובולחוזהצרשלברצונומפגם
המסדרלחייהחוזיםדיניאתלהתאיםהצורךמןנובעיםטעותמחמתחוזה

.והעסקים
הטעותסיכון.כלכליתמבט-מנקורתלתיאוראפואניתניםוההטעיההטעותדיני
שכןכללא,רעהוטעותעלשיודעמי.'לחברהוהןלחוזהלצדדיםהן,מחירמייצג

.369'בעמלהלן'ר4
Contracts01Kronman"ך:השוו5 . ~ tMistake , Disclosure, Information and the Law.11

1(1978)Joumal of

Legal

Studies.



החברהושלהטועהשלמשאביםלחסוךובכךהטעותאתלמנועיכול,להשגורםמי
האינטרסיםאיזוןשלמגמהגםלפיכךמשקפותוההטעיההטעותהוראות.כולה

הצדדיםוהן(הטעיה)מוסבתלטעותהצדדיםהן,לטעותהצדדיםשלהכלכליים
.מוסבתבלתילטעות

תיאורטיתפשטות.5

העברנטלללא,ופשוטאחידהסדרהוא14כסעיףהמעוגןהטעותהסדר
טעותביןההבחנהלפיהאנגליבמשפטהטעויותסיווג.האנגליהמשפטומורשת
הדדיתטעות,(ח0ת1והmistake00(משותפת

:

)mutual

I

rnistake(צדדית-חדיטעות
)~ ewuJJ (unilateral mistakeהקבועותהמידהאמותפי-עלרקהיוםנבחנתוטעות

.14בסעיף
כעובדהטעותביןהאנגליתההכתנהאתכמפורשהחוקמבטלכךעלנוסף

טעותלביןבעוברהטעותביןההבחנהאתמכללאומבטל,בחוקטעותלבין
החוזהנשואלגביטעותביןהמקובלהמשפטשלהבעייתיתההבחנהגם.במניעי
.במשפטנועודקיימתאינהתכונותיוולגביטעותלבין

חקיקתיתסימטריה.6

,ממונותדיניחוקבהצעת-ובעקבותיו,החוזיםבחוקהטעותהוראותשלהמבנה
טעותבין-האחת:הכחנותארבעקיימותזהבמבנה.והרמוניסימטריהוא

לביןהשנילצדידועהטעותכין-השניה;יסודיתשאינהטעותלביןיסודית
לביןהשניהצדידי-עלשנגרמהטעותבין-השלישית;לוידועהשאינהטעות
ביטולזכותלטועההמקנהטעותבין-הרביעית;ידיו-עלנגרמהשלאטעות
.ביטולזכותלטועהמקנהשאיגהטעותלבין

-----. דןהאנגליהמשפם6
הנחהלגביהצדדיםשניטועיםשבהפבמקויפהמשותפתהטענתכמסגרת

צ-בג'ר:(ב)14סעיףבגדראצלנוידונואלהמקריםכילינראה.העסקהשבבסיסיסודית
lד-פ,לעבודההאיציהדיןבית'נכנפי86/221 )RD(469,

כנען97/2568א-דג;47-479"
משותפתטעותתיבחןשלפיה,אחרתלדעה.632,666(2)נזד-ס,הבדיתארצותממשלת'נ

שבהםמקריסהםהדדיתטעותשלמקרים.641-642'בעמלהלן,ר,הסיגולדיןבמסגרת
לאכללכאלהמקרים.ההסכמהאתהיוצרותהרצוןלהצהרותשונהמשמעותצדכלמייחס
2'בעמלהלן'ד.הכריתהדיניכנדראלאהטעותויניכגדראצלנויידונו

"2.
.00נ-ו277'בעמלהלן'רמפורטלדיון7
Cheshire~81קק.260-231'רי

;

and

~

Fifoot.
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בצורתכמשפטנוהטעותדינישלהמכנהאתלתארניתןאלההכחנותכעקבות
:כלהלן,טבלה

זכותידי-עלגרימהדיעת'
ביטולהשניהצדהשניהצדיסודיות

+-++(א)14סעיףטעותלפי
רישא(א)177וסמיף

ממונותדיניחוקלהצעת

---+(ב)14סעיףטעותלפי
סיפא(א)177וסויף

ממונותויניחוקיהצעת

+++-15סעיףלמיטעות
חדקלתצפת781ומסיף

חתונותויני

קמה.בפירוטלהלןיידונושיסודותיה.מטבלהעיוןמתוךלראותשניתןכפי
שלושתמביןשנייםלפחותמתקיימיםכאשררקהחוזהלביטולהזכותלטועה

.השניהצדידי-עלוגרימההשניהצדידיעת,הטעותיסודיות:הבאיםהיסודות

טעותמהי.ב

הגדרתה.1

ביןמבחיןזהסעיף.במשפטנוהטעותדינימקורהואהחוזיםלחוק14סעיף
ידועהשאינהיסודיתטעותלבין((א)14סעיף)השנילצדהידועהיסודיתטעות
אתלבטלרשאיהטועהידועהיסודיתטעותשלבמקרה.((ב)14סעיף)השנילצד

,המשפט-לביתהביטולכוחנתוןידועהלאיסודיתטעותשלבמקרהואילו;החוזה

.זאתלעשותהצדקשמןראהאםרקיפעילואשר
14סעיףשל-(ב)ו(א)-הקטניםסעיפיושויאוחדומתונותדיניחוקבהצעת

.נוסחבשינוייהקייםהחוקהוראותטלחוזרתשהוראתו,(177)אחדלסעף
החוזיםבדיניטעותלמונח.טעותשלקיומההוא14סעיףשלהסובבהציר
למשמעותולאואףהרגילה1הלשוניתלמשמעותוזההשאינה,משלומשמעות
.י"אחריםמשפטבתחומי

."שיבוש,משגה,שגיאה"כשושןאבןבמלוןטעותהגדרת,למשל,'ר9
Williams;ואילך814'בעםבמשפטיולאעושרעטויתדיני,פרידמן,למשל,'ר10 , Textbook



טעות:13פרק

אתתואמתשאינהלחוזהצדשלאמונהאומחשכההיאהוזיםבדיניטעות
איננהשהתמונהבעודמקוריתתמונהמשמעוןקונהשהואסבורראובן.המציאותי

לאשורוהמצבלביןראובןאותושמדמהכפיהעובדתיהמצבביןזהפער.מקורית

.טעותםהוא

בחוקטעות.2

אתמבטלהחוזיםלחוק(ד)14סעיף.המשפטילמצבגםלהתייחסיכולהטעות
טעותגםומכליל,בחוקנןטעותלביןבעובדהטעותביןבעברששררהההבחנה

החליםהדיניםשלוגוברההולךהסיבוךנוכחמוצדקתזוהכללה.טעותבגדרבחוק
.בבללחוזיםועלמסחריוהעסקאותעל

מןמוטעיתמשפטיתמסקנההמתקשרמסיקכאשרמתרחשתבחוקטעות
.הדיןאתיודעאדםשכלחזקההאזרחיבדיןאיןהפלילילדיןבניגוד.העובדות

.חוזיתמחבותלפטורעשויהגםעשויהלגביווטעותהחוקדיעת'-אי
הטעותבהגדרת.חוק.המלהאת(176בסעיף)מחליפהממונותדיניחוקהצעת

,ליישמואוהחוקלפירושגםלהתייחםיכולהשטעותלהבהירכויואת,-וין.במלה

אינהמשמעוןרוכששהואשהדירהסבורראובןכאשר,ימשל,כד.למילותיורקולא

.המצביזהאיושלמעשהבעוד,הדיירהגנתלחוקיכפופה
חלקהחוקגםמהווהבחוקטעותלביןבעובדהטעותביזההבחנהביטולעם
,הנוספיםהנדרשיםהתנאיםאתמקיימתהיאאם,לגביוטעות;העסקהמרקע

.לטועהביטולעילתלהקנותעשויה
הקרקעלגבישהוצאלדעתבלי,קרקעחלקתלדינהמוכרתלאהכאשר,לפיכך

.טעותקיימת,החלקהערךאתמשמעותיבאופןהמעלה,הפשרהצו

orlCriminal(ו.יס(ים,ר%19י517,514,469,451

~

Law;כלליחלקלהצעת(א)43סעיף
.נ20(מ-תש)ימשסטים,חרשעונשיןלחוק

4א-ע'ר1[

00/972א-בע.זוהגדרהאומצהשבו.33.541נ(4)מד-פ,שלב'נץ'רבינוב[1/"

" "40'בעמ,2ש-בהל-הנ
שלשגויההערכה-כהטעותאתה"פרוקצהשופטתהגרירה,

הרי,מדומהמציאותפי-עלפועלשאדםסקופ.:והוסיפה.-האמיתיתהדבריםמציאות
.פגפילהתלוותעלוללפעולההמתלווהשלרצונו

המצבביןהפער;החוזהעלחתימתומשמעותאתהביןשלאדירהמוכרלגביהדיןהוא12
פיד,בוחבוט'נפרץ90/1932א-ע:מעותמהווהלאשורוהמצבוביןעיניולנגדשראה

.66נ,7נ3(1)מז
המשפט-ובית.החחיפחוקצאתלפניעודלביקורתזכתה,האנגליבמשפטשמקורה.זוהכחנה[נ

א-ע;604,613-614(1)כגד.פ,איסטווד'ניפת6,292"א-ע'ר.ביטולהעלהמלהןהעליון
.6נ339,3(2)כהד-פ.כהן'נחי70/570

K.671לעובדותהשוו[4 .B119501]Butcher1
"5011.

277



בחוזהפגמים:השלישיהשער

העתידלגביאמונה.3

לבין,המתקשראותושמדמהכפי,המשפטיאוהעובדתיהמצבביןהנוצרהפער
בהווההקייםלמצבטעותמתייחסתטיבהמעצם.טעותהוא-לאשורוהמצב

בהווהקיימותבעוברותכשמדובר.טעותכגדראיננההעתיד'לגבטעות.בעבראו
להיווצריכוללפיכך.בוודאותלהיקבעהאמתניתנתבעברשהתרחשוובאירועים

יכולאינוכזהפער.לאשורוהמצבלביןהמתקשרשלהמוטעיתסברתוביןפער

.לגביוודאותקיימתלאכי,לעתידבאשרלהיווצר
תקווהאושנכזבהתוחלתאלאחוזיתטעותבגדראינההעתירלגביאמונה
מתוךערךניירותלרכישתחוזההעושהלאדם:דומההדברלמהמשל.שנתבדתה

טעותאינהזואמונהשלהתבדותה.לעלותיוסיףאלהניירותשלשעדנןאמונה

.שנכזבהציפייהאלא14סעיףבגדר
הקייםהמשפטיאוהעובדתילמצבהמתייחסת,טעותביןאפואמבחיזהדין

שלמוטעיתהערכה.לעתידהמתייחסתמוטעיתאמונהלבין,החוזהכריתתבעת
.טעותבגדראינההחוזהעריכתלאחרשיתקיימונסיבותאושיתרחשואירועים

עריכתבעתהקייםהענייניםלמצבהנוגעתטעותשלבסיכוןרקמכיר14סעיף
.עתידייפייאירועיםשלבסיכוןולא,החוזה

:6ש-בהל-הנ221/"6צ"בבגדין-לפסקהלב-תשומתאתלהפנותהראויTbזהבהקשרנו

כקשתופי-עלקימל,הלאומיהביטוחכהזקכמשמעותועבודהנכה,העותרוובפרשה
במצבהחמרהעקב.הלאומיהביטוחלחוק(א)70לסעיףבהתאם.קצבהבמץופמהווןמענק

לאומילביטוחלמוסרפנההעותר.בעבר6נ%במקופ,%91-לנכותושיעורהגיעבריאותו
לקבלוביקש

-

סמך-עלהעותרפעלכןבעשותו.החדשותנכותודורותבגין,מעגאוצבה
זכאותקמהדנןבנסיבותשלפיו,שנה2"-כבמשךלאומילביטוחבמוסדמקובלשהיה,הנוהג

לעבודההארציהדין-מביתיצאהבינתייפכי,נדחתההעותושלפנייתו.נוספתתבה,לקבלת
העותרמטענותאחת.נכותלקצבתזכאותעוראיןלצמיתותהקצבה,היוועםשלפיההלכה
שלטענההיתה,אותןשאישרולעבודההדין-ובתילאומילביטוחהמוסרהחלטותכלפי
השופטתמנתחתהדין-בפסק.לצדקהגבוההמשפט-ביתדעת-עלהתקבלהזווטענה.טעות
ומשנההעותרשלהטעותטענתאתמדבלתאדדברשלובסופו,הטעותדיניאתפורת-בן
לביטוחהמוסדלביןהמבוטחביןשהיחסמכיוון.לעבורההדין-ביתשלפסיקתואתפיה-על

החוזיפשבחוךהטעותדיניאלפורת-בןהשופטתמגיעה,סטטוטוריאלאחתיאינולאומי
אתהקובע,'הכללהחוזיפלחוק(כ)61סעיףבאמצעות.זהיחסעלאותםומחילה,הכללי
חיוביפועלחוזהבבחינתשאינןמשפטיותnOTYDעלגפהחוזיפחוקהוראותשלתחולתן
לאומילביטוחהמוסדnJYuאתדינה-בפסקדוחהפורת-בןהשופטת.מחוזהנובעיפשאינם

שאינהבטעותהדן(ב)14סעיףאתומחילה,הנדוןהמקרהעלחליםאינסהטעותדיניכי
באלטענתבמפורשפורת-בןהשופטתמתיחסתכןכעשותה.השנילצדידועה

-

המוסדכוח-חוכ

עודקייםשהיהממצבלהבדיל.מאוחרתהתפתחותעלחלאינו(ב)14סעיףכילאומילביטוח
על(ב)14סעיףשלתחולתואתקובעתוהיא,ידה-עלנדחיתזוטענה.הנדוןההיותבשעת
.(479'בעמ,שפ)לחוק(א)70סעיףשלהנדוןלפירושובאשרהצדדיםשלהמשותפתטעותפ
למסקנתנובסתייהלעבודההדיןבית'נכנפי86/221ר-בבגהדין-פסקאפואעומדלכאורה
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טעות:13פרק

הכריתהבעתנודעושלאעתידייםואירועיםצפויותבלתימאוחרותהתפתחויות
מבחינה.הסיכולדינישלהמסגרתהיא,שונהמשפטיתבמסגרתבמשפטנונדונים

מתייחסהראשון:בתכליתשוניםמשפטייםמושגיםהםוסיכולטעותאנליטית
שניכיןהגבולקוויכמצתות,זאתעם.י'לפקיעתו-והשני,החוזהלכריתת

.חדיםכהאינםהאמוריםהמושגים
.האנגליתבמשפטגםמוכרתשנכזבהציפייהלביןטעותביןההבחנה

כריתתבעתהקיימותעובדותלגביטעותביןמבחיןהאמריקניהמשפטגם
existing(החוזה

:

facts0)85nlistake(עתידייםאירועיםלגבימוטעיתאמונהלבין
)the future5ב0ןpoor pedicition(.מקריםבאותםבעיקר,קלהאינהזוהבחנה

היאזאת-ובכל,הכריתהבעתהקייםהענייניםממצבהצדדיםציפיותנבעושבהם
אתב"בארההמשפטבתימפעילים,למשל,כך.המשפטםבתיידי-עלמופעלת

בלתי,מאוחרתלהתפתחותולאקייפמשפטיאועונדתילמצברקמתייחסתטעותשלפיה
העמקהאיןכנפיבענייןהדין-בפסקאמנפ.מדומהסתירהאלאאינהזוסתירהאולפ.צפויה
שהוצגההגישהעםמסקנתוואתהגיונואתליושבניתןאולם,nTYDnבמושגמפורטודיון

בגוי
הגמלההיווןבעתייפ,שהיהענייניםלמצבהטעותהתייחסהכנפיבפרשתגם.הדבריפ

ראינהופעולתה,למפרעהואשיפוטיתהחלטהשלתוקפה.מאוחרתלהתפתחותולא

-

מכאן
,דקלרטיביתהחלטההיתה(א)70סעיףאחשפירשהלעבודההדין-ביתהחלטת.ולהבא

'בעמ)פורת-בןהשופטת'כדבר.ומעולפמאזשהיהכפיזהסעידשלמובנועלשהצהירה
כאלבענייננוההלכהשקבעהלפירושלהתייחסשיש,היאהדברמשמעות.:(הדין-לפסל0,4

הלכתשלמצומצםלפירוש."ל.הנלחוק(א)70סעיףשלחקיקתולמןפ-קשהיה.פירוש

'ר"מתמשךטיבומעצם"ביניהםשהקשרמ'כצדדמדוברשכהםמקריםעלרקכהלה,כנפי
בטענתלהכירשלאבחרטלהשופט.26נ,נ[3(2)מחד"פ,לאשי'נארואסטי90,2444א-ע

להעלותואין,.ולוודאותלסופיותחשיבותיש"שבוחוזהנכרתהצדדיםביןבאשרהטעות
שונהפירושעלזמןלאדרהצהירהמשפט-שביתמפנירקלבטלויוכללחוזהשצדהדעתעל
.עשייתובשעתלחוזההצדדיפשחשבומסההדיןשל

Treitel,גם'רלסיכולטעותביןלהשוואה.להלןוחמישההעשריםהפרק'רבסיכוללדיון16

.1גתק.925-924
W.L.'ר17 .R(1977]Amalgamated Investment afid Property , Walker and Sons

התכוון-המוכרכיריעת-שהקונה.מבנההיהזהבעניןהחתהשוא).171,164-[72
מבניפברשימתהמבנההכללתעלברשויותהוחלטהחוזהעריכתלפניעוד.ולפתחלשפץ
וכתוצאההחונהעריכתלאחרנעשתהעימהההכללה.ארכיטקטוניאוהיסטוריערךבעלי
גורפהיההאישורסירוב.ביותרמסובךהמבנהלפיתוחאישורבלח,שלההליךהיהממנה

מאותושבעבמיליוןהסתכמההעסקהכלכאשר)ט-לישוחציבמיליוןהמבנהערךלהפחתה
הקונהשלאמונתוכיוקבע,הטעותטענתאתדחהלערעוריםהמשפט-בית.(ט"לישאלף

המבנהנכללטרםהחחהשנערךבעת.משפטיתטעותמהווהאינהלפיתוחמתאיפשהבית
משמעותיתבמידהיופחתוערכוברשימהייכללשהמבנההאפשרותולכן.האמורהברשימה

.בעסקהממילאהטבועהסיכוןאתהגדילה,ר
473ו26ררר(26.(ן[1972),למשל,'ר[י

,

Taussing.ץLeasco.טאוסיגעשהזהבעניין,
נערךהחוזה.הבתהחברהלרכישתליסקועפחוזה,ליסקושלבתבחברהמנהלשהיה
החוזהלבטלותטאוסיגטעןשנהאותהשלמאיובחודש.1971שנתשלפברוארבחודש
הניחודדיפ?הכיטעןטאוסינ.1971בשנתהחברהרווחיבהערכתהצדדיםטעותמחמת



בחוזהפגמים:השלישיהסעד

גופנייםלנזקיםמחבותשחרורשלבסוגיהשהתבדתההערכהלביןטעותביןההבחנה
)personal injury release(.במסגרתכאשרכאלהבמקריםמועליתהטעותטענת

הוחמרמכןולאחר.מחבותשחרור(למבטחואו)למזיקהניזוקנתןפשרההסכם
.ההסכםעריכתבעתלדעתהפשרהלהסכםהצדדיםמשיכלויותרגדוליםונזקיומצבו
להסכםהצדדיםכאשרהניזוקשלהטעותטענתאתדחוהאמריקנייםהמשפט-בתי

בעתידועשהיה,מסויםגופנינזקשלהתוצאותאתנכונהלאבצורההעריכוהפשרה
לעצםהתייחסההטעותכאשרהטעותטענתהתקבלהזאתלעומת.ההסכםעריכת
.ן'ההסכםעריכתבעתהניזוקשלבגופווטמוןקייםככרשהיההגופניהנזק

טעותלהתרחשותסיכוןנטילת.4

,להסכיםרשאיםלחוזהצדדים.ריספוזיטיביהוא.החוזיםדיניכרוב,הטעותדין
התרחשהכישיתבררבמקרהכיניהםהסיכוןחלוקתעל,במשתמעאובמפורש
שויתרלחוזהצר.הטעותדיניתחולתאתשוללתכזוהתנאה.החוזהבכריתתטעות
זכותעלגםויתרלהתרחשותההסיכוןאתעצמועלשנטלבכךהטעותטענתעל

.זומטענההנובעתהאוטונומיתהביטול
הטעותדיןבמסגרתהסיכוניםחלוקתדוקטרינתאתאימץהעליוןהמשפט-בית

והיוותהמרשיםאנליטילדיוןזו.דוקטרינהזכתהלאחרונהאולם.1"מקריםבכמה
.ייהפניקס'נשלזינגרבפרשתיה'פרוקצהשופטתשלדינה-לפסקבסיס

:זובפרשההעובדותהיוואלה

כיסוישכללוביטוחבפוליסותהפניקסבחברתמבוטחהיה(שלזינגר)המנוח

אתהמנוחביטלזובמחלהלקהכילונודעבטרם.הסרטןמחלתמפניביטוחי
ולאחרבסרטןחולההואכילמנוחנורעהפוליסותביטוללאחרחודש.הפוליסות

הביטוחחברת.הפוליסותשלהביטוללהודעתביטולהודעתשיגרחודשיםמספר

נגדהמנוחאלמנתשלמטענותיהאחת.הביטולהודעתביטולאתלקבלסירבה
.טעותמחמתלביטולניתנתהפוליסותביטולהודעתכיהיתההביטוחחברת

הפסידהשלמעשהבעור,1971המסבשנת000,200$שתרוצחחברההואהחתהשנשוא

ממצבחלקהיולאהנדונההמסבשנתהחברהרווחיכיבע,המשפט-בית.000,12$החברה
שהיההעניינים

-

אירועלגבימוטעיתהערכהלצדדיםהיתהאלא,החבהכריתתבצחייפ
ואיןמראשמהערכתםשוניפידיושהרווחיםהסיכוןאתעצמועלצדכלנטללפיכך.עתידי

אדםמכליותרהחברהעסקיעלידעשטאוסיגוקבעהוסיףהמשפט-בית.משפטיתטעותזו
.דצפזימןפחותיםדזזחיםשלהסיכוןאתעצמועלנטלולפיכך,בליסקואחד

.11,פ(קק.19568-567
~

Farnsworth vo.
,15ש"כהל"הנ90/2444א"ע;577,593(1)נאר"פאטראשי'נלולוכן95/2495א"ע'ר20

.350,357(3)מוד"פ,ישדאליפטמעליות,נדברתנאות89/345א"ע;527-528'בעמ
.2ש"בהל"הנ21

280
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נתגלעההמנוחאלמנתשלבערעורהשדנוהעליוןהמשפט-ביתשופטיבין
כברירתשימושבעשותו(טעות)כרצוןפגםבמנותהתקייםאםבשאלהמחלוקת

אתקיבל,מיעוטבדעת,לוי'אהשופט.הביטולמןחזרהלוהמאפשר,הביטול
חלשעליה,טעותמתוךהפוליסותביטולהודעתניתנההפרשהבנסיכותכיהטענה

שלשיפוטיביטולהמאפשר,(ב)14סעיף-החוזיםלחוק(ב)61סעיףדרך-
,רובברעת.יה'פרוקצהשופטת,לעומתו.ברצוןבפגםשלוותההמשפטיתהפעולה

.החוזיםלחוק14בסעיףכמשמעותהטעותהנדוןבענייןהתרחשהלאכיקבעה
טיבהמעצםמלווהשכריתתו,הביטוחחוזהמהותעלהשופטתהשתיתהדעתהאת

מכיוון.דנןבחוזהפיצויברשהוא"הביטוחמקרה"הגדרתועל,סיכוניםבהקצאת
-כקינוןולא-ואיבחוןכגילויהביטוחמקרהאתהגדירההביטוחשפוליסת

אינוהמבוטחכיה"פרוקצהשופטתקבעה,המבוטחשלבגופוהסרטןמחלת

קבעהלענייננו.נתגלתהטרםאשרמחלהבגופושמקננתמקוםביטוחלדמיזכאי
שנטלוהסיכוניםבגדרהיתההרפואימצבובדברהמבוטחשלהטעותכיהשופטת

הודעתביטולאתהמצדיקהטעותולא,הביטוחמקרהבהגדרתהצדדיםעצמםעל
.הפוליסותביטול

וביןאוטונומיביטולאםבין-החוזהלביטולכעילהאפואתוכרלאטעות
להתרחשותהסיכוןאתמטיל,פירושופי-על,החוזהכאשר-שיפוטיביטולאם

:יה'פרוקצהשופטתכדברי.הביטולמבקששלשכמועלהטעות

,הטועההצרעלסיכוןנטילתכמניחחוזהיפורשנסיבותבאילוהשאלה"
להגדרתבאשרהחוזיםדיניפרשנותשלכללייםעקרונותפי-עלנבחנת
זהובכלל,הצדדיםשלהחוזיותוהחובותהזכויותשלוהיקפןמהותן

.ש"הלב-תוםעקרונות
זכותלטועהלכאורההמעניקה,החוזהבכריתתטעותטענתעולהשכאשרמכאן
במפורש,עצמועלנטלשצדהסיכוניםבגדרנכללתהטעותאםלבחוןיש,ביטול

יישמעלאטעותלהתרחשותהסיכוןאתעצמועלשנטלצד.בחוזה,מכללאאו
.הסיכולינתגשםלהוותוכיבטענה

.841'בעמ,שם22
'נאהרן90/4481א"כע(חתההפרתשלכהקשרשנאמרו)חשין'מהשופטלדבריהשוו23

.427,437(3)מזר"פ,פרץ



aln:השלישיהשער
~

oבחוזה

ידועהטעות.ג

כללי.1

אתלבטלהטועהרשאיהשנילצדידועהאחרצדשלהיסודיתטעותוכאשר
:יסודותיההםואלה,(א)14בסעיףמעוגנתידועהטעותבשלהביטולעילת.החוזה

היסודותכלבהתקיים.השניהצדוידיעת;הטעותיסודיות;סיכתיקשר;חוזהקיום
.החוזהאתלכסלהטועהשלזכותוקמההאלה

הקייםהויןטל,נוסחבשינני,חורממונותויניחוקלהצעתרישא(א:177ספין

.ווטה.ההטעותעילתשלהמצטרריםיסודותיהבעניין

חוזהקיום.2

הטעותבדיניההנחה.חוזהקיוםהואטעותבגיןהביטולעילתשלראשוןמרכיב
זהמטעם.פגוםכיאם,תקףחוזהנכרתהצדדיםביןכיהיא(בכללהפגמיםובדיני)

דיניבמסגרתבמשפטנועודנדונה,האנגליתבדיןכמשמעותה,ההדדיתהטעותאין

מייחסצדכלכאשרחלההדריתטעות.י'החוזהכריתתדיניבמסגרתאלא,הטעות

הנסיבותמןלהפיקניתןולא,ההסכמהאתהיוצוותהרצוןלהצהרותשונהמשמעות
מכיניםהצדדיםשבה,כזועובדתיתבמערכת.אלהרצוןלהצהרותאובייקטיבימובן
וקיבולהצעההעדרמפאתחוזהנכרתלא,שונותבדרכיםביניהםההתקשרותאת

.2'לפעולהכללנכנסיםאינםהטעותודיני,חופפים

סיבתיקשר.3

ביןלהתקייםצריךטעותבגיןהביטולעילתשליסודהמהווההסיבתיהקשר
.בחוזהלהתקשרותהגורםלהיותצריכההטעות.כחוזהההתקשרותלביןהטעות
אתהניעהלאאולםהחוזהכריתתלקראתומתןמשאבמהלךשנפלהטעות

.החוזהיילביטולעילהמהווהאינה,ההתקשרות

Ratfles(1864)2שחנא906הואההרדיתהטעותבנושאהקלסיהדן-פסך24

'

, SVichelhaus

I

,617(3)מוד-פ.לויטין'נפז59/536א"בעהובאזהדין-פסק.)Peerlessהאונתהעניין)

החוזהשלשונהבפירושדוגללחתהידכלכאשרשלפיהלפרופורציהכהדגמה,628-629
לקבועהמשפט-ביתעל,והנסיבותהמסמךמןוהגיוניתסבירהמשמעותלהפיץניתןולא
.חווהנוצרשלא

א-ע;710ור"פ,שינדלד'נעמל50/130א"ע;האנגליתההלכהחלהההוזיפחוקלפני25
.751.704(1)לדד-פ,פיפורי'נכרמל77/240

.664'בעמ.6ש-בהל"הנ97/2565א"רנ'ר26
לוי'נרובינשטין79/565א-ע:השוו27

"
.591,597(4)לדד-פ,
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:סובייקטיביומבחנו,(א)14בסעיף"עקב"במלהטמוןהסיבתיהקשריסוד

אשר,מטעותנבעהבחוזההתקשרותוכילהראותטעותבגיןלביטולהטועןעל

.נ'סוכייקטיבי-מנטלייסורהיאמהותהעצםפי-על

הטעותיסודיות.4

במילותטמוןטעותבגיןהביטולעילתשלנוסףכמרכיבהטעותליסודיותהדרישה
."בחוזהמתקשרהיהלאהטעותשלולאלהניחוניתן"((ב)14סעיףוגם)(א)14סעיף

-ההותזלאאולם-נישחזקמעאשונהממונותויניחזקלהצעת(1177אבסעיף

אלמלאבחוהתתקשרהיהלאשהאלהניחסביר.במיליםטמז1הואושם,זהיסודשל

..הטעות
מבחןהרי,סובייקטיבי-לעילכאמור-שמבחנוהסיבתיהקשרלעומת
היאטעותוכילהראותטעותבגיןלביטולהטועןעל:אובייקטיביהואהיסודיות
השימושמןנובעזהמבחן.הסבירותמבחןהוא,אובייקטיבימבחןפי-עליסודית
היסודיותבדרישתלעמודכדי.אובייקטיבילמבחןהאופייני,"להניחניתן"במונח

.בחוזהמתקשרהיהלאטעותואלמלאכיההנחהסבירותאתלהוכיחהטועהעל
,י'בחוזהמתקשרהטועההצדהיהלאאירעהשאלמלאלהניחניתןאשרטעות

.'""מהותהולעצםשנעשתההעסקהלשורשהיורדת"וחמורהמהותיתטעותהיא
בלשוןמופיעאינוהאמורשהתואראףעל,"יסודיות"בשםזודרישהלכנותרגילים
בגיןמחוזיםהתחמקותשלמצבלמנוענועדההטעותשלהיסודיותדרישת.החוק
.ורציניתחמורהשהיאבטעותמדוברבזאםאלא,העסקהמהותשלהבנהאי

הטועהאותהשהביןכפיהעסקהביןמהותישוניהיוצרתזוהיאיסודיתטעות
העליוןהמשפט-בביתנקבעהמהותיהשונימבחןבעקבות.האמיתיתהעסקהלבין

הצמדהכהפרשיהחבותמעצםלהבדיל,שנצטברהחובלגובההנוגעתמעות"כי
.)י"יסודיתטעותלהיחשביכולהאינה,המשכנתאחובעלנוסףוריבית

.אלהדבריםפורת-בןהשופטתמאמצתשם,481,בעם,6ש"בהל"הנ86/221צ"בג'ר28
,צרפתי'נסמקטור5/838ךא"ע;260,272(2)לר"פ,דנציגר'גזנדבנק5/440דא"ע:השוו29

.231,242(נ)לכד"פ
א"עגם'ור.73516ג(כגלד"פ,אחמד'חג'נמורשד'חג68/626א"כעלנדויהשופטדברי30

,209(4)נדד"פ,מ"בעפרוייקטיםוקידוםזום"בשורה'נמ"כעאילוןנתיביחכרת98/1581

היורדת"יסודיתטעותבנכסזכויותמצבבדברצדבטעותטירקלהשופטרואהשם,218
."העסקתלשורע

מוסיףמכןלאחר.494,502(1)מאד"פ,גלאור'נגחמני82/406א"בעבייסקיהשופטדברי31
כהגדרתהטעותכגדראינהכזוטעותאולם.העסקהבכדאיותבטעותמדוברכיהשופט
אםיסודיתהיאאםבשאלהלדוןמקוםהיהלאלכאורהכןועל,החוויםלחוק14בסעיף
עלהמשפיענתוןלגביבטעותאלא,העסקהבכדאיותכטעותמדוברשאיןבהנחהרק.לאו
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מכרעתהשפעהלהשישהממכרשללתכונותביהםטעותכינקבעבפסיקה
הואהחוזהמושאכיהניחולחוזההצדדיםכאשר.יסודיתטעותהיאהתמורהעל

יסודיתהיאהטעות,רבאמנותיערךבעלותהןהתמונותכיוהתבררקיטשתמונות
.ננ(זהכענייןהסיכוןאתעצמםעלנטלולאשהצדדיםוכלבד)

,'בשבפרקהביטולעילותשארכללביןהטעותביןמבחינההיסודיותדרישת
,ההטעיהעילות,לטעותבניגוד.האחרותבעילותהפגםשלהגרימהמולוניצבת
.לחוזההשניהצדידי-עלנגרמותהןאולםיסודיותטעונותאינןוהעושקהכפיה

ראויהזולתידי-עלנגרםברצונושהפגםמיכיהיאזההבדלשביסודהתפיסה
.הזולתגרםלאברצונוהפגםשאתממיותר'רבהולהגנהלהתחשבותלכאורה
.היסודיותדרישתידי-עלמתקזזתהטועהפני-עלוהעשוקהכפוי,המוטעההעדפת
שאינוברצוןפגםכנגדשקולה,יסודיתהיאאולםהזולתאותהגרםשלאטעות

.'השנהצדידי-עלנגרםאולםיסודי

השניהצדידיעת.5

סעיףלבין(א)14סעיףביןהמבחיןהואהטעותעלהשניהצדשלהידיעהיסוד
גםוהוא,((1177אסעיףשלוהסיפאהרישאביןשוננתויניחוקובהצעת)(ב)14

שטעותומירק.אלהשבסעיפיםהביטולעילותשלהשונהתוצאתןאתהמסביר
היתהלאשטעותושמיבעוד,החוזהאתבעצמולבטלזכאיהשנילצדידועההיתה
.המשפטה-ביתשלדעתושיקולבהפעלתהביטולבענייןתלויהשנילצדידועה

ידיעהאו("ירע")בפועלידיעההיא(א)14בסעיףהנדרשתהשניהצדידיעת
,מחלופותיואחתפי-על,זהתנאימתקייםשלאמקום.("לדעתעליוהיה")בכוח
.נ'הביטולעילתקמהלא

בידיעהטמונהעדרית-חדטעותבגיןחוזהלביטולוהכלכליתהמוסריתההצדקה
ולארעהוטעותעלהיודעלחוזהצד.מוסריתמבחינה.השניהצדשלבפועל
,כלכליתמבחינה.החוזהמןליהנותזכאיאינוממנהלשחררוכדידברעושה

ושלהטועההצדשלמשאביםלחסוךובכךלמונעהיכולהטעותעלשיודעמי
.י'בכללותההחברה

,השופטשלאמירתו.הטעותיסודיותבשאלתבייסקיהשופטשללדיונוסקופיש,זוכדאיות
.מדיגורפתניאית,"יסודותטעותלהיחשביכולהנה.א.החובלגובהבאשרטעותשלפיה

'בעמלהלן'רזהדנן-בפסקמפורטלדיון.666.619'בעמ,6ש-בהל-הנ79,2561א"דנ12

216-218.
.459,462(3)מדר"פ,רובין'נרובין88/690א"ע'ר33
ד"פ,קרון'נעירוניפיתוחמקור89/670א"וע,272'בעמ,29ש"בהל"הנ75/440א"ע'ר34

.12,ד(3)מה
.חפ0ותסיא.פרקטי5note'רהטעותדינישלהכלכלילהיבט35
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התחקותמצריכההוכחתואשר,סובייקטיבייסודבפועלהידיעהיסודבהיות
הטועהיעדיףרביםבמקריםכילצפותניתן,השניהצרשלוכוונותיולבוזככיאאר

אתלרעתהשניהצדעל.בכוחהידיעהיסודהוא,החלופיהיסודאתלהוכיח

,לחוזההצדדיםכיחסיהתחשכותתוך,נסיכותכאותןיודעהיהמכירשאדםמה
.מהםאחדכלשלובעיסוקובמעמדו
אובכוח,יריעתונדרשת:סתמיתלשון(א)14סעיףנוקטהידיעהנשואלעניין

ולאורמטרתהפי-עלהנדונההחוקהוראתפירוש."כךעל"השניהצדשל,בפועל
אינו(א)4ןבסעיףהידיעהנשואכילמסקנהמביאבההטמונההמוסריתההשקפה
הביטוי.יחדגםהיסודותשניאלא,בלבדהטעותשליסודיותהאו,גרידאהטעות

,להפרדה,לדעתי.ניתןאינו"בחוזהמתקשרהיהלאהטעותשלולאלהניחוניתן"
.ליסודיותהוהןלטעותהןמתייחסתהשניהצדוידיעת

סעיףשלהחלתולשם,דיזודעהלפי.שונהדעההובעההמוקדמתבפסיקה
הואשגםפי-על-אף,המתקשרטעותשליסודיותהעלהשניהצדבידיעת,(א)14

אולם.נ'(עצמהלטעותמתייחסתידיעתואיןולכן)דומהאוזההלטעותנתפש
הטעותוליסודיותלטעותמתייחסתהשניהצדידיעתכיהיאכיוםהמקובלתהדעה

.יחדתגם

ידועהלאטעות.ד

כללי.1

יכולהטועהאיןהשנילצרידועהאינהאחדצדשלהיסודיתטעותוכאשר
שלהעילה.לבטלוונבבקשההמשפט-לביתלפנותרקאלא,החוזהאתלבטל
;סיבתיקשו;חוזהקיום:סודותיה'הםואלה,(ב)14בסעיףמעוגנתידועהלאטעות

משותפיםהראשוניםהיסודותשלושת.השניהצדידיעתוהעדר;הטעותיסודיות
הפניהרשותלביןהאוטונומיהביטולזכותבין.(ב)14-ו(א)14הסעיפיםלהוראות

-כפועלאובכוח-הידיעהיסודומבחיןמפרידהחוזהלביטולהמשפט-לבית
ואילו.(א)14בסעיףהביטולעילתשלמעמידיסודמהווהזוידיעה.השניהצדשל

.(כ)14סעיףפי-עלהמשפט-לביתהפניהעילתשלמכונןיסודמהווההעדרה

479-0'כעמ,6ש-בהל-הנ86/221צ-ובג;272.בעם.29ש-בהל-הנ75,440א-ע'ר6נ

"4

.(הנישותביןלהכריעמבלישנאמרואף,פורח-בןהשופטתצברי)
.5נ6'בעמ,6ש-בהל-הנ97,2568א-דג'ר7נ
.704'כעמ,25ש"בהל"הנ77/240א"ע38
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(ב)-ו(א)ים)הקםהמעיפים((א)1771אחולסעיףיאוחהתמונותדיניחוקהצעת]

.ישתנולאהמהותיותהראותיהםאדלה,14סעיףשל

יסודותכהתקיים.ומיידימוחלטבאופן(א)14בסעיףמוקניתהמיטולזכות
האמורההביטולזנותכןלא.החוזהאתלאלהרלבטלהטועהרשאיהסעיף
אוטונומיתלהפעלהניתנתהיאואיןיותרוחלשהפגיעהזוזכות:(ב)14בסעיף

,ביטולבבקשתהמשפט-לביתלפנותרשאי(ב)14בסעיףהטועה.הטועהידי-על
סטיך9י-על-או)"זאתלעשותהצדקשמןראהאם"לויענההמשפט-ובית

.(.מיוחסיםמטעמים.-ממוותדיניחוקלהצעת(א)177
שניביןהמהותיההבדלמןנובעהביטולתרופתשלבחוסנהזההבדלכיברור
לדעתצריךאויודעהשניהצדשבהבסיטואציהדן(א)14סעיף.הקטניםהסעיפים

לתיקוןהניתן,משפטיאומוסרי,כלשהופגםזהבצדדבקלפיכך.הטעותעל
לגביהמצבהואכךלא.לטועההביטולזכותשלמיידיתהקנייהידי-עלולאיזון

אובהתנהגותודופיאיןכזוטעותשלבמקרה:השנילצדידועהשאינהטעות
אכןוזו,ולהגנהלהתחשבותזקוקזהצדדווקא:להיפך.השניהצדשלבכוונותיו

ביטוללשםהמשפט-לביתבפניההצורך.הסעיףבהמשךהמחוקקידי-עללוניתנת

בפניהמחוקקשפותחוהאפשרותלשקולהמשפט-ביתשעלהצדקשיקולי,החוזה
בפניביטחוןשסתומיהינםאלהכל-בפיצוייםהטועהאתלחייבהמשפט-בית

.הטעותעללדעתצריךהיהולאידעשלא,השניבצדשיפגעביטול

משותפתטעות.2

מספרינלקחוכמושעובדותיהפרשה,המריתםארצותממשלת'נכנעןבפרשת

המשפט-ביתנדרש,במשפטולאעושרעשייתודיניקנייןדיני,חוזיםבדיניהלימוד
,משותפתטעותעל(ב)14סעיףהוראתשלתחולההלשאלת.השארבין,העליון
.הצדדיםשנישלידועהלאטעותהיאהלוא

:היהכךשהיהומעשה

ציוריםשנירכשה,(הקונה-להלן)ביפוהפשטשיםבשוקסוחרת,כנעןזהבה
ושילמה.שניהמידטוביןממכוניתהלמכורשנהגהבשוקרוכלת,מזרחיממרים

לצרכיממסגרותיהםהציוריםאתשהסירהלאחר.לימים.ח"ש250תמורתם

יורק-בניוהיהודיהמוזיאוןבמדבקתמסומניםהציוריםכיהקונהמצאה,ניקוי
בשנימדוברכינתגלה,הקונהשיזמה,בירוריםלאחר.ראובןבשםוחתומים
לשםהבריתארצותלממשלתהושאלואשררוביןראובןהאמןשלמקורייםציורים
שלערכם.נעלמוהםומשם,היהודיבמוזיאוןיהודיתאמנותשלבתערוכההצגתם

.6ש"בהל"הנ2568/ד9א"דנ39
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טעות;13פרק

הציוריםאתביטחהאשר,הבריתארצותממשלת.דולר000.151-כהואהציורים

.הביטוחסכוםעיקראתהציוריםשלהמקורייםלבעליםשילמה,עצמיבביטוח
המשפט-לביתבערעור,המחוזיהמשפט-בביתשנדונה,המרכזיתהשאלה

תחולתהעלנסכהוהיא,הציוריםבשניהכעלותשאלתהיתה.הנוסףוכדיוןהעליון
תקנת"אתקובעתזוהוראה.1968-ח"תשכ.המכרלחוק34סעיףהוראתשל

שיצאכנכסקנייניותזכויותשלישיצדרוכשמסוימיםבתנאיםשלפיה,"השוק
.'כדיןישלאהמקוריבעליומרשות

שלפיההקונהטענתכיכאןכברונאמרהמשפטילדיוןהמעשהסוףאתנקדים
הנוסףהדיוןתוצאת.הערכאותבכלנדחתההשוקתקנתהענייןבנסיבותחלה

.הבריתארצותלממשלתתימסרנהשהתמונותהיתה(רובבדעת)
בחרו-וברקאורהשופטים-העליוןהמשפט-בביתהרובמשופטישניים
הראשון(המצטבר)התנאיפי-עלהשוקתקנתשלתחולתהשאלתאתלפתור
המכרלחוק34סעיף.מכרחוזהשלקיומו:והוא,המכרלחוק34בסעיףהקבוע
הואהשוקתקנתשללתחולתהסףשתנאיומכאן,"...נדנכסנמכר"במיליםפותח
השופטלדעת.לחזקתוהנכסהגיעשממנומילביןהקונהביןתקףמכרחוזה
באשר,הנדוןבענייןזהתנאיהתקייםלא-ברקהנשיאהסכיםעמו-אור

:החוזהנושאהנכסלטיבבנוגעמשותפתטעותטעוהתמונותמכרלחוזההצדדים

שלאמנותיערךחסרות,"קיטש"בתמונותשמדוברסברוהקונהוהןהמוכרתהן
.ניכרערךובעלותראובןהציירשלתמונותהיושהתמונותבעוד,ממש

בסעיףהיאהמשותפתהטעותלדיניהנאותההאכסניהכיעודקבעאורהשופט

השניוהצריסודיתטעותטועהלחוזהאחדצדשכובמצבדןזהסעיף.(ב)14
-הגיוניתאולשונית-מניעהאין.כךעללרעתחייבאינווגםיודעאינו

.טעותלאותהנתפסהשניהצדגםשבהםמצביםעלהסעיףהוראתאתלהחיל
בגדרהנופלת,משותפתבטעותמדוברהמקרהשבנסיבותאורהשופטממסקנת

הסעדאתהמשפט-מביתלבקשהמוכרתשלזכותהקביעתגםנבעה,(ב)14סעיף

סעדלבקשלנכוןראתהלאשהמוכרתמכיוון.זהבסעיףהאמורהחוזהביטולשל
,המקניםבמשפטולאעושרעשייתלדיניאורהשופטנדרש,המשפט-מביתזה

שנכנסלמיאו)המקורילבעליםהחוזהביטולזכותאת,העקיבההליךבמסגרת
.(בנעליו

(משותפתטעות)החוזיםדין(השוקתקנת)הקנייןדינישלזהמרתקשילוב

)196"-ח-תשכ,המכרלחוק4נסעיףלשוןוזה40
~

:בעתת
"

5עיף

:(ממצוה.זיו1ק"להצעת(י15"

במהלךהיתהוהמכירההממכרשלמסוגונכסיםבמכירתשעוסקמי'ירעלנר-נכסנמכר"
אףבממכראחרתחכותעימל,שעבודמגלנקיהלקונההבעלותעוברת,עסקיושלהרגיל

שיבלקנהשהקונהובלבד,כאמורלהעבירוזכאיהיהלאאוהממכרבעלהיהלאהמוכראם
."לב-בתוםלחזקתואותו



בחוזהפגמים:השלישיהשער

כילמסקנהאורהשופטאתהביא,(העקיבהדיני)במשפטולאעושרעשייתודיני
.המכרחוזהביטולאתלכישרשאיתהבריתארצותממשלת

השניהצרהגנת.3

כללי(א)

שסתומישלושהמוצבים,השנילצרידועהשאינהבטעותהדן,(ב)14כסעיף
לשםהמשפט-לביתבפניההצורךעצםהואשכהםהראשון.זהצדלהגנתביטחון
)צדקבשיקוליהביטולהתנייתהואהשני;החוזהביטול

~

סעיף9י-על,בעתיד

לחייםהאפשרות-ואחרון;(מיוחדיםבטעמים.ממונותויניחזקלהצעת(א)177

.'בפיצויימיהטועהאת
אתלאזןהמחוקקשואף,(ב)14בסעיףהביטולזכותעלהמוצבים,אלהבסייגים
להעדיףאיןגרידאמוסריתומבחינהלכאורהאשר,הצדדיםשנישלהאינטרסים

.רעהופני-עלמהםאחד
מןאחתלכללהגיעהמשפט-ביתיכולהטועהשלהביטולבבקשתבדונו
(ג);החוזהביטול(ב);החוזהלביטולהבקשהדחיית(א):שלהלןהתוצאות
ביןלבחורהנדרש,המשפט-ביתעל.בפיצוייםהטועהחיובעםיחדהחוזהביטול

.הצדדיםשלהאינטרסיםכיןהראויהאיזוןלמציאתלחתור,הנזכרותהאפשרויות
השלכותואתאותההאופפותהנסיבותאת,העסקהמהותאתלבחוןעליוכךלשם

המשפט-ביתיטהכך,יותרחמורותהטועההצדעלהטעותשהשלכותככל.הטעות

.'החוזהנאתלבטל

המשפט-ביתידי-עלביטול(נ)

המשפט-לביתלפנות,השנילצדידועהאינהשטעותולטועהמאפשר(כ)14סעיף

בקשתפי-עלאלאהביטולבכוחישתמשלאהמשפט-בית.החוזהאתלבטלבבקשה
יבטלולאדעתושיקולאתהמשפט-ביתיפעיללאכזובקשהבהעדר.שטעההצד
ידי-עלאוטונומיבאופןהמופעל,(א)14סעיףפי-עללביטולבניגוד.החוזהי4את

,המשפט-ביתשלדעתובשיקולמותנה(ב)14בסעיףהאמורהביטולהרי,הטועה

."זאתלעשותהצדקשמןראהאםהחוזהאתלבטל...רשאי"אשר
חומרתאתאורהשופטהציג,הבריתארצותממשלת'נכנעןבפרשת,למשל,כך
ביןהעצוםהפערואתיוצרןולזהותהתמונותשלהאמנותילטיבןבנוגעהטעות

.501'בעמ,31ש-בהל-הנ82/406א-ע:השוו41
.830'בעמ,2ש"בהל"הנ00/8972א"כעלוי'אהשופטכדברי42
.704'בעמ,25ש-בהל-הנ77/240א"ע;השוו43
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טעות:13פרק

שלהמכרחוזהביטולאתהמצדיקיםכשיקולים,עבורןששולםהמחירלביןשווין
."התמונות
ברצותואשרהמשפט-ביתלחסרינתון,הביטולמבקש,הטועהאיןכךעםיחד

להיותצריכה(כ)14בסעיףהנקובההרשות.מבטלואינווברצותוהחוזהאתמבטל
."אובייקטיביקריטריוןבאמצעותהמשפט-ביתידי-עלמופעלת
הצדקשצןראהאם.המיליםיוחלפוממונותויניחוקלהצעת(א)177בסעיף,ואמנם

כייודגשבכך..מיוחדיםמטעמים.במילים,החוניםלחוק(ב)4ושבסעיף.ואתלעשות

.חוהלקיוםעדיפותעיתןישכללובדרךמצומצםהואהמשפם-ביתשלהסעתשיקול

הצוקמבחן(ג)

הצדקשמןראהאם"ידועהלאטעותבגיןהוזהלבטלהיוםרשאיהמשפט-נית
..מיוחמיםמטעמים.,ממוותדיניחוקלהצעת(א)177סעיף9י-על,ובעתם,"זאתלעשות

,עצמםלביןלחוזההצדדיםבין,יחסיצדקאלאמשמעואיןזהבהקשר"צדק"
המשפט-ביתשעלהצדקשיקולימטרת.הנדוןהענייןשלהמיוחדותבנסיכות

שלהאינטרסיםאיזוןהיא(ב)14סעיףפי-עלחוזהלביטולבבקשהלשקול
למנוע(ב)14בסעיףהצדקשיקולימיועדיםבעיקר.השניוהצדהטועה:הצדדים

דעתומצבעללדעתמבליבחוזההתקשראשרהשניהצדשלציפיותיוסיכולאת

טועהצדלחלץהשאיפהביןלאזןהמשפט-ביתעל.הטועהשלהסובייקטיבי
ונכנסהטעותעלידעשלא.השניהצדשלהגנתולביןטעותעקבשכרתמחוזה
אתלהביאכדי.כוונותיואתנאמנהמשקפותרעהוהצהרותכיאמונהמתוךלחוזה
הטועהעל,השנילצדידועהשאינהטעותבגיןהחוזהביטוללידיהמשפט-בית

ונסיבותיהםעמדותיהםואיזוןהצדדיםמצבשקלולכיהמשפט-ביתאתלשכנע

קשוריישאראםלושייגרםהעוולכילהראותעליו:אחרלשון.ביטולמצדיק
עצםידי-עלהשנילצדשייגרםהעוולמןגדולטעותעקבהתקשרשבובחוזה
."המיטול
כנימוק.אורהשופטציין,הבריתארצותממשלת'נכנעןבפרשת,למשל,כך
המקוריהבעליםעלהשלכתהאשרבטעותשמרוברהשיקולאת,החוזהלביטול

.'יחסיתלקטנההיאבקונההפגיעהואילוקשההיאהתמונותשל

.286-287'כעמלעיל'רהדע-פסקלתיאור.669'בעמ,6ש-בהל-הנ68נ97/2א"דנ44
נ2נ/77א-כע(ב)14סעיףשלהחלתו-ואיהפעלתו-איעלטדסקיגד'פרופשלביקורתו'ר41

אמשפט'מחקי.הדיןושינוי'סובייקטיביח'טעות.:533(2)לבד-פ,נוימן'נברקובכן
.58,60(מ"תש)

w:השוו46 - w7501'בעמ,31ש.בהל-הנ82/406א"ע;242'בעמ,29ש"בהל-הנ8נ8,נ;

.נ46'בעמ,33ש-בהל.הנ8,690יא"ע
.679'בעמ,6ש-בהל-הנ97,2568א-דג47
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בהוהפנמיס:השלישיהשער

שיעורם,2)

(ב)14סעיףפי-על-הםהטועהאתלחייםהמשפט-ביתרשאישבהםהפיצויים
הנזקבעד"-(ות)ממ1טיניחוקלהצטתסיפא(א)177סעיףפי-VDגםוכ1)סיפא

החיובלשםכימלמדהסיפאהוראתניסוח."החושכריתתעקבהשנילצדשנגרם
לביןהחוזהכריתתביןסיבתיקשרשלקיומונדרש(ב)14סעיףבגדרבפיצויים

.השנילצדשנגרםהנזק
uהלשון:כןעליתר

~

JWסעיףללשוןכמעטזההסיפא(ב)14בסעיףהמחוקק
כפי,ואמנם."החוזהכריתתעקבהשנילצדשנגרםהנזקבעד"הםהפיצויים.(ב)12

,הסתמכותפיצוייהםהלוא,'שליליים7לפיצוייםכמכווןלנופורש(מ)12שסעיף
.סיפא(ב)14סעיףשבגדרהפיצוייםלענייןאףכך

השנילצדלהעניקאורהשופטבחרהכריתארצותממשלת'נכנעןבפרשת
שלכסך,אומדןבדרך(ב)14סעיףלפיהחוזהביטולעלכספיפיצוי(הקונה)

."ח"ש000,10

הטעותתיקון.ה

כללי.1

החוזהלביטולעילהאינהטעות":לשונווזה,קובעהחוזיםלחוק(ג)14סעיף

לפני,הודיעהשניוהצדהטעותבתיקוןהחוזהאתלקייםניתןאם,זהסעיףלפי
ניתןאם"טעותתיקוןמאפשרזהסעיף."כןלעשותמוכןשהוא.החוזהשבוטל
הלא)השניהצדבהודעתמותנההטעותתיקון."הטעותבתיקוןהחוזהאתלקיים
."החוזהשבוטללפני"להינתןצריכהזוהודעה."כןלעשותמוכןשהוא",(טועה

חוקלהצעת(ב)177סעיף].וסח)בשינויי,17תההודאהתיקבע1ת)ממ1חניבחוק

המטיפיםאתומאחד,בטעותהון)(א)קטןמעיףהוראותאףעל-:נאמרממזנותזיני

אתלקייםניתןאם,החוזהלביטולעילהאינהטחת,(.ש.ג-(ב)1-14(א)14הקיימים

מזכןשהוא,החזיהבימוללפני,שסטהלצדהוזיםהשניוהצד.הטחתבתיקןהחוה

..כאמורהחתהלקיום
קיוםשלהבריאההמגמהאת(ג)14סעיףמשקף,הטעותתיקוןאתבאפשרו

,מובהקתכתוצאה,עמונושאהחוזהביטול."ביטולםאתלמנועהשאיפהואתחוזים
חברתית,כלכלית,עסקית:בחינהמשוםרצויהאינהוזו,לקדמותוהמצבהחזרתאת

.156'בעמלעיל'ר57

.680'בעמ,6ש"כהל"הנ97/2568א"רנ58

חוזהבעריכתהמבטחהטעיתעל",טדסקיגד'ר:"קונסטרוקטיביפתרון"מהווהזהסעיף59

.25(ט"תשי,ירושלים)הפרטיבמשפטםמחקרים"הביטוח
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טעות:נופרק

ולקידוםהביטוללמניעתדרכיםמספרהמחוקקמספקוכךהואיל.משפטיתאו
.ו6(ג)14סעיףהוראתהיאהאלההדרכיםמןאחת.הצדדיםשלעניינם

פללשוו9י-עלוכ1)(ג)14סעיףשללשונופי-על-חלההתיקוןאפשרות

טעותעלולא14סעיףלפיטעותעלרק-(ות)ממותניחוקלהצעת(ב)177סעיף

שלתיקונהאפשרותלשלילתשהסיבהנראה.15סעיףלפיהטעיהתוצאתשהיא

יתרוןאוזכותלהעניקרצהלאשהמחוקקבכךנעוצההטעיהתוצאתשהיאטעות
דופיהרואהמוסריתמהשקפהנובעתזוגישהאם.רעהואתשהטעהלמיכלשהו

צד"בגםדבקמסויםדופי,ראשית.מספקותנקייההיאאין.המטעהבהתנהגות

,שנית.הטעותעלבפועלשידעשניבצדלפחות,(א)14סעיףלפילטעות"השני

בלבדזולא.בזדוןמטעהתמידאינוהטעיהתוצאתשהיאלטעות"שניצד"
היה"שעובדותעלגםאותהופורשההטעיההגדרתאתמרחיבסיפא15שסעיף

כרשלנותלהתרחשיכולהאקטיביתהטעיהשגםאלא."לגלותןהשניהצרעל
.לבו-בתוםואפילו,המטעה

סעיףלפיהטועההצדידי-עלהחוזהביטוללמניעתהןחלההתיקוןאפשרות
הצדיכולהביטולסוגיבשני.(ב)14סעיףלפישיפוטיביטוללמניעתוהן,(א)14

בתיקוןהחוזהאתלקייםנכונותועלהודעהבאמצעותהביטולפניאתלקדםהשני
.הטעות
,החוזהלביטולעילהאינהיסודיתלאטעותשכן,יסודיתטעותרקלתקןניתן
.(ג)14סעיףפי-עללתיקוןמוקדםתנאימתקייםלאולכן

היסודיותתנאיעלנוסף.לתיקוןניתנתיסודיתטעותכללא:כןעליתר
בתיקוןהחוזהאתלקייםניתן"שוהוא,התיקוןלאפשרותתנאי(ג)14סעיףמציב

:הטעותשיצרההמערכותשתיאתתיאוםלידילהביאמיועדהתיקון."הטעות

בלתייהיהזהתיאוםשבהםמקריםייתכנו.האמיתיתוהמערכתהמוטעיתהמערכת

יצאהחוזהונשואהמכרחוזהלנשואנוגעתהקונהטעותכאשר:למשל,אפשרי
.התיקוןאפשרותתחוללאכאלהמקריםעל.המוכרמידי

השניהצדהודעת.2

בוטלבטרםיודיע(הטועהשאינו)השנישהצדהואהטעותלתיקוןנוסףתנאי
.הטעותבתיקוןהחוזהאתלקייםמוכןשהואהחוזה

מרגעולא)הינתנהמרגעהתיקוןהודעתפועלתהקייםהמשפטיבמצבכידומה
אתלקייםמוכןשהואלהודיעהשניהצדעל(ג)14סעיףלפי.(לטועהמסירתה

המקובלתבדרך"ההודעהתינתןלחוק(א)60סעיףולפי,הטעותבתיקוןהחוזה
."הענייןבנסיבות

.136,ננו(4)מגד-פ,רחובותשומהפקיד'נאגזחסופר81/737א-ע'רזוהוראהלהפעלת60
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הודעת,לפיכך.(להנסה79סעיף)הפסולהלנתצןתמירתהאוקליטתהעםמושלמת

.לטועהממירתהטסתשתכללתיקתוהודעתהשנילצדמסירתהסםתשתכללביטדל

התעדתתיקוןהודעתאתהחוזהביטולאודמתתקויםשנותצהאפואיתכןבעתידגם

.החווהקיוםאתמתנע

טעותותיקוןלב-תום.4

עקרוןאתהמשקפתהוראהאלאאינהטעותתיקוןהמאפשרתהחוקהוראת
.'החוזימיחוקהוראותכלעלוחולשבמשפטנועלעקרוןשהוא,הלב-תום

לתוצאותמגיעיםהיינולחוק(ג)14סעיףהוראתשלבהעדרהשגםאפואיתכן
ידועהלאטעותבגיןחוזהמבטלהיהלאהמשפט-שביתספקאין.בהטהמפורשות

לקיוםואפשרותהטעותאתלתקןמוכןשהואהשניהצדשלאמינההצהרהנוכח

כפופהטועהצדשלהאוטונומיתהביטולזכותגםכיברור.הטעותבתיקוןהחוזה
הודעתמתןידי-על,ביטולשל"מחטף"."לב-וכתוםמקובלתבדרךלהפעלתה

החוזהאתלקייםנכונותועללהודיעהשניהצדהספיקבטרםעוד,חפוזהביטול
הטועהיודעכאשר:למשל.הלב-תוםלעקרוןכמנוגדלהיחשבעשוי,הטעותבתיקון

,מתעקשוהוא,(כךעלהודיעטרםכיאם)הטעותלתקןורוצהיכולהשניהצדכי
השניהצדמהצעתהטועההתעלמותגם.החוזהאתלבטל,ענייניתהצדקהללא

אפשריתהשלכהועוד.הלב-תוםלעקרוןמנוגדתלהיחשבעשויההטעותלתיקון
,הטעותאתלתקןנכונותועלהשניהצדהודעתלאתר;זהבהקשרהלב-תוםלעקרון
.הטעותבתיקוןהחוזהאתלקייםסבירהשהותלולתתהטועהצריך

להינתןצריכההתיקוןהודעת.השניהצדכלפיגםפועלהלב-תוםעקרון
,מצריךהטעותבתיקוןהחוזהקיום.לב-בתוםלהיעשותצריךוהתיקון.לב-בתום

מתוךלהיעשותצריךזהדבר.חזהשהטועהלמצבהמציאותהשוואת,למעשה
לעקרוןמנוגדיהיהההיקוןשעצםיש.החדשהחוזהובלפיהשניהצדכלפינאמנות

כאשר:למשל.בפועללמצבהחזויהמצביושווהכאשראפילווזאת.הלב-תום

.לעילהחמישיהפרק'ר62
י,.Flume,'ר:הלב-חוסעקרתסמך-עלתוצאותלאותןמגיעיפבגרמניה,ואמרס63

(1979,Rechts ,

I

Das

~

Rechtsgesch

~"

I

j

(

heidelberg

1des~

Bfirgerlichen411ן

'

Allgemeiner

422-11421.
אשר,"מחוזההנובעתזכות-כהביטולזכותראיית'יר-עלבמישרןלהגיעאפשרזולתוצאה64

השופטכהשקפת)לב-ובתוםמקובלתבררךבהלהשתמשישהחחיפלחוק9נסעיףפי-על
"13(1)לדר"פ,פרקש.נגולן78,409א"בע,הפרהבשלביטולזכותלעניין,כהן'ח

,821)

באמצעותאו
סעיי

עלגם.39סעיףלרבות,החוקהמאוחאתהמחיל.החוזיםלחוק(ב)61
שרותי9נ/0יצ-בג'ר)בכללןפגםבשלחתהוביטול,חוזהבבחינתשאינןמשפטיותפעולות
.("36."2"(1)להד-פ,בירושליםלעבודההארציהדיןבית'נשבע-בארציבוריםתחבורה
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כורכתלב-בתוםלתקןהנכונותכאלהבמקרים.הופחת,החוזהנשוא,הנכסערך
.חזהשהטועהלחוזההשיבהעצםאתמאשריותר

הרי,'לענייןימענייןמשתנותהלב-תוםעקרוןהפרתעלשהתרופותמכיוון
אוהביטולהודעתביטוללהיותעשויההראויההתרופהלעילשתוארובנסיבות
.התיקוןהורעתביטול

ממונותויניחוקיהצעת(1177בוסעיד(ג)14סעיףשלניסוחםעצם:ולכסוף

הואהטעותלתיקוןתנאיכיבהםנאמר.הלב-תוםעקרוןשלנוסףצדעלמצביע

Tn' l " wלקייםניתן"-זוגמישהלשון."הטעותבתיקוןהחוזהאתלקיים"
לצורךנאותכקיוםייחשבהחוזהשלדווקנילאקיוםגםכיכךעלמרמזת-

טעותעקבשנכרתחוזהלהחליףאפשרותיוצר(ג)14סעיף.התיקוןשלהאפשרות
,המכרנשואלגביקונהטועהכאשר,למשל,כך.בוורצהשיערושהטועהבחוזה

נשואיבואשנכרתהחוזהנשואותחת,המכרנשואאתהתיקוןהודעתתחליף
.אחרחוזהאלאחוזהאותוזהאיןפילוסופיתמבחינה.(והמוטעה)החזויהחוזה
עקרוןשלהשלוחה.חדש,אחרחוזהשלקיוםאלא"החוזה"שלקיוםכאןואין
,הרצויההתוצאהעלכאןגםמצביעה,חיוביםשלהגמשתםהמאפשרת,הלב-תום
.הראשוןבחוזהומדבקותדיןשלמדקדוקיםהתעלמותתוך

בכדאיותטעות.ו

העסקהבכדאיות"אלאשאינה"טעות.1

הדן14סעיףלענייןלא-טעותבגדראיננההעסקהבכדאיותאלאשאינהטעות
-ובמתיו)לחוק(ד)14סעיףהוראת.בהטעיההדן15סעיףלענייןלאואףבטעות

העסקהבכדאיותאלאשאינהטעותהמוציאה.(ממונותדיניחוקלהצעת176סעיף

ולשמורמסחריתדינמיותלקייםכריוחיוניתחשובה.אופרטיביתטעותמגדר

סמךעלרקשערךמחוזהלהתנעריכולאינולחוזהצד.העסקאותבטחוןעל
טעותעלמדבר(ד)14שסעיףלכךלבלשיםיש.לוכדאיתאינהשהעסקההטענה

רקלאאבל-גםטעותמתייחסתשאםמכאן.העסקהבכדאיות"אלאשאינה"
הדרישותבהשיתקיימוובלבד,פועלבתלהיותעשויההיא,העסקהלכדאיות-

."החוקשמציב
0צ-בג65

ו3'בעמ,64ש-בהל-הנ59/"
"

9נ-
".

טענתכנגד,הועלתהשבו,567,574-575(3)לגר"פ,ל"בל'נעמיבן77/760א"ע:השוו66
.בביטולמזכהשאינה,גרידא.כלכליתאומסחרית.היתההטעותשלפיההגנהטענת,הטעות
בכדאיותאינההנדונההטעותכיקבעאשר,ברקהשופטידי-עלנדחתההאמורהההגנהטענת

.הטעיה'יך-עלשהוסבהיסודיתטעותאלא,העסקה
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כדיכללכדרך,בפסיקהועלתהחזרההעסקהבכדאיותטעותמהיהשאלה
.זאתעם.התקשרשבהמעסקהמאוכזבצדשהשמיעהטעותטענתאתלהדוף

טעותביןלהבחנהמידהקנההוצעלאהטענהנדונהשבהםרביםבמקרים
המונתפרשנותכיהדעהוהשתרשה,נפקותכעלתטעותלביןהעסקהככדאיות

.'7"וסבוכהקשה"היא"העסקהבכדאיותטעות"
מתעתדשאדם,שוויאוערך,תועלת,הנאהטובת,תשואההיאעסקהכדאיות

,העסקהלערךהמתייחסתטעותהיאהעסקהבכדאיותטעות.מעסקהלהפיק
מעסקהלהרוויחעשוישהואשחשבמי."היחסי'הכלכלאוהמסחרילשוויה
-מחציתכדירווחיוהצטמצמושוניםומטעמים.מסויםרווחשיעורמסוימת

אוגבוהבמחירנמוךשערכונכסשקנהמיגםכמוהו.העסקהכדאיות'לגבטעה

.מנייתו9ןשלהריאליבערךלפדיוןלהמתיןולאכסףסכוםמידלקבלשהעדיףמי
שיקולגם.טעותהבגדראינההחוזיהמחירלביןהשוקמחירכיןקלההתאמה-אי

הטעותאםרק.בביטולהמזכהטעותלכדימגיעאיננוכלכליתמבחינהמוטעה
לטעותמצטרפתאולעסקההקשורותאחרותהנחות'לגכמטעותנובעתבכדאיות

המתקשרזהותלגביטעות,למשל,כך.החוזהלביטולכעילהלהעלותהניתן,כזו
הצדבפניהפתוחותהאפשרויותומרווחמהותלגביטעותנגזרתשממנה,ומעמדו

.בכדאיותיטעותאיננה,המתקשר
שלטעותכמובן.החוזהנושאתכונותאולמהותבנוגעטעותלגביהדיןהוא

בכדאיות"אלאשאינה"טעותזואיןאולם,העסקהכדאיותעלהשפעהישכזו
הצדדיםטעו,לעילנדונהשכבר,הבריתארצותממשלת'נכנעןבפרשת.העסקה
בשלאמנותיערךכעלותבתמונותשמדוברידעושלאבכךתמונותמכרלחוזה
סעיףבגדר,משותפתטעותהיאטעותםכינקבע.רוביןראובןהצייר,יוצרןזהות

.התמורותייחילופיעללטעותשהיתההדרמטיתההשפעהבגללהשארבין,(ב)14
מגרשבעדלשלםשהסכיםמי"כי,הטענההועלתה'צרפת'נמפקטורבעניין

לכדאיותבקשראלאטעהלאמדיגבוהמחירמוגבלותבנייהאפשרויותבעל

השופטתדברינפ'ור.482'בעמ,6ש-בהל-הנ6,221יצ-בבגפורת-בןהשופטתנדברי67
הטעותשלואפיונהסיווגה"שלפיהפ,840'בעמ,2ש-בהל-הנ972י/00א.בעיה'פרוקצ
."...קשהמלאכההפהחוניהמתקשרברצתפגפ'כדהמגיעה

טעותהיאבתמורהטעותכינקבעשם,579(3)לור-פ,מזרחי'נמאיר82/455א-ע:השוו61
זוממן97/5349א-בעריבליןהשופטלדבריוהשוו;החווהביטולמאפשרתשאינה.בכדאיות

...למרב"היאפטנטשלמימושועלותבענייןשנכזבהציפיהכי,494,500(2)נדד-פ,טייב'נ
."ההסכםלביטולעילהמקימהשאינה,העסקהבכדאיותטעות

.541'בעמ,11ש-בהל-הנ84/11א-ע.ר69
.594,וו5(1)מזר"פ.אמגר'ני'חושנג9/620יא-ע70
S3Sא-בעשמגרהנשיא'דבו'ר71 /4S141,152(4)לחחוכ-באעני,אגמון'נמנעני.
.י286-28'בעמלעיל'רהדץ-ופסקהפרשהעובדותלתשור.6ש-בהל-הנ97,2565א"דננד
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.העליוןהמשפט-בביתהןהמחוזיהמשפט-בביתהןנדהתהזוטענה.יי"הרכישה
:אמראשרהשופט

שהדעתלתוצאהמגיעיםהיינוהמערערכוח-באשלטענתונתקבלהאילו"
בכדאיותטעותאלאאינהמכרבעסקתטעותכלשלפיה,סוכלתהאינה

נשואלשוויביחסרקטעותמשמעהעסקהשלבכדאיותטעות...העסקה
בענייןלטעותמכרבעסקתקונהשיכולברור.בעסקההכלולהההתחייבות

:כגוןאחריםלעניניםלהתייחסיכולהשטעותוגםברוראך,הממכרשווי

שהואלחשובקבלןמשהוטעה.באלהוכיוצאתכונותיו,הממכרשלתיאורו

אין,למעשהקיימותאינןאלהותכונותמסוימותתכונותבעלמגרשרוכש

בעלמגרשלקנותהיהרצונו.בלבד'העסקהבכדאיות'היאשטעותולומר

אך.המוסכםהמחיראתלשלםהיהמוכןובעדואחרותולאאלהתכונות
במחיואפילוהלקויהמגרשאתלרכושהיהמוכןגםשהואאומרתזאתאין

.7'"מזהנמוך
בכדאיותאלאשאינהטעותלביןיסודיתטעותביןההבחנה,טדסקי'פרופלדעת

זולבין(לעבראו)להווההנוגעתטעותכיןלהבחנהערךשוותהיאהעסקה
התבדות.7'כעסקהטעותלהיקראראויההראשונהרקכאשר,לעתירהנוגעת
טעות-טדסקי'פרופלדעת-היאעסקהביסודשהיתהציפיהאואמונה

שהתבדתהאמונהשלפיה,דלעילמסקנתנואלמגיעהואזובדרך.העסקהבכדאיות
מגדרמוצאתהעסקהמתוצאותמתקשרשלאכזבתו,לדעתו.טעותהבגדראיננה
;העסקהככדאיותטעותבהיותה,(ד)14סעיףידי-עלמשפטיתנסקותבעלתטעות

משוםשהתאכזבמתקשר:אחתהיאהמסקנהאולם.ועיקרכללטעותזואין'לדעת

לבקשאוהחוזהאתלכסליכוללא.התגשמהלאהעסקהמתוצאותשציפייתו
תמידהתחשבאילו":טדסקי'פרופכדברי.טעותבטענתביטולואתהמשפט-מבית

טיבומעצםהכרוך,החוזהמוסדאתמקעקעהחוקהיה,ל"הנהתוחלתכסיכול
.יל"למתקשרמה-בסיכון

בענייןהחוזיםחוקהוראתכיסבורהוא.פרידמןדניאל'פרופשלדעתושונה

לסיכוןביחסטעותאלאאינהבכדאיותוטעות,מיותרתבכדאיותטעות

~

u)wעל
.הנסיבותייפי-עללולייחסשראויאולחוזהצדעצמו

.241'כעמ,29ש"בהל"הנ75/838א"ענ7
נשפ,9,14(2)לגר"פ,אפללו'נגינדי78,544א"ע'ראך.241-242'בעמ,שם74

-

כיבע Kאינה...הנטענתהטעותדנןשבמקרהכרי.

~

Rהעסקהבכדאיותטעות.....
.329.332(ב"תשמ)יבמשפטים.העסקהבכדאיותטעות",טרסקיגדנד
.278'בעמלעיל'ר76
.333'בעמ,74ש"בהל-הנברשימתוי,טדס77
דעה.459(ט-תשם)ידמשפטעיומ"בכדאיותוהטעיהוטעותהחודהסיכון",פיידמןדניאל78
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בהזזיפגמים:משלישידשעו

במניעטעות.2

רצוןמבוססשעליההנחה:לעסקההחיצוניתהסיבההוא("נימוק-או)מניע

.החוזהנשואלעצםנוגעתאינהואשר,המתקשר
היאכדאיות.רווחבמטרתלחוזיםאנשיםנכנסיםהדבריםומטבעכללבדרך

מגדרכשלעצמההכדאיותאתמוציאשהחוקמכיווןאולם.נפוץמניעאפוא

נוגעשאינו,אחרמוטעהמניעאםהשאלהמתעוררת,האופרטיביותהטעויות
.החוזהלביטולעילהלהוותיכול,העסקהלכדאיות

עילהמהווהאינה,בעובדהמטעותלהבדילה,במניעטעותהאנגליבמשפט

משפטשיטותשלמסורתןפי-עלגםנדחתהבמניעהטעות.7'החוזהלביטול
.'"בההכרהשלחדישותמגמותקיימותכיוםכיאם,קונטיננטליות

והוא.החוזהלביטולעילהלהוותיכולהבמניעטעותגםבמשפטנוכינראה

אצלנולאמץמקוםאין.הטעותיעילתשלהמכונניםיסודותיהמתקיימיםכאשר
השאיפהמןגםשםנובעתזוהכרה-אי.במניעתהאנגליהמשפטהכרת-איאת

פי-שעלמכיוון.מעיקרוהחוזהלבטלותגורמותאשר,אופרטיביותטעויותלצמצם
אין,בתוקפופוגעתרקאלאחוזההיווצרותמונעתהטעותאיןשלנוהטעותדיני
.כטעותמוטעהבמניעגםבמשפטנולהכירשלאסיבה

ן.לעני,ו527-52'בעמ,15ש-בהל-הנ90/2444א-בעטלהשופטידי-עלהתקבלהזו
.אזהרההערתעללוותישהסכימודירהרוכשישלטעות

(י7141

~

Halsbury - Hailsham , Laws

~

or

I

England:161."
Bell.[1932)ג. , Lever Bros

%1(1974,_ed

ל%

,62Flume."(ק.:השוובמניעהשמניהמשפטשלעקיוניתהתחשכות-י" supra note
להיותיכולהבמניעשטעותהדעהאתרבותפעמיםהביעהשמנידמשפט-ביתאולם.425

31.62Flumeק.468'ר:מהותיהמניעכאשר,אופרטיבית , supra note.מצייןאחרבמקום
,הטעותעלהשנירצדידעשבזפלמקריםמוגבלתמוטעהבמניעדהכרהכימחבראותו
בוטלואירוסיוכילרעתבלאנשואיןמתנתלכלתוקונהחתן:הבאההדוגמהאתומביא

כזהכמשה.האירוסיןביטולעלוגפהקינהשלבניעועליודעהמתנהמוכר.הכלהידי-על
.במניעבטעותלהתחשבמקוסשיהיה,(493'בעמ,שם)Flumeאומר

.2-5,2"2'בעמלעיל'ראלהליסודות"1
באשר,במניעכטעותבהכרהתומכים(126ל-תשח-ה)החוזיםחוקלהצעתההסברדבריגם"2

וטעותבעובדהטעותבין...הקלסיותהאבחנותאתמבטל-14סעיףכימפורשותבהםנאמר
,106(ח-תשל,ירושלים)במשפטמסות:בתוך.החוזהסיכול..טדסקיגדגם'ר..במניע



טעות:נופרק

סופרברעות.ז

ההוראהמטרת.1

כיוצאטעותאוסופרטעותבחוזהנפלה":לשונווזה,קובעהחוזיםלחוק16סעיף
."החוזהלביטולעילההטעותואיןהצדדיםדעתאומדלפיהחוזהיתוקן,בה

.הכתובביטויווביןהאמיתיהחוזהביןלהרמוניזציהלהביאהיא16סעיףמגמת
המצב.בחוקהקבועותבמסגרותשהושגההצדדיםהסכמתהינוהאמיתיהחוזה
הצדדיםהסכמתביןפערקייםשבומצבהוא,עמומתמודדואף,צופה16שסעיף

לצמצםאולבטלמיועדת16סעיףהוראת.זוהסכמהלגלםהמתיימרהמסמךובין
תרגומהבתהליךשנפלעיוותתיקון,כןאם,הוא16סעיףשלתפקידו.זהפער

שסעיףמכיוון.לאותוהא.כתובלמסמךוהעברתההחוזיתההסכמהשלהמילולי
שלעניינוכל.החוזהביטולמאפשרהואאין,גופהבהסכמהבפגםעוסקאינו16

שטעותנכוןאמנם.ההסכמהשלהכתובבביטויהשחלובטעויותהואזהסעיף
,(נכסשלבמחירפסיקהזזתאוספרההחסרת:למשל)גורליתלהיותיכולהסופר
תוךקיומואתתובעאלאהחוזהביטולמאפשראינוכזוטעותשלקיומהאולם
.הטעותתיקון

התאמהחוסרשלבאיצטלהגםולו,החוזהתחוםהרחבתמאפשראינו16סעיף
מנגנוניםנועדוולפירושוהחוזהלהשלמת.הכתובוביטויההצדדיםהסכמתבין

האמיתיהחוזהביןתיאוםלהשגתורקאךמיועד16סעיף.'להלןנשידונו,נפרדים
.אותוהמבטאהכתובהמסמךובין

,(ג)14סעיףשללאלודומותמגמותעלמצביע,סופרבטעותהדן,16סעיף
מגמתוביטוילידיבאההסעיפיםבשני.!'מסוימותבנסיבותטעותתיקוןהמאפשר

עקרוןאתמשקפיםושניהם,וקיומםחוזיםלשמירתהמחוקקשלהקונסטרוקטיבית
להיענותוסירוב,הלב-תוםמעקרוןנובעסופרטעותתיקון.!לויוכפופיםהלב-תום

.זהבעיקרוןכפגיעהייחשב,השגויבמסמךהיאחזותתוך,תיקוןלבקשת
ויניבחזקיפרקבעתידיועבר,16בסעיףכיוםהטמון,סופרטעותבענייןההסור

מהותולאור.-להצעהההמברכדברי-ונאת,ותוכנוהתזזהבצנרתהדןממונות

:קובע,"7910טעות.שכותרתותמזנזתדיניחוקלהצעת189סעיף..זתנליתו

.עשרהתשעהבפרק83
.ואילך292'עמלעיל'ר!4
לגביזהעיקרוןשלהשתקפותוועל,לעילהחמישיהפרק'רכלליבאורחהלב-תוםעקרוןעל!נ

.296-297'בעמלעיל'רטעותתיקון



בחמהמנמים:'השלישהשער

הטעותתיקוןלאחרכתוכנוהחושתוכןאתיראו,סופרטעותnfifilנפלה(א).

.לכךבהתאםיתוקןהבסתךכילדרושרשאיצדוכל

..החוזהלביטולעילהאינהסופרטעות(ב)

חדשניסוחפי-על
~

העסתךתיקוןאתידרושהזכותלחוזהצדלכלמוקניתההסדרשלה

.הצדעיםשל(ועתםאותו)כוונתםאתשישקףכדי

סופרטעותמהי.2

כללי(א)

טעותאיננהסופרטעות.ההסכמה.שלהכתובבביטויהטעותהיאסופרטעות
ובין(שניהםאו)הצדדיםאחדירי-עלהחזויהמצבביןהתאמה-אישלבמובן
פי-על-"ליפול")להתרחשסופרטעותיכולהמהותהמעצם.לאשורותהמצב
כסתירהמוגדרתאמיתיתשטעותבעוד.כתובבמסמךרק(16סעיףשלהלשונינוסחו

העדראוכסתירהסופרטעותלהגדירניתן,המציאותיהמצבוביןהמדומההמצבבין
אם.אינהסופרטעות.זהחוזהשלהכתובביטויולביןהאמיתיהחוזהביןהתאמה

בוטאהשלאהסכמהגםאם,הצדדיםביןהסכמהקיוםמניחההיא.אמיתיתטעות,כן
טטותשהסדרלכדהטיבהגםזו.אותהלשקףמתיימראשרהכתובבמסמךכדבעי
.ותוכנוהחוזהבצורתהדןלפרק,ממונותדיניחוקהצעת.9-על,יועברם1פר

ממדיהלא.כמותימבחןולאמהותי-עקרונימבחןהוא16סעיףשלמכהנו
מבחןפי-על.המהותיהמבחןאלאלאואםסופרטעותהיאאםיקבעוהטעותשל
החוזהאתלשקףשאמורהמסמךלהיותלבסוףשנתגבשמהאםהשאלהתוצגזה

שליליתתשובה.'שנכרתזהאמיתיהחוזהאתמשקףאכןהצדדיםביןשנכרת
.ן'הצדריםשלדעתםאומדלפיהחוזהתיקוןתאפשרזולשאלה

בהכיוצאטעותאוסוטרטעות(ב)

10אבסעיפים,החוזיםלחוק16לסעיףבנוסף.מופיע"סופרטעות"הביטוי

סופרבטעותהדנים,1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(ח)16-ו
,1963-ג"תשכ,מקרקעיןשבהמסלחוק85בסעיף;חקיקהמעשישלבנוסחים

כטעותהדן,1965-ה"תשכ.הירושהלחוק32בסעיף;ן'בשומהסופרבטעותהדן

.276'בעמלעילהטעותהגררת,ר86
,31(4)מדד-פ,לישראלופיתוחכרכון'נפרוש9,424יא-בעלטן'דהשופטלדבריהשוו87

39.
.ואילך414'בעמלהלן'רהצדדיםדעתבאומדלדיק88
ד-פ,אהרון'נאביב-תל.מקרקעיןשבחמסמנהל79,4,2א"עלמשל'רזוהוראהללשופ89

."36(1)לד
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בטעותהדן,1965-ה"תשכ,האוכלוסיןמרשםלחוק23בסעיף;בצוואהסופר
המפנה,1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות525ובתקנה;במרשםסופר
נוסח]המשפטבתילחוק81לסעיףשפוטיתבהחלטהטעויותתיקוןלעניין
.1984-ד"התשמ.[משולב
התקנהאתוהחילהשפירשההישראליתבפסיקהלהשתמשהציעצלטנר'פרופ

המושגפירוששמחפשלמיררךמורה"כשיפוטיתבהחלטהסופרבטעותהדנה
אףהעליוןהמשפט-ביתשלהדין-מפסקיבאחד.'""חוזיםבדיניסופרטעות

-עלשנתקבלדין-בפסקנפלהאשרסופרטעותשלבמקרהכיהמסקנההתגבשה
הדיונית,הדיניםמערכותמשתיזהותתשובותעולות,הצדדיםביןבכתבהסכםיסור

בטעותהדנההתקנהזכתהשלווהמצמצםהזהירהפירושכינראהזאתעם.'והחוזיתי

השיקולמןושנבע,שכהת"סופרטעות-המונחוכייהוד,שיפוטיתכהחלטהסופר
.החוזיבתחוםלחולצריךאינו,הדין-פסקמסופיותלגרועעלולזובתקנהששימוש

ולפיכך,בחוזיםסופרטעותשלהתיקוןמנגנוןבהפעלתיתר-לזהירותהצדקהאין
16סעיףמגמת.ומצמצםדווקניבאורח16בסעיףסופרטעותהמונחאתלפרשאין

ושגיאותשיבושיםעלולהתגברהאמיתיתהצדדיםכוונתאתביטוילידילהביאהיא
דין-בפסקסופרטעותשלטענה.הכתבאלזוכוונהשלהעברתהבתהליךשחלו
ובדחייתהמסמךבסופיותדווקאתומכיםשוניםשיקולים.דומהבמגמהנתמכתאינה
גםהדין-הוא.דין-פסקלגביסופרטעותלתקןהכוחאתלהפעילהשואפתטענה
אף-על.1965-ה"תשכ,הירושהלחוק32סעיףמפירוששווהגזרהלימודלעניין
שיחולויכול"המצווהשלהאמיתיתכוונתו"אתהתיקוןכמבחןקובעזהשסעיף

הצדדיםוכוונתחוזהלגבימאשר,המצווהוכוונתצוואהלגביאחריםשיקולים
pariשלהכלל."לו materia41סעיףשלפירושובתהליך,כןאם,יעמודלא
שלוכוונתםרצונםהגשמת:שהיא,תכליתופי-ועלמתוכויתפרשזהסעיף.16

.לחוזההצדדים
טעויותשלשוניםסוגיםכולל"בהכיוצאטעותאוסופרטעות"הביטוי

כתיבה,רישוםשגיאות,לשוןשיבושי,טכניותהשמטות,חשבוניותטעויות,כתיב
.ומספורט

.204'בעמ.ישראלמדינתשלחוזיםדיני.צלטנר90
(נ)להד.פ.מאירוכיץ'נ,מאירובי0,476יא-ע91

"54,553.
א"עגפ'ור.905-906(1995.שביעיתמהדורה)האזרחיהדיןסדרי.זוממןיואל:השוו92

,יוסיפוב,ניוסיפוכ77/769א-וע;747,749-750(כטףד-פ,נחסרטי'נאומניה74/484
.667.670-671(לבתד-ס

.120-121(2003,נבו)במשפטתכליתיתפרשנות,ברץאהרן'ר93
לחוץ16סעיףהוראתבגדרהוכללהשם,597'בעמ,27ש-בהל-הנ79,565א-ע:השוו94

מן(אחתכספרהשונה)נמוךמחירונג'בצרשפאשר,המוכרתהחברהפקידשלטעותו
שהתיימרבמסמך,האמיתיהמחיר

לשקי
.הצדדיםהסכמתאת

303



בחוזהפגמיפ:השלישיהשער

עלבהדובר,סופרמטעותלבד:יותררבפירוטכללההחוזיםחוקהצעת

פירוטהעדרכינראהאולם.""באלהכיוצאאובחשבון,במספר,בביטויטעות"
בהצעתשנזכרוהטעויותכלבאשר,16סעיףהוראתתחומיאתמצמצםאינוזה

.בהןכיוצאאוסופדטעויותהןהחוק
לסעיףהמקביל189בסעיף-משמיטהממונותדיניחוקהצעת,זאתלעומת

שטעותההנחהמתוךהנראהכפי,"בהכיוצאטעותאו"המיליםאתאפילו-16
."בהכיוצא"טעותגםכוללתסופר

החוזהתיקון.3

(ממונותוינילחוק189סעיףושל)6נסעיףשלהאופרטיביתלהוראהצדדיםשני
,סופרטעותבושנפלההחוזהתיקוןעלמורההחיוביהצד.ושליליחיובי-

.סופרטעותבשלהחוזהביטולאוסרהשליליוהצד
.המשפט-לביתוהןלחוזהלצדדיםהןמופניתזוצדדית-דוהוראה
לתקןהצדדיםכמובןיכולים,סופרטעותנופלתבחוזהכאשרכיצדז.לצדדים

הצדידי-על-הסכסוךיופנהביניהםהסכמהבהעדראך,עצמםלביןבינםאותה
רפאיצוכלכייובהראףבעתיד.המשפט-לבית-המסמךתיקוןאתהמבקש

אחדאף,זאתלעומת.(ממגנזתויניחזקלהצעת189נסעיףהמסמןתיקואתלדרוש
.סופרטעותבגיןהחוזהאתלבטליכולאינומהצדדים
כדיהחוזהלשוןתיקוןעללהורותמוסמךהמשפט-בית?כיצד,המשפט-לבית

הצדדיםשלדעתםלאומדהחוזהשלמובנואתלהתאים

,

yfi

להעניקגםמוסמךוהוא' מחמתחוזהלבטלמוסמךהמשפט-ביתאיןאולם;המתוקןהחוזהפי-עלמעדים

.'סופרזטעות
אומרלפי"-16סעיףכמצוות-ייעשהסופרטעותבושנפלההחוזהתיקון

בסעיףגםמופיע,"הצדדיםשלדעתםאומד".כמעטזההמונח."הצדדיםדעת
הצדדיםשלדעתםאומד25בסעיףאולם.,'חוזהלפירושמדדכקובע,לחוק(א)25

,החוזהמתוךמשתמעתשהיאכפי":הסעיףבהמשךנאמרשכן,יתרלפירוטזוכה
מאזכר16סעיף,זאתלעומת."הנסיבותמתוך-ממנומשתמעתשאינהובמידה

.880ח-ה,1970-ל"תש,(כלליחלק)החוזים,חולהצעת17סעיף95
.319,נ26(מטלר"פ,אפרופים'נישראלמדינת93/4628א"ע'ר96
המתקן,המשפט-בית":3ננ'בעמ,91ש-בהל-הנ0,476ןא"בעשמגרהשופט'לרברהשוו97

בהשיש,טכניתפעולהמבצעאלא,המתקשריפשלגבולפאתבכךמסיגאינו,הטעותאת

."...שהתקשרובעת,הצדדיםשלהכוונהאחולבטאניסוחיתטעותלסלקכדי
.ואילך418'בימלהלן'רזהבסעיףמפורטלדית98
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בלאו.הסעיפיםשביןזהלהבדלרבהחשיבותלייחסאיןכינראהאולם.מפרטואינו

.הצדדיםשלדעתםלאומדמובהקיםמידהקנימהוויםהנסיבותוגםהחוזהגםהכי
התחקותבאמצעות,לפיכך,ייעשהסופרטעותבושנמלהחוזהתיקון

-חיצונייםקריטריוניםפי-על,לחוזההצדדיםשל(דעתםאומד)כוונתםאחר
שהתיקוןויש.תיקונהועלהטעותעלמצביעעצמושהחוזהיש.אובייקטיביים

,שהוחלפודברים,שנרשמומסמכיםכמו,חיצונייםלאמצעיםהיזקקותתוךייעשה
.כללבדרךהענייןונסיבותהצדדיםשלאמרות

צורףאליו.דירהלרכישתחוזהנדוןהעליוןהמשפט-ביתשלחדשדין-בפסק
קביעתואתאימץהמשפט-בית.הדירהרוכשעםמפליגהבצורהשהיטיבנסמח

וקבע,כטעותשורבבהאמורהנספחשלפיההמחוזיהמשפט-ביתשלהעובדתית

פי-עללתקנהישאשר,"סופרטעות"בגדרהואאחרבמסמךהנספחההלפתכי
."האמיתיבחוזהביטוילירישבאהכפי,הצדדיםשלדעתםאומד

מסמךנגדפה-בעלעדות-סופרטעותטענת.4

הצד.סופרטעותשלקיומההוא16שבסעיףהתיקוןמנגנוןלהפעלתמוקדםתנאי
וביןהאמיתיהחוזהביןהתאמה-אילהוכיחצריךסופרטעותשללקיומההטוען
:הוכחההטעוניםיסודותשניאפואטמוניםסופרטעותבטענת.הכתובביטויו

וביןזוהסכמהביןשוני-והשני,הצדדיםשלהאמיתיתהסכמתם-האחד

.י""בכתוביםשקיבלההביטוי
למסמךהקודם)בכתבמבוטאתלהיותיכולההצדדיםשלהאמיתיתהסכמתם

טעותבושנפלהוהמסמך.פה-בעלהואהאמיתיהחוזהכאשר.פה-בעלאו(השגוי
חיצוניותראיותהצגתסופרטעותשלהטענהמצריכה,בכתבכמובןהואסופר
האזרחיתלפרוצדורההחוקיםלספר,שניחלק,80סעיף.כתובמסמךכנגדפה-כעל
הוכחתכינראהאולם.כתובמסמךכנגדפה-בעלעדותקבלתעלאוסר,מנית'העות
,המהותיהדיןמןנובעזהחריג.הנזכריםהראייתילכללחריגמהווהסופרטעות
הגיונו.שניחלק,80בסעיףהטמוןהכללשלומטרתוהגיונועםמתיישבגםוהוא

.38-40'כעמ,87ש"בהל"הנ89/424א"ע99
כאשרחיצוניתראיתהבאתשמנעודיןלסדרימראשהצדדיםהסכימוכאשר,לפיכך100

מקוםאין,לגביוהבהרותובמספרהחוזהבלשוןבעיקרוהסתפקו,המשותפתלכוונתם
.319-320.בעם,96ש"בהל-הנ4628/נ9א-בעברקהשופטדברי:16סעיףאתלהפעיל

תרמיתכמוהחחיבכריתתפגמיילהוכחתפה-בעלראיותקבלתהתירההישראליתהפסיקה101
,קיבצוב'נהפועליםבנק48/37א"ע)וטעות(147(כאלד-פ,נחשון'נכהן67,133א"ע)
.(נ14בד-פ
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בחווהפגמים:השלישיהשער

ואילו;הצדדיםלהסכמתביותרהטובההעדותאתמהווהשהכתבהואהכללשל
.זההגיוןמסכלתסופרטעותשלטענהלדחייתהכללשלהפעלתו

עללהעלותןשחובהעסקאותלגבירקחל,שניחלק,80סעיף:כןעלתר' (1968-ח"תשכ.המתנהלחזק5סעיף)בעתידמתנהלתתמתחייבותנמו.,הכתבנו

.(1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק8סעיף)במקרקעיןעסקהלעשותהתחייבותאו
להוראהתחולהאין,לעשותוחובההיתהלאכיאם,בפועלמסמךשנערךמקום
,המשפטיסודותוחוק(63סעיף)החוזיםבחוקהעצמאותסעיףנוכח.מנית'העות
שחל.החיצוניתהעדותאיסורבדברהאנגליהכללגםכינראה,1980-ם"תש

בחוקהמעוגנותטענותלגבייחוללא,שנימןחלק,80סעיףהוראתלצדבעבר
במסמכיםסופרטעויותתיקוןמאפשרגופוהחיצוניתהעדותכלל:ועודזאת.החוזים

.י".חיצוניותעדויותסמך-על

.164-165א(ה"תשמ,ירושלים)ראיותדעי,הרנתאליהו102
.1410,1416ץר"פאזולאקגיצדובו63/33א"ע103
.אן14הס"1990)041039ן

~
(

dv
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