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מבוא.א

עקרוןאתבמשפטנולראשונההחיל,1973-ג"תשל,('כללחלק)ההוזיםחוק
וצדדיםומתןלמשאצדדיםחייביםזהלחוק39-ו12הסעיפיםמכוח.הלב-תום

בקיום.(12סעיף)ומתןהמשאבמהלךלב-ובתוםמקובלתבדרךלנהוגלחוזה
סעיף)מחוזההנובעותבזכויותוכשימוש(רישא39סעיף)מחוזההנובעיםחיובים

סעיףומכוח,החוזיםדינילגבולותמעבראלהורחבההעיקרוןתחולת.(סיפא39
בבחינתשאינןמשפטיותפעולותעלגםהלב-תוםעקרוןחלהחוזיםלחוק(ב)61

.מחוזהנובעיםשאינםחיוביםועלחוזה
TUהחושהאזרחיבקווקםגס ] Jעיכעקרון,הלב-תוםלעקרוןכבודצלמקום
עקרוןאתמחילתמכותדיניחוקבהצעתהשניהמטיף.האורחיהמשפטכלעלהחולש

..לב-בתוםלנהוגישחיובאוחובהובמילויבזכויותבשימוש.:הלשון13ההל3-תום

לקראתומתזהמשאפלבעלהכלליהעיקרוןאתהמחיל,(163)וסף)סעיף-ובהמעד
.חוזהכריתת

ומתןהמשאשלב-חוזית-הטרוםהתקופהעלהן,כןאם.חלהלב-תוםעקרון

לידיהעיקרוןכאבובאופןהבדליםמספרישנם.זאתעם.החוזיתהתקופהעלוהן

העיקרוןשלתחולתובהיקףאלההבדלים.תחולתושלהשונותבתקופותביטוי
חוזי-הטרוםבשלבהצדדיםיחסישלהשונהממהותםנובעיםהקונקרטיובישומו
.החוזיובשלב

זהבפרק.השביעיבפרקנדוןחוזי-הטרוםבשלבהלב-תוםעקרוןבתחולת
.העיקרוןשלהכלליתתחולתותידון

האזרחיהחוקיםספר)8.(;.8.-ל242בסעיףהלב-תוםעקרוןשלמקורו

,הלב-תוםעקרוןפי-עלחיוביואתלבצעהחייבחובתאתקובעזהסעיף.י(הגרמני
עלהחולש,"עלעקרון"צמחזהסעיףמתוך.המסחריבנוהגיהתחשבותתוך
.הגרמניהמשפטמןנוספיםגדוליםחלקיםועלהגרמניהאזרחיהחוקיםספרכל

כפסיקתטמונההגרמניבמשפטהלב-תוםעקרוןשלהמרשימההתפתחותוראשית

.4"5(ח-תשל)ומשסטעיוני.הגרמנילדיןהזיקה-חוזיםבריני'לב-תום'.,זוממןיואל'ר1
רוטי77/14א-ע;372,384(כחקר-פ,לעבודההארציהדיןבית'נצרי4נ2/נ7צ"בג:וכן
,617(1)לגר-פ.ישופה'נ

"63.
,חל)החוזיםחוץהצעתעלהרהורים.,צלטניזאב'רלעברית242סעיףשללתרגומיו2

'בעמ,1ש.בהל-הנ77,148א-ע;121,122(ג-תשל)גמשפטעיוני.1970-ל.תש,(כללי
.ננ6



כללייםעקרונות:הראשוןהשער

הגרמניהמארקנפילת.העולמנמלחמות'שתשביןבתקופההגרמנייםהמשפט-בתי
,האחרותהמשפטיותהוויסותדרכיכלוהתמוטטותכמותהנודעהשלאבתאוצה
והביאה,בוהטמוןהלב-תוםועקרון242סעיףאלהגרמנייםהמשפט-'בהאתהפנתה
.אחרותוסטטוטוריותחוזיותהוראותפניעלזהעיקרוןשלעליונותולקביעתאותם

השיטהכלאתלכסותהלב-תוםעקרוןהחלהעשריםשנותמסוףהחל
דיני,אזרחידיון,חברותדיני,יוצריםזכויות.עבודהחוזי:בגרמניההמשפטית
המשפט-בתיירי-עלהוכפפו,ציבורימינהלודינימיסיםדיניואפילומקרקעין

חולשכעיקרוןמכורתו-בגרמניההלב-תוםעקרוןהוגדרבצדק.הלב-תוםלעקרון
החשובכסעיףאו"ההוראותמלכת"כתואר242וסעיףאוניברסליעיקרוןאו

.'החקיקהבכלביותר
במשפטגםהסתמנההכלליהחוזיםבחוקהלם-תוםעקרוןשלהחלתומאז

,ובנדיבותבהרחבה,וליישםלהפעילהחלוהמשפט-בתי.רומהמגמההישראלי

בשנותבגרמניהכמוכמעט.להםומחוץהחוזיםדיניבתחום.הלב-תוםעקרוןאת
עקרוןהתפשט,והתשעיםהשמוניםבשנותבישראלגםכך,והשלושיםהעשרים

הואהלב-תוםעקרוןכילומרנכוןכיום.המשפטשיטתכלאתוכיסההלב-תום

מצודתו".אלוןהשופטכדברי,אשר,'"פרצופיםאלף"בעל"מלכותי"עיקרון

.'"בישראלהמשפטיתהמערכתכללעל...פרושה

הלב-תוםעקרוןשלתחולתו.כ

תחולהמעגלי.1

החוזיהמעגל(א)

באמצעותלתארניתןבמשפטנוהלב-תוםעקרוןתחולתשלהמרחיבההמגמהאת
.השני;החוזיהמעגלהוא,הפנימי,הראשון:קונצנטרייםמעגליםשלושהשרטוט
.הציבוריהמשפטמעגלהוא,החיצוני,השלישי;האזרחיהמשפטמעגלהוא,האמצעי

,הכלליהחוזיםחוקלשוןפי-על.הלכ-תוםעקרוןחל,הפנימי,הראשוןבמעגל

The[י8(Arbor-"",1,1955)479-461'רזוהתפתחותלתיאור3

I

Oracles

I

ofthel,"1נ5יבנ. חלק)החוזיפלחוק9נסעיף.,פלפלדרורהוכן,122'בעמ,2ש-בהל"הנבמאמרוצלטנר'ר4

.5",53(ד-תשת)לוהפרקליט"הגרמנילדיןוהזיקה1973-ג-תשל,(כללי
.213,226'בעמ,החוזהמרשנות,ברק'ר5
1א.ע6

מגמהשל-מעודנתגםאפ-לביקורת.6,742נ7(2)לחר"פ,פז';פז70"/"
,דויטשמיגל'רהחתהשלכלכלי-החברתיפקיד'ובתהמשפטיתבוודאותכפוגעת,זומרחיבה .
(ד-תשג)יחמשסטעיוני"נהעיקרוןלתחולת'אדומיםקווים'-בזכויותבשימושלב-תום

261,262-263.
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הנובעחיובשלקיוםעל.((א)12סעיף)הוזהשלכריתתולקראתומתןמשאעל

.(סיפא39סעיף)מחוזההנובעתבזכותהשימושועל(רישא39סעיף)מחוזה
.דיוננומוקדהואזהמעגל
iהלוולסכניסתעם

~
fNa1ה

rlfinמעגי]שינוייחוייאיתוקד7ש"

'

39סעיף.

u,מתונותדיניחוקלהצעת2מטיףידי-עליוחלף
~

q1l12הראשון.163סעיףירי-על

החוזיםודיני,האזרחיהמשפטכיעלהכב-תוםעקרוןשלהרחבהתחולתואתקובע

.חוזהשלכריתתולקראתותתןבמשאהעיקרוןתחולתאתקובטוהשני,בכייר

האזרחיהמשפטמעגל(ב)

39הסעיפיםהוראותשילובמכוח,הלב-תוםעקרוןחלוהשלישיהשניבמעגלים

חיוביםועלחוזהבבחינתשאינןמשפטיותפעולותעל,הכלליהחוזיםלחוק(ב)61-ו
עוגן,החוזיםלחוק(ב)61סעיףבאמצעות,הפךהחוזיםדין.מחוזהנובעיםשאינם
הפירוש,(ב)61סעיףמהוראתכתוצאה.כולוהישראליבמשפטהלב-תוםלעקרון

גםומקריניםמשפיעיםהחוזים-דיניבתחוםהלב-תוםלעקרוןשיוענקווהמשמעות
סעיףכלגיון-והכול,והציבוריהאזרחיהמשפטבמעגלי,אלהלדיניםמעבר

(ב)61סעיףמכוח."המחוייביםובשינוייםלעניןמתאיםשהדברככל"-(ב)61

מכיוון.המשפטיתיהמערכתכללעלהחולשיסודלעקרוןהלב-תוםעקרוןהפך
מאשריותרומובנתקלה,פשוטההאזרחיבמשפטהלב-תוםעקרוןשלשתחולתו
.התחולהמעגלישניביןכאןלהבחיןבחרתי,הציבוריבמשפטתחולתו

שבהםגזרהאונושא,איזורכמעטאיןהרחבבמובנוהאזרחיהמשפטבתחום
:הבאיםאתלמנותניתןאלהנושאיםכין.הלב-תוםעקרוןנדוןאוהופעללא

דיני,עבודהיידיני,ן"חכרותדיני,'סטטוטורייםחיובים,'שליחותדיני

90,2896א-ע;1,9-10(2)לזר-פ,הגדולהרבניהדיןבית'נעמיני81,566צ-בג'ר7

רוקר97,6339א-ברעrw"'מהשופטלדבריוהשוו.4.460נ4(5)מופיד,דיין'נטרוצקי
לתחנתהחוזיםלחוק(ב)61סעיףהוראתאחהמרמה,199,249-250(1)נהד-פ,סלומון'נ

תפוצותכלאל(...12סעיףהוראתאתכמוהה)39ף.סעהוראתאתהמשלחת"אוטובוסיפ
נולוישראלמשפטאחדחותכתדוקטרינה"כ39סעיףהוראתאתומתאר,.ישראלמשפט

."כבודדהאיץכלמלוא,ולרוחבולאורכו
.105-106'בעמ,השלוחותחוק,ברק'ר

.29,53(3)להר-פ.הנאציתרדופותנכיחוקלצורךהמוסמכתהישות'נליבלמגיה79,15נ-ר9
.253,285(נ)לחר-פ,פויכטונגרבנק'נקיניי79/817א-ע10
להקןד-פ,לעבודההאיציהניןניח'נשבעבארצינורייםתחבורהעצרותי0/59יצ-בג11

א-ע'ור.197,209(2)לאד-פ,לענודההארציהדיןבית'נאלקו76/566צ-בג;82!
השופטאומרשפ,lpe(695,701ד-פ,סוניםבן'ניהב90/2738

החובהכיגולרברג'"
,ידליןעמרי'רומנגד.עובדשלמעסקתובחוזה.טבועה.39מסעיףהנגזרתהכללית .
"ת)כבמשפטעיוני-הפרטאלהכללמן:בישראלהעבודהבמשפטלב-תום

,867(ט-נ

עקרון.,בוקאלישבע.ראך.העבודהבדיניהלב-תוםעקרוןאתלהחילאיןכיהסבור
.499(2000,נבו)שניכרך,ברנזץספר.העבודהבמשפטהלב-תום
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אףבעבר.י,משפחהודיניירושהיידיני,צוואותי'נ'ד,וראיותידיןסדרי,קנייזני
.הנזיקיןיי'דינעלמקובלתודרךלב-תוםשלהחוזיהעיקרוןאתלהרכיבהוצע
המשפטכלעלהלב-תוםפקדוןיחוללתוקפוהחושהאזרחיהקרוקטכנימתעם

אתהקונסת.ממלותדיניחוקלהצעת2סעידשלהכעליתההודאהמכוחהאורחי

.תלכעקרוןהיל-תוםפקדון

הצעהלידיהביאההאזרחיבמשפטהלם-תוםעקרוןשלהגורמתתחולתו

כמו-זהלעיקרוןקונקרטיתודוגמהביטויאךהמהוותדוקטרינותעללוותר

הלב-תוםעקרוןשלבתחולהלהסתפק"ו-בזכותלרעהשימוששלהדוקטרינה

.י,"הפרטיהמשפטשבתחוםהזכויותכלעל
הלב-תוםבעקרוןלראותנכוןזהיהאלא.החוזיםדיניבתחוםולמצער,לרעתי

.פרטניותחוקוהוראותמשפטיותדוקטרינותמפניוולבטלהכלחזותאת
אמנם.שוניםתחומיםבין,הפרטי-האזרחיהמשפטבקרב,להבחיןיש,ראשית

עולההחוזיםדיניבמישוראולם.האזרחיהמשפטתחומיבכלחל39סעיף
חשיבותעל,לב-בתוםחיוביםקיוםעלהמורה,זהסעיףשלהרישאחשיבות
בקיוםיותרעוסקיםהחוזיםדינישכן.לב-כתוםכזכויותשימושעלהמורה,הסיפא
.עליהםובהגנהכזכויותמאשרובהפרתםחוזים

עקרוןשלוהשתקפותביטוימהוותהישראליתכתחיקהרכותהוראות,שנית
,החוזיםלחוקבבפרקהוראות,למשל,כך.מיותוותהןאיןזאתולמרות,הלב-תום

כהוראותחשיבותןאך,הלב-תוםעקרוןאתמשקפות,חוזהבכריתתבפגמיםהרנות

בר'נשליין79/314א-ע12

-

0א-ע;23,,225(לד1נד-פ,

ד-פ,ברובים'נשמעונוףנ21/"
,קלי'נארמיר175/"1א-ע;7נ7(4)לזד-פ,ויידה'נבוזול"2,10יא-ע;"16,"0"(3)לז
9ננ97/6א-רע;459-460'בעמ,7ש,בהל-הנ2"90,96א-ע;299-230,נ29(4)לחד-פ

שלתחולתונקבעדשפ,(ברקבנשיא)276-ו(אנגלרדהשופט)223'בעמ,7ש-בהל-הנ
וקבעוחזרודעליוןהמשפט-ביתשופטיכאשר,דמקרקעיןחוקשלכגדריוהלב-תוםעקרון
.ן.ע,המקרשבחוקוהמעדיםהזכויותכלעלכנפיואתפורשדלב-תופעקרוןכי

0ע"ברנו

"
6א-ע;449,461(נ)להפיד,רצקובסקי'נשילה305/

"
בתמיינהנאות424,

םי-
ים-

'פיג2047,,4(א-ת)א-תגפ'ר.94נ-355,393(2)מגד-פ,הראשוןהבינלאומיהבנק'נ

סררלתקנות526תקנהעלהמשפט-ביתהתגברשבו.2,4,4,4(1)ה-תשםמ-פ.'פרג'נ
.הלב-תופעקרוןשלהפעלתוידי-על,19"4-ד-תשמ,האזרחיהדין

7א.ע14

"
.104,115(1)מהד"פ,גרינה'ננתן663/

.1נ120,1(2)מטר"פ,סיטין'נסיטין72נ91/4א"ענו
1צ-בג16

"
1א-עדןש-בהל-הנ566,

.742'בעמ.6ש"בהל-הנ700/"
.454(ט-תשמ)לחהפרקליט.הנזיקיןודיניחווילב-חופ.,פלפלדרורה17
בע.71(ז-תשג,בכרך)וכמתוףבעלות-קמיןיימ,תסמןיהושע'ר1"

-

'פרופשלזוהשקפהבזת
בעלות.כיהקובע,המקרקעץלפוק14סעיףכי,7ש-בהל-הנ97/6339א"ברענקבעתסמן
נוהותאיאו?T1הגורסדברעשיתלהצדיקכדיכשלעצמןבהןאין,במקרקעיןאחרותוזכויות
,221'בעמאנגלרדהשופטדביי:הלב-תופלעקרתקינקרטיתודוגמהביטחאךמהווה,-לאחר

.2""'בעמכהן-שטרסברגהשופטת,276'בעמברקהנשיא,240'בעמטירקלהשופט



הלב-תוםעקרון:5פרק

מהפרהלנפגעהמקנה.התרופותלחוק17סעיףהוראת,בדומה.רבהעצמאיות
גםמשקפת,החוזהלקיוםשנקבעהמועדלפניתרופותיואתלהפעילזכותצפויה

.עליהלוותראיןזאתובכל,הלבי-תוםעקרוןאתהיא
דברמחדשותשאינן,ספציפייםבחוקיםהוראותלגניהמצבנמוכןשונה
1968-ח"תשכ,המכרלחוק6סעיףכמו,החוזיםלחוק39סעיףהוראתלעומת

,מיותרותאכןהןאלוהוראות.1971-א"תשל,והשאילההשכירותלחוק4וסעיף
,הפרטיבמשפטאחרותהוראותאולם.עליהןחרהתהיהלאמתונותויניובחוק
להשאיריש,הלב-תוםעקרוןאתמשקפותהןאםגם,החוזיםדיניבתחוםובעיקר

.הלב-תוםלעקרוןהפניהלפניולמצותןלהפעילן,מכונןעל
.כהפעלתויתרזהירותמחייבתכמשפטנוהלב-תוםעקרוןשלהרחבהתחולתו

לפניהלב-תוםחוסרלעילתפניהמפניהמזהירהשין'מהשופטדבריכאןיפים
שהיינוחוששני,אמרנואחרתלו":ספציפיותחלופיותעילותשלמדוקדקתבחינה

Joתרניןלאזוותחזית,בלבד'הצדקמן'לפסיקהקל-חישגולשים ~ai.עקרוןאת

שבומצבלמנועמנתעל,נאותיםובממדיםמרוסןבאורחלהפעילישהלב-תום
הפרטשלהחופשירצונושבבסיסםדינים,החוזיםדיניאתהלב-תוםדינייחליפו

.לחוזההצדדיםשלוהסכמתם

הציבוריהמשפטמעגל(ג)

הגרמניהמשפטבעקבות-אשר,זוסמןהנשיאשלוכחביופסיקתובהשפעת
גםהלב-תוםעקרוןהופעל,הרשותינפעולותעלהלב-תוםעקרוןבהחלתתמך-

.הציבוריהמשפטבתהום
עלהלב-תוםסעיפיתחולתביןהבחנהמתבקשתאנליטיתמבחינהכילינראה

משפטיותפעולותעל,החחיםלחוק(ב)61סעיףמכוח,תחולתםובין,רשותחוזי
משאעלהלב-תוםסעיפישלתחולתם.מחוזהנובעיםשאינםהרשותשלוחיוכים
קיוםועל(מכרזשלצורהכללבדרךהלובש)רשותחוזהשלכריתתולקראתומתן
מעצםומשתמעתישירהבעיניהיא,ממנוהנובעותבזכויותושימושרשותחתה

צדאוחוזי-טרוםומתןלמשאצדשהיאציבוריתרשותעל.רשותחוזהשלמהותו
תחולה.חובותיהובמילויבזכויותיהבשימושלב-בתוםלנהוגהחובהחלה,לחוזה

,Gilmore(80!(0",שלכספרם,לדוגמה,נך19
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כללייפעקרונות:הראשוןהשער

כצרהציבוריתהרשותעלהחוזיםדינישלהכלליתמתחולתםלדעתינובעתזו
ופעולותיהפעילויותיהכלעלחליםהחוזיםדיני.לחוזהכצדאוחוזי-הטרוםלהליך
הדואליותזוהי.הציבוריהמשפטדיניעםיחד,הרשותשלוהחוזיותחוזיות-הטרום

האזרחיבבישגדהפועלתהצכודיתהדשותנפופהשלפיההמפורסמתהנורמטיבית
לחוק12סעיף.הציבוריננוהמשפטהפרטי-האזרחיהמשפט:דיניםמערכותלשתי

חוזהשלכריתתותהליךעלחל(ות)מתודיניחוקלהצעת163סטה)הכלליהחוזים
הלב-תוםדרישתשלזותחולה.זהכתהליךלב-בתוםהתנהגותעלומורהרשות
סעיףשלהרחבהמלשונוונובעתישירההיאהרשותעלחוזי-הטרוםומתןבמשא

לחוק12סעיףהוראתאתשהחילוהדין-פסקי,כןעלאשר."אדם"עלהמדבר12
שללצינור-אנליטיתמבחינה-נזקקולא,מכרזהליכיעלהכלליהחוזים
הכלליתהתפיסהמןנובעתודמוייהםמכרזיםעל12סעיףתחולת.(ב)61סעיף

הרשותחובת.רשותחוזהשלכריתתולקראתומתןהמשאמןכחלקמכרזשל
:מקורותמשנינובעתחוזי-הטרוםומתןלמשאהשניהצדכלפילב-כתוםלנהוג

לנהוגהרשותמןהדורשיםהציבוריהמשפטוכלליהכלליהחוזיםלחוק12סעיף
.ופעילויותיהפעולותיהבכלוביושרבהגינות
,צורךאיןאף,טעםלדעתיאיןהרשותשלהאחרותפעולותיהבתחוםאולם
להפעילישהציבוריהמשפטבתחום.החוזתימקורועל,הלב-תוםעקרוןאתלהחיל

עקרוןשלהחיצוניתתחולתוואתזהמשפטשלבמסגרתושהתפתחווכלליםנורמות

פעולות"עלרקחלהלב-תוםעקרון.האזרחיהמשפטלמעגללהגבילישהלב-תום
דיניבתחום"מחוזהנובעיםשאינםחיובים"ועל"חוזהבבחינתשאינןמשפטיות
הנובעתהתוצאהגםזו.הציבוריבמשפטולא.כללבדרךהאזרחיוהמשפטהממונות
טלהלב-תוםחובתאתהמחיל,ממוותויניחוקלהצטת2בספיןהקבועהעלמעקרון

.(בלבועליה-וכנראה)הקרקסהוראותכל

תחולהמישורי.2

כרונולוגיתתחולה(א)

לאחרגםואוליהחוזיבשלב,חוזי-הטרוםומתןהמשאבשלבחלהלב-תוםעקרון
.החוזהפקיעת

.הראשוןהפרקבעיקר.(ס.תש,דין)הציבוריתהרשותשלומכרזיםחוזיםספרי'רלהרחבה22
"1צ-בבגמחלוקתנתגלעהזובשאלה21

שופטי.449(2)לוד"פ,התקשורתשר'נלוגמי376,

לב-בתוםלנהוגרשותשלחובתהמקורביגרסו-פורת-ובןשמגרהשופטים-הרוב
,לעומתם.החוזיפחוקחקיקתלפניעודהציבוריבמשפטהקיים.אוניברסליעיקרת"בהוא

עםביחסיהלב-בחוסלנהוגהישותחובתאתלעגןבחר-אלוןהשופט-המיעוטשופט
.המעוטמדעתהרובדעתלינראיתזובמחלוקת.החוזיםשבחוקהלב-תוםבסעיפי,האורח



הלב-תוםעסיין;5פיל

החוזיםלחוק12סעיףהוראתמכוחהלב-תוםעקרוןחלומתןהמשאבשלב

לקראתמתןבדשאהעיקרוןיחוליתקפוהחושהאווייהקודקסכניסתלאחר.הכללי
.ממונדתדיניחוקלהצעת163מעיףהוראתמכחחווהכריתת
גם12סעיףמכותהלב-תוםעקרוןהלומתזהמשאכשלבתחולתועלנוסף
כריתתבטרםומתןמשאשלתהליךכללמתקייםלאכאשרוגםהכריתהבשלב

ומתןבמשאהדן,השביעיבפרקארחיבהלב-תוםעקרוןשלזותחולהעל.החוזה
.חוזי-טרום

.לסיומוועדהחוזהכריתתמרגעהלב-תוםעקרוןחלהחוזיבשלב
שהואהסבוריםשישעד,רבהכההיאהלב-תוםעקרוןשלעצמתו:כןעליתר
משכירכיבגרמניהנפסק,למשל,כך.1'החוזהסיוםלאחראפילולחולמוסיף
החדשהלכתובתודוארולהעבירלהוסיף,השכירותקשרשהסתייםלאחרגם,חייב
.השוכרישל

-החוזהכריתת.לזהזההלב-תוםסעיפיאפואנושקיםהכרונולוגיבמישור
יהצטת163סעיף)12סעיףחלבההאחרונההזמן-נקודתהיא-הולדתורגע
חזקלהצטת2סעיף)39סעיףלחולמתחילואילךזומנקודה.(שונותדיניחוק

הצדדיםשביןם'היחםעלחולשהלב-תוםעקרוןנמצא,למעשה,כך.(ממונות.וונ
.לאחריוגםואולי,החוזהשללסיומועדביניהםהראשוןהקשרמרגעלחוזה

פרסונליתתחולה(ב)

שמשתתףמיעלרקולא,ומתןבמשאחלקשנוטלמיכלעלחלהלב-תוםעקרון
שלהפרסונליתתחולתועלגם.שנכרתלחוזהצדמכןלאחרוהופךומתןבמשא
.השביעיבפרקארחיב12.סעיף

מחוייבהחוזיהחייב-לחוזהצדשהואמיכלעלכמובןחלהלב-תוםעקרון
.לב-בתוםבזכויותיובשימושמחוייבהחוזיהזכאי;לב-בתוםחיוביובקיום

.לחוזהצדשאינומיעלגםהעיקרוןיחולבהםמצביםייתכנו,מכךיתרה
חוזההיאלחוזהצדשאינומיעלהלב-תוםעקרוןלתחולתהמובהקתהדוגמה
ויניחזקלהצעת202סעיף)הכלליהחוזיםלחוק34סעיף.שלישיאדםלטובת

נטלכאשרכיקובעהסעיף.כזהחוזהשללהיווצרותוהתנאיםאתמגדיר(מתונות

לדרושהזכותלמוטבקמה,לחוזהצדשאינואדםלטובתחיובעצמועללחוזהצד

במקרה.זוזכותלולהקנותכוונההחוזהמןמשתמעתכאשר,החיובקיוםאת
,לב-בתום,החוזהמןהנובעת,זובזכותולהשתמשהחוכההמוטבעלמוטלת,כזה

111 ,1ש"כהל"הנבמאמרוזוממן;222-223'כעמ,ישראלמדינתשלחוזיםדיני,צלטנר'ר24

.69'בעמ,4ש"כהל"הנבמאמרהפלפל487ן-486'כעמ
בכניסהשלטלהציב,בביתומשרדששכר,דיןלעורךלהרשותחייבכיחבעלכינפסקבדומה25

.161RGZי138:החדשהכתובתועלללקוחותיולהודיעכדי,לבית



כלליסעקדינזת:הואשזןהשער

חיובבקיוםהמוטבזכותמותניתבהםבמקריםואילו.39סעיףשלברישאכאמור
,החוזהמןהנובע,זהחיובבקיימולב-בתוםלנהוגהחובהעליומוטלת,מצידו
חוקשלורוחוהגיונועלהןמסתמכותאלהקביעות.39סעיףשלבסיפאכאמור

-תכניהפי-עלהלב-תוםתוכתאתבאפיינו.המפורשתלשונועלוהן.החוזים
היאמיעל-נושאיהאתוהגדירשתחםבלא,מחוזההנובעיםוזכויותחיובים
הקשורה,מהותיתחוכההיאהלב-תוםחובתכידעתואתהמחוקקגילה,מוטלת
ברורביטוימשוםישבכך.כבעליהםולא,חוזייםזכותאוחיובשלקיומםבעצם

.הלב-תוםעקרוןשלהערכיתלמשמעות
ובשימושמחוזההנובעחיובבקיוםלב-בתוםלנהוגהחובהבהםמקריםאףישנם
,שלעילבדוגמה,למשל,כך.לחוזהצדשאינואדםכלסיהיאמחוזההנובעתבזכות
לב-בתוםלנהוגחובההחוזיהחייבעלמוטלת.שלישיארםלטובתחוזהעלהנסבה
שלמהגדרתהנובעתזוקביעהגם.לחוזהצדשאיננו,המוטבכלפיחיובואתבקיימו

ואינו,תכניהמבחינתהלב-תוםחובתאתמגדירזהסעיף.39בסעיףהלב-תוםחובת
חיוביםלקייםיששכלפיהםהאנשיםמיהם-מושאיהמבחינתהחובהאתתוחם

.לב-בתוםמחוזההנובעותבזכויותולהשתמשמחוזההנובעים

ענייניתהחולה(ג)

מחילהלב-תוםסעיף.ביותררחבההיאהלב-תוםעקרוןשלהענייניתתחולתו

ועלמחוזההנובעיםחיוביםוקיוםחובותמילויעללכ-בתוםלנהוגהדרישהאת
החוזהכאשרואףחוזהקייםכאשרחלהסעיף.מחוזההנובעותבזכויותשימוש

וזכויותחובותועלמחוזההנובעותוזכויותחובותעלהסעיףחלכן-כמו.הופר
להתנותניתןלא.קוגנטיתהיאהלב-תוםעקרוןשלתחולתו.הדיןמןהנובעות

נדרשיםוהצדדים,תחתוןסףמהווההואכיבחוזהלקבועניתןכיאם,עליו
חיובלכלומצטרפת,מצטברתהיאהסעיףשלדרישתו:ולבסוף.מוגברלב-לתום
.הישראליבמשפט-אחרתאוחוזית-הוראהולכל

ויניחזקיהצעת165סעיף)החוזיםלחוק12סעיףשלהענייניתתחולתוגם.

אםוביןומחןהמשאכתוםחוזהנכרתאסכיןחלהסעיף.רחבההיא(ת)ממונ
ארחיבזהבענייןגם.לאואםוביןנוספתתביעהעילתלצדוקיימתאםבין;לאו

.השביעיבפרק
הנובעתהעילהבהפעלתאיפוקמחייבתהלב-תוםעקרוןשלהרחבהתחולתו

זותשתיתלעילתיידרשהמשפטאישכיראוי(ש)":חשיןהשופטכדברי.ממנו
חלופיותעילותשלמדוקדקתבחינהולאחרספציפיותעילותשלבהיעדרןרק

.נ'"מוכרות

'בעמ,20ש"כהל"הנ99/2299א"ע26
"23.



הלב-תגב,עקרי:נפרק

הלב-תוםעקרוןשלמהותו.ג

העיקרוןמשמעות.1

הכלליהחוזיםחוקחקיקתעםהישראליהמשפטאלשהוכנס,הלב-תוםעקרון
מפהשלתחומיה,ראשית.בישראלהחוזיםדינימפתאתכלילשינה,1973בשנת

בעוד:עיקרוהוא,שנית.חוזי-הטרוםהשלבגםהוכללהחוזיםובדיני,הורחבוזו
תפיסההמבטאים,וברוריםרציונליים,נוקשיםכדיניםהחוזיםדינינתפסושבעבר

הלב-תוםעקרוןהכנסתעם,אלהדיניםאיברו,קפיטליסטית-אינדיבידואליסטית

המבטאים,ומתוניםגמישיםדיניםהםוכיוםוחדותםשרירותיותםאת,קרבםאל
האנגליהמשפטבעקבות-שנהגוהמדויקהמושלםהביצועעקרון.מוסריתגישה

.הלב-תוםלעקרוןמקומואתפינה,הקודםהחוזיםבדין-המקובל
מוסרייםעקרונותשלשאיבהצינורותמהוויםהחוזיםכחוקהלב-תוםסעיפי

וניתן,האתיקהבתחוםטמונהלב-תוםהמושגמשמעות.החוזיםדיניתוךאל
.והגינותהיושר,אמונה,נאמנותכמוקרוביםמושגיםבאמצעותולתארהלבארה
ביושר,אנושיתהתנהגות:מוסרלצווימשפטיתגושפנקאמעניקהלב-תוםעקרון

ולחוזהומתןלמשאהצדדיםביןיוצריםהלב-תוםסעיפיכילומרניתן.ובהגינות

גםהצדדיםשניונאמנותמשנהוכלפיצדכלשלנאמנות:"כפולהנאמנות"מעין
.ולמטרתההעסקהלרוחיחד

בתחוםמצוייםהלב-תוםעקרוןשלוהערכייםהרעיונייםושורשיומקורואמנם

לכליהעברתובאמצעות,משפטיתנפקותהעיקרוןשקיבלמרגעאולם.המוסר
מוסרימידהקנהפי-עללפרשואין,החוזיםחוקסעיפיכמומובהקמשפטי
,אנושיתהתנהגותבחייבו.אנושיתהתנהגותשלמידהקנהפי-עלאלא,אידיאלי
.מוסרלצווימשפטיתגושפנקאהלב-תוםעקרוןמעניק,ובהגינותביושר

שלהאתימקורושביןבאיזוןיימצאהלב-תוםעקרוןשלביישומוהזהבשביל
בניהולראויההתנהגותמכתיבהזהבשבילהליכה.המסחרצרכיוביןהעיקרון
~nwמסמןהלב-תוםעקרון.עסקים ulוהאגואיזםהאינדיבידואליזםשלמסוימת,
נדרשתהלב-תוםעקרוןשלמכוחו.מוחלטאלטרואיזםמחייבהואאיןאולם

הצדשלהאינטרסיםהזנחתנדרשתלאאך,שלוובאינטרסיםבזולתהתחשבות
לתורתהיסודותאתשהניחוהדין-מפסקיבאחדברקהשופטכדברי.הפועל
שובאך,לזהזהמלאכיםלחוזיםהצדדיםאין,הדבראמת":הישראליתהלב-תום

אפואישלב-בתוםלנהוגהכלליתהדרישהאת.ונ"לזהזהזאביםלהיותלהםאל
111 .57(ג"תשנ)הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםירידת,מאוטנרמנחם'ר27

'ניולטבית82/22נ"בדברקהשופטדבריגם'ור.834'בעמ,11ש"תהל"הנ80/59צ"בג28

."אדם-לארםארם"כיהיאהחוקדרישתשלפיהם,441,484(1)מגפיד,רביב



כללייםעקרונות:הראשוןאשער

מטרתלהגשמת,עמופעולהושיתוףבזולתהתחשבותשלמאוזנתכדרישהלראות
.נ'החוזה

,מצטרפתדרישהההוראהכוללתהאחדהצדמן.פניםשניהלב-תוםלהוראת
האדרהצדמן.לב-בתוםלנהוגהחיובהוא,הקיימיםלחיוביםנוסףחיובהמציבה
מדרישותסטיהנאותיםבמקריםהמתירה,ממתנתהוראההיאהלב-תוםהוראת

מסייגתאומגבילהגםאך,החיוביםשלמושלםלביצוע.חוזיותאוחוקיות,אחרות

.לבה-בתוםלהפעילןהדרישהירי-עלקיימותחוזיותזכויות
בהםמקריםאותםבכלביטוילידיבאהלב-תוםעקרוןשלהמצטרףהאפקט

.חיוכילושנוסףאו.לב-בתוםהקיימיםחיוכיואתלבצעהחייבעלכינקבע
מתירשבהםמקריםבאותםביטוילידיבאהלב-תוםעקרוןשלהממתןהאפקט
ממנווהסטיהשהביצועבתנאי,החיובשלהמושלםהכיצועמןסטיהזהעיקרון

WPI1לב-בתוםלנהוגהחיובבהעתקתזהממתןאפקטמתבטאלמעשה.לב-בתום

בזכויותלב-בתוםשימושלעשייתהדרישהמןנובעוהואהנושהאלהחייבמן
.החחהננמןהנובעות

אהרןגם'גר."34'כעמ,11ש-כהל"הנ30/59ככנתברקהשופטדברילהמשךהשוו21

שהאדם,מוצאכנקודת,מניחהלב-תום.:47)(7,19.פפירוס)שיפוטידעתשיקול,ברק
ותוךהוגןבאופןתעשרזודאגהכי,להבטיחמבקשהלב-תום.עצמושללאינטרסיםדואג

צדכלכיההנחהעלמבוססאינוהלב-תום.השנידודשלהמוצדקותבציפיותהתחשבות
מבוססהלב-תום.עצמוהבטחתשלהאינטרסיםחשבוןעלזולתושללאינטרסיםלדאוגחייב
עשה.תזודאגהכילהבטיחמבקשהואאך,עצמושללאינטרסדואגד!כלכיההנחהעל

..דצדדיםשלהמשוחפתמה.המשהבטחתתוך.בהגינות
"

90,3912Eximinא-ע'ר3 S .Aפיד,פראייסטיילאיטלוהנעלהטקסטיל'נבלגיתאגיד
ישולפיכך,לב-תוםבחוסרפעלוהצדדיםשניכישמגרהנשיאקבעשם,64,76,79(4)מז

עקרוןשלהאמוריםהיבטיושניעםלמעשהישבת.מתזוקביעה.הנזקאתביניהפלחלק
nהקונה-היבואןאתליידעדכוכר-היצואןחובת;הלב-תום

~

Tiwשים)המצטרףההיבטכנגד
Kרקונה-היבואןחובתואילו,(חיובים

~

Wהממתןהדיבטכנגדשקולהידייכבחיבוקלשבת

.(בזנויותשימוש)
שלחיובפ.לקיביקשחייב:70,74(4)לזד-פ,סלומון'נלולו70,16א,עאתלדוגמה'ר)1

שלמכודן.הבסףת%לקבלרב.ס,החנגהדפרתתוך,הנושהואולפ,לנושהכסףתשלום
לשפהמפר-הנושהלטובתהכסףלהשקעתלראולהחובההחייבעלהוטלההלב-תוםעקרון
:נוספתודוגמה.החייבעלמוטלשהיההחיובמנוםשועיךלכךוכהתאם,ערכועלשמירה

חלקיאתלמנורהתחייבביטוחבסוננותיעותד:193(2)לנד"פ,עקב''נשלמה3"77/0א"ע
להעבירבמגמההמשנהלסוכנימכתבהיוצאהשותףשלחמבן-לאחר.שותפיולשניבסוכנות

לשלוחאסורהיההיוצאלשותףכינקבעהלב-תוםדרישתמכוח.אליוהסוכנותלקוחותאת
רוקן,כחוזההיוצאהשותףעלבמפורשנאסרשלאף%,דמכתבמשלוח.העמורהמנתבאת

.הלב-תוםעקרוןאתכנוגדנחשבולפיכך,עצמועלשלקחהחיוביפאתמתוכן
",73א"בעקיסטרהשופטדברי'ר)2

(1)כטר"פ,כהןאריה'נ6133נגוש677חלקהחגרת3)

עקרוןיושםשכו,21ן,113(2)לוד"פ,לוכיאמקי'נשנחס79/791א"עגם'ור.363,369
.חיובפשלוהמדוייקהמושלםמהקיוםלסטותהוזהפי-עללזכאיםלהתירכדיהלב-תופ



דלב-תגבעקרון:5פרץ

מקובלתודרךלב-תום.2

הואשבהןאחרותחוקבהוראותוגם.39-ו12בסעיפיםמופיעלב-תוםהמושג
.המשפטלעולםצמודיםירדוכמואלהמושגיםשני.דמקובלתחדרךעםידד,נכלל
להעלותמקום-ומכל,המקובלתהדרךמןלהתעלםוהספרותהפסיקהנוטות,זאתעם

.הלב-תוםאתפניהעלולרומם
אין.הלב-תוםשלתחומיולהגדרתאךנועדההמקובלתהדרךכידומה,ואמנם

שיש,מצטבריםתנאיםשניככוללת"לב-ובתוםמקובלתבדרך"התיבהאתלקרוא
אמתקובעים"לב-תום"ו"מקובלתדרך"המונחיםשני.שניהםחובתידילצאת

לפעוליששבהםהגבולותאתמגדירההמקובלתהדרך.ואחידהחידה',אחתמידה
שלההדדיתההאצלה,זאתעם.נאותהמקובלתדרךמהיקובעהלב-ותום.לב-בתום

שהדרךבעוד,דומיננטיהואהלב-תוםיסוד.ערךלשוויאותםהופכתאינההגורמים
:אחרלשון.הלב-חוםשל(העררואו)קיומולקביעתעזרכליאךהיאהמקובלת

,לב-בתוםלנהוגבדרישהמתמצית"לב-ובתוםמקובלתבדרך"לנהוגהדרישה

.זוםדרישהליישוםאובייקטיביתמידהאמתאלאאינההמקובלתהדרךכאשר
מעקרון.ך'עלדהתנאהכחופשגםביטוילידיבאד"המקונלתהדרך"שלנחיתותה
ומתןלמשאצד.מוסקתאומפורשת,כזוהתואהתקפותמשתמעתהחוזיםחופש

וביןבינו("המקובלת"לאאך)"מוסכמת"ההדרךפי-עללב-בתוםהנוהגלחוזהאו
,זאתלעומת.39סעיףאו12סעיףדרישתאתכמפרייחשבלא.החוזידברובעל

כדרישהפירושה.עמהלהתטשרשאיןקוגנטיבידרישהמהווההלב-תוםדרישת
.',הלב-תוםסעיפישלמטרתםואתהמחוקקכוונתאתפלסתריעשהדיספוזיטיבית

.]דיספוזיטיבינויסודקוגנטייסודבחובןאפואמשלבות39-ו12הסעיפיםהוראות
הלב-תוםיסודואילו.מוסכמתלדרךאזוהופכת,להתנאהניתנתהמקובלתהדרך

.הצדדיםשלההתנאהלכוחמחוץמצוי
242סעיףלדרישת,לדעתי,שקולהלב-ובתוםמקובלתבדרךלנהוגהדרישה.

התחשבותתוךלב-בתום"או"הנוהגפי-עללב-בתום"לנהוגהגרמני8.(8.3.-ל
מסחרשאנשיהתנהגותואורחותמסחרהליכותהואבושמדוברהנוהג.נ'"בנוהג

הדרךשימשהשכו,796,803-804(2)לד"ת,מטרניאתפסס'נדנקנד74/352א"ע,למשל,'ר33
דנאהתההעל)הכנקשלהלב-תוםאתולתחוםלעצבכדייהלומיםכמישכוןבנקשלהמקובלת

.(המשכוןחוקפי-עלהואהדין-בפסקשנדוןהלב-ותום,הכלליהחוזיםחוקחללא
שיבון80/829א"כעפורת-בןהשופטתמדברישונהמסקנהלהסיקניתןכילינראהלא34

עקרוןשלמהפרתוהנפגעשצדמניעהאיןשלפיהם,579,585(1)לזד"פ,זפניק'נעובדים
.וומהפרההנובעותהזכויותעלבדיעבדיוותרהלב-תום

שלהנאמנותחובת)אחדבעיקרוןודיספוזיטיבייםקוגנטייםיסודותשלשונהלחלוקה35
.134-135'בעמ,השרידותחוק,בדק:השוו(השלוח

50ט2:במקורו8.(].8.-ל242סעיףלשוןוזה36

:

verpfiichtet

I

die Leistung5ןDer

~

Schuldner

i
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לחזרהציפיהשקיימתכך,מתמשךכאופןלפיהןלפעולונוהגיםאותןבקיימים
.בפועלהנוהגתהדרךהיאהמקובלתהדרך.עליהן

,אחתכדרישהלב-ובתוםמקובלתבדרךלהתנהגותהדרישהשלזהפירוש

אךומהווהזולדרישהטפלההמקובלתהדרךבעוד,הלב-תופדרישתשעיקרה

להגיעעלוליםכזהלמבוי.סתוםפרשניממבוילהימנעגםמסייע,ליישומהאמצעי
מסויםמסחריבענףהמקובלתהדרךכאשר,התנאיםביןפנימיניגודשלבמקרים
לפעולהדרישה.הלב-תוםדרישתעםמתיישבתואינה,ומרמהתחבולותכוללת

והיא,הלב-תוםלדרישתוטפלהמשניתדרישהאפואהיאהמקובלתהדרךפי-על
.זואחרונהדרישהשלבעיצובהלסייעאךנועדה

(2סעיף)הלב-תוםטקרוואתהקובעהכלייבמטיףהן-ממונות'נ'דחוקבהצטת

D'-(165)ותתןלמשאהלב-תוםחובתאתהמיישםבסעיף1ה1 ' glיב-תום.המונח"

מהשימושבטתידלהימנעההחיטה.-ההקובלתהורך-התאוםהמשגבלי.בבדידותו

שהיאזהמונחפיהרגילהבמשמעותומהבעייתיותנבטה.מקוביתורך.במונח
לאתרגוםלמעתההינוה.המקובלתהדרך.המטח.הנוהגתבורךרעולותקיטת)

]הי-תזםדרישתאתהקובע(13.(;.13.-ה;הגרמניהאזרחיבקודקס242סעיףשלמדויק

שנסתרו,וקשייםלסיבוכיםגרםזהתרגום.-בלהגהתחשבותתוך.
עי

הירושירי-

:כןעייתר.ואחידהאחתמידהאמתכקובעת-מקובלתשדרךלב-בתום.התיבה

במונחטמנןאוליןשהיה.ההגינותי10ד.האובייקטיביהיסוד
~

ב9יר1שכיוםבלל).ה

כוי.מקובלתורך.המונחבהשמטתאיןלפיכך.הלבת-תוםמשגשיהאובייקטיבי

..מקובלתובדרךלב-בתום.הביטויות)ל9רןהנוגעבכיהקייםתתדיןישנות

שיישמוההלכותואף,כהעדשפורשוכ9ילהתפרשח19איוסי19הלב-תוםהוראות

.ת1ק9ן]לעשוי1טי19אלההוראות

הלב-תוםעקרוןשלהמידהאמת.3

בעיקרוהואהלב-תוםעקרוןשלמבחנוכינקבעהעליוןהמשפט-ביתבפסיקת

,כלליותמידה-אמותלפיהנקבעתהתנהגותבצורתשעניינוזהבמובן,אובייקטיבי
.לחוזהמצדלהלצפותשישהראויהההתנהגותמהימסיקיםפיהן-שעל

הפעלתבמסגרת,תחמורהשירוהיבפרשתברקהשופטידי-עלנוסחזהמבחן

erefordern!0Rficksicht auf

I

die Verkehrssitte)וש~ bewirken , wie True und Glauben

ובהתחשב,הלב-תופשדורשכפיההתחייבותאתלקייפמחויבב"הח:'חופשובתרגום
.המסחרבנוהגי

המקובלתהדרךשלפיה.255'בעמ,7ש"בהל-הנ97,39%6א-ברעחשין'מהשופטהשקפת'ר%ו
המקובלתהדרךתסוד,בהילכוכישראויההדרךהיא

מוסיי
הגינותשלכי'אוכייקטיסוד

.2"4'בעמ,שם:ברץהנשיא.יד-עלדין-פסקבאותונדחתהזוהשץפה.הלב-תופלדיישת
"

.דלב-תוםעלויןשלהמידהבאמתהדיון,בסמוך'ר3

100



הלב-תוםעקרון:5פרק

המכניסכצינורהלב-תוםעקרוןאתברקהשופטראהזהדין-בפסקכבר.י'39סעיף
עצמהאתלהתאיםלשיטהומאפשרגמישותשליסודבישראלהמשפטלשיטת

הערכייםהסטנדרטים"אתלרעתומשקףהלב-תוםעקרון.המשתניםהחייםלצרכי
.'""לעתמעתאותםמביזהמשפט-שביתכפיהישראליתהחברהשלהראויים
אתהמשקפת.פתוחהמידהכאמתהלב-תוםעקרוןאתברקהשופטשלמראייתו

וכצינור,אדם-בניביןראויהלהתנהגותבאשרהישראליתהחכרהשלהיסודתפיסות

המידהאמתראייתבהכרחכמעטנבעה.חדשיםרעיונותהמשפטשואבשדרכו

,'י"מעורבת"מידהאמתלפחותאו,אובייקטיביתמידהכאמתהלב-תוםעקרוןשל
.דומיננטייםאובייקטיבייםיסודותבעלת
לגביגםסושנקבעהמבחןיושםתחבורהשירותיבפרשתהדיןפסקלאחרמיד
.'וממכיהמשאושלב12סעיף

סבירההתחשכותשתוכנו,אובייקטיבימבחןאפואהואהלב-תוםמבחן
טיבכמוסובייקטיבייםיסודותגםזהבמבחןמשמשיםזאתעם.'בזולתיומקובלת
.4'"מעורב"לכינויהמבחןזכהכןועל."הצדדיםואופיהעסקה
'רוקרןבפרשת-נתגלעההאובייקטיביהמבחןשנקבעלאחרעשוריםכשני

אמתמהיבשאלהוחשיןברקהשופטיםביןועמוקהחריפהעיוניתמחלוקת-
אמתאואובייקטיביתמידהאמת:הלב-תוםעקרוןלתחולתהנאותההמידה
טעוןלב-תוםשהמושגהדעהאתמביעחשיןהשופטבעוד.סובייקטיביתמירה
אחיזהלהשקנתה,דעתועלברקהשופטחוזר,סובייקטיבימבחןפי-עלפירוש
הנשיא.אובייקטיביתמידהאמתמבטאלב-תוםהמושגולפיה,בפסיקהאיתנה
.החקיקהתכליתפי-עלהלב-תוםסעיפיפירושבאמצעותדעתואתמבסספרק

39-ו12שבסעיפים'הלכ-תום'דוישתביסודהמונחתהתכליתהגשמת":כדבריו

הנשיאלדעת.'י"'לב-תום'לדיבור'אובייקטיבי'מובןמתןמחייבתהחוזיםלחוק
ולא,הם.לב-תוםמהושיקבעוהםהישראליהמשפטשלוהעקרונותהערכיםברק

השופט-ובחדותבעצמה-חולקזודעהעל.לחוזההצדדיםשלנפשםמצב
מפשוטוהמושגאתהלב-תוםמושגשלהאובייקטיביהפירושמפקיעלדעתו.חשין

""צ-בג31
)5'בעמ,11ש-בהל"הנ59,

".
"

.שם.שם4
ד-פ,שלב'נ,הבינובה11/"4א-ע;533,544(1)לזד-פ.יולטבית'נרביב79/207א"ע41

.5,546)3(4)מ
.להלןהשביעיבפרק'רלהרחבה.67.689)(4)לזד-פ,קסטרו'נפנידר81/7נ-ד42
.120'בעמ,32ש-בהל"הנ79,701א-ע4)

.835,בעם,11ש-בהל"הנ59/"0צ"בג44
.544'בעמ,40ש"כהל-הנ79,207א-ע45
.7ס"בהל"הנ97,6339א"רע46
.283'בעמ,שםד4
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כללעםעקרונות:הראשוןהשער

אדםאםלבררכדיהמסייעיםהםאובייקטיבייםמבחניםאםגם.הרגילהומשמעותו

הנעשהפי-עלאדםשללבו-תוםשאלתתוכרעהסופותכלכסוף"לב-בתוםנהג
,סובייקטיבימושגהינו.חשיןדשופטאליבא.לב-תוםהמושג.'ן"פנימהבלבו

.חיצוניימוכסטנדרדיםכעקרונותולא,דעתוובמצבאדםשלבלבושעניינו
חייבתמוסריתמידהאמתכיכעברסברתי-חשיןהשופטכמו-אניאף
הלב-תום":כתבתיוכך.סובייקטיביפירושטעוןהלב-תוםולפיכךפנימיתלהיות
."'"והתנהגותכוונהביןזהותומשמעותווהגינותיושרפירושו
:באומרו,'"ספקטורבפרשתדינו-בפסקכהן'יהשופטידי-עלהתקבלהזודעה

כפשוטו'לב-תום'שהביטוימהטעםבעיקר...שלו'גבשללדעהנוטהאני..."
להוציאוסיבהכלרואהאניואין,סובייקטיביתהיאמשמעותוהרגילובמובנו

.יי"...מפשוטו12סעיףלצורכי
אם,כהן"השופטהצטרףאלהדבריםשכתבלאחררבלאשזמן,עקאדא

,'תחבורהישירותיבפרשתברקהשופטשלדינו-לפסק,וכלליסתמיבאורחכי
עקרוןליישום(המעורבאו)האובייקטיביהמבחןלראשונהנקבעשבודין-פסק
,39סעיףבמסגרתהאובייקטיביהמבחןהופעלתחבורהשירותיבפרשת.הלב-תום
.'ומתןנהמשאושלב12סעיףלגביגםיושםהואמהרהעדאולם

ואתהלבאתכובשיםהלב-תוםשלמבחנולגביחשיןהשופטשלדבריו
,פנימההאדםשלבלבוהוא-הפשוטהכמשמעותו-הלב-תום,אכן.השכל

המכחן.שוויםיהיולחוזההצדשלאוונותןהנושאשלולבושפיו:ומשמעותו

האובייקטיביהמבחןבעוד,החוזיםחופשרוחאתמשקף,קשייוחרף,הסובייקטיבי
בתפיסתוהפועלהאדםשללבו-תוםהחלפתידי-על,זהחופשומגבילזוברוחפוגע

.החוזיבסכסוךהדןהמשפט-ביתשלהערכית
שנקבעלאחרשנהכעשרים,כיוםכיבאומרוחשיןהשופטצודק,זאתעם

הואהלב-תוםעקרוןליישוםהנאותהמבחןבשאלתהוויכוח,האובייקטיביהמבחן

.צורותצרווההלכההשנים...":חשיןהשופטשלהיפהבלשונו.בעיקרותאורטי
החוזיםבחוק'לב-תום'התיבות...ובלשוןבדיןחריציםוחרצודפוסיםטבעו
ומשא,בישראללחברהוראוייםאובייקטיבייםמדדיםכמחייבותכהלכהפורשו

.1'"עלינוכבדההסטוריה

.252'בעמ.שם41
.11,121"(1"תשל)זמשפטים.ומתןבמשאלב-תום:החרופלחוק12סעיף.,שלוגבריאלה49
50r' y7231(1)לבד-פ.צרפתי'נמפקטורננו/י.
.24"'בעמ.שם51
.11ש-בהל-הנ9/59יצ"בג52
.619'בעמ,42ש-בהל.הנ11/7ה"ד53
.256'כעמ,7ש"בהל"הנ97/6339א"רע54



הלב-תוםעקיון:נפיק

העיקרוןישום.4

כללי(א)

פי-עלבדיעבדנקבעותוכנו.מראשממצהלהגדרהניתןאינוהלב-תוםמושג
משמעותואתממצהבאורחלהגדירניסיון."למעשההלכההופעלשבהםהמקרים

,שיוריתקטגוריהקובעיםהלב-תוםסעיפי.נפלנסיוןהואהלב-תוםעקרוןשל
מושגאין,ודינמייחסימושגבהיותו.חוזיםצדקשלפתוחהלשיטהחיונישקיומה

אתרוכשהואאלא,נוקשיםלכלליםלרדוקציהאועצמאיתלהגדרהניתןהלב-תום
.כלפיהםזהמושגיושםשבההקזואיסטיתוהדרךשהתרחשוהאירועיםמןתוכנו

מכתיבאינוזהשעיקרוןמכךגםנובעיםהלב-תוםעקרוןשלהגדרתוקשיי
אימתילזמרקשח.מסוימותהתנהגויותשוללרקאלא,התנהגותאורחותמראש

יתר.'העדרו7עללהצביעיותרושכיחקל;נתונהעובדתיתבמערכתלב-תוםקיים
,-כלתארוניתןכימראה"לב-תום"המושגשלבפסיקההפעלתו:כןעל excluder

שונותצורותלשלולתפקידואלאעצמומשלמובןלושאיןמונח:לאמור

אתלהפיקניתןלב-תוםחוסרעלהשופטיםשאומריםמהמתוך.התנהגותשל
מוכרכיהקובידין-מפסק:למשל.הלב-תוםדרישתשלהפוזיטיביתמשמעותה

שלהגילויחובתאתללמודניתן,לב-תוםכחוסרפעלבממכרפגםגילהשלא
.מהותיותםעובדות
הדרךאפואהיאולהבנתוהלב-תוםמושגלתיאורהנאותההמתודיתהדרך

חוקפורסםמאזהמשפט-ביתהלךשבההדרךאכןוזו,הקונקרטית-הקזואיסטית

בהתפתחותאלא,מראשנוקשהכלליםמערכתקביעתבאמצעותלא:הכלליהחוזים
סעיףויושםפורששכוהראשוןהדין-בפסקאלוןהשופטכדברי;וזהירההדרגתית

שימושובאופןוכלליםהנחיותמספר,אולי,יתגבשוהזמןכבואאשרער":39
עקרוןשלהראשונהקליטתולאחררבותשנים,היוםכילומרניתן.""זהעקרוןשל

Horn.ר.העיקרוןמכורת,בגימניהגםכך15 , K

~

tz , Leser, German Private and

138(1982,Introduction

I

(Oxfordחג:Commercial Law.

Good:השוו1" Faith andתןContrahendo . Bargaining
"
Kessler,"(3ק1טן and Fine

449.401(1964)Harv.L . Rev.

I

77"Comparative

:

Studyג:Freedom of

I

Contract.
נתקליפכשאנו.באשר,מהולב-תוםבמדויקלהגדירצורךכללאיןכיהסובריםישולפיכך,7

מהדורה.ביאליקמוסד)המשפט,כהןחיים:"שכזהבתורבומבחיניםמידלב-תוםבחוסר
,שניה

"99])788.
Provisions:השוו5נ of5:53טGeneral Contract

~

Law and the"ןSumrners , "Good Faith
Va.L.(1968)199,195-ש2 . Rev54"~ the Uniform Conimercial Codeאחרתגישה

העיקיוןאתהמשתית,Burtonהמלומדשלזוהיאהלב-תוםעקרוןשלוליישומולמהותו
.166-165'בעמ,המכרחוק,זמיר'רזוגישהשלכללילתיאור.הכלכליתהאסכולהעל

א"בעלוין'שהשופט'דבר,לכןודם,עוד,'ור.629'בעמ,[ש.בהל-הנ[77,48א-ע9נ
.8[3(נ)לאר-פ,הדייריםארגון'נקוט"00/נ7

"
81.



כללייםות;עקרו:הראשוןהשער

וכלליםהנחיותכמהכברהתגבשו.1968-ה"תשכ,המכרלחוק6בסעיףהלב-תום
.נטויההמשפט-ביתשלידוועוד,כאלה

הנכלליםהמצביםתיאורידי-עלובמיצויוהלב-תוםמושגבהגדרתהקשייםחרף
אלדגבולות.הלב-תוםעקרוןשלתחולתולהיקףגבולותלהציבדדאוימן,בגדרו

וכציפיותהחוזיםכחופש,המסחרבחייהמידהעליתרלפגועשלאכדינדרשים

נתוניםבמכלוללהתחשבישהלב-תוםעקרוןשלתחולתוהיקףבקביעת.הצדדים

הסערהענקתתוצאות,בזכותהפגיעהעצמת,שנפגעההזכותמהותכמו,משתנים
.',הצרדיםוהתנהגותהמבוקש

יחסחוזי(ב)

עקרוןשלהתחולהעצמתבקביעתתשובגווםמהווהלדיוןהעומדההוזהסוג

.הלב-תום
שלוהמגמההחוזיםדיןושלהחוזהשלחברתית-המוסריתמהתפיסהכחלק

התפתחה,בפרטהחוזיםובדיניבכללהמודרניבמשפט,לערכיותמפורמליזםמעבר
ביןההבחנהטמונהזותאוריהבבסיס.'היחסיחוזיתיאורייתהאמריקניבמשפט

transaction("עסקהחוזי" contracts(יחסחוזי"ובין"):

(

relation contracts
חוזההואיחסחוזה,פעמי-חדוביצועומועדקצרחוזההואעסקהופחוזהבעוד

זושהבחנהכמובן.הצדדיםביןנמשכתיחסיםמערכתעלהמושתתטווחארוך
המאפייניםיסודותאחתובעונהבעתמתקיימיםרביםבחוזים;וחלקהחרהאינה
להבנהמסייעתהיחסחוזישלהתאוריה,זאתעם.יחסחוזיוהןעסקהחוזיהן

דיניםבמסגרתהלב-תוםעקרוןשלתחולתוושלהחוזיםדינישליותרמעמיקה
שיתוףאתהרביםבכתביוהדגיש,יחסחוזישלהתאוריהאבי,מקניל'פרופ.אלה

מתאפייןיחסחוזישלהמודל.יחסלחוזימצדדיםהנדרשיםוהסולידריותהפעולה
לנהוגלחוזההצדדיםשלמוגברתובנכונותהחוזיהקשרשלובדינמיותבגמישות

גםהיאהזיהוימשמעות,יחסחוזההמשפט-ביתמזההכאשר,לפיכך.לב-בתום
.הלב-תוםעקרוןשלגבוההוברמהאינטנסיביתהחלה

.242-243'בעמ,7ש,בהל-הנ97,6339א-ברעטירקל'יהשופטלדבריהשוו60
]6Modern Contractual0)1חInquiv4ח:Macneil , The New Social Contract

.547"Macneil , "The Many Futures of Contracts;(980],Relations ( New Haven
Term Economic001[5ת

~

h

~

acneil , Contracts :

.

Adjustment;[69(1974).Rev-1ן-

.

Cal

Relations"71אא.17.[. under

I

Clas~ ical . Neoclassical and Relational Contract Law

Shortfalls115

~

:Contractaal

j

Relation]0Analysis

I

"1]0וחוסתסם

'

,Macneil:854(1978).Rev

Rich"75עלץ.ט.Rev.,1.(ן98])1018: Classificatory Apparatas8

;

Need for"הוand

;340(1983).Rev.].78וא,.זז'"Contract ; Internal and ExternalתוMacneil , "Values

MacneiI18801contract :

~

elected Works01Macneil , The Relational Theory

.391-394,קבלנותחוזהחוק,זמיר,רבעבריתלסקירה.)Campbell(נ"2001)
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הלב-תוםעקרון:5פרק

שלבחוזהשעסקדין-בפסקיחסוחוזיעסקהחוזיביןההבחנהאומצהבמשפטנו
העוברדיירוכיןאבותביתמפעילביןהחוזהאתאיפייןברקהשופט.אבותבית

כחוזההפצהחוזהברקהשופטהגדירלכןקודםעוד.יחסתכחוזהבולהתגורר

טווחארוכיחוזיפולפירושלדיוןיגיעונאשר,בעתידגם'כלהניחאפואניתן.חסני'
.שאתביתרהלב-תוםדרישתאתלגביהםהמשפט-ביתיפעיל,יחסכחוזישיאופיינו

קונקרטיתתחולה.5

כללי(א)

לשתיהלב-תוםעקרוןשלתחולתואתלחלקניתןדוגמטית-טכניתמבחינה
והתקופה,)2סעיףמסדירואותהשולטשעליה,מוזית-הטרוםהתקופה;תקופות
הלב-תוםעקרוןאתמחיל39סעיף.39סעיףמסדירואותהשולטשעליה,החוזית

מישוריםשלושהלתאראפואניתן.בזכויותשימושלגביוהןחיוביםקיוםלגביהן
ומישורהחיוביםקיוםמישור,חוזי-הטרוםהמישור:הלב-תוםעקרוןחלשבהם

תחולתותידוןכאן.השביעיבפרקנדוןחוזי-הטרוםבמישור."בזכויותהשימוש

.חלקיושניעל,39סעיףשלהקונקרטית

חיוביםנקיוםלנ-תום(ב)

,39סעיףשלברישאפורמליתהמעוגן.הלב-תוםעקרוזתחולתשלזהבמישור
שלהמשותפתכוונתםלהגשמתובהגינותבחריצותלפעוללחוזהצדכלמחויב

והתחשבותהאחרהצדעםפעולהשיתוףותוךהעסקהלרוחבהתאם,הצדדים

.שלובאינטרסים
בקיוםלב-תוםחוסרשלמרכזיותקטיגוריותכמהלחלץניתןזורחבהמקביעה

.העליוןהמשפט-ביתשלדין-פסקיבשורתגםמיסוימצאואשר,חיובים

החוזהבקיוםחריצותהעדי(2)

העדרהיאחיוכיםבקיוםלב-תוםחוסרשלהמרכזיותהקטגוריותמןאחא

'1אררט01,9946א-עגם'ור.145(4)נבד-פ,משעןמרכז'נמישרדם97,1115א"יע62

כהסכםדיוןאגב.חיותהשופטתמבחינהשם,10,115)(1)נחד.פ,לאומילביטוחהמוסד

הואיחסשחווה,טווחארוכיחחיפבין,לאומילביטוחהמוסדוביןביטוחחברתביןשיפוי
.מהפאחד

2(1)מאד.פ,זולוטולוב'נאחא3,554יא"ע6)

"2.
באמצעותהוחלזהעיקרון.הלב-הופעקרוןשלהיחידיםהתחולה'מישוואינסאלה.כזכור64

.90-94'בעמלעיל'ר.החוזילתחופמעברגפ,החוזיפלחוק(ב)61סעיף
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כטייסעקרונות:דראשוןהשער

החובהשללעילמהגדרתהבמישריןנובעתזוקטגוריה.החוזהבקיוםחריצות
כוונתםלהגשמתובהגינותבחריצותלפעולכחובהחיוכיםבקיוםלב-בתוםלנהוג

נכסמוכרבומקרההיאזולקטגוריהאפשריתדוגמה.הצדדיםשלהמשותפת
.עליההרובציםמשיעבודיםהקנייניתזכותובטיהורמתמהמה
שלהדין-מפסקיבאחדביטוימצאהחוזהבקיוםחריצותהעדרשלנוסףהיבט

סידוריםשסיכםמבלי,ל"לחודירהקונהנטעתנחשבהבו,העליוןהמשפט-בית
.הלבת-תוםלדרישתכמנוגדת,העסקהלהשלמת

ובמטרתההעסקהברוחפגיעה,3)
ברוחפגיעההיאחיוביםבקיוםלב-תוםלחוסררחבביטויהנותנתנוספתיבוורריין

תוךגםתיתכנהכזופגיעההמהוותלחוזהצדשלפעולות.ובמטרתההעסקה
.החוזהלשוןעלדווקניתשמירה
39שבסעיףהלב-תוםעקרון...":לסרטוןבפרשתאלוןהשופטלימדנוכך

עשיתבדרךהחוזהמחיוביחיובשלוביצועוקיומועללהורותבאהחוזיםלחוק
שלרוחולפילחוזההצדדיםשלכוונתםאתלקייםרצוןומתוךוהטובהישר
.'ן"...נוסחהואשבהן.והפורמליותהטכניותאותיותיולפירקולאהחיוב

קשייםשהערימהביטוחחברתכיהעליוןהמשפט-ביתקבעאחדבמקרה
אחרותבנסיבות.לבת-תוםבחוסרפעלהזכויותיולמימושמבוטחשלדרכועל

המשפט-בית.החוזהלבעליהמשותףבעסקשיתחרהעסקלהקיםחברהביקשה
חוזייםחיוביםלקייםהכלליתהחובהמןזוחובהבגוזרו,מכךלהמנעשעליהקבע

העסקתכישמגרהנשיאקבע,התיווךבקשרדיוןאגב,אחרבהקשר.לבא-בתום

,תיווךדמיתשלוםלמנועכדיוהכל,החוזהבכריתתמכוונתהשהייהאוקשמתווך
."הלב-תוםלדרישתמנוגדים

גילוי-אי(4)

שלהבולטיםהיבטיהעלהחוזהבתקופתהגילויחובתנמניתאנליטיתמבחינה

.32ש"בה_ל"הנ79,701א"ע65
.237,263(לחקר-פ.עובדיםשיכון'נלסימון91נ/,0א-ע66
0א-ע61

הפת191/"

-

תחובתהופרהזהבמקרה.714,722(4)לדד-פ,דבורהמלון'נס
הלב-ס"

קשייםהביטוחחברתהערימהתחילה.ביניהםמבחיןאינוהדין-פסקכיאם,מישוריפבשני
בהערכתגדולבפערהתבטאהדבר.פ'החוזיחיוביהאתלב-תוםבבוסרבקיימההמבוטחעל

צרה'בכך.שבפוליסההבוררותלסעיףהחברהשנתנהמגמתיתובפרשנותהכינוןהיקף
בסרבה.הכינוןמועדאתלהאריךהמבוטחלבקשתלסרבזכותלדקמהבומצבהחברה
.החוזיתבזכותהלב-ס"תבחוסרשימושדחברהעשתהגסזולבקשה

א"ער6

י"
.672(4)מגד-פ,וייצורתכנוןברטון'נלאילתהכלכלותהחברה415,

.116,122())מחד-פ,ביראסתר'נמוסקוביץ91/2144א"ע69
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הלב-תופעקרון:5פרק

הלב-תוםמעקרוןהוסקהזוחובה.ובמטרתההעסקהברוהמפגיעהלהמנעההוכה
להתפטרכוונתואתלגלותעובדשלחובתונקבעהאחרבמקרה.מקריםבמספר

כוונתואתלגלותמוכרשלחובתונקבעהאחרבמקרה.ל"עבודהחוזהבמהלך
.'בחירתוילפיאחרבממכרבחוזההמתוארהממכראתלהחליף

פעלההמדינהכינקבעבסיניהתעופהשדותלפינוירשותחוזהשלבהקשר
הקבלןמןשהעלימהבכך,האחד;מישוריםבשניהתבטאאשרלב-תוםבחוסר

מקבילומתןמשאמנהלתשהיאהעובדהאת,החוזהכריתתלאחרגם,במכרזשזכה
שהקבלןביודעה.זהומתןמשאלנהלשהמשיכהבכך.השני.לאומי-הרבהכחעם

.החוזהילפי-עלעליוהמוטלאתלבצעבמגמהופעילותממון,זמןמשקיע
להסכםצדדיםעלהמוטלתהלב-תוםחובתכיהמשפט-ביתקבענוסףבמקרה

.י'הפרוייקטניהולשלהמלאהכתמונהרעדואתאישלשמוראותםמחייבתיזמות
אפשרותאתלרעהוגילהשלאלחוזהצדכינקבעאקסימיןבפרשתהדין-בפסק

.הלכת-תוםחובתאתהפר,זהבנזקישאהשנישהצרבהניחו.נזקשלהתרחשותו
לעריכתומתןהמשאבמהלךהגילויחובתכינקבעביטוחחוזישלבהקשר

הנשיאכדברי.המבטחעלגםאלא.המבוטחעלרקמוטלתאינהביטוחחוזה
שמתבקשהואהמבוטחברגיל,אמנם.צדדי-חדאיננוהלבגילויעקרון":שמגר
שלתחולתהאך,בההכלולותהשאלותעלולענותהביטוחהצעתאתלמלא
.7'"הדריותחבויותעליהםמטילהואכילחוזההצדדיםשניעלהיאהחובה

פעולהשיתוף-אי,5)

שיתוף-אישלהקטגוריההיאחיוביםבקיוםלב-תוםחוסרשלנוספתקטגוריה
הפעולהשיתוף-איגםנמנההגילוילחובתבדומה.משנהועםלחוזהצדשלפעולה

.ובמטרתההעסקהברוחמפגיעהלהמנעהכלליתהחובהשלהיבטיהעל
לאבינלאומימכרלחוזהצדדיםבומקרהנדוןאקסימיןבפרשתהדין-בפסק
האחריותלנטלבאשרביניהםחלוקיםהיוהצדדיםשני.זהעםזהפעולהשיתפו
בינוההדוריםאתוליישבלהסדירבמקום.החוזהבמסגרתשונותפעולותלביצוע

.209'בעמ,11ש"כהל"הנ76/566צ"בבגברנזוןהשופטדברי'ר70
החוזיםחוקחללאדנןהחווהעל)16"-161,167(2)לגר"פ,סקר'נפריימן7,140"א-ע71

.(196"-ח.תשכ,המכרלחוק6סעידפי-עלהואהדין-בפסקשנדוןהלב-וחוי.הכללי
769,1(3)מדד-פ,פכר'1ישיאלמדינת144,,7א-בעאווהשופטדברי'רנד

לב-ב"תיל.7"
א"ע;761,נ74(1)ננר.פ.ישראלמקרקעימינהל'נכהן5"96,42א"ע'ררשותבחוני
(4)נהד-פ,ישראלמקרקעימינהל'נמ-בעאבינהוד651",י9

חוזיםספריוכן2,45-46"
.39-44'בעמ,הציבוריתהישותשלימכרזים

.353,370(2)מהד"פ,דיק'גרוס86/262א"ענד
.76'בעמ,30ש"בהל"הנ90/3912א"ע4ד
,749,766(2)מטד"פ,ישר'נאליהו92/4819א"ע75



ע:הראשוןהשער

-

כלליברונות

אותואפשרימנזקבהתעלמו,עצמודעת-עלהצדדיםמןאחדכלפעל,רעהולבין
שיתוף-איהתבטאבו,זהבמקרה.זהבנזקישאהשניהצדכיוכהניחו,צפההוא

אחדכלשלהתנהגותוכישמגר'מהנשיאקבע,הדדיגילוי-באיבעיקרהפעולה
.ההוזהבבביצועלב-תוםהוסרכדיעולהמהצדדים

מסחרייםסודותגבוי,4)
הדיןביתנשיא.גולדברג'מהשופטצמרתחומצההצליוןהמשפט-ביתבפסיקת

עללשמורהעובדחובתאתהלב-תוםמעקרוןלגזורניתןשלפיה,לעבודההארצי
לגלותםולאזולתולצרכיאוהואלצרכיולנצלםלא,המעבידשלעסקייםסודות
.המעבידתברשותאלא

בזכויותבשימושלב-חום(ג)

כללי,,)

,39סעיףשלבסיפאפורמליתהמצוגן,הלב-הופצקרוןתחולתשלזהממישיר
אתמגשיםהואכאשרהחוזהובמטרתהאחרבצדלהתחשבלחוזהצדכלמחויב

.החוזיותזכויותיו
וקבעשבהמשפט-בית.העליוןהמשפט-ביתבפסיקתרבביטוימצאזהרחםכלל

סחירמסמךלקבלחוב-בעלסירובכי
סירוב.תשלומהמקבלתהתחמקותואוי,

,המשכנתאוןרישוםלאחרהלוואהכספילהעבירהבנקהתחייבותאתלקבלמוכר
שלאשימושמהווים.החובימןלדינקותלחייבאפשרותמתןאיכלליובאופן
.החוזהמןהנובעתבזכותלב-בתום

חוזיבחיובשלובהכשהיאלעולםהחוזיתהזכותבאהרבותשפעמיםמכיוון
.החוזיתבזכותשימושוביןהחוזיהחיובקיוםביןלהבחיןיש,ממנונובעתואף
כאשרכינראה.שוניםומבחניוהפעלתו,שניהםעלחלהלב-תוםשעקרוןהגם

קיוםלגביכמוגמוההכהאינהלב-לתוםהדרישה,חוזיתבזכותבשימושמדובר
.חוזייחיוב

.76'בעמ,30ש"בהל"הנ90/3912א"ע6ד
.702,707(4)מזר-פ,לעבודה'האיצהדיןבית'נכלסטיביןנ168,נ9צ-בג77
הםהועדה'נולידו81,44א"ע78

-

.732(1)לוד-פ.ולבניהלתכנוןומית
.נננ,547(2)לחד-פ.עמור'נקרוש6!0/ניא"ע79
.121,ן11(4)לזד-פ,אברהם'נגלפנשטיין80/702א"ע80

.7-79,'בעמ,21ש-בהל-הנ77,640צ-בג!1
חלשניביןלהבחיןהעליוןהמשפט-ביתידעתמירלא82

-

,בת,'ר.הלב-חוםהוראתשליה
לחוק6שבסעיףהלב-תוםבהוראתהמשפט-ביתדןשבו,66ש"בגל"ש91נ,0יא"ע

מנרמחוזההנובעיםחיוביםלקיםהחובהביןהואגםמבחיןזהסעיף.1968-ח"תשכ,המכר
נזרהמשפט-בית.לב-בתופכזהמחוזההנובעותבזכויותלהשתמשהחובהלביןלב-בתופ

אותודירותבבנייןגנרטורלהתקיןעובדיםשיכוןחברתשלחובתהאתהלב-תוםמעקרון
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הלב-תוםעקרון;5פרק

בדרךהענייןונסיבותבההשימושאופן,הזכותמהותכילומרניתןכלליבאורח
לב-תוםבחוסרשימושנעשהאםהשאלהלפתרוןרלבנטייםנתוניםיהוו,כלל

.החוזיתבזכות

"עויריתן-."עליז12)
זנות

כללהפעילישכינובעחוזיותבזכויותשימושעלהלב-תוםעקרוןשלמתחולתו

החוזיותזכויותיועלבדווקנותהעומדלחוזהצדלפיכך.לב-בתוםחוזיתזכות
.לב-תוםבחוסרכפועללהיחשבעלול

תשלוםלקבללחוזהצדסרבשבובמקרההעליוןהמשפט-ביתפסקזוברוח

עללתקנהביקשוהחייבטעותנפלהכיהתברר.שנקבעהמועדמןיוםכעבור
נקבעאלהבנסיבות.הזכאיעלכלשהןהשלכותנודעולאעצמולאיחורזני,אתר

.לבת-תוםנטולוהוא,הוגןאינותשלוםלקבלהסירובכי
,תלויה,לב-תוםבחוסר,זכותובמימוש.פעלזכותבעלאםלשאלההתשובה

בנקאםבשאלההעליוןהמשפט-ביתדןאחדבמקרה.המקרהבנסיבות,כמובן

שהיהכפי,אחריםלערביםכךעללהודיעבליהערביםלאחדחלקיהפטרשנתן

השיבכךעל.לב-בתוםשלאנהג.הערבותהסכםשללשונולפילעשותרשאי
החוזיתזכותועלהכנקשלהעמידהעצם"כישמגרהנשיאמפי,המשפט-בית

.""לב-תוםחוסרמשום,כשלעצמה,בהאיןבההשימושועשיית
.אחדצדשלערבותלפקיעתגרםבנקשבומקרהבכלכימכךלהסיקאיןאולם
מצוי.הגנרטורהתקנתענייןכי(251'בעמ)בקובעוהמשפט-בית?Y17לאואתעפ.בנתה
שלבחובתההיהמדוברלמעשהשכן,'החוזהדמןהנובעתבזכותהשמוש'הדיבורבתחופ
"5א-לעגסהשוו.לב-פ"בחיוביהאתפ'לץיעובדיםשיכון

(1)מוד-פ,הס'נעופר617,

להעבירחוזיתזכותלקיניםהיחדשכזהדבריםבמצב"כיהמשפט-ביתקבעשבו,36,נ2
שלאחיובכיצועמשום...בהפסדלראותואין...מסויםלתאריךעדההסכםמתמורתחלק
שלמהחוזיתבזכותבשימושאלאחיובבביצועזהבמקרהמדוברלאלמעשה."לב-בתום

ביןלחוזה5סעיף.החתהפי-עלהחיובלביצועהגבולותהוגדרובוהאופןמןכתוצאה
לקיניפהיתהולפיכך,מסויפלתאריךעדתועברהחוזיתהתמורהמן,חלכיקבעהצדדים
528/"9א-בעגס.החוזיהמועדתופעדשיבחווזמןבכלהמדוברהסכוםאתלהעבירים

בקבלןסק;הדין-פסק.דמשפט-ביתק"תלא,54,58(5)מור-פ,אהרוניאן'נאן,שמואל

אתשילמולאשהקוניפבכךהדירהמסירת-איאתלהצדיקוניסה,דירהבמסירתשאיחר
לוקהכן-ועל,פעוטהיהלתשלוםשנותרהסכוםכיקבעהמשפט-בית.הדירהמחירמלוא
מאחוריהקבלןשלהסתתרותואתהגדירהמשפט-בית.לב-תוםבחוסרהקבלןשלטענתו
עומראין,ל-הנ617/"5א"בעכמו,כאןגס.החוזהבביצועלב-תופכחוסרהאמורההטענה

.מחוזההנובעתבזכותלב-בתוםשלאבשימושאלאלב-בתוםשלחיוביופ,במדוברכי
'בעמ,6ש"בהל-הנבמאמרודויטש;661.667(5)מהד-פ,דודבן'נרבי'ג91/1211א-רענ8

לשימושהלב-תוםעקייןתחולתאתהמסייגהכללמןn"DDזהדין-בפסקרואה,264-269
.בהןפ"נו'לשולאכזכויות

.6נ4.ננ4(4)מבד.פ,לישראל'הבינלאומהבנק'נסיר.86,538א-ע"4
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במקוה,ואמנם.לב-בתוםשפעלכמימוחזקהואעדיין,הערביםיתרידיעתללא

אם,האחרהערבשלידיעתוללאבנקאיתערבותבנקשחררשבו,יותרמאוחר

רשאיהערבכיזמירהשופטפסק,הערבותבהסכםפטורסעיףעלבהסתמךכי
.לבין-תוםחוסרשלבטענהלתשלוםהכנקתביעתמפנילהתגונן
המפורשתהחוזיתזכותועלצדשלהעמידהעצםכיולהטעיםלחזוריש
נסיבותנדרשות.,'לכ-תוםחוסרכשלעצמןמהוותאינן,כהשימושועשיית
.לבם-תוםהעדרעלהמצביעותמיוחדות
ידי-עלעיקוליםהטלתכי,העליוןהמשפט-ביתשלדין-בפסקנקבע,למשל,כך
ראתהלאנתניהוהשופטת.לב-תוםבחוסרנעשתהלאאשראילהסכםבהתאםבנק

משוםגדלכשהחוברקוהטילםלעיקוליםחשיבותהבנקייחסלאשבעברבעובדה

."לב-תוםהעדרעלהמצביעהנסיבה
הדולרשלהיציגשערופי-עלתשלוםעללחוזהצדדיםהסכימואחרבמקרה

חלקלהעבירזכותלקוניםהעניקהחוזה.נוספיםתנאיםוללאהתשלוםביום
.המטבעבשעראפשרילפיחותקשרבלי,מסויםלתאריךעדההסכםמתמורת
פיחותהתרחשותשלהסיכוןאתהחוזהמטילכזהבמצבכיקבעשמגרהנשיא

אחדתשלוםמביצועכתוצאהלהםשנגרםההפסדאתלראותואין.המוכריםעל
ביצועכינקבע,זאתעם.בזכותלב-בתוםשלאמשימושכנובעהקוניםידי-על

עולהגםעולה,התרחששכברהפיחותעלביודעם,הקוניםידי-עלאחרתשלום
לבי-בתוםשלאחוזיתבזכותשימושכדי

,.
בחוסרפועלהחוזיתזכותואתהמפעילצדאםבשאלהלהכרעההבוחן-אבן

הצדוהכשלתתחבולה,התחכמותשלכדרךנהגצדאותואםהיא,לב-תום
.'שכנגד0

.463,477(4)מחד-פ,לישראלמרכנתילבנק'נגמבשי93/11".ענו
"נא-ע;533,553(2)מפעי,אלון'נתור-קן83/524א-ע,ד86

פיד,(נ.5.1.'נל-כל601,

"6א-ע;546-547'בעמ,41ש"בבל-דג4,11יא,ע;6"4,6-5,ן67(2)מ
לודאית795,

"6א-ע;645.649(נ)מאד-פ.שירליבהשקעות'נ
,

"4ש-בהל-הנננ"
א,ע;436'בעמ,

(מוץר"פ.צילביץ'נבצר90,36%2א"ע;602,614-615())מגד-פ,אלעד,נקליר86/539

.26",257(5)מוד-פ,פרידתן'נחשל1"/"9א.ע;4,1,194
"2ע-ר:השוו"7

ליפת9/9,1יא-עגס'ור;272,276(3)לור-פ,בריחרב'נמולטלוק30,
נקבעשם,"317,824-25(4)מהד-פ,הכלליתההסתדרותשלחוליםקופת'נמכבידולים

נפ.לב-בתוםשלאנעשההחווהביטולכיללמודניתןשמהןנוספותנסיבותהתקימולאכי
"6ש-בהל-הנ1",,9א"בע

קפאדמשפט-לביתבניגוד-שמגרהנשיאYQ?.26"'בעמ,

בקצבחובותפיחתעלהעמידוולאלספיהתיאותשלךלאאשר,הנפגעהתנהגותכי-
.לב-תוםבחוסרנגועהאיננה,ביותרמהיר

"9א-ע"ו
,571a?2(3)מהד-פ,הדרוםמכבשים'נהבועלים

"1,6"1.
"2ש.בהל-הנ617/"5א-ע"9

.6נ'בעמ,
"793,12(4)לוד-פ,מוטה'נשלוםו15/"0א-ע;35'בעמ,שם:השוו90

2"90,96א,ע;

הכללאתמכנה,269-270,בעם,6ש"בבל-הנבמאמרודויטש.460'בעמ.7ש-בהל-הנ
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הלב-ס"תעקוץ:יפרק

טרומימבנהלהספקתבהוזה.זהמבחןמדגיםהעליוןהמשפט-ביתשלדין-פסק
התמורהאתשילםלאהמזמיןאםהעבודהאתלהפסיקרשאישהקבלןנקבע

,המבנהבמסירתחודשיםעשרשניםשלאיחורלהצדיקניסההקבלן.במוער
המקרה.בנסיבותכיקבעהעליוןהמשפט-בית.חובובתשלוםהמזמיןבאיחור

וזניחיםזעומים"היובאיחורשנפרעהתשלוםוסכוםבתשלוםהאיחורתקופת
,לפיכך."...במלואםנפרעואשרחיובים,המשיביםשלחיוביהםלשאריחסית
בדרך..."היההחוזהאתלהפסיקכדיהחוזיתבזכותולהיתלותהקבלןשלנסיונו

.'לבי-תוםבחוסר-כלליובאופן,"...שכנגדהצדוהכשלתהתחכמותשל
מלואתשלום-מכרבחוזהחיוביםשילובדורנרהשופטתקבעהאחרבמקרה

סברתילוגם":והוסיפה.הלב-תוםעקרוןפי-על-הבעלותוהעברתהמחיר

המשיכיםמןמונעתהיתההלב-תוםחובת,עצמאיחיובהואהיתרהתשלוםכי
המגרשאתלרשוםחובתםאתמקיימיםאינםעצמםהםבעודקיומואתלתבוע

.'1"החברהשםעל

מהי-זבוח"גן)

זכויותבוודאיהן39סעיףפי-עללב-בתוםשימושבהןלצנוומשישתוכניית
מהותהכיברורזאתעם."הדיןמןהנובעותזכויותואף"קנייניותזכויות,חוזיות

לא":ברקהנשיאכדברי.הלב-תוםעקרוןשלתחולתוהיקףאתקובעתהזכותשל

.'י"חיובפי-עלהזכאישלההגינותחובתכהריהקנייןבעלשלההגינותחובתהרי
-',בפסיקהלושהוענקהרחבהפירושפי-על-כולל"זכות"הביטוי

לבססמנתעלכלשהואקטיבימעשהנדרשפיו-עלבאשר,.האקטיביהכלל.בשפהנדון
.וכותבהפעלתלב-תופחוסר

.20,24,26(4)מוד-פ,רוקח'נמתוחכמוהבניהשיטותם-סב9/765"א-ע91
1195.צו9

,צמד'נבהן92,2981א-עגס'וא.562,568(1)נד-פ,חתה'נבאךמגרלירור"
169,877(2)נר"פ

~
DSחוביתרתבשלדירותמסירתעכוב"'כדורנרהשופטתקבעהבו

בזכותבשימושהלב-תוםחובתעפמתיישבאינו...יחסיתועוסבסכופבמחלוקתשנויה
..מחוזההנובעת

סילוקלדרושמקרקעיןבעלשלזכותונדונהשפ,7ש-בהל-הנ97,6339א,לרעהשוו93
:לב-בחובמופעלתלהיותצריכהזוזכותגסכינקבע.כדיןשלאבתרקעיןעלשנבנהמבנה

ביריוהנתונותבברירותלרעהישתמשהמקרקעיןבעלכילכךירואתיתןלאהמשפטכיח"
עור.(223'בעמ,שם,אנגלרדהשופטדברי).בזולתהתעמרותתוך

-

חזרתכינקבעלכןודם
שימושהיאסחטנותמשרפבהפשישבתנאיםוהתנייתהשנתנומהסכמהלבנייהמתנגדים

ב1נלב-בתששלא
~

.78,84(3)לו7"פ,שאול'נכליטא81/815א-ע:תס
בחוסרשפעלמיכינקבעשם,230,238(2)מהד-פ,רונן'ננבעתי86/706א-לעהשוו94

.החוזיםלחוקסיפא(א)59מסעיףהנובעתהזכותעללהסתמךרשאיאינולכ-תופ
.י27'בעמ,7ש-בהל-הנ97,6339א-רע95
.835-836'בעמ,11ש-בהל.הנ0,59יצ"בבגברקהשופטשלהמנחהדינופסק'ר96



עללתםעקווגות:הואשןדשעד

חירויות.כוחלאויכולתשלהסוגמןזכויותגםכלומר.הרחבבמובןזכויותגם
להשליםהכוחכמו,הצדדיםלאחדהחוזהשמקנהכוחותשגםמכאן.וחסינויותיי

איזהולהחליטאוהחוזהלביצועאפשריותשונותדרכיםביןלבחור.בחוזהחניות
-לשביעות-לבצעשישבחוזה,כן-עלאשר.לב-מתוםלהפעיליש,הנאותהביצוע

,רצוןשביעותלהביעזהצדשלגחמניאושרירותיסירוב,השניהצדשל"רצונו
."החוזיתבזכותולב-בתוםשלאשימושמהווה

החוזהאתלסייםהכוחאתלשניהםאוהצדדיםלאחדהחוזהמעניקכאשר
כוחותלגביהדיןהוא.לבטי-בתוםזהכוחגםלהפעיליש,צדדי-חדבאורח

שגם,דפרתוכשלאובושנפלפגםבשלחוזהלבטלהכוחכמו,הדיןמןהנובעים
.לבוי-ובתוםמקומלתבדרךלהפעילישאותם
בחוזהלצדהמוקניתתביעהמפניחסינותכמו.חוזיותבחסינויותהשימושגם

.לבתי-בתוםלהיותחייב,בחוזהפטורמתניתכתוצאה

.. ברעברקהנשיארבוי'ר.תביעהשלהנשתהגפבחובוכוללבזכותהשימוש97
9ננ97,6א-

לממשההיכולתלביןבוכותהשימושביןלהבהיןמקוםאין.:277'בעמ,7ש-בהל-הנ
."4'כעמ,93ש-בההנילנן81/8א-בעלתן'שהשופטככדיגם'ור..המשפט-ככות

הרחבכמובןהזכותאתהמתארתהוהפלדולטבלת-זנות.המושגשלדשונותלמשמעויותיו9"
.Salmond,,מלJurisprudence([ס"מטא.1966)(ח.11,1,קק.245-215'ר

יאושרהבנייהמר)כיבמפורשבחוזרנקבעשם.!6ש-בהל-הנ24נ,נוא-לעהשוו99
פעולתו,האישוראתלתת.בכךמהשלמטעמים.האדריכלסירבלו.בכתבאדריכלדי'-על

מאחרכינקבעהענייןבנסיבותאולם;(2ננ-1ננ'בעמ,שם)לב-תוםבחוסרלוקההיתה
זאתלעומת.הבנייהגמיאתלאשרבסרבוכשורההאדריכלפעלרצינייםהיושהפגמים

דיירידי-עלהופרההלב-תוםחובתכי,460'בעמ,7ש-בהל-הנ90,96,2א,בענקבע
העובדתיתהמסכת.לאהריסלהניקרקנועדוופעולותיוהתנהגותובלאשר,משותףבבית

הביתבאסיפותולהצביעלהשתתףהזכותהושתתהלאשניסלאורך;כלהלןהיתהזובפרשה
הנתבעדדייו.המצוילתקנון14סעיףיםשלנוקשה'פורמאליישוםעלהמשותף

מעשהלאחר.הביתלנציגותאחדותפעמיפלבחירתוהביאאףאשר,זדלנוהגשותףהיה
.ת.חוקאיננה,כתמידהליךאותונקיטתתוך,שמונתההחדשהשהנציגותזהדיירטען
.לב-בתוםלנדוגלחובהחזיתיבניגודעומדתדמשתנההעמדהנקיטתכיקבעהמשפט-בית

"7א-לעהשוו100
1'בעמ72ס"בהל-הנ144,

"
,26'בעמ,91ש"בהל-הנ90/765א-ולע,7

בנסיבותכיונקבע,החוזהמסעיפיאהדפי-עלהחתהאחלהפסיקבזכותהשימושנדוןבהם
.לב-חוסבחוסרזוככותהשימושנעשההמקרה

דשךשבו,4ונ,72נ(1)כחר"פ,לעבודה'הארצהדץבנת'נ'צר73,254צ-לבגהשוו101
7,409!א-ולע;לב-תוםבחוסרשנעשופיטוריןלפסולניתן39סעיףמכוחכיזוממןהנשיא

זכותאתכי,(ר.יחבדעת)כהן'חהשופטקבעשבו,,21,י13(1)לדד-פ,פרקש'נגולן
לפי,יפיפיתלאהפרהבגיןהביטול

~

wa7(ב)לחו

-

.לב-בתוםלהפעיליש.התרופות
Sממשלת'נכנעןו6ג97/2א.דנ'ור

-

if1N2נ6(2)נור-פ,הברית,
הציעשם,69-699"

המוכרתדי'-עלהחוזהביטול-איאתלראותכדיהלב-תוסעקרוןאתלהפעילברקהנשיא
"6'בעמלהלן'יהפרשהלעזכ7וה)דלב-תזםלעקרוןהמנוגסתנדתנדגות

2-7

"2).
.נ6"'בעמ.1ש-כהל"הנ14!/77א-ע102
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פו

-

הלב-תוםעקרון:5

נוספיםתחולהמישורי.6

חוזהפירוש(א)

ובדיןככללהאזרחיבמשפט,כמעלהראשוןעיקרוןהלב-תוםעקרוןכהיות

לפרשישכיאפואברור.זהדיןשלתחומיובכלומשפיעחלהוא,בפרטהחוזים
,הלב-תוםעקרוןשלהמודרניתמכורתו,בגרמניה.הלב-תוםעקרוןפי-עלחוזה
חוזיםלפרשישכינאמרזהבסעיף.8.(8.3.-ל157בסעיףבמפורשהדברקבוע

אחרותאירופיותבמדינותגם.המקובלבנוהגובהתחשבהלב-תוםדרישתלפי
מפרשיםכאשרהלב-תוםבעקרוןהתחשבותהתובעותחוקהוראותלמצואניתן

.י"חוזיפנ
בסעיףהמבוטא,'הכללהלב-תוםמעקרוןזהפירושכללמסיקיםאנוכישראל

,25סעיףבמסגרתשהתגבשוהפירושכללי.מקום-ומכל.יי'החוזיםלחוק39
כיהואאלהלכלליםוראשוןראש.הלכתי-תוםעקרוןפי-עלפירושעםמתיישבים

התחקות.לחוזההצדדיםשלהאמיתיתכוונתםאתלבררנועדההפירושמלאכת

עקרוןעםאחדבקנהעולה,המילוליהפירושמעולהשתחררותתוך,זוכוונהאחר
הצדדיםשלכוונתםאחרתרים.הפירושתהליךאגב,כאשר:ועורזאת.הלבסי-תום
ואףמותר",הצדדיםשלדעתםאתלאמוד.חיצוניותאופנימיות,ראיותבנמצאואין
.י"7"הבריותעלהמקובלים,הגינותבכללילהיעזרצריך

שימושברקהשופטעשהי"'החוזהפרשנותובספרוי"אפרופימןכפרשת

מעקרון.החוזהפירושלענייןהשונותהשלכותיואתוקבעהלב-תוםבעקרוןנרחב

המשותפתכוונתםעםהמתיישבמובןלחוזהלתתישכי,ברקלדעת,נובעהלב-תום
בצרה.הצדדיםשלהסובייקטיביתהתכליתזוהי.הצדדיםשל("דעתםאומד")

העולהמובןלחוזהלתתיששלפיה,האובייקטיביתהתכליתמצויהזותכליתשל
.השיטהשלהיסורעקרונותעםאחדבקנה

.והשלמתוחוזהבפירושהדן,עשרהתשעהבפרקנרחיבזהבנושא

"(קק.293,114נ10

;

.Lando % Beale

.130-131(1992)הכלליחהפרשנותתורח:ראשוןכרך-במשפטפרשנות,ברקאדרן'ר104
השתלפותמהווהאלא,הלב-תופעקרוןעםמתיישברקלא25סעיףשלפיהלהשקפהנ10

.63'בעמ,4ש-בהל.הנבמאמרהפלפל'ר,שלווקונקרטיזציה
"0א-ע'ר1"6

ד-פ,דיר''נוינוגיד91/1395א-ע;141,146(2)להר"פ,נגבי'ננתןבן453,

."793,00(נ)מז
Farnsworthגפ'ור;322'בעמ,63ש"בהל-הנ13,554א-בעפורת-בןהשופטת'כדבר107

287-286-pp)

"
,11~volהחוזהאתלפרשנוטיםהבריתבארצותהמשפט-בתיכיהמעיר

.והגינותסבירותשלעקרונותפי-על

.27נ-265,326(2)מטד-פ,אפרוחים'נישראלמדינתי93/462א-ע10"
.נ216-22'בעמ,החוזהפרשנות,ברק109



כלליםעקרונות:היאשךהשער

בחוזהחסרהשלמת(ב)

חסרלהשלמתמקורומהווההחוזההשלמתבמסגרתגםפועלהלב-תוםעקרון
.בחוזה
,8.(8.3.-ל157סעיף.הגרמניהמשפטמןהשראהלשאובניתןזהבענייןגם

המשפטיתבספרותמתפרש,"הלב-תוםדרישותלפי"חוזיםלפרשישכיהקובע

.יי"בחוזהחסרלהשלמתכמקורהגרמנית
הלב-תוםבעקרוןשימושלעשותניתן.חסרבומתגלההחוזהפירושלאחראם
הנהגיםמיצוילאחר.החוזהאתלהשליםכדי-אחריםהשלמהמקורותלצד-

.הלב-תוםעקרוןידי-עלבחוזהחסרלהשליםניתןהדיספוזיטיביוהדין
חניותשלהפיקטיביתהקונסטרוקציהבאמצעותהחסרהשלמתנעשתהבעבר

הדעה,ואכן.הלב-תוםעקרוןתפסזוקונסטרוקציהשלמקומהאת.מכללא
לראותשניתןהיא-המשפטיתיייבספרותוהןבפסיקהוויהן-כיוםהמקובלת
.בחוזהחסרלהשלמתמקורהלב-תוםבעקרון
בחוזהחסרהשלמתשלכהקשרהלב-תוםעקרוןשלמשמעותושאלתעל

כותבהואוכך.אפרופיםובפרשתהחוזהפרשנותעלבספרוברקהשופטמשיב
הוא...בחוזהחסרבהשלמתהלב-תוםעקרוןשלהנורמטיביהמסר":בספרו
.לענייןהרלוונטיתמשותפתכוונהשלצדדיםמקוםכיהינוהאחדהמסר:משולש

כוונהחסרהאםהדיןמהאך...זוכוונההמגשיםבאופןהחסראתלהשליםיש

כתחוםהלב-תוםעקרוןפועלזהבמקרה?שבחוזהלחסרהרלוונטיתמשותפת

.לחוזהדאינדיווידזאלייםהצדדיםשלברמתםפועלהואתחילה.'האזבייקטיב
אליהשביחסהבעיהעלחשבואילולהםהמשותפתהתכליתהיתהמהשואלהוא

ישכיהינוהשלישיהמסר.הלב-תוםעקרוןשלהשניהמסרזהו.בחוזהחסרקיים

.יי)"הצדדיםביןויושראמוןהגינותשיגשיםבאופן,בחוזההחסראתלהשלים
מעקרוןהעולההנורמטיביהמסר":ומבארחוזרהואאפרופיםוכפרשת

באופןהחוזהאתלהשליםישכי,הינובחוזהחסרהשלמתלענייןהלב-תום

.יי'"החוזהשל(והאובייקטיביתהסובייקטיבית)תכליתואתהמגשים
הדין-בפסקמצויהבחוזהחניותלהשלמתהלב-תוםעקרוןלהחלתיפהדוגמה

אתברקהשופטהסיקזהדין-בפסק.י,'"'פרגואנישואי"בענייןברקהנשיאשל

.179'בעמ,שם0:1
הקומטיהמוטראן89/479א"ע;305,312(3)מור"פ,רון-חג'נחיפהמחצבות89/719א"ע111

.485,515(1)מטד"פ,נחמני'ננחמם93/5587א"ע;837,845(3)מוד"ת,חלמיש'נ
.170-171'בעמ,המכרחוק,זמיר112
.190-191'בעמ,החתהפרשנות,ברק113
.326'בעמ108יש"בהל"הנ93/4628א"ע114
.213(2)נחד"פ,פלוני'נפלונית99,8256א"רע115
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הלב-תוםרון

בהפעלתה.הלב-תוםמעקרוןאזרחייםבנישואיםשנישאוזוגבנישלהמזונותחובת

הלב-תוםמעקרוןהנגזר,השוויוןעקרון,ברקהשופטלדעת,חלהמזונותחובתשל
עלברקהשופטחוזרבכך.1י'הישראליתהחברהשלהשוויוןתפיסתאתומשקף

עקרונותמוזרמיםשדרגםהצינורותאהדמשמשהלב-תוםעקרוןשלפיההשקפתו
.בפרטייהחוזיםדיניואלבכללהפרטיהמשפטאלהמשפטשלהיסוד

'ביקרת,החוזהפרשנות,ברקאהרוןשלספרועל'שכתבתביקורתברשימת
שלפיההשקטתיאתהבעתיזוברשימה.בחוזהחסרהשלמתשללנושאגישתואת

ליצורכוחבידיולהפקירואין,ברוריםחוזיםלפרשהמשפט-ביתשלכוחומוגבל

להשליםמוסמךהמשפט-ביתאמנם.עשושהצדדיםחוזהלשנותלאואףחוזה

הצדדיםשלהאמיתיתמכוונתםמנותקתכזושהשלמהמכיווןאולם,בחוזהחסר

משקלברקהשופטנותןלדעתי.חסכוניבאורחהאמורההסמכותאתלהפעיליש
תפקידמעניקהואובכךוההשלמההפירושבתהליכיהלב-תוםלעקרוןמדירב

עם.יי'דעתםובאומדלחוזההצדדיםכוונתבגיבושולפרשןלשופטמדיחשוב

שלהמשתמעתאוהמפורשתכוונתםאחרלהתחקותיכולתבהעדרכיברורזאת

.החוזההשלמתבעתהלב-תוםבעקרוןלהתחשבישהצדדיפ

וכויותחיוביםיצירת(ג)

הזכויותבמערךשינוילחוללהלב-תוםעקרוןשלבכוחוישמתאימיםבמקרים
לחוק39סעיף"כיברקהשופטאמרתחבורהשירותיבפרשת.החוזיותוהחובות
,עצמובחוזהבאואינושזכרןנוספותחובותהחוזהבעלעללהטילעשויהחוזים

...לב-ובתוםמקובלתבדרךהחוזהלהגשמתלהביאמהצורךהמתבקשותאך
אףשיהיוויכול,השמירהחובתכגון.נלוותחובותשיהיויכולאלהחובות
באשרהדרכהחובתאווחשובותידיעותומסירתגילויחובתכגוןעצמאיותחובות

שבעבארפועלימועצתעלברקהשופטהטיללמעשההלכה.יי'"...בנכסלשימוש
הסכמתהעלמראשהודעהליתןהחובההיא,בחוזההכתובותלחובותנוספתחובה
עקרוןשלבראייתותומכיםפלפלודרורהזמיראילהמחבריםגם.השביתהלקיום

הביע.לסרטוןבפרשת,אלוןהשופט,לעומתם.יי"חדשיםלחיוביםכמקורהלב-תום
ואלו,חוזייםוחיוביםזכויותיצירתלשםהלב-תוםעקרוןשללהפעלתוהתנגדות

.233-234בת1,שם116
117

~

nD ?Wnואילך56'בעמלעיל'רולביקורתהזו.
:וכן.675,692(ג"תשס)חהמשפט.ברץתורח-החוזהפרשנות..שלוגבריאלה'ר111

.410-411'בעמלעיל
.")6'בעמ,11ש"בהל-הנ9ג/"0צ"בג119
'כעמ,4ש"בהל-הנבמאמרהפלפל;171-172'בעמ,המכרחוץ,זמיר'ר120

"6-69.



פ"כללעקרונות:הראשוןהשער

,בחוזהבאלאשזכרו.חדשחיובליצורכדי,הלס-תוםבעקרון,בואין...":דבריו

.ייי"עליהםלקבלוהצדדיםדעתעלעלהושלא
הלב-תוםעקרוןמכוחחוזייםחיוביםשליצירתםבשאלתהמחלוקתכילצייןיש
להוזהנלוויםחיוכיםלהוספתמסכיםאלוןהשופטגם.עיקריימחיוכיםעלנסבה
שבחוזהמהחיוביםמשתמעיםאלהחיוביםכאשרוזאת,הלב-תוםעקרוןמכוח

.להםונלווים
שבודין-בפסקמצויההלב-תוםעקרוןמכוחלחוזהנלווהחיובלהוספתדוגמה

המוכרהתחייבותאחהמוניטיןעםעסקלמכירתלחוזהכהן'חהשופטהוסיף
זובהתחייבותלראותשישיתכן,זאתעם.מתחרהייילעסקלקוחותלמשוךשלא

.נלווהחיובולאמוניטיןמכירתשלוהישירההעיקריתהמשמעותאת

חיוביםשערוך(1ד

המלחמות'שכנין,ה'נגומנ(ו)

שימושנעשהלראשונה.חוזייםחיוביםלשערוךבסיסלהוותיכולהלב-תוםטירזן
החלהעשריםבשנות.העולםמלחמותשתישכיןבגרמניההלב-תוםבעקרוןכזה

עצומיםערךפערינוצרומכךכתוצאה.אדירהכתאוצהערכואתלאבדהמארק
בתחילה.יי'צודקת-בלתיבצורהלחוזיםצדדיםעלהעיקהאינפלציהונטלבחוזים
המצודה"ניצבהבדרכו.כיצועםובדרךבחוזיםלהתערבהגרמניהמשפט-ביתהיסס

,חקיקהבדברשנקבע,זהעיקרון."מארקהואמארק"שלפיה."הנומינליסטית
היהשערכוכסףסכוםשלתשלוםבאמצעותכספימחובלהינקותלחייבאיפשר
1923בשנתאולם.המקוריתבהלוואהלידיושקיבלהכסףמסכוםמיליוניתאואלפית

0א-ע121

"
,'ד-בפסלאלוןדשופטשלדעתו-חוותמתרד.26)'בעמ,66ש"בהל-הנ391,

ליצורהלב-תופעקרוןשלבכוחוא1שלפיהלהשקפתונימוקיםשלושהלחלץניתןזה
מבחיןפ'החוזלחוק39סעיף.9נסעיףשללשטיחפרשנות.א:חדשיפחוזייםפ.חיוב
מנאן"ו,בזכותובשימושחיובשלבקיוםהלב-תוךעקרוןלפילנהוגישכיבמפורשוקובע
הסכמתפי-על,באושלאזכותאוחיובליצורכדיזהעקרוןשלבכוחושאיןלמדאתה
ף.סעאתלהפעילאין.ותקינהסבייהמשפטיתמדיניות.ב..החווהשללעולמו,הדין'בעל

תפגעהפוכהגישה.החוזיפבדיניבאלאשזכרם,וזכויותחיוביםמערכתלבנייתכמסד39
:מראשלשערפיכלושלאחיוביםעליהםבהטילה,יםובציפיותהחוזיהקשיביציבות .

הואאיןאך,עליושבאחוזהשלתחילתו...יודעאדםנמצא,כןאומראתהאיואס...
הווהשלבסופויראמה...יודע

~
לעולםלבואשעלוליםהחיוביםהםומה,עליוDnnWה

פ.החיובהפמהיודעאינולעולסלבתםדם"שאף,ונמחא...ב'לבקרחדשיםבמסגרתו
ההגינותבשםשיפוטיתהתערבות.החוזיםחופש.ג..מגיעיההפהיכןועדעצמועלשנטל
'בעמ,שם)החוזיפדינישיבושלכללומביאההפרטשלבאוטונומיהבמידהעליתרפוגעת

262,265).
א"ע122

.ג29(3)לגר"פ,אברמזון'נעוצמן7,636"
Private"33'רזהתהליךשלמפורטלתיאורנ12

I

Contract"0

~

Dawson , " Effects

,
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I

Infiation

171(1934)Mich . L.Rev.
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הלב-תוםעקרון:5פרק

המשפט-ביתמשאמר,הנזכרהחוקעללהתגברכדי8.(8.3.-ל242סעיףהופעל

לפניהובטחשפרעונוחובשלנומינלייםבערכיםתשלוםכיבגרמניההעליון
.יי'החיובשללב-בתוםכביצועלהיחשביכולאינובמשכנתאהמלחמה

.נגדימכיווןגםלהיעשותיכלוהתמורהושערוךנחוזהההתערמת,זאתעם
הנטללהקלתהיתהחוזיחיובשערוךשלהראשונההחשוכההדוגמה,ואמנם

המשכירהתחייבטווחארוךשכירותבחוזה.החייבשלשכמומעלהאינפלציוני
בתוךיצרהבגרמניההעשריםשנותבראשיתהפחםמחיריעליית.חימוםלספק
.השנתייםהשכירות-מדמיעשרהפישהיה.למשכירנקיהפסדמשנתמםפחות
שעלהתמורהאתשקבעהחוזיהסעיףאתותיקןהתערבהעליוןהמשפט-בית

.חימומייעבורלשלםהשוכר
בסעיףשימושעשהבגרמניההעליוןהמשפט-ביתכילומרניתןכלליבאורח

וצודקתהוגנתחלוקהלהשיגכדיבוהמעוגןהלב-תוםובעקרון8.(8.3.-ל242
.האינפלציוניהנטלשל

ושמאל(2)

האפשרותונדונהנבחנה,הדוהרתהאינפלציהבתקופתבעיקר,במשפטנוגם
לצדנדונהזואפשרות.חיוביםשערוךלשםהלב-תוםעקרוןאתלהפעיל

אווהצמדהריביתפסיקתחוקסמךעלשערוךכמו,אחרותשערוךאפשרויות
עלהעומרלחוזהצדכינאמר.ני'התרופותלחוק4-ו(4)3סעיפיםיסודעלשערוך
התשלוםאתההופכתאינפלציהונוכחהכסףערךירידתחרף,כלפיוהחוזהקיום

39סעיףכמצוותמתנהגאינו,סמלילתשלוםהנכםעבורלשלםמציעשהואהנומינלי

יצטרךבעתירכיייתכן"כיברקהשופטאמרהשבעיםשנותבסוף.החוזימייילחוק
אשרהנפגעשלחיובבשערוךלראותאיןאםלשאלהדעתוליחןזהמשפט-בית

ובתוםמקובלתבדרך'מקרקעיןלמכרמחוזההנובעהחיובלקיוםבחובתומקומו
למצואניתןכיואמרחזר,השמוניםשנותבראשית.מכןלאחרשניםכמה.לבלמי
:39סעיףבהוראתהמעוגן,הלב-תוםבעקרוןהאינפלציהבפגעילהתחשבותבסיס

להתחשבותהנדרשהפורמליהבסיסאתנותןשהיהרקלאזובהוראהשימוש"

.78.2.0.1001(י0א.1923.28)124
.129.2.0.1001(ק1920,1.50)121
'נריטברג79,206א-ע;281,292-295(לגתד-פ.שקדמן'נרנינאי77,158א"ע126

לשערוך.7נ5(1)לוד-פ.ליבוביך'נ,"מב80,260א-ען26נ-23נ,314(3)לדד-פ,נסים
(נ)מד-פ,טיק'נירושליםמלוןעמיתי1,672יא-ע'רוהצמדהדיביחפסיקת,חולפי
"והערכהמנמות-חחיפדיני.,רנרשירליגם'רתרופותשערוךלענדן.169,222-223

.48-56,ננ(א-תשג)כאמשפטים
.74'בעמ,1נש-בהל-הנ80/16א-ע127
.294בעמי,126ש"כהל"הנ77/158א"ע128



כללייםעקרונות;הראשוןהשער

היסודמעקרונותאחדיסודעלפעולהמשמעותהפיו-עלשפעולהאלא,באינפלציה
במקרהגם,ברקהשופטנמנעזאתעם.יי'"בישראלהחוזיםדינישלביותרהחשובים

שכן"האינפלציהלענייןהלב-תוםבהוראתשימושמעשיית.אלהדבריםנאמרושבו

.['""זולהוראהלהיזקקמקוםשיהא,כךלידיהדבריםהגיעוטרם
דןמקיףדין-בפסק.אחאבפרשתעצמתהבמלואהתעוררההשערוךשאלת
באמצעותאותהופתרלחוזהצדשקיבלפיקדוןשלשערוכובשאלתברקהשופט
,הואגםנדוןהלב-תוםעקרוןפי-עלהשערוךשאלתפתרון.החוזההוראותפירוש

ברקהשופט.עצמוהחוזהפירושעלהשערוךביסוסמפנינדחתהזואפשרותאך

בשלוטרם"כיהיאהעליוןהמשפט-ביתבפסיקתהמשתקפתהגישהכימציין
שישהזהירותאתומדגישחוזרוהוא."המקוייםבחוזההחיובלשערוךהתנאים

המשפט-לביתיאפשרושתנאיםמנתעל.לפיכך;הלב-תוםבעקרוןבשימושלעשות
בהמשך.זאתעם."דופןויוצאימיוחדים"להיותעליהם,שערוךחובתלהטיל

גםשינוילחולעשויהכלכלייםהתנאיםהשתנותעם..."כיברקהשופטמעיר

.י'י"המשפט-ביתשלבעמדתו
לאפשרותאמנםמודעבישראלהעליוןהמשפט-ביתכי,לומרניתןזהבשלב
אפשרותמפנינזהראולם,הלב-תוםעקרוןשלמכוחוחוזייםחיוביםלשערךהקיימת

zTT,,.דעתםאומדכיהיאפסוקההלכה,אתאבפרשתהמנחההדין-פסקשניתןמאז

לפילשלםוהחובההחוזהמתוכןוכראשונהבראשנלמדלשערוךבנוגעהצדדיםשל
.במשתמענייוביןכמפורשבין,בחוזהאחיזהלמצואחייבתמשוערךשווי

שיפוטיתעמדהלאימדן(והסיכונים)הסינופםפחתואתאבפרשתהדין-פסקלאחר
.הלב-תוםעקרוןשלמכוחוהחוזיתהתמורהושערוךהחוזהבתנאיהתערבותשל

לשםהלב-תוםעקרוןהופעלשכהםהעליוןהמשפט-ביתבפסיקתמקריםהיואמנם

,ני'חוזהפירוששלבהקשראוני"שהופרחוזהשלבהקשרזההיהאך,שערוך

מדורתשלההדרגתיתדעיכתהלצד.הדין6יילהכרעתיחידכנדבךלאמקוםומכל

0א-ע129

"
.549-550'בעמ,[26ש-בהי-הנ260, רבר'רדומהלעמרה;550'בעמ,שם[30

אתפלג'נל'אברגנ79/60א-בעבייסקיהשופט'
,ורטהלמי'נהררי[76/"2א-בענתניהוהשופטתודברי;639.ננ6([)להד-פ,שטיית

.660,667(3)לטד-פ
3א"ע[נ[

"
.30[-300'בעמ,[07ש-בהל-הנ554,

להתחשבותבאשרמהותידיןצירת'תחת.:70'בעמ,החוזהפישנותבספרוכרץלדבריהשוו2נ1
לעשותהמשפט-ביתהעדיף-הלב-תופמדינילהיגזרעשוישמצדודין-באינפלציה

שישהזהירותאתברקמדגיפשם,226-227'בעמגם'ור;-הפרשניתבטכניקהשימוש
.חוזיהסכםמתבטלמכוחו'שהרהשערוךכתקשרהלב-תוםבעקרוןכשימושלעשות

.643,656-657(5)נוד-פ.שדמון'נישראלמדינת00,1792א-בדגאננלרדהשופטדברי'ר[3נ
"0א"ע;74'בעמ,31ש-בהל-הנ0,16יא-ע'ר[34

ש"בההניל702,

.[24-[נ2'בעמ.""
.5,246נ2(3)מד-פ,סחף'ננתניהעירית275,נוא-ע'רנ13
.4"477.4(4)מר-פ,סינטו'ננודל4,627יא-ע'ר6נ1



גלב-תוםעקרון:5פרק

עללהתנותולצורךלאפשרותבחוזיםמתקשריםשלמודעותםעלתההאינפלציה
.חוזיותהוראותבאמצעותהאינפלציהפגעיאתולקדםהכסףערךירידת

אתהשמוניםבשנותהגשיםהעליוןהמשפט-ביתכילזמרכברניתןכיום

כגוןכפסיקהמהפכהחוללולא,השכעיםלניבשנותלנדויהשופטשהביעהתקווה

עצמואתלרסןהצליחהמשפט-בית.הוויימריתבגרמניההמשפט-כתישיצרוזו

,הלבוני-תוםהוראתעבראל.ולמדינהלדיןכמסוכנתבעברשהוגדרה,הנהירהמפני
הפועליםהצדדיםשלהרצוןואוטונומייתהחוזיםחופששלהיסודעקרונותעלושמר

.במשק
לגביהמרסנתהדעהאתנתניהוהשופטתהביעההתשעיםשנותבראשית
ביודעיןאנומשנמנענו":באומרה,לשערוךכמכשירהלב-תוםבעקרוןהשימוש

איני,ספרותשלוששלאינפלציהשררהשלנושבמשקבתקופהזהפתרוןמלאמץ

הצליחה1985-מהכלכליתהתכניתכאשר,עכשיודווקאאותהשנאמץטעםרואה
.1ני"סביריםלמימדיםהאינפלציהלריסוןלהביא

שערוךביןהגבולשבהםמקריםייתכנוכימצאהשופטאמראחרדין-בפסק
הלב-תוםעקרוןעלבהסתמךשערוךלביןהצדדיםשלדעתםאומדיסודעל
עקרוןבאמצעותבחוזהחסרלהשליםניתןכאשרוזאת,וברורחדכהיהאלא
כאלהלב-תוםלעקרוןמצאהשופטנזקקבפניושנדונהבפרשה,ואמנם.הלב-תום

,השופטהרגיש,כזופניה.שערוךכוונתייחוסלענייןאףמותרתמשלימהנורמה
הספציפיהחוזהפירושמגדרהורגתאינההשערוךהחלטתכאשררקאפשרית
.י"לדיוןהעומד

מבחינת.לשבחראויהחוזייםחיוביםשערוךבענייןהפסיקהשלהזהירהגישתה

כמו,חיצונייםבעקרונותלשימושלהתייחסיש.שביסודםוהעקרונות,החוזיםדיני
.הצדדיםדעתאתלאמודבנסיונותולהרבותנדירהאפשרותכאל,הלב-תוםעקרון

וביןחוזיתפניםכחינהבין.ל"הנאחאכפרשתברקהשופטשעורךההבחנה
דרך,לדעתי.היא,חוזיתהפניםהבחינהשלהברורהוההעדפה,חוזיתלברבחינה
ומואצתאימתניתאינפלציהנוכח.וקיצונייםנדיריםבמקריםרק.הנאותההדיון

ברצוןהשיפוטיתההתערבותמוצדקת.החוזהיסודשלמוחלטתוהתמוטטות
.הלבתי-תוםעקרוןבאמצעותחיוביםשערוךלשםהצדדים

.561,569(כט11ד-פ.טיבסימן'נהדרמכוניות74/414א-ע1נ1
die,1933)'ר138 Gener~lklNuseln (TUbingenתג~ Hedemann, Die Fl ,]chtהתריעשם

הפעלתמפניהחששאתוביטא,שערוךלשם242בסעיףהמופרזהשימושעלהמחבר
."הכלליותההוראותעכראלנהירה"באמצעות,המשפט-בתיידי-עלמבוקרלאדעתשיקול

.725,729(3)מור"פ,צורני'נדן89/319א"ע139
י.845-846'בעמ,111ש"בהל"הנ89/479א"ע140

.300'בעמ,107ש"בהל"הנ83/554א"בעברקהשופטלדבריהשוו141



ע;הראשוןהשער

-

כללייטרונות

השתק(ה)

מצגידי-עלהשתק(1)

למשפטןהמזכירותתכונות8.(].8.-ל242לסעיףמייחסיםהגרמניבמשפט

estoppel(מצגידי-עלההשתקאתהמקובלהמשפטמסורתעלהאמון by

representation(.אובזכותמשימושאדםלמנועכדישםמשמשהלב-תוםעקרון

אתמצדיקהארםשלהתנהגותכאשר.שלוקודמתלהתנהגותבניגור,מפעולה
מסקנותלסתורהלב-תוםתורתעליואוסרת,שלולזכותעודייזקקשלאהמסקנה

venire:מהתנהגותוהנובעותאובייקטיביות contrafacfum,

pI

roprium.כמושלא
הכלל,הראיותייאוהדיוןכלליביןההשתקדינימאוחסניםשבו,האנגליבמשפט

.הלב-תוםמעקרוןהנובעיםהכלליםשארבין,'מהותכללהוא'הגרמנהמשפטשל
ההוזיםלחוק39סעיףחקיקתלאחרכיהדעהאתצלטנר'פרופהביעכעבר
לאזוגורפתדעה.י"האנגלייםההשתקלדיניבמשפטנותחולהעודאיןהכללי

מרחיקהנראיתהיאמקום-ומכל,י"בפסיקהלאגםוכנראהבספרותיתהתקבלה
.לכת

בהיקףהן,מצגדי'-עלההשתקמתורתרחבההלב-תוםתורת:הדברנכון,אמת

:כןעליתר.הפעלתהבתוצאותוהןבישראלית'האזרחהמשפטכללעלתחולתה

בעוד,תביעהטענתלהוותועשויהמהותיותהזכויותעלמשפיעהלב-תוםעקרון
שנדונורביםמקרים.גרידאהגנהטענתומהווהדיוןמונערקמצגידי-עלשההשתק

עלכיוםיבואו,ההשתקדיניבמסגרת,באנגליההיוםעדונדונים,בעבראצלנו

1428-7(1977,.rd

~

ed3,Butterworth(0"11ב)1ק(5(ת)". Bower and

'

i'urner , Estoppcl By

'בעמ,2ש-בהל-הנובמאמרו.12הערה,92'בעמ,ישראלמדינתשלחוזיםדיני,צלטני143 .
122.

משהטיפ.וסיכוייםס'כונ'ס:החדשההאזרחיתהקודיפיקציהשלעצמאותה.,ברקאהרון144
דניאל;0נ-29'כעמ,במשפטולאעושרעשייתדיני,דמן'פר;15.24-25(ו-תשל)ז

הישראליתהחקיקהלאורשלישיצדכלפיהמקוריהבעליםזכויותבדברהערות.,פרידמן
לפרשנותעור.,פוידמןדניאל;53הערה,259,י24(ה-תשל)דמשסטY'U1-החדשה
.4"".463(ז-תשל)המשפטעיוני.החרשההישראליתהחקיקה

החוזיםחוקחקיקתלאחרמצוידי-עלההשתקדיניאתבפועלשהחילורביפדין-מפסקינ14
402/,0א,ע'ר.במשפטנולחולבתופטיםדיניםמוסיפיפהשופטיםלדעתכיללמודניתן.הכללי

,5"3(4)לחד-פ,מועלם'נשעשוע811/,1א"ע;309,320(3)להד-פ,.א.ב.מ'נאהגר
"3א-ע;5"6

,
'מהשופטשלדבריו'ראולם.1"1-2"169,1(1)מר"פ,גרין'נשלב70"

היינויכוליפ.:70,75(2)מוד-פ,לאומיתשיברמבשלת'נחינאווי19,355א-בעחשין
."השתלעלולא,מהותעלדברינוליסדנעדיףאך,השתקקביעתעלזומבקנחולהשתית

.91-93'לעילבעמ'ר146



הלב-תופעקרון:5פרק

;הלבטי-תוםעקרוןבגדר(הדומהפתרונםעלגם-כללובדרך)הצודקפתרונם

.הוגנתר4ישאינההתנהגותמניעת:היאאחתהעקרונותשנימטרתשהרי
להכירניתןעלכעקרוןהלב-תוםעקרוןשלאימוצולאחראףכינראה,זאתעם

.מצגידי-עלההשתקעקרוןשלבמשפטנומסוימתבתחולה
,הצרההאנגליתבגרסתולפחות,ההשתקעקרוןאתלראותמקובל,ראשית

-להחילוניתןשכזהבתור.הראיותיהדינישלכללהמבטאדיוניכעיקרון

שולטשבו,המהותיהאזרחיהדיןלהשלמת-החוקעצמאותסעיפילאחרגם
'פרופלהשקפת,חלקיתגםאם,תשובהטמונהבכך.יי"הלב-תוםעקרוןבכיפה
התשובה.ממשפטנוההשתקעקרוןאתדוחההלב-תוםעקרוןפיה-שעלצלטנר

ליצירתההשחקעקרוןשלהחלתותגרוםשבומקוםכיברורבאשר.מלאהאינה

.האמורהעיקרוןאתדמקומיהדיןהוראותממילאדחו',י'מהוהיזתיזכויות
,הישראליתבפסיקההקונקרטייםיישומיועל,מצגידי-עלההשתקעקרון,שנית

חלקכיוםמהווה,השוניםכלליוועלהשוניםהאזרחיהדיןבתחומישלוחותיועל
אשר.במועצתוהמלךלדבר46סימןביטוללפניי'י"בארץשנקלט"המשפטמן
סימןשלהמוחלטבביטולולאואף,החוזיםבחוקהחוקעצמאותבסעיףאין,כןעל

"1א-ע.למשל.,ר147
שלילת-זההלתוצאההשופטתמניעיםשפ,93ש-בהל-הנ15ו/

:ודרכושופטשופט-ס.הסערערירי-עללבניהמדסכמתפפ"בלחזורדמשיביסשלכוחפ

.הלב-תוםעקרוןשלבאמצעותולוין'שוהשולטןהדשתקדיניבאמצעותלנדוי'מהשופט

דעכיןכקשרבללילוינן14"

-

סומשפטים.לב-ותוםהשתק,הכטחה.,שלוגבריאלה'רדונות
.295(ו-תשם)

Snell'ר149 's Principles Of Equity:8-7.142.אקBower and Turner , supra note
,ישראלמרינתשלחוזיםדיני,צלטור;([0"0ט",22"טed.,ל)א.Rivington,1939)0נ5
.121-122'בעמ

הכלליםאתלשלבמציעהואשפ,60,בעם,השליחותחו7בספיוביקשללעמדתוהשוו15"
שלהמהותייםככללים(מצגירי-עללהשתקכוונתוכיוברור)ההשתקשלהדיומיס
'כבטענה,הלב-תופעליוןיםההשתקעקרוןההלתכילהודותיש,זאתעפ.השליחות
.דיונדיןביןדהבחנדעצפ,ראשית.ועיקרכללפשוטהאינה,.מדות'והשנדיוניהראשון

בתחוםגפהלב-תוםעקרתשלתחולתונקבעהבפסיקה,שנית.בוורהאינהמהותילדין
מטשטשתזותחולהבענייננו.(461'בעמ,13ש-בהל-הנ0,305יע-בר'ר)ראייתי-הדיוני
.דיונייפלכלליםמהותייפכלליםביןההבחנהאתיותרעוד

.כזההשתל.קנייניותזכויותליצירתהביאהההשתקדיניהחלתשבהפמקריסישנסבאנגליה151
מכונה,קנייניאופיבעלותזכויותהיוצר

:proprietary

~

estoppel;ם0ימ4."1קק.141-140'ר,.
בורלא47"/65א"ע'ר:השתקמכוחקנייןזכויותבפסיקההוכרוהכלליהחוזיםדוקלפני

להשקעותי"א-אפריקהחברת66,35א-ע;6"ו(3)בד-פ,וקבלנותלבניןי-האהחברה'נ
.35-359",35"(נ)כד-פ,רייה'נ

שאלתלהתעורריכולהזהבהקשר.19"0-פ.תש,המשפטיסודותלחוק(ב)2סעיףכלשון152

או-ההנהגה-תורת-מהנובעותנוגדותתשובותזולשאלה.46סימןטול.בשלוצאותיו"
חמשפטים.פעולתווכוחמ-לדבה46סעיףביטול",טדסקיגד'ר:.ההסכמה-חורת-מ
1"0(ז.חשל)



כללייםעץדונות:הראשוןדשער

בפסיקהוגובשואומצושככר,ההשתקתורתשלהשונותההלכותאתלכסלכדי,46
.י"החוזיםחוקלפניבישראל

כממשיךולראותו39בסעיףמצגדי'-עלההשתקעקרוןאתלעגןניתן,שלישית

מהוויםזוגישהפי-על.הלב-תוםסעיףשלהקונקרטיהיישוםבמסגרתלחול
קבוצותאוקבוצהמלכדההשתקועקרוןהלב-תוםלתורתהדגמהההשתקכללי
סעיףיהאבמשפטנוההשתקדינישלהחרשבסיסם.זותורהשבגדרמקריםשל
אלהמוזרמיםכללים-הלב-תמתההתנהגותמכלליחלקיהוואלהודינים,39

.הכללחייהחוזיםלחוק(ב)61סעיףשלהצינורבאמצעותהאזרחיהמשפטמערכת
לשאלתבמפורשמתייחסתאינההכלליהחוזיםחוקחקיקתשלאחרהפסיקה

שהחילוהדין-מפסקיאולם,במשפטנומצגידי-עלההשתקעקרוןשלתחולתו
מוסיפיםהשופטיםלרעתכיללמודניתןמצגהידי-עלההשתק-דיניאתכפועל
לצדאוי"החוזיםשבחוקהלב-תוםמהוראותכחלקכמשפטנולחולאלהדינים

.אלהיטהוראות
מביעהואשם,4-490""'בעמ,'המשפט-עתני,144ש-בההנילבמאמרוכרידמן:השוו153

ממשיכיםהקודםהישואליבדיןשנהגופ'כלליעקוונותשלפיההנלליתהשקפתואתהן
או,עיוניואותוהמיישמתספציפיתבדוגמההישיאליתבחקיקהאנונתקליםאסאףלדול

לחולממשיכיםהישתלדיניכירעתואתוהן.מסויימתבסיטואייהתחולתואתמגבילה
.הלב-תופעקרוןשלחלילתולאחראף,בישראל

"1צ,לבגהשוו4,1
חלק"כההשתקאתאלוןהשופטמציגשפ,10'בעמ,7ס"בהל-דג566,

'ור."שבישראלהמשפטיתהמערכתשבכלללב-ובתוםמקובלתבדרךההתנהגותמעקרון
(5)מזר"פ,מונדתלהמקימיההמועצה'נעזרא492,,92א-ברעדורנרדשופטתדבריגס

..הלב-תוםתורתשלאחדפן.מצגדי'-עלההשתקבדינילראותיששלפיהם,94,101
9א"בע

"
/513Interlegoנ'~~ Exin -Lineדורנרהשופטתדחילה,1,199)3(4)מחד-פ

ובכך,משפטהליביעל,החוזיבלחוק(ב)61סעיףשלהשנורדרך,הלב-תוםעקרוןאת
סותרותטענותהעלאתהמונע,.שיפוטיהשתק.עלגסבמשפטנוההשתקתחולתהורחבה

.שיפוטכםבהליכים
השתקטענתכישמגרהשופטקובעשם,320'בעמ,145ש-בהל-הנ0/402יא-ע'רננו

א-ע;ההעברהמקבלכלפיגםטובה,משותףבביתדייהמעבירנגדלדישמעיכולהשהיתה
1"

,11

"
פרמיהקבלתשלפיהnlywnנתניהוהשופטתדנהשפ,516'בעמ,145ש"בדל-הנ

,הבמחדמכוחהשתלעלמדברתשהשופטתאף-על.השתקיוצרתדמבטחידי-עלבאיחור
ידי-עלכהשתקלרון'ראוהיה,המבוטחכוחבאטענתפי-ועל,הענייןבנסיבותכידומה
,145ש-בהל"הנ70,,3וא-עגס'ור.באיחורהפרמיהקבלתהואכשהמצג,דווקאמצג

"2'בעמ
-מניעות")מעגוי'-עלדדשתלסענחאתt1~nTT,מדילשמנדדשופטשם,1"1-3
.החוזיםחוץתמולתשלאחרזמןפרקלזכי(בלשונו

'בעמ,7ש,בהל-הנ2"90/96א-עגם'ור.9-10'בעמ,7ש,בהל-הנ1,566יצ"בג'י6נ1
דשתשמגיא'דנשובע,שם,459-461

-

בדכיטענהמדעלאתמשותףבביתתירשל
.לב-בתופלנהוגהחובהמהפרחהנובע,כלליתאסיפהחוליות

אחתבנשימהקובעלוין'דהטוסטשפ.1,193"6(3)לטד-פ,רודן'ניודן151/"3א"ע'ר157

דשת:אלו.שת

-

חוסרשלטענהמדעלאת
הוקי

כעצםלב-תוםוחוסרזוגבםביןהסכםשל
מלהעלות(האשה)2המשיבהמנועהזהבמקררכילינראה.-ואומו.הטענההעלאת
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הלב-תוםעקרון:5פרק

וי1הכסהרמכוחהשתק(2)

"הבטחהיימכוחההשמץתורתאתהפסיץההחילההכלליהחוויםחיקצאתלפני מכוחההשתקתורתאתהמיישמיםדין-פסקילמצואניתןהחוקצאתלאחרגם
ומקורתחולתהבשאלותדיוןללאנעשהזהיישום,עקאדא.י'במשפטנוןהבטחה
.הכלליהחוזיםחוקהוראותנוכח,הבטחהמכוחההשתקתורתשלתוקפה

:האנגליתדגרסההיא,המתונההגרסה:גרסאותשתידבטההמכוחההשתקלתורת
המודרניהישראליבמשפטאיןלדעתי.האמריקניתהגרסההיא,המתקדמתוהגרסה
.מגרסאותיהאחתלאבאף.הכטחהמכוחההשתקלתורתאחיזהנקודת

עיוותיהאתלרכךכדיהמקובלהאנגליבמשפטפותחההבטחהמכוחההשתקתורת

.מחובותיחלקעלנושהשלכוויתורההכרה-איאתובעיקר,התמורהתורתשל
החוזהשלמכונןכיסודלתמורהדרישהעודאיןשבו.הישראליהחוזיםחוקבמשטר

צורךאין,י'1968נ-ח"תשכ,המתנהחוקכמסגרתצדדי-חדכחוזההוויתורמוסדרובו
.האנגליתבגרסתההבטתהמכוחההשתקתורתאתלהחיל

הפכהובו,המקובלהאנגלילמשפטמעברלכתהרחיקהאמריקניהמשפט

כמקורבהבטחה,מסוימותכנסיבות,המכירהלתורההבטחהמכוחההשתקתורת
בהודנתי,חוזיםעללריסטייטמנט90בסעיףמעוגנתזותורה.עצמאיחיוב

90סעיףהוראתוביןהחוזיםלחוק12סעיףהוראתביןהשוואה.אחרבמקום

שעמןלבעיותמשלוטתרוןנותןהישראליהמשפטכישםהעלתה,לריסטייטמנט
לסעיףבדומה.י"לריסטייטמנט90סעיףבאמצעותהאמריקניהמשפטמתמודד

נזקיםמחדשלחלקהמשפט-לכיחמאפשרהישראלי12סעיףאף,האמריקני90
הסעיפיםשנימגניםוברורמובהקבאופן.ראויהשאינהמהתנהגותכתוצאהשאירעו

שההסכםמדקיבלהשהיאלאחר,הסכםשנכרתלאחרשנים9,מאוחרכדבשלב11טענה
ובהמשך.(במקור1ההדגשה-פיו-עלממנהבשרשלעמורנדרשתשהיאובעתלההעניק
,לב-בתוםשלאבזכותשימושדינהמאוחרכהבשלבזוטענההעלאת":אומרהואישיר
."1973-נ.חשל,(כלליחלק)דחחיס,לחו39לסעיףבסתירההעומרדבר

.16נ-310'בעמ,148ש-בהל.הנמאמריכלליבאורח'ר8נ1
;626,630-631(4)כד-פ,סרנקנטלד'נסינקנפלדנ66/41א-כעוילבדנדשופט'דכר'ר9נן

.572.579-1,5(1)כחר-פ,כט"שיעל'נאיש-ש.וי3,2רא.עגם'ור
160K-y1!,19מקרקעימינהל'1עמר11!/נ8א-ע;497,501(2)לזד-פ,הורברט'נניני

.693.698-699(1)לטד-פ,ישראל
הלורדשלדינו-פסקהואהאנגליבמשפטהבטחהמכוחההשתקתורתשלהמודרנימלורה161

114iees.,בפרשתדנינג House16ע.,%ש
~

ust1Central London Pr'operty

135-134,130.K . B(ק.366גם'ור.1947ן)8,142Bower

:

and

'

Turner . supra

~

note.
עלהנותןשלבחתויושתהיהיכולמתנה.:לאמורהקובעהמתנהלחוק(י)יסעד'ר162

A,'ור."כלפיוהמקבלדיובעלהנותןשלבמחילתואוהמקבלכלפיזכות . M. Rabello

21

~

"Comparative and

J

Israeli

~

Lawחן

RightandJ

Remission Of

]

'

Debti

:

1

"Renunciation of

409,388(1986).Is .L .Rev.
.ואילן322'בעמלעיל148ש-בהל"הנמאמרי'רנ16
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פ"כללעקרונות:הראשוןהשער

ואילו,חוזי-הטרוםבשלבומתמקדמתרכז12סעיףאולם;ההסתמכותאינטרסעל
חל12סעיף,מנגד.מובהקיםחוזייםבתחומיםגם,בפועלוחל,לחוליכול90סעיף
90סעיףבעוד,חוזהכריתתלקראתומתןמשאבמהלךההתנהגויותסוגיכלעל

לחוק12סעיףשלוהגורפתהרחבהתחולתונוכח,מקוםומכל.הבטחותעלרקחל
גם,הבטחהמכוחההשתקלדינילפנותוטעםמקוםאין,ומתןהמשאבשלבהחוזים

.המשוכללתהאמויקניתבגרסתםלא

לצורהתחליף(ו)

ההגינותדרישותביןמחודשאיזוןלערוךכדיבמשפטנוהופעלהלב-תוםעקרון
.הצורהדרישותובין

לב-תום-נתבאולב-תום"גילראשונהברקהשופטאמרזוננשטייזבפרשת
למדהמשפטתחומיבכלהלב-תוםעקרוןשלוהרחבההכלליתמתחולתו.ן""עדיף

.המקרקעיןלחוק8שבסעיףהמהותיהכתבדרישתעלגםתחולתואתברקהשופט
והוגבלהיחידתידעתפרשהבאותההיתהברקהשופטשלדעתו.1969-ט"תשכ

אינוהחוזהכילטעוןאדםיוכללאבהןשרק,"דופןויוצאותמיוחדותנסיבית"ל

.בכתבהנערךלאהואשכןקיים
.גולדברגהשופטבהסכמת,ברקהשופטידי-עלנעשהקלמרבפרשתאולם
.מקרקעיןבעסקתמהותיכתבהעדרעללהתגברכדיהלב-תוםבעקרוןישירשימוש

באותהזמירהשופטהלךשבהבדרךתוצאהלאותהלהגיעהיהשניתןאףעלזאת
.['המקרקעיןילחוק8סעיףלדרישתמרכךפירוששלהפנימיתהדרךהיא,פרשה
כדידופןיוצאותאומיוחדותנסיבותנדרשותשלפיהההלכה,מקוםמכל
מצאהשופטידי-עלנקבעלאחרונה.כנהעלנותרההכתבדרישתעללהתגבר

ההתחייבותבכתבעוגנהלאשבו.מסויםמקרהכי-ברקהנשיאבהסכמת-
המקריםמןאחד"אלא,דופןיוצאאומיוחדמקרהאיננו,כמקרקעיןעסקהלעשות
עסקהלעשייתהתחייבותהכוללבחוזהמתקשריםשבהםוהשכיחיםהרגילים

.י""בכתבהתקשרותםאתלעגן,אחרתאוזומסיבה,טורחיםאינםבמקרקעין

~

OD'-הלב-תוםבעקרוןהשימושכלפיוהזהירההצרההגישהאתאוששזהדין
.הצורהלדרישתכתחליף

"נא-ע164
278.9(2)מבפיד,גבסו'נזוננשטיין79נ,

"2.
165uelvnהלב-תוםהוראתידי-עלהמהותיתהכתבדרישתשללדחיקתההתנגדבייסקי.

עקרוןמפניהכתבדרישתאתלבטלמקוםאיןהמקרהבנסיבותכיסברהפורת-בןהשופטת
.הלב-תום

.292-נ29,בעם,שם66נ
.115,197(1)נר"פ,גיא'נקלמר6,9,נ9א-ע167 ,
"00/144א-ע16

.16",ונ1(1)נזר-פ,בינדר'נג,עלד



הלב-תוםעקרון:נפרק

וביקורתימפורטדיוןלמצואניתן,החוזהבצורתהדן,עשרהשמונהבפרק
.לכתבההמהותיתהדרישהעללהתגברכדיהלב-תוםעקרוןאתשהפעילהבפסיקה

בקירובאכיפה(ז)

cy(בקירובהאכיפהלתורתחדשבסיסכיוםמהווההלב-תוםעקרון pris(.פי-על
מהפרתנפגעזכאי.יי"התרופותחוקלפניכפסיקהשאומצה,זואנגליתתורה
למההאפשרככלהקרובלתחליף,אפשרילבלתיהפךהביצועשבהםבמקרים,חוזה

.בחוזהלושהובטח
יסודותחוקלפניעוד,מנע(24סעיף)התרופותבחוקהחוקעצמאותסעיף
.בהםדןזהשחוקבענייניםהאנגלילמשפטהיזקקות,1980-ם"תש,המשפט
עלהנדונההאנגליתהתורהאתלהחילניתןשלפיההדעהאתלקבלקשהלפיכך

לחוק(1)3סעיףשלהסייגבגדרנופלאינוולכן,אכיףאינוחלקושרקחוזה
שחוקענייןומהווה,(ביצוע-ברשאינוחוזהלאכיפתזכותאיןשלפיו)התרופות
.בוסידןאינוהתרופות

רוחה.הלב-תוםמעקרוןכחלקבקירובהאכיפהתורתאתלראותניתןזאתעם
עקרוןועםמודרניותשיפוטיותמגמותעםאחדבקנהעוליםזותורהשלוהגיונה

למימושלהביא,ניתןשהדברמקרהבכל,היאהמשפט-ביתשלנטייתו":הלב-תום
חדשיםתנאיםמהוויםשאינםבשינויאובתוספתכרוךשהדבראף,התחייבויות

מהווהבקירובהאכיפהתורתשלישומה.ייי"ההסכםשלאופיואתמשניםאו
לאכיפהניתןאינוהחוזהכאשר:הלבניי-תוםעקרוןשלהממתןלאפקטיפהדוגמה
גדולהלאסטיהתוךהמקוריתהצדדיםכוונתאתלהגשיםאפשראולם,במדויק

"בקירוב"אכיפהצומתןלטובתהלס-תוםעקרוןיתייצב,המקוריהחוזיהחיובמן
המסמיך,התרופותלחוק4סעיףבמסגרתשיינתןיכולכזהצו.לי'ההפרהמןלנפגע

נסיבותלפי"החוזהמןהמתחייביםבתנאיםאכיפהצולהתנותהמשפט-ביתאת

דין-כפסק,ואכן.לי'הלב-תוםמעקרוןבמישריןכנובעלראותוניתןאולם,"העניין

.ואילך386'בעמלהלן'ר169
(1)כזד"פ,עידית'נסיגור72,264א"ע;375,387דר"פ,יהודאי'נפדנט9ך/49א"ע'ר170

.479,דד4(2)לגד"פ,אגמיםסוסייטה'גשליט78/165א"ע;701,705
נ"ובד,13,19-20(1)לגד"פ,לובד'נאשד78/289א"בעפורת-בזהשיפטתשלדעתה171

.221,256(1)מבד"פ,שנסאגדהרלו'נאדרס82/20
בהסכמהשהובאו,45,50(2)לוד"פ,לויסרשמואלי79/540א"כענתניהוהשופטתדברי172

.557,569(מון3ד"פ,כובס'נפרץ89/256א"בעגולדברגהשופטידי-על
.98'בעמלעיל'ר173
מותהת"שלפיהם.199'בעמ,126ש"בהל"הנ81/672א"כעשמגרהנשיאלדבריהשוו174

."וחוזהקיוםמשוםבהןשיש,בויות""התעלקלהמודיפיקאציד
הכלליתההסתדרות'נציוןבן99/8704א"ע'ר.צוואותברעיגםחלהבקירובהאכיפהתורת175

.120,136(נ)נחד"פ,העובדיםשל
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כללייםעקרונות:הראשוןהשער

התרופותלחוק4סעיףעלהןבקירובאכיפההושתתההעליוןהמשפט-ביתשלחדש
שלרכישהחוזהשלבקירובלאכיפהצוניתןזהדין-בפסק.הלב-תוםעקרוןעלוהן

.החלופיתהדירהלמחירהנופשיחידתשלהמקוריהמחירהתאמתתוך,נופשדירת
ראהלא,בקירובהאכיפהתורתשלובמקורותיהבתולדותיהשדן,אנגלררהשופט

הלב-תוםעקרוןגםלדעתוכיאם,התרופותלחוק4סעיףעללבססהעקרוניקושי
השופטת,לעומתו.במשפטנובקירובאכיפהשלהדוקטרינהאתלהחילמאפשר
לנקוטמבלי,כלכדהלב-תוםעקרוןעלהדוקטרינהתחולתאתלבססהעדיפהביניש
.זי'התרופותלחוק4סעיףמכוחגםתחולהלהישאםהאקדמיתבשאלהעמדה

-יביתהמקנהחדשבסעיףבקירובהאכיפהתורתמעוגנתממונותויניחוקבהצעת
זכאי(מעוולהאוחתהמהפרת,הנפגעהיהלאשבהםבתקריםדעתשיקולהמשפט

זכאיהנפגעהיהלא.:ממונותויניחוקיוצעת525סעיףשיישונןתה.החיוביאכיפת

טללהורות,הנפגעלבקשת,המשפט-ביתרשאי.524סעיףהוראתפי-עלהחיובלאכיפת

ושלא,החיובשלמהותואתלשנותכויבכךיהיהשיאובלבו,בקירובהחיובאכיפת

."אכיפהכדיןבקירובאכיפהדין;למפרעווללגרוםכויבהיהיה

הלב-תוםעקרוןשלהפרתותוצאות.ד

נדוןכאן.השביעיתיבפרקנדוןומתןהמשאבשלבלב-תוםחוסרשלבתוצאות
.החוזיבשלבלב-תוםחוסרבתוצאות

מקייםאינו:דהיינו,39בסעיףהמעוגנתהחוכהאתמפראשרלחוזהצד
בזכויותלב-בתוםשימושעושהשאינואוהחוזהמןהנובעיםהחיוביםאתלב-בתום

אתהפרכאילווממילא,כללחיוכוקייםלאכאילו"אותורואים,החוזהמןהנובעות
אתמזכהכזוהפרה.7י'חוזההפרתאפואמהווהלב-'D1ifכחוסרפעולה.יי,"החוזה
פיצויים,אכיפהבעיקרוהן,חוזההפרתבגיןהניתנותהשונותבתרופותממנההנפגע

.י,להתכטלןעשויהלב-תוםאתהנוגדחוזיהסדר:ועודזאת.וביטול
החוקבראשהיב-תוםעקרוןיופיע,לתוקףממונותדיניחוקכניסתDD.בעתיד ינהוגישחיובובקיוםמשפטיתפעויהבביצוע,ברכותבשימוש.:הישנןביה(2סעיף,

עיקרוןהפרת..לב-בתום
~

.ןיובהפרתשל]התרופותעליהויחולוחיובהפרתתהווהה
התוצאותקטלוגאתברקהשופטקבעתחבורהשירותיבפרשתדינו-בפסק

176Nqy99/2686377,379,380,נ36(5)נהר-פ,עדןקדמת,נאייזמן.
.ואילך156'בעמלהלן'ר177
.105'בעמ.)1ש"בהל"דנ77,380א"בעכהן'חהשופטדבריי17
.78'בעמ.30ש-בהל-הנ90/3912א-ע179
.226'בעמ,החתהמישנות,ברק110
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הלב-תוםעקרון:5פיק

באומרו,39בסעיףהמעוגנת,לב-בתוםלנהוגהחובהקיום-מאיהנובעותהשונות
:הבאיםהמנחיםהדבריםאת

.אכיפהבמתןאופיצוייםבתשלוםהיאהחובהקיוםאיתוצאתלעתים"
תוצאתלעתים.המפרמהצדאכיפהאופיצוייםבשלילתהיאהתוצאהלעתים

בתחוםמסויימותפעולותלפעולהאחרהחוזהלבעלכוחבמתןהיאההפרה.

החוזהלבעלהנתון,כוחשלילהאו.להפרהנחשבותהיושאחרת.החוזה
.שהפעולה,זואלאאינההתוצאהלעתים.החוזההוראותפי-עלהמפר

.י1י"תופסתואינהמשתכללתאינה,החובההפרתתוךשבוצעה
הנשיאקבעשבה,אחתבפרשההודגמוהלב-תוםעקרוןשלהמגוונותתוצאותיו

התשלוםאתלקבלבסרבולב-תוםבחוסרפעללתשלוםהזכאיהצדכישמגר
טענתנתקבלה,ראשית:הבאותהמסקנותנבעוזומקביעה.אחדיוםשלבאיחור
ואףאתרעלהחסרהסכוםאתלהשליםמוכןשהיהבכךחובואתפרעכיהחייב
נכנסלאולכןהפרהכדיהגיעלאבתשלוםהאיחורכינקבע,שנית;כןעשה

כראוינראההמקרה.שלישית;לפרעוןהחובכלעמדלפיוהסנקציהסעיףלתוקפו
.[התרופותיילחוק(4)3סעיףהוראתליישוםגם

מקייםשאינוצדכידורנרהשופטתקבעה,לעילכברשנזכר,אחרדין-בפסק
קיוםהאחרהצדמןלדרוש,הלב-תוםעקרוןמכוח,מנועהחוזיותחובותיואת
.עצמאיימנ1ןבחיוביםהמדוברכאשראפילווזאת,מלא

ברקהנשיאהציע,י"להלןיתוארושעובדותיהמרתקתבפרשה,לאחרונה
המוכרתידי-עלהחוזהביטול-איאתלראותכדיהלב-תוםעקרוןאתלהפעיל

,הנדוןהענייןבנסיבות,(ביטולבבקשתהמשפטלביתלפנותרשאיתשהיתה)

:תחבורהשירותיהלכתלפי,והתוצאה.הביטולבזכותלב-בתוםשלאשימוש-כאי

סעיףלפיהחוזהאתלבטלבבקשההמשפט-לביתלפנותהמוכרתזכותראיית

.["החוזהאתוביטללבקשהנענההמשפט-ביתוכאילוהופעלהכאילו(ב)14

'בעמ.77ס"בהל"הנ93/1683צ"בגגם'ור.838-839'בעמ,11ש"בהל"הנ80/59צ"בג181

708.
'רהדנן-פסקשלזההיבטלביקורת.667-661'בעמ,נוש-בהל-הבננ91,12א-וע112

המעניינתההשקפהאתמביעדויטש'פרופ.274-276'בעמ,6ש"בהל"הנבמאמרודויטש

לנהוגהחובההפרתשלהתוצאותבעצמתלהתחשבמוצדקיהיהמסויימותבנסיבותבי
.(276'בעמ,שם)החובהשלהישוםעצפבדכאההחלטהמןכחלק,לב-כתום

.568'בעמ,92ש-בהל-הנ91,6276א-ענ18
.286-7,2.בעם(14

.10(ש-כהל.הנ97,2568א"דנ185






