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 בצמתים של חיכוך הכרעהככלי  ריבונות עם אחריות

 לאורך חיי המשכון

 **שאריק מגידי *,אבי וינרוט

ִשוניםּושּכמ ִ ִקניין ִזכויות ִבעלי ִבין ִמשפטיות ִעימות ִזירות ִיוצר ִנכס ִ,ן
ִהכליִ ִהממושכן. ִבנכס ִאינטרס ִלהם ִשיש ִנוספים ִצדדים ִבין ִגם ולעיתים

ִ ִלהנורמטיבי ִכה ִששימשִעד ִבעימותים ִִואלהכרעה ִהלב.ִהוא ִתום עקרון
ִובעליִ ִלב ִתמי ִהצדדים ִשני ִלהכרעה ִהעומדים ִהמקרים ִמן ִברבים אולם

ִ ִזה ִבמאמר ִלגיטימי. ִאינטרס ִמציעים ִעלִאנו ִהמבוסס ִחדש ִהכרעה כלי
.ִןהִכלליתִשלִהקנייןִכריבונותִשבצידהִאחריות,ִשישִצורךִלאזןִביניהיראי

מדִיאךִמוסיפהִלהִמִ,יןשלִבעלִזכותִהקניִוגישהִזוִאינהִכופרתִבריבונות
איזוןִביןִשיקוליִהתועלתִשלִבעלִהמקרקעיןִעריכתִומחייבתִִ,שלִאחריות

במקרהִשלִעימותִביןִשלביןִהנזקִשנגרםִלגורמיםִאחרים.ִמאיזוןִזהִנובעִ
ִ ִמאזן ִבסיס ִעל ִלהכריע ִיש ִזכויות ִבעלי ִשני ִהמתקייםִשל ִונזקים נוחות

ִ ִביניהם. ִאין ִעלבעלבדי ִִות ִזכיקניין ִלצורך ִִ,בדיןיה ִביןִאלא ִלאזן יש
ִ ִהתועלת ִלזולת.ִשהבעלים ִשנגרם ִהנזק ִלבין ִהקניין ִזכות ִמניצול מפיק
מעיןִשלִִהתוךִיצירִ,מאפשריםִלהגיעִלהכרעותִשאינןִבינריותִוכלליםִאל

ולאִבדיניִִ,עדִכהִהייתהִמקובלתִרקִבדיניִהנזיקיןרִשא"חלוקתִאחריות",ִ
ִ ִהקניין. ִבסיס ִעל ִזה ִמחודש ִהכרעה ִמאנכלי ִדרכים"ִִיםשרטטו "מפת

ִלמסקנותִאופרטיביות.ומגיעיםִנורמטיביתִ
ִ
ִ
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שהואִ,ִהממשכןִ:נכסִנמצאִכיִישִשניִגורמיםִשישִלהםִזכויותִקנייןִבושלִִנועםִמשכו
לוִהלקנייןִהיתִבנכס.ִביןִשניִבעליִזכותִהרוכשִזכותִקניינִ,ובעלִהמשכוןִ;בעלִהנכס

נוצריםִעימותיםִבכמהִנקודותִחיכוך.ִמלבדִשניִבעליִזכויותִהקנייןִעשוייםִלהיותִגםִ
צדדיםִשלישייםִבעליִאינטרסִבנכסִהממושכן,ִכגוןִנושיםִאחריםִשהממשכןִחייבִלהםִ

םִלהתעוררִלביןִבעלִהמשכוןִאוִבעלִהנכסִעלוליִוכספים.ִגםִביןִצדדיםִשלישייםִאל
הלב.ִִהואִעקרוןִתוםִועימותיםִאלבִהכרעהששימשִלורמטיביִעימותים.ִעדִכה,ִהכליִהנ

הלבִאינוִמספקִמענהִהולם,ִשכןִברביםִמןִהמקריםִהעומדיםִלהכרעהִִאולםִעקרוןִתום
ִ ִאוִהשני ִהקניינית ִזכותם ִלמימוש ִעניינית ִוהצדקה ִלגיטימי ִאינטרס ִבעלי צדדים

הואִעומדִרִשאכִלבִתוםהאחדִחסרִשקשהִלומרִמשכון.ִהמושאִהאינטרסִשלהםִבנכסִ
מימושִזכותוִקטןִמהנזקִשמימושִהזכותִיגרוםִ-שייגרםִלוִמאיעלִזכותו,ִאףִאםִהנזקִ

ִהאחר. ִהצד ִשל ִכלליבהִלאינטרס ִשהתעוררוִִהכרעהִעדר ִמהשאלות ִחלק ברורים,
ביתִהמשפטִוחלקןִעוררוִמחלוקותִעקרוניותִביןִשופטיִִ,בפסיקהִנותרוִב"צריךִעיון"

ִהעליון.
ברם,ִצעידהִכזוִמשולהִלמישושִ.ִביתִהמשפטִצועדִעקבִבצדִאגודלשעושהִרושםִ

ִ ִראייבזמן ִכלִהשנחוצה ִמצריכים ִהקניין ִדיני ִשכן ִבעיקרִלכוללת, ִברורים, ִהכרעה י
ִזכויות.ִבמאמרִזהִנראהִכיִביתִהמשפטִעשהִשימושִבעקרוןִ במצביםִשלִתחרותִבין

ִעקרִתום ִקביעות ִבכמה ִהלב ִשלו, ִשוניות ִהאלא ִנורמטיביתִיבפועל ִמעטפת ִזו יתה
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מאיזוןִזהִנובעִהנובעִמראייתִהקנייןִכריבונותִשבצידהִאחריות.ִִ,לאיזוןִביןִאינטרסים
ביאִבחשבוןִמאזןִשלִתההכרעהִבמקרהִשלִעימותִביןִשניִבעליִזכויותִאוִאינטרסיםִש

ִ ִמהם. ִאחד ִלכל ִהנגרם ִשימושִבנזקים ִכי ִזהנראה ִמִמבחן ִהכרעהִאפשר ִכללי לפתח
לראותוִ,ִשכןִגםִאםִבעלִהזכותִמגןִעלִאינטרסִלגיטימיִואיןִברוריםִיותרִבדיניִמשכון

לב,ִישִמקוםִלאזןִביןִהתועלתִשהואִמפיקִמניצולִהזכותִלביןִהנזקִשנגרםִִכחסרִתום
בכךִניתנתִלביתִהמשפטִאמתִמידהִהמאפשרתִהכרעהִגםִבמקריםִשלִעימותִִ.לזולת

ִת ִצדדים ִשני ִלבִמיבין ִכן. ִאלִכמו ִהכרעה ִכללי ִכי ִהכרעותִִונראה ִמחייבים אינם
ִאףִשעסקינןִבדיניִקניין.ִ,בינריות

 ארבעה צמתים של חיכוך פרק א:

ִ ִנפגשִעםִבעלִהנכסִבארבעהִצמתים: ִורישומוִעםבעלִזכותִהמשכון ִ,יצירתִהמשכון
ִהחייב ִשבו ִאחרִבעלִבמקרה ִבנכס ִהמשכון ִאת ִלהמיר ִמבקש ִמימושִִ,הנכס בעת

אחדִהצדדיםִהואִִלחלופיןִבמקרהִשלִפדיוןִהמשכון.ִבכלִהצמתיםִהללוִואהמשכוןִ
ִוממילאִ ִזולתו, ִבעלִעמדתִכוחִכלפי ִקונפליקטיםִוהתעוררו נעמודִשאלותִמשפטיות.

ִועלִהקשייםִשהתעוררו.ִולהלןִעלִהמצבִהנורמטיביִהקייםִביחסִלשאלותִאל

 יצירת המשכוןתום לב ב. 1

ִ ִהואִבטוחהמשכון יהיהִמהיכןִלהיפרעִבמקרהִבעלִהמשכוןִלשיצורִודאותִוִלמטרת.
מכיווןִשמתבררִכיִלצדִגִִתיםִודאותִזוִמתערערתילע1ִ.והִלאִיפרעִאתִההלוואהשהלוִ 

ִכךישִזכויותִבנכסִהממושכן ִכאשרִִ,קורהִ. ִ,והִמשעבדִאתִדירתִהמגוריםהלוִ למשל,
ִהרשומהִ ִולאחרִמכן ִבלבד, ִהזוגִעלִשמו כויותִבדירתִהמגוריםִזלִטועןִוהשלִהלוִ בן
ִתִהשיתוף.מכוחִהלכ

ִ ִבעניין ִבביתִהמשפטִהעליון ִנדון ִזה 2ִִ.צבי-בןעניין ִההנשיא ִכי ִסבר הכרעהִברק
פנינוִלמצדִאחדִשִמכיווןִנוגדות,העסקאותִהפתרונהִבדיניִמוצאתִאתִהמסויםִבסכסוךִ

לכתִשלִבןִזוגִמכוחִהִוזכותמצויהִִאחרהתחייבותִליצורִמשכוןִשטרםִנרשמה,ִומצדִ
עדרִבהִ,ולכןִ,ןּושּכלמ ִהשיתוףִלקבלִמחציתִמןִהדירה.ִזכותוִשלִבןִהזוגִקדמהִבזמןִ

.1969ִ-,ִהתשכ"טלחוקִהמקרקעין9ִהוראתִסעיףִִלנוכחהיאִגוברתִִ,רישוםִשלִהמשכון
ִמד ִשל ִהפתרון ִרך ִכיהנשיא ִעולה ִִברק ִאילו ִנרשם ִגוברִהמשכון, ִהמשכון ִבעל היה

______________ 

ִהחייב1ִ ִשל ִרגל ִפשיטת ִהליכי ִבמסגרת ִגם ִהנושה ִאת ִמבטיח ִדיונייםִִ,משכון ִיתרונות ומקנה

יכולתוִב,ִהנושהִמקבלִשליטהִעלִכךִניתןִלממשוִללאִפסקִדין.ִנוסףִ,למשלִ,ומהותייםִלנושה.ִכך

)סדרת1967ִ97ִִ-חוקִהמשכון,ִתשכ"זלבצעִעסקאותִבנכסִהממושכן.ִראוִיהושעִויסמןִשלִהחייבִ

ִ.(חוקִהמשכון)להלן:ִויסמןִִ(1974,ִגדִטדסקיִעורךִ"פירושִלחוקיִהחוזים"

ִ(.1995)5ִ(3ִ,ִפ"דִמט)צביִנ'ִסיטין-בן3002/93ִע"א2ִִ
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לחוקִהמקרקעיןִמתנהִאת9ִִרקעין.ִעםִזאת,ִסעיףִלחוקִהמק9ִסיפאִשלִסעיףִמכוחִה
ִאשרִזכויותיוִנרשמוִבכךִשהרישוםִנעשהִבתוםִרוכשִהזכויותִהמאוחרִיותרזכייתוִשלִ

לצדִגִלפיהִששמגרִקבעִכיִביחסִלדירתִמגוריםִקיימתִחזקהִאולםִהנשיאִ)בדימ'(ִלב.ִ
רשומהִעלִשמוִִרהידאםִה,ִאףִאפשרותִשלִשיתוףִביןִבניִהזוגִבדירתִהמשפחהידועהִ

לאִִהרישוםִהמשכנתנמצאִכיִשמגרִהנשיאִ)בדימ'(ִשלִהִזוִיעלפיִקבשלִהבעלִבלבד.ִ
חשבִכמיִשרשםִאתִזכותוִעלִמלואִדירתִהמגוריםִלאִהיהִנשכןִהואִִ,סייעִלנושההיהִמ
ִלב.ִבתום

אםִהבנקִייבדקִלפיוִשלב,ִִשלִתוםִסובייקטיבישמגרִמחילִסטנדרטִהנשיאִ)בדימ'(ִ
.ִהשופטִשמגרִקבעִלצורךִכךִחזקהִעובדתיתִאוִלאִידעִעליהןִיותִבןִהזוגידעִעלִזכו

במקרהִשבעלִהמשכוןִיוכיחִכיִהואִלאִידעִעלִזכויותִבןִרקִכלומר,ִִ,הניתנתִלסתירה
ִִ,הזוג ִיגברו ִזכויותיו. ִתוםאולם ִחובת ִשקבעה ִלפסיקה ִבסיס ִשימש ִזה ִדין לבִִפסק

ִשכון.עלִבעלִהמִאובייקטיביסטנדרטִאחריותִהמטילהִ
שאינוִרשוםִהחלוִהבנקיםִלהחתיםִגםִאתִבןִהזוגִִצבי-בןפסקִהדיןִבענייןִבעקבותִ

עלִדירתִהמגורים.ִכךִעשהִִהעלִמסמךִהסכמהִלרישוםִמשכנתכבעלִזכויותִבמקרקעיןִ
ִ ִִ,אולםִהחתימהִלאִהועילהִלבנק3ִ,שמחוניהבנקִבעניין אִהסבירִלבתִלשהואִמכיוון

ביתִהמשפטִקבעִעלִ.ִאִכיִההסכמהִלאִהייתהִמדעתועלִכןִנמצִהזוגִאתִתוכןִהמסמך
ִתום ִנשלל ִכי ִהבנקִכן ִשל ִִ,הלב ִהזוג ִבת ִשל ִבזמן ִהראשונה ִזכותה קודמתִוממילא

מוטלתִדיןִזהִנמצאִכיִעלִהממשכןִִבהתאםִלפסקזכותוִהקנייניתִהמאוחרתִשלִהבנק.ִל
הִמדעתִמיחתוםִעלִהסככבעלִזכויותִבמקרקעיןִבןִהזוגִשאינוִרשוםִשהחובהִלדרושִ

ִּושּכלמ ִ ִכולו ִהנכס ִלחִואן ִשהרישום ִולבדוק ִלחקור ִשםלופין ִמשקףִִעל ִאחד ִזוג בן
לאִידעִעלִכיִדיִבכךִשבעלִהמשכוןִיוכיחִאיןִנכונהִאתִזכויותִהבעלותִבנכס.ִכלומר,ִ

ִִיוזכויות ִסטנדרטיםִשל ִפעלִלפי ִלהראותִכי ִאלאִעליו ִהזוג, לבירורִִאובייקטיבייםבן
ִן.ּושּכהִמדעתִשלִבןִהזוגִלמ ִהדבריםִאוִלקבלתִהסכמ

בענייןִִביתִהמשפטבתִהזוג,ִקבעִִהסכמהִמדעתִשלִתקבלבמחדלוִשלִהבנקִלנוכחִ
ִלִשמחוני ִיש ִהצדדיםכי ִבין ִהאחריות ִאת ִמתוךִִ,חלק ִבמחצית ִהאישה ִבזכות והכיר

ִברםִמחציתִביתִהמגורים. ִזהִכללִהכרעהִ, ִבעודִבדיני ִשכן ִברור, ִהאינו קיימתִנזיקין
ִ ִ"אשִ דוקטרינה ִשל ִעס"תורםם ִדנא ִבמקרה ִב, ִקינן ִקנייןעימות ִזכויות וההכרעהִִ,בין

,ִהדומהִבמהותוִ"לבִאובייקטיביִתום"נראהִכיִהשימושִבמונחִ.ִריתבינִאמורהִלהיות
ִה ִמושגית, ִזהירות ִחובת ִכלליִִלביולהטלת ִאל ִהנזיקין ִמדיני ִעקרונות ִשל לזליגה

4ִ.ביןִבעליִזכויותִקנייניותעימותִההכרעהִב

______________ 

ִבנקִהפועליםִבע"מ11120/07ִע"א3ִִ ִנ' ִבא28.12.2009ִאר"ש)ִשמחוני .)ִ ִעניין ִההלכהִנפסקִותו כי

-נכונהִגםִביחסִלבניִזוגִשחלִעליהםִחוקִיחסיִממוןִביןִבניִזוג,ִהתשל"גִצבי-בןשנקבעהִבענייןִ

ִלעוזאתִלנוכחִההלכהִשהכירהִבאפשרותִשלִשיתוףִספציפיִנוסףִִ,)להלן:ִחוקִיחסיִממון(1973ִ

ִ ִהזוג. ִבמיוחדִביחסִלדירתִמגוריםִמשותפתִשלִבני ִהמגמהִאיזוןִהמשאבים, ִנובעתִמן פסיקהִזו

ִ(.2006)312ִכרךִגִִקנייןנכסִהגרעיני"ִשלִבניִהזוג.ִראוִמיגלִדויטשִההסוציאליתִלהגןִעלִ"

4ִִ ִחלוקה" ִאחריות, ִקניין, ִאוחזים: ִ"שניים ִכהן ִנילי ִוהשוו ִועסקיםראו ִִמשפט 177ִיח ,204–212ִ

(2014.)ִ
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ִאובייקטיביתִעלִהממשכןִלתִחובתִתוםהח ִִ,לב לבדוקִאםִהחייבִהמחייבתִאותו
ִשליוצרתִִ,הואִהבעליםִשלִכלִהנכס התנהגותִשביתִהמשפטִמחילִעלִִרףִנורמטיבי

ִבעלִהמשכון .ִ ִעלִכן, ִיתר ִזהִרף ִמוגבה ִועוד ִעוד ִִ,כךממקרהִלמקרה. בענייןִלמשל,
והִשנהִאחתִועהִבציבורִשלִהלוִ נדוןִמקרהִשלִבתִזוגִלאִנשואהִשנעשתהִליד5ִהורש

עלִדירתִהמגוריםִשהייתהִרשומהִעלִשמוִבלבד.ִלמרותִִהבלבדִלפניִרישוםִהמשכנת
עלִזכותוִשלִהממשכן.ִלעומתִבתִהזוגִגוברתִִהִשלזאתִסברִהשופטִג'ובראןִכיִזכות

ִ ִישִלהחזירִאתִהדיוןִלביתִהמשפטִהמחוסברוִהשופטיםִנאורִורובינשטייןִזאת, זיִכי
הנכסִנקיִגםִמזכויותִשבעלִהמשכוןִצריךִלוודאִהלבִשלִהבנק,ִשכןִִדוקִאתִתוםכדיִלב

נראהִכיִעלייתִמדרגהִִמרשמיםִרשמיים(.יטויִבשלִידועיםִבציבורִ)עובדהִשאיןִלהִב
מבררִעםִהבנקִהריִכאשרִש,ִלכאורהמתבקשתִִהורשנורמטיביתִזוִשאירעהִבפסקִדיןִ

אתִהשאלהִכךִשתתייחסִהןִלבתִזוגִנשואהִִזוג,ִהואִיכולִלהרחיבִאםִישִלוִבתִהלקוח
ִ.מוִבנכסִהממושכןיהמתגוררתִעִידועהִבציבורוהןִל

התעוררהִשאלתִִבענייןִזה6ִ.גיאתִבןבענייןִִאירעהִעלייתִמדרגהִנורמטיביתִנוספת
ִמקרהִדובר ִבאותו ִשלִהממשכן. ִזכויותיו ִמול ִאל ִבתִזוג ִדירהִּושּכבמ ִִזכויותיהִשל ן

והִבלבדִואוחדהִעםִשהייתהִרשומהִעלִשמוִש משותפתִשלוִושלִדירתִמגוריםִלִהלו 
ִאשתו ִלוהִהצהירִהלוִ . ִִלווההמִ פני ִהואִהבעליםִהיחידִשלִהדירהִוכי הדירהִנקייהִכי

אלאִחוקִיחסיִִ,גיאתִלאִחלהִהלכתִהשיתוףִעלִיחסיִבניִהזוגִבןמזכויותִצדִגִכלשהו.ִ
ִִזאתִקבעִביתִהמשפטִ)השופטיםִעמיתִופוגלמן(חרףִִממון. בעלִהמשכוןִִלווההמִ כי

ִחובתִתוםמכוחִוִ,תאִנושהִמקצועייהשִ,חברתִביטוחלב,ִשכןִמדוברִבִנהגִבחוסרִתום
חתיםִאתִבתִולההנכסִהממושכןִלבחינתִשמאיִלשלוחִהיהִעליהִהלבִהאובייקטיביתִ

הייתהִמגלהִכיִהיאִ,ִחברתִהביטוחעשתהִכןִ.ִאילוִההזוגִעלִהסכמהִלרישוםִהמשכנת
ִס ִהתחייבות ִהזוגיש ִבת ִכלפי ִִפנינולִ.פציפית ִאפוא ִחובת ִשל ִלבִתוםהחלה

ִ.כנושהִמקצועיִאובייקטיביתִשנקבעהִלפיִמאפייניוִהסובייקטיבייםִשלִבעלִהמשכון
ִ ִמעוררת ִהמשפט ִבית ִשל ִזו ִגישה ִשהרי ִקושי, ִבתלםִשסלל ִנלך ִאם ברקִהנשיא

ִ ִִצבי-בןבעניין ִהעסקאותִהנוגדות, ִדיני ִלפי ִאתִהמקריםִהללו ִניונבחן באותהִווכחִכי
ִ ִחוסר ִשיש ִהמשכוןִלבִתוםמידה ִבעל ִמצד ,ִ ִיש ִגם ִבעלִימצִלבִתוםחוסר ִשל דו

כךִלשאולִולחקור,ִיכולִשבעלִהמשכוןִהיהִכשםִ.ִבכךִשלאִרשםִאתִזכויותיוִ,הזכויות
הואִִ,,ִומשלאִעשהִכןיולדאוגִלביטויִפומביִכלשהוִשלִזכויותיכולִהיהִבעלִהזכויותִ

ִבענייןִהשתתףִבגרימתִהתאונהִה ִעלִאףִהוראתִסעיףִנ7ִגנזמשפטית. לחוק9ִִקבעִכי
ִהעסקהִִ,המקרקעין ִבעל ִשל ִידו ִתגבר ִבזמן, ִהראשונה ִהעסקה ִבעל ִאת המעדיפה

בעלִהעסקהִהראשונהִגרםִאתִהתאונהִהמשפטיתִבכךִשלאִרשםִאםִהמאוחרתִיותרִ
ותִבנכסִכיִצדִגִהטועןִלזכוי,ִבאותהִמידה,ִישִלומר,ִגנזבהתאםִלהלכתִהערתִאזהרה.ִ

ִפומביִ ִביטוי ִנתן ִשלא ִבכך ִהמשפטית ִהתאונה ִאת ִגרם ִספציפית ִהתחייבות מכוח
ברקִכיִאיןִלהטילִחובהִעלִבניִזוגִהנשיאִקבעִִגנז,ִבענייןִאומנםלהתחייבותִהאמורה.ִ

______________ 

ִ(.2009)248ִ(3ִפ"דִסג)ִ,בנקִהפועליםִבע"מִנ'ִהורש3352/07ִע"א5ִִ

 (.11.8.2011)אר"שִִבןִגיאתִנ'ִהכשרתִהיישובִביטוחִבע"מ7750/10ִע"א6ִִ

ִ(.2003)385ִ(2ִפ"דִנז)ִ,גנזִנ'ִבריטישִוקולוניאלִחברהִבע"מ2643/97ִע"א7ִִ
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ִזכויותיהם ִבדבר ִאזהרה ִהערת ִהמשפחתיִ,לרשום ִבמרקם ִלפגוע ִעלול ִהדבר 8ִ.שכן
ידיִתביאִלקיימתִביןִבניִזוגִהרגישותִתִזוִבלפיהִהתחשבושאולםִקשהִלקבלִתוצאהִ

ִהמשכון ִבעל ִעל ִלתאונהִהמשפטית ִהאחריות ִמלוא ִבִ,הטלת ִהזוגִשלמעשהִשעה בן
ִ.שלוִןוהציגִלוִמצגִשוואִכאילוִמלואִהזכויותִבנכסִהמקרקעיןִהִאותורימהִ

ִשל ִדינו ִבפסק ִגישהִשונהִמצינו ִִשופטִרובינשטייןהִאכן, ִגיאתִבןבעניין ִלפיוש,
ִִכאשר ִמצפים ִאיננו ִהשיתוף, ִמחזקת ִבמובחן ִממון, ִיחסי ִחוק ִכיִִמהנושהחל שיניח

ִביניהםִעלִשיתוףִספציפי ִביקשִבנכסִהממושכןִהצדדיםִהסכימו ִהשופטִרובינשטיין .
יישמעוִבטענהִאשרִלאִבנקלִִ,נכסללמודִאנלוגיהִמסוימתִמשותפיםִעסקייםִהחולקיםִ

שיתוףִספציפיִביןִהשותפיםִהסכמהִעלִכיִישִִ,המחזיקִבשעבודִרשוםִ,כלפיִצדִשלישי
ִ,לדידוִשלִהשופטִרובינשטייןִ,כלִביטויִחיצוני.ִהסטנדרטִהאובייקטיביִהשלאִניתןִל

ִיותר ִנמוך ִברף ִהסכמהִשכןִ,הוא ִמכוח ִלשיתוף ִנותנת ִמשפט ִששיטת ִהינהִההגנה
ִפח ִלשיתוף ִהמוענקת ִמזו ִנוסףִמדינההשותה ִהקוגנטי. ִבמישור ִכךִיוצרת צייןִִעל

ִ,דיןהִמכוחרובינשטייןִכיִכאשרִמדוברִבשיתוףִספציפיִהחורגִמשיתוףִהנוצרִִהשופט
ִהזוגִגדלה" ִבני ִעל ִהמוטלת ִִ,החובה ִצדדיםִִפוחתתוכנגדה ִעל ִהמוטלת החובה

9ִִ.שלישיים" ִסבר ִרובינשטיין ִהשופט ִכן ִל"תאונהִעל ִהאחראים ִהם ִהזוג ִבני כי
ִשאירעה ִברישוםִ,המשפטית" ִביטוי ִנתנו ִשלא ִהזכויותִִלהסכמתםִבכך ִהקניית בדבר

ִהזוג ִלבת .ִ ִלנוכח ִהספציפי, ִהשיתוף ִשל ִטיבו ִאשר ִאיןִמשונה ִבדין, ִשמקורו שיתוף
סכיםִהלבִאובייקטיביִלבעלִהמשכון.ִכלומר,ִגםִהשופטִרובינשטייןִִלייחסִחוסרִתום

ִשלִ ִישִלהחילִסטנדרטִאובייקטיבי ִִ,עלִבעלִהמשכוןִלבִתוםכי ישִלהביאִאךִלדידו
ִגםִאתִ ִככלִהשלישיצדִההחייבִושלִִתוםִהלבידתִמבחשבון שהחייבִוהצדִהשלישיִ.

ִיותר.ִ ִנמוכים ִיהיו ִהמשכון ִבעל ִעל ִהמוטלים ִהסטנדרטים ִהראויות, ִמהנורמות חרגו
וכןִכיִ"אףִאםִהייתיִמלידיִכךִשהשופטִרובינשטייןִמצייןִבשוליִדבריוִמגיעיםִדבריםִה

משיבהִהיהִאמורִבנסיבותִשכאלהִמקצועי'ִדוגמתִהִהכיִ'מלוִ,ואיניִבטוחִבכךִ,ניחלה
ִלבִתוםלבחוןִאתִמצבהִהפיסיִשלִהדירה,ִספקִאםִמחדלִזהִעולהִבנסיבותִכדיִחוסרִ

10ִנוכחִהצהרותִהמשיב".ִך,כלפיִהמערערת.ִבודאיִכ
ויצאהִִ,לאִקיבלהִאתִגישתוִשלִהשופטִרובינשטייןִגיאתִבןדעתִהרובִבענייןִברם,ִ

ידוִשלִבעלִִיִלביןִבניִזוגִביחסִלדירתִמגוריםביןִנושהִמקצועִבעימותשמנקודתִהנחהִ
ִחוסרִתום הלבִִהמשכוןִתהיהִעלִהתחתונהִאםִלאִביצעִאתִכלִהבדיקותִהאפשריות.

ִו ִהחייב ִשל ִהשל ִהובאִשלישיהצד ִִולא ִבחשבון. ִמקום, ִזוִמכל ִהכרעה ִכי נראה
ִלמקריםִשבהםִמדוברִבמתייחסתִ ִקונפליקטִבין בניִלביןִממשכןִשהואִנושהִמקצועי

הואִמונחִשסתוםִכולל,ִואיןִלנוִאמתִמידהִשתבהירִמהםִִ"לבִתום"דירתִמגורים.ִבוגִז
תחרותִביןִנושהִשאינוִמקצועיִלביןִבניִִשלבמקריםִהסטנדרטיםִשלפיהםִישִלהכריעִ

םִלב,ִוהאםִהאשִ ִזוגִהואִחסרִתוםִןבישִחייבִהאםִנושהִלאִמקצועיִשלאִבדקִאםִלִ ִ.זוג
ִ ִבןשישִלתלות ִמזהִשל ִחמור ִכןִבו ִכמו ִזכויותיו? ִאת ִרשם ִשלא ִִהזוג ִברור אםִלא

______________ 

ִברק.ִנשיאלפסקִהדיןִשלִה22ִשם,ִבפס'8ִִ

ִ.)ההדגשותִבמקור(ִדיןִשלִהשופטִרובינשטיין,ִבפס'ִטִלפסקִה6,ִלעילִה"שִבןִגיאתעניין9ִִ

ִגִלפסקִהדיןִשלִהשופטִרובינשטיין.ישם,ִבפס'10ִִ
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ִבעני ִשנקבעה ִהאחריות ִיחלוקת ִאחריםיתִשמחונין ִבמקרים ִגם ִמקריםִיבאִ.עשה לו
ִ ִהצדדיםִִלבִתוםחוסר ִהצדדיםִבהתאםִלשיעורִלִלביוימצדִשני חלוקהִשלִהנכסִבין

תיערךִלוִמקריםִיובאִ,שמחוניהלבִשלִכלִאחדִמהם,ִבדומהִלקביעהִבענייןִִחוסרִתום
ִבינ ִהצדדיםִריתהכרעה ִִ,בין ִבדומה ִגיאתלעניין ִבן ִכי ִנראה ?ִ ִשלפיוִלאין ִכלל פנינו

להנחותִאתִעצמםִבהמשךִטווייתִהקוִהראוי.ִבתיִהמשפטִהשאירוִבתיִהמשפטִיוכלוִ
ִמצוא ִלעת ִזו ִשלִ,סוגיה ִשטרסברגִוכלשונה ִ-השופטת ִבעניין "הנושאִִ,צבי-בןכהן

ִאנ ִצועדים ִפרדסו ִשבילי ִשבין ִפריִהרחב ִאחריו ִמשאיר ִאגודל, ִבצד ִעקב ִבזהירות ו
11ִ.שטרםִנקטף"

 בהמרת משכון לב תום. 2

חובִכספי.ִבדרךִכללִהמשכוןִעולהִבערכוִעלִשלִבטוחהִלפירעוןִכאמורִמשכוןִהואִ
יוכלִלהיפרעִגםִשהואִערךִהחוב,ִמכיווןִשהנושהִנוטלִ"מקדמיִביטחון"ִורוצהִלוודאִ

מיסיםִהמוטליםִִ,ןִמביאִבחשבוןִעלויותִמימושוכִ,במקרהִשלִצורךִב"מימושִמהיר"
12ִ.הםבצאִמימושוִוכיולבעתִמימוש,ִתנודותִאפשריותִבערכיִהשוקִשלִהנכסִעדִ

ִ ִפרק ִההלוואה. ִתקופת ִכל ִבמשך ִהמשכון ִבעל ִאת ִלשמש ִאמור זהִִזמןהמשכון
להחליףִאתִלבקשִעשויִהחייבִשבעטייםִתיםִמתחולליםִשינוייםִיולעִ,עשויִלהיותִניכר

ִכךִוןהמשכ ִאחרת. ִשלִִ,הדברִבבטוחה ִהזדמנות ִהפרק ִעל ִעומדת ִכאשר למשל,
שכןִזקוקִלנכסִהממוהואִאוִכאשרִִתִעסקהִבנכסִהממושכןִולהפיקִרווחהממשכןִלעשו

ִִכדיִלקבלִאשראיִנוסף.ִהאם ִהמשכוןִבבטוחהִאחרתהמרהִשלִלדרושִיכולִהממשכן
כברִאתִכאשרִהחייבִרעוןִהחוב?ִהשאלהִמתעוררתִביתרִשפִ ִחתשתהאִמספקתִלהבט

שלגביוִהתעוררהִִגיעִלוִסכוםִנוסףמטועןִכיִפרעִאתִהקרןִוהריביתִאךִבעלִהמשכוןִ
במצבִנניחִכיִ.ִהםוכיוצאִבפיגורים,ִהפרשיִשערִִכגוןִתשלוםִריבית,ִמחלוקתִעםִהחייב

ִהחייבִמציעִחלופהִאחרתִלמשכוןִשתבטיחִאתִהסכוםִהשנויִבמחלוקתזהִ איןִכךִש,
ִאולםִבעלִהמשכוןִעומדִעלִכךִ,להמרתִהמשכוןִבהִכלכליתִלהתנגדסיבעלִהמשכוןִל

ִ ִובמלואו ִבעינו ִיישאר ִהממושכןשהמשכון ִהנכס ִדווקאִעל ִהזה ִש, ִכדי יהווהִהדבר
ִ ִלפרוע ִהחייב ִעל ִלחץ ִאמצעי ִגם ִבמחלוקתִחובהאת ִהשנוי ִמשפטיִ. ִבסיס ִיש האם
ִלדרישתִהחייבִלהמרתִהמשכון?

יניתִבנכסִהממושכן,ִוראויִלהגןִעליהִמפניִכלִזכותִקניישִמשכוןִהלכאורה,ִלבעלִ
ִהתשכ"ז ִהמשכון, ִחוק ִועוד, ִזאת ִמוסכמת. ִשאינה ִמתייחסִִ,1967-התערבות אינו

עםִזאת,13ִִ.קובעִהסדרִשליליהואִבכךִייתכןִכיִהמרתִהמשכון,ִושלִִהבמפורשִלסוגי

______________ 

ִ.27,ִבעמ'2ִ,ִלעילִה"שִצבי-בןעניין11ִִ

,68ִמחִִהפרקליטאביִוינרוטִובועזִאדלשטייןִ"אחריותִבנקִמלווהִכלפיִרוכשיִדירותִובעליִקרקע"12ִִ

ִונדבִבן(;ִדור2004)69ִ ִהפיננסי"ִ-וןִנחמני ִ"מימוןִבשיטתִהליווי 837ִִניהולִנדל"ןארי ,837–873ִ

 (.1997דלבריִעורךִמאירִ)

כדִִמחקריִמשפטלענייןִזהִראוִיהושעִויסמןִ"העתקתִמשכוןִלנכסִחלופיִשלאִבהסכמתִהנושה"13ִִ

:ִזכויותִקדימהִדיניִקנייןִפורסםִאחרִכךִבספרואשרִִ)להלן:ִויסמןִ"העתקתִמשכון"(,ִ(2008)427ִ
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כיִבתיִהמשפטִהמחוזיים.ִגישהִאחתִסברהִִםִשלהסוגיהִעוררהִחילוקיִדעותִבפסיקת
לאִיתערבִבהִולאִביתִהמשפטִהנכסִשמושכןִמשקףִעסקהִרצוניתִביןִהצדדים,ִומשכךִ

ִהמר ִִהיכפה ִלנכסשל ִמנכס 14ִִ.המשכון ִהמרת ִאם ִאינאף ִמןִִתגורעִההמשכון דבר
ִהסכם ִעומד ִהמשכון ִבבסיס ִכלכלית, ִמבחינה ִלשנותִִ,הנושה ִיכול ִאינו ִמשפט ובית

ִִהסכמה ִשל ִלחוזה. ִביצדדים ִהגיע ִשונה ִבענייןלמסקנה ִהמחוזי ִהמשפט 15ִ.ביטוןִת
ִכיִאיןִמדוברִביצירתִחוזהִמשכוןִחדש,ִאלאִביישוםִשלִעקרוןִתוםקבעִבאותוִמקרהִנ

הלבִעלִחוזהִהמשכוןִהקיים.ִביתִהמשפטִנדרשִלעקרונותִהמשפטִהעבריִשלִ"כופיןִ
עלִמידתִסדום"ִושלִ"זהִנהנהִוזהִלאִחסר",ִוהסיקִמהםִכיִניתןִלכפותִעלִהנושהִאתִ

וסברִכיִִ,ביטוןויסמןִביקרִאתִפסקִהדיןִבעניין16ִִ.חלופיתִהבמשכנתִהרתִהמשכנתהמ
17ִ.המשכוןִלנכסִאחרהעתקתִראויִלאפשרִלממשכןִלכפותִעלִבעלִהמשכוןִאתִאיןִזהִ

במקרהִשעסק18ִִ,אבןִישראלסוגיהִזוִהגיעהִלהכרעהִבביתִהמשפטִהעליוןִבענייןִ
ִהלוִ  ִשביקש ִלמשכון ִהחלופה ִשבו ִלהעקיצוני ִהמִ וה ִלרשות ִערבותִמיד ִהייתה לווה

שניתןִלממשהִבהודעהִפשוטהִלבנק19ִִ,ִשהיאִבטוחהִאולטימטיביתבנקאיתִאוטונומית
20ִולגבותִאתִמלואִהסכוםִבלאִכלִצורךִבהתדיינותִכלשהיִובלאִצורךִבהליכיִגבייה.

ִהדעותִבביתִהמשפטִהעליון ִבמחלוקתִאףִבמקרהִזהִנחלקו ִעסקינן ִדברִהמלמדִכי ,
השופטִעמית,ִבדעתִהרוב,ִסברִכיִכאשרִחייבִמעמידִבטוחהִראויהִִ.עמוקהִנורמטיבית

ִלהותירִבעינהִאתִהבטוחהִהמקוריתִשהותרתהִפִ וטובהִשתבטיחִאתִ ִאין ִהחוב, רעון
ִלחץִמשוםִימס ִכאמצעי ִהשופטִזילברטלִאףִראהִבהחזקתִהמשכון ִנזקיםִלחייב. בה

ִהותרת ִשהרי ִלערכאות, ִלפנות ִהחייב ִשל ִבזכותו ִִפגיעה ִהנכס ִעל ִאתִהמשכון תאלץ

______________ 

ִמשכון 175ִִופרקי ,177ִ(2014)ִִ ִויסמן ִקניין)להלן: ִגם(דיני ִראו .ִִ ִדויטש ִִקנייןמיגל ִב 284ִכרך

(1999.)ִ

ִמחוזיִראוִבש"אִ)14ִ ִעונאללה2614/00ִנצ'( ִִבנקִמרכנתילִדיסקונטִבע"מִנ' (;ִת"א19.12.2000ִ)נבו

(;ִבש"א19.9.2004ִ)נבוִִןִעכוִבע"מחברתִקבלניִבנייִ–נ'ִבונהִהצפוןִמנור21505/02ִִחי'(ִשלוםִ)

 (.31.7.2005)נבוִִטיוליִנהרִהירדןִבע"מִנ'ִבנקִלאומיִלישראלִבע"מ12063/05ִחי'(ִשלוםִ)

15ִ(ִ ִבש"א ִ-ימחוזי ִביטון2813/05ִם( ִנ' ִבע"מ ִבא"י ִהכללית ִהשיתופית ִהעובדים )נבוִִחברת

27.7.2006.)ִ

'זכיהִשלאִהיתהִכרוכהִבחסרוןִהמזכה'?"ִִ–ִברכיהוִליפשיץִ"'זהִנהנהִוזהִלאִחסר'גםִראוִשם.16ִִ

ִִהפרקליט ִ)1986)203ִלז ִהעברי ִבמשפט ִבזכות ִלרעה ִ"שימוש ִוינרוט ִאברהם ִמידתִ'(; ִעל כופין

ִ ִישראלסדום'(" ִִדיני ִִ(התשנ"ו–התשנ"ה)53ִיח ִבמשפטִ)להלן: ִבזכות ִלרעה ִ"שימוש וינרוט

ִהקניי"(העברי ִדיני ִלריכוךִשל ִכמקור ִגישתִהמשפטִהעברי ִעל .ִ ִן שימושִלרעהִִושלאִיאפשרכך

ִ ִלליברליזם" ִיהדות ִבין ִעושר: ִעשיית ִ"דיני ִדגן ִחנוך ִראו ִוהיסטוריהבזכות )דניאל165ִִִמשפט

 Benjamin Porat, Ownership and Exclusivity: Two(;ִהתשנ"טגוטווייןִומנחםִמאוטנרִעורכיםִ

Visions, Two Traditions, 64 AM. J. COMP. L. 147 (2016).ִ

ִ.13סמןִ"העתקתִמשכון",ִלעילִה"שִוי17ִ

 (.5.6.2016ִאר"ש)ִי.ש.ִאבןִישראלִבע"מִנ'ִשולמן1554/16ִרע"א18ִִ

 (.2010)83ִִערבותִבנקאיתלענייןִזהִראוִאביִוינרוט19ִִ

ונוצרִִ,ףאךִהנושהִטעןִכיִישִלשלםִסכוםִנוסִ,באותוִענייןִפרעִהחייבִאתִמלואִהחובִ)קרןִוריבית(20ִ

ִ,צורךִבהתדיינות.ִהחייבִהציעִכיִלהבטחתִהפסיקהִשתינתןִבהתדיינותִזוִהואִיפקידִערבותִבנקאית

 ובלבדִשישוחררִהמשכוןִשניתן,ִבאשרִנקרתהִבדרכוִאפשרותִלבצעִלגביוִעסקה.
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אשרִקשהִעליוִלנהלִהליךִמשפטיִבדברִיתרתִחובִתוִ,להיכנעִלדרישתִהנושהִהחייב
ִ ִאין ִכי ִסבר ִבדעתִמיעוט, ִהשופטִסולברג, ִלעומתִזאת, ספקִאומנםִשנויהִבמחלוקת.

ִסמכותִלהורותִעלִהמרתִבטוחהִבבטוחהִאחרתהעקרוניִבאופןִשלביתִהמשפטִנתונהִ
ִמכִ– ִעקרוווזאת ִתוםח ִִ,הלבִן ִשימוש ִלמנוע ִהמשפט ִלבית ִהמאפשר לגיטימיִלא

ִאינוִִ–21ִבמשכון ִאחרת ִבבטוחה ִמשכון ִלהמרת ִסירוב ִמתי ִהיא ִגדולה ִשאלה אולם
לדעתִו23ִ,נוגעִלטיבִהבטוחהבהנושהִרשאיִלהעלותִטענותִשלאִהיהִחולק22ִִ.לגיטימי

בִלשלםִאתִלראותִבבטוחהִאמצעיִלהפעלתִלחץִעלִהחיילגיטימיִאףִִ,השופטִסולברג
כלומר,ִהנושהִרשאיִלראותִאת24ִִ.חובו,ִולסרבִלבקשתוִלהמרתִהבטוחהִרקִבשלִכך

ִאלאִגםִכמנגנוןִלחץִ 25ִ.היררעונוִהמלפִ הבטוחהִלאִרקִכמנגנוןִעתידיִלגבייתִהחוב,
המרתִהמשכוןִבמשכוןִאחרִתפגעִבאמצעיִלחץִזהִעשויהִלהיותִכיִעלִכןִטענתִנושהִ

26ִ.לבִצמהִחסרתִתוםואינהִנחשבתִכשלעִ,לגיטימית
ִהנהִכיִכן,ִהגדרתִסירובוִשלִבעלִמשכוןִלהמירִאתִהמשכוןִבנכסִאחרִכחוסרִתום

ִ ִבעניין ִהרוב ִגםִדעת ִכי ִנראה ִפשוטה. ִאינה ִישראללב ִמידהִִאבן ִאמת אינהִמספקת
ִמשוםִחוסרִ ִנראהִבסירובִלהמרתִמשכון ִלבִתוםברורהִלשאלהִמתי .ִ דוברִזהִבעניין

______________ 

ִיש21ִִ ִכי ִסמכותִלראותִביתִהמשפטִסבר ִלכךִמקור ִהקובעִכי21ִגםִבהוראתִס' ִלחוקִהמשכון, )א(

ִלצוותִעלִמימושִהמשכוןִ"ביתִה ִהמחזיקִבמשכון, ִהנושהִאו ִבקשתִהחייב, ִעלִפי משפטִרשאי,

,ִאםִנוכחִשהנכסִהממושכןִאוִלתתִהוראותִאחרותִשימצאִלנכוןִלפניִשהגיעִהמועדִלקיוםִהחיוב

ִשזכויותִהצדדיםִעלולותִלהיפגעִמסיבהִאחרת"ִ ִאו ִמערכו ִניכר ִלאבדִשיעור ִלהתקלקלִאו עלול

 .369,ִבעמ'1ִ,ִלעילִה"שִחוקִהמשכוןראוִויסמןִִ(.ההוספִההדגשה)

השופטִסולברגִצייןִכיִאיןִחולקִשעמידהִדווקניתִעלִזכותִקנייניתִהיאִבבחינתִמידתִסדום,ִאלא22ִִ

ִשלגיטימיִלעמודִעלִהזכותִבמקרהִשעומדיםִבבסיסהִאינטרסיםִלגיטימיים.

כיִהבטוחהִהחלופיתִנופלתִמזוִהמקוריתִמבחינתִשוויִהבטוחה,ִִהנושהִרשאיִלטעוןשאיןִחולק23ִִ

ִמימושהִומאפייניםִי ִמןִִלהמשפיעיםִעחודייםִאחריםִשלהִיאופן ִלהיפרעִאתִמלואִחובו יכולתו

למשל,ִאםִהבטוחהִהמקוריתִעלתהִעלִגובהִהחובִבשיעורִמסוים,ִבעלִהמשכוןִזכאיִִ,הבטוחה.ִכך

 ותוִיחסִשלִעודףִשוויִעלִהחוב.גםִהמשכוןִהחלופיִיעמודִבאשלדרושִ

508ִִפרשתִהשבועותכליתִהמשכון"ִִתוםִלבלעמדתִהמשפטִהעבריִבסוגיהִזוִראוִאברהםִוינרוטִ"24ִ

 )פרשתִויצאִהתשפ"א(.

,ִבעמ'13ִ,ִלעילִה"שִדיניִקנייןשתוִשלִפרופ'ִויסמןִבספרוִהשופטִסולברגִאימץִבענייןִזהִאתִגי25ִ

אזִשלִהנכסִלחייב,ִשִובחשבוןִגםִאתִהשאלהִאםִהנושהִידעִמראשִעלִנחיצותלהביאִ,ִכיִיש184ִ

 בשלבִמאוחר.רקִזוִהתעוררהִנחיצותִ,ִאוִשלהמרהישִמקוםִלהתנגדותוִ

26ִִ ִחוסר ִעמידהִעלִזכותִחוזיתִאינהִעולהִכשלעצמהִכדי ִחוזיםִכי .ִתוםִלבכללִמושרשִהואִבדיני

793ִ(4ִ,ִפ"דִלו)נ'ִמוטהִשלום158/80ִע"אִִ,למשלִ,ראו טוביתִדרור7194/13ִִ(;ִע"א1982ִ)812ִ,

ִבע"מ ִהמנדסים ִב.ס.ר ִנ' ִבע"מ ִלנכסים ִחברה ִפס' ִעמית29ִ, ִהשופט ִשל ִהדין ִש"אר)ִלפסק

ִכך22.7.2015 ִעלִהוראותִהחוזה. ִדווקני ִלעמודִבאופן ִלאִבכלִמצבִיכולִצד ִעםִזאת, ִ,למשלִ,(.

םִונקבעִכיִישִמשוםִחוסרִתִ,(1991)666ִ–661ִ,664(5ִמה)ִ,ִפ"דג'רביִנ'ִבןִדוד1233/91ִברע"אִ

שלִהמשלםִכאשרִמדוברִבאיחורִשלִִתוםִלבבשלִטעותִבהניתןִבאיחורִלבִבסירובִלקבלִתשלוםִ

ִוִשלוסברִכיִזוִסטייהִמןִהכללִהמסייגִאתִתחולתִ,.ִפרופ'ִמיגלִדויטשִביקרִהלכהִזויוםִאחדִבלבד

ִ–לבִבשימושִבזכויותִ-אִלשינוייםִבהן.ִראוִמיגלִדויטשִ"תוםולִ,עקרוןִתוםִהלבִלשימושִבזכויות

 (.1993)269ִ–261ִ,264יחִִעיוניִמשפטקרון?"ִילתחולתִהעִ'קוויםִאדומים'
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ִהחלו ִשבו ִקיצוני ִמלואִבמקרה ִעל ִבנקאית ִערבות ִהיא ִהמשכון ִחלף ִשהועמדה פה
הסכוםִהשנויִבמחלוקת.ִביחסִלמקרהִקיצוניִזהִסברהִדעתִהרובִכיִחובתִתוםִהלבִשלִ

ִהופרה ִהמשכון ִוִ,בעל ִלנכסִכי ִהמשכון ִאת ִלהעתיק ִהחייב ִשל ִלדרישתו ישִלהיעתר
ירִמשכוןִמהִיהיהִהדיןִכאשרִהחייבִמבקשִלהמאולםִלאִהסכמתִהנושה.ִגםִבחלופיִ

בירורִבדברִבוכןִִהדברִכרוךִבטרחהִשלִשמאותִלנכסִהאחראךִמנכסִאחדִלנכסִאחרִ
ברורִכיִמבחינתוִשלִהנושהִאיןִכלִיתרוןִלנכסִהחלופיִעלִוִזכויותִצדִגִבנכסִהמומר,

ִהמקורי ִהנכס ?ִ ִשל ִלהליך ִולהיכנס ִלטרוח ִעליו ִמוטל ִהאם ִלמשכוןִבחינת חלופות
?ִומהִיהיהִלבִתום?ִהאםִיהיהִבסירובוִלכךִמשוםִחוסרִהמקוריִכדיִלסייעִבידיִהחייב

בטענהִכיִנוחִלוִיותרִבמשכוןִחלופיִשווהִיותרִכאשרִהנושהִמסרבִלהמרתִהמשכוןִ
ִ ִחוסר ִמשום ִבכך ִיהא ִהאם ִהמקורי? ִהמשכון ִאת ִבעלִלבִתוםלממש ִיוכל ִוהאם ?

ִגםִכ ִגרידא, ִנוחות ִמטעמי ִשנובעת ִזו, ִבעמדתו ִלדבוק ִשאהמשכון ִשלר החייבִִנזקיו
כלכלית?ִאםִאמתִמבחינהִמהסירובִלהמרתִהמשכוןִהםִכבדיםִועלוליםִלמוטטִאותוִ

ואיןִכלִִ,בעלִהמשכוןִוִשלדיִבקיומהִשלִהצדקהִלהתנהגותאזיִ,ִלבִתוםהמידהִהיאִ
ִ"לבִתום"אחר.ִעלִכןִנראהִכיִהשימושִבמונחִהרלוונטיותִלשיעורִהנזקִשייגרםִלצדִ

ִלכללִהכרעהִברור.ִביתִהמשפטִחותררִשכאאינוִמספקִ

 במימוש משכון לב תום. 3

ִהמִ  ִאין ִהחוב, ִגובה ִעל ִבערכו ִעולה ִהמשכון ִכלל ִשבדרך ִתמידִמכיוון ִמזדרז לווה
ִִאדרבה,ִלממשִאתִהמשכון. ִלהיפרע, ִמהיכן ִשהריביתִממשיכהִונכלִעודִישִלו חִלו

םִאחריםִוהִוהןִנושיתיםִהןִהלוִ יאולםִלעִ.יידחהִהקץשוהִללוִ גםִתיםִנוחִילעלהצטבר.ִ
ִהפגיעהִבלוִ במימושִהמשכוןהשתהותִכתוצאהִמעלוליםִלהיפגעִ .ִלכאורהוהִברורהִ.

ִבה ִנזילים ִמשאבים ִלפִ עדר ִההלוואה, ִימומשרעון ִשהמשכון ִדבר,ִִברור ִשל בסופו
ִיקרהִמועדיףִשהִוממילא ִשהחובִלאִילךִויטפחהאפשרקדםִככלִדבר ִכדי ִזוִ, ִבדרך .

יתרהִזוִוִ,רעוןִהחובופִ בִלאחרִמימושִהמשכוןִעשויהִלהיוותרִיתרתִכספיםִבידיִהחיי
ִ ִלשמשִאף ִלפִ עשויה ִרעון ִנוספות ִהחייבהלוואות ִשל ִש. ִייתכן ִבעלִכלומר, השתהות

ריביותִמיותרותִהןִביחסיוִעםִבעלִצבירתִנזקִבדמותִתגרוםִלחייבִהמשכוןִבמימושוִ
מנועִ"כדורִלחייבִכדיִלנחוצהִיתרהִזוִתיםִיעםִנושיםִאחרים.ִלעִיוהמשכוןִוהןִביחס

ִ ִִ–שלג" ִלמשל, ִבהכאשר ִתזריםִמזומניםִחשבונו ִעדר באופן27ִִ,למוגבלִךהפילעלול
ִחדלותִפירעון.בסופוִשלִתהליךִלִלביושיחמירִאתִמצוקתִהמזומניםִשלוִואףִי

ִ ִהנושה ִמהשתהות ִכן, ִשלִבכמו ִאחרים ִנושים ִלהיפגע ִעלולים ִהמשכון מימוש
ִ ִהחייב, ִהצטברות ִשכן ִִריביתִותחובשל ִהמשכוןלטובת ִדבר,ִִבעל ִשל ִבסופו תקטין

ִמימושִהמשכון ִִ,לאחר ִהִתיתראת ִכספים ִורישלשתעמוד ִחובם. ִלעת ִועוד, תיםִיזאת
עלִידיִבעלִלכספיםִבדחיפות.ִמימושִהנכסִהממושכןִזקוקיםִִשלִהחייבִנושיוִהאחרים

עשויִלהניבִלהםִאתִהכספיםִשהםִזקוקיםִלהם.ִהשתהותִבמימושִהמשכוןִעלִהמשכוןִ
ִבעל ִבהליךִ,המשכוןִידי ִאלוִ,השולט ִכספים ִמהם ִמונעת ,ִ ִבעליִשעשויים להיות

______________ 

 .1981-חוקִשיקיםִללאִכיסוי,ִהתשמ"א27ִ
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ִ ִקריטית ִמשמעות ִלגביהם ִמשכוןִתזרימית.מבחינה ִבעל ִכי ִבמימושִִנמצא המשתהה
ִ.נזקִרבִלחייבִולצדדיםִשלישייםִהמשכוןִעלולִלהסב

ִכלכליאחרמצדִ ִסיכון ִהםִשנטלו ִהחייבִונושיו ִמחזיקִבנכסִִ,, ִבעלִהמשכון ואילו
ִִקנייני ִששלו, ִלנהוג ִרשאי ִהוא ִדעתובו ִשיקול ִמשפטיתִִ.לפי ִעילה ִאין לכאורה,

ִ.שלויממשִזכויותִקנייניותִהואִבעלִהמשכוןִאתִהעיתויִשבוִלהכתיבִלשמחמתהִניתןִ
ִ ִאךִהאםִהואִחוסרִהתחשבותִבכךִשמפגיןִשהואִייתכן הואִמגלהִאינוִממהרִלממש,
ִ?הנוחותִושיקולִהדעתִשלורכיִופיִצכאשרִהואִנוהגִבזכותִקנייןִשלוִעלִִלבִתוםחוסרִ

ִסעיףִ ִלגרועִמזכותו23ִִזאתִועוד, ִהמשכוןִכדי ִבמתן ִ"אין ִקובעִכי לחוקִהמשכון
בעלִהמשכוןִִ,לנוכחִהוראתִסעיףִזהשלִהנושהִלגבותִאתִהחיובִשלאִעלִידיִמימושו".ִ

טִאמצעיִונקלאלאִאףִמימושִהמשכון,ִבולאִרקִלהשתהותִלהרחיקִלכתִיכולִלכאורהִ
,ִשהריִלכאורהִמחויבתזוִפרשנותִיהִאחריםִכלפיִהחייב,ִכגוןִעיקולִחשבונותִבנק.ִגבי

הִיהחוקִעוסקִבגבייתִהחיוב,ִומכאןִשהגיעִהמועדִלקיומו.ִאתִהזכותִלנקוטִאמצעיִגבי
החוקִשאפואִהואִהגיעִמועדִהפירעוןִאיןִחוקִהמשכוןִצריךִלחדש.ִמןִההכרחִרִשאכ

ִמימ ִאת ִלהשהות ִהמשכון ִלבעל ִגבימאפשר ִאמצעי ִבינתיים ִולנקוט ִהמשכון הִיוש
28ִ.אחרים,ִבבחינתִ"תאחזִבזהִוגםִמזהִאלִתנחִאתִידך"

ִמממשו ִאינו ִהמשכון ִשבעל ִנזקיםִִ,במקרה ִמסב ִהוא ִכי ִנמצא ִעיקול, ִמטיל אלא
ִ ִמישורים: ִִ(א)בארבעה ִלתפוחמהחוב ִהמשכון-איִ(ב)ִ;משיך ִמהחייבִִמימוש מונע
ִשהי ִמזומנים ִייתרת ִלעמוד ִיכולה ִתה ִלשם ִפִ לרשותו ִרעון ִאחריםחובותיו ִ,לנושים

ִו לנושיםִהאחריםִנגרםִעיכובִִ(ג)ִ;החייבִנושאִבריביותִגםִלנושיםִאלוכתוצאהִמכך
ומצמצםִאתִִ,עיקולִנכסיוִדיילִעמצרִאתִצעדיִהחייבִבעלִהמשכוןִִ(ד)ִ;בקבלתִכספם

ִ ִכלכליתיכולתו ִִ.לתפקד ִזאת, ִבבחינתעם ִלכאורה ִהוא ִכן ִהעושה ִמשכון "נבלִִבעל
ִנקוטִאמצעיםִאלו.שהריִחוקִהמשכוןִמתירִלוִלִ,ברשותִהתורה"

ִִאפשריִפתרון ִזו ִלהימצאִלבעיה ִעשוי ִזכותִבמתן חייב ִהנכסִלתבועִמימושִל  של
חִו,ִמכרעוןִהחובלפִ בכספיִהתמורהִוִושימושִיבדרךִשלִמכירתִהנכסִעלִידהממושכןִ

ִ ִהמשכון21ִסעיף 29ִִ.לחוק ִסעיף ִשבי21ִאכן, ִביחסים ִלממשכן,ִעוסק ִהמשכון ִבעל ן
ִבפסקואינוִמעניקִזכותִלנושיםִאחריםִלדרושִמבעלִהמשכוןִלממשִאתִהמשכון.ִאולםִ

הִעלִהמשפטִפִ הלב,ִהחוִ ִעקרוןִתוםלנוכחִקבעִביתִהמשפטִהעליוןִכי30ִִפורתִבןדיןִ
ִהמשכוןִאיןִ,הישראלי ִאחריםִבעל ִנושים ִשל ִמזכויותיהם ִלהתעלם ִיכול השופטִ.

עםִזאתִגםִלנושיםִ"אךִִ,בזכותִהקנייןִשלִבעלִהמשכוןועִגפלִןאיכיִהדגישִרובינשטייןִ
האחריםִמקוםִתחתִהשמש,ִוככלִשמשתההִמימושוִשלִנכס,ִוהדבריםִחורגיםִמגבולותִ

31ִ."להתערבִבכךִ–הואִולאִאחרִִ–המשפטִ-הלב,ִיוכלִבית-סביריםִומשליכיםִעלִתום

______________ 

ִ.381–380ִ,ִבעמ'1,ִלעילִה"שִחוקִהמשכוןויסמןִגםִראוִ.18ִקהלתִז28ִִ

ִ.259–258,ִבעמ'ִשם29ִ

ִ(.2004)919ִ(3ִ,ִפ"דִנט)בנקִהמזרחיִהמאוחדִבע"מִנ'ִבןִפורת9025/03ִרע"א30ִִ

31ִִ (ִהסיק13.2.2014ִִאר"ש)ִלויִנ'ִשיכוןִובינויִנדל"ןִהשקעותִבע"מ8044/13ִ.ִבע"א928ִשם,ִבעמ'

וִשיהויִכיִהימנעותִהנושהִהמובטחִמלנקוטִהליכיִמימושִאִבןִפורתביתִהמשפטִמפסקִהדיןִבענייןִ

ִ,לפיקוחוִשלִביתִהמשפטִעלִהליכיִהמימושִודוִבפעולותיוִבמסגרתִהליכיִהמימושִיוביליניכרִמצ



 משפט ועסקים כז, תשפ"ב , אריק מגידישאבי וינרוט
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ִ ִהועצמה ִיותר ִמאוחרים ִדין ִתוםבפסקי ִבעלִחובת ִשל ִהנושיםִִהלב ִכלפי המשכון
32ִ.שלִהנושהִהמובטחִכלפיִיתרִהנושיםִ"חובתִאמון"כמעיןִוהוגדרהִִ,האחרים

ִ,למשלִ,כךִ.ביתִהמשפטִהחילִנורמהִזוִגםִביחסיםִשביןִבעלִהמשכוןִלביןִהחייב
ובהגיעִִ,לטובתִהנושהחייבִשניִנכסיםִהמשכןִנדוןִמקרהִשבו33ִִנכסיםִאלףִג'ניבענייןִ
אחרִולאִ,יעשהִבנכסִמסויםייִהמימושִמימושִביקשִכמועדִה ִב  יִכקבעִביתִהמשפטִ.
ִזכותִהבחירהִלגביִסדרִמימושִהשעבודיםִבמצבִשלִריבויִבטוחותִנתונהִלנושהאףִש

ִ,ִעקרוןִתוםאיזהִמהנכסיםִלממשִהבחירלנפקותִאיןִנושהִמבחינתִהאםִ,ִבעלִהמשכון
ִ.להיעתרִלבקשתִהחייבהלבִמחייבִאותוִ

הלבִִעםִחובתִתוםִעימותכלפיִהחייבִעשויהִלהגיעִלידיִושהִשלִהנהלבִִחובתִתום
ִכךִושל ִאחרים. ִנושים ִִ,קורהִכלפי ִלחייב ִכאשר ִלמשל, ִיש ִלו ִשגם ִנוסף, ישִנושה

ִ ִהמשועבדים, ִבנכסים ִאינטרס ִמן ִדורש ִוהוא ִהמשכון ִבעל ִהנושה ִמימושִכי בעת
ִ ִהנכסים ִשליתחשב ִבאינטרס ִו, ִהחייבהעומד ִשל ִלרצונו ִןהממשכִ–ִבניגוד ִישִ. אם

אינטרסִזהִיגברִעלִאזיִחובהִשלִבעלִהמשכוןִלהתחשבִבאינטרסיםִשלִנושיםִאחרים,ִ
ִהחייב ִשל ִזאתדרישותיו ִשלִִ,. ִהאינטרסים ִאת ִלהעדיף ִמחויב ִעצמו ִשהחייב מכיוון

ִ ִאילו ִעצמו. ִשלו ִהאינטרס ִעל ִהאחרים ִההנושים ִחזיק ִעצמו ִפשיטאִהחייב בנכסים,
ִלממשש ִרשאים ִהיו ִהאחרים ִִםהנושים ִהאינטרסיםִפִ לצורך ִלפי ִכלפיהם ִהחוב רעון

ִ איזהִלבחירהִישִנפקותִמבחינתִנושהִאםִִעלִהעליונה,ִשהריידםִשלִהנושיםִשלהם.
ממילאִגםִכאשרִהנכסִמשועבדִו.ִיממשִתחילה,ִכוחִהבחירהִמסורִבידלמהשעבודיםִ

ב.ִלבעלִהמשכון,ִעליוִלהעדיףִאתִהאינטרסִשלִהנושיםִהאחריםִעלִהאינטרסִשלִהחיי

______________ 

ִככלִשביתִהמשפטִ ִהמימוש, ִהתערבותִבהליכי ִואףִלהגיעִלכדי ִלהיותִהדוקִיותר, והפיקוחִצפוי

לוִובדרךִבלתיִמקובלתִבהליכיִהמימוש.ִבמקריםִאִתוםִלביתרשםִשהנושהִהמובטחִפועלִבחוסרִ

ִ ִלקבועִכי ִביתִהמשפטִרשאי ִהתפקידִבהליךִחדלותִהפירעוןאין ִבפיקוחִשלִבעל ִקיימתִִ,די וכי

ִמטעםִ ִהנכסים ִכונס ִלצד ִנוסף ִתפקיד ִכבעל ִחדלותִהפירעון ִבהליכי ִהתפקיד ִבעל ִלמינוי הצדקה

ִהנושהִהמובטח.

אתִדבריהִשלִִציטטִביתִהמשפטִבהסכמהלפסקִהדיןִשלִהשופטִדנציגר,31ִִבפס'ִ,ִשם,ִלויבעניין32ִִ

ִ ִת"א( ִ)מחוזי ִבפש"ר ִאלשיך ִפיתהותִמעדן1941/02ִִהשופטת ִחברת ִנ' ִבע"מ ִקמחִאשדוד טחנת

היאִכיִנושהִמובטחִבשיעבודִספציפיִִ(,ִכיִ"משמעותהִשלִחובתִאמוןִזו...13.11.2002)נבוִִבע"מ

ִהגבלה ִללא ִרוחם ִעל ִהעולה ִככל ִלעשות ִרשאים ִאינם ִצף(, ִבשעבוד ִמובטח ִנושה ִוחומר ִ)קל

ִלהיפגעִ ִעשויים ִאשר ִאחרים ִנושים ִלחברה ִאין ִכאילו ִהמבול', ִ'אחרינו ִהמשועבדים, בנכסים

בחלוקתִהכספים,ִוזכאיִלכליִעזרִִלקדימותִמהותיתנושהִמובטחִזכאיִ...ִמפעולותִהנושהִהמובטח

ִ ִזו. ִקדימותו ִאת ִיבטיחו ִאשר ִומנהליים ִעליוִפרוצדורליים ִוחובה ִבשרירות ִלנהוג ִזכאי ִאיננו הוא

ִאגבִגבייתִחובוִהואערִככלִהניתןִאתִהפגיעהִבנושיםִהבלתיִמובטחיםלמז .ִ)ההדגשותִבמקור(ִ",

)נבו4ִִ,ִפס'ִבנקִלאומיִלישראלִבע"מִסניףִהחשמונאיםִנ'ִהרבט50808-02-11ִבפש"רִ)מחוזיִת"א(ִ

ִריביתִפיגוריםִהיאִלמעשהִסוגִשלִפיצויִמוסכםִ,(29.1.2013 וממילאִִ,קבעהִהשופטתִאלשיךִכי

ִלחובִלתפוחִולאִפעלִזכו ִאםִהנושהִהמובטחִנתן ִעלִכן, תוִשלִביתִהמשפטִלהתערבִבשיעורה.

למימושִהבטוחות,ִקמהִזכותִלביתִהמשפטִלהורותִכיִהבנקִיישאִבנזקִשיצר.ִביתִהמשפטִביססִ

ִגםִע"אִ ִוהשוו ִראו ִשלִבעלִהמשכון. ִעלִחובותִאמון בנקִברקליסִדיסקונט6765/93ִִאתִקביעתו

ִ(.19.3.1997נבוִ)ִבע"מִנ'ִברושי

ִ(.7.4.2011ִאר"ש)ִאלףִג'ניִנכסיםִוהשקעותִבע"מִנ'ִבנקִדיסקונטִלמשכנתאותִבע"מ64/09ִע"א33ִִ
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קרוןִנראהִלוִנכוןִיכיִבעעםִזאת,ִביתִהמשפטִלאִהכריעִבענייןִזה.ִביתִהמשפטִצייןִ
ִ ִאת ִבישראל ִ)לאמץ ִהבטוחות ִתיעדוף (doctrine of marshalling of securitiesִתורת

ִבאנגליה 34ִִ.הנוהגת ִהמחזיקִתורה ִמובטח ִנושה ִיש ִשבו ִדברים ִלמצב ִמתייחסת זו
ִו ִנכסים, ִעלִשני ִלציבשעבודִספציפי נושהִנוסףִהמחזיקִשעבודִמדרגהִפחותהִעלִדו

ִהתוצאהִתהיהִ ִאםִימומשִהנכסִהמשועבדִלשניִהנושים, כספיִשאחדִמהנכסיםִהללו.
ואילוִהנושהִבעלִהדרגהִִ,התמורהִיועברוִכולםִלנושהִבעלִדרגתִהנשייהִהגבוההִיותר

ִיותר ִִהנמוכה ִנושה ִוהוא ִשעבוד ִלו ִאין ִהשני ִלנכס ִביחס ִשהרי ִדבר, ִיקבל בלתיִלא
ִ ִהנכס ִאת ִיממש ִהראשונה ִבדרגה ִהמשכון ִבעל ִאם ִזאת, ִלעומת ,ִהאחרמובטח.

ִי ִלו, ִרק ִנושהִהמשועבד ִשל ִמעמד ִהאחר ִלנושה ִיש ִשלגביו ִנכס ִהחייב ִבידי יוותר
קובעתִכיִבמקרהִזהִמוטלִעלִבעלִהמשכוןִלהתחשבִתורתִתיעדוףִהבטוחותִִמובטח.

ִוזאתִלנוכחִ ִהלגיטימיתִלהיפרעִמִםציפייתבאינטרסִשלִהנושיםִהאחרים, החייבִנכסי
אףִשביתִהמשפט35ִִ.אחרשלִנושהִשרירותיתִולאִלהיוותרִבלאִכלוםִבשלִהתנהלותִ

,ִואףִסוגיהִזובהכריעִסופיתִ,ִהואִלאִתורתִתיעדוףִהבטוחותבישראלִנטהִלאמץִאתִ
ִ ִלהחיל ִנכון ִאם ִשאלה ִהעלה ִִוזתורה ִגם ִשליחסיעל ִִו ִעם ִהמשכון ִבעל לאִנושים

36ִ.מובטחים

______________ 

 PAUL A.U. ALI, MARSHALLING OF SECURITIES: EQUITY ANDראוִתורתִתיעדוףִהבטוחותִעל34ִִ

THE PRIORITY-RANKING OF SECURED DEBT ch. 6 (1999); GOODE ON LEGAL PROBLEMS 

OF CREDIT AND SECURITY 191 (Louise Gullifer ed., 4th ed. 2008); P.V. BAKER & P. ST. J. 

LANGAN, SNELL'S EQUITY 421 (29th ed. 1990)ִִבעמ'1ִ,ִלעילִה"שִחוקִהמשכון.ִראוִגםִויסמן,

187–190.ִ

ביחסִלמקרהִשבוִישִשלושהִִניחלוקתִבמשפטִהאמריקכיִישִמִמצייןִויסמןִ,190–188בעמ'ִִ,שם35ִ

משועבדִוהאחרִמשועבדִגםִלנושהִבִבשעבודִשניִמהםִאחדִשנושהִאִמחזיקִבשניִנכסים,ִִ:נושים

לנושהִג.ִהאםִעלִבעלִהמשכוןִלהתחשבִבשניִהנושיםִולהיפרעִמחציתִמהנכסִהראשוןִומחציתִגםִ

מנםִלסיטואציהִשבהִכברִישִשעבודִלשניִואִמןִהנכסִהשני?ִלפיִגישהִאחת,ִהנושהִהשלישיִנכנס

ועלִכןִישִִתורתִתיעדוףִהבטוחות,נושיםִעלִהנכסִהראשון,ִאבלִיחדִעםִידיעהִזוִהואִיודעִגםִעלִ

יתחשבוִבוִויממשוִאתִהנכסיםִבאופןִשיותירִאףִלוִמהיכןִלהיפרע.ִגםִהנושהִהשניִשלוִציפייהִ

השני,ִתהיהִלוִציפייהִלגיטימיתִכאמור.ִויסמןִִיודעִכיִאםִיבואִנושהִשלישיִשאליוִישועבדִהנכס

ִ ִכי ִבמציין ִשעקרון ִמכיוון ִזו, ִלגישה ִמקום ִאין ִהישראלי ִמשפט ִהבטוחות ִלוִתיעדוף ִקנה טרם

שוקליםִהמשפטִבישראלִשביתה,ִוממילאִאיןִמקוםִלהניחִכיִנוצרהִציפייהִכזו.ִברם,ִנראהִכיִבתיִ

יוצרִנורמהִאובייקטיביתִִקרוןִזהיתוםִהלב.ִעִמכוחִעקרוןתורתִתיעדוףִהבטוחותִשלִִצהאימואתִ

פשרִאיהיהִגםִבישראלִשייתכןִאזיִ,ִייעשהִשישִבהִמענהִלציפיותִלגיטימיותִשלִהנושים.ִאםִכך

.ִמכלִמקום,ִהחלתִמהלומרִשגםִלנושהִהשלישיִישִציפייהִלגיטימיתִשביתִהמשפטִיבקשִלהגשי

ִ ִמשכון ִבעל ִעל ִמלחובה ִמחצית ִולגבות ִנכסים ִשני ִאחד,ִממש ִנכס ִמימוש ִחלף ִמהם, ִאחד כל

ִִ,טרחהִרבהמעמיסהִעליוִ מחייבִאתִבעלִאכןִהלבִתוםִושאלהִגדולהִהיאִאםִבמקרהִכזהִעקרון

(18.5.2020ִ)נבוִִיפהִנ'ִבנקִדיסקונטִלישראל19658-01-17ִבת"אִ)מחוזיִת"א(ִהמשכוןִלעשותִכן.ִ

יפרעִמדירהִחלףִהליכיִגבייהִלהקבעִביתִהמשפטִכיִאיןִחוסרִתוםִלבִבהחלטהִשלִבעלִמשכוןִ

ִקיםִשבידיו.צ'בהוצאהִלפועלִשלִעשרותִ

9060/11ִִבע"א36ִִ קבעהִ(22.9.2014ִִאר"ש)ִהנאמןִעלִנכסיִהחייבִוייסבנקִלאומיִלישראלִבע"מִנ'

ִכיִהשופטתִ)בדימ'(ִארזִו-דעתִהרובִ)השופטתִברק חלהִרקִביחסִתורתִתיעדוףִהבטוחותִארבל(
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ִשלהחלתִאם ִִה ִהבטוחות ִתיעדוף ִתורת ִשלִיסודה ִלגיטימיות ִציפיות בהגשמת
זוִביחסִלנושיםִלאִמובטחים,ִשהריִמלכתחילהִתורהִאכןִאיןִמקוםִלהחילִאזיִנושים,ִ
ִה ִהמשועבדיםילא ִהנכסים ִעל ִידיהם ִלשים ִלגיטימית ִציפייה ִכל ִלהם ברם,37ִִ.יתה

בישראלִןִכלפיִנושיםִאחריםִלִבעלִמשכועלהחלתִחובותִמכיווןִשהמקורִהנורמטיביִ
הןִתורתִתיעדוףִהבטוחותִאתִִ,ִכעיקרון,,ִמתבקשִלהחיללבִתוםהחלתִנורמהִשלִהואִ

שהחובִִתובעיםאףִכלפיִואוליִִ,מובטחיםִוהןִביחסִלנושיםִלאִמובטחיםִיםביחסִלנוש
ִכך ִנפסק. ִטרם ִִ,כלפיהם ִיש ִשבו ִבמקרה ִמשניִִתובעלמשל, ִאחד ִעל ִעיקול שהטיל

ִ:יפרעִמהנכסִשעליוִלאִהוטלִעיקולשייםִוהואִמבקשִמהנושהִהמובטחִנכסיםִמשועבד
אםִישִבנכסִהראשוןִכדיִלפרועִאתִהחובִלנושהִהמובטחִואיןִזולתוִנושיםִמובטחים,ִ

שרירותִלבִשלִבעלִהמשכוןִליטולִדווקאִאתִהנכסִהמעוקלִפוגעתִפגיעהִבחירהִבאזיִ
ִ ִהעיקול. ִנכוניםִהדבריםִלשמהִבנושהִבעל ִוחומר ִהנורמהִבחובתִקל אםִמקורהִשל

ִ ִשאמון ִהמשכון ִבעל ִמובטחיםחב ִבלתי ִנושים ִהתוצאהִִותברור38ִ.כלפי ִאפוא לנו
מכוחִציפיותִלגיטימיותִתורתִתיעדוףִהבטוחותִבחלופהִשלִהחלתִשלִבחירהִוהנפקותִ

הלבִאוִִמכוחִעקרוןִתוםתורתִתיעדוףִהבטוחותִחלופהִשלִהחלתִהשלִנושיםִלעומתִ
ִחובותִאמון.

ִ ִאחרמצד ִבשאלה ִלהכריע ִנוכל ִשמכוחה ִמידה ִאמת ִלכאורה ִאין ִהדיןִ, ִיהא מה
ִ.ממימושוִשלִהנכסִהאחרִבעלִהמשכוןליותרִנוחִמימושוִשלִנכסִאחדִשבוִבמקרהִ

ִהנוחותִשלִבעלִהמשכוןִלביןִִתוםהאםִמכוחִחובתִ ִביןִשיקולי הלבִישִלערוךִאיזון
קצתִמשלוִכדיִלמנועִהפסדִבעלִהמשכוןִלוותרִעלִמעלִוִ,היקףִהפגיעהִבנושהִהאחר

ביתִהמשפטִלאִקבעִכללִנורמטיביִרחבִאשרִמתוכוִנוכלִלשאובִִ?גדולִמנושיםִאחרים
ִמענהִלשאלהִזו.

ִ 39ִִעברוןבעניין ִשבין ִבהתנגשות ִביתִהמשפטִהעליון ִתוםדן ִבעלִִחובת ִשל הלב
ִ.ִבאותוִמקרההלבִשלוִכלפיִנושיםִבלתיִמובטחיםִחובתִתוםִלביןהמשכוןִכלפיִהחייבִ

ִ,היוִלבעלִהמשכוןִשניִנכסיםִמובטחים:ִהאחד,ִכספיִתגמולים,ִשהםִ"כספיםִמוגנים"
,ִכספיִפיצויים,ִהמהוויםִנכסִוהאחר40ִ;שאיןִלנאמןִבפשיטתִרגלִיכולתִלהיפרעִמהם

ִ ִרגל. ִבפשיטת ִחלוקה ִלכךבר ִבהתאם ִהמשכון ִבעל ִאם ִהתגמולים,ִי, ִכספי ִאת ממש
ִהבלתי ִהפ-הנושים ִכספי ִאת ִיקבלו ִכלום.ִִ,יצוייםמובטחים ִללא ִייוותר ִהחייב ואילו

ִ ִהמשכון ִאםִבעל ִילעומתִזאת, ִהפיצויים, ִעםִכספיםממשִאתִכספי ִייוותר אךִִהחייב
תכליתִהחקיקהִמקרינהִקבעִכיִהשופטִעמיתִמובטחיםִלאִיקבלוִדבר.ִ-הנושיםִהבלתי
ִתום ִחובת ִִעל ִשל ִהלב ִהמשכון ִהחייבבעל ִכלפי ִולנוכח ִשהעניקִ, ִהמיוחדת ההגנה

______________ 

זוִלהקנותִתורהִניתןִמכוחִגרסהִכיִואילוִדעתִהמיעוטִ)השופטִמלצר(ִִ,שביןִשניִנושיםִמובטחים

ִזכויותִלנאמןִבפשיטתִרגלִהדואגִלאינטרסִשלִנושיםִלאִמובטחים.

37ִALIִ175–174,ִבעמ'34ִ,ִלעילִה"ש. 

(ִקבעה24.12.2000ִִנבו)ִהנאמןִעלִענייניִפושטִהרגלִגרבשגרבשִנ'466/93ִִבפש"רִ)מחוזיִת"א(38ִִ

השופטתִאלשיךִכיִקיימתִחובתִאמוןִשלִנושיםִמובטחיםִכלפיִנושיםִבלתיִמובטחיםִבעתִמימושִ

ִ.31,ִלעילִה"שִלויהבטוחות.ִפסיקהִזוִאומצהִעלִידיִביתִהמשפטִהעליוןִבענייןִ

 (.23.1.2019ִאר"ש)ִעברוןִנ'ִורדי1057/18ִע"א39ִִ

ִ.1980-א(ִלפקודתִפשיטתִהרגלִ]נוסחִחדש[,ִהתש"ם1)85ס'40ִִ



 חיי המשכוןבמתי חיכוך וריבונות עם אחריות ככלי הכרעה בצ משפט ועסקים כז, תשפ"ב

15 

ִהמח ִבבסיסה, ִהעומדת ִהסוציאלית ִוהתכלית ִהתגמולים ִלכספי ִבעלִוקק ִעל מוטל
ִ ִהיפרעותִהמשכון ִלצורך ִלרשותו ִהעומדים ִהאחרים ִהאפיקים ִאת ִתחילה למצות
ִִ,מהחייב ִאחרון. ִכמוצא ִרק ִהתגמולים ִכספי ִאת ִבעלִולממש ִשל ִהראשונית חובתו

לכספיִהפיצויים,ִבטרםִמחייבתִאותוִלפנותִתחילהִִוהמשכוןִהיאִכלפיִהחייב,ִוחובתוִז
ִתום ִחובת ִהתגמולים. ִמכספי ִהחוב ִלקיזוז ִהחייבִִיפנה ִכלפי ִהמשכון ִבעל ִשל הלב

הבהירִביתִהמשפטִהלבִשלִבעלִהמשכוןִכלפיִיתרִהנושים.ִִגוברתִאפואִעלִחובתִתום
,ִכגוןִבמקרהִשבוִהנושיםִהמבקשיםִתורתִתיעדוףִהבטוחותבמקרהִזהִִהוחלהכיִאילוִ

שכספיִהפיצוייםִשועבדוִנושהִהשייתכןִִ,צוייםִהםִנושיםִמובטחיםלהיפרעִמכספיִהפי
ִיוכלִ דווקאִמכספיִהתגמולים,ִלהיפרעִהראשוןִבעלִהמשכוןִלדרושִמלוִבמשכוןִשני

ִ.אתִהאפשרותִלהיפרעִמכספיִהפיצוייםכדיִלהותירִבידוִ
ִנראהִ ִגםִאילוִברם, ִבישראלִהוחלהִלנוִכי לאִהיהִמקוםִתורתִתיעדוףִהבטוחות,

ִלהג ִבעניין ִשנקבעה ִמזו ִשונה ִלתוצאה ִזאתעברוןיע .,ִִ ִאם ִשאף ִתיעדוףִמכיוון תורת
ִהבטוחותִ ִהלבִחובתִתוםמתבססתִעל ִ-אי, ִלומרִאפשר ִכי ִבחוסר ִנוהג ִלבִתוםנושה

ִ ִחייב ִשל ִהואִמממשִנכס ִכאשר ִשמבאופן ִבאינטרסיםִשל ִומתחשב ִלהחייב ִואפשר
תוםִאיזוִמחובותִִ:עברוןלנרִבענייןִידיִהשופטתִויִהדיוןִהוגדרִעלמושאִלחיותִבכבוד.ִ

ִתגברִ ִהאםִִ–הלבִשלִבעלִהמשכון ִכנושהִמובטחִכלפיִתוםִחובתִתהאִזו הלבִשלו
ִחובתִ ִהחייבתוםִהנושיםִשאינםִמובטחיםִאו ִכלפי ִִ?הלבִשלו תוםִחובותִשלִבמאזן

ִ ִהלב ִאדניםִהללו ִעל ִמבוססת ִשהיא ִמכיוון ִהחייב, ִכלפי ִהמשכון ִבעל ִחובת גוברת
ִוכלכלייםִכאחד.ִסוציאליים

ִ ִספק ִאין ִאחד ִמצד ִכי ִשנמצא ִחובת ִהוחלה ִכלפיעִלבתום ִמשכון ִבעל ִל
ִמובטחיםִובלתיה ִנושיםִאחרים, ִוכלפי ִִחייב ִזאת, ִעם ביתִהמשפטִהשאירִמובטחים.

ִהחלת ִשאלת ִאת ִעיון" ִהבטוחותב"צריך ִתיעדוף ִתורת ִשל ִלהכריעה ִהראוי ִמן .ִ
ִמשפט ִעקרון ִאיזה ִמכוח ִלקבוע ִוכן ִזה ִבעניין ִכן ִכמו ִלהחילה. ִיש ִנקבעוי ִלא

ִיהיה ִבסיסן ִשעל ִברורות ִמידה ִִאמות ִצריךִאפשר ִהמשכון ִבעל ִאם ִבשאלה להכריע
ִאחרים ִבנושים ִכךלהתחשב ִִ,למשלִ,. ִהמשכון ִבעל ִשל ִחובתו ִמה ִברור בבחירתִלא

ִ ִהמימושִבהנכסִשימומשִאו ִרבִעיתוי ִבחירהִבחלופהִמסוימתִתגרוםִנזק במצבִשבו
ִואילו ִאחרים ִִלנושים ִעצמו ִלו ִנזק ִתגרום ִאחרת ִבחלופה ִבמידהבחירה ִאך

ִפחותה.

 בפדיון משכון לבתום . 4

ִ ִנוסף ִצומת ִעקרון ִשבו ִתום ִהלב ִהלוִ נפגש ִשבהם ִבמקרים ִמצוי ִהמשכון ִדיני והִעם
כלִעודִלאִחלףִמועדִש.ִפשיטאִבאמצעותִגורםִאחרִמעונייןִלפדותִאתִהנכסִהממושכן

ִהלוִ  ִוהִהפירעון, ִהואִִלפרועִאתִהחוברשאי ִוזאתִגםִכאשר ִבידיו, ִאתִהנכס ולהותיר
ִִ,נעזרִבצדִג ִברםאשרִמסייעִלוִלפרועִאתִהחובִובתמורהִרוכשִממנוִאתִהנכס. אםִ,

ִ ִכבר ִמתעוררת ִהפירעון, ִמועד ִחלף ִבדבר ִאתִשאלה ִלממש ִהמשכון ִבעל ִשל זכותו
ִ ִהנכס. ִבאמצעותִתשלוםִםִבמקרהִזהִשמורהִלחייבִהזכותִלפדוגאכן, תִאתִהמשכון
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ִלנוכחִהוראתִהח ִוב, ִלחוקִהמשכון13סעיף ִאם41ִִ.)א( ִקושי ִיתעורר ִזה ִבמקרה ברם,
ִגהלוִ  ִצד ִבאמצעות ִשלו ִהפדיון ִזכות ִאת ִלממש ִינסה ִהנכס.ִִ,וה ִאת ִממנו שרוכש

חייבִעצמוִאוִלאתִזכותִהפדיוןִמגבילהִִלחוקִהמשכון)א(13ִלשונוִשלִסעיףִלכאורה,ִ
ִל ִאו ִהמשכון ִממתן ִלהיפגע ִשעלול ִאחר ִימושוממגורם ִכגון ִשמתגורר, בנכסִִמי

,ִהאינטרסִשלִבעלִהמשכוןִאחרמצד42ִִ.ערבִלחובִהמובטחִבמשכוןמיִשהממושכןִאוִ
ואינטרסִזהִמתקייםִבמלואו.ִמהִלוִאפואִכיִיליןִעלִכךִשבעלִהנכסִִ,רעוןִהחובבפִ הואִ

ִיליןִעלִכךִשבעלִהנכסִמכרִאתופהואִרִשכאסתייעִבצדִגִמ ִומהִלוִכי ִרעִאתִחובו,
ִואִהנכס ִלממשמִינולצדִג ִ?ִואפשרִלבעלִהמשכון ִנראהִכי ִשלִלנוכחִאכן, אדישותו

לפדותִהאפשרותִימנעִמהחייבִתפורעִהחובִורוכשִהנכס,ִלאִִוִשלבעלִהמשכוןִלזהות
שעהִשהנכסִמוצעִלמכירהִבמסגרתִבהשאלהִמתעוררת43ִִ.אתִהמשכוןִבאמצעותִאחר

ִ ִהמשפט(הליכי ִבבית ִאו ִלפועל ִ)בהוצאה ִנכסים ִִ.כינוס ִשפשיטא ִזכהִאם ִג צד
פקעהִזכותִהפדיוןִוִזכותִקנייןִוקמהִל,ִואףִניתןִצוִסופיִבדברִאישורִהמכרִבהתמחרות
ִהחייב ִשל .ִ ִנלוויתִלזכות ִהחייב ִשל ִזו ִזכות ִומהבעלות ִשלו, ִשלִשעבר ִלקניינו הנכס

.ִברם,ִיכולִלהתעוררִקושיִשלוִמוִחדלהִזכותִהפדיוןיוהִועחדלִקניינוִשלִהלוִ ִ,הרוכש
ִבמק ִאושרה ִבטרם ִאך ִבהתמחרות ִזכה ִפוטנציאלי ִרוכש ִשבו ִרה ִידיִהמכירה על

גורםִמכירתוִללפדותִאתִהנכסִבאמצעותִמבקשִההוצאהִלפועלִאוִביתִהמשפט,ִהחייבִ
מכךִנגזרתִזכותוִלמכורִאתִכיִוִ,בבעלותועודנוִהנכסִהחייבִטועןִכיִשלישי.ִבמקרהִזהִ

ולאחרִמכןִִלפדותִאתִהנכסִבעצמוִשאיהנכסִלצדִגִלפיִרצונו.ִכלומר,ִכשםִשהחייבִר
ִ ִשהוא ִוכשם ִאותו, ִמשכונולמכור ִבאמצעות ִהנכס ִאת ִלפדות ִכרשאי ִרשאיִִך, הוא

.ִלעומתִזאת,ִהרוכשִטועןִכיִהואִוִלצדִשלישיִובכספיִהתמורהִלפרועִאתִהחוברכולמ
ִבהתמחרות ִהשתתפותו ִידי ִעל ִהנכס ִאת ִלרכוש ִלגיטימית ִציפייה ִייתכןִִ,פיתח ולא

ִלאִהשתתףִבהתמחרותִיגברִעליוִרקִמכיווןִשהבעליםִרוצהִביקרו.רִשאאדםִש
ִהמשפטִהמחוזיים ִבתי ִדנו ִזו ִחייבִהמבקשִלפדותִאתִִ,בסוגיה וגישתםִהייתהִכי

ִע ִידהמשכון ִבחל ִלוקה ִג ִלצד ִמכירתו ִִוסרי ִאלבתום ִרשאי ִהוא ִאתִו. ִלפדות מנם
ך,ִאךִאםִהואִמבקשִהמשכוןִמכספוִשלו,ִאוִאףִלמשכןִאתִהנכסִלצדִגִשיסייעִלוִבכ

למכורִאתִהנכסִלצדִג,ִישִבכךִעקיפהִשלִתוצאותִההתמחרותִבהוצאהִלפועל,ִוהדברִ
יהאִזהִאםִנאפשרִלחייבִלמכורִאתִהנכסִבעצמו,ִביתִהמשפטִסברִכי44ִִ.לאִיתאפשר

______________ 

41ִִ ִאו13ִס' ִהמשכון ִממתן ִלהיפגע ִעלולה ִשזכותו ִאדם ִוכל ִ"החייב ִכי ִקובע ִהמשכון ִלחוק )א(

ִממימושו,ִרשאיםִלפדותִאתִהמשכוןִעלִידיִקיוםִהחיובִלאחרִהמועדִלקיומו".

הוצל"פִ(;ִת"פִ)8.8.2018)נבו15ִִ–12ִ',ִפסעיזבוןִאפריםִנ'ִפדר58026-07-17ִפש"רִ)מחוזיִת"א(42ִִ

ִ(.12.7.2006)נבוִִנ'ִבנקִמרכנתילִדיסקונטִבע"מִקרויזר9386/03ִם(ִ-י

43ִִ ִמוסקוביץ555/71ִבע"א ִנ' ִכו)אמסטרדמר ִפ"ד ,1ִ ִחִ,(1972)793ִ( ִהשופט ִמןִִ'ציין ִמקורות כהן

גִ)שאינוִעומדתִלחייבִעדִאשרִצדִִהחובִהמשכנתשלִפירעוןִההמשפטִהעבריִשמהםִהסיקִכיִזכותִ

ִהנושהִעצמו(ִרוכשִקנייןִחוקיִבמקרקעיןִהממושכנים.

44ִִ ִת"א( ִ)מחוזי ִבר"ע ִראו ִזה ִאלקיים1118/08ִלעניין ִנ' ִִלוי ִת"א(3.8.2009ִ)נבו ִ)מחוזי ִבר"ע ;)

ִהירשמןִמלמד1617/04ִ ִִנ' ִ)8.6.2006)נבו ִפש"ר ;)ִ ִמחוזי ִווילִרגב1008-06-14ִחי'( )נבוִִנ'

ִת"א17.9.2015 ִ)מחוזי ִרצ"פ ;)ִ ִבע"מ1382-09ִ( ִלישראל ִלאומי ִבנק ִנ' ִִמקייטן (;20.7.2010ִ)נבו
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כמוִכןִצייןִִשהשתתףִברכישהִבהוצאהִלפועלִוהסתמךִעליה.ִכלפיִצדִגִלבתוםִחוסרִ
לפועל,ִהדברִיניאִשרִלחייבִלעקוףִאתִהליכיִהמכירהִבהוצאהִביתִהמשפטִכיִאםִנאפ

ִ.ואנשיםִמלרכושִנכסיםִבמסגרתִהליכיםִאל
אתִזכותִהקנייןִשלִבעלִהנכסִהממושכן,ִוקשהִלראותִנראהִכיִפסיקהִזוִמגבילהִ

ולאִמימושִשלִזכותִהעומדתִלוִ,ִלבתוםִשלִבעלִהנכסִמשוםִחוסרִמדועִישִבמעשיוִ
ִדין ִאין45ִ.עלִפי מקרהִזהִאיןִובִ,לחייבִישִזכותִלפדותִאתִהנכסִבעצמושחולקִִהרי

ִִתלגיטימיִיהציפי ִלרוכש ִשהוא ִאותו. ִיפדה ִהחייב ִאם ִגם ִבנכס ִיזכה ִאין מניעהִגם
כמוִכןִברורִכיִלחייבִישִ.ִרצהימכורִהבעליםִאתִהנכסִלמיִשיִהלאחרִפדיוןִהמשכנתש

איןִמניעהִגםִוִ,היוןִהמשכנתמצדִגִכדיִשיהיהִלוִמקורִמימוןִלפדִהליטולִמשכנתזכותִ
אםִכן,ִישִלהגבילִִ,ןִזהִיעבורִהנכסִלבעלותוִשלִצדִגִהממשכן.ִמדועּושּכמ ִבעקבותִש

ִתועלִדרךִמכירלפדותִאתִהנכסִבאופןִשיהאִאסורִלוִבעלִהנכסִִאתִזכותִהקנייןִשל
ִלצדִג?

ארזִ-השופטתִברק46ִ.זליבנסקיסוגיהִזוִנדונהִלאחרונהִבביתִהמשפטִהעליוןִבענייןִ
שכן47ִִ,הִשלִהתנגשותִביןִשתיִהתחייבויותיסברהִכיִישִלבחוןִאתִהסוגיהִמזוויתִראי

ישִהתחייבותִשלִִאחרומצדִִ,מצדִאחדִישִהתחייבותִכלפיִהזוכהִבהתמחרותִעלִהנכס
בעלִהנכסִוזכותִהפדיוןִלהעבירִאתִהנכסִלצדִגִשהואִבחרִלמכורִלו.ִביתִהמשפטִסברִ

.ִאכן,ִכלִעודִלאִאושרהִהמכירהִעלִידיִגוברתמחרותִכיִההתחייבותִכלפיִהזוכהִבהת
אולםִביתִהמשפטִסברִ.ִרשםִההוצאהִלפועלִאוִביתִהמשפט,ִהעסקהִלאִנכנסהִלתוקף

ישִלתתִלוִתוקףִמחייבִביחסיםִעםִבעלִכיִהדברִמשולִלחוזהִעםִתנאיִמתלהִועלִכןִ
ִ ִשאהמקרקעין, ִר ִלעסקה ִצד ִהתנאיבהיותו ִהתקיים ִלא ִכי ִלטעון ִיוכל 48ִ.המתלהִלא

ִהדבריםִמעורריםִקושי ִִ,ברם, ִהמתלהִהוא ִחלקִמהתנאי ִלאִיממשִאתִששהרי החייב
אדרבה,ִכלִבגדרִסיכולִתנאיִמתלה.ִִוהפדיוןִאינִמימושִזכותשואיןִחולקִִ,זכותִהפדיון

ִג ִלצד ִהמכר ִמניעת ִהיא ִזו ִזכות ִשל ִברקִ,מהותה ִהשופטת ִבחוק. ִמעוגנת ארזִ-והיא
ִקביעהִהגםִעלִאתִחוותִדעתהִעלִכןִהשתיתהִ ִאותו צדִגִשרכשִמבעלִהנכסִהואִכי

ִלבתוםִחסרִ ִהואִידעִעלִקיומהִשלִההתמחרותִבהוצאהִלפועל. ִשהרי הגדרתִאולםִ,
ישִלחייבִזכותִפדיוןִגםִבדרךִִלבִמניחהִאתִהמבוקש,ִשהריִאםתוםִהפעולהִכחוסרִ

ִלב.תוםִחוסרִִבכךִמשוםִןשלִמכירהִלאדםִאחר,ִאי
להביאִבחשבוןִצאהִזהה,ִאךִבהנמקהִשונה.ִלדידה,ִישִהשופטתִוילנרִהגיעהִלתו

ִהחברתיִא ִהאינטרס ִואת ִלפועל ִבהוצאה ִהמכר ִבהליך ִהמשתתפים ִשל ִהאינטרסים ת
______________ 

ִ ִת"א( ִ)מחוזי ִבע"מ10968-03-10ִרע"א ִלישראל ִדיסקונט ִבנק ִנ' ִִלנקרי ִת"א3.10.2010ִ)נבו ;)

ִ(.3.8.2018)נבוִִגולןִנ'ִשמעוני42644-06-17ִ)מחוזיִב"ש(ִ

תחולִההלכהִשנקבעהִבדיניִחוזיםִונראהִכיִמקלִוחומרִִ,במקרהִדנאִמדוברִבעמידהִעלִזכותִקניין45ִ

,ִלעילִשלוםענייןִִ,למשלִ,.ִראותוםִלבעמידהִעלִזכותִחוזיתִאינהִעולה,ִכשלעצמה,ִכדיִחוסרִכיִ

ִ.26ִ,ִלעילִה"שטוביתִדרורִ;ִעניין26ה"שִ

ִ(.9.11.2020ִאר"ש)ִזליבנסקיִנ'ִגולן7706/18ִע"א46ִִ

ִברון47ִ ִהשופטת ִגם ִכי ִשם,ִ,נראה ִדינה ִראיִבפסק ִזווית ִמאותה ִהדברים ִאת ִעסקאותִיבחנה ִשל ה

ִועלִכןִפנתהִלבחוןִאתִתוםִהלבִשלִמיִשרכשִבמישריןִמבעלִהנכס.ִ,נוגדות

ִ.1973-)א(ִלחוקִהחוזיםִ)חלקִכללי(,ִהתשל"ג28ס'48ִִ
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ִ ִתוך ִלפועל, ִבהוצאה ִנכסים ִמכירת ִפעילות ִובעידודהִשל ִבשימורה 49ִ.התמורהֵמרּוב
רבִמתִהליכיִמימושִהמשכוןִנועדוִלשרתִהןִאתִהאינטרסִשלִהנושיםִוהחייבִלקבלִא

םִפוטנציאלייםִהמשתתפיםִבהליךִןִאתִהאינטרסיםִשלִרוכשיעבורִהנכסִוהבהתמורהִ
אינטרסיםִשלִרוכשיםִפוטנציאלייםִיירתעוִמציעיםִהמכיווןִשללאִהגנהִעלִִ,המכר.ִזאת

עלִכןִקבעהִהשופטתִוילנרִכיִמשעה50ִִ.נכסִמשועבדשלִִהמכירהחלקִבהליכיִמליטולִ
51ִלהכירִבמכירהִלצדִגִבמישריןִעלִידיִבעלִהנכס.אפשרִ-איִ,שהחלִהליךִההתמחרות

ִ ִעאכן, ִהנכס ִבפדיון ִשמדובר ִידככל ִבהליךִל ִהמשתתפים ִשל ִזכותם ִעצמו, ִהחייב י
מפניִזכותוִשלִהחייב,ִשכןִזכותִהפדיוןִמבטאתִאתִזיקתוִהמיוחדתִנסוגהִההתמחרותִ

ישִשלישי,ִִיִהחייבִלצדלִידמדוברִבמכירהִערִשאאולםִכלנכסִואתִההגנהִעלִקניינו.ִ
להרתיעִקוניםִִכדיִלאִהזוכהִבהתמחרות,אתִזכותוִשלִִ,השופטתִוילנרלהעדיף,ִלדעתִ

ִמלקנותִנכסיםִבהליכיִמימושִמשכונות.
החייבִאינוִיכולִלמכורִאתִהנכסִהממושכןִעםִתחילתִהליכיִההתמחרות,ִבקובעוִכיִ

עלִזכותִהקנייןִהעדיףִביתִהמשפטִאינטרסיםִציבורייםִשלִיעילותִהליכיִכינוסִנכסיםִ
שלִהחייב.ִאולםִביתִהמשפטִלאִהחילִאותהִנורמהִביחסִלפדיוןִהנכסִעלִידיִהחייבִ

כשםִשהבעלותִמתבטאתִבזכותִלפדותִאתִהמשכון,ִמותרתִבכלִעת.ִברם,ִאשרִעצמו,ִ
ִג ִלצד ִהנכס ִאת ִבזכותִלמכור ִגם ִמתבטאת ִהיא 52ִִ.כך ִכי ִגם ִשניִנראה ִבין ִהתפר קו

ביןִחייבִהמוכרִאתִ,ִשהריִקשהִמאודִלהבחיןִ"איןִנבדקִדקִמןִהדקִעד"המקריםִהואִ
ִ ִלבין ִג ִלצד ִמלכתחילה ִחייבִהנכס ִאו ִהיום ִלמחרת ִאותו ִומוכר ִמשכון ִהפודה חייב

ִמצדִגִשיממשִאתִהנכסִלמחרתִהיום.ִההפודהִאתִהמשכוןִבאמצעותִנטילתִמשכנת
ִ ִהמקרים? ִבין ִלהבחין ִהסיבה ִהרוכמה ִציפיות ִשל ִהמעשי ִבמבחן ִועוד, שיםִזאת

בהתמחרותִבמסגרתִכינוסִנכסים,ִקשהִלראותִכיצדִביטולִהמכירהִבשלִפדיוןִעלִידיִ
ואילוִפדיוןִִ,מרתיעִמהשתתפותִבהתמחרותִוהחייבִבעזרתִממשכןִאחרִלאותוִנכסִאינ

שסבירִלהניחִכיִהאינטרסִשלִמתמחריםִמהִגםִִ,עלִידיִאחרִמרתיעִמהשתתפותִכאמור
ִיתִשלִבעליוִגוברִעלִכלִהרתיעותִהללו.להשיגִנכסִהנמכרִמחמתִמצוקהִכלכל

תייחסהִלמימושִזכותִהפדיוןִבדרךִשלִמכירהִעלִידיִהִזליבנסקיבענייןִדעתִהרובִ
הלבִבמקרהִזהִאינהִמקדמתִתוםִ.ִברם,ִהחלתִעקרוןִלבתוםִחוסרִאלִכִהחייבִלצדִג

______________ 

עמותת2822/21ִִִלפסקִהדיןִשלִהשופטתִוילנר.ִכןִראוִרע"א3ִ,ִבפס'46ִ,ִלעילִה"שִזליבנסקיעניין49ִִ

ִ(.26.4.2021ִאר"ש)14ִ,ִפס'ִמעלותִהתורהִנ'ִרייכמאן

ִכהןִנ'ִצמיר8851/14ִ(;ִע"א2004ִ)721ִ(6ִ,ִפ"דִנח)בע"מִוינקלרִנ'ִבנקִהפועלים4891/04ִרע"א50ִִ

ִ(.5.5.2015ִאר"ש)

תִזכותוִלמכורִאתִהנכסִכברִמשהחלִהליךִההתמחרות.ִקביעהִזוִלפיִגישהִזו,ִבעלִהנכסִמפסידִא51ִ

מרחיקתִלכתִיותרִמאשרִפסיקתִביתִהמשפטִהמחוזיִשביטלהִאתִזכותִהחייבִלמכורִאתִהנכסִרקִ

ִמשעהִשצדִגִזכהִבהליךִההתמחרות.

ִִ,למשלִ,כך52ִ ִבבג"ץ ִעוד ִזוסמן ִהשופט 262/62ִִציין ִנ' ִ-יושבפרץ ִחברי ִהמקומיתִראש, המועצה

ִותוש ִפ"דִטשמריהו-כפרבי 2101ִִז, חוריןִ-(:ִ"אזרחִפרטיִשולטִבכיפהִשלוִוהואִבן1962)2114ִ,

לשכתִעורכיִהדיןִנ'5502/16ִִ"ִוכךִנקבעִגםִבע"אִ.לקבוע,ִעםִמיִיתקשרִבחוזהִפלוניִועםִמיִימאן

ִבע"מ ִחובות ִושיחזור ִשיקום ִתשומה ִפס' ,13(ִ ִהיאִִ:(31.12.2017ִאר"שב ִהבעלות ִמזכות "חלק

ִ)ההדגשהִהוספה.(ִ".לאחרִולבצעִבנכסִעסקאותִלהעבירווהזכותִִ...לכלותִאתִהנכסִהזכות
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ותִאותנוִבהבחנהִביןִשימושִמותרִבזכותִהפדיוןִ)עלִידיִהחייבִעצמוִתוךִמכירתִהזכ
ִמכירהִלצדִגִבמישרין.ידיִִעלזכותִהפדיוןִשימושִאסורִבלצדִגִלאחרִמכן(ִלביןִ

 הצורך בכללי הכרעה –סיכום ביניים  .5

המחייבותִמתעוררותִסוגיותִקשותִוראינוִכיִבכולןִִ,תחנותִבחייִמשכוןִעמדנוִעלִארבע
ִהכרעהִביןִזכויותִואינטרסיםִשונים.

ִ ִהמשכון ִיצירת ִביבשלב ִבספק ִלנותרנו ִחס ִנושהִעימות ִשאינו ִמשכון ִבעל בין
ִבן ִלבין ִשלאִנרשם.ִִמקצועי ִמכוחִשיתוףִספציפי ִלזכויותִבנכסִהממושכן ִשטוען זוג

כאמורִכאשרִהנכסִהממושכןִאינוִִיחסִלנושהִמקצועיִהנתקלִבעימותספקִדומהִקייםִב
עִמיִהלבִאינוִמסייעִבידינו,ִכשלעצמו,ִלהכריתוםִדירתִהמגוריםִשלִבניִהזוג.ִעקרוןִ

לבִמצדִשניִהצדדיםִתשרורִתוםִכמוִכןִלאִברורִאםִבמקרהִשלִחוסרִִמהצדדיםִיגבר.
תוםִערךִחלוקהִשלִהנכסִביןִהצדדיםִבהתאםִלשיעורִחוסרִיאוִשמאִתִריתהכרעהִבינ

53ִ.שמחוניבענייןִִהלבִשלִכלִאחדִמהם,ִבדומהִלקביעתִביתִהמשפט
השאלהִמהִיהאִהדיןִביחסִנותרהִִהמשכוןִוִשלבשלבִשבוִטרםִהגיעִמועדִמימוש

ִִלעימות ִבעל ִהבין ִהממשכן ִשבו ִבמקרה ִהממשכן ִלבין ִמשכון ִאתִמבקש להמיר
לבִעלִתוםִישִלהחילִחובתִשהמשכוןִבנכסִאחרִשמספקִבטוחהִראויהִלחוב.ִאיןִספקִ

ִ ִאבל ִהמשכון, ִלמבעל ִביחס ִהכרעה ִכלל ִללא ִנותרנו ִשהם ִקרים ִ"זה בעלִ]בבחינת
ִחסרִהרבה"ִאוִ"זהִאינוִחסרִכללִוזהִחסרִקצת".ִ[ןהממשכ]חסרִקצתִוזהִִ[המשכון

ִ ִהוחלהִחובתִבשלבִמימושִהמשכון ִכי ִעִלבתוםִראינו חייבִהלִבעלִמשכוןִכלפי
ִִוכלפיִנושיםִאחרים,ִמובטחיםִובלתי מהִיהאִהדיןִִנותרהִהשאלהמובטחים.ִעםִזאת,

ִ,ביןִבעלִהמשכוןִלביןִנושיםִאחריםִשלִהחייב.ִכךִעימותבשורהִשלִמקריםִשבהםִישִ
שאלהִאםִתחולִבישראלִתורתִתיעדוףִהבטוחות.ִביתִהמשפטִלאִעםִהלמשל,ִנותרנוִ

ִ ִלהחיל ִנכון ִאם ִשאלה ִהעלה ִואף ִזו, ִבסוגיה ִהכריע ִזו ִתורה ִגם ִשליחסיעל בעלִִו
ִמובטחים ִלא ִנושים ִעם ִִ.המשכון ִנותרנו ִכן ִהכמו ִעלִשאלהעם ִהמשכוִאם ןִבעל

ִלבקש ִתלהיעתר ִו ִפחותהשל ִבחייב ִשפגיעתו ִנכס ִלממש ִבעלִִ,החייב ִיכריע וכיצד
ִ.נושיםִאחריםִשלִהחייבומהחייבִמןִהמשכוןִכאשרִהואִמקבלִבקשותִסותרותִ

הוחלִבהליכיִמימושִהמשכוןִומכירתוִלצדִגִנשאלהִהשאלהִבאשרִלשלבִשבוִכברִ
ִהנכ ִאת ִלמכור ִגם ִלו ִמאפשרת ִהחייב ִשל ִהפדיון ִזכות ִשיחפאם ִלמי בענייןִִץ.וס

ִהדברִאסורִזליבנסקי ִזהִמכוחִִ,סברהִדעתִהרובִכי ִוביקשהִלשאובִפתרון תוםִעקרון
ִעצמוִלביןחייבִהבחנהִביןִפדיוןִהחובִעלִידיִהיוצרִאינוִקרוןִהאמורִיברם,ִהע54ִ.הלב

ִ.מכירתוִלצדִג
ברורהִהלב,ִועםִזאתִאיןִבידינוִדרךִתוםִבכלִהמקריםִהללוִהנחנוִכנתוןִאתִחובתִ

ִ ִנלהכריע. ִהכרעה ִכללי ִללא ִותרנו ִשספציפיים ִבאף ִעסקינן ִסוגיות יםִעימותהשבהן

______________ 

 .3,ִלעילִה"שִשמחוניעניין53ִִ

ִ.46ִ,ִלעילִה"שִזליבנסקיעניין54ִִ
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אמותִשנהיהִמצוידיםִבמתבקשִוִ,מקריִקצהִיוצאיִדופןִה.ִאיןִאלוידועיםִמראשִצפויים
ִ.ברורותמידהִ

 לב ככלי קיבולתום  פרק ב:

ִ,כךחרת.ִבפועלִמיישםִדוקטרינהִאאךִלב"ִתוםִלעיתיםִביתִהמשפטִמשתמשִבמונחִ"
קבעִביתִהמשפטִכיִבעתִמתקלִביןִשניִרוכשיםִיועדףִהרוכשִהשני55ִִגנזבענייןִִ,למשל

ִהרוכשִהראשוןִהיהִבזמןִאםִהרוכשִהראשוןִ יכולִלרשוםִהערתִאזהרהִולאִעשהִכן.
ִשאי ִמכיוון ִזכותו ִאת ִאיבד ִ-בזמן ִהאזהרה ִהערת ִשרישום ִהתאונהִהוא ִאת גרם

ִוִ,המשפטית ִהוא ִחוסר ִכדי ִעולה ִהקנייןִתום ִדיני ִבמסגרת ִכי ִנמצא ִאובייקטיבי. לב
הזכותִהקניינית.ִלכאורהִזוִִהִשלומימושִמההחילהִהפסיקהִחובותִהמשליכותִעלִיישו

ִמעין 56ִִ,נזיקית-תפיסה ִולא ִהקנייןִהיה ִדיני ִשכן ִהקניין, ִבדיני ִמקום ִלה ִלהיות אמור
עיםִבחלוקתִהאחריותִנזיקיןִמסייהודיניִהחוזיםִמסייעיםִלנוִלהקצותִזכויות,ִבעודִדיניִ

אםִנעשהִשימושִִגנזִפסקִדיןלהביןִאתִאפשרִברם,ִנראהִכיִיהיה57ִִ.ובנוגעִלזכויותִאל
58ִ.נכנהִאותוִ"ריבונותִעםִאחריות"שלב,ִתוםִקרוןִספציפיִיותרִמאשרִיבע

______________ 

ִ.408–407,ִבעמ'7ִ,ִלעילִה"שִגנזעניין55ִִ

ִה56ִ ִאת ִהגישה ִבע"א ִפרוקצ'יה ִהשופטת ִנקטה ִאריאן189/00ִזו ִנ' ִנח)ויינברג ִפ"ד ,4ִ )769ִ ,800ִ

ִשכאִ,(2004) ִזהירותִר ִחובת ִשל ִקיומה ִמצדיקים ִחברתית ִמשפטית ִמדיניות ִ"שיקולי ִכי קבעה

ִלהגןִ ִנורמטיבי,ִאתִבעלִהעיסקהִהראשונהִלנקוטִפעולתִרישוםִכדי ִכעניין ִאשרִתחייב, מושגית,

ךִלאִרקִעלִעצמו,ִאלאִגםִעלִאינטרסיםִשלִאחריםִהעלוליםִלהיפגעִבהיעדרִרישוםִכזה".ִעלִכןִבכ

ִזהירותִ-אי ִחובת ִשל ִהפרה ִגם ִמוכחת ִשבהן ִקונקרטיות ִבנסיבות ִעשוי, ִאזהרה ִהערת רישום

ִלפקודתִהנזיקיןִ]נוסחִחדש[.35ִקונקרטית,ִלעלותִכדיִרשלנותִולהקיםִעילהִנזיקיתִלפיִס'ִ

307ִמאִִעיוניִמשפטואביחיִדורפמןִ"צדקִביחסים"ִִחנוךִדגן57ִ ִלעיל2019ִ)308ִ, ִכהן, ִראוִוהשוו .)

ִספרִזוסמן("ִברנטִנ'ִברנט;ִדניאלִפרידמןִ"דיןִהקניןִודיןִהאשםִ)בעקבות212ִ–209,ִבעמ'4ִה"שִ

ִ(.1984ִואח'ִעורכיםִ)אהרןִברק253ִ–249ִ,241

רביב207/79ִִע"אִִאהיושִבמונחִ"תוםִלב"ִחלףִשימושִבעיקרוןִספציפיִיותרִלשימדוגמהִנוספת58ִִ

ִ ִבע"מִנ' ִפ"דִלזביתִיולסִבע"ממשהִושות' ,(1)ִ533ִ(1982ִ ִד"נ ִרביב22/82ִִ(; ביתִיולסִבע"מִנ'

ִבע"מ ִפ"דִמג)משהִושות' ,1ִ ִהמפרסםִמכרזִשםִִ,(1989)441ִ( ִגםִגוףִפרטי קבעִהשופטִברקִכי

ִבשוויון ִלנהוג ִמחויב ִוזאתִמכוחִעקרון ,ִ ִאִֵתום ִהשופטים ִעלִהדבריםהלב. ִומלץִחלקו ִלוין ִ,לון,

לאִנהגִבשוויוןִאםִלבִאףִתוםִפלוניִיקייםִאתִחיוביוִבשיכולִכיִוִ,וסברוִכיִזוהיִקפיצתִדרךִלוגית

וכללִהצדדיםִהמשתתפיםִבמכרזִִ,ביןִהמציעיםִהשונים.ִתחרותִהוגנתִאינהִבהכרחִתחרותִשוויונית

דיִגוףִפרטיִאינםִמצפיםִלהחלתוִשלִעקרוןִהשוויון.ִברם,ִנראהִכיִעמדתוִשלִהשופטִשהוצאִעלִי

מיִשעורךִמכרזִחבִחובתִאמוןִהנובעתִממעמדוִכשופטִשברקִמחויבתִאםִיוצאיםִמנקודתִהנחהִ

בתחרותִביןִהצעות.ִחובתִהשוויוןִהיאִנגזרתִישירהִמהחלתִחובתִהאמון.ִנמצאִכיִהשימושִבמונחִ

ִקיבולִהחורגִממידותיוִשלִהעיקרוןִהספציפיִשבאמצעותוִישִלהכריעִבעניין.ִלב"ִנטלִתוםִ" כלי

ִ(.1995)134ִ–129ִתחולתִהמשפטִהמינהלי:ִחברותִממשלתיותלענייןִזהִראוִאברהםִוינרוטִ
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זכותִהקנייןִאינהִשהעיקרוןִהמוצעִשלִ"ריבונותִעםִאחריות"ִיוצאִמנקודתִהנחהִ
גורםִנזקִלזולתִבשיעורִשוגִבשרירותִולנצלִאתִזכותוִבאופןִמאפשרתִלבעלִהזכותִלנה

ִמ ִמפיק ִשהוא ִהתועלת ִעל ִמשמעותי ִבאופן ִזכותִההעולה ִהקניינית. ִבזכותו שימוש
ִזכותםִשלִצדדי ִתידחהִבמקרהִזהִמפני שנפגעיםִמהשימושִבזכותִשלישייםִִםהקניין

לב,ִבמובןִתוםִכחסרִ,ִגםִאםִאיןִלהגדירִאתִבעלִזכותִהקנייןִ(השימושִבזכות-מאיאוִ)
מניעיםִזריםִולאִענייניים.ִנמצאִכיִהעובדהִשהגענוִזהִשהואִפועלִ)אוִנמנעִמפעולה(ִמ

ִהדיון ִאת ִמסיימת ִאינה ִלפלוני ִקניין ִזכות ִשיש ִנוספתִִ,למסקנה ִבחינה ִלערוך ויש
ִהמאזנתִביןִהתועלתִשבהפעלתִהזכותִהקנייניתִלביןִהנזקִשנגרםִכתוצאהִמהפעלתה.

14ִלסעיףִפרשנותוִשלִהשופטִאנגלרדִִלאםִנתבונןִעאחתִעלִגישהִזוִנוכלִלעמודִב
מבחןִמכילִלחוקִהמקרקעין14ִִסעיףִִהדברים,ִעלִפני59ִ.רוקרבענייןִעיןִקלחוקִהמקר

ִהזכות ִבעל ִשל ִמניעיו ִנבדקים ִשבמסגרתו ִלפגועִוִ,סובייקטיבי ִהיא ִתכליתו ִכל אם
ִ ִבזולת, ִנשללתאזי 60ִִ.זכותו ִבעניין ִִרוקראולם ִמבחןִהוסיף ִגם ִאנגלרד השופט

אובייקטיבי,ִהיוצרִאיזוןִביןִהתועלתִשלִבעלִהזכותִלביןִהנזקִשנגרםִלזולת.ִלפיִמבחןִ
הנזקִשייגרםִלצדִג,ִלביןִזה,ִככלִשקייםִפערִגדולִביןִהתועלתִשתצמחִלבעלִהזכותִ

ִהיאִשימוש14ִִלהפעילִאתִסעיףִאפשרִיהיהִ "נגד"ִבעלִהזכותִולקבועִכיִהתנהגותו
ִכות.לרעהִבז

ִקנטונ ִדין ִבפסק ִביטוי ִלו ִשנמצא ִעיקרון ִזה ִבעניין ִאימץ ִאנגלרד ִליהשופט
ִִבעלִדירה61ִבשווייץ: ִבנייהִמרשויותִהציבורִלהקמתִביתןִרבביתִמשותףִקיבל שיון

ִהבית. ִִבגינת ִהביתן ִאת ִבנה ִביתמהוא ִהדיירים. ִאספת ִשל ִהסכמתה ִאת ִלקבל ִבלי
מבחינתִהמשפטִהפרטיִהשימושִברכושִשיוןִהבנייה,ִמשוםִשבראיןִדיִִהמשפטִקבעִכי

ישִִכלִהדיירים.ִהנתבעִטעןִנגדִהתביעהִלהריסתִהביתןִכישלִִההמשותףִטעוןִהסכמ
ִ,המקרהִהמשפטִאתִנסיבותִבכךִמשוםִשימושִלרעהִבזכות.ִבמסגרתִטענהִזוִשקלִבית

הביתןִהנדוןִחסםִִ.ִהואִמצאִכינוטהִהדיןִכדיִלהיווכחִלאןִמאזןִהאינטרסיםִביןִבעלי
ִענייןִ ִהיה ִלא ִלנתבע ִזאת, ִלעומת ִהתובע. ִשל ִמדירתו ִהנוף ִמראה ִאת ִניכרת במידה

תיםִרחוקותִבקיץִיזהִשימשִבעיקרִלאחסוןִשקיִזבל,ִורקִלעשכןִִ,מהותיִבקיוםִהביתן
ִ ִלנתבע ִמזו, ִיתרה ִהביתן. ִיד ִעל ִהנתבע ִמשפחת ִישבה ִדירתו,ִיש ִאורך ִלכל מרפסת,

ִ ִהביתןשפונה ִכמו ִרוח ִוִ,לאותה ִלמטרהִאפשרהיה ִבה ִתוךִִלהשתמש ִכי ִאם דומה,
ִזה ִעל ִבהרבה ִעלה ִהביתן ִבסילוק ִהתובע ִשל ִעניינו ִלכן ִקטנה. ִהנתבעִִהשקעה של

ִ ִבקיומו. ִביתלנוכח ִקבע ִזה ִדברים ִהביתןִִמצב ִלהריסת ִבתביעה ִהיה ִלא ִכי המשפט
ִ,אלאִיחסיִ,בהתאםִלגישהִזוִנמצאִכיִהקנייןִאינוִמוחלטמשוםִשימושִלרעהִבזכות.ִ

ִו ִהנזקִשייגרםִלאחריםִכתוצאהִעריכתִמחייב ִלבין ִהקניין ִבעל ִשל ִזכויותיו ִבין איזון
ִ.ומשימושִבזכויותִאל

______________ 

 (.1999)199ִ(1ִ,ִפ"דִנה)רוקרִנ'ִסלומון6339/97ִרע"א59ִִ

שםִהובהרִכיִהכפייהִעלִִ,16עילִה"שִראוִוהשווִוינרוטִ"שימושִלרעהִבזכותִבמשפטִהעברי",ִל60ִ

ִמידתִסדוםִבמשפטִהעבריִנועדהִלשרשִתופעותִשלִשרירותִלשמהִגםִבתחוםִהקנייןִהפרטי.

61ִDie Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden 1994-5, ZF 73/94 (Switz.).ִ
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ִ ִבעניין ִאנגלרד ִהשופט ִשל ִבמבחן ִהתוצאהִִרוקרשימוש ִאת ִלהבין מאפשר
העלותִוהטרחהִשנדרשתִמצידוִ,ִשהריִבענייןִזהִנערךִאיזוןִביןִגנזשהתקבלהִבענייןִ
לצדדיםִשלישייםִשעלולִלהיגרםִהנזקִגובהִלביןִהרהִרישוםִהערתִאזשלִהרוכשִלצורךִ

ִאתִ ִולסכן ִהפקר" ִ"מנהג ִלנהוג ִיכול ִזכות ִשרוכש ִמי ִאכן, ִהמרשם. ִעל המסתמכים
ִש ִבכך ִזכויותיו ִתאונהִהוא ִגורם ִהוא ִבכך ִאבל ִלהבטחתן, ִאזהרה ִהערת ִרושם אינו

ִשהר ִאובייקטיבית, ִהצדקה ִכל ִאין ִולהתנהגותו ִנוגדת, ִעסקה ִשל ִבמקרה יִמשפטית
ביתִהמשפטִכינהִאת62ִִ.ותלימינימִןרישוםִהערתִאזהרהִההכרוכותִבהטרחהִוהעלותִ
ִ ִ"חוסר ִהדברים ִזכותִִ,לב"תום ִשבידו ִאדם ִעל ִזהירות ִחובת ִמעין ִהחיל ִבפועל אך

ןִביןִוזיאעריכתִפנינוִהגדרהִשלִהזכותִהמשפטיתִבאופןִשמחייבִללמעשה,ִמשפטית.ִ
ִלזולת.תועלתוִשלִבעליהִלביןִהנזקיםִשהואִמסבִ

ִ ִכי ִאפוא ִתתבנראה ִרובד ִשורר ִהקיימת ִאחריות"-פסיקה ִעם ִ"ריבונות ִשל ִ,מודע
ִ ִ"לבתוםִהמכונהִבשםִהכוללִ"חוסר ִהחידושִשלִהשופטִאנגלרדִבעניין בדברִִרוקר.

איזוןִאובייקטיביִביןִתועלתוִשלִבעלִהזכותִלביןִנזקיִהזולתִעשויִלשמשִאמתִמידהִ
ִוהחובו ִהזכויות ִמתחם ִלהגדרת ִבכללותם.כללית ִהקניין ִבדיני ִיעִת ִזה חורגִקרון

האמורִאינוִחלִעלִמיטלטלין14ִִבעודִסעיףִִ:לחוקִהמקרקעין14ִמהוראותיוִשלִסעיףִ
רישוםִהערתִאזהרה(,ִהעיקרוןִהאמורִחלִ-ולאִלמחדליםִ)כגוןִאיִ,ומתייחסִרקִלמעשים

נייןִכמתחםִהִכלליתִשלִדיניִהקיגםִעלִמיטלטליןִוגםִעלִמחדלים,ִשכןִהואִנובעִמראי
ִשעהִשנגרםִנזקִלזולת.בשרירותִלבִאיןִמאפשריםִשבוִ

ִהמוצעת ִלתזה ִִ,בהתאם ִשימוש ִלעשות ִנכון ִלא ִכי ִ"נראה ִהכולל ִבשם ,ִלב"תום
עריכתִמאזןִאינטרסיםִספציפיִביןִבעלִזכותִלביןִִ–וחלףִזאתִישִ"לקרואִלילדִבשמו"ִ

עלִהזכותִפועלִבאופןִבִהנפקותִהיאִגדולהִבמקרהִשבוִצדִגִהנפגעִממימושִהזכות.
.ִבמקרהִזהִקשהִולגיטימיִואיןִלהליןִעלִפעולתוִמכיווןִשישִלוִאינטרסִשהואִמממש

ִ ִחסר ִשהוא ִלומר ִלבתום ,ִ ִאבל ִיהיה ִזכותאפשר ִאת ִבזולתִולהגביל ִהפגיעה ִלנוכח
ִ.והחובהִלאזןִביןִהתועלתִהמופקתִעלִידיִבעלִהזכותִלביןִהנזקִהנגרםִלזולת

ִלראי ִיבהתאם ִה ִמחודשת ִנבקש ִזו ִבצמתיםִכעת ִשהתעוררו ִהשאלות ִאת לפתור
ִהשוניםִלאורךִחייִהמשכון.

______________ 

62ִִ ִבע"א ִשאת ִביתר ִהודגש ִזה ִלחאםע7113/11ִעניין ִעזבון ִנ' ִביאד ִזבון ִפס' ִשל12ִִ, ִהדין לפסק

כיִ"רישוםִהערתִאזהרהִהואִאקטִפשוטִוזול.ִבמחירִשלִשםִצויןִ(,27.2.2014ִִאר"ש)ִהשופטִעמית

ִתאונותִִש"ח159ִ ִולמנוע ִאזהרה ִהערת ִלרשום ִניתן ִספורות, ִדקות ִותוך ִזה, ִדין ִפסק ִליום נכון

ומיִעתקִולבזבזִמשאביִשיפוט.ִבמונחיםִהשאוליםִמשפטיותִקשות,ִאשרִעלולותִלהורידִלטמיוןִסכ

ִ.)ההדגשהִבמקור(ִמולִתוחלתִנזקִגבוההִביותר"ִאפסיתמדיניִהנזיקין,ִעלותִמניעתִהנזקִהיאִ
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 זה המוצעתהת  יישום  פרק ג:

 יצירת המשכון .1

ִישִלערוךִאיזוןִביןִהתועלתִבהתאםִלתזהִהמוצעתִשלִקנייןִכ"ריבונותִעםִאחריות" ,
ִהקניי ִבעל ִשל ִמהתנהגותו ִכתוצאה ִלזולת ִשנגרם ִהנזק ִלבין ִהקניין ִזכות ִבעל ן.ִשל

ִ ִבהתאםִלכך, ִלהכריעִבתחרותִשבין ִניתן מקצועיִלאִזכותִהמשכוןִשלִנושהִנראהִכי
מכוחִהלכתִהשיתוףִהכלליתִבנכסִהממושכןִִקנייןִשביושרִטועןִלזכויותהזוגִִלביןִבן

ִהלא ִהנושה ִאחד, ִמצד ִספציפי. ִשיתוף ִמכוח ִבדיקותִ-או ִבביצוע ִמיומן ִאינו מקצועי
הואִלאִיוטלִעליוִנטלִלצאתִמגדרוִולבצעִפעולותִששישִלוִאינטרסִלגיטימיִוחקירות.ִ

ולאִלהרתיעִִ"לאִלנעולִדלתִבפניִלווים"זהוִגםִאינטרסִציבוריִאינוִמיומןִורגילִבהן.ִ
,ִהנזקִהנגרםִלבןִהזוגִשזכותוִלאִנרשמהִאחרמצד63ִִ.ממתןִהלוואותִנושהִלאִמקצועי

ִעצום ִהוא ִאך ,ִ ִהיה ִטרחהִמינימאפשר ִבאמצעות ִזה ִנזק ִרישוםִהערתִִתלילמנוע של
ִזכויותיו ִבדבר ִאאזהרה ִִ,מנםו. ִפורמהלעיתים ִרישום ִעל ִעלולהִִליעמידה ִזכויות של

ִהמשפחתי ִהתא ִבלכידות ִנושה64ִִ,לפגוע ִבין ִלהבחין ִנכון ִכי ִנראה ִזה ִבהקשר אולם
ִמקצועיִלביןִנושהִלאִמקצועי.

ִסדרתי ִבאופן ִזכויות ִהממשכן ִחוזר" ִ"שחקן ִהוא ִהמקצועי ִאפשרִִ,הנושה ולכן
ִהממסד ִמן ִחלק ִבו ִשל65ִִלראות ִהכלל ִבמסגרת ִציבוריות ִחובות ִעליו שמוטלות

"ריבונותִעםִאחריות".ִחובותִכלפיִהאינטרסִהציבוריִהמוטלותִעלִגוףִממוסדִעשויותִ
כךִישִלהוסיףִִלעלכלולִגםִשמירהִעלִהאינטרסִהציבוריִשלִלכידותִהתאִהמשפחתי.ִ

ִומורג ִמיומן ִמקצועי ִנושה ִשהרי ִמעשי, ִטעם ִלגילויִגם ִהדרושות ִהבדיקות ִבביצוע ל
דיִעבורוִלבדוקִאםִישִמזכויותִשלִצדִשלישיִבנכס,ִוממילאִלאִתהאִזוִמעמסהִכבדהִ

,ִלנושהִמקצועיִאינהִכבדהזוִמעמסהִשלבעלִהנכסִבתִזוגִשהינהִשותפהִלנכס.ִמכיווןִ
ִאחריותִזו.עליוִנכוןִלהטילִ

וטלותִעליוִחובותִציבוריותִלעומתִזאת,ִנושהִלאִמקצועיִאינוִחלקִמןִהממסדִשמ
גםִבמישורִהמעשי,ִהטלתִנטלִשלִבדיקהִמעברִלרשוםִכגוןִלכידותִהתאִהמשפחתי.ִ

ִ ִקשה ִהפומבי ִעליוִלגביו,במרשם ִתוטל ִִ,ואם ִלהוציאהיא ִנותניִִועלולה ממעגל
במקרהִ.ִעלִכןִהאינטרסִהציבוריִמחייבִמבחינתודיִמהאשראי,ִשכןִהסיכוןִיהיהִחמורִ

במסגרתִהכללִשלִ"ריבונותִעםִאחריות"ִיוטלִִ.עלִבןִהזוגדווקאִלִהנטהטלתִאתִזהִ
______________ 

קובעִכיִאיןִלהחילִחובותִשונותִהחלותִעלִִ,1993-)א(ִלחוקִאשראיִהוגן,ִהתשנ"ג15ס'ִִ,למשלִ,כך63ִ

ִכגוןִעריכתִחו רעונה,ִופִ זהִבכתבִוגילויִפרטיםִשוניםִביחסִלהלוואהִמיִשעיסוקוִבמתןִהלוואות,

ִזרימתִ ִולאפשר ִלווים" ִבפני ִדלת ִלנעול ִ"לא ִביקש ִהמחוקק ִהלוואות. ִבמתן ִעוסק ִשאינו ִמי על

ִמקצועיים.לאִאשראיִשוטפתִגםִמנושיםִ

ִ.407,ִבעמ'7ִ,ִלעילִה"שִגנזעניין64ִִ

ִ)אהרןִברק819ִחלקִגִִמאמריםִ–ִספרִשמגרקוןִ"הבנקִכסוכנותִחברתית"ִמיכלִרובינשטייןִובעזִאו65ִ

עלִההשלכותִהאזרחיותִשלִחוקִאיסורִִ:;ִאביִוינרוטִ"הבנקִכסוכנותִממשלתית(2003ואח'ִעורכיםִ

ִ(.2016)179ִ,35ִִרבעוןִלבנקאותהלבנתִהון"ִ
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ִִ,עליוִלדאוגִלרישוםִזכויותיו שלִאובדןִכמיִשנטלִסיכוןִִוישִלראותואםִלאִעשהִכן,
ִ.ירמהִאתִהנושהִואותוִוימשכןִגםִאתִחלקוִשלוִבנכסִובןִזוגחלקוִבנכסִבמקרהִש

ִבע ִשימוש ִכי ִייצוין ִאחריות" ִעם ִ"ריבונות ִשל ִבסיסִקרון ִלהניח ִבהחלט עשוי
כיִהבנקִכאמורִבאותוִענייןִנקבע66ִִ.שמחונינורמטיביִהולםִלתוצאתִפסקִהדיןִבענייןִ

לאִהסבירִכהלכהִלבתִזוגוִשלִהחייבִאתִתוכןִהמסמךִשעליוִחתמהִכהסכמהִלרישוםִ
ִהצדדיםהמשכנת ִבין ִהאחריות ִאת ִכן ִעל ִחילק ִהמשפט ִבית ִהאישהִִ,. ִבזכות והכיר

,ִשכןִאנוִמכיריםִאתִלעילִיתִזכויותיהִבביתִהמגורים.ִתמהנוִעלִכךבמחציתִמתוךִמחצ
האמורותִלהיותִִ,םִתורם"ִבדיניִנזיקיןִאךִלאִבהכרעותִביןִזכויותִקנייניותהמונחִ"אשִ 

לפיהִמוטלתִחובהִלערוךִש.ִברם,ִאםִמאמציםִתזהִשלִ"ריבונותִעםִאחריות",ִריותבינ
למשל,ִִ,צאהִזוִהיאִדברִנאהִומתקבל.ִכךתוִ,איזוןִביןִהזכותִהמשפטיתִלנזקיִהזולת

ִ ִבמקרה ִשל ִחוסר ִִלבתום ִלא ִהצדדים ִשני ִמצד ִבינתינתן ִהמשפטִריתהכרעה ִובית ,
כךִשהנזקִשלִצדִאחדִלאִיהיהִחריףִמזהִשלִידיִאתִזכותִהקנייןִבאופןִשיביאִלִםיתח

ִבמקרהִזהִהאחר ִל. ִנורמטיבי ִכלי ִבימאפשרִהפנינו ִזכויותִהקניין ןִלערוךִחלוקהִשל
67ִ.שמחוניהצדדיםִבדומהִלקביעהִבענייןִ

 המרת משכון .2

המרתִמשכון.ִהכללִהואִשלִִהבסוגיגםִזהִהמוצעתִעשויהִלהקנותִכלליםִלהכרעהִהתִֵ
ִאינהִמתחםִשלִשרירותִבלבדשכאמורִ אחריותִנשיאהִבאלאִכוללתִגםִִ,זכותִהקניין

ִלנזקיִהזולת.ִבהתאםִלכךִנמצאִכדלהלן:
ִִומאידךִִסירובוִלהמירִאתִהמשכוןִלנכסִאחר,מהמשכוןִִאיןִשוםִתועלתִלבעלאם

ִ ִכנו, ִעל ִהמשכון ִמהותרת ִכתוצאה ִנזק ִלממשכן ִייגרם ִגיסא עםִִיהאִהדיןאזי
ִהממשכן ִ-אי. ִאפשר ִבזולת ִולפגוע ִבשרירות ִהזכותִלפעול ִיכול". ִאני ִכי "רק

ִמנזקִכתוצאהִ ִאחרִסובל ִמישהו ִבשרירותִכאשר כשלעצמהִאינהִמאפשרתִלנהוג
ִמכך.

ִִ ִאם ִאין ִלממשכן ִתועלת ִאחרממשמעותית ִלנכס ִהמשכון ִִ,המרת ִאיןִאזי ִכי ברור
ִמקוםִלחייבִאתִבעלִהמשכוןִלהסכיםִלהמרתִהמשכון.

ִחסרִהרבה"ִאוִִ[הממשכן]חסרִקצתִוזהִִ[בעלִהמשכון]שהםִבבחינתִ"זהִקריםִבמ
,ִכפיִתועלת–עשהִבהתאםִלמבחןִנזקיההכרעהִת,ִ"זהִאינוִחסרִכללִוזהִחסרִקצת"

______________ 

 .3,ִלעילִה"שִשמחוניעניין66ִִ

ִבינִהדוגמ67ִ ִשאינה ִלתוצאה ִלהגיע ִכדי ִאחריות ִעם ִריבונות ִשל ִבעיקרון ִלשימוש ניתןִִריתנוספת

ִיהלראותִבפסקִ ִיוסף2247/03ִם(ִ-דיןִשניתןִבה"פִ)מחוזי ִִרשףִנ' ִבענייןִזהִדן16.3.2004ִ)נבו .)

שוםִירבמחדלִבמצבִשלִִעלִעיקולִמאוחרִההתחייבותִלרישוםִמשכנתשלִביתִהמשפטִבעדיפותִ

ִמכיווןִשמדוברִבבנקבדברִהערתִאזהרהִ ִביתִהמשפטִקבעִכי שהואִנושהִמקצועיִִ,ההתחייבות.

ִלמשכנת ִעדיפות ִתינתן ִחברתית", ִכ"סוכנות ִתפקידו ִעקב ִלציבור ִמוגברת ִאמון ִחובת עלִִההחב

בלבד.ִלכאורהִזוִמסקנהִשקשהִלהלוםִאותהִעםִדיניִהקניין,ִשאיןִבהם85%ִִהעיקולִבשיעורִשלִ

ִהתִֵמקוםִלחלוקתִאחריותִנז ִנראהִכי ִברם, ִכמסגרתִהכוללתִיקית. זהִהמוצעתִבדברִהכרהִבקניין

ִמסגרתִנורמטיביתִהמאפשרתִחלוקהִמסוגִזה.יוצרתִהִגםִאחריותִכלפיִהזולתִבבחּו
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שלִִובעלִהמשכוןִשוליִואילוִתועלתנזקוִשלִכלומר,ִאם68ִִ.רוקרשנעשתהִבענייןִ
ִ ִרבה, ִהממשכן ִזאתאזי ִלעומת ִהמרתו. ִאת ִיחויבִלאפשר ִהמשכון ִהנזקִבעל ִאם ,
עשויִהממשכןִגםִאםִמוצדק,ִהמשכוןִִרתלהמִוסירובאזיִִ,משמעותילבעלִהמשכוןִ

ִהמ ִמהמרת ִתועלת ִלהפיק ִשכון. ִאם ִהגם ִהנזק ִהנגכלכלי ִלממשכן משמעותיִרם
בעלִשהרבהִיותר,ִתועדףִזכותוִשלִבעלִהמשכון.ִישִלהביאִבחשבוןִאתִהעובדהִ

זכותוִמטהִִ,אםִהואִנפגעִבאופןִמשמעותיועלִכןִִ,המשכוןִהואִבעלִזכותִמשפטית
ִאתִכףִהמאזניים.

 מימוש משכון .3

רסִשלִבעלִבמסגרתהִנערךִאיזוןִביןִהאינטשִ,"ריבונותִעםִאחריות"שלִזהִהמוצעתִתִֵה
ִ ִעשויה ִהזולת, ִנזקי ִלבין ִשנדונוִהזכות ִהשונות ִבסוגיות ִהמשפטי ִהנתיב ִאת להתוות

ִאתִהמקריםִהבאים:ִהביחסִלמימושִמשכון.ִנבקשִלבחוןִלאור
ִלנושיםִִ)א( ִאו ִלחייב ִנזק ִגרימת ִתוך ִהמשכון, ִבמימוש ִהמשכון ִבעל ִשל השתהות

ִאחרים;
ִמבליִלממשִאתִהמשכון;ִשלִבעלִהמשכוןִבדרכיִגבייהִאחרותִשימושִ)ב(
ִבעלִהמשכוןִונושיםִאחרים.הממשכן,ִהתנגשותִביןִאינטרסיםִשלִִ)ג(

 במימוש הותתהש)א( 

ִבעלִמשכוןִהמשתההִבמימושִה ִִ,נזקִברורלחייבִמסבִמשכון שכןִולעיתיםִגםִחמור,
ִחדלותִפירעון.ִלעומתִזאת,ידיִאתִהחייבִלאףִלהביאִעלולִוִ,החובִתופחִוצוברִריביות

ִההואִמשכוןִלאִייגרםִנזקִאםִבעלִהל ִקריִלאִישתההִבמימוש. אינטרסִשלוִבמשכון,
ִההלוואה ִאחרִִ,החזר ִלמישהו ִלהלוות ִיכול ִהוא ִתועלת, ִמבחינת ִגם ִבמלואו. יתקיים

ִשִ,ממנוִולהרוויחִריביות ִלהשתמשִבאשראי ִיכולִהואִולאִלהכריחִאתִהממשכן אינו
ִלפרוע ִבמקרהִזהִ. ִנראהִכי ִאינהלכן במימושִִכוללתִגםִזכותִלהשתהותִזכותִהקניין

ִ.המשכון
ִ ִזאת, ִלעומת ִהחייבאם ִשל ִאחרים ִנושים ִהם ִלמימוש ִלפעול ואילוִִ,המבקשים

ִִעצמוִחייבה ִבאינו ִמעוניין ִלכך, ִאזי ִפנינו ִהנזִ,אינטרסיםמשולש ִאת ִלבחון קִועלינו
ִמצלעותִהמשולשִכדלהלן:ִתוהתועלתִבכלִאח

ִ ִנזקִכתוצאהִממימוששייתכן ִשלִנכסִִייגרםִלממשכן ִשהריִמימושִכפוי נכסִשלו,
ִנזקים ִִ,גורם ִשכרהלרבות ִאת ִלשלם ִשלצורך ִהנכסיםִו ִהתמורהִִובדרךִ,כונס כלל

ִזוִשתתקבלִבמכירהִרגילהמהמתקבלתִבמימושִמהירִואףִכפויִנמוכהִ עוד,ִאםִזאתִו.
להידרשִִיבלמהחובִלפרועִאתִלהניחִכיִיהאִבידוִבהמשךִהדרךִִיסודִסבירלחייבִישִ
לוִנזקִבלתיִהפיךִבלאִטעם.ִודוק,ִמימושִהמשכוןִיגרוםִאזיִנכסִשבבעלותו,ִִלמימוש
אםִ,ִולאִהִהיתכנותלכניתִכלכליתִשישִובמצבִשבוִהממשכןִמציגִתרקִקייםִמתנזקִזהִ

ִגרידא ִבאופטימיות ִמדובר ִאם ִאולם, ִהקיר". ִעל ִִ,"הכתובת ִוההשתהות בהִימסאינה

______________ 

 .59,ִלעילִה"שִרוקרעניין68ִִ



 משפט ועסקים כז, תשפ"ב , אריק מגידישאבי וינרוט

26 

ִל ִִאלאִ,תועלתחייב ִרק ִנזק ִריבדמות ִהחובהצטברות ִותפיחת ִביות ,ִ ִלהיעתרִאזי יש
ִלגיטימיִלבקשתִהנושיםִהנוספיםִולפעולִלמימושִהמשכון ִאינטרס ִאין ִאםִלממשכן .

ִהמימוש ִאת ִלדחות ִאזי ִהממשכןִ, ִשל ִהתועלת ִעל ִגובר ִהאחרים ִהנושים ִשל הנזק
בהשתהות.ִלעומתִזאת,ִאםִלממשכןִישִסיכויִריאליִלפדותִאתִהמשכוןִאםִיינתןִלוִזמןִ

לוִנזקִשלִאובדןִהבעלותִבנכסִשלו.ִזהוִנזקִהגוברִעלִהתועלתִיִמימושוִיגרוםִאזלכך,ִ
ִ ִהאחרים. ִהנושים ִשל ִאחרמצד ִאם ,ִ ִבעלת ִאינהִכוללתִהתוכנית ִהכלכלית ההיתכנות

ִ,ִשכןאבדִאתִהנכסצפויִממילאִלהממשכןִאזיִהחובותִגםִלנושיםִהאחרים,ִשלִפירעוןִ
ִי ִהמשכון ִהסרת ִהִנקטולאחר ִהאחרים ִוהנושים ִגבייה ִיליכי ִמהנכס. ִכיִיפרעו נמצא
להעדיףִִזהִישולנושיםִהאחריםִלאִיהיהִכדיִלהיפרע.ִבמקרהִִ,הממשכןִיאבדִאתִהנכס

ִהאחרים. ִהנושים ִשל ִהאינטרס ִִאת ִכי ִאפוא ִלנמצא ִלהביא ִיוכל ִידיהממשכן
הנושיםִהאחריםִאךִבניגודִלרצונםִשלִהנכסִבהסכמתִבעלִהמשכוןִהשתהותִבמימושִ

ִ ִהירק ִיש ִאם ִכלכלית ִתכנות ִלפריעת ִהנשייה ִוִלשהן ִהמשכון ִבעל ִההן ִנושיםשל
ִהאחרים.

 ותדרכי גבייה אחר)ב( 

ִ 23ִִסעיף ִכי ִקובע ִהמשכון ִלחוק ִהמשכון ִמונע ִאינו ִאת ִמבעליו ִהליכי גבייהִלנקוט
נקוטִהליכיִגבייהִאלוִולאִלממשִאתִ.ִנמצאִכיִלבעלִהמשכוןִישִזכותִחוקיתִלאחרים

סופוִשלִהמבחן.ִהגדרתִהקנייןִכריבונותִעםִִומהִשלִזכותִאינאבלִקיוהמשכוןִתחילה.ִ
ִשִלבחוןזכותִהקנייןִבאופןִשלאִיסבִנזקִלאחרים.ִעלִכןִישלִשִומיאחריותִמחייבתִמ

ככלל,ִבראיִהתועלתִלבעלִהמשכוןִאלִמולִהנזקִשעלולִלהיגרםִלממשכן.ִִהליכיםִאלו
מןִהמשכון.ִמדוברִבהליכיםִאיןִסיבהִלנקוטִהליכיִגבייהִאחריםִכאשרִאפשרִלהיפרעִ

אםִהליכיִמימושִהמשכוןִואיןִבהםִצורךִמבחינתִהממשכן.ִאולם,ִִ,שגורמיםִנזקִלחייב
ִגבייהִמאשרִכרוכיםִבהוצאותִמרובותִיותרִ ִהליכי ִאחרים, תועדףִהזכותִשלִבעלִאזי

בהקשרִזהִישִלהביאִבחשבוןִלאִרקִשיקוליםִ,ִעםִזאת.ִלאִלממשִאתִהמשכוןִהמשכון
רִשאשוכרִמתגוררִִהממושכןִבנכסאםִלמשל,ִִ,אלאִגםִשיקוליםִאנושיים.ִכךִ,כלכליים

ִבעניין ִאחרים. ִגבייה ִהליכי ִלהעדפת ִמקום ִיש ִלפנותו, ִלא ִעדיף ִהומניים ִמטעמים
ִלהביאִעברון ִשיש ִאינטרס ִבגדר ִהם ִסוציאליים ִשיקולים ִכי ִהמשפט ִבית ִוקבע

ִהמוטלתִעלִבעלִזכותִובהתאםִלתזהִהמוצעתִהדבריםִמשתלביםִבאחריות69ִבחשבון,
ִהקניין.

 התנגשות בין אינטרסים של הממשכן, בעל המשכון ונושים אחרים)ג( 

רִשכאלהשיבִעלִסדרתִהשאלותִשנותרהִב"צריךִעיון"ִכעתִזהִהמוצעתִננסהִתִֵבעזרתִה
ִלב.תוםִקרוןִהכלליִשלִינעשהִשימושִבע

______________ 

ִ.39,ִלעילִה"שִעברוןעניין69ִִ
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 (Marshalling of Securitiesעדוף הבטוחות )יתורת ת( 1)
ִכ ִנראה ִאם ִי ִמבחינת ִנפקות ִכל ִאין ִהמשכון ִִבחירהלבעל ִנכס ִואילוִלהמאיזה יפרע

ִועליוִלהיפרעִמהנכסִשיגרוםִלנושיםִאלאזיִ,ִזונושיםִאחריםִעלוליםִלהיפגעִמהחלטהִ
ִ ִהנזק ִאת ִגםִהקטן ִטעם ִמאותו ִנכון ִזה ִכלל ִיחסיביותר. ִשללגבי ִעםִִו ִהמשכון בעל
ִנושיםִלאִ ִאמובטחים. ִאםִבעלִהמשכון דישִלשאלהִאיזהִנכסִימומשִלטובתִכלומר,

,ִלנושיםִאומנםרעוןִהחובִכלפיו,ִאלִלוִלפעולִבאופןִשיסבִנזקִלנושיםִלאִמובטחים.ִפִ 
ִלהיפרעִואל ִמהיכן ִהמשכון ִלבעל ִלהכתיב ִקנויה ִזכות ִִ,אין ִלראות ִאין ִוגם בעלִאת

ִ ִכחסר ִהמשכון ִִלבתום ִנכס ִבמימוש ִבוחר ִהוא ִִמסוים,אם ִאחרולא ,ִ עליוִאולם
ביתִהמשפטִעורךִמאזןִאינטרסיםִביןִמימושִזכותִקנייןִמכיווןִשִושבִבנושיםִאללהתח

ִלביןִזכותִשלִצדִגִהנפגעִמכך.

 רכי החייב בעת מימוש המשכוןוהתחשבות בצ( 2)
ִ ִסבירהנראה ִארכה ִממתן ִכתוצאה ִנזק ִנגרם ִלא ִהנושה ִמבחינת ִאם ִשכןִלמימושִכי ,
,ִומצדִרעוןִהחובפִ אתִִיכוןִממשיסלהציבִבִיבלמִתִארכהִזוהבטחונותִמאפשרִתמצב
ִמִאחר ִבאופן ִימימושִהמשכון ִעלולִלגרוםִלחייבִנזקִקשה, ִישִידי בהחלטִמקוםִאזי

ִנראהִכיִעל ִכמוִכן בעלִהמשכוןִִלחייבִאתִבעלִהמשכוןִלגלותִאחריותִכלפיִהחייב.
ִ.שִנכסִשפגיעתוִבחייבִפחותהומילבקשתִהחייבִלהעדיףִמלהיעתרִ

החייב על חשבון האינטרסים של של נושים אחרים או  של הםרכיוהתחשבות בצ( 3)
 בעל המשכון

ִנעוץִבתורתִאםִ ִתוםִהמבחן ִמרגעִשהלב, אפשרִ-איִישִנזקִמסויםִלבעלִהמשכוןאזי
אוִעיתויִמסויםִִהואִמעדיףִמימושִשלִנכסִמסויםרִשאכִלבתוםִהואִחסרִלומרִכיִעודִ

ִ ִאבל ִנוחותִשלו. ִהתִֵאםִמטעמי ִמן ִנובע ִצעתזהִהמוהמבחן ,ִ לבדוקִמהִהנזקִִישאזי
התועלתִמהִוכןִִ,יםמובטח-הספציפיִשלִהחייבִומהִהנזקִהספציפיִשלִהנושיםִהבלתי

ִאיזוןִאינטרסים.ולערוךִכלִצד,ִשלִ

 שיקולים סוציאליים( 4)
ִתִֵה ִזה ִמתמצהמוצעת ִכלכלייםיאינה ִבשיקולים ִִ.ת ִמיִהיא ִכל ִכלפי ִאחריות מגלמת

ִהק ִזכות ִשל ִמהפעלתה ִלהיפגע ִזהנייןשעלול ִובכלל ִגםִ, ִבחשבון שיקוליםִִיבואו
70ִ.עברוןענייןִכפיִשאירעִבִ,סוציאליים

 פדיון משכון .4

ִ ִשנקבעִבעניין ִמ71ִרוקריישוםִהעיקרון ִמשכון אמתִלקביעתִִלביוביחסִלזכותִלפדיון
ִ ִכוללתִִהברורמידה ִהנכס ִבעל ִשל ִהפדיון ִזכות ִאם ִהנורמטיבית ִבשאלה להכרעה

גִגםִלאחרִשהחלהִהתמחרותִבמסגרתִהליךִכינוסִנכסים.ִִאפשרותִלמכורִאתִהנכסִלצד

______________ 

ִשם.70ִ
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צדִןִהמצדִאחד,ִזכותִהקנייןִשלִבעלִהנכס,ִומִ,במקרהִזהִמונחיםִעלִכפותִהמאזניים
לציבורִבכללותוִהנזקִשייגרםִהנזקִשייגרםִלזוכהִאוִלמשתתףִבהתמחרותִוכןִִאחר,ה

כינוסִנכסים.ִמזוויתִאםִיפחתִהאמוןִבאפשרותִלרכושִנכסִבאופןִודאיִבמסגרתִהליכיִ
ִבנכסִיראי ִלהחזיק ִלהמשיך ִכדי ִהמשכון ִאת ִלפדות ִמבקש ִאדם ִכאשר ִכי ִנראה ִזו ה

אינטרסִהציבוריִהנזקִלבעצמו,ִזכותוִתגברִעלִהנזקיםִלמשתתפיםִבהתמחרותִואףִעלִ
ִמה ִמדוברִהנובע ִכאשר ִזאת, ִלעומת ִנכסים. ִכינוס ִהליכי ִשל ִבאטרקטיביות פגיעה

כןִולִ,רִאותוִלצדִג,ִממילאִבעלִהנכסִלאִימשיךִלהחזיקִבובפדיוןִהמשכוןִכדיִלמכו
ִ ִכינוסִהנכסים. ִלפגועִבהליכי ִאינטרסִמשמעותיִלאפשרִלו ִאין מכירהִהתמורהִבאכן,

מכירהִעלִידיִבעלִהנכסִעצמו,ִבעתִמהתמורהִפחותהִלהיותִעלִידיִכונסִנכסיםִעלולהִ
ִמכיווןִשכאשרִ ִאולםִִוִשלינחסכותִעלויותִ,מוכרִבעצמובעלִהנכסִולו כונסִהנכסים.

ִזה ִיתרון ִמגלם ִאינו ִבעלִהנכסִעצמו ִידי ִהנגבהִעל ִכונסִִאםִהמחיר ִידי והמכירהִעל
ִיותר ִגבוה ִבמחיר ִהיא ִהנכסים ִהוא ִכי ִנמצא ִכי, ִ"רק ִהקנייניות ִזכויותיו ִאת ִמפעיל

ִיכול" ִשרירותיִ,הוא ִבאופן ִציבורי ִבאינטרס ִלפגוע ִמאפשרות ִאינן ִהקניין .ִוזכויות
ִזה ִבכינוסִבמקרה ִהמכירה ִיעילות ִשל ִציבוריים ִשיקולים ִמפני ִנסוג ִשלו ִהאינטרס

72ִ.נכסים

 סיכום

ִ הלבִאינוִמספקִכליםִשבאמצעותםִניתןִלהכריעִבעימותיםִשבהםִלכלִצדִתוםִעקרון
רִשכאשאלותִרבותִבתחוםִדיניִהמשכוןִנותרוִללאִהכרעהִעלִכןִישִאינטרסִלגיטימי.ִ

ִ ִגםִדהלבתוםִנעשהִשימושִבעקרון ִמענהִלשאלותִ. ִכשלעצמםִלאִסיפקו ִהמשכון יני
לבִנכוןִיותרִלעשותִשימושִבכליִתוםִשימושִבעיקרוןִהכוללִשלִהנראהִכיִחלףִ.ִואל
דיןִזהִנקבעִִבפסק73ִ.רוקרייןִממוקדִיותרִשנמצאִבפסקִדינוִשלִהשופטִאנגלרדִבענה

ִ ִיש ִכי ִלזולת ִשנגרם ִהנזק ִלבין ִהקניינית ִהזכות ִבעל ִשל ִהתועלת ִבין ממימושִלאזן
מדִשלִיאךִמוסיפהִלהִמִ,שלִבעלִזכותִהקנייןִוהזכות.ִגישהִזוִאינהִכופרתִבריבונות

איזוןִביןִשיקוליִהתועלתִשלִבעלִהמקרקעיןִלביןִהנזקִשנגרםִעריכתִומחייבתִִ,אחריות
ִה ִאחרים. ִלגורמים ִכי ִתתבראינו ִרובד ִשורר ִהקיימת ִעםִ-פסיקה ִ"ריבונות ִשל מודע

בריםִאלִפניִהשטחִולשאובִמהםִנדרשִהואִלהעלותִאתִהדִכלִאשרממילאִאחריות",ִו
ִ ִהכרעה. ִבעכללי ִשימוש ִאפוא ִביעשינו ִעימותים ִלפתור ִלנסות ִכדי ִזה ִבקרון עליִין

ִנורמטיביתִ ִדרכים" ִ"מפת ִשרטטנו ִמימושו. ִובעת ִיצירתִמשכון ִבעת ִהשונים הזכויות
ִבארבעת ִהמתעוררות ִהשאלות ִמן ִאחת ִבכל ִאופרטיביות ִלמסקנות מתיִוצִוהגענו

ִ ִלבין ִנכס ִהממשכן ִחייב ִבין ִההעימות ִבעל ִוהנושה ִמשכון ִכן ִהמשכון ִבעל לביןִבין
ִִםצדדי ִשלישיים ִכי ִראינו ִהממושכן. ִבנכס ִאינטרס ִבעלי ִאחרים ִאינטרסיםִשיאף ש

______________ 

ִ.46,ִלעילִה"שִזליבנסקינראהִכיִלכךִכיוונהִהשופטתִוילנרִבעניין72ִִ
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ִהצדדים ִלשני ִִ,לגיטימיים ִכחסר ִמהם ִמי ִלהגדיר ִאין ִוממילא ִהקנייןִלבתום ִהגדרת ,
ִלשקול ִמאפשרת ִאחריות ִעם ִנזקִכריבונות ִביןִ–שיקולי ִלאיזון ִולהגיע תועלת

ִיוכרעשִ,האינטרסים ִויםִאלעימותִולפיו ִל. ִגםִלהגיע ִזהִמאפשר אינןִשהכרעותִאיזון
ִ"חלוקתִאחריות"שלִִהתוךִיצירִ,ריותבינ עדִכהִהייתהִמקובלתִרקִבדיניִרִשאִ,מעין

ִולאִבדיניִהקניין.ִ,הנזיקין
ִ


