
 השפעת הפקעה מאוחרת על מכר מקרקעין:

 סיכול, פירוש, או העברת הסיכון!

 כשולי ע׳יא 5628/99 מלקין נ׳ משה

 מאת

 איל זמיר וממי כץ־קריכלי

 בפרשת מרקץ פסק בית־המשפט שהפקעת מקרקעין שנים אחרי מסירתם
 לקונה אינה מקימה אחריות של המוכר לפגיעה שגרמה ההפקעה לקונה,
 גם אם הבעלות טרם הועברה מסיבה כלשהי. רשימה זו אינה חולקת על
 מסקנתו של בית־המשפט, אלא על ההנמקות שהובילו אליה. בניגוד
 להנמקה של שניים מהשופטים, לא היה צורך להסמיך תוצאה זו על פירוש
 והשלמה של החוזה, משום שהתוצאה קבועה בדין העברת הסיכון שבסעיף
 22 לחוק המכר, החל על המקרה כל עוד לא התנו עליו הצדדים. בניגוד
 להנמקה של השופט השלישי, לא חל על המקרה דין הסיכול שבחוק
 התרופות. לפי דין העברת הסיכון, משקיבל הקובה את ההחזקה בממכר
 הוא נושא בסיכון של פגיעה פיסית או משפטית בנכס. פגיעה כזו לא
 תיחשב לפיכך כהפרת חוזה מצד המוכר, ובהיעדר הפרה אץ המוכר זקוק
 לפטור מתרופות בשל הפרה שמספק סעיף 18 לחוק התרופות. זאת ,ועוד,
 אף התוצאה האופרטיבית שאליה הגיע בית־המשפט - התואמת את סעיף

 22 לחוק המכר - אינה תואמת את התוצאות של דין הסיכול.
 מבוא. א. העובדות ופסק הדין. ב. היעדרה של תחולה רטרואקטיבית לחוק
 התרופות ולחוק המכר. ג. הכבוד האבוד של סעיף 22 לחוק המכר. 1. דין
 העברת הסיכון; 2. תחולתו של דין העברת הסיכון על הפקעה מאוחרת של
 מקרקעין; 3. פירוש החוזה והדין הדיספוזיטיבי; ד. הפקעה כסיכול? 1. דין

 הסיכול ואי־תחולתו בענייננו; 2. תוצאות הסיכול; סיכום.

 איל זמיר הוא פרופסור מן המניין ודיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
 בירושלים. תמר כץ־קריכלי היא תלמידה לתואר מוסמך בפקולטה למשפטים של
 האוניברסיטה העברית. המחברים מודים ליצחק אנגלרד ולברק מדינה על הערותיהם

 המצוינות לנוסח קודם של הרשימה, ולגליה ריבלין - על עזרת מחקר מצוינת.
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 מגוא

 מוכר וקונה ערכו חוזה למכירת שטח מוגדר מתוך חלקה גדולה יותר. השטח
 נמסר לקונה, אך בשל חילוקי־דעות בין הצדדים לא נרשמה הבעלות בממכר על
 שם הקונה. בשלב זה הפקיעו הרשויות חלק מהממכר בנסיבות שבהן אין לבעלי
 הזכויות בקרקע זכות לפיצויים (משום שההפקעה אינה עולה על 40% משטח
 החלקה). כיצד משפיעה ההפקעה על זכויותיהם ההדדיות של הצדדים לחוזה
 המכר? זוהי, בהפשטה רבה, השאלה שבה דן בית המשפט העליון בפרשת מרקץ
 נ׳ משה.1 כל השופטים הגיעו למסקנה שבנסיבות אלו ההפקעה אינה מזכה את
 הקונה באכיפה מקורבת (השלמת שטח הממכר כך שהקונה יקבל מגרש בשטח
 שצוין בחוזה) או בפיצויים, ושאם ההפקעה ״נוגסת״ פחות מ־40% משטח הממכר,
 המוכר אינו זכאי לדרוש שהקונה יקבל רק 60% משטח הממכר. השופט יצחק
 אנגלרד בא למסקנה זו על פי דין הסיכול, והשופטים אליהו מצא ואליעזר

 ריבלין הגיעו לאותה מסקנה על בסים פירוש החוזה.
 בשורות הבאות נצדד במסקנה האופרטיבית של פסק הדין, אך נחלוק על כל
 אחת מן ההנמקות שהובילו אליה - ובמיוחד על הנמקתו של השופט אנגלרד. בין

 היתר, נטען את הטענות הבאות:
 א. מאחר שחוזה המכר נכרת בשנת 1965, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת
 חוזה), תשל״א-1970 (להלן: ״חוק התרופות״) כלל אינו חל על יחסי הצדדים

 (והוא הדין בחוק המכר, תשכ״ח-1968).
 ב. אפילו חלו חוק המכר וחוק התרופות על החוזה, דין הסיכול אינו רלבנטי
 לעניין. דין הסיכול מניח שהחוזה הופר - ואילו במקרה הנדון המוכר כבר קיים
 את חיוב המסירה, הקונה קיבל את הממכר, ולפי סעיף 22 לחוק המכר, הסיכון

 של אבדן הממכר או חלק ממנו מוטל על הקונה.
 ג. גם אם מניחים שדין הסיכול שבחוק התרופות רלבנטי למקרה הנדון, עדיין
 דרוש ניתוח מפורט של הנסיבות כדי לבסס את המסקנה שהפקעת הממכר היא
 בבחינת מאורע מסכל במובן של חוק התרופות. ניתוח כזה איננו מצוי בפסק

 הדין.
 ד. גם אם מקבלים שחוק התרופות חל על המקרה ושבעובדות המקרה יש
 בסיס לטענת סיכול, הדי שהחלה של דין הסיכול אינה מובילה לתוצאה של פסק
 הדין אלא לחיוב המוכר להשיב לקונה את הכסף שקיבל כתמורה חוזית בעד

 השטח שהופקע.
 ה. כאשר החוזה ונסיבותיו אינם מרמזים שהצדדים נתנו דעתם לשאלה מה
 תהיינה התוצאות של הפקעה עתידית של חלק מהממכר, וכאשר קיים דין

 1 ע״א 5628/99 מיקין נ׳ משה, פ״ד בז(1) 14.
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 דיספוזיטיבי הקובע באורח מפורש את התוצאות של אירוע כזה (בענייננו,
 םעיף 22 לחוק המכר), על בית המשפט להחיל אותו דין. אין טעם להתעלם
 ממנו ולהתחבט בשאלה ההיפותטית מה הייתה כוונת הצדדים אילו נתנו דעתם

 לעניין.
 נפתח את הרשימה בתיאור מלא יותר של העובדות ושל פסק הדין (פרק א).
 בפרק ב נסביר מדוע חוק התרופות וחוק המכר אינם חלים על עובדות המקרה.
 מאחר שאנו מבקשים לתרום להבהרת הדין הנוהג, נמשיך בניתוח על פי ההנחה
 שדין זה חל על המקרה. בפרק ג נתאר את דין העברת הסיכון, את הגיונו, את
 תחולתו על עובדות הפרשה ואת תוצאותיו. בפרק ד נבחן באורח ביקורתי את

 ההחלה של דין הסיכול על המקרה לאור תכליות הדין ותוצאותיו.

 א. העובדות ופסק הדין

 למר יצחק מרקין הייתה מחצית הבעלות בחלקת קרקע ששטחה כ־19 דונם.
 בשנת 1965 ערך מר מרקין חוזה למכירת חלק מסוים מהחלקה, ששטחו 500
 מ״ר, למר יהודה משה. הממכר הוגדר באמצעות תרשים שצורף לחוזה המכר,
 ולמעשה הקונה החזיק בו כשוכר במשך השנתיים שקדמו לחוזה המכר. המוכר
 התחייב לערוך פרצלציה של החלקה הגדולה ולרשום את הממכר על שם הקונה
 בתוך שש שנים. בין הצדדים נתגלעו מחלוקות לגבי המיקום המדויק של הממכר
 (שממנה נגזרה מחלוקת בשאלה אם פלש הקונה לשטח לא לו), לגבי ביצוע
 התשלום ולגבי התוקף של הודעת ביטול שנתן המוכר לקונה בשל הפרת החוזה.
 מחלוקות אלה נדונו בסדרה של התדיינויות משפטיות. כתוצאה מכך התעכבה
 השלמת התשלום במשך שנים רבות, והקונה לא נקט צעדים להסדרת הרישום של

 הזכויות על שמו במרשם המקרקעין.
 בעוד הצדדים מנהלים את מאבקיהם המשפטיים, נעשו בראשית שנות ה־90
 שתי הפקעות שבמסגרתן נלקחו 40% משטח החלקה המקורית, ללא פיצוי. כחלק
 מהליך ההפקעה נעשתה גם פרצלציה של החלקה המקורית, אך זו לא כללה
 רישום נפרד של הממכר, שנותר כלול באחת החלקות החדשות. לפי חישובי
 המוכר (למעשה, חישוביהם של יורשי המוכר שבאו בינתיים בנעליו), גרעה
 ההפקעה 114.5 מ״ר משטח הממכר. בעקבות ההפקעה פנו יורשי המוכר בתביעה
 לפסק דין הצהרתי שיורה כי בעקבות ההפקעה קטן גם שטח הממכר בשיעור של
 40%, כך שהקונה (וביתר דיוק: יורשיו שבאו בנעליו) זכאי לשטח של 300 מ״ר
 בלבד. בית המשפט המחוזי פסק שאין הדבר כך, אלא שהקונה זכאי למגרש
 בשטח 500 מ״ר. בית משפט השלום, שבינתיים דן בתביעה לםילוק־ידו של
 הקונה, הבין את פסיקת המחוזי כקובעת שאם חלק מההפקעה חל על הממכר,
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 על המוכר לצרף לשטח המקורי של הממכר שטח נוסף, כך שגם לאחר ההפקעה
 יקבל הקונה שטח ״נטו״ של 500 מ״ר.

 בפני בית המשפט העליון, שדן בערעור על הכרעת בית המשפט המחוזי,
 טענו יורשי המוכר שאילו הייתה העברת הבעלות בממכר נרשמת במרשם
 המקרקעין, היו הרשויות מפקיעות 40% מן הממכר, ולכן על הקונה לשאת
 בהפחתה זו והוא זכאי לשטח של 300 מ״ר בלבד. לחלופין הם טענו שהקונה
 זכאי לשטח שנותר בפועל לאחר גריעת חלק מהממכר, קרי - לפי חישוביהם -
 שטח של 385.5 מ״ר. יורשי הקונה טענו כי על פי הסבם המכר חייב היה המוכר
 להעביר להם 500 מ״ר, וכי משקטן שטח הממכר בעקבות ההפקעה, על המוכר
 להשלים את החסר (כפי שהבין בית משפט השלום את פסיקתו של בית המשפט

 המחוזי}.
 כל שופטי ההרכב פסקו שעל כל אחד מן הצדדים לשאת בתוצאות ההפקעה
 בפועל, כלומר: לפי חישובי המוכר זכאי הקונה לשטח של 385.5 מ״ר, שהוא
 השטח שנותר מהממכר לאחר ההפקעה. המוכר אינו חייב לצרף לשטח זה שטח
 נוסף כדי ששטח הממכר יחזור להיות 500 מ״ר, או להשיב לקונה את הכסף
 ששולם בעד החלק שהופקע. אולם, השופטים נחלקו לגבי הבסיס המשפטי
 לפסיקה זו. בעוד שהשופט אנגלרד סמך את הכרעתו על דיני הסיכול, ביססו

 השופטים מצא וריבלין את הכרעתם על פרשנות החוזה בין הצדדים.
 השופט אנגלרד סבר שההוראה הרלבנטית מצויה בסעיף 18 לחוק התרופות,
 משום שההפקעה מנעה מן המוכר לקיים את חיובו ולפיכך היא מהווה מאורע
 מסכל. מאחר שסעיף 18 שולל את וכות הנפגע מההפרה לאכיפה או לפיצויים,
 הרי שהקונה אינו זכאי לקבל שטח חלופי במקום השטח שנגרע מן הממכר.
 השופט אנגלרד העיר כי אפילו הייתה ההפקעה חלה אך ורק על השטח הנותר
 של החלקה (מחוץ לממכר), ייתכן שהדבר היה הופך את חוזה המכר לשונה
 באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים, קרי: שהיה בכך משום סיכול החוזה. הוא
 קבע שבית המשפט המחוזי לא התכוון לפסוק שעל המוכר למסור לקונה שטח
 נוסף שיחזיר את שטח הממכר ל־500 מ״ר. לפי ניתוחו של השופט אנגלרד, אילו
 תבע הקונה את המוכר בעילה של הפרת חוזה, הוא היה נתקל בטענת ההגנה
 הנסמכת על סעיף 18 לחוק התרופות. מכיוון שהמוכר הוא שנאלץ ליזום את
 ההליכים המשפטיים, הרי שהתוצאה מכך היא ״דחיקת הוראת סעיף 18, המיועדת

 לפתרון בעיות מסוג זה, לקרן זווית״.
 אף השופט מצא היה נכון להניח כי יהיו מקרים שבהם הפקעה של נכס
 מקרקעין תסכל התקשרות חוזית. עם זאת, מאחר שאיש מהצדדים לא העלה
 טענת סיכול, ומאחר שאף אין יסוד להניח שההפקעה הייתה במקרה זה אירוע
 שלא ניתן היה לצפותו מראש, הוא העדיף שלא לבסס את מסקנתו על דין
 הסיכול. לדעתו, ניתן להגיע לתוצאה שאליה הגיע השופט אנגלרד מתוך פירוש
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 החוזה. לדידו, כוונת המתקשרים הייתה למכור נכס מסוים ומוגדר, ומרגע
 שהושלם המכר - כל צד נושא בתוצאותיה של ההפקעה.

 השופט ריבלין פקפק אף הוא באפשרות ליישם במקרה הנדון את דין הסיכול,
 הן משום שספק אם ניתן לראות בהפקעה אירוע בלתי־צפוי, הן משום שהחלת
 דין הסיכול הייתה מובילה לחיובי השבה ואף מאפשרת לקונה לנכות חלק יחסי
 מהמחיר המוסכם - תוצאות שאינן הולמות את המקרה הנדון. במו השופט מצא,
 גם השופט ריבלין סבר שכוונת הצדדים בהסכם המכר הייתה להטיל כל סיכון
 של הפקעה עתידית על הצד שהיה נושא בו לאחר השלמת ההקניה, ועל כן הוא

 הסכים כי על הקונה לשאת בתוצאות ההפקעה.
 להלן נעמוד על הבעייתיות שבהנמקות השונות.

 ב. היעדרה של תחולה רטרואקטיבית
 להוק התרופות ולהוק המכר

 החוזה שהוליד את המחלוקת בץ הצדדים נכרת בשנת 1965. לפי סעיף 25 לחוק
 התרופות, תחילתו של החוק ביום א׳ בניסן תשל״א (27 במרץ 1971), ועל חוזים
 שנכרתו לפני תחילתו מוסיף לחול הדין הקודם. לפיכך שגה בית המשפט
 כשהחיל על המקרה את סעיף 18 לחוק התרופות. מטעם דומה לא חל על החוזה
 הנדון סעיף 52 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג-1973 (הנזכר אף הוא בפסק
 הדין של השופט אנגלרח,2 ואף לא חוק המכר (שהשופט ריבלין מניח כמדומה
 שהוא חל).3 קיימת אמנם נטייה מובנת לדמות את הדין הקודם לדין הנוהג,
 העשוי להיתפס כעדכני וראוי יותר;4 אולם לא הרי פירוש הדין הקודם או יישומו
 באופן המקרב אותו לדין הנוהג כהרי החלה ישירה של הדין הנוהג על חוזים

 שנכרתו לפני תחילתו.5

 2 ראו סעיף 64 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל'׳ג־1973; ע״א מו־קין, שם, בעם׳ 21.
 3 ראו סעיף 37 לחוק המכר. השופט ריבלין איבו מאזכר את החוק עצמו, אולם הוא מאזכר
 (שם, בעמי 25-24) את הפירוש לאותו חוק (א־ל זמיר, חוק המכר, תשכ״ח-1968 ופירוש

 לחוקי החוזים בעריכת ג4 טדסקי, תשמ׳יז)), ומשמע שהוא מביח כי חוק המכר חל.
 4 ראו זמיר, שם, בעמי 764-763, 5 729.

 5 ככל הבראה, בכל שלבי ההתדיינות סמכו הצדדים את טיעוביהם על החקיקה האזרחית
 החדשה מבלי שמי מהם העלה את הטענה שחקיקה זו אינבה חלה משום שהחוזה בכרת
 לפני תחילתה. ניתן לטעון שבהתנהגות זו הסכימו הצדדים שהמחלוקת ביניהם תידון לפי
 הדין הנוכחי, וכי בית המשפט צריך היה לכבד הסכמה זו. מנגד, ניתן לפקפק אם מחדלי
 הטיעון של הצדדים (מסתמא, אם הדץ הנוכחי מיטיב עם אחד מהם, ניתן היה לצפות
 שרעהו יעדיף להסתמך על הדין שחל בעת כריתת החוזה) משקפים הסכמה מודעת מעין
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 מאחר שרשימה זו נועדה לשפוך אור על הדין הנוהג כיום, לא נבחן את הדין
 הקודם לעומקו. נסתפק בהערה שגם לפי הדין הקודם הל על המצב שנדון בפםק
 הדין דין העברת הסיכון (סעיף 294 למגילה), שתוצאתו הייתה דומה לזו שקובע
 סעיף 22 לחוק המכר;6 במילים אחרות: גם לפי הדין הקודם לא היה מקום
 להכריע במחלוקת לפי דין הסיכול או באמצעות ניסיון להתחקות אחר כוונת
 הצדדים בהתעלם מהוראות החוק, אלא צריך היה להחיל את הוראת המגילה כל

 עוד לא הוכח שהצדדים התכוונו להתנות עליה.

 זו. כיוצא בזה ניתן לטעון שבחוזים ארוכי־טווח הצדדים עשויים להסכים - מפורשות או
 במשתמע - שהיחסים ביניהם ״שלטו על ידי הדינים כפי שהם משתנים מעת לעת, ולא
 על ידי הדין שחל בעת הכריתה, העלול להפוך לאנכרוניסטי. דא עקא, שהחוזה שנדון

 בע״א מרקץ לא היה חוזה ארוך־טווח אלא חוזה קצר־טווח שהוליד סכסוכים ארוכים.
 6 סעיף 294 למגילה הורה: ״אבד הממכר אחרי הנטילה, אין על המוכר ולא כלום, והנזק
 חל על הלוקח״. לכאורה, סעיף זה חל רק אם מדובר בקרקע מולכ, שעליה חלות הוראות
 המגילה, ולא על קרקע מירי (מפסק הדין ומנסח הרישום המצוי בתיק בית המשפט אין
 לדעת מה היה סוג הקרקע). ראו משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל 122 (מהדורה
 שנייה, תשי״ג). אולם דומה שאין הדבר כך, וכי הסעיף חל גם אם דובר בקרקע מירי,
 וזאת מכמה טעמים. ראשית, הגם שהםדריו של חוק הקרקעות העותמאני משנת 1858
 בנושא קרקע מירי דחו את הוראות המגילה, בעניינים שלא הוסדרו בחוק הקרקעות או
 בכל חיקוק אחר שחל על קרקע מירי לא היה מנוס מלהחיל את הוראות המגילה (ראו גם
 אהרן בן־שמש, חוקי הקרקעות במדינת ישראל 12 (תשי״ג)). למיטב בדיקתנו, לא היו בחוק
 הקרקעות העותמאני או בכל חיקוק אחר שהיה בתוקף בשנת 1965 הוראות אחרות
 להסדרת הנושא של העברת הסיכון במכר מקרקעין. שנית, החלקה הנדונה מצויה
 במקרקעין מוסדרים (כפי שעולה מתיאורם בפסק הדין). עם השלמת הליך ההסדר, נהפכה
 זכות התצ׳רוף של המחזיקים למעשה ולהלכה לבעלות מלאה, ובתור שכזו לא היה מקום
 להפלות בינה לבין מולכ. אף בהתעלם מההסדר, מאז סוף התקופה העותמאנית ואילך,
 ההבחנה בין זכויות המחזיק בקרקע מירי לזכות הבעלות המלאה בקרקע מולכ הלכה
 והתמסמסה בהדרגה. ראו חיים זנדברג, הסדר זכויות במקרקעץ בארץ־ישראל ובמדינת ישראל
 113 (הערת־שוליים 18), 123, 244-239 (תשם״א); ע״א 161/62 חברת פקידים ואמרכלים של
 הקהילות הישראליות באp הקדושה נ׳ לבל, פ״ד יז 151, 158 (בדחותו את ה״טעם הפורמלי,
 שאין בידי בעל המירי הבעלות המלאה על הקרקע״, פסק השופט משה לנדוי ש״עוד
 בסעיף 5 של חוק העברת נכסי־דלא־ביידי, הזמני, העתמאני, משנת 1331 ניתנה לו
 למעשה זבות השליטה המלאה על הקרקע בחייו. מאז עוד גברה מגמת המחוקק להשוות
 את דיני המירי והמולכ לחלוטין, חוץ מבענין ההורשה״); בן־שמש, שם, בעמי 13 (אחת
 "התמורות החשובות״ במשטר הקרקעי בתקופה העותמאנית הייתה ״התרוקנות תוכנן של
 התקנות על אדמת־מירי, עד שלא נותרו ממנה אלא שרידים מועטים המבדילים בינה לבין
 סוגי הקרקע האחרים״). תהליך זה קיבל גושפנקה סופית בסעיף 153 לחוק המקרקעין,

 תשכ״ט-1969.
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 ג. הכבוד האבוד של סעיף 22 לחוק המכר

 1. דין העבדת הסיכון

 השאלה מי מהצדדים נושא בסיכון של אבדן הנכס או של פגיעה בו בשלבים
 שונים של העסקה מלווה את דיני המכר (ואת הדינים המסדירים עסקאות אחרות
 בנכסים) זה אלפי שנים: זוהי הסוגיה של ״העברת הסיכון״. בתקופות שונות
 קשרו שיטות שונות את העברת הסיכון לאירועים שונים בחיי החוזה: רגע
 הכריתה, העמדת הממכר לרשות הקונה, קבלת הממכר בידי הקונה או העברת
 הבעלות.7 בשיטות משפט מודרניות המגמה היא לנתק את הקשר בין הנשיאה
 בסיכון לבין העברת הבעלות או כריתת החוזה, ותחת זאת להתמקד במסירת
 הממכר או אף בקבלתו בידי הקונה.8 קשירת הנשיאה בסיכון לשליטה בממכר
 היא יעילה והוגנת, משום שעל פי רוב בעל השליטה מסוגל לשמור על הנכס
 מפני אבדן או פגיעה בעלות נמוכה יותר מרעהו. על כן, מראש משתלם לצדדים
 להטיל את הסיכון על בעל השליטה, ויעיל שהדין הדיספוזיטיבי יחקה העדפה
 משותפת טיפוסית זו. בד בבד, במקרה של אבדן הנכס או של קלקולו, אשמתו
 היחסית של בעל השליטה בנכם עולה על זו של רעהו, ולכן גם בדיעבד מוצדק
 להטיל את האחריות עליו. השלישה אף מקילה על עריכת ביטוח לנכס. נוסף על
 כך, כלל של העברת סיכון המבוסס על החזקה בנכם ניתן להפעלה פשוטה יותר
 מאשר כלל המתמקד בהעברת הבעלות, משום שהעברת הבעלות היא במקרים
 רבים עניין ערטילאי שייתכנו חילוקי דעות לגבי מועד התרחשותו.9 להחזקה
 בנכם יש בדרך כלל משמעות קונקרטית ומוחשית הרבה יותר. על כן, גם

ת הנזכרים שם; זאב צלטבר, רו , בעמ׳ 458-457, § 447, והמקו ל  7 ראו זמיר, הערה 3 לעי
, תשלי׳ב). י ד סדסק כת ג  חוק המכר, תשכ״ח-1968, 109, § 37 (פירוש לחוקי התודם בערי

קן בשנת 2002); סעיף 509-2 י (כפי שתו B הגרמנ G B פים 447-446 ^ , סעי ל ש מ , ל  8 ראו
ר טובין כ מ ק האחיד ל ו ח  ?Uniform Commercial Code-1 האמריקני; סעיפים 101-96 ל
י (Uniform Law for International Sale of Goods, Hague. 1964); סעיפים 70-66 מ י א ל ך י  ב
United Nations Convention on) מי ץ בץ־לאו ב ו ר ט כ מ ר חוזים ל ב ד ת האו״ם ב נ מ א  ל

Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, James J. White & Robert ; ( 1 9 8 0 
, דיני חחים ר נ ט ל ; זאב צ t h ed5, .S. Summers, Uniform Commercial Code 178-183 ( 2 0 0 0 ) 
ת ו ל ע ב ל ה , "הפיחות במעמדה ש ר נ ר ם ל י 75-74 (תשל״ו); שלו ר שנ ע  של מדינת ישראל, ש
, מחקרי משפט ה 77, 85 ך י ל ס ל ט ״ ת במכר מ ו ל ע ב ת ה ר ב ע ד ה ע ו ל מ  באספקלריה ש

 (תשמ״ז).

, בעמ׳ 460-459, 5 449. ל י ע , שם, במיוחד בעמי 117-113; זמיר, הערה 3 ל ד נ ר  9 ראו ל
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 שיקולי הוגנות ויעילות ״מסדר שני״ - שעניינם ודאות הדין, עלויות הפעלתו
 והאחידות של ההכרעות השיפוטיות - תומכים בהסדר זה.10

 בהתאמה למגמה מודרנית זו, סעיף 22(א) לחוק המכר קובע כדלקמן:

 אבד או נתקלקל הממכר לפני שהקונה קיבל אותו, משוחרר
 הקונה מחיוביו, דולת אם אבד או נתקלקל, מסיבה שאין המוכר
 אחראי לה, אחרי שהמוכר עשה את המוטל עליו למסירתו

 והקונה הפר את חובתו לקבלו.
1  כלל זה חל הן על מכר מיטלטלין הן על מכר של מקרקעין ושל זכויות.1
 הוא מבוסם על ההבחנה המקובלת בחוק המכר בין חיוב המסירה המוטל על
 המוכר (קרי: העמדה הממכר לרשות הקונה) לבין חיוב הקבלה המוטל על
 הקונה (לקיחת הממכר).12 הכלל הבסיסי בנושא העברת הסיכון מבחין בין
 שלוש תקופות בחיי החוזה: עד העמדת הממכר לרשות הקונה, מהעמדת
 הממכר לרשות הקונה ועד לקיחתו בידי הקונה, ולאחר לקיחת הממכר בידי
1 אבד הממכר או התקלקל לפני העמדתו לרשות הקונה, וכתוצאה מכך  הקונה.3
 לא קיים המוכר את חיוביו להעמיד לרשות הקונה ממכר המתאים מכל
 הבחינות לחוזה - זוהי הפרה של חיוב המסירה או אי־התאמה של הממכר,
 שעליהן חלים דיני הקיום וההפרה (לרבות, עקרונית, דין הסיכול) ולא דין
 העברת הסיכון. אבד הממכר או התקלקל אחרי העמדתו לרשות הקונה אך
 לפני שהקונה קיבל אותו - נושא המוכר בסיכון. מאחר שהמוכר כבר מסר
 (קרי: העמיד לרשות הקונה) ממכר מתאים, אין הוא נחשב כמי שהפר חיוב
 כלשהו (ולכן אין חלים דיני הקיום וההפרה), אולם הקונה משוחרר מחיוביו
 ליטול את הממכר ולשלם עבורו. אבד הממכר או התקלקל אחרי שהקונה
 קיבל אותו - נושא הקונה בסיכון ועליו לקיים את חיוביו, לרבות תשלום

 10 בשיטות משפט שבהן הכלל במכר מקרקעץ הוא שהסיכון עובר לקונה כבר בכריתת
 החוזה, הובע חוסר שביעות־רצון בולט מכלל זה וניכרת מגמה להחליפו בכלל הקושר את
Uniform Vendor העברת הסיכון לשליטה ולהחזקה בנכס. כך, למשל, בארצות־הברית הוכן 
 and Purchaser Risk Act (מודל לחוק ההופך את הכלל המסורתי במשפט המקובל, שלפיו
 הסיכון של אבדן הממכר עובר כבר ברגע הכריתה של ההוזה. החוק אומץ בחלק
 מהמדינות של ארצות־הברית, לרבות קליפורניה וניו־יורק. ראו גם המקורות הנזכרים
Scottish Law Commission, Discussion Paper no. 81:בהערה 26 להלן). כיוצא בזה ראו 

.Passing of Risk in Contracts for the Sale of Land (1989) 
 11 סעיף 4>א} לחוק המכר. על כלל זה ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעני 140-137, 55 130-128.

 12 סעיפים 10-7, 19 לחוק המכר.
 13 לניתוח מפורט יותר של דין העברת הסיכון בחוק המכר ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי
 502-453, §§ 494-445; מנחם מאוטנר, דוקטרינת הסיכה על־פי חוק המכר, תשכ״ח-1968

 (עבודת גמר לקבלת התואר מוסמך במשפטים, תשל״ט).
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 המחיר, למרות האבדן או הקלקול. בצדו של כלל בסיםי זה קבועים בחוק
 כללים מיוחדים למקרה שבו הפר הקונה את חובתו לקחת את הממכר במועד
 (סעיף 22(א) סיפא) ולמקרה של מכר בהובלה (סעיף 22(ב». משמעות הדבר
 היא שלפי התפיסה של הדין הישראלי, לא קיים מצב שעליו חלים במקביל
 סעיף 18 לחוק התרופות וסעיף 22 לחוק המכר. הראשון חל כטענת הגנה
 במקדה שבו המוכר לא קיים את חיובו להעמיד לרשות הקונה ממכר מתאים,

 והאחרון מסדיר את המצב שאחרי העמדת הממכר לרשות הקונה.
 הגם שההפרדה הכרונולוגית בין תחולתם של דיני הקיום וההפרה (עד העמדת
 הממכר לרשות הקונה) לבין דיני הנשיאה בסיכון (מרגע העמדת הממכר לרשות
 הקונה) איננה מפורשת ברישא של סעיף 22(א), היא מתחייבת מהגיונו של
 הסעיף,14 לפי סעיף 22(א) רישא, התוצאה של נשיאת המוכר בסיכון היא שחרור
 הקונה מחיוביו. תוצאה זו איננה מתיישבת עם ראיית האבדן או הפגיעה בנכם
 כהפרה של חיובי המסירה או ההתאמה של המוכר, משום שהפרות אלה מזכות
 את הקונה בתרופות בשל הפרת חוזה, לרבות אכיפה ופיצויי ציפייה. אין זה
 מתקבל על הדעת שהקונה יזכה בממכר מתוקן או חלופי (במסגרת תרופת
 האכיפה), או יזכה בפיצויים שיעמידו אותו במצב הכספי שבו היה אילו קוים
 החוזה, ובד בבד יהיה פטור מתשלום המחיר ומשאר חיוביו. אפילו במקרים
 שבהם מי מהצדדים מפר את החוזה, דיני התרופות אינם מעניקים לנפגע את
 האפשרות לזכות בקיום המובטח מצד רעהו (או בערכו הכספי) מבלי שיקיים את
 חלקו. קל וחומר שתוצאה זו אינה צודקת במקרה שבו המוכר כבר קיים את
 חיובו להעמיד לרשות הקונה ממכר מתאים. אילו קבע הדין תוצאה כזו היה
 הדבר ממריץ את הקונה לגרום לכך שהממכר יאבד אחרי העמדתו לרשותו, כדי
 שיוכל לקבל תחליף בעין או בשווי בלי לשלם בעדו.15 ההפרדה הכרונולוגית בין
 דיני הקיום וההפרה לבין דין העברת הסיכון משתמעת בבירור גם מהכלל הקבוע
 בסעיף 22(א) סיפא. לפי כלל זה, ההעברה (המסויגת) של הסיכון אל הקונה
 שהפר את חיובו לקבל את הממכר במועד מתרחשת אך ורק אם המוכר כבר

 עשה את המוטל עליו למסירת הממכר, קרי: העמידו לרשות הקונה.16
 מאחר שבפרשת מרקץ ההחזקה בממכר עברה לידי הקונה שנים רבות לפני

 14 העמימות הקיימת בנוסח הנוכחי של סעיף 0022 עתידה להיות מסולקת בקודקס האזרחי,
 חוק דיני ממונות החדש. סעיף 228(א) להצעת הקוד קובע: ״אבד או ניזוק הנכס אחדי
 שהמוכר עשה את הדרוש למוסרו ולפני שהקונה קיבל אותו, פטור הקונה מחיוביו״. נוסח
 זה מבהיר כי התוצאות של נשיאת המוכר בסיכון חלות רק מרגע העמדתו של הממכר

 לרשות הקונה.
 15 ראו ביתר פירוט מאוטנר, הערה 13 לעיל, בעמי 21-12; זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי

 473-472, § 462. לדעה שונה ראו לרנד, הערה 8 לעיל, בעמ׳ 84-83.
 16 ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 485-484, § 477.
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 הפקעת הקרקע, הרי שהסיכון של אבדן מלא או חלקי של הנכס היה מוטל על
, משמע, שלקונה לא עמדה שום טענה נגד המוכר בשל ההפקעה. תוצאה  הקונה.7
 אינטואיטיבית זו תואמת את הציפיות הסבירות של הצדדים לחוזי מכר. כך,
 למשל, כאשר אדם קונה בקבוק שתייה במרכול, ובדרכו הביתה נשבר הבקבוק
 (שלא מחמת אי־התאמה שהייתה בו מלכתחילה), איש לא יאמר שהסיכון רובץ
 על המרכול. מסקנה זו לא תשתנה גם אם הצדדים הסכימו לדחות את העברת
 הבעלות, כמקובל למשל בחוזי קונסיגנציה. כאשר קמעונאי מקבל סחורה לשם
 מכירתה ללקוחותיו, תוך הותרת האפשרות להחזיר את הסחורה ליצרן אם לא
 יימצאו לה קונים, ובהסכמה שהבעלות בסחורה תיוותר בידי היצרן כל עוד לא
 יצליח הקמעונאי למכור את הסחורה - הסיכון עובר לקמעונאי כבר עם קבלת
 הסחורה, ואם היא תאבד יהיה עליו לשלם את תמורתה ליצרן.8, הוא הדין בחוזי
 ״מכר מותנה" שבהם נדחית העברת הבעלות עד לתשלום של מלוא המחיר על
 ידי הקונה - ולעניין זה אין נפקא מינה אם נראה במכר המותנה משום מישכון

 מוסווה (שעליו יחול גם חוק המשכון, תשכ׳'ז-1967) אם לאו.
 כאמור, תחולתו של כלל העברת הסיכון מרגע העמדת הממכר לרשות הקונה,
 והעברת הסיכון לקונה לפי כלל זה עם לקיחת הממכר, אינן תלויות בשאלה אם
 הבעלות בממכר כבר הועברה לקונה או שמא נועדה לעבור אליו רק במועד
 מאוחר יותר. אם אבד הממכר אחרי שהקונה נטל אותו, הסיכון רובץ עליו ויהא
 עליו לשלם את המחיר, למרות שהבעלות ב״אין ממכר״ לעולם כבר לא תועבר
 אליו. אבד הממכר בפרק הזמן שבו מוטל הסיכון על המוכר (בין העמדתו לרשות
 הקונה לבין לקיחתו בידי הקונה), פטור הקונה מתשלום המחיר ומשאר חיוביו.
 גם במקרה זה, העובדה שהמוכר התחייב להעביר את הבעלות בממכר רק במועד
 מאוחר יותר - כך שבמועד האבדן הוא כבר קיים את חיוב המסירה (במובן של
 העמדת הממכר לרשות הקונה) אך טרם קיים את חיוב ההקניה - לא תקים

 17 למעשה, בעניין מרקץ החזיק הקונה בממכר כבר לפני כריתת חוזה המכר (בשוכר), ולק
,traditio brevi manu ,לא נדרשה מסירה נבדלת של המקרקעין לקונה (על מסירה מסוג זה 
 ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 190-189, § 181). מסתבר שבפרשת מרקק ראוי היד,
 לראות את המסירה (ללא שינוי בהחזקה) כמתבצעת במועד הכריתה של חוזה המכר (מועד
 שבו, מן הסתם, הפסיק הקונה לשלם דמי שכירות), ולא רק במועד שנועד להעברת

 הבעלות - בתוך שש שנים מהכריתה.
 18 ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 60-59, 5 61. בת״א (ת״או 2917/84 ברוטפלד נ׳ אנדין
 בע״מ (לא פורסם, 21.8.1990) נדון חוזה למכירת יהלומים שבמסגרתו נמסרו היהלומים
 לנציג הקונה לשם מיון, ורק בתום המיון וקליטת היהלומים במלאי של הקונה הועברה
 הבעלות בהם לקונה. בהתאם לסעיף 22 לחוק המכר פסק בית המשפט שהסיכון של אבדן
 היהלומים עבר לקונה כבר במסירתם לידי נציגו, למרות שהבעלות בהם נועדה לעבור
 בשלב מאוחר יותר ובפועל לא עברה מעולם, משום שהממיין מעל באמונה של הקונה.

 לפיכך חויבה הקונה בתשלום המחיר.
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 אחריות של המוכר בשל הפרת חיוב ההקניה. לפי סעיף 22, משהעמיד המוכר
 לרשות הקונה את הממכר, התוצאה של נשיאתו בסיכון היא פטור הקונה מחיוביו
 (ופקיעת החוזה), ולא הטלת אחריות על המוכר בשל הפרת חוזה.9' לעניין זה אין
 נפקא מינה שהעברת הבעלות בממכר השלם לא תוכל עוד להתבצע בשל אבדנו.
 אלמלא כן, כל אימת שהבעלות נועדה לעבור אחרי העברת ההחזקה לקונה לא
 הייתה משמעות לכלל שהסיכון עובר עם ההחזקה, משום שהיה נטען כי גם אם
 המוכר אינו נושא באחריות לאבדן הפיזי של הממכר הוא נושא באחריות להפרת
 חיוב ההקניה.20 כללים אלה חלים גם במכר מקרקעין, שבו באורח שכיח העברת
 הבעלות במרשם המקרקעין אמורה להתבצע אחרי מסירת הממכר לקונה. אם,
 למשל, דירה נהרסה כליל אחרי מסירתה לקונה ובטרם העביר המוכר את
 הבעלות בה (הרם מסיבה שאינה קשורה למצב הדירה בעת מסירתה), שוב לא
 יוכל המוכר להעביר את הבעלות בדירה שאיננה עוד - אך מאחר שהסיכון עבר
 לקונה לא יהא בכך משום הפרת חוזה.21 במקרים אלה - כמו גם במקרה שנדון
 בפרשת מרקץ - אין תחולה לדיני הקיום וההפרה, ולפיכך אף אץ תחולה לדין

 הסיכול שבסעיף 18 לחוק התרופות.
 כאשר מדובר באבדן של חלק מהממכר לפני העברת הסיכון, ובהנחה שהקונה
 מעדיף להשתחרר מחיוביו ולא לקבל את מה שנותר מהממכר, הרי שהמוכר לא
 יצטרך להעביר את הבעלות במה שנותר מהממכר והדבר לא ייחשב כהפרה
 מצדו.״ אחרי העברת הסיכון לקונה חל על המוכר החיוב להעביר את הבעלות
 במה שנותר מהממכר (ועל הפרה של חיוב זה יחולו דיני הקיום, ההפרה
 והסיכול); אולם חיוב זה אינו חל ביחס לחלק שאבד, משום שאחרי קבלת הממכר
 מוטל סיכון ההפקעה על הקונה. כך היה המצב בפרשת מרקין: בעקבות ההפקעה
 של חלק מהמגרש אחרי העברת הסיכון לקונה, לא נשא המוכר באחריות לכך
 שלא יוכל עוד להעביר את הבעלות בחלק שהופקע, אולם עליו להעביר את

 הבעלות בחלק שנותר.

 19 לתיאור מלא יותר של תוצאות הנשיאה של המוכר בסיכון ראו זמיר, הערה 3 לעיל,
 בעמי 480-473, 6$ 471-463.

 20 השוו ע׳יא 865/76 לופז נ׳ שושני, פ״ד לא«3) 748, 752 (משנמסרה השליטה הבלעדית
 בעסקי החברה לקונה, הסיכון של אי־האפשרות להפעיל את החברה רובץ על שכם הקונה
 גם אם טרם הושלם רישום המניות בשמו. מ״מ הנשיא, השופט משה לנדוי, הסתמך

 בהקשר זה מפורשות על סעיף 22 לחוק המכר).
 21 במקרה כזה יוכל עדיין הקונה לתבוע כתחליף את העברת הזכויות הקנייניות, שתאפשרנה

 לו להשתתף בהליך המתנהל אחרי הרס של בית משותף לפי סעיף 60 לחוק המקרקעין.
 22 על זכותו של הקונה לבחור בקבלת הממכר שאבד חלקית או התקלקל בעת שהסיכון רבץ
 על המוכר (כנגד תשלום המחיר), ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 476-475, 55 467-466.
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 2. תחולתו של דין העברת הסיכון על הפקעה מאוחדת של מקרקעין

 ההשגה המרכזית שניתן להעלות נגד ניתוח זה - שמסקנותיו תואמות לחלוטין
 את הפסיקה האופרטיבית של כל שופטי ההרכב בפרשה הנדונה - היא שדין
 העברת הסיכון חל רק על פגיעה או אבדן פיזיים של הממכר, ואילו בפרשת
 מרקץ דובר בפגיעה משפטית בממכר, שלגביה המועד הקובע להעברת הסיכון
 הוא מועד העברת הבעלות. יש לדחות השגה זו על שני חלקיה: ראשית, לפי
 פירושו הראוי, סעיף 22 לחוק המכר חל גם על אבדן או פגיעה משפטיים
 בממכר; שנית, יש בסיס לסברה שבמקרה הנדון דובר בפגיעה פיזית ולא רק

 בפגיעה משפטית.
 בשאלה הראשונה דנו בהרחבה במקום אחר.23 הראינו שמבחינה מילולית
 המונחים "אבד״ ו״נתקלקל״ ניתנים להתפרש ככוללים גם פגיעות ושינויים
 משפטיים (במיוחד אם זוכרים שחוק המכר חל גם על מכר זכויות).24 כן הראנו
 שרציונל השליטה - הגם שאינו תומך בהחלת סעיף 22 על פגיעות משפטיות
 בעוצמה שבה הוא תומך בהחלתו על פגיעות פיזיות - מצדיק גם תחולה זו.
 באורח טיפוסי, גם כשמדובר בפגיעות משפטיות (ולא פיזיות) בממכר (כגון
 משכונו לטובת אדם שלישי בתנאים המנויים בסעיף 5 לחוק המשכון, או החרמתו

 23 זמיר, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 470-468 § 458.
 24 זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 469-468, § 458. בתמיכה לדעה ש״אבק״ ו״קלקול״ בסעיף
 22 לחוק המכר אינם כוללים אבדן או נזק משפטיים, ערך מאוטבר (הערה 13 לעיל, בעמ׳
 31-30) השוואה למשמעות של ביטויים דומים המופיעים בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]
 (הגדרת "נזק״ בסעיף 2 לפקודה, המתייחסת ל״אבדן" של נכס, לעומת ההגדרה של
 ״פגיעה״ שהיא ״נגיעה״ שלא כדין בזכות משפטית), ובחקיקה האזרחית החדשה: סעיפים
 9(א) (״אבד המשכון או ניזוק או הופקע.״״) ו־21(א) (״... אם נוכח שהנכס הממושכן
 עלול להתקלקל או לאבד שיעור ניכר מערכו או שזכויות הצדדים עלולות להיפגע מסיבה
 אחרת״) לחוק המשכון; ההוראות הרבות בחוק השומרים, תשכ״ז-1967 המתייחסות ״לאבדן
 הנכס או לנזקו״; סעיף 6(א) לחוק השבת אבידה, תשל״ג-1973 ר... נכס שעלול
 להתקלקל או לאבד שיעור ניכר משוויו״.״). אולם, השוואות אלה לאו דווקא תומכות
 בפירוש מצמצם לביטויים הנדונים משום שהן מתייחסות לביטויים המופיעים ברובד
 חקיקתי אחר, או לביטויים אחרים, או לביטויים שבצדם מופיעות מילים נוספות הכוללות
 בוודאי פגיעות משפטיות. עוד יש לזכור, שהחקיקה האזרחית נעשתה פרקים־פרקים ואין
 היא מצטיינת באחידות מינוחית, ולכן בשם שניתן ללמוד מההשוואות הללו ״לאו מכלל
 הן״, כך ניתן ללמוד מהן גם "הן מכלל הן״. לבסוף, יש תימוכין לדעה שגם בחוקים
 האחרים ראויים הביטויים המקבילים להתפרש ככוללים גם פגיעות משפטיות, ומבחינה זו
 יש חשיבות מיוחדת לחוק השומרים, העוסק בסוגיה הקרובה ביותר לענייננו. על כך
 שהביטוי ״אבדן הנכס או נזקו" בחוק השומרים כולל גם אבדן או נזק משפטיים, לרבות
 כאלה שאינם כרוכים בפגיעה פיזית בנכס, ראו שירלי רנר, חוק השומרים, תשכ״ז-ד196

 140, § 54 (פירוש לחוקי החחים בעריכת גד טדםקי, תשנ״ח).
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 בידי השלטונות משום שנעשתה בו עבירה), בעל השליטה בממכר מצוי בעמדה
 עדיפה למנוע את הפגיעה.25 מסקנה זו מתיישבת גם עם לשונו של סעיף 18
 לחוק המכר, המורה שעל המוכר ״למסור את הממכר כשהוא נקי מכל שעבוד,
 עיקול וזכות אחרת של צד שלישי״. לפי הוראה זו, חיובו של המוכר שהנכס
 יהיה נקי מזכויות של אדם שלישי (המשלים את חיובו שהנכס יתאים למוסכם
 מבחינה פיזית) חל כבר במועד העמדתו לרשות הקונה, אף אם המועד שנקבע
 להעברת הבעלות הוא מאוחר יותר. לאותה מסקנה מובילים גם שיקולים מסדר
 שני. מאחר שעצם ההבחנה בין פגיעות פיזיות לפגיעות משפטיות איננה חדה,
 מוטב לאמץ כלל אחיד שאינו מבוסס על הבחנה זו. היזקקות להבחנות בעייתיות
 דורשת מאמץ שיפוטי ועלולה להוביל לתוצאות שונות במקרים דומים. באותה
 רוח, גם אם נניח שסיכון ההפקעה שונה מהסיכון של פגיעות משפטיות אחרות -
 בכך שלגביו אין לבעל השליטה במקרקעין יתרון ברור במניעת הפגיעה - די
 בכך שיתרון זה מתקיים לגבי סיכונים משפטיים אחרים כדי ששיקולי האחידות,
 ההוגנות והיעילות יצדיקו את תחולתו של סעיף 22 גם על סיכון ההפקעה.
 יצירת כלל מיוחד לסיכוני הפקעה, השונה מהכלל החל על פגיעות פיזיות
 ומשפטיות אחרות בממכר, יוליד בעיות סיווג מבלי לקדם יעדים ממשיים של

2  יעילות או הוגנות.6

 25 במקרה הראשון, משכון בתנאי תקנת השוק אפשרי רק אם הנכס מושכן בעת שהיה
 בהחזקתו של הממשכן. במקרה השני, ניתן להניח שמי שמחזיק בנכס הוא העשוי
 להשתמש בו לשם ביצוע עבירה או, להבדיל, למנוע את השימוש בו בידי אחר למטרה

 זו.
 26 בשאלת תחולתו של סעיף 22 לחוק המכר על פגיעות משפטיות בממכר קשה מאוד
 לשאוב השראה משיטות משפט זרות או מהאמנות בדבר מכר טובין בינלאומי. הסיבה לכך
 נעוצה בהבדלים הניכרים בתחולת הדינים (בניגוד לאמנות הבינלאומיות, החלות רק על
 מכר טובין, ובניגוד לרבות מהשיטות המחילות דינים נבדלים על מכר מיטלטלין ועל
 מבר מקpעץ, חוק המכר הישראלי חל על מכר של מיטלטלין, של מקרקעין ושל
 זכויות), באופי העסקאות הטיפוסיות שעליהן הס חלים (מקומיות או בינלאומיות, מכר
 בהובלה או ללא הובלה) ובתוכן הכלל לגבי העברת הסיכון (העברת הסיכון ברגע
 הכריתה, במסירת הנכס, בקבלתו או עם העברת הבעלות). נוסף על כך, מאחר שהאמנות
 בדבר מכר טובין בינלאומי אינן מטפלות בכל ההיבטים של חוזה המכר, ובמיוחד אינן
 מטפלות ביחסים שבין הצדדים לבין אנשים שלישיים, פרשני האמנות מעדיפים לעתים
 פתרונות המותירים סוגיות קשות לטיפולם של דינים אחרים. ככל שמדובר באמנת האו״ם
 בדבר חוזים למכר טובין בין־לאומי (וינה, 1980), הפרשנים חלוקים בשאלה אם כללי
 העברת הסיכון הקבועים בה חלים גם על פגיעות משפטיות בממכר, ובמיוחד בשאלה אם
 הם חלים על פגיעות שמקורן בפעולות של מדינות. ההתנגדות המרכזית לתחולה זו
 מבוססת על הטיעון שכללי האמנה קשורים לזהות המבטח של הטובין, ובאשר מדובר
 בהחרמת טובין או בהפעלת סמכויות שלטוניות אחרות ביחס אליהם, אין בנמצא ביטוח
 מסחרי נגד סיכונים אלה. על הדעות הסותרות לגבי התחולה של כללי העברת הסיכון
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 זאת ועוד: במכר מקרקעין חולפת לפעמים תקופה ארוכה מאוד בין השלמת
 חיובי המסירה והתשלום לבין העברת הבעלות ורישומה על שם הקונה, וזאת
 כתוצאה מעיכובים בירוקרטיים בהליכי תכנון, פרצלציה ורישום מקרקעין.27 אם
 תישלל תחולתו של סעיף 22 על העברת הסיכון של הפקעת הקרקע בידי
 הרשויות, מסתבר שהמועד הקובע להעברת הסיכון יהיה מועד העברת הבעלות.
 תוצאה זו איננה צודקת ואיננה סבירה. משקוימו במלואם חיובי המסירה והתשלום
 (במיוחד - אך לא רק - אס הקונה מחזיק בידו ייפוי־כוח בלתי־חוזר לביצוע
 ההקניה, ואולי אף נרשמה הערת אזהרה לטובתו), שני הצדדים רואים את העסקה
 כמושלמת למעשה. פתיחת פתח לקונה, שנים אחרי קבלת המקרקעין, לתבוע את
 השבת כספו מחמת הפקעה מלאה או חלקית של המקרקעין, אינה עולה בקנה
 אחד עם הציפיות הטיפוסיות והסבירות של הצדדים, אינה הוגנת ואינה משרתת

 יעדי יעילות כלשהם.28
 נגד הכלל שלפיו הסיכון של אבדן הקרקע מחמת הפקעה עובר במועד
 המסירה ולא במועד ההקניה ניתן להעלות טענה הקשורה לזכאות לפיצויים
 בשל ההפקעה. אמנם בפרשת מדקץ דובר בהפקעה ללא פיצוי, אולם במקרים

Gtinter Hager, in Peter Schlechtriem (ed.), Commentary on the UN באמנת וינה ראו 
Convention on the International Sale of Goods (CfSG) 501 (2d ed. in translation, 1998); 
Dionysios Flambouras, "Transfer of Risk in the Contract of Sale Involving Carriage of 
Goods: A Comparative Study in English Law, Greek Law and the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods," 6 Int'l Trade & Bus. L. 
Ann. 87, 90-92 (2001); Herhert Bernstein & Joseph Lookofsky, Understanding the CISG 
Robert L. Flores. ־־A על המשפט האמריקני ראו .in Europe 73. footnote 2 (!997) 
Comparison of the Rules and Rationales for Allocating Risks Arising in Realty Sales 
Using Executory Sale Contracts and Hscrows,'' 59 Mo. L. Rev. 307. 315 (1994) (1'For the 
most part, the risks of loss by governmental taking have been treated by the same rules 
governing loss by fire or storm"): John E. Ciibbel & Oorwin W. Johnson, Principles of 
 the Law of Property 189-193 (3d ed., 1989) (תיאור בהיר של הדין האמריקני בנושא
 העברת הסיכון במכר מקרקעין, המתייחס לפגיעות פיזיות ומשפטיות כאחד; ביקורת על
 הכלל הרווה ברוב המדינות של העברת הסיכון עם יצירת הקניין שביושר, קרי: בעת
Uniform כריתת החוזה; ותמיכה בכלל הקושר את הסיכון להחזקה במקרקעין שאומץ ב־ 
Williston on the ;(וזוכה לתמיכה גוברת בחלק מהמדינות Vendor and Purchaser Risk Act 
Law of Contracts, vol. 17 ,§§ 50:46-50:50, at 448-475 l4lh ed., Richard A. Lord ed., 
 (2000 !תיאור ועמדה דומים). יצוץ כי החוק האחיד האמריקני הנזכר מחיל במפורש כלל

 זהה על הרם הנכס שלא באשמת הצדדים ועל הפקעתו.
 27 ראו יהושע ויסמן, דיני קביץ: חלק כללי 322-320, 5 3.129 (תשנ״ג).

 28 ראו גם דברי השופט ריבלין בע״א מרקין (הערה 1 לעיל, בעמי 24): ״מןמועד הכריתה
 של החוזה] ועד היום, זה עשרות בשנים, מחזיק הקונה בממכר. ממילא לא היה מקום

 לטענה כי במקרה זה נוצרה מעין ׳ערבות הדדית' של הצדדים לעניין סיכון ההפקעה".
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 אחרים על הרשות המפקיעה ׳לפצות את מי שיש לו ״זכות או טובת הנאה״
 בקרקע (right or interest" in the land"), כאמור בסעיף 9 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 1943. לפי סעיף 17 לפקודה, במקרקעין הרשומים
 במרשם המקרקעין, חזקה על מי שרשום במרשם שהוא הזכאי לפיצויים.
 לפיכך, ממשיכה הטענה, מוטב שהסיכון של ההפקעה ירבץ על המוכר, משום
 שיקל עליו לגבות את הפיצויים. אין לקבל טענה זו. בראש ובראשונה,
 החזקה שקובע סעיף 17 ניתנת לסתירה, ואין ספק שקונה המקרקעין שהסיכון
2 על פ״ רוב, המוכר אינו  מוטל עליו זכאי לפיצויים כבעל אינטרס בקרקע.9
 מוסר את הממכר לקונה אלא לאחר שקיבל את מלוא המחיר או את חלקו
 העיקרי (עניין מרקץ יוצא־דופן מבחינה זו, משום שבמקרה זה החזיק הקונה
 בקרקע כבר לפני כריתת חוזה המכר). במצב זה יעדיפו הצדדים שהסיכון
 ירבוץ על שכם הקונה, שיתבע ישירות מהרשות המפקיעה פיצויים על נזקו.
 תביעה כזו עדיפה על הענקת הזכות לפיצויים למוכר - שייאלץ לתבוע את
 הרשות על נזק שלמעשה נגרם לקונה, ולהתגונן בפני תביעה אפשרית מצד
 הקונה בשל הפרת החוזה (בין היתר בהסתמך על טענת סיכול, שסיכוייה אינם
 ברורים). זאת ועוד: לפי סעיף 17 הנזכר, במקרקעין שאינם רשומים חזקה על
 המחזיק שהוא הזכאי לפיצויים, ובחוק המכר אץ רמז לתליית מועד ההעברה
 של הסיכון בשאלה אם הממכר הוא מקרקעין רשומים או לא רשומים. ככל
 שמדובר במסירת הודעה על הכוונה להפקיע את הקרקע, סעיף 5 לפקודה
 מורה שההודעה תוצג על הקרקע ותישלח למי שרשום כבעליה - משמע שהן
 המחזיק הן הבעלים הרשום אמורים לקבל את ההודעה, ולאחד אין יתרון על
 רעהו מבחינה זו. מכל מקום, אפילו נמסרה הודעת ההפקעה למוכר (הבעלים
 הרשום) בלבד, מסתבר שמכוח עיקרון תום־הלב הוא חייב להודיע לקונה על
 תביעות זכות של אנשים שלישיים (וצו הפקעה בכלל זה) גם אחרי מסירת
3 חובה זו, שהפרתה תצמיח תרופות בשל הפרת חוזה, חשובה דווקא  הממכר.0

 משום שהסיכון מוטל בשלב זה על הקונה.

 לבסוף, כאשר הרשות המפקיעה נוטלת את ההחזקה בממכר או בחלק ממנו,
 ניתן לראות בכך הן פגיעה משפטית בממכר (שכן הפגיעה נעשתה באמצעות
 הפעלת סמכות על פי דין), הן פגיעה פיזית בו: בניגוד לשינוי בזכויות הבנייה,
 למשל, הפקעת קרקע או חלק ממנה שוללת את ההחזקה בממכר או בחלק ממנו,
 ולפיכך היא בגדר פגיעה פיזית בו - הוא נלקה, כולו או מקצתו, מיד־ הפרט.

 29 ראו ע״א 309/54 נאמן נ׳ עירית תל־אביב, פ״ד י(3) 1942,- אריה קמר, דיני הפקעת מקרקעין
 285 (מהדורה שישית, תשס״א). על מעמדו של מי שזכאי לקבל את הבעלות במקרקעין

 מכוח הסכם ראו גם ע״א 189/95 בנק אוצר החייל בע״מ נ׳ אהתנוב, פ״ד נג(4) 199.
 30 ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 386-384, 8 374.
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 למעשה, הפגיעה בנכס והגריעה משוויו מתרחשות עוד לפני נטילתו הפיזית, כבר
 בשלב הייעוד להפקעה. כאשר תכנית מייעדת חלק מהממכר להפקעה (להבדיל
 מתכנית המטילה הגבלות על השימוש בממכר תוך הותרתו בידי הפרט), זהו שלב
 מוקדם בדרך לנטילתו הפיזית. בעניין םפקטור נ׳ צרפתי פסק בית המשפט שהן
 סעיף 11 לחוק המכר (שעניינו אי־התאמת הממכר) הן סעיף 18 לחוק (שכותרתו
 ״פגם בזכות״ ועניינו פגמים בזכויות המשפטיות ביחס לנכס) עשויים לחול
 במקרה זה כבר לפני הנטילה בפועל של ההחזקה בחלק מהמגרש.31 גם בפסק דין
 שטרית נ׳ נוסבאום החיל בית המשפט על מקרה כזה את סעיף 11 לחוק המכר.32
 יוצא, אפוא, שבעובדות של פסק דין מרקץ יש יסוד מוצק למסקנה שהפגיעה
 במגרש כתוצאה מהנטילה (הממשית או העתידית) של חלק ממנו מהווה גם פגיעה
 פיזית בו, שעליה בוודאי חל סעיף 22 לחוק המכר; מכל מקום, גם אם נראה
 בכך פגיעה משפטית, ראוי להחיל עליה את סעיף 22 לחוק המכר ולהטיל את

 הסיכון על הקונה.

 3. פירוש החוזה והדין הדיספוזיטיגי
 לפי דין העברת הסיכון נשא אפוא הקונה בסיכון של הפקעת חלק מהממכר אחרי
 שקיבל את ההחזקה בו. כתוצאה מכך, לא היה יסוד לדרישת הקונה שהמוכר
 ישלים את שטח הממכר לשטח שנקבע בחוזה המקורי. בד בבד, לא היה יסוד
 לדרישת המוכר שיופחת מהממכר שטח גדול יותר מזה שהופקע בפועל (עד כדי
 40% משטחו הכולל). לתוצאה זו הגיעו כל שלושת השופטים שישבו בדין. שניים
 מהשופטים נמצא וריבלין) הגיעו למסקנה זו על יסוד כוונת הצדדים, פירוש

 החוזה ותכליתו.
 הנמקה זו הייתה ראויה ואף מתבקשת אלמלא כלל חוק המכר הוראה מפורשת
 המסדירה את הנושא. כאשר דיני החוזים קובעים דין דיספוזיטיבי המסדיר שאלה
 כלשהי, על בית המשפט להחיל דין זה כל עוד לא הוכח שהצדדים הסכימו -
 מפורשות, במשתמע, או בהתאם לנוהג החל על החוזה שביניהם - לסטות ממנו.
 כאשר שאלה כלשהי מוסדרת בדין הדיספוזיטיבי, שוב אין היא שאלה פתוחה
 שעל בית המשפט להתמודד עמה ללא הנחות מוקדמות; להפך: הכלל

 31 ע״א 838/75 ספקטור נ׳ צרפתי, פ״ד לב(1) 231, 236, 249-246 (מ״מ הנשיא, השופט
 לנדוי, סבר באותו מקרה שחל סעיף 18 ופקפק אם חל גם סעיף 11. השופט אשר
 פסק שחל סעיף 11, מבלי לדון בשאלה אם חל סעיף 18. השופט יצחק כהן סבר

 ששתי ההוראות חלות).
 32 רע״א 7642/97 שטרית נ׳ נוסבאום, פ״ד נג(3) 516, 527. ראו גם ע״א 311/78 הווארד נ׳
 מיארה, פ׳׳ד לה(2) 505, 509, 511 (שם הופקע חלק מהמקרקעין כבר לפני כריתת החוזה).
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 הדיםפוזיטיבי קובע באורח אובייקטיבי את הדין החל, ורק אם ישכנע מי
 מהצדדים את בית המשפט שקיים נוהג כללי או מיוחד, או הסכמה תקפה,
 מפורשת או משתמעת, לסטות מאותו דין, רק אז ייסוג הדין הדיספוזיטיבי מפני
3 אמנם במקרה הנדון הובילה ההתחקות אחר כוונת הצדדים ופירוש  הסכמה זו.3
 החוזה לתוצאה התואמת את הדין, אך יש מקום לחשש שהתייחסות לשאלות
 המוסדרות בדין הדיספוזיטיבי כאל שאלות פתוחות, שבית המשפט ניגש לפתרונן
 ללא הנחה כלשהי לכאן או לכאן, תוביל במקרים אחרים לתוצאות בלתי

 רצויות.34
 מאחר שבמקרה הנדון הגיעו כל השופטים לתוצאה הקבועה ממילא בסעיף 22
 לחוק המכר, ניתן לשער שהתעלמותם ממנו לא הייתה מכוונת אלא נבעה מהיסח
 הדעת. אין זה המקרה היחיד שבו התמודד בית המשפט העליון עם שאלות
 המוסדרות בחוקי החוזים המיוחדים באמצעות כללים המצויים בחוקי החוזים
 הכלליים (במקרה הנדון - דיני הפירוש ודיני הסיכול), תוך התעלמות מהדין
 המיוחד; בכמה מקרים אף הובילה התעלמות זו לתוצאות בעייתיות.35 ייתכן

 ראו גם איל זמיר, פירוש והשלמה של חוזים 37-35 (ונשב״ו); גד טדסקי, ״חיובים
 מקבילים״, הפרקליט לז 293, 296-294 (תשמ״ז); דניאל פרידמן, ״פרשנות החוזה״, בתוך
 חודם ג 231-230, § 25.2 (בעריכת דניאל פרידמן ונילי כהן, תשס׳׳ד); גד טדםקי, ״על

 הדין הדיספוזיטיבי״, עיוני משפט טו 5, 6 (התש״ן).
 34 דוגמה בולטת להתממשות של סכנה זו מצויה בפסיקתו של השופט שמגר, שלפיה גם אם
 הסכימו מוכר וקונה על קיום חיוביהם הנגדיים באותו מועד תוכרע שאלת התלות ההדדית
 בין החיובים לפי כוונת הצדדים, וזאת בהתעלם מהדץ הדיםפוזיטיבי הקבוע בסעיף 23
 לחוק המכר. ראו ע״א 765/82 אלתר ב׳ אלעני, פ״ד לח(2) 701, 711; ע״א 556/83 מימון נ׳
 מאור אל, פ״ד לח(2) 459, 470. לביקורת על פסיקה זו ראו טדסקי, "חיובים מקבילים״,

 הערה 33 לעיל, שם.
 35 ראו, למשל, ע״א 1439/90 מדינת ישראל (רכבת ישראל) נ׳ חום - חברה לביטוח בע״מ, פ״ד
 מז{2) 346, 361 (שם סבר הנשיא שמגר, בהסתמך על סעיף 2 לחוק השומרים, שאחריותם
 של מוביל פרטי ושל מחסנאי במשפטנו היא כשל שומר שכר שהשמירה טפלה למטרה
 העיקרית של החזקתו בנכס, וזאת בהתעלם מסעיף 6 לחוק חוזה קבלנות, תשל״ד-1974,
 המורד. שאחריותם של השניים היא בשל שזמר שבר שהשמידה אמה טפלה למטרה
 העיקרית של החזקתו בנכס); ע״א 635/83 אברהם נ׳ מזרחי, פ״ד מא(2) 105 (שם פסקה
 השופטת נתניהו כי בהיעדר הסכמה בעסקת קומבינציה על מועד המסירה של דירה לבעל
 המגרש, על חברת הבנייה למסור אותה תוך זמן סביר אחרי כריתת החוזה, במועד שעליו
 יודיע בעל המגרש לחברת הבנייה זמן סביר מראש. השופטת נתניהו הסתמכה על סעיף 41
 לחוק החוזים הכללי, הקובע שמועד הקיום המדויק נקבע בידי הנושה, תוך התעלמות
 מסעיף מג) לחוק המכר ומסעיף 6ןא) לחוק חוזה קבלנות, המורים שמועד המסירה המדויק
 של הממכר או של הנכס שבו נעשתה המלאכה נקבע בידי החייב. מאחר שבאותו מקרה לא
 הודיע בעל המגרש לחברת הבנייה על מועד המסירה, דנה השופטת נתניהו בפירוט

 בדוקטרינת ההפרה הצפויה - דיון שלאמיתו של דבר לא היה רלבנטי).
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 שהדבר מעיד כי ציבור המשפטנים בישראל מכיר היטב את דיני החוזים הכלליים
 ופחות מכך את דיני החוזים המיוחדים.

 ד. הפקעה כסיכול ו

 1. דין הסיכול ואי״מחולתו בענייננו

 בפסק דינו קבע השופט אנגלרד שהפקעת השטח בידי רשויות התכנון מנעה
 מהמוכר את האפשרות לקיים את החוזה, ולפיכך היוותה אירוע מסכל במובנו
 בסעיף 18 לחוק התרופות. קביעה זו נוגדת פסיקה רבת־שנים, שפירשה בצמצום
 רב את הוראת הסיכול וקבעה כי במדינת ישראל כמעט הכול צפוי או לפחות
 ניתן לצפייה.36 אותה פסיקה שללה למעשה את ההיזקקות להגנת הסיכול, אם כי
 בצדה התפשט השימוש בדוקטרינות משפטיות חלופיות כדי למתן את תוצאותיה
 החריפות של הפרת חוזה במקרים שבהם ניתן להתרשם שהחייב אינו אשם בהפרה

 36 ראו, למשל, ע״א 101/74 חירס לנדאו עבודות עפר כבישים ופיתוח בע״מ ב׳ פיתוח מקורות מים
 (ארצות חוץ) בע״מ, פ״ד ל(3) 661 (הצדדים צפו את האפשרות של גירוש הישראלים
 מאוגנדה בשנת 1972); ע״א p 715/78 נ׳ נצחוני, פ״ד לג(3) 639, 643 (שם הותיר השופט
 לנדוי בצריך עיון את השאלה האם פרוץ מלחמה בץ מדינת ישראל לשכנותיה במועד
 כלשהו איננו מסוג הדברים שלעולם הם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל; הדברים נאמרו
 בהקשר של מלחמת יום הכיפורים); ע״א 748/80 גולדשטיץ נ׳ גוב־אדי חברה לבנין
 ולהשקעות נתניה (1976) בע׳׳מ, פ״ד לח(1) 309 (שם פסק בית המשפט, ברוב דעות,
 שעיכוב חריג בביצוע הרישום של מקרקעין בשם הקונה עקב מחשוב ההליכים במשרדי
 מס שבח מקרקעין איננו בבחינת אירוע בלתי־צפוי); ע״א 736/82 כפר חסידים, מושב
 עובדים דתי בע״מ נ׳ אברהם, פ״ד לט(2) 490 (דחייה של טענת סיכול בקשר לגשמים שלא
 בעתם); ע״א 291/82 פישברג נ׳ דים, פ״ד לט(2) 625 (חברת בנייה לא תישמע בטענה שלא
 היה עליה לצפות קשיים בהשגת היתר בנייה); ע״א 1/84 נתן ני סטו־וד, פ״ד מב(1) 661
 (תגובה דכאונית חריפה של אחת משני המוכרים לצורך לפנות את הדירה איננה בבחינת
 מאורע בלתי־צפוי, משום שגם בעבר סבלה אותה אשה מבעיות נפשיות). ראו גם דוד
 קציר, תרופות בשל הפרח חוזה א 224-222, § 140 (תשנ״א); גבריאלה שלו, דיני חחים
 503-500 (מהדורה שנייה, תשנ״ה); ברק מדינה, "סיכול חוזה״, בתוך חוזימ, הערה 33
 לעיל, בעמי 445-442, § 28.27; גבריאלה שלו, ״לקראת דיני סיכול חדשים״, בתוך ספר
 זיכרון לגד טדסקי: מסות במשפט אזרחי 607, 615-614 (בעריכת יצחק אנגלרד, אהרן ברק,
 מרדכי א׳ ראבילו וגבריאלה שלו, תשנ״ח. מפסק דינו של השופט מצא (ע״א מרקץ,
 הערה 1 לעיל, בעמי 22) אנו למדים שבפרשה זו טענת הסיכול כלל לא הועלתה בידי מי
 מהצדדים. העלאתה בידי השופט אנגלרד, מיוזמתו, עשויה להעיד על אי־שביעות רצונו

 מההלכה הקיימת ועל רצונו לשנותה.
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 משפטים לה תשס״ה השפעת הפקעה מאוחרת על מכר מקרקעין: סיכול, פירוש, או העברת הסיכון?

3 באמצעות הדוקטרינות  וכי נסיבות שמחוץ לשליטתו ולאחריותו הן שגרמו לה.7
 הללו אף השיגו בתי המשפט תוצאות גמישות ומדויקות יותר משניתן היה להשיג
 באמצעות כלל הסיכול, בהתחשב בקשיחות היחסית של תוצאותיו לפי החוק.38
 בשנים האחרונות הושמעה ביקורת על נוקשות הפסיקה בעניין הסיכול והושמעו
 קריאות להפחת חיים בסעיף 18 לחוק התרופות, שכמעט נהפך לאות מתה בספר
 החוקים.39 בפסיקת בית המשפט העליון בולטת בעניין זה אמרת־האגב של השופט
 אנגלרד בפסק דין רגב נ׳ משרד הביטחון.40 השופט אנגלרד כתב שם, בין היתר,
 שאין לקרוא את פסק דין כץ נ׳ נצחוני41 כקובע הלכה שלפיה בישראל מלחמות
 הן לעולם בגדר הצפוי משום שהדברים הושארו שם בצריך עיון; ומכל מקום זוהי

 גישה ״נוקשה מדי״ הראויה לבחינה מחודשת.42
 אנו מסכימים בכל הכבוד עם עמדתו של השופט אנגלרד, שאין לקבוע כי
 בישראל מלחמות ופעולות איבה הן לעולם צפויות, וכי גם הפקעת קרקע עשויה
 להיחשב כמאורע מסכל (למרות שעקרונית כל קרקע עלולה להיות מופקעת

 37 בין הדוקטרינות שבהן משתמשים בתי המשפס בהקשר זה ניתן להזכיר פירוש מגמתי של
 החוזה; הפעלת הסייגים והתנאים לתרופת האכיפה, לרבות התנייתה בשערוך התמורות
 המוסכמות; הפחתת הסעדים הכספיים הנפסקים לנפגע: קריאת החוזה במותנה בתנאי
 מתלה או בתנאי מפסיק; הכרה בקיומו של פגם בכריתה ובפרט טעות; יישום מושגי
 שסתום כמו סביר״ בהתחשב בנסיבות המקשות על הקיום; ועיקרון תום־הלב. ראו
 בפירוט איל זמיר, חזק חוזה קבלנות, תשל״ד-4ד19, 419-416, 5 262 (פירוש לחוקי החתים

 בעריכת גד טדסקי, תשנ״ה). ראו גם מדינה, שם, בעמ׳ 424, § 28.13.
 38 דוגמה בולטת לכך מצויה בע״א 554/83 יאתא״ חברה לטקסטיל בע״מ נ׳ עיזבון זולוטולוב
 (פ״ד מא(1) 282), שבו הורה בית המשפט על הצמדה של דמי פיקדון נוכח התפתחות
 בלתי־צפויה של היפר־אינפלציה בחוזה ארוך־סווח, למדות שהחוזה לא בלל כל הוראת
 הצמדה או שערוך, וזאת מכוח פירוש החוזה. לדוגמאות נוספות ראו זמיר, שם, שם. על

 התוצאות של סיכול ראו גם פרק ד.2 להלן.
 39 ראו, למשל, קציר, הערה 36 לעיל, בעמי 212-210, § 136; שלו, הערה 36 לעיל

 (״לקראת דיני סיכול חדשים"), שם; מדינה, הערה 36 לעיל, שם.
 40 ע״א 6328/97 רגב ב׳ משרד הביטחון, פ״ד נדן5) 506, 518-517.

 41 ראו הערה 36 לעיל.
 42 אל מול הפסיקה הנזכרת בהערה 36 לעיל יש גם פסקי דין שבהם נתקבלה בעשור האחרון
 טענת סיכול. ראו, למשל, ע״א 202/94 עזמן גרניצו־ נ׳ גרניצד, פסק דין של השופט
 אליעזר גולדברג, בהסכמת השופטים מאיר שמגר ומישאל חשין (לא פורסם, 29.9.1994)
 (שם נפסק, כאחד הנימוקים החלופיים, שהתחייבות לתת מתנה לנכד עם הגיעו לבגרות
 סוכלה במות המקבל); ת״א (י-ם) 3531/01 3ך אבו הברה למין נ׳ מדינת ישראל, פסק דין
 של השופט יעקב צבן (לא פורסם, 21.7.2002), פסקאות 20-13 לפסק הדין (פרויקט בנייה

 בשטחים סוכל עקב היעדר קונים לדירות בעקבות ״אינתיפדת אל־אקצא").
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 ברמת הסתברות כזו או אחרת).43 לפי סעיף 18 לחוק התרופות, כדי שתעמוד
 למפר הגנת הסיכול צריכים להתקיים שלושה תנאים: היות הנסיבות המסכלות
 בלתי־צפויות מנקודת מבטו של הצד הטוען לסיכול, היותן בלתי־ניתנות למניעה,

4  והפיכת הקיום לבלתי־אפשרי או לשונה באופן יסודי מהמוסכם כתוצאה מהן.4
 כמו מלחמות, גם הפקעות עלולות להפוך את הקיום של חוזים לשונה באורח
 יסודי מהמוסכם (התנאי השלישי), ואף הן במקרים רבים בלתי־נמנעות מבחינת
 הצדדים (התנאי השני). השאלה מתמקדת אפוא בתנאי הראשון: האם הנסיבות
 המסכלות הן כאלה ש״בעת כריתת החוזה [המפר] לא ידע ולא היה עליו לדעת
 עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש״? כפי שהטעימו מחברים
 אחרים, זוהי שאלה של הקצאת סיכונים.45 השאלה הקריטית איננה מה צפה הצד

 43 לדעה שהפקעת הממכר בידי השלטונות מהווה סיכול ראו גם מדינה, הערה 36 לעיל,
 בעמי 451-450, § 28.31. כמבואר להלן, איננו שותפים לעמדתו הגורפת של המחבר,
 שלפיה בחוזה להספקת נכס ספציפי די בכך שהנכס אבד שלא באשמת המוכר כדי
 שתעמוד לו הגנת הסיכול. עמדה זו הופכת את חיובו המרכזי של המוכר בחוזה למכירת
 נכס ספציפי לחיוב השתדלות גרידא, בניגוד לתפיסה המקובלת בחוזה זה. ראו גם קציר,
 הערה 36 לעיל, בעמי 204, § 135. השאלה אם הפקעת קרקע תיחשב כמאורע מסכל לא
 נדונה למעשה במשפט המקובל האנגלו־אמריקני, משום שנקודת המוצא שם היא שהסיכון
 של אבדן הקרקע עובר לקונה כבר בכריתת החוזה, כך שאין הוא יכול לנסות להטיל
 אחריות על המוכר בשל ההפקעה גם אם זו אירעה בין הכריתה לבין מועד המסירה

 וההקניה (ראו המקורות הנזכרים בהערה 26 לעיל).
 44 סעיף 18 לחוק התרופות מורה כדלקמן:

 (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא
 היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה
 למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה
 שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או

 לפיצויים.
 (ב) במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה
 ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על
 פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע
 על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם
 קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין

 ובמידה שנראה לו.
 לניתוח הכלל ראו, באופן כללי, מדינה, הערה 36 לעיל, בעמ׳ 472-411: שלו, ״דיני
 חוזים״, הערה 36 לעיל, בעמי 519-495; גד טדסקי, ״סיכול החוזה״, בתוך מסות במשפט
 106 (תשל״ח); אורי ידין, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חתה), תשל״א-0ד19 162-150,
 §§ 82-78 (פירוש לחוקי החתים בעריכת גד טדסקי, מהדורה שנייה, תשל״ט); קציר, הערה

 36 לעיל, בעמ׳ 237-199, §§ 145-134.
 45 ראו שלו, ״דיני חוזים״, הערה 36 לעיל, בעמ׳ 505-500; מדינה, הערה 36 לעיל, בעמי

.28.33-28.26 ,28.2 §§ ,453-442 ,413-412 
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 הטוען לסיכול או מה יכול היה לצפות, שהרי בדרגת הסתברות כזו או אחרת
 ניתן לצפות כמעט כל דבר; השאלה היא מה היה עליו לצפות - ובאורח ישיר
 יותר: אלו סיכונים ראוי להטיל על חייב הטוען שקיום חיובו סוכל או על נושה
 הטוען שתועלתו מן החוזה נעלמה. אין להיצמד יתר על המידה לרטוריקה של
 צפייה, ובמיוחד אין להבין את קריטריון הצפייה כקריטריון עובדתי (מה ניתן
 לצפות) אלא יש להבינו כקריטריון נורמטיבי (מה צריך לצפות). יש לזכור שדין
4 ככזה, עליו לקדם  הסיכול הוא דין דיספחיטיבי שהצדדים יכולים להתנות עליו.6
 מטרות כגון הקצאת הסיכונים באופן שבו רוב הצדדים היו מעדיפים להקצותם
 (כדי למזער את הוצאות העסקה שלהם), עידוד העברת מידע במקרים שבהם
 קיימת בעיה של מידע א־סימטרי, קידום ההוגנות והשקילות החוזית, ואפילו

 קידום יעדים חלוקתיים.47
 באספקלריה זו, מן העובדה (הנכונה לכשעצמה) שקרקעות עשויות להיות
 מופקעות, אין להסיק שהפקעה איננה יכולה להיחשב כמאורע מסכל. יש
 לבחון באורח קונקרטי יותר את נסיבות המקרה; יש לקבוע אם באותן נסיבות
 היה לחייב יתרון במניעת האירוע, בפיזור הנזק שגרם (בין באמצעות ביטוח
 מסחרי ובין ב״ביטוח עצמי״), או בצפייתו - צפייה שבה יכול היה לשתף את
 רעהו ובכך לאפשר לאחרון לכלכל את צעדיו באורח מושכל. ברגיל, להליכי
 ההפקעה קודמים הליכי תכנון, שהם עצמם עשויים להימשך שנים (או אף
 שנים רבות) וכרוכים בהליכי פרסום ובהתנגדויות. בדרך כלל יהיה בעל
 הקרקע מודע להליכים העשויים להוביל להפקעת הקרקע שלו, ומכל מקום
 האפשרות שהוא יהיה מודע לכך או יוכל להיוודע לכך מסתברת הרבה יותר
 מאפשרותו של הקונה העתידי של אותה קרקע להיות מודע או להתוודע לכך.
 לבעל הקרקע יש תמריץ מוחשי להיאבק נגד ההפקעה (ובמיוחד נגד הפקעה
 ללא פיצוי), ולכן יש לו גם תמריץ חזק יותר להיוודע מראש על סכנתה
 הממשמשת. על כן, במקרים רבים לא יהיה מקום לראות בהפקעה משום
 מאורע מסכל. בד בבד, בנסיבות שבהן בעל קרקע סביר אינו יודע - ואף אין
 לצפות ממנו שידע - על הפקעה עתידית בעת כריתת החוזה, ואין לו כל

 46 שלו, "דיני חוזים״, הערה 36 לעיל, בעמי 514-512; מדינה, הערה 36 לעיל, בעמי 446-445,
 § 28.28; אך השוו ידין, הערה 44 לעיל, בעמי 152.

 47 על התכליות הטיפוסיות של הדין הדיספוזיטיבי לפי תאוריות שונות של דיני החוזים ראו
 אוריאל פרוקצ׳יה, ״זה חוזה? זה חפץ? זה חוק! תרומתה הקונסטרוקטיבית של הכלכלה
 לעירפול של מושגי היסוד במשפט״, משפטים יח 395 (תשמ״ט); טדסקי, ״על הדין

Filling Gaps in Incomplete", 33לעיל ;Ian Ayres & Robert Gertner הדיספהיטיבי״, הערה 
E גם 1רא. 1989) 87 . y a l Y a k L.J99 " ,Contracts: An Economic Theory of Default R u l e s ) 

Zamir, 'Toward a General Concept of Conformity in the Performance of Contracts," 52 
 La. L. Rev. 1,58-89(1991),- זמיר, הערה 33 לעיל, בעמי 129-79.
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 יתרון על הקונה בהשגת המידע הרלבנטי או בהיערכות לקראת ההפקעה, אין
 לשלול את ההכרה בהפקעה כאירוע מסכל. בנסיבות כאלה יהא זה יעיל והוגן
 לשלול מהקונה הגנה על אינטרס הציפייה שלו, ולאלצו להסתפק בהגנה על

 האינטרסים השליליים שלו כקבוע בסעיף 18 לחוק.
 השאלה אימתי ראוי להכיר בהפקעה כמאורע מסכל תתעורר כל אימת שהקרקע
 הנמכרת מופקעת בץ מועד הכריתה של החוזה לבין מועד מסירתה, וכתוצאה מכך
 נבצר מהמוכר למסור לקונה את הקרקע כמוסכם.48 לעומת זאת, כאשר מנסים
 ליישם אמות־מידה אלה על עובדותיה של פרשת מרקץ, נתקלים בקושי הנובע מכך
 שדין הסיכול לא נועד לחול על מצב שבו קרקע מופקעת עשרות שנים אחרי
 מסירתה לקונה. ניתן אמנם לנסות ולבדוק באיזו מידה ניתן היה לצפות בשנת 1965
 שחלק מהקרקע יופקע בשנת 1990 ללא פיצוי;49 ניתן לבדוק מה היה המצב התכנוני
 של הקרקע עובר לכריתת החוזה, האס כבר נלקח חלק מהחלקה ללא פיצוי בעבר,
 האם הקרקע הייתה בסביבה בעלת תשתית מפותחת או שמא באזור שפיתוהו העתידי
 יצריך מן הסתם רכישה של קרקעות לצורכי ציבור, וכיוצא בזה; ניתן לבדוק מי
 מהצדדים ערוך היה להתמודד עם סיכון זה בצורה טובה יותר בשנת 1965, וכן
 הלאה. אם המסקנה לפי ניתוח זה היא שראוי לייחס למוכר צפייה של האירוע
 המסכל, כי אז נשאלת השאלה הנוספת - האם היה בידיו למנוע את ההפקעה,
 למשל על ידי התנגדות לתכנית המפורטת שאושרה בסוף שנות ה־80 ושמכוחה

 בוצעו ההפקעות בתחילת שנות ה־90.
 נדמה שדי בהצגת שאלות אלה כדי ללמד שהן אינן לעניין. ככלל, אין
 לצפות ממוכר שיתעניין בשאלה אם המקרקעין עלולים להיות מופקעים בהתאם
 לתכנית מתאר שתאושר עשרות שנים אחרי מסירת הממכר, ואין לצפות ממנו
 שינקוט צעד כלשהו למניעת הפקעה כזו. על סיטואציה זו חל דין העברת
 הסיכון, שלפיו הסיכון של הפקעת הקרקע אחרי המסירה רובץ על הקונה. מכאן,

 48 לפחות לפי פשוטו של סעיף 18 דין הסיכול חל גם על אירועים מסכלים שהתקיימו כבר
 ברגע כריתת החוזה. משמע, שניתן להעלות טענת סיכול גם אם ההפקעה קדמה לכריתת
 החוזה - אולם אפשרות זו אינה סבירה, שכן קשה להלום שקיומו של צו הפקעה החל על
 קרקע כלשהי, בהתאמה לתכנית מאושרת המייעדת אותה קרקע לצורכי ציבור, ייחשב
 כנסיבה שלא היה על המוכר לדעת עליה. בע״א 340/88 עיזבון המנוחה שיים נ׳ ״עמיגוד״
 בהול נכסים בע״מ (פ״ד מח3) 167) טענה המוכרת שבעת כריתת החוזה היא לא ידעה על
 קיומה של תכנית מתאר מאושרת ומפורסמת שייעדה את הקרקע שעליה נמצא הממכר
 (בית) להפקעה לצורכי ציבור. מפסק הדין של בית המשפט העליון לא עולה שהמוכרת

 העלתה טענת סיכול, ומכל מקום אין זה סביר שטענה כזו הייתה מתקבלת.
 49 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, הבולל את ההסמכה להפקיע עד 40% משטח קרקע
 ללא פיצויים, פורסם ברשומות ביום 12 באוגוסט 1965 - כשלושה חודשים לפני כריתת
 החוזה בין מרקין למשה. סמכות להפקיע עד 25% מהשטח ללא פיצוי הייתה קיימת כבר

 קודם לכן בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

352 



 משפטים לה תשס״ה השפעת הפקעה מאוחרת על מכר מקרקעין: סיכול, פירוש, או העברת הסיכוך?

 שההפקעה איננה גורמת למוכר להפר את החוזה, ולכן גם אין הוא זקוק להגנת
 הסיכול.

 מניתוח זה לא נובע, שאם זמן מה אחרי מסירת הממכר לקונה אושרה תכנית
 המייעדת את המקרקעין להפקעה, המוכר בהכרח יהיה פטור מכל אחריות. דין
 העברת הסיכון איננו שולל את חובות הגילוי הטרום־חוזיות והחוויות החלות על
 המוכר. לפחות במקרה שבו לפני הכריתה ידע המוכר למעשה על קיומם של
 הליכים העתידים להוביל בסופו של דבר להפקעת הנכס או חלק ממנו, אי־גילוי
 עובדה זו לקונה עשוי להיחשב לחוסר תום־לב במשא ומתן ולהטעיה לפי סעיפים
 12 ו־15 לחוק החוזים (חלק כללי). גם אם הליכים אלה החלו אחרי הכריתה, על
 המוכר עשויה לחול חובה להודיע עליהם לקונה לפי סעיף 18(ב) לחוק המכר
 ולפי עיקרון תום־הלב בקיום החוזה. יתר על כן: בנסיבות מתאימות עשויה
 להישמע הטענה כי הגם שהליכי התכנון וההפקעה הושלמו אחרי מסירת הממכר
 לקונה, עצם התקיימותם בעת המסירה הפך את הממכר לבלתי־מתאים (כשם
 שבהמה תיחשב כלוקה באי־התאמה אם בעת המסירה קיננה בגופה מחלה
 שסימניה החיצוניים הופיעו רק אחרי המסירה).50 במקרים שבהם תתקבל טענה זו
 ייחשף המוכר לאחריות בשל הפרת החוזה, ואז הוא גם יוכל לנסות להיזקק לדין
 הסיכול. אולם, הדיון בנסיבות היפותטיות אלו אינו רלבנטי כלל למקרה שבו
 הליכי התכנון וההפקעה מתרחשים עשרות שנים אחרי מסירת הממכר, כפי שהיה

 בפרשת מרקין.

 2. תוצאות הסיכול

 ראיה נוספת לכך שדוקטרינת הסיכול אינה הולמת את העובדות של פסק דין
 מרקץ מצויה בתוצאות הסיכול לפי סעיף 18 לחוק התרופות. כזכור, התוצאה
 שאליה הגיעו כל השופטים בעניין מרקץ (היא התוצאה הקבועה גם בסעיף 22
 לחוק המכר), הייתה שהקונה ספג את ההפסד כתוצאה מההפקעה של חלק
 מהממכר: הקונה לא היה זכאי לפיצוי על הפסד זה (בין בכסף ובין בקרקע
 חלופית), והמוכר לא היה זכאי לדרוש מהקונה לחלוק עמו את ההפסד שגרמה

 50 אם הליכי התכנון בדוגמה הראשונה, או החיידק בדוגמה השנייה, ״תקפו״ את הממכר
 בפרק הזמן שבין העמדת הממכר לרשות הקונה לבין נטילתו, יחול הסיכון על המוכר.
 אולם, משמעות הנשיאה בסיכון בשלב זה איננה שהמוכר נחשב כמי שהפר את חיובו
 ולפיכך חשוף לתביעת פיצויים או אכיפה: התוצאה של הנשיאה בסיכון היא שהקונה
 משוחרר מחיוביו לפי החוזה. על התוצאות של נשיאת המוכר בסיכון ראו באופן כללי
 זמיר, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 480-473, §§ 471-463; מאוטנר, הערה 13 לעיל, בעמי

.26-10 
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 הפקעת השטח שמחוץ לממכר.51 לעומת זאת, אילו חל דין הסיכול, היה כל אחד
 מהצדדים (בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט) נדרש להשיב לרעהו את מה
 שקיבל על פי החוזה, ובית המשפט אף יכול היה להורות למוכר לשפות את
 הקונה על הוצאותיו הסבירות. במילים אחרות: בעוד שםיכול שולל את ההגנה
 על אינטרס הציפייה של הנפגע, ככלל אין הוא שולל את ההגנה על אינטרס
 ההשבה שלו, ובחלק מהמקרים אף לא את ההגנה על אינטרס ההסתמכות.
 בענייננו, משמעות הדבר היא שעל המוכר היה להשיב לקונה לפחות את שווי
 השטח שנגרע מהממכר בשל ההפקעה (כנגד השבת חלק יחסי מהמחיר}.52 תוצאה
 זו הייתה מתקבלת בין אם החוזה היה מבוטל על ידי הקונה (ביטול מלא או
 חלקי) ובין אם לאו. בפרשת מרקין לא היה הקונה מעוניין בביטול החוזה, אך
 לפי סעיף 18(ב) לחוק התרופות בית המשפט יכול להורות על השבה גם אם

 החוזה לא בוטל.
 אכן, לשונו של סעיף 18 - ובמיוחד של סעיף 18(ב) - יכולה להתפרש כשוללת
 אפילו את זכותו של הנפגע מההפרה להגנה על אינטרס ההשבה שלו (לא כל שכן
 את זכותו להגנה על אינטרס ההסתמכות). לפי קריאה זו של הסעיף, רק אם בית
 המשפט יראה שק הצדק להורות על השבה או על שיפוי הנפגע על הוצאותיו
 תחולנה חובות ההשבה והשיפוי, בעוד שברירת המחדל היא היעדר זכות להשבה (או
 לשיפוי) למי מהצדדים.53 לפי פירוש זה אין קושי ליישב את התוצאה האופרטיבית
 של פסק דין מרקין עם p הסיכול, אלא שפירוש זה של סעיף 18 אינו הכרחי ואינו
 רצוי. מאחר שבמצבים של סיכול ההנחה היא שלא ראוי להטיל על מי מהצדדים
 אחריות בשל אי־קיום החוזה, הרי שברירת המחדל הראויה היא העמדת הצדדים

 51 כזכור, המוכר טען שבעקבות ההפקעה יש להקטין את השטח שקיבל הקובה ל־300 מ״ר,
 כך שגם מהממכר ייגרעו 40% ללא פיצוי. יצוין כי אם הרשויות הפקיעו 40% מהשטח
 הכולל של החלקה המקורית, ושיעור קטן יותר מהשטח של הממכר, משמע שהשטח
 שהופקע מיתרת החלקה עלה בשיעור כלשהו על 40% מהיתרה, ועל יתרה זו זכאים
 הבעלים לפיצוי. הימנעותו של בית המשפט מביםוס מסקנות אופרטיביות על ההשערה
 שרישום העסקה לפני ביצוע ההפקעה היה גורם לשינוי בגבולות השטח המופקע איננה
 בלתי־םבירה. בהיעדר ראיות לסתור, בית המשפט רשאי להניח שהרשות קבעה את היקף
 ההפקעה ומיקומה המדויק לפי הצרכים הציבוריים, ולא במטרה להפקיע את מרב השטח

 שהפקעתו אינה מקימה חובה לשלם פיצויים.
 52 נוסף על בך מסתבר שבמקרה כזה על המוכר לשלם לקונה ריבית והצמדה על הסכום
 שאותו הוא משיב, כנגד דמי שימוש על התקופה שבה החזיק הקונה בקרקע עד

 להפקעתה.
 53 לתמיכה אפשרית בפירוש זה ראו שלו, ״דיני חוזים״, הערה 36 לעיל, בעמ׳ 518-516;

 ידין, הערה 44 לעיל, בעמ׳ 162-160, § 82.
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 משפטי• לה תשס״ה השפעת הפקעה מאוחרת על מכר מקרקעין: סיכול, פירוש, או העברת הסיכון?

 במצב דומה לזה שבו היו אלמלא נטלו על עצמם את החיובים לפי אותו חוזה.54
 להוציא נסיבות מיוחדות, הכלל הראוי הוא אפוא השבה הדדית, ובצדו ניתן לשקול
 חלוקה כזו או אחרת של ההוצאות שבהן נשאו הצדדים או אף התחלקות בנזקים
 שגרם להם המאורע המסכל. לפי פירוש זה, רק במקרים מיוחדים יסטה בית המשפט
 מכלל ההשבה ההדדית לשם עשיית צדק בין הצדדים, ובמקרים הרגילים "רשאי״
 בסעיף 18(ב) משמעו כמעט "חייב״.55 פירוש זה מתיישב עם העובדה שבנסיבות של
 סיכול, סעיף 18(א) שולל מהנפגע את זכותו לתרופות העשויות להגן על אינטרס
 הציפייה (אכיפה ופיצויים), אך אינו שולל ממנו תרופות העשויות להגן על
 האינטרסים השליליים שלו - השבה בעקבות ביטול החוזה וניכוי מהמחיר.56 לפי
 פירוש זה, הרבותא של סעיף 18(ב) היא בכך שהוא מסמיך את בית המשפט להורות
 על השבה הדדית גם אם החוזה לא בוטל בעקבות המאורע המסכל, וזאת בניגוד
 לסעיף 9, המזכה בהשבה רק אם בוטל החוזה בשל ההפרה. תוצאה זו של דין
 הסיכול עתידה להתבהר בקודקס האזרחי, חוק דיני ממונות החדש,37 ומכל מקום,

 54 ראו מדינה, הערה 36 לעיל, בעמי 466 (הרבותא של סעיף 18(ב) היא בכך שהוא מאפשר
 לבית המשפט להורות על השבה גם אם החוזה לא בוטל; אם החוזה בוטל, הרי ש״הזכות
 להשבה מובנת מאליה״, משום ש״ההיגיון המחייב השבה חל כל אימת שברור כי צד,
 שהעניק טובת הנאה במסגרת חוזה, לא יוכל לזכות בתמורה שהובטחה לו״); ע״א רגב,
 הערה 40 לעיל, בעמי 524-523. ראו גם דניאל פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט ב
 723-721, §§ 22.15-22.14 (מהדורה שנייה, תשנ״ח); קציר, הערה 36 לעיל, בעמי
 237-235, § 145; אריאל פורת, ״חלוקת אחריות במקרים של סיכול חוזה", עיוני משפט

 טז 65, 68 (תשנ״א).
 55 השוו אהרן ברק, פרשנות במשפט ב 121-120 (תשנ״ג).

 56 תרופת הניכוי קבועה בסעיף 28 לחוק המכר, בסעיף 9(א)(2) לחוק השבירות והשאילה,
 תשל״א-1971, ובסעיף 4(א)(2< לחוק חחה קבלנות (ולפי טיוטת ההצעה לקודקס האזרחי,
 חוק דיני ממונות החדש, היא תוסדר בהוראה יחידה ובהירה יותר - סעיף 574). תרופה זו
 מאפשרת לנפגע מאי־התאמה של הממכר, המושכר או המלאכה להפחית את התמורה
 המוסכמת (המחיר, דמי השכירות או השכר) באותו יחס שבו פחת שוויו של האובייקט
 כתוצאה מאי־ההתאמה. על תרופה זו ראו באופן כללי זמיר, הערה 3 לעיל, בעמ׳ 586-559,

 §§ 562-540; זמיר, הערה 37 לעיל, בעמ׳ 548-533, §§ 343-329.
 57 ראו סעיף 197 להצעת הקודקס האזרחי, חוק דיני ממונות, ודברי ההסבר לסעיף זה. בגוף
 הסעיף נאמר שעם פקיעת החוזה כתוצאה מהתרחשותו של מאורע הסיכול ״יפקעו החיובים
 על פיו ורשאי בית המשפט לחייב כל צד לשפות את הצד השני בשל הוצאות סבירות
 שהוציא או התחייבויות סבירות שהתחייב בהן לשם קיום החוזה״. בדברי ההסבר לסעיף
 מובהר.כי ״סיכול מביא להתקיימותן של שתי תוצאות: האחת - חיוב ההשבה ההדדי,
 אשר יחול מאליו, מכוח פרק עשיית עושר (סעיף 489),־ השניה - חיוב לשפות את הצד

 שכנגד בשל ההוצאות וההתחייבויות שהוציא״.
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 איל זמיר ותמי כץ־קריכלי משפטים לה תשס״ה

 זוהי המשמעות שייחם גט השופט אנגלרד לדין הסיכול בפסק דץ מרקץ.58 יודגש, כי
 גם אם מפרשים את סעיף 18(ב) כקובע ברירת מחדל של היעדר השבה, או כמאפשר
 שלילת ההשבה בעובדות של פרשת מרקין, אין בכך כדי לענות על ההשגה (שאותה
 העלה השופט ריבלין בפסק דינו) הנוגעת לדין הניכר מהמחיר לפי סעיף 28 לחוק
 המכר.59 מכוח תרופת הניכוי, החלה גם בנסיבות של סיכול, היה הקונה זכאי
 להפחתת המחיר בשיעור פחיתת שוויו של המגרש עקב הפקעת חלק ממנו (עצם
 קיומה של תרופה זו, המגנה על האינטרס השלילי של הקונה גם בנסיבות של
 סיכול, תומך כמובן בפירוש שאנו מציעים לסעיף 018. בין לפי פירושו הראוי של
 סעיף 18 בעניין הזכות להשבה ובין מכוח תרופת הניכוי, התוצאה הנובעת מהחלת
 דוקטרינת הסיכול הייתה אפוא שההפסד מההפקעה שנעשתה עשרות שנים אחרי
 מסירת הקרקע לקונה היה נופל בעיקרו של דבר על כתפי המוכר (משום שהיה
 עליו להשיב לקונה את התשלום שקיבל ממנו עבור חלק המגרש שהופקע ונמצא
 כעת בידי הרשויות, או שהקונה היה מנכה את השווי היחסי של חלק זה מהמחיר).60
 כפי שחשו כל השופטים בצדק, תוצאה זו הולמת מקרה שבו נבצר מהמוכר למסור
 ממכר מתאים עקב נסיבות מסבלות, אך אין היא הולמת מקרה שבו מסר המוכר

 ממכר מתאים ורק כעבור שנים רבות הופקע חלק ממנו.

 סיכום

 בפרשת מרקץ פסק בית המשפט שהפקעת מקרקעין שנים אחרי מסירתם לקונה
 אינה מקימה אחריות של המוכר לפגיעה שגרמה ההפקעה לקונה, גם אם הבעלות
 טרם הועברה מסיבה כלשהי. זהו הכלל שקובע סעיף 22 לחוק המכר, והוא
 משקף את שיקולי המדיניות הרלבנטיים ואת הציפיות והכוונות הרגילות של
 הצדדים לחוזי מכר. על כן, בהיעדר התנאה של הצדדים על כלל זה, מוטב היה
 להסמיך את המסקנה הרצויה על סעיף 22 מבלי להיזקק ל״כוונה" ש״יש לייחס

 58 ראו ע׳׳א מדקץ, הערה 1 לעיל, בעמי 20 (בהתייחסו לתוצאות הסיכול הסביר השופס
 אנגלרד: ״אי־קיום זה מצד המוכר אין בו עילה לאכיפת החוזה או לפיצויים, עם זאת
 רשאי הקונה לבטל את החוזה בשל כך. ההוראה מחייבת כל צד להשיב לצד האחר מה
 שקיבל על־פי החוזה או לשלום לו את שוויו. כן יש לבית־המשפט שיקול־דעת לחייב את

 המפר בשיפוי הנפגע על הוצאותיו ועל התחייבויותיו לשם קיום החוזה״).
 59 ראו ע״א מרקין, הערה 1 לעיל, בעמ׳ 25-24 (השופט ריבלין); זמיר, הערה 3 לעיל, בעמ׳

.549 § ,568 
 60 ודוק: תרופת הניכוי מהמחיר אינה מוגבלת למקרה שבו הקונה טרם שילם את המחיר או
 חלק ממנו. בדומה לפיצויים (ולהבדיל מקיזוז, למשל), זוהי תרופה מהותית שניתן לממשה

 גם אם המחיר כבר שולם במלואו. ראו זמיר, הערה 3 לעיל, בעמי 585-584, § 561.
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 למתקשרים״, ל״תכלית החוזה״, או ל״מקובל״ במקרים כאלה. מאחר שהסיכון של
 ההפקעה רבץ על הקונה, אין לראות בה משום הפרה של חיובי המוכר, ולבן גם
 לא היה מקום להחיל את דוקטרינת הסיכול - מה גם שדוקטרינה זו איננה

 מובילה לתוצאה שאליה כיוון השופט אנגלרד.
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