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  ?חוזה למראית עי	 או חוזה פסול למראית עי	, חוזה פסול

  )לוי'  איל
 נ4305/10א "בשולי ע(

  מאת

   * ומיכאל כה
זמיראיל 

לוי בפירוט בסוגיית היחס ' לראשונה זה שני� רבות ד� בית המשפט העליו� בעניי� איל� נ

קשו הצדדי� בי� די� החוזה למראית עי� לדי� החוזה הפסול אגב התקשרות חוזית שבה בי

בעבר הוצע בפסיקה ובספרות לסווג התקשרויות כאלה כחוזי� בלתי . להתחמק מתשלו� מס

וההסכמה (חוקיי� או כמערכת של התקשרויות שבה חוזה חוקי מוסווה בחוזה למראית עי� 

בעוד שלפי האפשרות הראשונה ההתקשרות היא ). לערו� הסוואה זו היא בלתי חוקית

. לפי האפשרות האחרונה החוזה המוסווה תק� לכל דבר ועניי�, פסולבטלה לפי די� החוזה ה

. על רקע חילוקי דעות אלה הציעו השופטי� עוזי פוגלמ� וניל הנדל פתרונות חדשי� לבעיה

יש לסווג את החוזה כחוזה בלתי חוקי ": ההיבט הדומיננטי"השופט פוגלמ� הציע את מבח� 

הפג� "השופט הנדל הציע את שיטת . טיאו כחוזה למראית עי� לפי ההיבט הדומיננ

ולהתחשב , יש לסווג את החוזה ה� כחוזה בלתי חוקי ה� כחוזה למראית עי�": הכפול

רשימה זו מנתחת באורח . החוקיות�במראית העי� כאשר קובעי� את תוצאותיה של אי

ואולי א� מוסיפות , ביקורתי את ההצעות הללו וטוענת שה� אינ� פותרות את הבעיה

אגב כ� עוסקת הרשימה במתח שבי� פרקטיקה לרטוריקה שיפוטית המאפיי� את . וכהלמב

הפסיקה בתחו� זה וכ� בסוגיות נלוות הקשורות למהותה של ההשבה במקרה של חוזה 

  .למראית עי�

. המחלוקת ומקצת שיקולי מדיניות: חוזי� שנועדו להונות את רשויות המס .א. מבוא

גישת . 2; גישת פרידמ�. 1. ח העובדות לפי הגישות השונותניתו .ג .העובדות והפסיקה .ב

על : מבח� ההיבט הדומיננטי.  ו;?פג� כפול.  ה;?כל הדרכי� מובילות לרומא .ד; טדסקי

. מהותה של הזכות להשבה במקרה של חוזה למראית עי� .ז. כדי� ופכי� קטני�, צדודיות

  .סיכו� .ח

  מבוא

א� יחול על ,  בחוזה נקבע כי מס שבח מקרקעי�.קונה ומוכר כרתו חוזה למכירת דירה

טע� המוכר ) באיחור(לאחר שדווח לרשויות המס על העסקה . ידי המוכרעל ישול� , העסקה

הצדדי� הסכימו , לטענתו. שהחוזה בטל משו� היותו בלתי חוקי ומשו� שנער� למראית עי�

 ייער� –ל העסקה  כאשר המוכר יהיה זכאי לפטור מתשלו� מס שבח ע–שכעבור שנתיי� 

לפיכ� התניה החוזית שלפיה .  ידווח לרשויות המסעל אודותיורק ו, ביניה� חוזה חדש

 
הפקולטה ,  אוגוסטו לויעל ש�מכה� בקתדרה למשפט מסחרי , איל זמיר הוא פרופסור מ� המניי�   *

באוניברסיטה   מיכאל כה� הוא בוגר הפקולטה למשפטי�;האוניברסיטה העברית בירושלי�, למשפטי�
 .העברית



 ומיכאל כה�זמיראיל 
  

  ה"תשע מה משפטי�

252  

המוכר יישא במס שבח נכתבה למראית עי� בלבד ולא שיקפה את הכוונה האמתית של 

הרי שהחוזה הוא ג� בלתי , מאחר שהצדדי� תכננו מראש להונות את רשויות המס. הצדדי�

פסק שהחוזה בטל ,  קיבל בית המשפט המחוזי את טענותיו של המוכראיל�בפרשת . חוקי

 בית 1.והורה להשיב לקונה את הכספי� שהפקידה בחשבו� נאמנות על חשבו� המחיר

 באשר בי� השופטי� נתגלעו חילוקי דעות 2.המשפט העליו� קיבל את ערעורה של הקונה

 וכי על , לקיי� את החוזהא� כול� היו שותפי� למסקנה המעשית שיש, לניתוח המשפטי

  .עלות התשלו� של מס שבח מקרקעי�הקונה יהיה לשאת ב

השאלה מהו הדי� החל על חוזה שבו מצייני� הצדדי� פרטי� כוזבי� כדי להונות את 

ובאורח כללי יותר מהו היחס בי� די� החוזה הפסול לדי� החוזה למראית עי� , רשויות המס

נדונה בספרות המשפטית ונתגלעו בה , ה בלתי חוקיתכאשר מראית העי� נועדה להשיג מטר

 היא גישתו של – לפי הגישה הרווחת בפסיקה 3.דניאל פרידמ�לחילוקי דעות בי� גד טדסקי 

 אי� מפרידי� בי� מה שעשו הצדדי� למראית עי� –התואמת את המסורת האנגלית , פרידמ�

לפי הגישה , מנגד.  הפסוללבי� ההסכמה האמתית שלה� ומחילי� על החוזה את די� החוזה

התואמת את ,  היא גישתו של טדסקי– 4ביטו�  בעניי�די�השאימ� השופט אהר� ברק בפסק 

, � יש להבחי� בי� החוזה שעשו הצדדי� למראית עי–המסורת בשיטות משפט קונטיננטליות 

� – ההסכמה השלישית. שלה יש תוק� מלא, תית ביניה�מלבי� ההסכמה הא, שלו אי� תוק

 –סוות את ההסכמה האמתית באמצעות חוזה למראית עי� כדי להונות את הרשויות לה

ובפסקי די� מאוחרי� ביטו�   בעניי�די�השאר השופטי� בפסק . בטלה לפי די� החוזה הפסול

יש לבר� . ולמעשה לא אימצו את גישתו של טדסקי, הותירו את השאלה בצרי� עיו�יותר 

התמודד בית המשפט באורח ישיר , ה שני� רבותלראשונה ז, איל�אפוא על שבפרשת 

 מבח� באמצעותהשופט עוזי פוגלמ� הציע לפתור את המחלוקת . ומפורט ע� הסוגיה

יש לסווג את החוזה כחוזה בלתי חוקי או כחוזה למראית עי� לפי ": ההיבט הדומיננטי"

. החוקיות� איובמקרה הנוכחי זהו היבט, השאלה איזה מהשניי� הוא ההיבט הדומיננטי יותר

יש לסווג את החוזה ה� כחוזה בלתי חוקי ": הפג� הכפול"השופט ניל הנדל הציע את שיטת 

ולהתחשב במראית העי� כאשר קובעי� את תוצאותיה של , ה� כחוזה למראית עי�

שא� אחת משתי הצעות אלה אינה מבהירה את המצב המשפטי , דא עקא. החוקיות�אי

השופט אליקי� רובינשטיי� הצטר� למסקנה של עמיתיו . הושתיה� א� מגבירות את המבוכ

  .וד� במחלוקת שהתגלעה ביניה� מבלי להכריע בה

ברשימה זו נבח� את פסקי דינ� של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליו� בפרשת 

פרידמ� לחלק א יסקור בקצרה את המחלוקת בי� טדסקי . על רקע המחלוקת בנושא זהאיל� 

שאי� בה פסול כשהיא (על חוזה שבו מסווי� הצדדי� את הסכמת� האמתית לגבי הדי� החל 

אגב כ� נזכיר בקצרה את .  להונות את הרשויותכדיוזאת , באמצעות חוזה אחר) לעצמה

 
 .)איל�א "ת: להל� ()11.4.2010, בנבופורס�  (לוי' איל� נ 9096�05�09) 'מרמחוזי (א "ת  1
 .)איל�א "ע: להל� ()9.5.2012, פורס� בנבו (לוי' איל� נ 4305/10א "ע  2
חוזה למראית "טדסקי : להל� ()1978 (507 ח משפטי�" חוזה למראית עי� ודבר פסלותו"גד טדסקי   3

פרידמ� : להל� ()1980 (152לג הפרקליט " חוקיות וחוזה למראית עי� אי"דניאל פרידמ� ; ")עי�
 .")חוקיות�אי"

 ).השופט ברק ()1979( 584–580, 576) 2(ד לג"פ, מזרחי' ביטו� נ 630/78א "ע  4
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השיקולי� התומכי� בכל אחת מהגישות ואת האופ� שבו התמודדה הפסיקה ע� מחלוקת זו 

 בחלק ב נתאר את עובדות המקרה הנוכחי ).נמנעה מהתמודדות חזיתית עמה, או ביתר דיוק(

ואת נימוקיה� ופסיקת� של בית המשפט המחוזי ובית המשפט , כפי שקבע� בית המשפט

בחלק ג נעמוד על האופ� שבו היה ראוי לדעתנו לנתח את עובדות המקרה לפי כל . העליו�

 של ושיטת�) היא השיטה הרווחת בפסיקה(שיטתו של פרידמ� : אחת מהשיטות המתחרות

החלקי� הנותרי� יוקדשו לבחינה ביקורתית של נימוקי השופטי� בפרשת . טדסקי וברק

בחלק ד נבקר את הנחת� של השופטי� אהרו� מקובר בבית המשפט המחוזי וניל הנדל . איל�

שה� די� הפסלות ה� די� החוזה למראית עי� מובילי� בענייננו , בבית המשפט העליו�

לק ה נצביע על הקשיי� שמעוררת הצעתו של השופט הנדל בח. לתוצאה של בטלות החוזה

 חלק ו יעסוק במבח� ."הפג� הכפול"לפתור את המחלוקת הוותיקה באמצעות גישת 

. שהציע השופט פוגלמ� לפתרו� המחלוקת ויעמוד על הבעייתיות שלו" ההיבט הדומיננטי"

, זה למראית עי�מהותה של הזכות להשבה במקרי� של חו: חלק ז יעסוק בסוגיה נלווית

  .השופטי� פוגלמ� והנדל בסוגיה זוויבקר את עמדת� המשותפת של 

המחלוקת ומקצת : חוזי� שנועדו להונות את רשויות המס. א
 שיקולי מדיניות

ההסכמה . חוזה למראית עי� הוא חוזה שאינו משק� את ההסכמה האמתית בי� הצדדי�

האמתי הוא כי הסכמה זו לא תהיה בעלת רצונ� ו, הנחזית כלפי חו� היא למראית עי� בלבד

 חוזה שנכרת ,1973–ג"תשלה, )חלק כללי(חוק החוזי�  ל13לפי סעי�  5.תוק� מחייב

א� אי� בכ� כדי לפגוע באד� שלישי שהסתמ� בתו� לב על קיו� , למראית עי� בלבד בטל

שלא לתת תוק� משפטי מחייב , י� מגשי� את הכוונה האמתית של הצדדי� לחוזההד. החוזה

בפסיקה ובספרות המשפטית נאמר שחוזה למראית ,  בגו� החוק6.למה שנעשה למראית עי�

.  אול� דומה שמדויק יותר לתאר אותו כהיעדר חוזה ולא כחוזה בטל7,"בטל"עי� הוא 

ובר במקרה שבו הצדדי� ביקשו לערו� חוזה אי� מד, בניגוד למקרה של חוזה פסול למשל

אלא במקרה שבו מלכתחילה הצדדי� לא התכוונו לערו� חוזה אלא , והדי� מורה על בטלותו

לא זו בלבד שאיש מהצדדי� לא גמר בדעתו להתקשר בחוזה . רק מראית עי� של חוזה

על כ� ה� . אלא שכל אחד מהצדדי� יודע שרעהו אינו מתכוו� להתקשר בחוזה מחייב, מחייב

ה� לפי גישה אובייקטיבית ) המתמקדת בכוונתו של המתחייב(לפי גישה סובייקטיבית 

 
יאלה שלו גבר; )3.2.2011, פורס� בנבו(לפסק הדי�  24 'פס, חז�' חז� נ 3725/08א "ע; 581' בעמ, ש�  5

  ).2005 (255 לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי –  החלק הכללי– חוזי� דיני

; )1996( 261, 259) 1(ד נ"פ, בוחסירה'  נבוחסירה 6295/95א "ע; 581'  בעמ,4ש "לעיל ה, ביטו� עניי�  6
  ).22.2.2010, פורס� בנבו ( הדי� לפסק11' פס, לינדאור' רינגל נ 7497/07א "ע

, 269) 2(ד נב"פ, ברזני' פקיד שומה ירושלי� נ 4015/95א "ע; 581' בעמ, 4ש "לעיל ה, ביטו� עניי�  7
 פרידמ�; )2003 (525 ,514) 6(ד נז"פ, מויסט' גליק נ 8567/02א "ע ;)השופט אור ()1998 (277–276

 .154' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוקיות�אי"
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לא נכרת , )המתמקדת במה ששומע ההתחייבות הבי� או היה יכול להבי� באורח סביר(

8.חוזה
  

. חוזה למראית עי� מיועד לגרו� לאנשי� שלישיי� לחשוב שנכרת חוזה בי� הצדדי�

מעדי� , לבי� אד� שלישי שהסתמ� בתו� לב על קיומו של החוזהביחסי� שבי� הצדדי� 

הצדדי� יצרו בכוונה : העדפה זו מוצדקת משיקולי הוגנות. הדי� את האינטרסי� של האחרו�

ועל כ� ראוי שה� יישאו , מצג שווא של חוזה שהאד� השלישי הסתמ� עליו בתו� לב

 להתנהגות יקולי� של תמריצי� העדפת האד� השלישי מוצדקת ג� מש9.בתוצאות התנהגות�

הטלת העלויות של חוזה למראית עי� על מי שעורכי� חוזה כזה תמרי� אות� : עתידית

לשקול היטב לא רק את התועלת מחוזה כזה אלא ג� את השפעותיו השליליות על אנשי� 

  .שלישיי�

סימולציה ("לעתי� אי� הצדדי� לחוזה למראית עי� מתכווני� לערו� עסקה כלשהי 

א� לפעמי� החוזה למראית עי� משמש מסווה לעסקה אחרת שנערכה ביניה� , ")וחלטתמ

א� ה� , במקרה האחרו� הושגה בי� הצדדי� הסכמה הדדית מחייבת"). סימולציה יחסית("

 המניעי� לעריכת 10.שנער� למראית עי�, בחרו להסתיר אותה באמצעות חוזה שונה

כגו� הרצו� לשמור על שלו� בית , יטימיי�סימולציה יחסית עשויי� להיות חוקיי� ולג

אול� במקרי� רבי� תכליתה של הסימולציה היחסית . במשפחה ולמנוע סכסו� בי� אחי�

 במצב של 11.כגו� הונאה של רשויות המס או הברחת נכסי� מפני נושי�, אינה חוקית

, סתרתוההסכמה הנ, למראית עי�, ההסכמה הנחזית,  שתי הסכמותקיימותסימולציה יחסית 

 ציי� השופט פוגלמ� שהוא מותיר בצרי� עיו� את השאלה מה תוקפו איל� בפרשת. האמתית

 א� לאמתו של 12,חוקיות כלשהי�של החוזה האמתי בסימולציה יחסית שאינה כרוכה באי

�ביחסי� , שבהיעדר פסלות, פשיטא. דבר התשובה לשאלה זו ברורה ואינה מצריכה עיו� נוס

 וזו אכ� הדעה ,טע� טוב שלא לתת תוק� מלא לחוזה האמתישבי� שני הצדדי� אי� 

13.המקובלת באר� ובעול�
  

 
לעיל , איל� א"ע; 256' בעמ, 5 ש" לעיל ה,שלו; 510' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  8

;  לפסק הדי�11' פס, 6ש "לעיל ה, רינגל יי�ענ;  לפסק דינו של השופט פוגלמ�42, 26, 21' פס, 2ש "ה
 . לפסק הדי�24' פס, 5ש "לעיל ה, חז� עניי�

משכ�  1679/01א "ע;  לפסק הדי�11' פס, 6ש "לעיל ה, רינגל י�עני; 267–265 'בעמ, 5ש "לעיל ה, שלו  9
 .)השופט לוי ()2003( 156, 145) 2(ד נז"פ, שפייזמ�' מ נ"בנק הפועלי� למשכנתאות בע

 לפסק דינו של 2' פס, 2ש "לעיל ה,  איל�א"ע ;509' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  10
 .השופט הנדל

 ). 1989( 13–12 ,1) 1(ד מד"פ, ב� יוס�' נ ביה� 701/87א "ע; 262–261 'בעמ, 5ש "לעיל ה, שלו  11
. 261' בעמ, 5ש "לעיל ה, שלולהשוו כ�  ; של השופט פוגלמ�דינו לפסק 40' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע  12

ד "פ, גזית' נכוכבי  318/85א "פורת בע� ב�)בדימוס (שלו מעלה את הסברה שמדברי המשנה לנשיא
  . לתת תוק� לחוזה הנסתראי אפשר ה משתמע שלדעת,)1988 (280, 265) 3(מב

ראית חוזה למ "טדסקי; 154' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוקיות�אי "פרידמ�; 261' בעמ, 5ש "לעיל ה, שלו  13
; )1974 (182–181 ראשו� כר�דיני חוזי� של מדינת ישראל זאב צלטנר ; 511' בעמ, 3ש "לעיל ה, "עי�

) 4(ד לו" פסרוסי'  נגרומט 442/81א "ע;  לפסק דינו של השופט הנדל3' פס, 2ש "לעיל ה,  איל�א"ע
214 ,218–219 )1982(; Shael Herman, Civil Recodification in an Anglophone Mixed 

Jurisdiction: A Bricoleur’s Playbook, 58 LOY. L. REV. 487, 534–538 (2012); לקודקס 117 'ס 
 ESETZBLATTUNDESGB,  1896,18. Aug, ]BGB [ESETZBUCHG ÜRGERLICHESB( האזרחי הגרמני
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 מתייחסת למקרה שבו הסימולציה היחסית נועדה איל�המחלוקת העומדת ברקע פרשת 

למשל על ידי ציו� של מחיר כוזב , להשיג מטרה פסולה ובפרט הונאה של רשויות המס

החילו בתי המשפט , בהשראת המשפט האנגלי, לפני חקיקתו של חוק החוזי� הכללי. בחוזה

 שני� אחדות אחרי חקיקתו של החוק הציע גד 14.במקרי� אלה את דיני החוזה הבלתי חוקי

טדסקי הצביע על כ� שבמקרי� של . טדסקי לאמ� את המודל הקונטיננטלי בסוגיה זו

וזי� ח, או א� בשלושה, סימולציה יחסית לש� הונאת הרשויות נית� להבחי� בשניי�

. החוזה המוסווה וההסכמה להסוות את האחרו� באמצעות הראשו�, החוזה המסווה: נפרדי�

החוזה המסווה , כאשר חוזה מכר מציי� סכו� כוזב לש� הונאה של רשויות המס, למשל, כ�

החוזה המוסווה הוא החוזה למכירת הנכס . הוא החוזה הגלוי הכולל את המחיר הכוזב

להסתיר את הכוונה  ישי הוא החוזה הכולל את ההסכמה החוזה השל.במחיר האמתי

לפי . האמתית באמצעות סכו� כוזב ובכ� להתחמק מתשלו� מלוא המס החל על העסקה

 החוזה לעשיית החוזה המסווה ,החוזה המסווה בטל בהיותו למראית עי� גרידא, ניתוח זה

, ת של הצדדי�אשר משק� את הסכמת� האמתי, והחוזה המוסווה, חוקיות�בטל מחמת אי

 והיא א� 16אימ� השופט ברק דר� ניתוח זוביטו� בעניי� די� ה בפסק 15.תק� לכל דבר ועניי�

 ובסדרה של ביטו�פסק די�  אול� שאר השופטי� ב17.אומצה בבית הדי� הארצי לעבודה

פסקי די� מאוחרי� יותר של בית המשפט העליו� הותירו אפשרות זו בצרי� עיו� ולמעשה 

18.את המצב הנדו� באספקלריה של דיני החוזה הפסול בלבדהמשיכו לנתח 
  

 
[BGBL.] 195, as amended, §117( ;לקודקס האזרחי האיטלקי1414 'ס ) art. 1414 Codice Civile 

[C.c.] (It.)( ;לקודקס האזרחי של מדינת לואיזיאנה 2028–2027' ס (LA. CIV. CODE ANN. art. 
2027–2028 (2012)).  

ד "פ, שלומי' נילי נ 41/75א "ע; )1969 (95) 2(ד כג"פ,  מורגנשטר�'רידר נ 105/69ע�א , ראו למשל  14
  ).1977 (334) 2(ד לא"פ, לוי' נמ "כהנא בע 6195חברת טירת גוש  874/75א "ע; )1976 (3) 2(ל

  .512–511 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  15

 182–181 'בעמ, 13ש "לעיל ה, השופט ברק הסתמ� א� על ספרו של צלטנר. 4ש "לעיל ה, ביטו�עניי�   16
  .)582' בעמ, ש�, ביטו�ראו עניי� (

 –חיי�  3�254/נב )ארצי(ע "בד; )1988 (25–22, 19ע כ "פד,  גל– ירת'חוג 3�146/מז )ארצי(ע "דב  17
 7–4 'פס, מלכא – מ"גלובוס גרופ בע 450/07) ארצי(ע "ע; )1993 (386, 372ע כו "פד ,מפעל הפיס

�גפני  6080/94� "עמדה דומה הובעה ג� בבג). 7.3.2010, פורס� בנבו(' לפסק דינו של השופט רבינובי
דר� ניתוח ). השופטת דורנר( )1997( 317–315 ,308) 4(ד נא"פ, הדי� הארצי לעבודה בירושלי��בית' נ

כלל  שכ� בהקשר זה כריתת חוזי� בלתי חוקיי� משמשת בדר�, זו אומצה בהקשר של משפט העבודה
 חוסר השוויו� בכוח בשללגריעה מ� הזכויות הקוגנטיות אשר מוקנות לעובדי� מכוח חקיקת המג� 

� האמתי של הצדדי� מונע את קיו� רצונ. מעביד בחוזה שאיננו הסכ� קיבוצילהמיקוח בי� העובד 
לכ� בהקשר של חוזי עבודה יש הצדקה מיוחדת . קיפוח� של העובדי� ושומר על זכויותיה� החקוקות

' בעמ, גפניעניי� ';  לפסק דינו של השופט רבינובי�8' פס, מ" בעגלובוס גרופעניי� ראו (לאופ� ניתוח זה 
315–317.(  

 359/79א "ע; )1980 (516, 514–513, 505) 2(ד לה"פ, מיארה' הווארד נ 311/78א "ראו למשל ע  18
 821, 813) 3(ד לה"פ, מאירוב' גפני נ 141/80א "ע; )1980 (712, 701) 1(ד לה"פ, רפאל' אלחנני נ

 10137/05א "ע; )1986( 272, 253) 2(ד מא"פ, ירדני' ברש נ 759/81א "ע; )השופט שמגר ()1981(
 6667/10א "ע; )14.8.2008, פורס� בנבו(ק דינה של השופטת חיות  לפס16' פס, מ"תדביק בע' ליברמ� נ
בי� פסקי הדי�  .)12.9.2012, פורס� בנבו ( לפסק דינו של השופט עמית30' פס, קוזניצקי' טנדלר נ

, חוקי שבה� התעל� בית המשפט לחלוטי� מדי� החוזה למראית עי��המרכזיי� בסוגיית החוזה הבלתי
 .)1982 (281) 4(ד לו"פ, גדליהו' אדרעי נ 533/80א "ענית� להזכיר את 
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חשוב להדגיש כי המחלוקת דנ� מתעוררת רק במקרי� שבה� החוזה המוסווה אינו פסול 

ובחוזה ,  שני סוחרי סמי� עורכי� חוזה למכירת קוקאי� והרואי�הא� לדוגמ. כשהוא לעצמו

 הרי שלא נכרת ביניה� חוזה ,לתיאור הסמי� הללו" מלט"ו" סיד"ה� משתמשי� בכינויי� 

 ,בה בעת. משו� שהחוזה למכירת סיד ומלט נכרת למראית עי� בלבד,  חומרי בניי�תלמכיר

חילוקי הדעות בי� טדסקי .  לכל הדעותופסולהחוזה האמתי שנכרת ביניה� הוא בלתי חוקי 

בלתי ה� מתייחסי� למקרה שבו החוזה המוסווה אינו . פרידמ� אינ� מתייחסי� למקרה זהל

  . סמי� אסורי�ת למשל חוזה למכירת דירה ולא למכיר,חוקי כשהוא לעצמו

 הצביע פרידמ� על חסרונותיה של דר� הניתוח ביטו�בעניי� די� הבהערת פסיקה על פסק 

 פרידמ� סבור שמת� תוק� לחוזה הנסתר מעורר קשיי� מעשיי� 19.שהציעו טדסקי וברק

ספק , ל פה הנוגדת את האמור במסמ� הכתובכמו הקושי להוכיח את ההסכמה בע, ניכרי�

הספקות , עמידה של החוזה הנסתר בדרישת הכתב כאשר מדובר בעסקה במקרקעי�ל באשר

 במיוחד מתעוררי� קשיי� 20.מעמדו של זיכרו� דברי� כחוזה מחייב וכיוצא באלול באשר

בעניי� אלה בסיטואציה הטיפוסית שבה לא נערכו שני מסמכי� נפרדי� אלא מסמ� יחיד ש

 א� טדסקי נת� דעתו לקשיי� 21.זה או אחר אינו משק� את כוונת� האמתית של הצדדי�

פרידמ� סבור , קשיי� המעשיי�ה מלבד 22.אול� הוא אינו מייחס לה� משקל מכריע, הללו

מת� , בראש ובראשונה. שמת� תוק� לחוזה הנסתר עלול להוביל לתוצאות בלתי רצויות

משו� שהוא מבטיח לצדדי� ,  עשיית חוזי� בלתי חוקיי�תוק� כזה פוגע בהרתעה מפני

בהתאמה . האמתי, שבמקרה של מחלוקת עתידית יאכו� בית המשפט את החוזה הנסתר

סבור אפוא פרידמ� שבמצב של סימולציה יחסית , לתפיסה המקובלת במשפט האנגלי

אי� לתת . דפי דיני החוזה הבלתי חוקי בלב חוקיות יש לבחו� את החוזה על�הכרוכה באי

 23.חוקיות�תוק� להסכמה האמתית בי� הצדדי� ג� כאשר היא עצמה אינה נגועה באי

פרידמ� אינו חולק על הטענה האנליטית בדבר האפשרות להבחי� בקיומ� , בעיקרו של דבר

אלא שהוא עומד על כ� שג� א� מפרידי� בי� החוזי� , שלושה חוזי� נפרדי�שניי� או של 

עדיי� יש להכריע א� העובדה שהחוזה הנסתר , קי כשהוא לעצמווהחוזה הנסתר הוא חו

24.כרו� בחוזה בלתי חוקי הופכת אותו עצמו לבלתי חוקי
  

ג� טדסקי עמד על כ� שגדר הספקות המרכזי בעניי� זה הוא נורמטיבי ולא אנליטי 

 ובמישור ,במקרי� הנדוני� מוטב להסתפק בהרתעה שמספק הדי� הפלילי, לדידו. גרידא

 
לזכרו של יואל הכה� זוסמ� נשיא בית  – ספר זוסמ�" החוזה הפסול"פורת  ראו מרי� ב�, לביקורת דומה  19

נפתלי ליפשי� וגבריאלה שלו , חיי� כה�, יצחק זמיר, אהר� ברק (188–186, 171 המשפט העליו�
 ). 1984, עורכי�

 . 160–156 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוקיות�אי "פרידמ�  20
 . 157–156 'בעמ, ש�  21
 . 511–510 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  22
בה� הוסכ� על שהניתוח מתייחס למקרי� . 163–161 'בעמ, 3 ש"לעיל ה, "חוקיות�אי "פרידמ�  23

ורק לאחר מכ� הוא מוסווה על ידי , ייתכ� מאוד שכאשר נכרת חוזה כשר לגמרי. החוקיות מלכתחילה�אי
ג� לשיטתו של פרידמ� יש להכיר בתוקפו של החוזה , לצור� מטרה בלתי חוקית, חוזה למראית עי�

דניאל פרידמ� ונילי כה�  (37ש "ה, 485, 473 כר� ג חוזי�" חוזה פסול"עופר גרוסקופ� ראו (הראשו� 
 .))2003, עורכי�

  .160' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוקיות�אי "פרידמ�  24



  ? או חוזה פסול למראית עי�חוזה למראית עי�, חוזה פסול  ה"עתש מה משפטי�

257  

,  בעוד שגישתו של פרידמ� מובילה25.י יש לתת תוק� לכוונה האמתית של הצדדי�החוז

גישתו של טדסקי מובילה ; לסיווג החוזה הנסתר כבלתי חוקי ולפיכ� בטל, לפחות לכאורה

� בי� עמדתו של טדסקי ניכרתמבחינה זו יש קרבה . לסיווג החוזה הנסתר כחוקי ולפיכ� תק

אשר בהשראת המשפט העברי ביקש לצמצ� את , �לבי� עמדתו של השופט מנח� אלו

26.החוקיות במישור החוזי�תחולתו של די� החוזה הפסול ולמזער את השלכותיה של אי
  

במקו� אחר ד� אחד מאתנו בהרחבה בשיקולי המדיניות המשפטית הצריכי� להכרעה 

 לאמ� דיני החוזי� יכולי�,  בתמצית27.ולכ� לא נרחיב בנושא זה, בסוגיית החוזה הפסול

מת� תוק� מלא לחוזה הבלתי ) 1: (חוקיות�אחת משלוש התייחסויות לחוזי� הלוקי� באי

סירוב לתת סעד כלשהו ) 2(; חוקי והותרת ההגשמה של שיקולי גמול והרתעה לדי� הפלילי

קביעת בטלותו של חוזה בלתי חוקי והוראה להשיב את המצב  )3(; במישור האזרחי

שיקולי� , שיקולי� של הוגנותיחדיו יות אלה כורכת הבחירה בי� אפשרו. לקדמותו

שיקולי ההוגנות כוללי� בי� היתר את הרצו� להגשי� . תוצאתיי� ושיקולי� מוסדיי� מגווני�

למנוע עשיית עושר ולא במשפט , למנוע מ� החוטא לצאת נשכר, את כוונת הצדדי�

.  החוזה הפסולולהבטיח הקצאה הוגנת של ההפסדי� והנזקי� מעשייתו ומהפרתו של

תו� הימנעות (השיקול התוצאתי המרכזי הוא הרתעה מפני עשייה של חוזי� בלתי חוקיי� 

 השיקולי� המוסדיי� נית� למנות את השפעת העיסוק בחוזי� בלתי ע�). מהרתעת יתר

השאלה א� עיקר תפקידו של בית המשפט להכריע את , חוקיי� על מעמדו של בית המשפט

טיביז� הנלווי� המידה השונה של שיקול דעת ואקאת התנהגות לעתיד ובסכסוכי� או לכוו� 

  .לכל אחד מהדיני�

, בגישות השונות ובשיקולי המדיניות המגווני�שנער� ש� כפי שהראה הדיו� המפורט 

 שיקולי –א� אחד מהסוגי� של שיקולי מדיניות , על רקע השוואה לשיטות משפט שונות

רור באיזו מהגישות יבב אינו תומ� –ולי� מוסדיי� שיקולי� תוצאתיי� ושיק, הוגנות

בי� כל (המתח הבלתי נמנע בי� השיקולי� הנורמטיביי� המגווני� ,  יתר על כ�28.האפשריות

משמעיי� �מסכל את האפשרות לאמ� כללי� פשוטי� וחד) כ�ובתו אחד מסוגי השיקולי�

באורח . יקה השיפוטיתבסוגיה זו ומוביל לסתירות ומתחי� תדירי� בי� הרטוריקה לפרקט

שיקולי הוגנות מושכי� בכיוו� של הפרדה בי� הפ� הפלילי לפ� החוזי ומת� , בסיסי ביותר

 שהדברכפי  (החוקיות אינה לב לבו של החוזה� אי� לפחות במקרי� שבה.תוק� מלא לחוזה

 
 באשרטדסקי מעיר שבצרפת נקבע בחוק . 512–511 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  25

החוזה הנסתר בי� ,  להתחמק מתשלו� המסכדיחוזי� מסוימי� שכאשר נכתב בחוזה סכו� כוזב ל
כדי להרתיע צדדי� , שנכרת למראית עי�, הוראה זו פורשה ש� כמקנה תוק� לחוזה הגלוי. הצדדי� בטל

 במקרי� –טדסקי מציי� שחקיקה זו לא התגלתה כאפקטיבית . ס בדר� זוסיו� להתחמק מתשלו� המימנ
לתבוע על סמ� , מסיבות שונות, הקוני� מהססי�ו, מעי� אלו הסכו� האמתי משול� לידי המוכרי� מיד

 ". מתחת לשולח�"החוזה הגלוי את השבת הסכו� שנית� 
. 295–290' בעמ, 18ש "לעיל ה, אדרעיעניי� ; 525–516' בעמ, 18ש "לעיל ה, הווארדראו למשל עניי�   26

עיוני� בהגותו של  – ספר דניאל"  אחרי שלושי� שנה–החוזה הבלתי חוקי ותוצאותיו "ראו איל זמיר  כ�
החוזה הבלתי "זמיר : להל� ()2008, � ועופר גרוסקופ� עורכי�נילי כה (443, 423 פרופסור דניאל פרידמ�

 .")חוקי
 .438–428 'בעמ, ש�  27
 .ש�  28
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כפי (ואינה קשורה לעושק של אחד הצדדי� בידי רעהו )  בחוזה ע� רוצח שכירלמשל

מת� תוק� מלא לחוזה מגשי� את התכליות הרגילות של דיני , )משל בחוזה עבדותשהדבר ל

שיקולי הרתעה , לעומת זאת. לרבות הגשמה של כוונות הצדדי� וציפיותיה�, החוזי�

 של בית המשפט ממת� סעד ומובילי� לפסילה ולבטלות של החוזה ואולי א� להימנעות

 חוזי� ת בתי המשפט להרתיע מפני עשיירצונ� של. כלשהו בקשר ע� החוזה הבלתי חוקי

בלתי חוקיי� בא לידי ביטוי ברטוריקה השיפוטית המוקיעה חוזי� אלה ומכריזה על 

 מובילה לכ� שבפועל נת והוגת צודקהכרעההשאיפה להכריע בסכסוכי� , בד בבד. בטלות�

החוקיות שנלוותה �נוטי� בתי המשפט להורות על קיו� של חיובי הצדדי� למרות אי

מאפיי� בולט של פסקי די� רבי� הוא אפוא שקיי� פער בי� הרטוריקה השיפוטית . למעשיה�

29.ההרתעתית לבי� הפרקטיקה של אכיפת חיובי הצדדי�
  

תיאור זה הול� במיוחד פסקי די� שעסקו בניסיונות להונות את רשויות המס באמצעות 

 למכירת דירה אשר שטחה  דובר בחוזה30אדרעיבעניי� , למשל. ציו� פרטי� כוזבי� בחוזה

.  לצור� הונאת רשויות המס,היו כוזבי� בחוזה כפי שנכתבווהסכו� ששול� תמורתה 

אשר הציגה עמדה הדוגלת במת� עדיפות ברורה לשיקולי , פורת� ב� מרי�השופטת

הסכימה ע� השופט אלו� שבנסיבות המקרה יש לקיי� את החיובי� החוזיי� תו� , ההרתעה

 נדו� חוזה למכירת זכויות חכירה 32טרבלסי בעניי� 31. כפי שאכ� נפסק,תשלו� המס כנדרש

שלושת שופטי ההרכב הכריעו .  להונות את רשויות המסכדיבנכס שבו נכתב סכו� כוזב 

מבלי להזכיר כלל , עליו סיכמו ביניה� הצדדי�שסכו� האמתי ה לפישיש לאכו� את החוזה 

 אשר קבע את ההלכה המפורסמת 33,קלמר זה היה המצב ג� בעניי�. החוקיות�את שאלת אי

ינו ושבו צ'  דובר בחוזה למכירת קוטג34ברש בעניי�. במקרקעי�דרישת הכתב ל באשר

בהסכמת� של ,  נתניהו שושנההשופטת. סכומי� נמוכי� מאלה שעליה� הוסכ� למעשה

א� פסקה , חוקיותו� איבשלקבעה שיש להכריז על פסלות החוזה , יתר שופטי ההרכב

ההשבה בנסיבות , עומד על תלו והצדדי� אינ� מעונייני� בהשבה בעי�' שהקוטג היותש

עוד נקבע שהמחיר המוסכ� שיק� באותו . למוכרי�' המקרה תהיה השבה של שווי הקוטג

 די�הפסק ,  לבסו�35. רצו� הצדדי�לפי למעשה נאכ� החוזה וכ�, מקרה את שווי הממכר

פה כדי להתחמק מתשלו� מס שבח  ר� בעל עסק בחוזה למכירת דירה שנע36לוי� בעניי�

כה� פסקה שעל המוכר להעביר את הדירה לקונה � שטרסברג טובההשופטת. מקרקעי�

 
 .462–454 'בעמ, ש�  29
 . 18ש "לעיל ה, אדרעיעניי�   30
 . 290–285 'בעמ, ש�  31
 ). 1999 (457) 1(ד נג"פ, טרבלסי' טרבלסי נ 2036/94א "ע  32
 .)השופט זמיר ()1996 (189, 185) 1(ד נ"פ, גיא' קלמר נ 986/93א "ע  33
 . 18ש "לעיל ה, ברשעניי�   34
 . 272–271'  בעמ,ש�  35
 ).2003 (183) 3(ד נז" פשולר'  נלוי� 2143/00א "ע  36
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וזאת , תמורת מלוא הסכו� שעליו סוכ� בסתר בי� הצדדי� למרות היות החוזה בלתי חוקי

37.החוקיות� צד לא יצא נשכר מאישו� שכדי
  

ישתו של טדסקי מצמצמת את שיקול הדעת ג. פת נוסת מוסדימעוררת שאלהפסיקה זו 

השיפוטי ומרחיבה את הוודאות המשפטית משו� שהיא מובילה למסקנה שיש תוק� מלא 

 גישתו של פרידמ� מגבירה את שיקול הדעת השיפוטי משו� ,לעומת זאת. לחוזה הנסתר

שהיא מותירה את קביעת התוצאות של מה שעשו הצדדי� בכל מקרה ומקרה לשיקול דעתו 

שיטתו של פרידמ� מובילה במקרי� רבי� למתח ,  כאמור31.38ל בית המשפט לפי סעי� ש

לבי� הפרקטיקה השיפוטית , המעלה על נס את שיקולי ההרתעה, בי� הרטוריקה השיפוטית

 משו� אינו בהכרח ראוי לגינוי, א לעצמוכשהו, פער זה. של מת� תוק� מלא לחוזה הנסתר

 עשיית צדק –הגשי� את שני תפקידיו בעת ובעונה אחת שהוא מסייע לבית המשפט לנסות ל

אול� מי שסבור כי כנות שיפוטית היא ער� חשוב . בסכסו� שבפניו והכוונת התנהגות לעתיד

 על רקע זה נפנה כעת לתיאור 39.יראה בפער זה שיקול נגד אימו� גישתו של פרידמ�

  .העובדות והפסיקה בפרשה הנוכחית

 העובדות והפסיקה. ב

בחודש מאי . המוכר והקונה חכרו במשות� מגרש ודירת מגורי� שנבנתה עליואיל�  פרשתב

המוכר התחייב למכור לקונה את :  חתמו המוכר והקונה על הסכ� מכר שאלה עיקריו2008

באשר לתשלו� המסי� הוסכ� כי . ח" ש406,000הזכויות במגרש ובדירת המגורי� תמורת 

עוד נקבע כי ההחזקה ". ידי המוכר�ישולמו על, ולו במידה ויח]...[מס שבח ומס מכירה "

וכי א� בעת מסירת ההחזקה העסקה לא , בנכס תימסר לקונה בחודש אוגוסט באותה שנה

ואילו יתר התמורה תועבר בנאמנות , תשל� הקונה למוכר כשני שלישי� מ� התמורה, תירש�

ודש וחצי לאחר מכ� כח. לעור� דינ� של הצדדי� עד לרישו� הזכויות על שמה של הקונה

מכתבי� ובה� בקשה שלא לדווח לרשויות על , לבקשתו, שלחו הקונה והמוכר לעור� הדי�

כעבור ארבעה חודשי� מיו� חתימת ההסכ� דיווח .  הקפאת הסכ� המכרבשלעסקת המכר 

שבוע וחצי לאחר מכ� נשלח לעור� הדי� . עור� הדי� בכל זאת על העסקה לרשויות המס

בי� היתר טע� . בו הודיע על ביטול עסקת המכרו, אשר עדיי� גר בדירה, וכרידי המ�מכתב על

.  וכי החוזה בלתי חוקי,כי החוזה נכרת למראית עי� בלבד, המוכר כי אול� לחתו� על החוזה

הטענה האחרונה נסמכה על כ� שהצדדי� התכוונו שלא לדווח על החוזה לרשויות המס 

מנגד . עת יהיה המוכר פטור מתשלו� מס השבח, לאחר כריתתו אלא רק כעבור שנתיי�

 
 של השופטי� דעת הרוב וכי, כה� נותרה בדעת מיעוט� כי השופטת שטרסברגיצוי�. 206–205' בעמ, ש�  37

, ולכ� ה� לא נצרכו לדו�,  חסרונה של דרישת הכתבבשלשהחוזה איננו תק� הייתה יה 'לוי� ופרוקצ
 .בתוצאות החוזה הבלתי חוקי, לשיטת�

ראו (ומד על ההרחבה של שיקול הדעת השיפוטי בסיטואציות מעי� אלו ומבר� עליה השופט הנדל ע  38
 .) של השופט הנדל לפסק דינו5' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע

יז� בי� אקטיב: השופט ברק ודיני החוזי�"ראו באופ� כללי איל זמיר , על שאלת הכנות השיפוטית  39
 עיוני� בעשייתו –ספר ברק " בי� שפיטה לאקדמיה, בי� חופש החוזי� לסולידאריות חברתית, לאיפוק

 ). 2009, ברק מדינה וסיליה פסברג עורכי�, איל זמיר( 409–399 ,343 השיפוטית של אהר� ברק
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וכי הצדדי� לא התכוונו כלל לדחות את הדיווח על , טענה הקונה כי החוזה אינו למראית עי�

40.העסקה לרשויות המס
  

בית המשפט המחוזי דחה את טענת הכפייה א� קיבל את הטענה שמדובר בחוזה 

הבטיח למוכר סכו� , ת המשא ומת�אשר ניהל עבורה א, וקבע שבנה של הקונה, למראית עי�

עוד קבע בית המשפט כי נאמר למשיב שעסקת המכר . עבור הדירה" נטו"ח " ש406,000של 

במועד שבו יהיה המוכר , לא תדווח לרשויות המס במועד כריתתה אלא רק כעבור שנתיי�

לפיכ� קבע בית . שאז יכינו הצדדי� הסכ� חדש ועליו ידווחו, זכאי לפטור ממס שבח

 שנכתב שא� על פיבמוב� זה , המשפט כי מראית העי� שבחוזה אינה מוחלטת אלא יחסית

התמורה האמתית : הסכמת הצדדי� בפועל הייתה שונה, בהסכ� כי המוכר יישא במס השבח

 והפטור ממס השבח יושג באמצעות עריכת ,ממס שבח" נקייה"ח כשהיא " ש406,000תהיה 

 בהמש� בח� 41.ורק על ההסכ� החדש לרשויות המסודווח א� , הסכ� חדש בעוד שנתיי�

שרק הסעי� הקובע  באופ� בית המשפט את השאלה א� נית� להפריד את ההסכ� לחלקי�

 לעשות כ� מכיוו� שאי אפשרבית המשפט מצא . שהמוכר יישא בחובת תשלו� המס יבוטל

קבעו שהקונה שביטול סעי� זה בלבד יביא לשינוי התמורה בגי� הנכס ומכיוו� שהצדדי� לא 

בטלות לפיכ� הצהיר בית המשפט על . אלא רק שהמוכר לא יישא בו, תישא בתשלו� המס

42.ההסכ� כולו
  

בקבעו כי הסכ� המכר הוא ג� , לאותה תוצאה הגיע בית המשפט המחוזי בדר� נוספת

. חוזה בלתי חוקי נוכח כוונת הצדדי� שלא לדווח עליו לרשויות המס אלא כעבור שנתיי�

 וכי על כל צד להשיב לצד , בטלות החוזההיאהחוקיות �פט קבע שתוצאת איבית המש

עוד הוסי� בית המשפט כי אי� הבדל לעניי� זה בי� חוזה למראית עי� לבי� .  את שקיבלהאחר

לבסו� דחה בית המשפט את תביעת הקונה לפיצויי� ולתשלומי� נוספי� . חוזה בלתי חוקי

 המערערת ובניה היו שותפי� מלאי� לתוכנו הבלתי שהרי, בנימוק שאי� חוטא יוצא נשכר

   43.חוקי של ההסכ� ולהיותו חוזה למראית עי�

קיבל את קביעותיו , שד� בערעור על הכרעת בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליו�

כל שופטי . א� דחה חלקי� מ� הניתוח המשפטי שער�, העובדתיות של בית המשפט המחוזי

 �. את חוזה המכר ולהטיל על הקונה את התשלו� של מס השבחההרכב פסקו שיש לאכו

השופט פוגלמ� קבע כי בסיווג . אול� השופטי� נחלקו לגבי הבסיס המשפטי לפסיקה זו

 יש לבחור בי� קיו� רצונ� של –חוקיות או מראית עי� � אי–החוזה לאחת משתי הקטגוריות 

לבי� הגנה על האינטרס , �תכלית המובילה לסיווג החוזה כחוזה למראית עי, הצדדי�

, ככלל, הוא הוסי� ופסק כי. תכלית המובילה לסיווג החוזה כחוזה בלתי חוקי, הציבורי

במרבית החוזי� שמטרת� להונות את רשויות המס היבט מראית העי� נועד לשרת את היבט 

ולכ� התכלית המרכזית שאותה יש להגשי� , שהוא ההיבט הדומיננטי בחוזה, החוקיות�אי

 סיווג השופט פוגלמ� את החוזה לפיכ�. צבי� אלו היא ההגנה על האינטרס הציבוריבמ

 
 . לפסק הדי� 26–20 ,8–6, 4, 2 'פס, 1ש "לעיל ה, איל� א"ת  40
 .  לפסק הדי�33–27 'פס, ש�  41
  .טקסט הסמו� להה ו74ש "ראו להל� הכ� .  לפסק הדי�34' פס, ש�  42

 .לפסק הדי� 38–35' פס, ש�  43
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 הוא פסק שבמקרה דנ� שיקולי הצדק בי� הצדדי� ע� זאת 44.כחוזה בלתי חוקי בלבד

 למסקנה זו הוא הגיע .והאינטרס הציבורי מחייבי� סטייה מהכלל של בטלות החוזה הפסול

ובדה שהחוזה דווח בסופו של דבר לרשויות המס הע) 1: (בהסתמ� על שורה של נימוקי�

נית� היה ש, שוליות הפעולה הבלתי חוקית ביחס לעסקה העיקרית) 2(; בהוראת המערערת

 עליית שהיא הטלת מס אמת בגי�, הגשמת התכלית של החוק) 3(; לבצעה ג� באופ� חוקי

; מס השבחו� חיוב הצדדי� בתשלו� צו לקיו� החוזה ת ער� המקרקעי� באמצעות מת�

לפנות ) או לפחות של אחד מה�(שמירה על התמרי� של הצדדי� לחוזה בלתי חוקי  )4(

; לערכאות שיפוטיות וגריעה מהתמרי� שלה� לכרות חוזי� בלתי חוקיי� מלכתחילה

לצאת נשכר , אשר נת� את ידו לביצוע החוזה באופ� בלתי חוקי, המוכר�מניעה מהחוטא )5(

החוקיות משמשת כסות לרצו� הנתבע �החשש שטענת אי) 6(; מעליית מחיר המקרקעי�

העובדה שהוראה על בטלות ) 7(; להתחמק מהתחייבויותיו החוזיות משיקולי כדאיות גרידא

 במועד שבו יהיה המוכר קרי לכרות חוזה חדש, החוזה תאפשר לצדדי� להשיג את מטרת�

  .פטור ממס

פסק כי כאשר חוזה מכיל פרטי� הוא . השופט הנדל לא הל� בדרכו של השופט פוגלמ�

יסווג החוזה ה� כחוזה בלתי חוקי ה� כחוזה למראית ,  להונות את רשויות המסכדיכוזבי� 

, הסיווג כחוזה למראית עי� בלבד מוביל לבטלות החוזה ולהשבה אוטומטית, לשיטתו. עי�

טרס  להגשי� את האינכדישאותו ראוי להרחיב , ובכ� מצמצ� את שיקול הדעת השיפוטי

, הסיווג הכפול מוביל לסעד שנקבע לחוזי� בלתי חוקיי�. הציבורי ולעשות צדק בי� הצדדי�

והגדרת החוזה כחוזה למראית עי� מתבטאת בכ� שנטיית בית המשפט להכריז על בטלות 

בנסיבות המקרה פסק השופט הנדל כי תוצאת הסיווג הכפול היא . החוזה תהיה גדולה יותר

45.שופט פוגלמ�התוצאה שאליה הגיע ה
  

 ת הדעתאול� סבר שחוו, תפת של שני חבריוהשופט רובינשטיי� הסכי� לתוצאה המשו

שלה� בנושא סיווג החוזה ותוצאות הסיווג אינ� נצרכות ברוב� לצור� ביסוס ההכרעה 

הוא הותיר בצרי� עיו� את השאלה המשפטית שבה נחלקו השופטי� . בנסיבות הנוכחיות

ייתכ� כי מוטב להכרעה בסוגיה זו להיקבע בדר� קזואיסטית באמרו ש, פוגלמ� והנדל

שלפיה יש להחיל על , הוא ציי� שהוא נוטה לגישתו של טדסקי, ע� זאת. ממקרה למקרה

46.כשלעצמוהחוזה הגלוי את דיני החוזה למראית עי� ולבחו� את החוזה הנסתר 
  

  ניתוח העובדות לפי הגישות השונות. ג

יתחו בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליו� את עובדותיה בטר� נבח� את האופ� שבו נ

 נעמוד בקצרה על האופ� שבו היה נית� לנתח את העובדות לפי שתי הגישות ,איל�של פרשת 

 
 .לפסק דינו של השופט פוגלמ� 32–27' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע  44
 . לפסק דינו של השופט הנדל5' פס, ש�  45
 .ז לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, ש�  46
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, �31 ו30קרי לפי סעיפי� , נפתח בניתוח לפי הגישה הרווחת בפסיקה. שהוצגו בפרק א לעיל

47.ברקכ� נערו� את הניתוח לפי שיטת� של טדסקי ו ואחר
  

 אינה תואמת במלואה את איל� פרשתהסיטואציה שנדונה ביש לציי� ש, לפני שנעשה כ�

הסיטואציה הטיפוסית שבה החוזה שנחת� בי� הצדדי� הכיל תניות כוזבות שהצגת� 

במקרה הנוכחי החוזה שנחת� אמנ� הכיל תניה . לרשויות המס הייתה מובילה להעלמת מס

אול� תניה זו כשהיא לעצמה לא הייתה מביאה , וכרכוזבת שלפיה המס ישול� בידי המ

עניי� שאינו , שכ� עניינה הוא אופ� חלוקת התשלו� בי� הצדדי�, לתוצאה הבלתי חוקית

בלתי ההיבט מראית העי� שבחוזה לא נעשה לצור� המטרה . משפיע על עצ� החבות במס

א שה� א� לא אל, לא זו בלבד שהחוזה שנחת� בי� הצדדי� לא הוצג לרשויות .חוקית

,  להכי� חוזה למראית עי� כעבור שנתיי�– שלא יצא אל הפועל –התכנו� . התכוונו להציגו

הוא שהיה מעלה את הסוגיה שנדונה ברשימה , שיסווה את ההסכמה האמתית בי� הצדדי�

ש� כתבו , ברשמבחינה זו יש דמיו� מסוי� בי� המקרה הנוכחי לעובדות של פסק די� . זו

ורק לאחר מכ� ניסחו חוזה המכיל סכו� , � דברי� שלא הכיל תניות כוזבותהצדדי� זיכרו

מאחר שעיקר ענייננו בסוגיות העקרוניות  ,כ� פי על א� 48. לחסו� בהוצאות המסכדישקרי 

שהניחו שסוגיית , בדיו� שלהל� נאמ� את נקודת מבט� של השופטי�, הדי� שמעורר פסק

  .לתי חוקי מתעוררת במקרה הנדו�היחס בי� חוזה למראית עי� לבי� חוזה ב

 גישת פרידמ�  .1

לפי . א� מדובר בחוזה בלתי חוקי, לוראשית לכ, נדרש לבחו�, לפי העמדה הרווחת בפסיקה

המוכר והקונה הסכימו שלא לדווח על העסקה במועד , קביעתו של בית המשפט המחוזי

שאז יהיה המוכר זכאי מאחר . אלא להציג לרשויות כעבור שנתיי� חוזה חדש, לרשויות המס

בפסיקה נתגלעו חילוקי דעות . יימנעו הצדדי� מתשלו� המס החל על המכירה, לפטור ממס

השופט אלו� הציג את העמדה המצמצמת .  היק� תחולתו של די� החוזה הפסולבדבר

, נית� לומר כי בעובדות המקרה אי� מדובר כלל בחוזה בלתי חוקי,  לפי גישה זו49.ביותר

באותה . קרי מכירת דירה, חוקיות טפלה ונלווית למטרה העיקרית של החוזהה�משו� שאי

 ולמעשה ,רוח נית� לומר שהתכנית להונות את רשויות המס מעול� לא הוצאה אל הפועל

 בניגוד –לפי שיטה זו . א� ג� באיחור מסוי�, דווח על העסקה האמתית ושול� המס בגינה

 –לתוצאה האופרטיבית בבית המשפט העליו� לפסיקתו של בית המשפט המחוזי ובהתאמה 

 שלמראית עי� מורה א�. על בית המשפט לתת תוק� מלא לכוונה האמתית של הצדדי�

הסכימו הצדדי� שהמוכר בכל מקרה לא יישא , החוזה בכתב שהמוכר יישא בתשלו� המס

הסכמה זו ניתנה לאחר סירוב של ". נטו"בתשלו� מס השבח אלא יקבל את מחיר הדירה 

נראה . המוכר במש� שני� אחדות למכור את הדירה ולאחר מאמצי שכנוע רבי� מצד הקוני�

 
 למרות ,"גישת פרידמ�"מטעמי נוחיות ונוכח תרומתו להבהרתה במשפטנו נכנה את הגישה הראשונה   47

, בהתאמה. הדי� שקד� לחוק החוזי�שמקורה במשפט המקובל וחר� העובדה שרווחה בפסיקה כבר לפי 
צלטנר ובידי ' למרות שתמיכה בגישה זו הובעה ג� בידי פרופ, "גישת טדסקי"הגישה המתחרה תכונה 

 .וחר� היותה הגישה הנוהגת ברבות משיטות המשפט הקונטיננטלי, ביטו�פסק די� השופט ברק ב
 .100ש "ה, 457' בעמ, 26ש "לעיל ה, "החוזה הבלתי חוקי "ראו זמיר  48
 . והטקסט הסמו� לה26ש "ראו לעיל ה  49
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ימסו ה� רשויות המס על קיו� העסקה ול ייוודעשאומד דעת הצדדי� היה שא� בכל זאת 

תוצאה שממנה ניסתה הקונה , להבדיל מביטול החוזה(הקונה היא שתישא בעלות זו , אותה

יש לאכו� את החוזה תו� ,  פרשנות זולפי). המשפט העליו�להימנע באמצעות הערעור לבית 

  .הטלת הנשיאה בעלות המס על הקונה

הנטייה הרווחת . רוב השופטי� בבית המשפט העליו� לא הלכו בדרכו של השופט אלו�

בפסיקה היא להחיל את די� החוזה הפסול כל אימת שהצדדי� הסכימו להונות את רשויות 

� ערכו הצדדי� חוזה חוקי ורק לאחר מכ� החליטו לבצעו  בניגוד למקרי� שבה50.המס

החוקיות המאוחרת אינה צריכה לפסול את � שאז יש מקו� לסברה שאי–באופ� בלתי חוקי 

לא ,  כאשר מוסכ� מראש לבצע את החוזה באופ� בלתי חוקי–החוזה המוקד� והכשר 

שאלה המתעוררת ה,  לפי שיטה זו51.נתקבלה הטענה בדבר הפרדה בי� ההסכמות השונות

 � לחוק החוזי� 31היא א� וכיצד להפעיל את שיקול הדעת המסור לבית המשפט בסעי

או א� להורות על קיו� החוזה למרות , באורח מלא או חלקי לפטור את הצדדי� מהשבה

א� כי (ג� בנושא זה אי� אחידות דעי� בבית המשפט העליו� . החוקיות שדבקה בו�אי

השיקול ). חילוקי הדעות העקרוניי� להבדלי� במישור המעשיבמקרי� רבי� לא הובילו 

המרכזי התומ� בבטלות החוזה ובהשבת המצב של הצדדי� לקדמותו הוא שיקול ההרתעה 

החוקיות וא� �הקונה היא שיזמה את אי, לפי פסק הדי�. מפני כריתת חוזי� בלתי חוקיי�

היא , ל מס על העסקהמשו� שהצדדי� הסכימו שא� יחו, הייתה עתידה ליהנות ממנה

הוראה על קיו� החוזה תגרו� לכ� שלמרות חטאיה אלה תצא הקונה נשכרת . שתישא בו

לא זו בלבד שהוראה על קיו� שנית� לומר . הנה מעליית שוויוימשו� שתקבל את הנכס ות

משו� שבי� , היא א� מעודדת אות�אלא ש, החוזה אינה מרתיעה מפני עשיית חוזי� שכאלה

. לא ישפיע הדבר על תוק� החוזה, לאוא� תוכנית להונות את רשויות המס ובי� א� תצליח ה

אול� ,  אמנ� בית המשפט דחה את טענת המוכר שהסכי� למכירה מתו� אילו�,זאת ועוד

הוא . אי� ספק שהמוכר היסס מאוד לפני שהסכי� למכור את הנכס בלחצ� של הקונה וילדיה

. ללא נשיאה בעלויות המס" נקי"בל תשלו� הסכי� למכירה רק אחרי שהובטח לו שיק

 בניגוד למה שהוסכ� בי� –העובדה שבחוזה בי� הצדדי� נאמר שהמוכר יישא בעלויות המס 

פחות והאקטיבי פחות   עשויה להעיד שהמוכר היה הצד המתוחכ�–הצדדי� למעשה 

נוס� פג� . ג� מבחינות אלה מידת האש� של הקונה עלתה אפוא על זו של המוכר. בעסקה

 המנוגד להסכמה האמתית של הצדדי� לפי קביעת –בהתנהגותה של הקונה נעו� בניסיונה 

א� נסיבות אלה שוקלות .  להתחמק מהנשיאה בעלות של מס שבח מקרקעי�–בית המשפט 

לפי , החוקיות שבו פוגעת�הוראה לקיי� את החוזה למרות אי, לבסו�. נגד אכיפת החוזה

 נגד נחרצותלא זו בלבד שבית המשפט אינו פועל .  המשפטבמעמדו של בית, דעה אפשרית

 
תכ� שבנסיבות הנוכחיות יש לבחו� את החוזה הגלוי בפרספקטיבה של חוזה למראית עי� יי, כאמור לעיל  50

 לש� –פה למראית עי� לא נועדה להגשי� את המטרה הבלתי חוקית שכ� התניה שנוס, ג� לפי גישה זו
בו בוצעה שובו דווח על תארי� כוזב , אותו תכננו הצדדי� לכתוב כעבור שנתיי�שכ� נועד החוזה 

הקובע כמסתבר שהצדדי� ינסו ,  לחוזה הנסתרבאשרהחוקיות צריכה להיעשות �לכ� בחינת אי. העסקה
 .קי ושהקונה תישא בתשלו� מס השבח א� הניסיו� לא יעלה יפהלבצע את העסקה באופ� בלתי חו

ברור כי הסכמה מראש בי� המתקשרי� לביצוע החוזה באורח  ("507' בעמ, 5ש "לעיל ה, ראו למשל שלו  51
; 483' בעמ, 23ש " לעיל ה,גרוסקופ�; ")פי מטרתו�בלתי חוקי הופכת את החוזה לחוזה בלתי חוקי על

 .11ש "לעיל ה, ביה�עניי� 



 ומיכאל כה�זמיראיל 
  

  ה"תשע מה משפטי�

264  

הוא עלול להיתפס כמי שמלכל� את ידיו בהכרעה בסכסו� בי� מי , התופעה של הונאות מס

52.שעברו על החוק
  

מאחר שהקונה ביצעה חלק ממשי מ� .  שיקולי� התומכי� בקיו� החוזהקיימי�, מנגד

נפתחת , בו� הנאמנות אשר נפתח למטרה זוהחיוב והעבירה את רוב התשלו� למוכר או לחש

 � ג� א� אי� נמנעי� 31.53בפני בית המשפט האפשרות להורות על קיו� החוזה לפי סעי

החוקיות נלווית למטרה העיקרית של החוזה � שאימשו�כליל מסיווג החוזה כבלתי חוקי 

דות אלה  עוב– שבסופו של דבר לא הוגשמה מטרה זו והעסקה דווחה לרשויות המס ומשו�

החוקיות ועשויות להצדיק סטייה מהכלל של השבה הדדית לפי �מקהות את עוקצה של אי

 � אשר אמנ� לא יז� את – הוראה על בטלות החוזה תגרו� לכ� שהמוכר 31.54סעי

 שהמוכר השתמש א�.  יצא נשכר מהעלייה במחיר הנכס–החוקיות א� היה שות� לה �אי

קרוב לוודאי שלא החרדה לשלטו� החוק , החוזהחוקיות כדי להשתחרר מ�בטענה של אי

הניעה אותו להתכחש לחוזה אלא רצונו להשתחרר מעסקה שבדיעבד לא נראתה לו רווחית 

55.יהיד
  

נראה שנית� להג� ה� על המסקנה של בית , כאשר שוקלי� את הנימוקי� לכא� ולכא�

על המסקנה של ה� , פיו שהורה על בטלות החוזה והשבת מה שנית� על, המשפט המחוזי

כרגיל במקרי� מעי� . שהורה על קיו� ההסכמה האמתית בי� הצדדי�, בית המשפט העליו�

בענייננו . השיקול שלפיו לא ראוי שחוטא יצא נשכר אינו מקד� בהרבה את הדיו�, אלה

ואילו התוצאה של קיו� , התוצאה של בטלות והשבה תביא לכ� שהמוכר יצא נשכר

שיקול ההרתעה תומ� במסקנה שיש להורות על . ה תצא נשכרתהחיובי� תביא לכ� שהקונ

, א� כמו במקרי� רבי� בעבר שבה� נדונו ניסיונות להונות את רשויות המס, בטלות החוזה

  .ל הורה בית המשפט על קיו� החוזהבפוע, למרות הרטוריקה ההרתעתית, ג� במקרה זה

 גישת טדסקי  .2

יש להבחי� בענייננו בי� שתי סוגיות , ראשית. נהמהל� הניתוח לפי הגישה הקונטיננטלית שו

 סוגיה אחת היא מה היה דינו של החוזה שהיה נער� למראית עי� :של חוזה למראית עי�

היה זה , לשיטתו של טדסקי. כעבור שנתיי� אילו הוציאו הצדדי� את תכנית� אל הפועל

אול� לא היה בו כדי , )משו� שהמכירה בוצעה למעשה שנתיי� לפני כ�(חוזה למראית עי� 

חוזה כזה לא נער� , מכל מקו�. לשלול את תוקפו של החוזה האמתי שנער� בי� הצדדי�

שלפיו הקונה תשל� למוכר , הסוגיה האחרת עניינה היחס בי� החוזה האמתי. בסופו של דבר

שלפיו , לבי� החוזה למראית עי�, ח והצדדי� ינסו להתחמק מתשלו� המס" ש406,000

 
 ).1989( 87–86, 75) 1(ד מד"פ, חמיד' חיימוב נ 661/88א "עלהשוו   52
השופטת  (523–521' בעמ, 18ש "לעיל ה, הווארדעניי� ; 15' בעמ, 11ש "לעיל ה, ביה�ראו עניי� כ�   53

 לחוק החוזי� 31–30 חוקיות בדי� הישראלי לאור הוראות סעיפי��תוצאות אי"דניאל פרידמ� ; )פורת�ב�
 .")חוקיות�תוצאות אי"פרידמ� : להל� ()1977 (630–629 ,618ה  עיוני משפט )"חלק כללי(

 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�35, 32' פס, 2ש "לעיל ה, איל�א "עראו כ�   54
מדמה את מי שמבקש להסתמ� על אלו� ( )אלו� השופט (291' בעמ, 18ש "לעיל ה, אדרעיהשוו עניי�   55

ש "לעיל ה, ביה�עניי� ; )"טובל ושר� בידו"החוקיות של החוזה כאמתלה להתחמקות מקיומו למי ש�אי
 .17–16' בעמ, 11
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למראית עי� אינו תק� משו� החוזה . ח ויישא בעלויות המס" ש406,000 המוכר יקבל

 שכ� הוא אינו נגוע ,יש לאכו�אול� את החוזה האמתי . שנכרת למראית עי� בלבד

שלפיה סוכ� , מאחר שבית המשפט קיבל את גרסת המוכר. חוקיות ואינו למראית עי��באי

ח " ש406,000זה בתשלו� של אכיפת החו, בי� הצדדי� שהמוכר לא יישא בעלות המס

 מסקנה זו מתבקשת 56. את כוונת הצדדי�במלואה י�וחיוב הקונה בעלות המס מגשימ

היה משו� שבניגוד לחוזה ש, מאשר במקרה הטיפוסי שבו ד� טדסקיא� יותר במקרה הנדו� 

החוזה בכתב שנער� בפועל בי� , אמור להיער� כעבור שנתיי� ולהיות מוצג לרשויות המס

לכ� הקשר בינו לבי� התכנית הבלתי .  במקרה הנוכחי לא נועד כלל להצגה לרשויותהצדדי�

  .חוקית של הצדדי� היה מצומצ� עוד יותר

 הכרזה על בטלות החוזה –בעוד שהתוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי , לסיכו�

התוצאה שאליה ; פי גישתו של פרידמ�  ניתנת להצדקה רק על–והשבת המצב לקדמותו 

 ניתנת ליישוב – מת� תוק� מלא לחוזה האמתי שערכו הצדדי� –גיע בית המשפט העליו� ה

תוצאה זו מתחייבת מדר� הניתוח שהציע טדסקי ואימ� השופט ברק בפסק . ע� כל הגישות

שלפיה ,  והיא בוודאי עולה בקנה אחד ע� גישתו המצמצמת של השופט אלו�,ביטו�די� 

 �וזאת ,  תוצאה זו אפשרית ג� לפי גישתו של פרידמ�31.57ספק א� בכלל חל בענייננו סעי

 �באמצעות הפעלת שיקול הדעת של בית המשפט להורות על קיו� חיובי הצדדי� לפי סעי

ואילו לפי עמדתו של פרידמ� קיי� מתח בי� , אמנ� עמדתו של טדסקי כנה יותר. 31

הוא משק� את . ופ� א� מתח זה אינו יוצא ד,הרטוריקה ההרתעתית לפרקטיקה השיפוטית

והוא , דרכ� של בתי המשפט במקרי� רבי� של הונאת רשויות המס וחוזה פסול בכלל

שעיקר עניינה הכוונת (מסייע לבית המשפט לשמור על פער בי� הרטוריקה השיפוטית 

שפניה מופנות כלפי ההכרעה בסכסו� הקונקרטי (לפרקטיקה השיפוטית ) התנהגות בעתיד

  ).שאירע בעבר

 ?הדרכי� מובילות לרומאכל . ד

הניתוח דלעיל מלמד שאילו רצו שופטי בית המשפט העליו� להותיר את המחלוקת בי� 

משו� שהכרעה בי� , ה� יכלו לעשות כ� ג� במקרה הנדו�, טדסקי לפרידמ� בצרי� עיו�

 
משו� (ה למראית עי� לאיש א� הצדדי� לא התכוונו להציג את החוז. הכרעה עובדתית זו מעוררת תהייה  56

מדוע טרחו לכתוב בו הסדר שאינו תוא� את כוונת� , )שתכננו לערו� חוזה חדש כעבור שנתיי�
ייתכ� שהצדדי� סברו שא� ישתמשו בחוזה כפי . לשאלה זו אי� תשובה ברורה בפסק הדי�? האמתית

 שהתניה שבחוזה היא משו�, ייראה הדבר משכנע בעיני שלטונות המס, ורק ישנו את התארי�, שהוא
א� ייתכ� שהוא הסכי� לשאת , אמנ� הניסוח בעייתי מבחינת המוכר. התניה הרווחת בחוזי� מסוג זה

ושהתועלת שבניסוח , של הדיווח על החוזה לרשויות המס שכ� סבר שההסתברות לכ� זניחה" סיכו�"ב
המוכר לא ואילו  ,ל הקונהייתכ� שההסדר כפי שנכתב בחוזה תא� את האינטרס ש. הסטנדרטי רבה יותר

 .נת� דעתו להוראה בהניחו שממילא היא לא תעלה ולא תוריד
השופט רובינשטיי� אכ� מציי� שהתוצאה שאליה הגיעו השופטי� פוגלמ� והנדל תואמת את התוצאה   57

ב לפסק דינו של השופט ' פס, 2ש "לעיל ה, איל�א "ע (שאותה קובע המשפט העברי בסוגיה הנוכחית
 לפסק דינו 6' פס, ש�(י פי המשפט העבר  ג� השופט הנדל מנתח בפסק דינו את הסוגיה על).רובינשטיי�

 ).של השופט הנדל
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 יש לבר� את השופטי� ע� זאת. הדעות לא השפיעה על התוצאה המעשית של פסק הדי�

לנסות ליישב את המחלוקת ולסלק , ל שבחרו להתמודד ע� השאלה לגופהפוגלמ� והנדל ע

לא זו בלבד שפסק הדי� אינו מכריע אול� . את הספקות המלווי� את הפסיקה זה שני� רבות

שפסקי הדי� של השופטי� פוגלמ� והנדל מגבירי� את המבוכה דומה אלא , במחלוקת

 פסק הדי� המחוזי ושל פסקי הדי� של בחלקי� הבאי� נעמוד על הבעייתיות של. בסוגיה זו

  .שופטי בית המשפט העליו� ונפתח במה שנראה כטעות בהצגת השאלה הטעונה הכרעה

 , המצויה בפסק דינו של השופט אברה� מקובר בבית המשפט המחוזייסודיתטעות 

 היא ,והחוזרת בגרסה שונה במקצת בפסק דינו של השופט הנדל בבית המשפט העליו�

 החוזה הפסול ודי� החוזה למראית עי� מובילי� בענייננו לאותה תוצאה הסברה שדי�

  בעניי�די�הבהסתמ� על טעות דומה שנעשתה בפסק , כ�. בטלותו של החוזה: בסיסית

 ביסס השופט מקובר את מסקנתו שהחוזה בי� הצדדי� בטל ה� על פי די� החוזה 58ברש

, מאחר ואי� מדובר בענייננו בחיוב בקיו�", בלשונו. די� החוזה הפסולפי למראית עי� ה� על 

אי� הבדל מבחינת תוצאות הבטלות א� ההסכ� בטל בשל היותו חוזה , אלא בהשבה בלבד

 השופט הנדל מדגיש את ההבדלי� בי� 59."למראית עי� או בשל היותו חוזה בלתי חוקי

 � אול� 60,וק לח�31 ו30 לחוק החוזי� הכללי ובטלותו לפי סעיפי� 13בטלות חוזה לפי סעי

62: השופט הנדלמוסי� 61.ג� הוא סבור שלפי שני הסיווגי� התוצאה היא שהחוזה בטל
  

הכיצד נית� ליישב את הסתירה לכאורה בי� התרופה ,  ומזדקרת השאלהקמה

לבי� התרופה בחוזה הבלתי , בחוזה למראית עי� לפיה הוא בטל מעיקרא

 כ� ובתנאי� א� ראה שמ� הצדק לעשות"חוקי לפיה רשאי בית המשפט 

ובמידה , כולה או מקצתה, לחייב או לפטור צד מהשבה" שהוא מוצא לנכו�

 לחייב את הצד השני בקיו� החיוב –שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה 

  ? כולו או מקצתו, שכנגד

ידה של התרופה שנקבעה , התשובה לשאלה זו היא שבהתנגשות בי� התרופות השונות

  .ליונההעלחוזה הבלתי חוקי על 

 בניגוד לגישתו של פרידמ� –סיווג החוזה כחוזה למראית עי� ש, כמוסבר לעיל, דא עקא

דווקא למת� סיווג זה מוביל . בכללותההצדדי� עשו פעולה בטלה אינו מוביל למסקנה ש –

הדבר . תוק� מלא לחוזה האמתי שנכרת בי� הצדדי� והוסווה באמצעות החוזה למראית עי�

טדסקי , צלטנר ומתחייב משיטת� של  לחוק החוזי�13 הקבוע בסעי� נגזר מתכלית ההסדר

אי� מדובר בשתי דרכי� משפטיות המובילות לאותה . ביטו�  בעניי�די�הברק בפסק השופט ו

בכפו� לשיקול הדעת המסור לבית המשפט (תוצאה אלא בשתי דרכי� המובילות עקרונית 

 �  .לתוצאות הפוכות) 31בסעי

 
 .457–456 'בעמ, 26ש " לעיל ה,"יהחוזה הבלתי חוק "זמירראו כ� . 272' בעמ, 18ש "לעיל ה, ברשעניי�   58
 . לפסק הדי�39' פס, 1ש "לעיל ה, איל� א"ת  59
 .'פרק זלהל� ראו כ�   60
ה� חוזה למראית עי� וה� חוזה בלתי חוקי  (" לפסק דינו של השופט הנדל5'  פס,2ש "לעיל ה, איל� א"ע  61

  ").בטלי� מעיקרא

 .ש�  62
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 – ברש עניי� כמו בפסק דינה של השופטת נתניהו ב– מקובר בפסק הדי� של השופט

בפסק דינו של . מובילה טעות זו למסקנה השגויה שאי� צור� להכריע בי� שתי דרכי הניתוח

יש , במקו� לבחור בי� שתי הפרספקטיבות: השופט הנדל מובילה טעות זו למסקנה אחרת

מראית עי� היא שיקול נוס� העובדה שהצדדי� עשו חוזה ל:  המצטברתת�להכיר בתחול

 לחוק 31 בחשבו� כאשר הוא משתמש בשיקול דעתו לפי סעי� להביאשעל בית המשפט 

  .בחלק הבא נבח� מסקנה זו. החוזי� הכללי

  ?פג� כפול. ה

חוזה שהוא  "–" פג� כפול"השופט הנדל מתאר את הסיטואציה הנדונה כסיטואציה של 

,  קיו�– הסעד בעניינו של חוזה כזה 63." עי�זמנית חוזה בלתי חוקי וחוזה למראית�בו

כי " השופט הנדל מציע ע� זאת. 31 ייקבע לפי סעי� –ביטול או השבה מלאה או חלקית 

יבוא לידי ביטוי בשיקולי� שעל בית , היותו למראית עי�: כלומר, הפג� השני של החוזה

ל יש חומרה לפג� הכפו, לדידו 64."המשפט לשקול בבואו להכריע בשאלת קיו� החוזה

בשל מימד ,  מוב� כי כל צד פועל בחוסר תו� לב מוגבר–בחוזה בעל פג� כפול : "יתרה

65."חוקיות�הפיקטיביות ובשל מימד האי
  

לפחות , נכונותו של השופט הנדל לתת תוק� להסכמה האמתית בי� הצדדי� היא�אי

� אשר נפל בחוזה פג, טדסקי סבור שלפי חוק החוזי�. קיצונית א� מזו של פרידמ�, לכאורה

אינו עלול להדביק מטומאתו לחוזה אחר המקורב לו משו� שהוא מסתתר מאחוריו "אחד 

מחמת היותו למראית ( לכ� בטלות החוזה הגלוי 66."ומשו� שחלק ממנו משות� לשניה�

מחמת (ובטלות החוזה להסתרת החוזה האמתי באמצעות החוזה למראית עי� ) עי�

 פרידמ� מסווג את החוזה בכללותו ,לעומת זאת. וזה הנסתרת בחו נוגע�אינ) חוקיות�אי

החוקיות דבק בכוונת הצדדי� �השופט הנדל סבור שלא רק פג� אי, לעומת�. פסולכחוזה 

 אי� דעתו של המחוקק נוחה ]...[ עי� בחוזה למראית", לדידו. אלא א� פג� מראית העי�

 כגור� המגביר את חוזה לא רקולכ� יש להתחשב בפ� הפיקטיבי של ה, "מהתנהגות הצדדי�

צירו� ל 67)".חוזה פיקטיבי ראוי פחות לקיו�(כשיקול עצמאי "החוקיות אלא ג� �חומרת אי

  יותר על הנכונות לאכו� אתהשפעה ניכרתהחוקיות ופג� מראית העי� �הכפול של פג� אי

  .כוונת� האמתית של הצדדי� לחוזה

ככלל דרגת , ל השופט הנדלבניגוד לדבריו ש. ספק א� יש הצדקה להחמרה זו

ידי ציו� פרטי�  החוקיות בחוזי� שבה� מבקשי� הצדדי� להונות את רשויות המס על�אי

אי� מדובר בעסקאות שה� בלתי חוקיות כשה� לעצמ� . כוזבי� בחוזה אינה רבה במיוחד

החוקיות בה� נלווית וטפלה � אי68;)מדובר במכירת דירה ולא במכירה של סמי� אסורי�(

 
 . לפסק דינו של השופט הנדל4, 1' פס, ש�  63
 . לפסק דינו של השופט הנדל5' פס, ש�  64
 .ש�  65
 .511' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי� "טדסקי  66
 . לפסק דינו של השופט הנדל5' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע  67
 .641' בעמ, 53 ש"לעיל ה, "חוקיות�תוצאות אי "השוו פרידמ�  68
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 – איל� כפי שהיה הדבר א� בפרשת –ובמקרי� לא מעטי� ;  העיקרית של העסקהלמטרה

 לעתי� קרובות המטרה הבלתי חוקית אינה 69.המטרה הבלתי חוקית אינה מוגשמת כלל

או משו� , מוגשמת משו� שהצדדי� או אחד מה� חזרו בה� מהכוונה להונות את הרשויות

א� הקשירה בי� קיומו . נדרש להגשמתהשפר� ביניה� סכסו� המסכל את שיתו� הפעולה ה

לפחות לפי הפירוש , לבי� מידת חוסר תו� הלב של הצדדי� אינה מחויבת" פג� כפול"של 

 בחרו א�ג� . מידה להתנהגות הצדדי� זה כלפי זה הלב נועד להציב אמת שלפיו עקרו� תו�

ביחסי� הדבר אינו משפיע בהכרח על תו� לב� , הצדדי� לנסות ולהונות את הרשויות

70.הפנימיי� שלה�
  

 מקורה, כמתואר בחלק הקוד�, הבעיה הבסיסית בדברי השופט הנדל, כ� או אחרת

ג� א� למושג הבטלות (בסברה שמדובר בבחירה בי� שתי דרכי� המובילות לבטלות החוזה 

שורש המחלוקת נעו� בכ� שלפי , לאמתו של דבר). יש משמעויות שונות בשני ההקשרי�

�  .שיטת� של טדסקי וברק החוזה האמתי שנער� בי� הצדדי� חוקי ותק

פג� "הנחת המוצא של הניתוח של השופט הנדל והצעתו לאמ� את הפרספקטיבה של 

המשמעות של הצעתו מבחינת המחלוקת בי� פרידמ� לטדסקי א� , ראויות לביקורת" כפול

ל סבור שעל המצבי� ג� השופט הנד, בהתאמה לגישה הרווחת בפסיקה. ברורה למדי

העובדה שהמטרה הבלתי חוקית הושגה תו� . הנדוני� יש להחיל את דיני החוזה הפסול

 בית המשפט בחשבו� במסגרת יביאשימוש בחוזה למראית עי� היא רק נסיבה שאותה 

 �השופט הנדל מדגיש את נושא ההרתעה .  לחוק החוזי�31שיקול הדעת המסור לו בסעי

חומרה המיוחדת הנעוצה לדידו בשימוש במראית עי� כדי להשיג וא� מעלה על נס את ה

א� הוא מגיע בסופו של דבר לתוצאה , אול� כמו בפסקי די� רבי� אחרי�. מטרות לא חוקיות

כמתחייב מהגישה של טדסקי וברק , של מת� תוק� מלא להסכמה האמתית בי� הצדדי�

  ).ומגישתו של השופט אלו� בסוגיית החוזה הבלתי חוקי(

  כדי� ופכי� קטני�, על צדודיות: מבח
 ההיבט הדומיננטי. ו

דר� חדשה להתמודדות ע� שאלת הסיווג שבה התחבטו השופט פוגלמ� מציע א� הוא 

איתור ההיבט הדומיננטי בהסכמה החוזית בכללותה בכל מקרה ומקרה : הפסיקה והספרות

הרי , א היבט מראית העי�א� ההיבט הדומיננטי הו.  תכליתו הדומיננטיתלפיוסיווג החוזה 

וא� ההיבט הדומיננטי בחוזה הוא כוונת , שיהיה מקו� לדו� בו לפי הדר� של טדסקי

 לחוק �31ו 30סעיפי� ה לפי יידו� החוזה –הצדדי� להתקשר ביחסי� חוזיי� מחייבי� 

מהתכליות שאות� מבקשי� , לדידו של פוגלמ�,  ההצדקה לשיטת סיווג זו נגזרת71.החוזי�

תכלית סיווג החוזה כחוזה למראית עי� היא הגשמת רצונ� . בעזרת סיווג החוזהלהגשי� 

 
לעיל , איל� א"ע; 14' בעמ, 11ש "לעיל ה, ביה�עניי� ; 711' בעמ, 18ש "לעיל ה, אלחנניעניי� השוו   69

 . 506' בעמ, 5ש "לעיל ה, שלו ; לפסק דינו של השופט פוגלמ�35' פס, 2ש "ה
) 2(ד מב"פ, מ"אחי� גבסו בע' זוננשטיי� נ 579/83א "פורת בע� ב�)בדימוס(השוו לדברי המשנה לנשיא   70

278 ,287) 1988 .( 
 .ופט פוגלמ� לפסק דינו של הש29' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע  71
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ואילו תכלית סיווג החוזה כחוזה בלתי חוקי היא הגנה על האינטרס , האמתי של הצדדי�

  .תעה מפני עשיית חוזי� לא חוקיי�קרי הר, הציבורי

, יי�נעיר בקצרה שק, בטר� נתמקד במבח� הדומיננטיות שניסח השופט פוגלמ�

פער בי� האופ� שבו מוצג המבח� לבי� האופ� שבו מפעיל אותו השופט פוגלמ� , כמדומה

, השופט פוגלמ� מציג את המבח� שלו כבוח� את התכלית הדומיננטית של החוזה. למעשה

. שלבית של העסקה בכללותה�התמונה המצטיירת מהפעלת המבח� היא של בחינה דואול� 

וא� התשובה , רת דעת להתקשר ביחסי� חוזיי� מחייבי�בוחני� א� קיימת גמי, ראשית

בוחני� א� מדובר בחוזה בלתי , שנית. אי� לסווג את החוזה כחוזה למראית עי�, חיובית

 �,  המבח� שאותו ייש� השופט פוגלמ� מוביל72. לחוק החוזי�30חוקי כמשמעו בסעי

 די� החוזה לפילותה לסיווג העסקה בכל, במקרה הטיפוסי שבו התעוררה המחלוקת בספרות

 מראית העי� או –ואי� מדובר בבחינה יחסית של הרכיב הדומיננטי יותר , הפסול

  .החוקיות�אי

ניתוחו של השופט פוגלמ� אינו , ככל שמדובר במבח� ההיבט הדומיננטי כשהוא לעצמו

. אול� ג� הוא בעייתי, לוקה בקושי שבו לוקי� הניתוחי� של השופטי� מקובר והנדל

 סיווג –בהקשר הנוכחי , המרכזית היא שבניגוד להקשרי� אחרי� של סיווג חוזי�הבעיה 

.  אינו מועיל מבח� הדומיננטיות– להונות את רשויות המס כדיחוזה המכיל פרטי� כוזבי� 

, כגו� חיובי שכירות בצד חיובי קבלנות, אי� מדובר כא� בחוזה שיש בו מרכיבי� שוני�

 השאלה הצריכה להכרעה א� איננה א� מדובר 73.טי יותרשאפשר לבחו� איזה מה� דומיננ

שאז נית� לבחו� עד , חוקיות וחלקי� אחרי� כשרי��בחוזה יחיד שחלקי� ממנו לוקי� באי

 וא� נית� להפריד בי� החלקי� ,החוקיות דומיננטי או טפל לחלקי� האחרי��כמה יסוד אי

הוא , ובו יש להכריע, � המקרה שבו נחלקו טדסקי ופרידמ74.הכשרי� לחלקי� הפסולי�

כאשר החוזה אינו נית� , בו מטרת מראית העי� שבחוזה היא הונאת רשויות המסשמקרה 

לשיטתו של פרידמ� ה� . מדובר בשתי דרכי� שונות להביט על מה שעשו הצדדי�. להפרדה

 
 .לפסק דינו של השופט פוגלמ� 31–29' פס, ש�  72
, חוק המכראיל זמיר ; )1979( 311 ט משפטי�" חליפי� בתשלו� משלי�"השוו גד טדסקי   73

, חוק חוזה קבלנותאיל זמיר ; )1987,  גד טדסקי בעריכתפירוש לחוקי החוזי�( 56–54 1968–ח"תשכ
  ).1994, גד טדסקיבעריכת י� פירוש לחוקי החוז( 124–122 1974–ד"תשל

חוקיות והותרת החלק הנותר �את האפשרות של פסילת חלק מהחוזה מחמת אידוחה השופט פוגלמ�   74
ג� השופט מקובר � נהג כ). לפסק דינו של השופט פוגלמ� 33' פס, 2ש "ה לעיל, איל� א"ראו ע(בתוקפו 

 ).והטקסט הסמו� לה 42ש "ראו לעיל ה(פט המחוזי בבית המש
שאלה זו מתעוררת א� מאמצי� את גישתו של פרידמ� ומנתחי� את הסוגיה במסגרת די� החוזה , לדעתנו  

. ולא כשאלה מקדמית לעניי� הבחירה בי� די� החוזה הבלתי חוקי לדי� החוזה למראית עי�, הפסול בלבד
חוקיות ה� בשלב של קביעת התוצאות של �ה� בשלב ההכרעה א� החוזה לוקה באי, שיטתו של פרידמ�ל

החוקיות �יש לבחו� עד כמה אי, )א� התשובה לשאלה הראשונה היא שהחוזה בלתי חוקי(החוקיות �אי
� אול. היא דומיננטית או טפלה ונלווית לעיקר עניינו של החוזה וא� החוזה נית� להפרדה לחלקי�

לפי גישתו של . לשאלות אלה מגיעי� רק א� מכריעי� במחלוקת בי� טדסקי לפרידמ� לטובת האחרו�
 ואי� לומר ,החוזה הנסתר עומד בפני עצמו, )511' בעמ, 3ש "לעיל ה, "חוזה למראית עי�"טדסקי ( טדסקי

אי� אפוא פלא .  לחוזה הנסתרבאשרשביטול החוזה הבלתי חוקי פוגע בגמירת הדעת של הצדדי� 
. חלקי החוזה להפריד בי� הכוונה להונות את רשויות המס לבי� יתר שאי אפשרשבשתי הערכאות נקבע 

 .הפרדה כזו הייתה חותרת תחת סיווג החוזה כבלתי חוקי
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ה� עשו שניי� , לשיטתו של טדסקי. שעליו חלי� דיני החוזה הפסול, עשו חוזה בלתי חוקי

, כאשר החוזה הנחזה מחוסר תוק� בהיותו למראית עי� והחוזה האמתי, לושה חוזי�או ש

. א� יש דרכי� שונות להביט עליו, אובייקט הסיווג הוא יחיד. תק� לכל דבר ועניי�, המוסווה

  :רטוט מעי� זהסדומה הדבר ל? למה הדבר דומה

  

  

זהו ,  לפי האחרת;רטוט של כדסזהו ,  לפי האחת:רטוטס שתי דרכי� להביט בקיימות

ג� א� תחילה מבחי� הצופה רק בכד או רק . רטוט של שתי צדודיות הפונות זו אל זוס

המביט יכול לעבור הלו� . בו שתי דרכי� להביט שקיימותעד מהרה הוא מבי� , בצדודיות

אול� בכל רגע נתו� המוח האנושי מאפשר , ושוב מראייה של שתי צדודיות לראייה של כד

אי� לומר על אחת משתי הדרכי� שהיא דומיננטית . רק אחת משתי האפשרויותלנו לראות 

רטוט כולו כד או כולו סכש� שה. שתי האפשרויות דומיננטיות באותה מידה. יותר מרעותה

שהאחד , חוקיות או כולה שני חוזי��כולה אי: כ� ג� הסיטואציה שבפנינו, שתי צדודיות

�  .למראית עי� והאחר תק

כפי שמעיר בצדק , ראשית. ח� ההיבט הדומיננטי מובילה לקושי כפולחולשתו של מב

ברוב המקרי� תהיה התוצאה , כפי שיבואר להל� 75;מבח� זה קשה ליישו�, השופט הנדל

 מורכבותו של המבח� שבשלאלא , זהה לתוצאה שאליה מגיעי� לפי שיטתו של פרידמ�

שיפגעו עוד יותר , א� הפוכותעלולות להתקבל במקרי� גבוליי� פסיקות שונות ו, המוצע

לא כל הדוגמאות שמביא השופט הנדל בהקשר זה נראות , אכ�. בוודאות המשפטית

 של רשות שלטונית המתקשרת ע� קבל� תו� עקיפה של הליכי הבדוגמ, למשל. רלוונטיות

ידי  על, למשל(המכרז ומסווה את ההתקשרות עמו בחוזה הנחזה כתוא� את דרישות המכרז 

אי� מדובר בהסוואת חוזה שהוא כשר עקרונית באמצעות חוזה ) י� כריתה כוזבציו� תאר

 מדובר כא� במקרה שבו ה� 76.אחר כאשר ההסוואה נועדה להשיג מטרה בלתי חוקית

. ולכ� לכל הדעות מדובר בחוזה פסול, פעולת ההסוואה ה� החוזה המוסווה עצמו פסולי�

ציל את החוזה המוסווה מציפורני במקרה כזה הגישה של טדסקי וברק לא תועיל לה

מעי� אלה שנדונו בפסיקה על עסקאות מקרקעי� שבה� צוינו , בדוגמאות אחרות. הבטלות

 –התכלית הדומיננטית , ה עצמאיל�פרשת סכומי� כוזבי� כדי להונות את שלטונות המס וב

 
 . לפסק דינו של השופט הנדל5' פס, 2ש "לעיל ה, איל� א"ע  75
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�43' וכ� פס, ש�  76
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: או כפי שהיה בפרשה הנוכחית( של עשיית החוזה למראית עי� –וכמעט תמיד היחידה 

אלה ה� המקרי� שבה� . היא להונות את רשויות המס) התכנית לעשיית חוזה כזה בעתיד

. ובה� קשה לראות כיצד מבח� הדומיננטיות מקד� את הדיו�, התעוררה המחלוקת הנדונה

  .הקושי השני והמשמעותי יותר בגישתו של השופט פוגלמ�בכ� נעו� 

י� שבה� עשיית החוזה למראית עי� נית� להסתייע במבח� ההיבט הדומיננטי במקר, אכ�

נניח למשל שהורי� מימנו לאחד מילדיה� רכישה של . נועדה להשיג יותר מתכלית אחת

מאוחר יותר ה� מבקשי� לממ� לילד אחר רכישה של דירה . ח"דירה במחיר של מיליו� ש

כדי לחסו� במס וכדי למנוע מורת רוח וקנאה מצד הילד . ח"בסכו� של מיליו� ורבע ש

 שהמחיר האמתי א�ח "מצייני� הצדדי� בחוזה המאוחר סכו� כוזב של מיליו� ש, ראשו�ה

במקרה זה מדובר בסימולציה יחסית שבה בצד המטרה הבלתי חוקית יש . הוא מיליו� ורבע

, דא עקא. ולכאורה נית� להסתייע בשאלה מה הייתה המטרה הדומיננטית, ג� מטרה כשרה

השאלה הצריכה לענייננו מתייחסת למצב שבו המטרה . שלא זו השאלה הצריכה לענייננו

. של עשיית החוזה למראית עי� היא להונות את שלטונות המס) או הדומיננטית(היחידה 

לקביעת בטלותו של ,  של דיני החוזה הפסולת�במצב זה גישתו של פרידמ� מובילה לתחול

 �ה לתחולת די� החוזה לעומת זאת גישתו של טדסקי מוביל. 31החוזה ולתחולה של סעי

צורת הניתוח הקונטיננטלית . למראית עי� על החוזה הנגלה ולמת� תוק� מלא לחוזה הנסתר

מובילה למת� תוק� מלא לחוזה הנסתר ג� א� המטרה היחידה של עשיית החוזה למראית 

  .עי� הייתה בלתי חוקית

ל מבח�  ובעניי� זה אנו מצטרפי� לביקורתו של השופט הנדל ע–לאמתו של דבר 

להעלות על הדעת מצב , וכנראה בלתי אפשרי,  קשה מאוד–הדומיננטיות שמציע פוגלמ� 

�בכל המקרי� שבה� , במילי� אחרות. שבו מבח� זה יוביל למסקנה שהחוזה הנסתר תק

גישתו של פוגלמ� מובילה לאימו� דר� הניתוח , מתעוררת המחלוקת בי� פרידמ� לטדסקי

ו� פסק דינו ה� בדברי� שהוסי� בתגובה לפסק הדי� של השופט ה� בג, לא בכדי. של פרידמ�

 אחת שבה המבח� שלו יוביל לתחולת די� החוזה האי� השופט פוגלמ� מביא ולו דוגמ, הנדל

בסופו של דבר מדובר אפוא בדר� מסובכת יותר . החוקיות�להבדיל מדי� אי, למראית עי�

הרי שמבח� ההיבט , א� כ� הדבר. הרווחת בפסיקה, המובילה לצורת הניתוח של פרידמ�

  . ואולי א� להפ�,הדומיננטי אינו תור� להבהרת המצב המשפטי

  מהותה של הזכות להשבה במקרה של חוזה למראית עי
. ז

בשולי הדברי� ראוי להתייחס בקצרה לנקודה שבה דווקא מסכימי� השופטי� פוגלמ� 

היא לתוצאותיו של חוזה הכוונה . א� עמדת� המשותפת אינה נקייה מספקות, והנדל

השופט פוגלמ� . למראית עי� ובאורח ספציפי לחובת ההשבה החלה בי� הצדדי� לחוזה כזה

מקורה של חובה זו "וכי ,  השבה הדדיתתכתב שחלה על הצדדי� לחוזה למראית עי� חוב

 החרה החזיק אחריו השופט הנדל באמרו שחובת 77."בדיני עשיית עושר ולא במשפט

בית המשפט מוסמ� "משו� ש, דדי� לחוזה למראית עי� אינה מוחלטתההשבה בי� הצ

 
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�21' פס, ש�  77



 ומיכאל כה�זמיראיל 
  

  ה"תשע מה משפטי�

272  

 לחוק עשיית עושר ולא 2וזאת בהסתמ� על סעי� " כולה או מקצתה, לפטור צד מהשבה

78.במשפט
  

בפסיקה ובספרות בישראל נטושה מחלוקת נמשכת בשאלת הבסיס העיוני של , כידוע

מהצד האחד . עשיית עושר ולא במשפטהוראות ההשבה בדיני החוזי� והיחס בינ� לבי� דיני 

עשויות , לרבות בדיני החוזי�, ניצבי� אלה הסוברי� שכל הוראות ההשבה במשפט הפרטי

 79.זוהי העמדה השלטת בפסיקה. מעור אחד וכול� נועדו למנוע עשיית עושר ולא במשפט

, או לפחות מקצת�, מהצד האחר ניצבי� אלה הסוברי� שהוראות ההשבה בדיני החוזי�

נועדו להסדיר את מערכת היחסי� בי� הצדדי� לחוזה ולאו דווקא למנוע התעשרות שלא על 

למשל כאשר , שלפיה חובת ההשבה בי� צדדי� לחוזה,  ג� עמדת ביניי�קיימת 80.פי די�

לפעמי� מדובר : עשויה לשרת תכליות שונות בהקשרי� שוני�, החוזה מבוטל בשל הפרתו

,  לבסו�81.בסיסה הרצו� למנוע עשיית עושר ולא במשפטבחובה חוזית ולפעמי� בחובה שב

יש המטעימי� שבכל חובות ההשבה בהקשרי� חוזיי� שזורי� שיקולי� ותכליות משני 

82.התחומי�
  

 
 . לפסק דינו של השופט הנדל5, 2 'פס, ש�  78
 )1978( 205–204, 197) 1(ד לג"פ, טרבלוס ' נמ"בע )רכב השכרת(סוכנויות  186/77א "ראו למשל ע  79

, 533) 3(ד לה"פ, הורבי�' מ נ" בע)1978 (כלנית השרו� השקעות ובני� 741/79א "ע; )השופט ברק(
א "ע; )1982 (67, 57) 4(ד לו"פ,  קלימר'נ ברקובי� 495/80א "ע; )השופט ברק ()1981( 541–539

' מ נ"בייזמ� השקעות בע 1445/04 א"ע; )1993 (556, 540) 1(ד מז"פ, ב� יוס�' גינזברג נ 2702/92
דיני עשיית עושר ולא  דניאל פרידמ� ;)השופטת ארבל) (2008 (446–444, 429) 1(ד סג"פ ,חליוה

יסודות "דניאל פרידמ� ; )עושר עשיית פרידמ� :להל�) (1998, מהדורה שנייה (48–47  כר� אבמשפט
מיגל ; )1981 (51, 22 ח עיוני משפט" בדיני עשיית עושר ולא במשפט לאור החקיקה הישראלית החדשה

עיוני " לסוגיית היחס בי� דיני חוזי� לדיני עשיית עושר: משפטיי� והתחרות דיני�' גני�'על "דויטש 
 ).1994 (560, 557יח משפט 

א "דנ; ) כה�' יהשופט( 420–120' בעמ, 79ש "לעיל ה, מ" בע)רכב השכרת(סוכנויות  עניי�ל ראו למש  80
לפסק דינו של  9–1' פס, מ"משכ� בנק הפועלי� למשכנתאות בע' מ נ"בייזמ� השקעות בע 0810901/

דיני : כנפי הנשר הדורסני" יצחק אנגלרד ;)7.7.20111, פורס� בנבו( ריבלי� )בדימוס (המשנה לנשיאה
, אהר� ברק, יצחק אנגלרד( 37  מסות במשפט אזרחי– ספר זיכרו� לגד טדסקי "עשיית עושר ולא במשפט

 דיני – השבה בהקשרי� חוזיי�הגונ� �מיכל אגמו�; )1995, ראבילו וגבריאלה שלו עורכי�' מרדכי א
 ).2001(שפט חוזי� או דיני עשיית עושר ולא במ

כדי לסבר את האוז�  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ10' פס, 79ש "לעיל ה, בייזמ� עניי�ראו למשל   81
א� המוביל ,  המזמי� שיל� סכו� זה.ח" ש6,000נניח שמזמי� ער� חוזה ע� מוביל לביצוע הובלה תמורת 

ח " ש4,000נניח עוד ששווי השוק של ההובלה בכל המועדי� הרלוונטיי� היה . בלהלא ביצע את ההו
 והדי� בישראל מזכה את המזמי� הנפגע ,במקרה זה אינטרס ההשבה עולה על אינטרס הציפייה. בלבד

א� המזמי� לא שיל� את , ההובלה בוצעה, ח" ש4,000כעת נניח שדמי ההובלה המוסכמי� היו . בהשבה
א� . ח" ש6,000 נניח עוד שבכל המועדי� הרלוונטיי� שווי השוק של ההובלה היה .דמי ההובלה

הוא זכאי להשבת , מאחר שהשבה בעי� אינה אפשרית. הוא זכאי להשבה, המוביל ביטל את החוזה כדי�
א� הדי� הוא שבמקרה כזה המוביל הנפגע אינו זכאי . ח" ש�6,000שלפחות לכאורה מזכה אותו ב, שווי

 הראשונה ה הרי שמסתבר שבדוגמ– ונראה שזה אכ� הדי� –ח " ש4,000יעור העולה על להשבה בש
 השנייה הרציונל מצוי ה בדוגמואילו, הרציונל של תרופת ההשבה מצוי בדיני עשיית עושר ולא במשפט

 .בדיני החוזי�
 'מהשופט ) (1992( 71–70, 45) 4(ד מו"פ, עיריית נתניה'  נמ" בעמלו� צוקי� 3666/90א "ראו למשל ע  82

 ).יה'השופטת פרוקצ) (2005 (357, 337) 5(ד נט"פ, מיטל' גשורי נ�' פרג5267/03א "ע; )חשי�
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משו� , למחלוקת עיונית זו יש השלכות מעשיות, כאמור במובאה מדברי השופט הנדל

) מניעת(על הרציונל של ביסוס חובות ההשבה החוזיות , שלפי התפיסה שהשתרשה בפסיקה

עשיית עושר ולא במשפט משמיע שהזכות להשבה כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט 

א� ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרו� המזכה או ", כולה או מקצתה, לשלול את ההשבה

83."שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת
  

הנקודה היחידה שנבקש להאיר בהקשר . אי� זה המקו� לפרוש את יריעת המחלוקת הזו

שג� כאשר מדובר בהשבה , הנוכחי היא שספק א� יש בסיס להנחת השופטי� פוגלמ� והנדל

מדובר עקרונית בהשבה שבסיסה , פי חוזה למראית עי� של מה שנתנו הצדדי� זה לזה על

, תהא אשר תהא העמדה הראויה במחלוקת הכללית. בדיני עשיית עושר ולא במשפט

בעייתית מבחינה עיונית ומעשית , לפחות בגרסתה הגורפת, מדת� של פוגלמ� והנדלע

א� נראה שמבחינה , סוגיה זו טר� נדונה במפורש בפסיקתו של בית המשפט העליו�. כאחת

, כאשר תביעת ההשבה מתייחסת לנכסי� שהועברו בי� צדדי� לחוזה למראית עי�, עיונית

 בדיני עשיית עושר ולא במשפט אלא בדיני הה איננ ההשבהעילה המתאימה ביותר לתביעת

ביחסי� שבי� הצדדי� אי� בכוחו להעביר , מאחר שחוזה למראית עי� איננו חוזה. הקניי�

א� כל עוד נעשתה המסירה לפי , אד� יכול להחזיק בנכסי� שמסר לו רעהו. זכויות כלשה�

כפי . יר זכויות קניי� בנכסי� אי� בכוחה להעב– שאינו חוזה כלל –חוזה למראית עי� גרידא 

  :בהתבסס על דברי� שכתב פיטר בירקס, שכתב אחד מאתנו במקו� אחר

ואילו דיני הקניי� מבקשי� , דיני עשיית עושר פועלי� להשבת ההתעשרות

דיני עשיית עושר מקימי� לתובע זכות להשבה . למנוע אותה מלכתחילה

 דיני הקניי� מגני� על .פי די��ברגע שבו צומחת לנתבע ההתעשרות שלא על

תביעת הבעל . זכותו של הבעלי� המקורי בנכס הג� שנשללה החזקתו

משו� , למסירת נכסו איננה מבוססת על התעשרות המחזיק שלא כדי�

.  מצדו התעשרותולכ� לא היתהשהאחרו� לא הפ� להיות בעל זכויות בנכס 

יא ברגיל הג� שהזכות להשבה לפי דיני עשיית עושר ה,  יובהר כי]...[

אי� ההבחנה בי� העילה הקניינית לעילת ההתעשרות חופפת , אובליגטורית

שכ� ישנ� מצבי� שבה� ; את ההבחנה בי� זכות ריאלית לזכות אובליגטורית

84.ג� דיני עשיית עושר ולא במשפט מצמיחי� זכויות וסעדי� קנייניי�
  

של הבעל בנכס לעילת להבחנה בי� העילה הקניינית המבוססת על קניינו , כאמור לעיל

א� לא בתביעה , בתביעת התעשרות,  בי� היתר85.ההתעשרות יש שורה של נפקויות מעשיות

צודקת   נסיבות העושות את ההשבה לבלתיקיימותהמשפט למצוא כי  עשוי בית, הקניינית

 
 .1979–ט"התשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט2 'ס  83
: להל� ()1995( 375–374 ,359 כו משפטי�" עשיית עושר ועוד, טעות משותפת, תקנת השוק"איל זמיר   84

 PETER BIRKS, AN INTRODUCTION TO THE LAW OF RESTITUTIONראו  כ�. ")תקנת השוק"זמיר 

25–26 (rev. ed. 1989) .הרי שטובת הנאה , יובהר כי כשנגרמת למחזיק טובת הנאה מההחזקה בנכס
 נית� א� לתבוע את שווייה לפי –וא� נית� להוכיח אותה ולכמת אותה , נוספת זו אכ� מהווה התעשרות

  .משפטחוק עשיית עושר ולא ב

85  BIRKS ,375–374' בעמ ,ש� ,"תקנת השוק "זמיר; ש�. 
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 �בה� ש, נית� למצוא הסדרי� העוסקי� בחוזה בטלאמנ� .  לחוק עשיית עושר2לפי סעי

 כגו� סעי� –ק לבית המשפט שיקול דעת מלא או חלקי לפטור מחובת ההשבה הקנה המחוק

 13 שסעי� א�,  אול� כמוסבר לעיל– העוסק בתוצאות החוזה הפסול,  לחוק החוזי�31

 מדובר 13בסעי� , בניגוד לדי� החוזה הפסול, "בטל"עי� כחוזה  מתאר את החוזה למראית
לכאורה אי� ש, ניגוד למקרה של חוזה פסולב, לכ�. לאמתו של דבר במצב של היעדר חוזה

תלויות בשיקול דעתו של בית תוצאותיו הקנייניות א� למעשה , בכוחו להעביר קניי� בנכסי�

להוציא (חוזה למראית עי� אינו מחולל תוצאות קנייניות ביחסי� שבי� הצדדי� , המשפט

שאז , 13� כמפורש בסעי, המקרה שבו אד� שלישי הסתמ� בתו� לב על קיו� החוזה

טענות מעי� עשויות לעלות תביעת השבה קניינית נגד במקרי� נדירי� ג� ). זכויותיו מוגנות

ולטענות כאלה עשוי להיות  86,בזכות והחובה להשתמש בזכויות בתו� לב שימוש לרעה

 שבו מי שתובע את ההשבה היה שות� לעשייתו של חוזה למראית עי� משקל מיוחד במקרה

אול� יש הבדל רב בי� היקפה ועצמתה של העילה . י� שלישיי�שנועד להטעות אנש

א� מי . הנסמכת על קניינו של הבעלי� בנכסיו לבי� העילה מדיני עשיית עושר ולא במשפט

 שבכל מקרה של השבה קניינית נית� לבסס את תביעת ההשבה – בניגוד לדעתנו –שסבור 

י פגיעה יתרה בהגנה על זכות הקניי� צרי� להיזהר מפנ, ג� על דיני עשיית עושר ולא במשפט

במקרי� שבה� , זאת ועוד. כתוצאה מתחולת� המקבילה של דיני עשיית עושר ולא במשפט

, נכס שהועבר להחזקתו של אד� אחר כחלק מחוזה למראית עי� אבד או ניזוק בידי המחזיק

הבעלי�  בהיעדר הסכמה מיוחדת בי� –היק� אחריותו של המחזיק לאבד� או לנזק ייקבע 

. שכ� המחזיק הוא שומר כהגדרתו בחוק זה, 1967–ז"התשכ,  לפי חוק השומרי�–למחזיק 

פגיעה תועלתה נופלת מהעלות של ו, החלה של דיני עשיית עושר ולא במשפט אינה נדרשת

   .אפשרית בזכויות הקניי� ובוודאות המשפטית

במשפט כדי המשפט בדיני עשיית עושר ולא  בניגוד למקרי� שבה� השתמש בית

בעניי�  ו87אדרס  פסקי הדי� בעניי�דוגמת,  את ההגנה על זכויות חוזיות ואחרותלהרחיב

 את מצמצמת במקרה הנוכחי החלה גורפת של דיני עשיית עושר ולא במשפט 88,ר.י.ש.א

לכל הפחות נדרש לתת את הדעת לעובדה שמדובר במצב שבו . ההגנה על זכויות הקניי�

ע� כל . הדי�  דבר שלא נעשה בפסק–י מי שתובע את ההשבה הבעלות בנכס עודנה ביד

כאשר מדובר , ההבנה לרצו� להכפי� זכויות וסעדי� לשיקול דעת� של בתי המשפט

אי� , )או בתביעה של מי שלפי דיני הקניי� הוא הבעלי� של הנכס (בתביעת השבה קניינית

לו לשיקול הדעת הרחב  הצדקה עניינית להכפי� את זכות הבעלי� להשבת הנכס שכמדומה

 �   . לחוק עשיית עושר ולא במשפט2המסור לבית המשפט לפי סעי

 הדובר המובהק של העמדה שלפיה הבסיס המשות� לכל –יצוי� כי אפילו פרידמ� 

 איננו סובר שבמקרה –חובות ההשבה במשפט הפרטי הוא בדיני עשיית עושר ולא במשפט 

 שמסר אחד הצדדי� לרעהו הוא בדיני עשיית של חוזה למראית עי� הבסיס להשבת נכסי�

 
 ).1999 (199) 1(ד נה"פ, סלומו�' רוקר נ 6339/97א "רע, ראו למשל  86
  ).1988 (221) 1(ד מב"פ, .ה.ב.מ.ונס ג'הרלו אנד ג' נ מ"אדרס חמרי בני� בע 20/82נ "ד  87

 289) 4(ד נב" פ,מ"ומוצרי צריכה בעפורו� אביזרי� ' ר יבוא יצור והפצה נ.י.ש.א 5768/94א "רע  88
)1998.( 
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ככל שמדובר בהשבת הכספי� , איל� פרשת של הבעובדותי,  אכ�89.עושר ולא במשפט

משו� שהקונה אינה תובעת על בסיס , אי� לדבר על השבה קניינית, ששילמה הקונה למוכר

. הבעלות שלה בשטרות כס� כלשה� אלא בתביעה אובליגטורית של הסכומי� ששילמה

 �כאשר ,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט2אול� דומה שמבחינת ההצדקה לתחולת סעי

�  .ואיד� זיל גמור. מדובר בחוזה למראית עי� אי� מקו� להבחי� בי� השבת נכס להשבת כס

  סיכו�. ח

 ד� בית המשפט בשאלה א� חוזה שנועד להונות את רשויות המס הוא חוזה איל�בפרשת 

, כל אחד בדרכו, השופט פוגלמ� והשופט הנדל ניסו. ת עי�בלתי חוקי או חוזה למראי

השופט פוגלמ� הציע את . להכריע במחלוקת הוותיקה המלווה את הדי� בישראל בסוגיה זו

השורה התחתונה לפי שתי .  והשופט הנדל את שיטת הפג� הכפול,מבח� ההיבט הדומיננטי

,  לחוק החוזי��31 ו30עיפי� סה לפיההצעות היא שיש לבחו� את תוצאותיו של חוזה כזה 

ובכלל� שיקולי ההרתעה והצדק בי� , תו� התחשבות בשיקולי המדיניות הרלוונטיי�

שבה מצדד , שורה תחתונה זו תואמת את דר� הניתוח השלטת בפסיקה. הצדדי� לחוזה

שנכרת , שלפיה יש להפריד במצב כזה בי� החוזה הגלוי, ומנוגדת לדעתו של טדסקי, פרידמ�

. שהצדדי� התכוונו לקיי� ושאותו יש לאכו�, לבי� החוזה הנסתר, ת עי� ודינו בטלותלמראי

זהה , ה� לפי ניתוחו של פוגלמ� ה� לפי ניתוחו של הנדל,  התוצאה המעשית,ע� זאת

ג� בכ� עולה פסק הדי� הנוכחי . אכיפת החוזה האמתי: לתוצאה הנובעת מגישתו של טדסקי

בסוגיה ) או נמנעו מלעסוק(י די� קודמי� שעסקו בקנה אחד ע� המהל� השכיח בפסק

האבק שכיסנו , ולאחר שהשאו� נד�", כדבריו של השופט מישאל חשי� בעניי� אחר. הנדונה

מצאנו עצמנו עומדי� באותו מקו� שעמדנו כל , הי� עמד מזעפו והשקט בא על האר�, שקע

על חוזי� שנועדו  בית המשפט ממשי� להכריז 90".והגלגל הוא אותו גלגל. השני� בו

להונות את רשויות המס כבלתי חוקיי� תו� הדגשת הצור� להרתיע מפני עשייה של חוזי� 

  .וממשי� לתת לה� תוק� ולאכו� את רצו� הצדדי�, כאלה

 ג� הנמקות שיפוטיות קיימותכ� ,  חוזי� למראית עי�שקיימי�נית� לומר שכש� 

 בעניי�הפער המתגלה בפסיקה , שויותלהבדיל מחוזי� המכווני� להונאת הר. למראית עי�

 נועד –" אומרי� שה� עושי�" בי� מה שבתי המשפט עושי� לבי� מה שה� –חוזי� אלה 

בי� הרצו� להרתיע , ג� א� באורח מאול� משהו, המטרה היא ליישב. לשרת מטרה לגיטימית

מעשי� מפני עשיית חוזי� בלתי חוקיי� ולמנוע שבית המשפט ייראה כמי שנות� את ידו ל

אפשר , אפשר לבקר פער זה. לבי� השאיפה להגשי� צדק חוזי בי� המתדייני�, לא חוקיי�

 
כאשר הועבר נכס במסגרת החוזה ) ("1992 (288ש "ה, 1209 כר� ב חוזי�נילי כה� וראו דניאל פרידמ�   89

מכיוו� (יכול הבעלי� להשתית את תביעתו על זכות הקניי� שלו , הבטל והנכס נמצא בידי המקבל
,  לחוק עשיית עושר2ה כזה אי� תחולה להגנה שבסעי� במקר). שהקניי� לא עבר במסגרת החוזה הבטל

 8 ' ס,1969–ט" התשכ, לחוק המקרקעי�20–15' ס(שכ� הגנה זו אי� כוחה יפה בפני העילות הקנייניות 
 650' בעמ, ר� בכ, 79 ש"לעיל ה, עשיית עושרראו פרידמ� כ�  ."))1971–א"התשל, לחוק המיטלטלי�

 "). שכ� הבעלות בנכס לא עברה, מכוח הקני�"ההשבה של נכס שעבר מכוח חוזה למראית עי� היא (
 .)1996 (176–175 ,133) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' זאדה נ 8087/95 פ"בש  90
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נראה שהניסיונות להתיר , כ� או אחרת. ואפשר להסכי� עמו כהכרח בל יגונה, לשבח אותו

 כהצעתו של ,"מבח� ההיבט הדומיננטי"א� באמצעות  –את הקשר הגורדי באבחת חרב 

   . לא יצלחו–של הנדל "  הכפולהפג�"וא� בשיטת , פוגלמ�




