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תיאוריה , די�: המהפכה במעמדה של תרופת האכיפה

  וממצאי� אמפיריי�

  מאת

  *איל זמיר ואורי כ�, ר'לאו	 יהודה אנידג

במשפט הישראלי יש הסכמה רחבה שחוק התרופות חולל מהפ במעמדה של תרופת 

 התרופה הראשית 1970עד חקיקתו של החוק בשנת , בעקבות המשפט המקובל. האכיפה

. וביצוע בעי� נחשב לסעד מ� היושר הנית� במקרי� חריגי�, הייתה פיצויי�בשל הפרת חוזה 

אכיפה היא הסעד הראשוני והעיקרי , שאימ� את עמדת המשפט הקונטיננטלי, לפי החוק

 חריגי� המתפרשי� – 3הנשללת רק בהתקיי� אחד החריגי� שבסעי� , בשל הפרת חוזה

לנוכח שיקולי , ראשית. בהסכמה הרווחתישנ� סיבות רבות לפקפק , א� על פי כ�. בצמצו�

קשה להאמי� ששיטות משפט תאמצנה בנושא , המדיניות הכבדי� בעד ונגד תרופת האכיפה

חוקרי� של משפט משווה טועני� שג� כאשר מדובר , שנית; זה פתרונות קצה מנוגדי�

ההבדלי� , בשיטות משפט שנקודות המוצא הדוקטרינריות שלה� בנושא זה מנוגדות

המשתקפי� ג� , שורה של הבדלי סיווג ומינוח, שלישית; שיי� ביניה� אינ� כה גדולי�המע

, לבסו�; מצמצמי� את הפער בי� המשפט המקובל למשפט הקונטיננטלי, במשפט הישראלי

מצמצמי� את  של שימוש בתרופות שיקולי� שעניינ� היתרונות והמגבלות המעשיי�

עד כה רק מחקרי� , עיוני וההשוואתי העשיראל מול הדיו� ה. ההשפעה של הדי� הנוהג

א� אחד . בחנו היבטי� שוני� של תרופת האכיפה בכלי� אמפיריי�, באר� ובעול�, מעטי�

ממחקרי� אלה לא ער השוואה כמותית של פסיקת בתי המשפט בסוגיה זו בשני המשטרי� 

  .המשפטיי� המנוגדי�

והדיוני� , רופת האכיפהעל רקע המחלוקת התיאורטית בדבר מעמדה הרצוי של ת

מציג המאמר את הממצאי� האמפיריי� של מחקר , הדוקטרינריי� וההשוואתיי� העשירי�

כמותני רחב היק� שבח� את פסיקת בית המשפט העליו� בנושא תרופות בשל הפרת חוזה 

 וכ� מדג� של כמה מאות פסקי די� של , 2016מק�� המדינה ועד סו� שנת ,  שני�69במש

שבניגוד , השערת המחקר הייתה. ט המחוזיי� משני העשורי� האחרוני�בתי המשפ

לא חלה מהפכה של ממש במעמד� , שופטי� ומלומדי�, למוסכמה הרווחת בקרב מחוקקי�

גילינו שלא זו בלבד שלא , להפתעתנו. של סעדי האכיפה בעקבות חקיקתו של חוק התרופות

 למעשה חלה –יקתו של חוק התרופות חלה עלייה בהיק� ההיזקקות לסעדי אכיפה אחרי חק

המאמר בוח� שורה של הסברי� אפשריי� לתוצאה זו תו שימוש בכלי� ! ירידה ניכרת

 
י כ� הוא ואור, איל זמיר הוא פרופסור מ� המניי�, ר הוא דוקטור למשפטי� ומרצה מ� החו�'אנידג לאו�   *

מאמר זה . תלמיד לתואר דוקטור ועמית מחקר בפקולטה למשפטי� של האוניברסיטה העברית בירושלי�
" הדי� והתיאוריה של אכיפת חוזה"ר בנושא 'אנידגמבוסס בחלקו על פרקי� מעבודת הדוקטור של לאו� 

לדוד , עתיליהונת� גב, קור��אנו מודי� לנטע ברק. 2017שאושרה באוניברסיטה העברית בשנת 
 על הערות משפטי�ליות� קפל� ולחברי מערכת , למירב פירט, לברק מדינה, לאסנת יעקבי, גליקסברג

לעדיאל מויאל על ;  על שיחות מועילותשעיולרו� פקטור ולמשה , מצוינות לגרסאות קודמות של המאמר
נתמ על ידי תכנית מחקר זה . הסיוע הראשוני בעיבודי� הסטטיסטיי� ולרועי יאיר על עזרתו במחקר

 .)1821/12' מס מענק(מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנו� ותקצוב והקר� הלאומית למדע 
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. אמפיריי� ואנליטיי� וניתוח של התפתחויות שחלו בחברה הישראלית במהל השני�

במחקר לא נמצאה עדות להשפעה מעשית של חוק התרופות על היק� ההיזקקות לסעדי 

נמצא קשר מובהק בי� מש ההליכי� המשפטיי� ובי� מידת ההיזקקות , עומת זאתל. אכיפה

 כפי שאירע משנות השבעי� של המאה העשרי� –ככל שההליכי� מתארכי� : לסעדי אכיפה

המאמר ד� במגבלות המחקר האמפירי ובמשמעויות .  כ פוחתת ההיזקקות לסעדי אכיפה–

  .של הממצאי�

שיקולי מדיניות בעד ונגד . 1 .סיבות לספקנות. ב. התרופותהמהפכה שחולל חוק . א. מבוא

שיקולי� . 4; כללי� וחריגי�, סיווג, מינוח. 3; משפט השוואתי. 2; תרופת האכיפה

מחקרי� . 1 .מתודולוגיה ומגבלות, מטרות: המחקר האמפירי. ג. סיכו�. 5; מעשיי�

 .ידה בהיזקקות לסעדי אכיפהיר: ממצאי�. ד. חוזקות וחולשות. 3; מתודולוגיה. 2; קודמי�

  ; העדפות התובעי� והכרעות בתי המשפט. 3; התרופות שנפסקו. 2; סוגי החוזי�. 1

סיכו� והערות . 6; בסיס הנתוני� המשלי� של הפסיקה המחוזית. 5; עסקאות במקרקעי�. 4

שינויי� אחרי� בדיני . 1. סעדי האכיפהל בהיזקקותהסברי� אפשריי� לירידה . ה. נוספות

מקולקטיביז� . 4; מש ההליכי�. 3; החינו המשפטי של השופטי�. 2; התרופות

  .שאלו�: נספח. מסקנות והשערות נוספות, סיכו�. סיכו�. 5; לאינדיבידואליז�

  מבוא

תרופות בשל (שלוש התרופות העיקריות שחוק החוזי מאכיפה היא התרופה הראשונה 
תרופת האכיפה היא הדבר .  עוסק בה�)פות חוק התרו–להל�  (1970–א"תשלה, )הפרת חוזה

ולכ� לכאורה זו צריכה להיות התרופה הרגילה , הקרוב ביותר לקיו החוזה כמוסכ
אול למרות הסיסמה הרווחת שחוזי יש . והשכיחה ביותר בכל מקרה של הפרת חוזה

 יקווי כלליב. משפט הפועלת לפי סיסמה זו בכל חומרתה למעשה אי� שו שיטת, לקיי
הכלל הוא שהנפגע אינו , בקבוצה הראשונה: נית� לחלק את שיטות המשפט לשתי קבוצות

זו התפיסה המקובלת במשפט . ואכיפה היא החריג, זכאי לאכיפה אלא לסעד כספי
 אכיפה –מייצגה המובהק ל שהמשפט הגרמני נחשב –בקבוצה השנייה . ינאמריק�האנגלו

לפי התיאור . רי חריגי שבה היא נשללתזולת מק, היא התרופה הרגילה לכל הפרה
לפני חקיקתו של חוק התרופות השתיי� המשפט , הרווח בפסיקה ובספרות המשפטית

ובעקבות המהפ� שחולל החוק ;  לקבוצה הראשונה– בעקבות המשפט האנגלי –הישראלי 
 בעוד בעבר אכיפה הייתה סעד חריג שנית�, כלומר. אנו משתייכי כעת לקבוצה השנייה

, במילי אחרות. כעת זו התרופה הראשונית והשגרתית בשל הפרת חוזה, במקרי מיוחדי
 של בתי המשפט לפסוק את תרופת נטייהשבעקבות חוק התרופות גברה ה להניח נית�

  . הנטייה של נפגעי מהפרת חוזה לתבוע תרופה זוגברהכ� ג פילו, האכיפה
, ת לפקפק בהתרחשותו של מהפ� כזהיש כמה סיבו, למרות ההסכמה הרחבה בנושא זה

 שיקולי מציינת בנושא תרופת האכיפה ענפההספרות התיאורטית ה, ראשית. הלכה למעשה
תו� , משקל ה� בעד הרחבת הזכאות לתרופת האכיפה ה� בעד צמצו זכאות זו כבדי

היה מפתיע במקצת אילו למרות עוצמת ומורכבות של . הסתפקות בסעדי כספיי
  ולמרות הדמיו� הבסיסי בתנאי הכלכליי והחברתיי בי� שיטות משפט ,אלהשיקולי

 שיטות שונות היו –  ובתו� מדינת ישראל לפני חקיקתו של חוק התרופות ואחריה– שונות
המחקר ההשוואתי מלמד שבמקרי , בהקשר זה.  בסוגיה חשובה זומנוגדותנוקטות עמדות 



   אמפיריי�תיאוריה וממצאי�, די�: המהפכה במעמדה של תרופת האכיפה  ט"עתש מט משפטי�

7  

הלכה למעשה מגיעות , א דוקטרינריות הפוכותמוצ רבי שיטות משפט היוצאות מנקודות
א החריגי לשלילת האכיפה , בענייננו. במצבי דומי לתוצאות אופרטיביות דומות

א החריגי לאכיפה , בשיטות המשפט המשתייכות לקבוצה הראשונה מספיק רחבי
נה וא החריגי לכלל בקבוצה הראשו,  הא� רחביבשיטות המשתייכות לקבוצה השנייה 

נקל להבי� כיצד כל השיטות יכולות , ראי של החריגי לכלל בקבוצה השנייה ה תמונת
כ� יש להוסי� הבדלי טרמינולוגיי בי� הדי�  לע. להתקרב מאוד זו לזו הלכה למעשה

המהדהדי הבדלי דומי בי� המשפט המקובל למשפט (שקד לחוק לדי� הנוהג 
בדי� הקוד ) specific performance( הביצוע בעי�  בפרט ההבדל בי� מושג–) הקונטיננטלי

מתית של הניגוד כֶ  שא� ה מעוררי ספק לגבי ההצגה הְס –למושג האכיפה בחוק התרופות 
הפער המעשי בי� הדיני עשוי להצטמצ בשל שיקולי פרגמטיי , לבסו�. בי� הדיני

את מיישמי המשפט  שוני המשפיעי על האינטרסי של הצדדי ועל האופ� שבו בתי
  . הדיני

המאמר מציג את הממצאי של מחקר אמפירי כמותני מקי� של פסיקת בית , על רקע זה
המשפט המחוזיי   ושל פסיקת בתי2016המשפט העליו� מאז קו המדינה ועד סו� שנת 

. בשני האחרונות בנושא של תרופות בשל הפרת חוזה בכלל ותרופת האכיפה בפרט
 התחולל מהפ� במעמדה של תרופת כ�ת של המחקר הייתה לבחו� א אתכליתו המקורי

, השערה החלופיתפי הל, או שמא, האכיפה במשפטנו בעקבות חקיקתו של חוק התרופות
 א� לא –ברטוריקה השיפוטית ובספרות המשפטית , מהפ� כזה התרחש בחקיקה

  . בהתנהלות של תובעי ובתי משפט
, שהממצאי האמפיריי אינ תומכי בעמדה הרווחתמצאנו שלא זו בלבד , להפתעתנו

שלפיה בעקבות חוק התרופות גדלה מאוד ההיזקקות לאכיפה כתרופה הרגילה והשגרתית 
אלא שלמעשה שיעור התביעה של תרופה זו אחרי חוק התרופות ירד , בשל הפרת חוזה

לא , תבעההמשפט במקרי שבה היא נ פסיקת התרופה בבתישיעור אשר ל. ת ממשיירידה
, כלומר. הוא היה בכיוו� ההפו�, אלא שככל שהתרחש שינוי כלשהו, א לא עלהוזו בלבד שה

ולא זו , המשפט אינה תואמת את התפיסה הרווחת במשפטנו ההתנהלות של התובעי ובתי
היא אינה תואמת אפילו את ההשערה הספקנית שלפיה לאחר החוק לא חל בלבד אלא ש

  . תשינוי בפרקטיקה השיפוטי
העלאת מעמדה של תרופת האכיפה בחוק התרופות גרמה לירידה שאי� להניח שמאחר 

לרבות שינויי שחלו , לתופעה זו אפשרייהמחקר בוח� שורה של הסברי , בשימוש בה
פיצויי ציפייה וסעדי כספיי , כמו ביטול והשבה(בתרופות אחרות בשל הפרת חוזה 

התארכות , החינו� המשפטי של השופטי, )העולי על אינטרס הציפייה של הנפגע
המצב של ניתוח . ידואליז בחברה הישראליתווההליכי המשפטיי ועליית האינדי

הנתוני בדבר התנהלות התובעי ובתי המשפט לפני החוק ולאחריו אינו של המשפטי ו
 מספק תמיכה חזקה לאפשרות שהירידה בהיזקקות לתרופת האכיפה נבעה משינויי

. א� החינו� המשפטי של השופטי אינו מסביר תוצאה זו, כפי שנראה. ות האחרותבתרופ
בלו את חינוכ המשפטי במדינות המשתייכות י הבדל בי� שופטי שקנמצאככל ש

הראשוני , בי� אלה שהתחנכו בשיטות משפט קונטיננטליותולמשפחת המשפט המקובל 
מאוד לדעת א לעליית קשה , לבסו�.  מהאחרונייותרנוטי לפסוק אכיפה 

מצאנו קשר מובהק בי� מש� , לעומת זאת. ידואליז הייתה השפעה בהקשר הנוכחיווהאינדי
 א� כאשר שולטי , בי� הנטייה לתבוע אכיפה והנטייה לפסוק אותהוההליכי המשפטיי
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, השנה שבה נית� פסק הדי�, )לפני או אחרי חוק התרופות(משתני כמו המצב המשפטי ב
) ומ� הסת ג זה שנית� לצפות שיחלו�(ככל שפרק הזמ� החול� . וזה וסוג התובעסוג הח

בי� הגשת התביעה לקבלת פסק הדי� בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליו� ארו� 
  . כ� מצטמצ התפקיד של תרופת האכיפה, יותר

 של ממשג למחקר הנוכחי יש מגבלות , כמו מחקרי אמפיריי תצפיתיי אחרי
� כאשר ייחודב, הנתוני האמפיריי העומדי לרשותנו של של לא הנובעות ה� מהיק

ה� מהקושי האינהרנטי להסיק , מדובר בערכאות נמוכות ובתקופות המוקדמות יותר
 ובפרט העובדה ניכרייש למחקרנו ג יתרונות , ע זאת. סיבתיות ממתאמי סטטיסטיי

להבדיל ממחקרי המשווי בי� (י באותה מדינה שהוא משווה בי� משטרי משפטיי שונ
  ). מדינות שונות

יש לנקוט זהירות רבה כאשר , )וג בלי קשר אליה�(בהתחשב במגבלות המחקר 
 או ,אנליטיות, נורמטיביות, מבקשי לגזור מ� הממצאי האמפיריי מסקנות תיאורטיות

ור על עצ ההבחנה בי� יש בממצאי שיוצגו להל� כדי לשפו� א, בד בבד. השוואתיות
 על ההשפעה היחסית של שיקולי; חשיבותה המעשיתעל המשטרי המשפטיי השוני ו

וג על סוגיות ;  על הפרקטיקה המשפטית; לעומת שיקולי פרגמטיי,מדיניות מופשטי
   .פרקטיקה שיפוטיתשיפוטית לרחבות יותר כמו היחס בי� רטוריקה 

, פרק א מתאר את התפיסה הרווחת במשפטנו. יי פרקי עיקרחמישההמאמר מתחלק ל
שלפיה חוק התרופות חולל מהפ� דרמטי במעמדה של תרופת , תבפסיקה ובספרות כאח

מורכבות של : פרק ב מנתח את הסיבות לפקפק בהסכמה רווחת זו. האכיפה במשפטנו
ות הלקח שנית� ללמוד מהשוואה בי� שיט, שיקולי המדיניות בעד ונגד תרופת האכיפה

פרק ג . הבדלי מינוח בי� הדי� הקוד לדי� הנוהג ושיקולי פרגמטיי שוני, משפט שונות
מציג את המתודולוגיה שבה , מתאר מחקרי אמפיריי קודמי בנושא תרופת האכיפה

פרק ד מנתח את הממצאי בנושא . השתמשנו ועומד על המגבלות של המחקר הנוכחי
בתי המשפט של יקה של בית המשפט העליו� ושיעור הפסיקה של סעדי אכיפה בפס

מקרי בושיעור הפסיקה שלה , שיעור התביעה של סעדי אלה בידי התובעי, המחוזיי
פרק ה עוסק בהסברי אפשריי לירידה בהיזקקות לתרופת האכיפה . שבה נתבעה אכיפה
רופות שינויי בדיני התרופות שהגבירו את האטרקטיביות של ת: אחרי חוק התרופות

ועליית העלייה במש� ההליכי המשפטיי , החינו� המשפטי של השופטי, אחרות
ה �הניתוח האמפירי בפרקי ד ו. ידואליז בחברה הישראלית בעשורי האחרוניווהאינדי

 ה� לפסיקה של בית המשפט העליו� בנושא תרופות בשל הפרת חוזה לכל אור� מתייחס
ה� למדג גדול של פסיקה מחוזית מהשני , 2016נת התקופה שמהקמת המדינה ועד סו� ש

  .מגבלותיו והשלכותיו האפשריות, נסכ את ממצאי המחקר, לבסו�. האחרונות

  המהפכה שחולל חוק התרופות. א

 �זולת א התקיי אחד מארבעה , לאכיפת החוזהזכאי הנפגע ,  לחוק התרופות3לפי סעי
שינוי במעמדה של תרופת בובל לראות  בפסיקה ובספרות מק1.חריגי המנויי בחוק

 
זולת א� נתקיימה , הנפגע זכאי לאכיפת החוזה" :קובע" הזכות לאכיפה"שכותרתו , תרופותה לחוק 3' ס  1

עבודה אישית או , ו לקבלא, אכיפת החוזה היא כפיה לעשות) 2 (;ביצוע�החוזה אינו בר) 1 (:אחת מאלה
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. שינוי הגדול ביותר שחולל החוק בדיני התרופות בשל הפרת חוזה במשפטנואת ההאכיפה 
 בחוק זו שנקבעהשבה הזכאות לתרופת האכיפה הייתה מוגבלת יותר מ(כבר בהצעת החוק 

פה משו שלפיה הנפגע לא היה זכאי לאכיפה א הוכח שפיצויי ה תרו, כפי שהתקבל
זכות " וכי 2"זכותו הראשונית של הנפגע היא לאכיפת החוזה שהופר"הוסבר ש) צודקת יותר

, להבדיל מ� הדי� הקיי. לאכיפת החוזה מוצעת כזכות שבחוק ולא כזכות שביושר בלבד
סמו� לאחר ,  באותה רוח3."קובע החוק המוצע שהנפגע הוא בדר� כלל זכאי לתרופה זו

ע חקיקת חוק החוזי "הטעי השופט זוסמ� ש, צרי  בעניי�י�דהבפסק , חקיקתו של החוק
בעי� �עלתה אכיפת חוזה שכמותה כביצוע, 1970–א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(

, זכות אכיפה עומדת עכשיו בדרגה שווה ע פסיקת פיצויי. ממעמדה הנחות שבדי� האנגלי
כשאי� בתשלו דמי , משניבעוד שעד כה לא היתה משמשת אלא סעד , א לא למעלה מזה

   4".נזק כדי לפצות את הצד שנפגע
הסעד הראשוני והעיקרי "אכיפה היא , בית המשפט העליו� הדגיש כי לפי החוק החדש

 הסעד שלו נית� בדיני 6,"הראשו� במעלה והראשוני בעדיפות" הסעד 5,"שהנפגע זכאי לו
  על 8."לה הוא על סעדי אחריראשו� בי� מי שאינ שווי ונע" ו7,"מעמד בכורה"החוזי

פי תביעת � חוזה עלכל ייאכ� – 3 מלבד באלה המנויי בסיפא של סעי� –בכל מקרה "כ� 
 specific( תרופת הביצוע בעי� שבו, די� האנגליניגוד ל ב9."הנפגע כדבר מוב� מאליו

performance ( שפסיקתה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, תרופה מ� היושרלנחשבה ,
ואי� הסעד דבר התלוי , קבלת הסעד של אכיפה היא זכותו של הנפגע", לפי חוק התרופות

לפי הדי� הקוד נשללה תרופת האכיפה א ,  ספציפית10."המשפט�בשיקול דעת של בית
כיו אי� בעובדה שפיצויי ואילו  11,פיצויי העניקו הגנה הולמת לאינטרסי של הנפגע

וזו נשללת רק בהתקיי אחד החריגי , ת הזכאות לאכיפהה תרופה הולמת כדי לשלול א

 
ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטע� בית משפט או לשכת ) 3( ;שירות אישי

 ".אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העני�) 4( ;הוצאה לפועל
 .396ח "ה, 1969–ט"התשכ, )תרופות בשל הפרת חוזה( להצעת חוק דיני החוזי� 3 לסעי�דברי ההסבר   2
 .392' בעמ, ש�  3
 384, 372) 1(ד כח"פ, בית הדי� הארצי לעבודה' מ נ"צרי חברה פרמצבטית וכימית בע 254/73 �"בג  4

)1974(.   
די� רבי�  על ביטוי זה חזר בית המשפט בפסקי). 1975 (373, 367) 1(ד ל" פ,ביטו�' פר� נ 91/75א "ע  5

א "ע; )1976 (405, 398) 2(ד ל"פ, דויטש'  נ חברה לבניי�–עוניסו�  846/75א "ראו למשל ע. נוספי�
חברת ' רבינאי נ 158/77א "ע; )1977 (271, 265) 2(ד לא"פ, לוי�' מפלגת העבודה הישראלית נ 189/76

 542, 537) 1(ד לו"פ, ליבובי�' נובי� נ 260/80א "ע; )1979 (291, 281) 2(ד לג"פ, מ"מ� שקד בע
 –מרקובי� ' סת� נ 108/84א "ע; )1982 (50, 45) 2(ד לו"פ, לויט' שמואלי נ 540/79א "ע; )1982(

מ "חברה לבניה ופיתוח בע, תמגר 3380/97א "ע; )1988 (765, 757) 1(ד מב"פ, חברה לבניי� והשקעות
דינו של השופט  לפסק 34' פס, שמיר' אלחדד נ 8320/09א "ע; )1998 (688, 673) 4(ד נב"פ, גוש�' נ

 ).29.3.2011, פורס� בנבו( דנציגר
  .)1984 (817, 813) 2(ד לח"פ, השקעותובניי� . ש.ד.ק' פומרנ� נ 48/81א "ע  6
  ).1999 (779, 769) 5(ד נג"פ, מ"אלקה אחזקות בע' מ נ"אג� המכס ומע 2112/95א "ע  7
  .)1993 (778, 773) 4(ד מז"פ, יחיא' ינאי נ 3023/91א "ע  8
 .405' בעמ, 5 ש"הלעיל , עוניסו� עניי�  9

  .765' בעמ, 5ש "הלעיל , סת� עניי�; 291' בעמ, 5ש "הלעיל , רבינאי עניי�  10
 .)1956 (74, 72ד י "פ, אקרמ�' פרחודניק נ 155/52א "ראו למשל ע  11
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 � והסייגי – 13"דר� המל�" או –מאחר שסעד האכיפה הוא הכלל ,  זאת ועוד3.12שבסעי
הנטל לשכנע את בית המשפט כי אכ� התקיי אחד החריגי לתרופת , להענקתו ה החריג

יש לפרש בצמצו את הפסיקה הוסיפה וקבעה כי ,  יתר על כ�14.האכיפה מוטל על המפר
 �רק במקרי חריגי ויוצאי דופ� יימנע בית : "3היק� תחולת של הסייגי המנויי בסעי

  15."המשפט מלצוות על אכיפת החוזה
דחה השופט   במקרה זה16.למיט אחזקות עניי�הדגמה לעמדה כללית זו נית� למצוא ב

דדי מצדיקה את הפעלתו גרוניס את הטענה שהתערערות יחסי האמו� בי� הצ) כתוארו אז(
 �עצ התערערות יחסי , לדבריו. לחוק התרופות) 2(3של סייג השירות האישי הקבוע בסעי

 ,לחוק התרופות) 2(3אמו� בי� הצדדי אינה עולה כדי אותו ממד אישי שבו עוסק סעי� ה
מסקנה זו , לדידו. אשר קובע כי אי� לאכו� חוזה למת� שירות אישי או עבודה אישית

בהיותו ,  לסעד האכיפה לחריגילית�שיש במיוחד לאור הפרשנות המצמצמת "קשת מתב
 נוספת המחשה 17".הסעד הראשו� במעלה שמקני דיני החוזי בישראל בגי� הפרת חוזה

 באותו עניי� נדונה 18.אזימוב עניי�לעמדה הנחרצת בנושא תרופת האכיפה נית� למצוא ב
הורית אשר בנה סבל מפיגור שכלי �הייתה א חד, אזימוב' גב, הקונה. עסקה למכירת דירה

היא ביקשה לעלות לאר� ולהתגורר סמו� , כדי להסתייע באחותה. ונזקק להשגחה רצופה
 בנ הצעיר חלה במחלת נפש ."למודי אסונות"היו , בני הזוג בנימיני, המוכרי. לאחותה

 מתו� מחשבה כי המוכרי החליטו למכור את דירת. ובנ הבכור נפטר ממחלת הסרט�
לאחר החתימה על החוזה . שינוי מקו המגורי יסייע לה להתגבר על אובד� בנ הבכור

ביקשו בני הזוג בנימיני להשתחרר מהחוזה , בי� הצדדי וביצוע תשלומי אחדי על פיו
"בנימיני והיא חשה '  אחרי הכריתה חלה הרעה במצבה הנפשי של הגב–" מטעמי הומניי

 ה א� הביעו 19".להיפרד מזכרו של בנה המנוח האצור בי� כתלי הבית" יכולה שהיא אינה
בית . נכונות להשיב את הסכומי ששולמו עד אז ולפצות את הקונה על הפרת החוזה

 �לחוק ) 4(3המשפט העליו� נדרש להכריע א בנסיבות העניי� חל סייג הצדק הקבוע בסעי
 פסקה כי במסגרת זו על בית המשפט להחליט אסתר חיות )כתוארה אז(השופטת . התרופות

למי מהצדדי ייגר עוול גדול יותר ה� במוב� המעשי ה� במוב� המוסרי א תתקבלנה 
חשוב לזכור שהנפגע , בעשותו במלאכת השקילה"היא הטעימה ש. טענותיו של הצד שכנגד

כתחילה לטובת ל, על כ�,  מאזני הצדק נוטי]...[והמפר אינ ניצבי באותה נקודת מוצא 
הנפגע הזכאי לאכיפת החוזה כסעד אשר לו מעמד הבכורה וה יוסיפו וייטו לטובתו אלא 
א כ� יוכיח המפר כי מתקיימי שיקולי כבדי משקל ההופכי את האכיפה לבלתי צודקת 

 
   .292' בעמ, 5ש "ה לעיל, רבינאי עניי� למשל ראו  12
  .)1983 (90, 60) 3(ד לז"פ, קאס�' קאס� נ 84/80א "ע  13
לעיל , רבינאי עניי�; 543' בעמ, 5 ש"ה עילל, נובי� עניי�; 778' בעמ, 8ש "הלעיל , ינאי עניי�; ש�ראו   14

 . 292' בעמ, 5 ש"ה
  ).1983 (583, 579) 3(ד לז"פ, מזרחי' מאיר נ 455/82א "ע  15
 ).22.2.2005, � בנבופורס (מ"אלישר בע' מ נ"למיט אחזקות בע 1516/05א "רע  16
  .גרוניס )כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 5 'פס, ש�  17
בקשה לדיו� נוס� בפסק . )אזימובא "ע: להל� ()7.3.2013, פורס� בנבו (בנימיני' אזימוב נ 5131/10א "ע  18

   .))21.5.2013, פורס� בנבו (אזימוב' בנימיני נ 2532/13א " דנראו(הדי� נדחתה 
  .חיות) אזכתוארה  (השופטת של דינה  לפסק5� ו3' פס, �ש, אזימוב א"ע  19
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 בית המשפט 20".הצדק שייגר מהאכיפה הוא חמור ומהותי במיוחד�בנסיבות העניי� וכי אי
  .עור והורה על אכיפת ההסכ בי� הצדדיקיבל את הער

 אול להוציא 21. מעשרי שנה אחד מאתנו הביע הסתייגות מרטוריקה זויותרלפני 
 הספרות המשפטית שותפה לעמדה הנחרצת שהובעה בפסיקה בדבר המהפ� 22,הסתייגות זו

ידי באה עמדה זו ל, בי� היתר. שחולל חוק התרופות בהעניקו מעמד בכורה לתרופת האכיפה
 זאב 23,)מי שעמד בראש הוועדה שהכינה את החוק(ביטוי בכתיבת של אורי ידי� 

 מיגל 27, דוד קציר26, דניאל פרידמ� ונילי כה�25, גבריאלה שלו ויהודה אדר24,צלטנר
  29. ואחרי28דויטש

 השינוי שחולל חוק התרופות במעמדה של תרופת האכיפה נתפס כשינוי ,לא זו א� זו
קיו �החוזה אינו רק מקור לחובת תשלו פיצויי בגי� אי: "זהבתפיסת מהותו של החו

 במילי 30."הקבועי בו, מקור לקיו החיובי, בראש ובראשונה, אלא הוא, האמור בו
לפיצויי  זכות ולא סוס לקבלת זכות הקונה רוכש, סוס למכירת חוזה נעשה כאשר", אחרות

 : בית המשפט בפיתוח דיני האכיפה תפיסה עקרונית זו הנחתה את31."סוס אי!קבלת בגי�
 והנכונות 32אכיפה באמצעות מינוי של כונס נכסי להשלמתו של פרויקט בנייה, למשל

 היא 33.להורות על אכיפה תו� שערו� התמורה שכנגד בתקופות של אינפלציה גבוהה
 בעניי� ההכרה הרחבה בזכותו של כגו�, הנחתה את בית המשפט א� מחו� לדיני האכיפה

 
 .18' פס, ש�  20
, גד טדסקי עור, פירוש לחוקי החוזי�בסדרה  (679–676 1974–ד"תשל, חוק חוזה קבלנותאיל זמיר   21

  ).קבלנות חוזה חוקזמיר : להל� ()1994
 Yonathan A. Arbel, Contract  ראו.ארבל יונת� של במאמר לאחרונה הוצגו זו להסתייגות תימוכי�  22

Remedies in Action: Specific Performance, 118 W. VA. L. REV. 369 (2015);ש "ה  כ� ראו
  . להל� והטקסט הסמו לה�104–99

 פירושבסדרה , מהדורה שנייה( 54 1970–א"תשל, ) חוזהופות בשל הפרתתר(חוק החוזי� אורי ידי�   23
 ).1979,  עורטדסקיגד , החוזי� לחוקי

 חוזי� דיני צלטנרזאב ; )1973 (334–331, 329 כח הפרקליט)" הוראות כלליות(דיני חוזי�  "צלטנר זאב  24
  ).1974 (401 כר א ישראל מדינת של

 194–191 לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי:  התרופות–וזי� דיני חגבריאלה שלו ויהודה אדר   25
)2009.(  

 – הצדק באכיפת חוזה חריג"ראו ג� נילי כה� ). 2011 (105–104 כר ד חוזי�דניאל פרידמ� ונילי כה�   26
 ).2010 (249, 241 לג משפט עיוני" מוסר ויעילות כשיקולי� של צדק חלוקתי

 .)1991 (297–294  כר אזהתרופות בשל הפרת חו קציר ודד  27
 606, 587 כט משפטי�"  הצעת מבנה–הקודיפיקציה של המשפט האזרחי ' הנדסת' "דויטש מיגל  28

 ).2005 (307–301' א כר האזרחי הקודכס פרשנות דויטש מיגל; )1999(
הא� " סנילבי�רנה ; )1991 (53, 33 כא משפטי�"  מגמות והערכה–דיני חוזי�  "רנר שירלי למשל ראו  29

אהר� , אנגלרדיצחק  (563, 563 טדסקי זיכרו� לגד ספר" ?אכיפת חיוב כספי יכולה להיות בלתי צודקת
 החברתית במשפט העסקי המהפכה בוקשפ�עלי ; )1995,  וגבריאלה שלו עורכי�ראבילו' מרדכי א, ברק
רופת האכיפה ת"אלעד פלד ; )2011 (29–28 עצמיי� חוזיי� סעדי� לקשטיי�מאיה ; )2007 (373–367

   .)2012 (614, 602 ו ודברי� די�" הנזיקי�בדיני 
  .542' בעמ, 5ש "הלעיל , נובי� עניי�  30
  .)1988 (277, 221) 1(ד מב"פ, ה.ב.מ.ס גנו'הרלו אנד ג' מ נ"אדרס חמרי בניי� בע 20/82נ "ד  31
 .5ש "הלעיל , עוניסו� עניי�  32
 .5ש "ה לעיל, רבינאי עניי�,  למשלראו  33
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שנסמכה בי� , מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט,  רווחי המפר מההפרהיטול את להנפגע
 מעמדה של תרופת האכיפה משפיע על 34.היתר על מעמדה של תרופת האכיפה במשפטנו

 35.כגו� השאלה א הנושה רשאי להתעל מהפרה צפויה ולדבוק בחוזה, סוגיות אחרות
�ס בעיני אחדי מהשופטי כמנוגד מעמדה של תרופת האכיפה במשפטנו נתפ, לבסו

וא� כנימוק , המזוהה ע הגישה הכלכלית למשפט, )שבה נדו� להל�(לתורת ההפרה היעילה 
  36:לדחייתה של גישה זו

הגישה הכלכלית אינה נותנת די משקל לשיקולי שלא נית� לית� לה משקל 
 ה באו. דיני החוזי לא באו א� להגביר את היעילות הכלכלית. כלכלי

 ולא רק לשל פיצוי בגי� הפרתו –חוזה יש לקיי . לאפשר חיי חברה תקיני
–קיו הבטחות עומד ביסוד .  כי בכ� מעודדי בני אד לקיי הבטחותיה

  .כחברה וכע, חיינו

אפוא שבעקבות חוק התרופות גדלה  הניחלהפסיקה והספרות המשפטית יש , לפי החקיקה
 א� הנטייה של בעקבותיהוק את תרופת האכיפה ומאוד הנכונות של בתי המשפט לפס
  .נפגעי מהפרת חוזה לתבוע תרופה זו

  סיבות לספקנות. ב

נית� לפקפק א אמנ , השופטי והמלומדי, על א� ההסכמה הרחבה בקרב המחוקקי
בחלק זה נדו� בארבע . הלכה למעשה, חולל חוק התרופות את המהפכה המיוחסת לו

קיומ של שיקולי מדיניות כבדי בעד ונגד תרופת : ות בעניי� זהקבוצות של סיבות לספקנ
 לכא� או לכא� –שבגינ קשה להניח ששיטת משפט כלשהי תנקוט עמדה קיצונית , האכיפה

שג שיטות משפט המאמצות נקודות , הרווחת במשפט ההשוואתי התובנה;  בסוגיה זו–
הבדלי ;  לזו הלכה למעשהבמקרי רבי מתקרבות זו, מוצא דוקטרינריות מנוגדות

טרמינולוגיי ונימוקי דוקטרינריי שבגינ הפער בי� הדי� הנוהג לדי� שקד לחוק קט� 
ושיקולי מעשיי המשפיעי על תביעת אכיפה ועל פסיקתה בידי ; ממה שנחזה בראשונה

  .בית המשפט

 שיקולי מדיניות בעד ונגד תרופת האכיפה. 1

 בעד ונגד –תוצאתיי ומוסדיי ,  דאונטולוגיי– שוני בחלק זה נמנה בקצרה שיקולי
מטרתו העיקרית של הדיו� . הכרה נרחבת באכיפה כסעד הראשו� במעלה בשל הפרת חוזה

כלכליי ומוסדיי כבדי משקל בעד ונגד , חברתיי,  שקיימי נימוקי מוסריילהראות
ת המורכבות בדיני חוזי  נימוקי העושי את הסוגיה לאח–פסיקתה של תרופת האכיפה 

 
  .279–275' בעמ, 31ש "הלעיל , אדרס עניי�  34
 182–181, 106 במשפט מסות" ק עני� הנושה בביצוע החייבסיכול החוזה בהיפס "טדסקי למשל גד ראו  35

 ).1995, שנייהמהדורה  (487–486 חוזי� דיני שלו גבריאלה; )1978(
  .278' בעמ, 31ש "הלעיל , אדרס עניי�  36
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 הסברה שבנושא זה עבר המשפט מערערת את מורכב#ת זו 37.ובמשפט הפרטי בכלל
כאשר שיקולי . כמשתמע מ� הפסיקה והספרות, הישראלי למעשה מקיצוניות לקיצוניות

  – הג שהדבר אינו הכרחי –נית� לשער , כיווני הפוכיבמדיניות כבדי משקל מושכי
  .ולא גישה נחרצת לכא� או לכא�, גישת ביניי מורכבתט המשפשבפועל יאמ� 

 שיקולי� דאונטולוגיי�) א(
נית� למנות בראש ובראשונה את ,  השיקולי המרכזיי להענקת אכיפה כדבר שבשגרהע

חוזה כאגד של הבטחות מצוי הביטוי מודרני לתפיסה של . החובה המוסרית לקיי הבטחות
1981.38 משנת Charles Friedבספרו רב ההשפעה של 

 הוא אד כל ,הליברלית התפיסה לפי 

 מטרותיו להשגת כאמצעי ולא ,כתכלית לזולתו להתייחס אד כל על .אוטונומית אישיות

   .שלו
עליו לעמוד ,  מרצונו הטוב והחופשי התחייבות כלשהייוכאשר אד מקבל על

מאפשרות ,  חוזילרבות, הבטחות.  הוא אינו מכבד את הזולת לא כ�שא, בהתחייבותו
, לאנשי ליהנות ממאמציה וממשאביה של אחרי בלי לפגוע באוטונומיה של האחרוני

חופש להרעיו� הליברלי מציב סייג או אילו� דאונטולוגי . משו שהדברי נעשי בהסכמה
הפרת חוזה אינה מתיישבת ע הדרישה המוסרית להתייחס בכבוד לצד : הפעולה של הפרט

החובה המשפטית לקיי חוזי נובעת מהחובה המוסרית ,  לדידו של פריד.השני לחוזה
מבטיח יצור ב רואההמשפט ,  בהעניקו תרופות בשל הפרת החוזה39.לקיי הבטחות

  . בוגר ואחראי, רציונלי, אוטונומי
הוא טע� שפיצויי , מאחר שפריד התמקד במת� הצדקות לדי� הנוהג בארצות הברית

 –  החוזהאילו קוינמצא עדי להעמיד את הנפגע במצב שבו היה  פיצויי המיו–ציפייה 
.  ולא ד� כלל בתרופת האכיפה40,מגשימי באורח מלא את הציווי המוסרי לקיי הבטחות

א המטרה של דיני התרופות היא לתת לנושה את , אול כפי שטענו בצדק מבקריו של פריד
 41.אכיפה, בראש ובראשונה, היאהרי התרופה המתבקשת , התמורה החוזית שהובטחה לו

  42.לאחרונה הכיר פריד בכ� שהקשר בי� עקרו� ההבטחה לפיצויי ציפייה אינו הכרחי

 
אספקלריה של התיאוריות השונות לניתוח מפורט יותר של תרופת האכיפה ב.  שלהל� הוא תמציתיהדיו�  37

דוקטור "עבודת גמר לתואר  (50–6 הדי� והתיאוריה של אכיפת חוזה ר'אנידגלאו� ראו , של דיני חוזי�
 ).2017,  הפקולטה למשפטי�–האוניברסיטה העברית בירושלי� , "במשפטי�

38  CHARLES FRIED, CONTRACT AS PROMISE: A THEORY OF CONTRACTUAL OBLIGATION (1981) .  
ל טיעו� זה ועל המסקנות המשפטיות שגוזר ממנו פריד נמתחו ביקורות מביקורות ע. 17–7' בעמ, ש�  39

 Patrick S. Atiyah, Contract as Promise: A למשל ראו. שעיו� בה� חורג מהמסגרת הנוכחית, שונות
Theory of Contractual Obligation, By Charles Fried (Book Review), 95 HARV. L. REV. 509 
(1981); Anthony T. Kronman, A New Champion for the Will Theory, 91 YALE L.J. 404 (1981); 
Richard Craswell, Contract, Default Rules and the Philosophy of Promising, 88 MICH. L. REV. 

 DORI KIMEL, FROM PROMISE TO ראו חוזי� של הרצו� תיאוריית של אחרת לגרסה. (1989) 489

CONTRACT: TOWARDS A LIBERAL THEORY OF CONTRACT (2003).  
 Daniel Markovits, Making and Keeping דומה ראו לעמדה. 19–17' עמב, 38ש "הלעיל , FRIEDראו   40

Contract, 92 VA. L. REV. 1325, 1361 (2006).  
 Liam Murphy, The Practice of Promise and Contract, in; 95' בעמ, 39ש "הלעיל , KIMELראו   41

THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF CONTRACT LAW 151, 156–157 (Gregory Klass, 



  ט"תשע מט משפטי�  איל זמיר ואורי כ�, ר'לאו	 יהודה אנידג

14  

מי שכופר בחובה המוסרית לקיי הבטחות במקרי שבה ההפרה אינה גורמת , כמוב�
 לתוצאות טובות יותר בס� יביאקיו � או א� במקרי שבה אי43,נזק למקבל ההבטחה

 עלול שלא –ו ג מי שכופר בכ� שחוזה הוא מקרה פרטי של הבטחה  כמ– 44הכול
דיבורי , לדיד של בעלי שיטות אלה. להשתכנע מהטיעו� הליברלי בעד תרופת האכיפה

 של מוסד חברתי שאיננו אלא מכשיר האלהה –נשמעי כפטישיז " קדושת החוזה"על 
וא נוצר מצב שבו חוזה , א חוזה הוא מכשיר להשגת תוצאות. להשגת תכליות מעשיות

אי� מקו לדבוק , או שיש דרכי טובות יותר להשיג�, כלשהו שוב אינו משיג אות� תוצאות
  .בו כאילו הוא תכלית לעצמו

אל מול השיקול הליברלי בעד הרחבת הזכאות לתרופת האכיפה נית� להעלות , זאת ועוד
כאשר עוברי מהמישור . כה בה כרו שתרופה זוהפגיעה בחירות הפרט: שיקול ליברלי נגדי

אלא ג , השאלה איננה רק מדוע יש לקיי הבטחות או חוזי, המוסרי למישור המשפטי
ובעיקר מדוע ראוי להפעיל את כוח הכפייה של המדינה כדי להכריח אנשי לקיי את 

שהחובה , של פריד) השנויה במחלוקת(ג א מקבלי את עמדתו . התחייבויותיה
השיקול הליברלי קורא , יי חוזי נובעת מהחובה המוסרית לקיי הבטחותהמשפטית לק

כל עוד הדי� מגשי את המטרה של . למזער את הפגיעה בחירותו של המפר בתגובה להפרה
מוטב להשיג מטרה זו באמצעי הכרוכי , מת� תוק� לחובה המוסרית לקיי התחייבויות

 כאשר מדובר בחיובי עשייה ייחוד ב–במקרי רבי . בחירות הפרטפחותה בפגיעה 
להבדיל מחיובי הימנעות (בחיובי פוזיטיביי לבצע פעולה , )להבדיל מחיובי נתינה(

נגד תרופת שיקול  אפוא מהווה השיקול הליברלי –ובחיובי בעלי אופי אישי , )מפעולה
י כפיית אד לבצע מלאכה כלשה,  כ� למשל45.האכיפה ובעד הסתפקות בתרופות כספיות

ריח של ", צריכפי שציי� השופט זוסמ� בעניי� . פוגעת קשות בחירותוארו�  פרק זמ�במש� 
שיקולי ,  פחות א� במקרי מובהקי46.נוד� מכפייה על אד לעבוד בניגוד לרצונו" עבדות

ייתכ� שהמפר הפר שלא באשמתו .  דורשי לאז� בי� האינטרסי של שני הצדדיהוגנות
, רב לו נזק סבוייתכ� שאכיפת חיוביו ת, )יבות העולות כדי סיכולג א אי� מדובר בנס(

 
George Letsas & Prince Saprai eds., 2014); Seana Shiffrin, The Divergence of Contract and 

Promise, 120 HARV. L. REV. 708, 722–724 (2007) .  
 Charles Fried, The Ambitions of Contract as Promise, in PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS ראו  42

OF CONTRACT LAW 17, 25 (Gregory Klass, George Letsas & Prince Saprai eds., 2014).  
 עמדת� של מי שסבורי� כי במרכז דיני החוזי� עומדי� האיסורי� לגרו� נזק לזולת ולהתעשר על זו  43

 ,PATRICK S. ATIYAH למשל ראולדיו� . ולא האיסור להפר הבטחות כשהוא לעצמו, חשבונו
PROMISES, MORALS, AND LAW (1981).  

  .להל� יידו�ש, המשפט של הכלכלי בניתוח השלטת העמדה זו  44
45  KIMEL , דיו�ל. 188–187' עמב, 25ש "הלעיל , שלו ואדר; 109–95' בעמ, 39ש "הלעיל � זה בטיעו� נוס

 ,Stephen A. Smith, Performance, Punishment and the Nature of Contractual Obligation ראו
60 MOD. L. REV. 360, 369 (1997); Rosalie Jukier, Taking Specific Performance Seriously: 
Trumping Damages as the Presumptive Remedy for Breach of Contract, in TAKING REMEDIES 

SERIOUSLY, 85, 94–97 (Robert J. Sharpe & Kent Roach eds., 2010); Melvin A. Eisenberg, 
Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference 

Principle in Contract Law, 93 CAL. L. REV. 975, 1020 (2005) .  
  .385' עמב, 4ש "לעיל ה, צרי עניי�  46
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במקרי .  האינטרסי של הנפגע יוגנו בצורה הולמת ג באמצעות סעד כספי חלופיואילו
  .תרופת האכיפהבהימנעות מ תומכיטיעוני ליברליי ונימוקי הוגנות , כאלה
חשיבות ר� של כיבוד הבטחות נית� לייחס לע, ידואליסטיוואינדי�שיקול הליברליצד הל

.  החברהחבריכיבוד הבטחות בכל תחומי החיי הוא חלק מהדבק בי� .  כלליתחברתית
וכיבוד מלא של אמו� והסתמכות אלה , אחרהתחייבות יוצרת אמו� והסתמכות של הצד ה

כמצוטט ). לא להסתפק בתשלו פיצויי במקו הקיושו(דורש לקיי את ההתחייבות 
 47. הכריז השופט ברק שקיו הבטחות עומד ביסוד חיינו כחברה וכעאדרסי� בעני, לעיל

, להפרת התחייבויות, א� א עקיפה וחלקית, ההסתפקות בפסיקת פיצויי נותנת גושפנק
שלאד אשר התקשר בחוזה אי� ברירה , משמעות הדבר. ובכ� פוגעת בחברה כולה

� הקיובי� תשלו פיצויי חלולגיטימית בי� קיו החוזה  . השיקולי המוסריי
 והחברתיי דלעיל משמיעי שהפרת חוזה היא דבר פסול ג א המפר נכו� לשל פיצויי

השיקול החברתי מעביר את מרכז הכובד מ� . ולכ� יש לעמוד על תרופת האכיפה, לנפגע
הצדדי לחוזה אל החברה בכללותה ומשיקולי של צדק בדיעבד לשיקולי של הכוונת 

  .נפנה אפוא לבחינת הסוגיה מנקודת מבט תוצאתית. גות לעתידהתנה

  שיקולי� תוצאתיי�) ב(

חירות והוגנות לשיקולי תוצאתיי של , כאשר עוברי משיקולי דאונטולוגיי של רצו�
שיקול השיקול המרכזי שמתבקש לבחו� הוא ,  הטוב החברתי והכוונת התנהגותהשאת

אפקטיבית במיוחד להרתיע אנשי מפני הפרות הטענה המתבקשת היא שדר� . ההרתעה
. שבסופו של דבר ה יוכרחו לקיי את התחייבויותיהחוזי היא להבהיר לה מראש 

 של מיטביתמשו שחוזי ה הבסיס לכלכלת השוק ולהקצאה ה, הרתעה כזו דרושה
א בי� היתר משו שהי, א� פוגעת בחברה בכללותה, הפרה מועילה למפר. משאבי בחברה

, כפי שכותבי שלו ואדר. העומדת ביסוד כלכלת השוק, מכרסמת בנורמה שחוזי יש לקיי
ה תנאי חיוני לכינונה ]ש[ביטחו� ואמו� "פסיקתה של אכיפה לעיתי קרובות עשויה לכונ� 

של משאבי באמצעות , רצונית וחופשית, של כלכלת שוק המבוססת על הקצאה פרטית
   48".חוזי

שנית� להשיג הרתעה חזקה עוד יותר מפני הפרות , טיעו� זה היאתשובה אפשרית ל
כמו סעדי כספיי העולי על ,  סנקציות חמורות יותר על הפרותנקיטתחוזי על ידי 

אול התשובה . ואולי א� סנקציות מנהליות ואחרות, פיצויי עונשיי, אינטרס הציפייה
, פט כאמצעי להכוונת התנהגותהרווחת יותר בקרב מי שמדגישי את תפקידו של המש

 הרווחה החברתית הכוללת איננה שהשאתהיא , ובראש אנשי הניתוח הכלכלי של המשפט
כלומר , אלא דווקא הרתעה אופטימלית, דורשת להשיג הרתעה מרבית מפני הפרות חוזי

אלא , הניתוח הכלכלי אינו מכיר באילו� דאונטולוגי נגד הפרת הבטחות או חוזי. יעילה
 ג א הדבר – את הרווחה החברתית הכוללת קדוגל בהמרצת אנשי לפעול באופ� שיד

 את קדכלומר יש להמרי� אנשי לקיי את החוזה כל עוד הקיו מ. כרו� בהפרת הבטחות
, טיעו� זה.  את התועלת החברתיתמקדקיו � ולהימנע מקיו כאשר אי,התועלת החברתית

 
  .278' בעמ, 31ש "הלעיל , אדרס עניי�  47
   .186' עמב, 25ש "הלעיל , שלו ואדר  48
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ממשי� להעסיק את התיאורטיקני של דיני חוזי , התורת ההפרה היעילשנודע בכינוי 
  49.עשרות שני מאז הועלה לראשונה

חוזי יש "אלא " חוזי יש לקיי"הכלל הראוי איננו , מבט כלכלית מנקודת, כאמור
א ס� כל התועלת מקיומו של חוזה נמוכה יותר ". זולת א יעיל יותר להפר אות, לקיי

כדי שהחייב יפר את החוזה א ורק . החוזה יופרשרי מוטב ה, קיומו�מס� כל התועלת מאי
לפי . יש להבטיח שהוא יפני את העלויות שההפרה מטילה על הנפגע, א ההפרה יעילה

משו שפיצויי , הדבר תומ� בפיצויי ציפייה כתרופה בשל הפרת חוזה, הטיעו� הבסיסי
, )נפגע עולי על רווחי המפרג כאשר נזקי ה ( רבות מדיהפרותידי  ליביאונמוכי יותר 

ג כאשר נזקי הנפגע נופלי מרווחי (מעטות מדי  הפרות ידי ליביאוופיצויי גבוהי יותר 
המעמידי את הנפגע במצב , פיצויי ציפייה, בעול המודלי הכלכליי). המפר מההפרה

נליי ה התרופה שבה יבחרו מראש שני מתקשרי רציו, אילו קוי החוזהנמצא שבו היה 
 רווח שיתחלק ביניה באורח כלשהו באמצעות – את הרווח הכולל מהעסקה להשיאכדי 

עלולה למנוע הפרות יעילות ולכ� אינה רצויה , לעומת זאת, אכיפה. המחיר שעליו יסכימו
  50.לצדדי מלכתחילה

מקצת הביקורות עוסקות ביחס שבי� פיצויי ציפייה . טיעו� זה חשו� לביקורות שונות
בי� קבלת וקיו החוזה  הופכי את הנפגע לאדיש בי�(ה נראי בעול המודלי כפי ש

הנפגע כמעט לעול , במציאות. בי� פיצויי ציפייה כפי שה במציאותו) פיצויי בשל הפרתו
 המכשולי ע. חסר בי� קיו לפיצויי בגלל התופעה הרווחת של פיצוילבחירה אינו אדיש 

אילו קוי נמצא קבל פיצויי שיעמידו אותו במצב שבו היה הניצבי בדרכו של הנפגע ל
להוכיח קשר סיבתי בי� ההפרה ,  את הצור� להוכיח את הנזק ולכמת אותומנותהחוזה נית� ל

, לשכנע שהנזק היה צפוי באורח סביר מנקודת מבטו של המפר בעת הכריתה, לנזק
 על הרתיעה של בתיולהתגבר , הקטנת הנזק ואש תור�להתמודד ע טענות של אי

א� א התגבר על כל . המשפט מפסיקת פיצויי על נזק לא ממוני בשל הפרת חוזה
, לשיפוי על הוצאות ההתדיינותזכאי  שעקרונית במשפטנו התובע א�ו, המכשולי הללו

 א פיצויי ציפייה אינ הופכי את הנפגע לאדיש בי� 51.במקרי רבי הפיצוי איננו מלא

 
 Robert L. Birmingham, Breach of Contract, Damage Measures, and Economic למשל ראו  49

Efficiency, 24 RUTGERS L. REV. 273 (1970), John H. Barton, The Economic Basis of Damages 
for Breach of Contract, 1 J. LEGAL STUD. 277 (1972); Richard Craswell, Benjamin E. 
Hermalin & Avery W. Katz, Contract Law, in HANDBOOK OF LAW AND ECONOMICS 3, 93–94 
(Mitchell Polinsky & Steven Shavell eds., 2007); Gregory Klass, Efficient Breach is Dead; 
Long Live Efficient Breach, in THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF CONTRACT LAW 362 

(Gregory Klass, George Letsas & Prince Saprai eds., 2014); יה 'צפרוק יובלו עמרי ב� שחר
  ).2012, יה עור'פרוקצאוריאל  (222–200, 153 למשפט הכלכלית הגישה" חוזי�"

 Alan Schwartz, The Myth Promisees Prefer Supracompensatory Remedies: An Analysis השוו  50
of Contracting for Damage Measures, 100 YALE L.J. 369 (1990))  הטענה שפיצויי� מוסכמי�

  ).על אינטרס הציפייה של הנפגע אינ� משתלמי� לאיש מהצדדי�העולי� 
, )דירות (המכר חוק למשל איל זמיר ראו, הישראלי למשפט מיוחדת שאינה, חסר פיצוי של התופעה על  51

 המכר חוקזמיר : להל� ()2002,  עורטדסקיגד , החוזי� לחוקי פירושבסדרה  (492–486 1973–ג"תשל
 G.H. TREITEL, REMEDIES FOR BREACH OF CONTRACT: A COMPARATIVE ACCOUNT;))דירות(

143–207 (1988); Richard Craswell, Contract Remedies, Renegotiation and the Theory of 
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שיקול בעד תרופת  וזה,  חשש ממשי שתהיינה הפרות לא יעילות ישנוהרי, קיו להפרה
   52.האכיפה

 התומ� בהענקתה של תרופת האכיפה ג מנקודת מבטה של תיאוריית –שיקול זה 
 חזק במיוחד במקרי שבה יש הסתברות גבוהה שהער� –הרצו� או ההבטחה 
 לעיתי קורהכפי ש, לולקיו החוזי גבוה משווי השוק שמייחס הסובייקטיבי שהנושה 

 ה� ). כגו� יצירת אמנות מקורית(קרובות בחוזי לרכישת מקרקעי� או מיטלטלי� ייחודיי
יש להעמיד את , מנקודת מבט של תיאוריית הרצו� ה� מנקודת מבט של יעילות כלכלית

כלומר לפצותו לפי הער� , החוזהקוי הנפגע במצב קרוב ככל האפשר לזה שבו היה אילו 
דא עקא שלנפגע יש אינטרס ברור להפריז בהצגה של . ייקטיבי שהוא מייחס לקיוהסוב

תרופת . ולכ� הפיצוי מחושב בדר� כלל לפי שווי השוק של הזכאות, ער� סובייקטיבי זה
משו שהיא נותנת לנושה את הדבר שלש קבלתו התקשר , האכיפה מייתרת קושי זה

הוא יכול לשאת ולתת ע , בו ער� גבוה יותרוא החייב מייחס לפטור מקיו חיו(בחוזה 
  53).הנושה על פטור מהקיו

פיצויי עשויי להיות עדיפי , �Alan Schwartzו Daniel Markovitsכפי שטענו , אול
די בכ� . בי� קיו לפיצויילבחירה על אכיפה ג א אי� בכוח להפו� את הנפגע לאדיש 

 הזכות שווי יותר מרבה תו� תשלו פיצויי ההפר את החוזמהאפשרות ללחייב שהתועלת 
די� השולל אכיפה ישתל לשני הצדדי משו שהוא , במצב דברי זה. לאכיפה לנושה

  זהו הדי� הדיספוזיטיבי ששני צדדי רציונליי –יבוא לידי ביטוי במחיר שהחייב ישל
לחובה כלל גדות  יש המוסיפי ומסיקי מניתוח זה כי הפרות יעילות אינ� מנו54.יעדיפו

כל חוזה כולל אופציה , משו שבהיעדר הסכמה מפורשת אחרת, המוסרית לקיי הבטחות
  55). החוזהשאינ אלא דר� חלופית לקיו(לקיי או לשל פיצויי ציפייה 

 
Efficient Breach, 61 S. CAL. L. REV. 629, 637 (1988); William S. Dodge, The Case for 

Punitive Damages in Contracts, 48 DUKE L.J. 629, 664–665 (1999).  
52  Alan Schwartz, The Case for Specific Performance, 89 YALE L.J. 271, 274–278, 284–291 

 תכלית� של דיני התרופות בגי� הפרת –הכוונת התנהגות באמצעות די� מרשה "ברק מדינה ; (1979)
  . 370–368, 362 'בעמ, 49 ש"ה לעיל, Klass; )1999 (701, 685 כב עיוני משפט" חוזה

53  Thomas S. Ulen, The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of 
Contract Remedies, 83 MICH. L. REV. 341, 360–364 (1984).  

54  Daniel Markovits & Alan Schwartz, The Myth of Efficient Breach: New Defenses of The 
Expectation Interest, 97 VA. L. REV. 1939 (2011); Daniel Markovits & Alan Schwartz, 
(In)Efficient Breach of Contract, in OXFORD HANDBOOK OF LAW AND ECONOMICS 20 

(Francesco Parisi ed., 2017). ראו ג� Richard Craswell, Promises and Prices, 45 SUFFOLK U. L. 
REV. 735 (2012).  

55  Markovits & Schwartz ,1986–1979' בעמ, 54 ש"ה לעיל; Steven Shavell, Why Breach of 
Contract May Not Be Immoral Given the Incompleteness of Contracts, 107 MICH. L. REV. 
1569 (2009); Steven Shavell, Is Breach of Contract Immoral?, 56 EMORY L.J. 439 (2006); 
Richard Posner, Let Us Never Blame a Contract Breaker, 107 MICH. L. REV. 1349 (2009) .

 .Seana V. Shiffrin, Could Breach of Contract Be Immoral?, 107 MICH  ראואלה ותלדחיית טענ
L. REV. 1551 (2009); EYAL ZAMIR & BARAK MEDINA, LAW, ECONOMICS AND MORALITY 

265–267 (2010).  
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לרבות בהשתתפות אנשי בעלי ניסיו� מסחרי , זמיר�אול ניסויי שערכה דפנה לוינסו�
שי דורשי כדי להסכי מראש לוותר על הקיו ולהסתפק מלמדי שהסכומי שאנ, עשיר

וחלק ניכר מהאנשי אינ מוכני להסתפק בפיצויי תמורת ,  גבוהי להפליא,בפיצויי
 שהמתקשרי  הקריטריו� לעיצוב דיני התרופות הוא ההסדרא,  כלומר56!שו הנחה במחיר

הטיעו� של ,  אפסאמת� היהיו מסכימי עליו מראש בעול שבו העלות של ניהול משא ו
בהסתמ� , זאת ועוד. א� כנראה אינו נכו� במציאות, שוור� ומרקובי� נכו� בעול המודלי

הועלתה הטענה שכאשר לאנשי יש העדפה חזקה לקבל את אובייקט , על ממצאי ניסוייי
 זכאי עצ הנכונות שלה לערו� את החוזה מלכתחילה גבוהה במידה ניכרת א ה, החוזה

, הסטנדרטי  מחקרי אמפיריי נוספי הראו כי בניגוד לניתוח הכלכלי57.לאכיפת החוזה
 רבה יותר אנשי שופטי הפרות חוזה המכוונות להגדיל את רווחיו של החייב בחומרה

  58.מאשר הפרות המיועדות להקטי� את הפסדיו
 במצב שבו היה ג א נניח שפיצויי ציפייה מעמידי את הנפגע. בכ� אי� הדיו� מסתיי

תורת ההפרה היעילה אינה מובילה בהכרח למסקנה שיש לשלול , החוזהקוי אילו נמצא 
, נניח. משו שזכאות כזו לאו דווקא מונעת הפרה יעילה, את זכאותו של הנפגע לאכיפה

 סכו העולה על שוויו , שהוא נכס ייחודי,שאד שלישי מציע למוכר תמורת הממכר, למשל
תורת ההפרה היעילה דורשת שבמקרה כזה יגיע הנכס לידיו של האד . השל הנכס לקונ

אי� מניעה שהאד השלישי ,  אול ג א הקונה זכאי לאכיפה59.ולא לידי הקונה, השלישי
או שהמוכר יבוא בדברי ע הקונה וישל לו סכו שבעדו יוותר , ירכוש את הנכס מהקונה
להעביר את הנכס לאד השלישי מבלי להפר את נית� כ� שיהיה , הקונה על זכותו החוזית

  .החוזה הראשו�
יה יאלא במניעת הפסדי שהקיו יגרו לחייב בשל על, ג א אי� מדובר בקונה שני

משו שהחייב יוכל לשל לנפגע , אכיפה לא תסכל מניעה של הפסדי אלה, בהוצאותיו
    60. בעד ויתור על הקיולשניה כדִאי היהשיסכו

רווחת של מתנגדי האכיפה לטיעו� זה היא שמשא ומת� לשחרור החייב התשובה ה
צדדי ובהיעדר מידע מלא ומדויק �מחובתו כלפי הנושה מתקיי בתנאי של מונופולי� דו

לכ� המשא ומת� עלול להיכשל או לפחות . על הזכאות של הקיו החוזי לכל אחד מהצדדי
 אול טענה זו אינה 61.של פיצויי ציפייהיעיל יותר להפר ול, כ� הטענה, על כ�. להתעכב

 
 Daphna Lewinsohn-Zamir, Can’t Buy Me Love: Monetary versus In-Kind Remedies, 2013 ראו  56

U. ILL. L. REV. 151 (2013)) להל� :Lewinsohn-Zamir, Can’t Buy Me Love.( 
57 Christoph Engel & Lars Freund, Behaviorally Efficient Remedies – An Experiment (Working 

Paper No. 2017/17, 2017) available at http://bit.ly/2A2xKpo.  
58  Johnathan Baron & Tess Wilkinson-Ryan, Moral Judgments and Moral Heuristics in Breach 

of Contract, 6 J. EMPIRICAL L. STUD. 407 (2009); Daphna Lewinsohn-Zamir, Taking 
Outcomes Seriously, 2012 UTAH L. REV.861; Maria Bigoni et al., Unbundling Efficient 

Breach: An Experiment, 14 J. EMPIRICAL L. STUD. 527 (2017).  

. יקבל סעד כלשהו בשל ההפרהבמקרה כזה התוצאה היעילה תתרחש ג� א� הקונה לא , תו של דברילאמ  59
להבטיח שלא תבוצענה הפרות :  מהחייב לפצות את הנפגע הוא אינסטרומנטלי גרידאלדרישההטע� 

  .שאינ� יעילות
60  Daniel Friedmann, The Efficient Breach Fallacy, 18 J. LEGAL STUD. 1, 4–6, 12 (1989).  
61  Ulen ,382–381' עמב, 53ש "ה לעיל.   
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צדדית של �יישוב מחלוקות אחרי הפרה חד, כפי שהסביר דניאל פרידמ�. משכנעת במיוחד
 יקר ומסוב� הרבה יותר – להתדיינות משפטית מביאותא ה� , א� לא רק, ייחוד ב–החוזה 

 מידי הקונה או מרכישת הנכס(צדדי �מאשר משא ומת� לפני הפרה בתנאי מונופולי� דו
 בי� הצדדי לחוזה וההסכמות הקיימות ביניה הממשיתהיכרות ה דווקא 62).הראשו�

 לסלול את הדר� להשגת הסכמה על ותעשוי, בקשת רחבה של נושאי הקשורי לחוזה
מבחינות אלה יש הבדל ,  מכל מקו63.שחרור החייב מחיובו תמורת פיצוי מתאי לנושה

לביצוע מלאכה או למת� , בי� חוזה לייצור נכס כזהו קיי בי� חוזה למכירת נכס ייחודי
במקרה הראשו� כישלו� המשא ומת� בי� החייב לנושה לא ימנע את התוצאה . שירות

במקרי ואילו , משו שהאד השלישי המעוניי� בנכס יוכל לרכוש אותו מהקונה, היעילה
קיטה מראש של צעדי ולנ( לבזבוז משאבי ביאהאחרוני כישלו� המשא ומת� עלול לה

 כיצד ותשאלמענה ל בהקשר זה א� הועלו טיעוני סותרי ב64).יקרי למניעת בזבוז כזה
לזכותו החוזית וכיצד מייחס עצ הזכאות לתרופת האכיפה משפיעה על הער� שהקונה 

, בי� לקיחתה בהסכמהו, צדדית של זכות זו בידי החייב המפר�הבחירה בי� לקיחה חד
 תובנותלאור , כוי שהצדדי יגיעו להסכמה על גובה התשלו לנושהמשפיעה על הסי

  65.התנהגותיות
להפר את החוזה ולמכור את יכול שבה מוכר , א מתמקדי בסיטואציה הפרדיגמטית

נית� לומר שתורת ההפרה היעילה ,  יותר מאשר הקונהת הנכסהנכס לאד שלישי המערי� א
 �הער� ההנחה המשתמעת היא ש. למוכר החייבמקצה את הסיכוי להפיק את הרווח הנוס

זהו הכלל הדיספוזיטיבי : קונהבעיני היותר מאשר גבוה מוכר בעיני ההזדמנות זו של 
משו , המשק� את מה שרוב הצדדי היו קובעי בחוזה שביניה בהיעדר עלויות עסקה

וקו  למי שעיסמטבע הדברישאד שלישי המעוניי� לרכוש את הנכס או השירות יפנה 
אול הנחה זו .  רכש אות מהמשווקמקרהבהספקת אות נכסי או שירותי ולא למי שב

, החוזה נער� בי� יצר� לסיטונאי או בי� סיטונאי לקמעונאי, למשל, א. איננה מובנת מאליה
 על מראש הצדדי יכולי להתנות א,  לבסו�66.ייתכ� שהאד השלישי יפנה דווקא לקונה

 
  .7–6' בעמ, 60ש "הלעיל , Friedmann; 383–382' בעמ, ש�  62
63  Ulen ,376–371' עמב, 53ש "ה לעיל .  
64  Steven Shavell, Specific Performance versus Damages for Breach of Contract: An Economic 

Analysis, 84 TEX. L. REV. 831 (2006).  
 Jeffrey J. Rachlinski & Forest Jourden, Remedies and the Psychology of ראו המנוגדי� לטיעוני�  65

Ownership, 51 VAND. L. REV. 1541 (1998); Ben Depoorter & Stephan Tontrup, How Law 
Frames Moral Intuitions: The Expressive Effect of Specific Performance, 54 ARIZ. L. REV. 
673 (2012); Daphna Lewinsohn-Zamir, The Choice Between Property Rules and Liability 
Rules Revisited: Critical Observations from Behavioral Studies, 80 TEXAS L. REV. 219 

 EYAL ZAMIR & DORON TEICHMAN, BEHAVIORALלהצגה תמציתית של הטיעוני� ראו . (2001)

LAW AND ECONOMICS 229–234 (2018) .לוינסו� דפנהג� ראו �בזכות הגנה על זכאויות "זמיר 
נילי כה� ( 210–201, 197  עיוני� בהגותו של פרופסור דניאל פרידמ�–ספר דניאל " באמצעות כללי קניי�

  ).2008, ועופר גרוסקופ� עורכי�
משו� שבמקרי� , שמוטב להתמקד במקרי� שבה� האד� השלישי פונה למוכר,  נית� להשיבכ על  66

בי� הקונה למשו� שהחוזה בי� המוכר ,  בשל הפרההסעדי�שבה� הוא פונה לקונה לא תתעורר שאלת 
לישי פונה למוכר והלה מפר את החוזה השאלה מתעוררת במקרי� שבה� האד� הש. הראשו� לא יופר
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הדי� הדיספוזיטיבי בעניי� זה ישפיע , תרופת האכיפה במקרה של הפרהזכאותו של הנושה ל
 ובמיוחד על התמריצי של הצדדי לגלות זה לזה סוגי שוני של ,על המשא ומת� בנושא

  67.מידע

  שיקולי� מוסדיי� ומעשיי�) ג(

נית� להעלות ג טיעוני מוסדיי ופרגמטיי , שיקולי הנורמטיביי העקרונייצד הל
נית� לומר שעל המחוקק ובתי , מחד גיסא,  במישור המוסדי68. לתרופת האכיפהענוגב

עליה להשריש בציבור נורמות מוסריות וחברתיות של .  חשובתפקיד חינוכיהמשפט מוטל 
נית� לומר , מאיד� גיסא. ולכ� עליה להעניק את תרופת האכיפה ביד רחבה, כיבוד חוזי

 להכרעות צודקות ויעילות להביאאלא , � אנשילחנאינו תפקיד של דיני החוזי ש
, מצד אחד. בתי המשפטבהעומס  הפחתתשיקול מוסדי אחר עניינו . בסכסוכי פרטיי

,  יותר מפני הפרות חוזית אפקטיביבמידההכרה רחבה בתרופת האכיפה עשויה להרתיע 
פט בתי המשב יפחתו ג הסכסוכי המשפטיי ויפחת העומס ,וא תפחתנה ההפרות

נית� לטעו� , בהנחה שאכיפה היא תרופה אפקטיבית במיוחד, מהצד האחר. בתחו זה
צפויה להקטי� ) הענקה של תרופות כלשה��או א� אי(שדווקא פסיקה של תרופות אחרות 

,  פחותככל שהסעד השיפוטי שהתובע יכול לצפות לו אפקטיבי: בתי המשפטבאת העומס 
אל מול הטיעו� האחרו� עומד , כמוב�. מלכתחילהכ� פוחת התמרי� לפנות לבית המשפט 

,  כגיבוי למערכות תמריצי מוסריות–  אפקטיביתהחשש שבהיעדר מערכת אכיפה משפטית
  . תפחת הנטייה לקיי התחייבויות והדבר עלול לפגוע בתפקוד השוק–חברתיות וכלכליות 

ות שיפוטיות העלות של עיצוב והפעלה של תרופשיקול מוסדי פרגמטי נוס� עניינו 
תרופת האכיפה חוסכת לבית . ג בהקשר זה נית� להעלות טיעוני לכא� ולכא�. שונות

המשפט את הצור� לתחו ולחשב את הפיצויי שיעמידו את הנפגע במצב כספי דומה לזה 
תיחו וחישוב אלה עלולי לדרוש הצגה ושקילה של . אילו קוי החוזהנמצא שבו היה 

, אש תור, הקשר הסיבתי בי� ההפרה לנזק, מותוכי, פו של הנזקראיות רבות בדבר היק

 
סיבו . ולכ� רק אלה ה� המקרי� שעליה� יש לחשוב כאשר קובעי� את התרופה, ע� הקונה הראשו�

א� הקונה זכאי . נוס� נובע מכ שהשאלה למי יפנה האד� השלישי אינה בלתי תלויה במצב המשפטי
,  ביודעו שרק א� ישיג את הסכמת הקונה,רבי� הסיכויי� שהאד� השלישי לא יפנה כלל למוכר, לאכיפה

 לעסקאות הזדמנויות אחר לתור החייב של התמרי� את מחלישה לאכיפה הזכאות, כ� כמו. ישיג את הנכס
 בקשר ובעיקר ג� נדו� האחרו� השיקול. )700–699' בעמ, 52ש "הלעיל ,  מדינהראו( יותר יעילות

 Sidney W. DeLong, The Efficiency of Disgorgement ראו למשל .המפר רווחי נטילת של לתרופה
as a Remedy for Breach of Contract, 22 IND. L. REV. 737, 742–745 (1989); HANOCH DAGAN, 

THE LAW AND ETHICS OF RESTITUTION 272–277 (2004) .  
  .52ש "הלעיל , מדינה  67
 Co-operativeראו למשל ,  תרופת האכיפהשל ה שליללהצדיקעשויי� ה שיקולי� מוסדיי� על  68

Insurance Society Ltd. v. Argyll Stores (Holdings) Ltd, [1998] AC 1 (HL) 11 (appeal taken 
from Eng.); ANDREW S. BURROWS, REMEDIES FOR TORTS AND BREACH OF CONTRACT 

 מבט נוס� –ממודל חד צדדי למודל מוסכ� : היציאה מהחבות החוזיתאסנת יעקובי ; (2004) 481–475
; )2009, אוניברסיטת בר איל�, "דוקטור לפילוסופיה"תואר ל גמרחיבור  (50–46 על תרופת האכיפה

TREITEL,47' בעמ, 51 ש"ה  לעיל ;Schwartz, The Case for Specific Performance  , 52 ש"הלעיל ,
  .296–292 'בעמ
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אתגר זה גדול במיוחד כאשר החוזה מתייחס לנכס או . עמידה בנטל הקטנת הנזק וכדומה
השווי הסובייקטיבי בי� משו שאי� לה מחיר שוק ברור ובי� משו ש, לשירות ייחודיי

ה� מנקודת מבט של . שווי השוק שלהשמייחס לה הנושה עשוי להיות גבוה הרבה יותר מ
על הדי� לפצות את , תיאוריות ליברליות של דיני חוזי ה� מנקודת מבט של יעילות כלכלית

דא עקא שלנושה יש אינטרס . הנושה לפי השווי הסובייקטיבי שהוא ייחס לקיו החוזה
 בתי המשפט ולכ�, ברור להפריז בתיאור השווי הסובייקטיבי שהוא ייחס לאובייקט החוזה

תרופת האכיפה מייתרת את הצור� . אינ יכולי להסתמ� בעניי� זה על עדותו של הנפגע
  . לזהות את הער� הסובייקטיבי שמייחס הנושה לקיו החיוב החוזי

, אל מול המקרי שבה אכיפה היא סעד פשוט וזול יותר להפעלה מסעדי כספיי
כ� . על מערכת האכיפה עלויות גבוהות יותרישנ מקרי שבה דווקא הענקת אכיפה תטיל 

 שביצועו דורש שיתו�, הדבר כאשר מדובר באכיפת הביצוע של פרויקט מורכב וממוש�
לחוק התרופות נות� ) 3(3סעי� . ות החייבגפעולה הדוק בי� הצדדי ופיקוח הדוק על התנה

  צו האכיפה ביצוע"ביטוי מפורש לשיקול זה בכ� שהוא שולל את האכיפה במקרי שבה
  ."דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטע בית משפט או לשכת הוצאה לפועל

פחות או , תוצאתיי ומוסדיי החלי, הניתוח דלעיל עסק בשיקולי דאונטולוגיי
 יותר העשויי לחול שיקולי� ספציפיי�ישנ ,  שיקולי אלהלבדמ. על כלל החוזי, יותר

 על מישרי�יקתה של תרופת האכיפה עשויה להשפיע בפס, כ� למשל. במקרי מיוחדי
א , האד השלישי עשוי לצאת נשכר מאכיפת החוזה. האינטרסי של אנשי שלישיי

, למשל(האכיפה חיונית כדי לאפשר לנפגע לקיי חיוב שנטל על עצמו כלפי האד השלישי 
ה מוצרי כאשר אכיפת חיוב לספק מכונה תעשייתית תאפשר לקונה לייצר באמצעות

 כמו במקרה של התחייבויות סותרות –במקרי אחרי ). שהתחייב לספק לאד השלישי
למכור אותו נכס לשני אנשי ובמקרה של אכיפת העסקה של עובד שפוטר שלא כדי� 

.  אכיפה דווקא תפגע באינטרסי של האד השלישי–ובינתיי נשכר אד אחר להחליפו 
חוזה בי� כלל למסקנה שלא נכרת  להביא ת עשויימ#פערי חמורי במסוי, יתרה מזו
  למסקנה –  פחותובמקרי חמורי, )ג א הייתה גמירת דעת להתקשר בחוזה(הצדדי

ולא להורות על , א� מוטב להסתפק במת� סעדי כספיי בשל הפרתו, שאמנ נכרת חוזה
  69.אכיפתו

ור הגיוו� של שיקולי אלה לא. עד כא� מקצת טעמי המדיניות בעד ונגד תרופת האכיפה
המוצא  להבדיל מנקודות,  במישור המעשיאילוהיה מפתיע במקצת , ומשקל הניכר

.  זה לזה מנוגדימשפט מודרניות שונות היו מאמצות פתרונות שיטות, הדוקטרינריות
 חולל חוק התרופות מהפ� במעמדה המעשי של תרופת אמאותו טע א� מתעורר ספק 

  .האכיפה במשפטנו

 
, 5ש "ה לעיל ,סת� עניי�; )1983 (322–320, 313) 4(לזד "פ, הכה�' נ צדקה 611/80 א" ע למשלראו  69

 להיות מושפעת ג� משיקולי� הנוגעי� לתוקפו של עלולה בי� תרופות שונות הבחירה .766–765' בעמ
�. או חוזה אחיד מקפח, חוזה הנוגד את תקנת הציבור, כמו במקרה של חוזה בלתי חוקי, החיוב הנאכ

 אול�, הפרתו בשל התרופות של הסוגיה בי�ל החיוב תוק� של הסוגיה בי� להבחי� יש עקרונית אמנ�
 זמיר איל; )1996 (53–52 חוזי� של והשלמה פירוש איל זמיר ראו( מתעמעמות ההבחנות לפעמי�

 די�" נטילת סיכו� ורשלנות הטועה, התרחשויות עתידיות, שווי האובייקט: טעות בכדאיות העסקה"
  ).)2018( 89–88, 57 יודברי� 
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  משפט השוואתי . 2

את  ערערא� הלקח שנית� ללמוד מהמשפט ההשוואתי עשוי ל, בהמש� לניתוח שלמעלה
מהפכה במעמדה של תרופת , הלכה למעשה, עמדה הרווחת שלפיה חוק התרופות חוללה

אחת הטענות השגרתיות בפי מומחי למשפט השוואתי היא שג שיטות משפט . האכיפה
לעיתי קרובות מגיעות לתוצאות מעשיות דומות , ללי שלה�הנבדלות מאוד במושגי ובכ

 של מנוגדותהטענה היא שלמרות נקודות המוצא ה, בהקשר הנוכחי. במצבי דומי
ושל המשפט ) שבו פיצויי ה הכלל וביצוע בעי� החריג(י נאמריק�המשפט האנגלו

הנשללת רק , שבו תרופת האכיפה היא תרופה שגרתית בשל הפרת חוזה(הקונטיננטלי 
 ההבדלי המעשיי בי� שתי המשפחות של שיטות משפט אינ 70,)במקרי חריגי

  .גדולי
בעשרות השני האחרונות ניטשת מחלוקת בי� המלומדי בשאלה א התפיסות 
הסותרות של שיטות המשפט השונות בנושא זה אכ� מובילות לפרקטיקות שיפוטיות 

ובה , ישנ מלומדי. המפריד בי� השיטות מ�או שמא בפועל רב המשות� , מנוגדות
Solène Rowanו �Lucinda Miller , לידי ביטוי הסבורי שההבדלי הדוקטרינריי באי

 המלומדי שהביעו את ע,  מנגד71.מוחשי בחיי המעשה וכי יש פערי ניכרי בי� השיטות
בי� שיטות והתרשמות כי קיימת התקרבות ניכרת בי� שיטות המשפט הקונטיננטליות 

 Frederick Lawson,72 נמני,  להעניק את תרופת האכיפהנטייההמשפט המקובל מבחינת ה
René David,73 Louis Romero,74 Guenter Treitel,75 Konrad Zweigertו �Hein Kötz,76 

Henrik Lando ו�Caspar Rose,77ו �Stephen Smith.78  

 
 E. Allan Farnsworth, Comparative Contract Law, in THE OXFORD HANDBOOK OFראו   70
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 למדי שבמהל� השני הוא הול� ברור, יהא אשר יהא גודל הפער בי� השיטות המנוגדות
 מקדישה בספרה דיו� נרחב להגנה הבלתי מתפשרת של הדי� Rowan, כ� למשל. ומצטמצ

הצרפתי על הזכאות החוזית ומצביעה על כ� שדי� זה מעניק הגנה רחבה יותר לזכות החוזית 
וא וכעת ה,  לקוד סיביל הצרפתי1221 תוק� סעי� 2016 אול בשנת 79.מאשר הדי� האנגלי

אלא ג , שולל מהנפגע את תרופת האכיפה לא רק במקרי שבה ביצוע החוזה אינו אפשרי
תיקו� זה . בי� עלותה לחייבו בי� האינטרס של הנושה באכיפה קיימת דיספרופורציהכאשר 

 ומוקד לחזות כיצד הוא יתפרש ,לאו דווקא סוגר את הפער בי� הדי� הצרפתי לדי� האנגלי
מעברה השני של ,  בד בבד80.ספק שהוא מצמצ את הפער בי� הדיניאול אי� , בפסיקה

גברה בעשרות השני , ")התעלה האנגלית ":כפי שהיא מכונה באנגליה, או(תעלת למאנש 
 התפתחות שא� היא –למשל בחוזי עבודה , האחרונות הנכונות להעניק את סעד האכיפה

  81.תורמת לצמצו הפער בי� השיטות
קיומ של חריגי ; )כמתואר להל�(נוח בי� שיטות המשפט השונות נראה כי הבדלי המי
 בי� המצבי שעליה חל הכלל בשיטות המשפט ניכרע מתא (חשובי לכלל הבסיסי 

 בשיטות המשפט מנוגדבי� המצבי שעליה חלי החריגי לכלל הויות נאמריק�האנגלו
 כמו ג 82;בי� הפרוצדורליויחסי הגומלי� בי� הדי� המהותי ; )ולהפ�, הקונטיננטליות

כ� ידי  למביאי כל אלה –בי� הפרקטיקה השיפוטית ופערי בי� הרטוריקה המשפטית 
 במידה שזה .שהפערי בי� שיטות המשפט השונות קטני במידה ניכרת ממה שה נחזי

 בנוגעהיפו� נקודת המוצא , נית� לשער שג במשפט הישראלי, אכ� המצב במבט השוואתי
  . למהפ� אופרטיבי בפסיקה של תרופה זוהביאשל תרופת האכיפה לאו דווקא מעמדה ל
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  כללי וחריגי, סיווג, מינוח. 3

 והטיעוני ההשוואתיי ,מורכבות של שיקולי המדיניות בעד ונגד תרופת האכיפה
קט� י לשיטות משפט קונטיננטליות נאמריק�שלפיה הפער המעשי בי� המשפט האנגלו

בי� הדי� ולהשוואה בי� הדי� הישראלי הנוהג  קוראי, ה במבט ראשו�הרבה ממה שנראב
כמה הבדלי מינוח וסיווג . מנוגדותאשר לכאורה מייצגי שתי גישות , הישראלי שקד לו

 בעניי�מעוררי ספק , כמו ג בחינה קרובה של הדיני, בי� שני המשטרי המשפטיי
  .קיומו של פער גדול בי� הדיני

 specific תרגומו של הביטוי האנגלי –" ביצוע בעי�"חפיפה בי� המונח אי� , ראשית

performance – בחוק התרופות" אכיפה"בי� המונח ו . צו לסילוק "האחרו� כולל במפורש ג
הראשו� אינו מקי� חיובי ואילו , ) לחוק התרופות1לפי הגדרת אכיפה בסעי� " (חיוב כספי

כמקרה של כלל אינה נתפסת , debt, תביעת חוב, יהלפי המינוח המקובל באנגל. כספיי
specific performance –כאשר מדובר בחיובי .  ביטוי הכולל רק חיובי שאינ כספיי

בתי , כגו� חיובו של קונה לשל את המחיר או חיובו של לווה לפרוע את ההלוואה, כספיי
ואי� מדובר כלל , בשגרההמשפט באנגליה מעניקי צו המחייב לבצע את התשלו כדבר ש

 הנכונות הרחבה לאכו� 83.בתרופה מ� היושר הכפופה לשיקול דעתו של בית המשפט
חל משו שהכלל אינו , חיובי כספיי אינה נתפסת אפוא כחריג לכלל השולל ביצוע בעי�

יש מקו לטענה שחוק התרופות גורע מזכותו ,  של דברתוילאמ.  אכיפת חיובי כאלהעל
משו שכעת ג אכיפה של חיוב , אכיפה של חיוב כספי בהשוואה לדי� הקודשל הנושה ל

 �  84.לחוק) 4(3כזה כפופה לסייג הצדק שבסעי
א� חיובי כאלה נאכפי בדי� האנגלי כדבר . חיובי הימנעות חוזייבהוא הדי� 

כגו� חיוב , אכיפה של חיובי הימנעות, בדומה לאכיפה של חיובי כספיי. שבשגרה
משו שצו מניעה , אינה נתפסת כחריג לכלל השולל ביצוע בעי�,  מתחרותלהימנע

)injunction (בנמצא 85.אינו כלול במושג הביצוע בעי� שלפי (תעשה � לצווי לאנוגע שג
לא חולל חוק התרופות ) "אכיפה" לחוק התרופות נכללי בביטוי 1בסעי� " אכיפה"הגדרת 

  .שינוי במצב המשפטי שקד לו
החריג המרכזי לשלילת הזכות לביצוע בעי� לפי המשפט , להשני אצד ל

מאחר שה� לפי המשפט המקובל ולפי הדי� . י מתייחס לעסקאות במקרקעי�נאמריק�האנגלו
, חוזי למכר מקרקעי� נאכפי כדבר שבשגרה, ה� לפי הדי� הנוכחי, שקד לחוק התרופות

ני שני אחדות בדק מנח לפ. ג מבחינה זו אי� לצפות להבדל של ממש בי� הדיני
מאוטנר את כל פסקי הדי� של בית המשפט העליו� בתחו דיני החוזי שפורסמו בקוב� 

בשישי שנותיה הראשונות של ישראל " חוזי"ער� בפסקי הדי� של בית המשפט העליו� 
הוא מצא ששיעור של חוזי מכר מקרקעי� בפסיקתו של בית המשפט ). 'עד כר� ס' כר� א(

 
83  BURROWS , 433' בעמ, 68ש "הלעיל.  
' ס. 163–147' בעמ, 26ש "הלעיל , פרידמ� וכה�; 29ש "הלעיל , סנילבי� ראו זו בטענה ביקורתי לדיו�  84

 של אכיפה על הצדק סייג של תחולתו את שולל, 2011–א"התשע, להצעת חוק דיני ממונות) 1)(ב(447
 שהמפר בלי, החוב בפירעו� אותו המזכי�, החוזה פי על חיוביו את קיי� שהנפגעובלבד  "כספי חיוב

  ".החיובי� לקיו� התנגד
85  BURROWS , 529–527' בעמ, 68ש "הלעיל. 
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לרבות שכירות ועסקת (ות במקרקעי� א ושיעור� של כלל העסק26% עומד על העליו�
 ממצאי אלו מלמדי כי דיני החוזי של ישראל מתפתחי 86.36.5%עומד על ) קומבינציה

ייצוג� של עסקאות אלה בפסיקתו של בית . ות המקרקעי�אבמידה רבה על גב� של עסק
כל עסקה אחרת המגיעה לפתחו של בית  מייצוגה של מידה ניכרתהמשפט העליו� גבוה ב

קרוב לוודאי שה היו ,  בתי המשפט מצווי על ביצוע חוזי אלהכאשר. המשפט העליו�
  .עושי כ� ג לפי הדי� שקד לחוק התרופות

החריג המרכזי (לפיכ� כל אימת שבית המשפט אוכ� חוזי להעברת זכויות במקרקעי� 
שאכיפת אינה (יובי כספיי וחיובי הימנעות ח, )לשלילת הביצוע בעי� בדי� האנגלי

  .אי� מדובר בהכרח בסטייה מהדי� הקוד, )נתפסת כמקרה של ביצוע בעי� לפי הדי� האנגלי
�סיבה חשובה נוספת שבגינה נית� לפקפק בהתרחשותו של מהפ� מעשי , לבסו

 נעוצה בארבעת, חוק התרופותחקיקת במעמדה של תרופת האכיפה במשפטנו בעקבות 
 שבפסיקה ובספרות א�.  מונה לחוק התרופות3סעי� ש ,החריגי לזכאות לתרופה זו

בפועל יש חפיפה , מדגישי שאי� לפרש ולייש חריגי אלה בהשראת המשפט האנגלי
כגו� , בי� שיקולי שהועלו במשפט האנגלי נגד תרופת אכיפהוניכרת בי� החריגי הללו 

ומאכיפה של ) לחוק התרופות) 1(3לפי סעי� (יצוע ב הימנעות מאכיפת חיובי שאינ בני
   )).2(3לפי סעי� (כגו� חיוביה של עובדי , חיובי למת� שירות אישי

4 .  שיקולי מעשיי

  מעשייישנ שיקולי, עקרונית לאכיפה לפי חוק התרופותזכאי ג במקרי שבה הנפגע 
 כלל הסכסוכי המגיעי לבתי מתו�. נגד תביעה של סעד זה ונגד פסיקתו במקרי שנתבע

שה מ� הסת חלק קט� יחסית מהמקרי שבה מתגלעות מחלוקות בי� צדדי (המשפט 
 וא� א היא נתבעת –מתקבל על הדעת שרק בחלק לא גדול נתבעת אכיפה , )לחוזי

סיבה . התובע עשוי לוותר עליה במהל� ההתדיינות ולהסתפק בתרופות כספיות, מלכתחילה
השגת צו אכיפה . � נעוצה בפער הקיי בי� הדי� המהותי לדי� הפרוצדורלימרכזית לכ

דורשת בדר� כלל השגת , לביצוע מלאכה או להימנעות מעשייה, בי� לקבלת נכס, אפקטיבי
ביניי שיאסור על המפר   צונחו�, כדי שתהא משמעות לאכיפת חיוב למסור נכס. ביניי צו

כדי לאכו� על קבל� לסיי . ו עד לסיו ההתדיינותלהעביר את הנכס לאד אחר או להשמיד
שכ� השבתת פעולות , חיוני שהוא ימשי� בבנייה ג במהל� ההתדיינות, בנייה עבודות

הוא הדי� באכיפה של . הבנייה במש� שני של התדיינות כרוכה בנזק עצו לנפגע
 שהלקוחות ביניי לא תשיג את מטרתה משו שבהיעדר צו, להתחרותהתחייבות להימנע מ

הסודות כבר יועברו למעביד המתחרה , שיעברו למתחרה כבר לא יחזרו לספק המקורי
 בטר תסתייתחרות עשויה לפקוע להועצ ההתחייבות להימנע מ (אלהוכיוצא ב

  ). ההתדיינות
קיי את הדיו� מביניי ניתני לפני שבית המשפט  דא עקא שמטבע הדברי צווי

כריע במחלוקות העובדתיות והמשפטיות בי� מת העדויות ומע אוש, בתביעה העיקרית

 
 )2011 (546–545, 525 לד עיוני משפט" ?כיצד מתפתחי� דיני החוזי� של ישראל"מנח� מאוטנר   86

   ").דיני החוזי� של ישראל"אוטנר מ: להל�(
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עשה   א מדובר בצוויייחודב, ביניי  צווילתתלכ� בתי המשפט נרתעי מ. הצדדי
להבדיל מצווי המיועדי (בצווי המשני את הסטטוס קוו , )תעשה להבדיל מצווי אל(

. רי המבוקש בתביעהלסעד העיק, למעשה, או בצווי ביניי שתוכנ זהה) להקפיא אותו
 שוקל בי� היתר א סעד והוא, דעת בית המשפט ביניי נתו� לשיקול ההלכה היא שמת� צווי

 87.ביניי כספי יוכל לפצות בדיעבד על הפגיעה שתיגר לתובע א לא יקבל כעת צו
באורח בעוד לגבי תרופת האכיפה נפסק שאי� בעובדה שסעד כספי יכול להג� , כלומר

 לצווי ביניי אשרב, אינטרסי של הנפגע כדי להוות שיקול נגד מת� אכיפהעל האפקטיבי 
תובע שלא הצליח , רוב פי על. הכלל ההפו� עומד בעינו ג אחרי חקיקתו של חוק התרופות

אלא יסתפק בתרופות ( כבר לא ינסה לקבל צו אכיפה בתביעה העיקרית ,לקבל צו ביניי
וג א התובע יעמוד על דרישתו לקבל צו . רבמשו שכבר לא יהיה בו טע , )כספיות
ג כאשר בית , יתר על כ�. בית המשפט מ� הסת יסרב לתת צו שאי� בו טע, אכיפה

, [...]בכפו� להמצאת התחייבות עצמית "עליו לעשות כ� , המשפט נכו� להוציא צו ביניי
אליו מופנה הצו ל נזק שייגר למי שי� כלש פיצוי בג, להנחת דעתו, וכ� ערבות מספקת

התובע עשוי ,  מאחר שמת� ערבות מספקת עלול להיות יקר למדי88".כתוצאה ממת� הצו
 הימנעות וויתור שמשמעות –או לוותר עליו בהמש� הזמ� , להימנע מלבקש צו ביניי

לדי� הפרוצדורלי יש אפוא השפעה רבה  89.המעשית היא זניחת התביעה של סעדי אכיפה
  .רופת האכיפהעל היק� הפסיקה של ת

לעיתי קרובות , עוד לפני הגשת התביעה 90.שיקול מעשי נוס� קשור לכלל הקטנת הנזק
עמידה על אכיפה של החוזה משמעה שהנפגע אינו נוקט אמצעי למנוע או להקטי� את נזקו 

קניית נכס דומה מאד אחר או , מכירת הנכס לאד אחר בעקבות הפרה מצד הקונה, למשל(
א בסופו של דבר הנפגע לא יזכה בסעד אכיפה מטע כלשהו ). ל המוכרבעקבות הפרה ש

לחוק התרופות הוא לא יפוצה על נזק ) א(14לפי סעי� , ויהיה עליו להסתפק בפיצויי
 א בדיעבד ימצא בית המשפט שבחירת ".למנוע או להקטי�, יכול היה באמצעי סבירי"ש

שלול או להגביל את זכותו לפיצויי לפי הוא עשוי ל, הנפגע באכיפה הייתה בלתי סבירה
 שמשמעותה המעשית במקרי רבי –נקיטת אמצעי למניעת הנזק או להקטנתו  91.כלל זה

  . עשויה אפוא להיות החלופה הבטוחה יותר–היא ויתור על תביעה של סעדי אכיפה 

 
פורס� (לפסק הדי�  3' פס, המועצה הארצית לייצור ולשיווק צמחי נוי' סייג נ 1868/98א "רעראו למשל   87

, מ"שרו� ד� השקעות בע' איגוד ערי� לאיכות הסביבה דרו� יהודה נ 5843/05א "רע; )6.4.1998, בנבו
 6' פס, Lowell Investment Ltd' קרש נ 5946/06א "רע; )13.12.2005, פורס� בנבו(לפסק הדי�  5' פס

 שידורי הערו� – 10ישראל ' מ נ"בע נגה רשת 9213/12א "רע; )20.12.2006, פורס� בנבו (לפסק הדי�
מהדורה  (907 אזרחי די� בסדר סוגיותאורי גור� ; )20.1.2013, פורס� בנבו ( לפסק הדי�32' פס, החדש

 כשנוכח רק, בלבד חריגי� במצבי� שיינת� ראוי קיי� מצב המשנה זמני העשצו ) ("2015, שתי� עשרה
 נית� אינו להיגר� שעלול הנזק וכאשר ביותר קשה תוצאה למנוע בכדי חיונית התערבותו כי המשפט בית

שלמה לוי� , מהדורה שביעית (617 סדרי הדי� האזרחייואל זוסמ�  ;)"הול� כספי פיצוי באמצעות לתיקו�
  ). 1995, עור

 קווי� –סעדי� זמניי� "ראו ג� דודי שוור� . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(364 'תק 88
 ).1996 (457–454, 441 יג מחקרי משפט" מנחי� להפעלת שיקול הדעת השיפוטי

 .19–18' בעמ, 71ש "הלעיל , Herman השוו  89
 .743–724' בעמ, 26ש "ה לעיל, פרידמ� וכה�; 374–357' עמב, 25ש "הלעיל ,  שלו ואדרראו זה כלל על  90
 .729' בעמ, 26ש "ה לעיל, פרידמ� וכה�; 363–362 'עמב, 25ש "הלעיל ,  ואדרשלוראו   91
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� הזמ  נעוצה בפרק,אי� נפגעי מהפרת חוזה ממהרי לתבוע אכיפהש לכ�סיבה נוספת 
צו , במקרי רבי. הוצאה לפועל של פסק הדי�ההארו� העשוי לחלו� מהגשת התביעה ועד 

 איננו מעמיד ,אכיפה הנית� ונאכ� כעבור שני מהמועד שבו היה החוזה צרי� להיות מקוי
ג , לדוגמה. להימצא מלכתחילהאמור את הנפגע במצב שהוא אפילו דומה למצב שבו היה 

משת או מחשב חדש מצליח לקבל צו עיקול זמני המונע מהמוכר א קונה של מכונית משו
קבלת המכונית המשומשת או המחשב כעבור שני אחדות , למכור את הממכר לאד אחר

א כי קבלת (התובע מ� הסת יעדי� להסתפק בסעדי כספיי , במקרה כזה. היא לעג לרש
  ). � לפשרההסעד הזמני עשויה לחזק מאוד את מעמדו של התובע במשא ומת

 אכיפה ג בשל התערערות היחסי ואובד� האמו� בצד לתבועתובעי עשויי להימנע מ
יש לזכור כי ,  לבסו�92.שבגלל ה אינ מעונייני להמשי� ולהיות בקשר עמו, אחרה

, הבחירה בי� סעדי שוני בשל הפרה מושפעת לא רק מהאינטרסי של הנפגע מההפרה
, די� המייצגי נפגעי מעדיפי סעד כספי במקרי רבי עורכי. ואלא ג מאלו של עור� דינ

   93.פני סעד של אכיפה על, שמתוכו יהיה קל יותר לגבות את שכר טרחת
בכל וא ה , אנשי מעדיפי להימנע כליל מהתדיינויות משפטיות, מכל הסיבות הללו

דוגמה . אכיפה לתבועה מעדיפי במקרי רבי להימנע מ,  מגיעי לבית משפטזאת
 אופיינית לחוזי שכמעט לעול אי� מבקשי את אכיפת ה חוזי למכירת נכסי נחלפי

כמעט , א הקונה יכול להשיג נכס חלופי בשוק החופשי.  או מחשב חדש,ברזל, כגו� קמח
�ולכל היותר לתבוע פיצויי על הנזקי , תמיד הוא יעדי� לקנות במהירות את התחלי

ג במקרי שבה התביעה המקורית , יתר על כ�. ספקת הממכר המקוריה�שגרמה לו אי
התובע לוותר על סעד זה ייטה , ככל שההליכי הולכי ומתמשכי, כוללת דרישה לאכיפה

  .  ולהסתפק בסעדי כספיי חלופיי– המאבד מטעמו –

5 .  סיכו

שלפיה חוק , יבפרק זה מנינו שורה של סיבות לפקפק ברטוריקה הרווחת במשפט הישראל
יש להטעי כי ג א . התרופות חולל מהפ� דרמטי במעמדה של תרופת האכיפה במשפטנו

שלא התרחש שו שינוי נובע מה לא בהכרח , מקבלי את כל הטיעוני שפורטו לעיל
הג שאי� קשר הכרחי בי� רטוריקה . בעקבות חוק התרופות בהשוואה לדי� הקוד

שינויי , יטע� שאי� שו קשר בי� השתיי וכי ככללאיש לא , לפרקטיקה שיפוטית
 כל שביקשנו להראות בפרק זה .  לשינויי בפרקטיקה השיפוטיתמביאיברטוריקה אינ

עמדה הרווחת בדבר המהפ� שחולל חוק ב פקפקהוא שישנ� סיבות רבות וטובות ל
ופת בסופו של דבר השאלה א הלכה למעשה התחולל מהפ� במעמדה של תר. התרופות

שאותה יש לנסות לברר בכלי , האכיפה בעקבות חוק התרופות היא שאלה אמפירית
  .אמפיריי

 
, ההפרה את לתק� למפר לאפשר נטל הנפגע על מוטל שבה� במקרי� ג�, הפסוקה ההלכה לפי  92

ש "הלעיל , חוק חוזה קבלנותזמיר  ראו( מהנטל הנפגע את לפטור עשויה הצדדי� בי� האמו� התערערות
  .)609–607' בעמ, 51ש "הלעיל , )דירות (המכר חוק זמיר; 510 'בעמ, 21

  .389–388' בעמ, 22ש "הלעיל , Arbel; 597' בעמ, ש�, )דירות (המכר חוק  זמירראו  93
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  מתודולוגיה ומגבלות, מטרות: המחקר האמפירי. ג

 של המחקר האמפירי על רקע מחקרי אמפיריי המטרותבפרק זה נעמוד ביתר פירוט על 
תמשנו ונלב� את החוזקות נתאר את המתודולוגיה שבה הש, קודמי בקשר לתרופת האכיפה

  .והמגבלות של מתודולוגיה זו

1 .  מחקרי קודמי

השאלה א הלכה למעשה התחולל מהפ� במעמדה של תרופת האכיפה במשפטנו היא 
ספרות התיאורטית העשירה בדבר הבחירה עומת האול ל. בסופו של דבר אמפירית בעיקרה

טית הנרחבת בנושא הדיני אנלי� הפרת חוזי והספרות המשפטיתבשלבי� תרופות 
להאיר , בישראל או בעול, רק ניסיונות מעטי נעשו עד כה, הנוהגי בשיטות משפט שונות

  Daphna, כ� למשל. של ממש ולכול יש מגבלות –את הסוגיה בכלי אמפיריי

Lewinsohn-Zamir לגבי  ערכה מחקר ניסויי שבו היא בדקה את העדפותיה של אנשי
 המחקר הקי� ה� הדיוטות ה� אנשי בעלי 94.תרופות כספיות לתרופות בעי�הבחירה בי� 

, ניסיו� עסקי ומסחרי והתייחס ה� לבחירה בדיעבד בי� תרופות ה� לבחירה ביניה� מראש
כאשר במקרה האחרו� המשתתפי נשאלו ג על הסכומי שתמורת ה (בעת הכריתה 

� לביקורות הרגילות בדבר התוק� הג שהוא חשו). יסכימו להסתפק מראש בסעד כספי
מחקר זה שפ� אור חדש על הטענה החוזרת ונשנית שצדדי , החיצוני של ניסויי מעבדה

בי� קבלת הביצוע החוזי עצמו לבחירה אדישי , או לפחות אנשי עסקי מנוסי, לחוזי
הממצאי מעידי בבירור על כ� . בי� הגנה כספית מלאה על אינטרס הציפייה שלהו

אול המחקר לא עסק בשאלה עד כמה נפגעי מהפרת חוזה . צדדי לחוזי אינ אדישיש
שהרי החלטותיה של ,  צווי אכיפה– ועד כמה בתי המשפט מעניקי –תובעי למעשה 

תובעי ושופטי מ� הסת מערבות שיקולי רבי נוספי שקשה לבחו� אות באמצעות 
  . פשוטי ומופשטי יחסיתתרחישי

לות אלה מאפיינות ג שני ניסויי מעבדה ע תמריצי שנועדו לבחו� את התנהגות מגב
  Ben. משטרי משפטיי שוני בנושא תרופות בשל הפרהל הכפופישל המשתתפי

Depoorterו �Stephan Tontrupמצאו שכאשר ברירת המחדל היא זכאות לביצוע בעי�  , נושי
 ואילו, יעילות ורצו� לאכו� את זכויותיה החוזיותחוזיי הפגינו התנגדות חזקה להפרות 

 Christoph 95. במידה רבה יותר לקבל הפרות כאלהנטו ה ,בהיעדר זכאות לביצוע בעי�

Engelו �Lars Freund לתרו כס� לקר� צדקה נטו  מצאו בניסוי מסוגנ� שהמשתתפי
)charity (יותר , � יגיע ליעדושהכס� אכ" ביטוח"כאשר התאפשר לה לרכוש , לפי בחירת

אינטרס מאשר במקרה שבו ה יכלו לקבל רק זכאות להגנה כספית על אינטרס הציפייה או 
לא נמצא בניסוי מקביל שעסק ברכישת " תרופות"אול הבדל זה בי� ה. ההסתמכות שלה

  96.חפיסות שוקולד לפי טעמ של המשתתפי

 
94  Lewinsohn-Zamir, Can’t Buy Me Love  , 56ש "הלעיל.  
95  Depporter & Tontrup , 65ש "הלעיל.  
96  Engel & Freund , 57ש "הלעיל.  
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 �Caspar Rose.97 וHenrik Landoמחקר הקשור לענייננו באורח ישיר יותר נער� בידי 
השניי בדקו את שיעורי התביעה והפסיקה למעשה של תרופת האכיפה בפסיקה הדנית 

ומצאו שממעטי מאוד , �2000 ו1950הדי� הרשמי בי� השני  שהתפרסמה בקוב� פסקי
מחקר זה אינו מפרט כיצד נאספו ונותחו הממצאי ש דא עקא 98.להיזקק לתרופה זו

או , המחקר אינו מקי� את מלוא הסעדי הכלולי במושג האכיפה, וב מכ�חש. האמפיריי
שאינו כולל אכיפה של (אפילו במושג הצר יותר של ביצוע בעי� כמשמעו במשפט המקובל 

 ספק חיובי ל–אלא מתייחס רק לאכיפה של חיובי עשייה , )חיובי כספיי וחיובי הימנעות
הימנעות מעשייה או הימנעות , של חיובי נתינהלהבדיל מאכיפה , מלאכהלבצע שירות או 

, מאחר ששיעור האכיפה של חיובי עשייה נמו� למדי בכל שיטות המשפט. מנתינה
כדי להשוות בי� שיטות , לבסו�. המסקנות שנית� להסיק ממחקר זה מוגבלות ביותר

 �Landoדבר ש, רצוי לבחו� נציגי של שתי הקבוצות, יותנאמריק�אנגלולקונטיננטליות 
  .  לא עשו�Roseו

� 18שבמסגרתו הוא ראיי� , ער� מחקר אמפירי איכותני בישראל Yonathan Arbel, לבסו
חמישה תובעי שזכו : אנשי שהיו צדדי להתדיינויות משפטיות שהסתיימו בפסק די�

עשר עורכי די� וראש משרד הוצאה  אחד, נתבע אחד שנית� נגדו צו אכיפה, בתביעה לאכיפה
תי י מחקר איכותני זה שתביעות לאכיפה אינ� מוגשות לעהראה בי� היתר 99.חדלפועל א

 בי� הסיבות למיעוט 100.קרובות ובתי המשפט אינ נוהגי לפסוק אכיפה לעיתי קרובות
היחסי של תביעות ופסיקות של סעד האכיפה שעלו מהראיונות נית� להזכיר את ההעדפה 

נוכח פרק הזמ� הארו� שחל� לפותיו של התובע  שינוי בהעד101,של עורכי הדי� לסעד כספי
 והקושי לוודא את איכות הביצוע לפי צו 102,בי� הגשת התביעה למת� פסק הדי�

נמצא שלפעמי תביעות אכיפה אינ� נובעות מהרצו� לכפות על ,  בד בבד103.האכיפה
, אלא מרצו� לסמ� לבית המשפט שמניעיו של התובע ראויי, הנתבע לקיי את חיוביו

או לשפר את עמדת המיקוח , קטי� עלויות פרוצדורליות ועיכובי בהכרעה השיפוטיתלה
 לתיאורי נוגע ממצאי מענייני אלה מחזקי את הספקות ב104.במשא ומת� ע הנתבע

העובדה שמדובר , אול המספר הקט� יחסית של הראיונות. הרווחי בפסיקה ובספרות
והיעדר השוואה בי� המציאות הנוכחית , ריבמחקר איכותני ללא בדיקה כמותית של הדב
  .מגבילי את המסקנות שנית� להסיק ממנו, למציאות שקדמה לחקיקתו של חוק התרופות

עולה מהמקוב� שא� אחד מהמחקרי האמפיריי הקודמי לא השתמש במתודולוגיה 
 כדי. כמותנית לבחינת המידה שבה תובעי ובתי משפט נזקקי למעשה לתרופת האכיפה

  .ערכנו את המחקר שיתואר להל�, להתחיל למלא פער זה

 
97  Lando & Rose ,77ש "לעיל ה.  
 לשתיי� נוגעאול� ב, המחברי� מתארי� במאמר� ג� את המצב בשיטות המשפט הגרמנית והצרפתית  98

  .שה�אלה ה� מסתמכי� א ורק על הערכות של מלומדי� ולא על נתוני� אמפיריי� כל
99  Arbel ,22ש "לעיל ה. 

  . 390–387' בעמ, ש�  100
 .389–388' בעמ, ש�  101
 .390–389' בעמ, ש�  102
  .400–399' בעמ, ש�  103
  .392–390' בעמ, ש�  104
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 מתודולוגיה. 2

 לבחו� את השפעתו של חוק התרופות על תרופת האכיפה יצרנו בסיס נתוני שבו קודדו כדי
 לכל פסקי הדי� של בית המשפט העליו� שהייתה לנו גישה אליה נוגענתוני רבי ב

בסיס הנתוני כלל ה� . �2016 ו1948שני בי� ה, בתחו דיני התרופות בגי� הפרת חוזה
ה� פסקי ) י"פד(פסקי די� שפורסמו בקוב� הרשמי של פסקי הדי� של בית המשפט העליו� 

הבדיקה כללה ". נבו"א� מצויי במאגר פסקי הדי� של , הדי� שלא פורסמו בקוב� הרשמי
 לתוק� של חוק מועד כניסתו, 1971 במר� 27ליו עד י "פסקי הדי� שהתפרסמו בפדכל את 

י "באינדקס של הפד" תרופות בשל הפרת חוזה"ער� ב ואת כל פסקי הדי� שנכללו ,התרופות
, אול לא כל פסקי הדי� של בית המשפט העליו� התפרסמו בקוב� הרשמי. אחרי מועד זה

ולמעשה שיעור פסקי הדי� שפורסמו מתו� כלל פסקי הדי� של בית המשפט העליו� השתנה 
בשני האחרונות התפרסמו במסגרת המאגרי האלקטרוניי פסקי די� . תבתקופות שונו

 לצור� איתור . שלא פורסמו בקוב� הרשמי של פסקי הדי� של בית המשפט העליו�רבי
, של פסקי די� של בית המשפט העליו� שעסקו בדיני תרופות א� לא פורסמו בקוב� הרשמי

, "תרופות בשל הפרת חוזה"ער� בי "י א� לא נכללו באינדקס של פד"או שפורסמו בפד
, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי� "ערכנו חיפוש במאגר נבו לפי אזכור של 

הנחתנו הייתה שפסקי די� ". תרופות בשל הפרת חוזה"או הופעת הביטוי " 1970–א"תשל
יזכירו את החוק או ישתמשו בביטוי , או לפחות רוב המכריע, העוסקי בדיני תרופות

חלק ניכר מפסקי הדי� שבה נמצאו האזכור או הביטוי האמורי עסקו בסוגיות . מורהא
ג א ייתכ� .  ואלה לא נכללו בבסיס הנתוני–אחרות ולא בתרופות בשל הפרת חוזה 

אנו בטוחי למדי שקודדנו , אלו פסקי די� רלוונטיי שנכללו במאגר נבו�שהחמצנו אי
  .כמעט את כול

 מקרי �42ב.  פסקי די� של בית המשפט העליו�531י שלנו כלל בסיס הנתוני הראש
 573ולכ� בסיס הנתוני כולל ,  בתרופות שתבעו שני הצדדילעיצומ�בית המשפט ד� 

כללנו , פסיקתו של בית המשפט העליו�ב דיו� נוס� קוי שבה מעטיבמקרי ה. תצפיות
� פסקי 531מתו� . להימנע מכפילויותכדי , בבסיס הנתוני שלנו רק את הפסיקה בדיו� הנוס

 שנה מקו 23 של כמעט פרק זמ�תנו במהל� ינ)  תצפיות175 (169, ) התצפיות573(הדי� 
 369 (�333ו;  יו לפני כניסתו לתוק� של חוק התרופות– 1971 במר� 26המדינה ועד 

, וחותלמע� הנ. 2016סו� שנת עד  1971 במר� �27מ שני 46 של כמעט פרק זמ�ב) תצפיות
 ".1970שאחרי " התקופה –ואת השני " 1970שלפני " התקופה הראשו� הזמ� פרקנכנה את 

א� , תנו אחרי כניסתו לתוק� של חוק התרופותינ)  תצפיות29(די�   פסקי29, נוס� על כ�
אול לא , על חוזי כאלה חל הדי� שקד לחוק התרופות. התייחסו לחוזי שנכרתו לפני כ�

 וג במקרי שבה הוא עשה –ועל החיל בית המשפט את הדי� הקוד תמיד ברור א בפ
במודע או שלא ,  אפשרות מוחשית שבית המשפט הושפע בפסיקתו מהדי� החדשישנה, כ�

לא כללנו , כל אימת שהשווינו בי� הפסיקה שאחרי החוק לפסיקה שלפניו, מסיבה זו. במודע
אול כללנו אות בניתוחי ( בניתוח ")תקופת הביניי"פסקי הדי� מ( פסקי די� אלה 29

   105).אחרי

 
 ליו�הע המשפט בית של די� פסקי התקופות בי� מההשוואה השמטנו שבגינו השיקול, להל� כמתואר  105

 מחוזיי� די� פסקי של מקבילה השמטה הצדיק, כ� לפני שנכרתו לחוזי� התייחסו א 1970 אחרי שניתנו
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בבסיס הנתוני הראשי לא נכללו פסקי די� של ערכאות נמוכות שלא נדונו בפסיקתו של 
משו שרק במקרי נדירי נכללו פסקי די� אלה בקוב� הרשמי של , בית המשפט העליו�

ה א� לא , ייוככל שמדובר בפסקי די� שקדמו לשנות האלפ, )"פס(הפסיקה המחוזית 
יצרנו וניתחנו בסיס נתוני משלי של , ע זאת.  במאגרי האלקטרוניישיטתיותנכללו ב

תנו בשני יכל פסקי הדי� של בתי המשפט המחוזיי בענייני תרופות בשל הפרת חוזה שנ
איתור פסקי הדי� . שנכללו במאגר נבו)  תצפיות בס� הכול279 (�2014 ו2011, 2008, 2005

והכללת " תרופות בשל הפרת חוזה"ל ידי בדיקה של כל פסק די� שבו הופיע הביטוי נעשה ע
ולו , המאגר המשלי נועד להתמודד. אלה מה שעסקו למעשה בתרופות בשל הפרת חוזה

ע הקושי שמקורו בכ� שפסקי הדי� של בית המשפט העליו� אינ מדג מייצג של , חלקית
 המרכזית של בסיס הנתוני המשלי הייתה אפוא מטרתו. כמוסבר להל�, מכלול הפסיקה

 לבחו� עד כמה התמונה של פסיקת בתי המשפט המחוזיי העולה מתו� בסיס הנתוני
פחות ,  תואמת את התמונה העולה ממדג גדול של פסיקה מחוזית בתקופה מקבילה,הראשי

  ).בסיס הנתוני המשלי(או יותר 
מספר : אלהתוני הראשי קודדו הנתוני ה לכל אחד מפסקי הדי� שבבסיס הננוגעב

, שמות השופטי והמדינה שבה רכשו את השכלת המשפטית, התיק בבית המשפט העליו�
, המועד שבו נית� פסק דינו של בית המשפט העליו�, השנה שבה הוגשה התביעה לראשונה

 שפסק הסעדי, הסעדי שנתבעו בעת פתיחת ההליכי המשפטיי, סוג החוזה בי� הצדדי
 הסעדי שפסק בית המשפט העליו� ופסק כל אחד משופטי ההרכב 106,בית המשפט המחוזי

קודדו , בשינויי המחויבי,  נתוני דומי107.ותוכנו של הצו לביצוע בעי� או לאכיפה
תחילה נער� קידוד מלא של כל הנתוני . בבסיס הנתוני המשלי של פסקי הדי� המחוזיי

 התקופה שאליה משתיי� –ככל שמדובר בנתוני המרכזיי . תוניהנזכרי בשני בסיסי הנ
הסעדי , הסעדי שנתבעו, סוג החוזה, )אחריו או תקופת הביניי, לפני החוק(פסק הדי� 

 –המשפט העליו� ותוכנ של צווי האכיפה  שנפסקו בידי בית המשפט המחוזי ובידי בית
 במקרי שבה 108.סיס הנתוני הראשינער� קידוד עצמאי נוס� של פסקי הדי� שנכללו בב

לובנו ההבדלי עד , לא הייתה התאמה מלאה בי� שני הקידודי של פסק די� כלשהו
  .ברוב הגדול של המקרי הייתה התאמה בי� הקידודי. שהושגה הסכמה על הקידוד הנכו�

איסו� הנתוני על סוגי התרופות שתבעו המתדייני ושפסק , בבסיס הנתוני הראשי
ככל שנמצא תיעוד . ת המשפט המחוזי נסמ� על פסיקתו של בית המשפט העליו�בי

במאגרי האלקטרוניי לפסקי הדי� של בתי המשפט המחוזיי שנדונו בפסיקתו של בית 

 
 לקבוצת בהרכבה זהה זו ביניי� שקבוצת יצא במקרה. כ� לפני שנכרתו לחוזי� בנוגע 1970 אחרי שניתנו

 אחת בכל התובעי� בידי שהתבקשו התרופות בי� השווינו כאשר. העליו� המשפט בית בפסיקת הביניי�
 בקבוצה. כ� לפני שנכרתו לחוזי� בנוגע 1970 אחרי שהוגשו תביעות מההשוואה השמטנו, מהתקופות

 ).תצפיות 23 (די� פסקי 23 נכללו, הקודמת לקבוצה בהרכבה זהה שאינה, זו
 כ אחר, השלו� משפט בבית תחילה שנדונו בסכסוכי� העליו� המשפט בית ד� הדי� מפסקי 29�ב  106

, מופרז מסיבו להימנע כדי. העליו� המשפט לבית שני בערעור ולבסו� המחוזי המשפט לבית רעורבע
א  (השלו� משפט בית שפסק התרופות את קודדנו לא, תיקי� של יחסית קט� במספר שמדובר ומאחר

 ).השלו� משפט בבית המקורית התביעה לפי קודדו מלכתחילה שנתבעו והתרופות התביעה הגשת שנת
 בניתוחי� לה� נזקקנו שלא, הצדדי� שמות כגו�, נוספי� נתוני� כלל הדי� פסקי קידוד, בנספח מתוארכ  107

 .להל� שיתוארו
 פסקיכמאה  (יאיר רועי המחקר ועוזר אורי, איל בידי נער הנוס� הקידוד. לאו� בידי נער המלא הקידוד  108

 ).אורי או איל בידי והשאר רועי בידי קודדו די�
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אול ברוב , פסקי די� אלה נבחנו ג כ� במהל� איסו� הנתוני וקידוד, המשפט העליו�
� הסתפקנו בתיאור שבפסיקה של בית המשפט הגדול של המקרי לא היה תיעוד כזה ולכ

  . העליו�
ככל שמדובר בתרופות שנתבעו או שנפסקו בבתי המשפט המחוזיי ובבית המשפט 

, צו לתת( התמקדנו בסעדי האכיפה וקודדנו את סוג צו האכיפה שהתבקש או נתבע ,העליו�
נוכח ל, לעילכמוסבר ). צו להימנע מלבצע או תביעת חוב, צו לבצע, צו להימנע מלתת

אנו , בדי� שקד לו" ביצוע בעי�"בי� ובחוק התרופות " אכיפה"הבדלי המינוח בי� 
לפי החוק ואת המכלול של ביצוע " אכיפה"כדי לתאר " סעדי אכיפה"משתמשי בביטוי 

הקידוד שתוצאותיו יתוארו להל� , מנגד. צווי מניעה וצווי לפירעו� חוב בדי� הקוד, בעי�
לרבות (פיצויי :  אשר נפסקו או נתבעו, שאינ� אכיפה,� התרופות השונותאינו מבחי� בי

פיצויי על נזק לא ממוני , פיצויי ללא הוכחת נזק, קטגוריות המשנה של פיצויי רגילי
  . השבה ונטילת רווחי ההפרה, הצהרה על ביטול, )ופיצויי מוסכמי

או שבית , כיפה ה� סעד אחרתבע ה� סעד א) לרבות תובע בתביעה שכנגד(כאשר תובע 
רוב סעדי אכיפה  פי על. קודדנו זאת כסעד אכיפה, המשפט פסק שני סעדי אלה במצטבר

 ולו רק משו שקיו החיוב לפי , את הפגיעה שההפרה גרמה לנושהבמלואה אינ מרפאי
בי� א במקרי כאלה . צו האכיפה מתרחש זמ� ניכר אחרי המועד שהוסכ מלכתחילה

הנקודה המכרעת ,  ובי� א לאו,בע או קיבל ג פיצויי נוס� על סעד האכיפההנפגע ת
  .לענייננו היא שהוא תבע או קיבל סעד אכיפה

  חוזקות וחולשות. 3

. המחקר שלנו הוא המחקר הכמותני הראשו� של פסיקת סעדי אכיפה, ככל הידוע לנו
עמוד בניתוח דוקטרינרי מחקר כמותני מחמי� חלק ניכר מהמורכבות שעליה נית� ל, מטבעו

 ,הערכה של הפרקטיקה השיפוטית. יש לו ג יתרונות ייחודיי, ע זאת. איכותני�ואמפירי
אנשי נוטי לקבוע את .  עלולה לסבול מהטיות שונות,שאינה מבוססת על ניתוח כמותני

ההסתברות והשכיחות של אירועי מסוג כלשהו לפי הקלות שבה ה מסוגלי לזכור 
 מאחר availability.(109" (הטיית הזמינות" תופעה שזכתה לכינוי – מאותו סוג אירועי
, שלה) memorability(והזכיר#ת ) saliency(די� נבדלי זה מזה מבחינת הב*לט#ת  שפסקי

משפט ומשפטני אחרי יפריזו בהערכת השכיחות של תופעות   חשש ממשי שחוקרייש
ימעיטו בהערכת השכיחות של תופעות שבאו לידי די� בולטי ו שבאו לידי ביטוי בפסקי

" חשיבה מ#נעת" אנשי א� נוטי ללקות בהטיה של 110.די� שאינ בולטי ביטוי בפסקי
)motivated reasoning (הטיית האישוש"וב) "confirmation bias :( באורח ה נוטי

�  את עמדותיההמאוששלעבד ולזכור מידע באופ� , אוטומטי ולא מודע לאסו
) או לא חולל(אנשי הסבורי שחוק התרופות חולל ,  בהקשר הנוכחי111.וציפיותיה

 
109 Amos Tversky & Daniel Kahneman, Availability: A Heuristic for Judging Frequency and 

Probability, 4 COGNITIVE PSYCHOL. 207 (1973).  
110  Jeffrey J. Rachlinski, Does Empirical Legal Studies Shed More Heat than Light? The Case of 

Civil Damage Awards, 29 RATIO JURIS 556, 560–561 (2016).  
111 Raymond S. Nickerson, Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, 2 

REV. GEN. PSYCHOL. 175 (1998).  
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 עלולי להתעל מראיות הסותרות את הסברה ,מהפכה במעמדה של תרופת האכיפה
  .מחקר כמותני יכול להתגבר על מכשלות אלה. חסר או להערי� אות� הערכת, שלה

, הפרק הקוד� כאמור בתת112.שלומחקר כמותני של הפסיקה כרו� בקשיי מ, בד בבד
אי� לנו גישה לכל פסקי הדי� של בית המשפט ,  מכסההמחקרלחלק ניכר מהתקופה שבנוגע 
 פסקי הדי� של שיעוראי� בידינו מידע מדויק לגבי . י"אלא רק לאלה שפורסמו בפד, העליו�

ל רק מאמצע שנות התשעי ש. י בכל תקופה נתונה"בית המשפט העליו� שפורסמו בפד
, מ� הסת. המאה העשרי החל מאגר נבו לכלול את כל פסקי הדי� של בית המשפט העליו�

. י בשני המוקדמות של המחקר לא נעשתה באקראי"הבחירה של פסקי הדי� שפורסמו בפד
י "אול התרשמותנו היא ששיעור פסקי הדי� שהתפרסמו בפד, אנו מודי במגבלה זו

ה היה גבוה למדי וכלל את רוב רוב של פסקי הדי� בעשורי הראשוני של קיו המדינ
צדדי או המפסקי די� שרק אישרו פשרות בי� , למשל, להבדיל(שכללו הנמקה מהותית 

קשה לחשוב , מכל מקו). שדחו ערעורי מטעמי פרוצדורליי ללא דיו� לגופו של עניי�
י מעוותת את י בעשורי הראשונ"על סיבה שבגללה בחירת פסקי הדי� לפרסו בפד

   113.כיוו� זה או אחרבהממצאי שלנו באופ� שיטתי 
המחקר שלנו מתאפיי� בחסרונות וביתרונות של קידוד שנעשה , אשר לשיטת הקידוד

כלומר , החיסרו� המרכזי הוא שהקידוד לא היה עיוור. ברובו הגדול בידי החוקרי הראשיי
בי� ו השתנתה בי� הקידוד הראשו� א כי זו(מבצעי הקידוד היו מודעי להשערת המחקר 

כלל היתרו� המרכזי הוא שלא הסתמכנו כמעט ). הקידוד הנוס� שנער� בשלב מאוחר יותר
 הנתוני המרכזיי קידוד 114.שהמומחיות המשפטית שלה מוגבלת יותר, על סטודנטי

  .גביר במידה ניכרת את מהימנות הקידודמבבסיס הנתוני הראשי פעמיי באורח עצמאי 
 היא שבכוח ) להבדיל מניסוייי(מגבלה כללית של מחקרי אמפיריי תצפיתיי

כאשר מוצאי מתא . א� ה נתקלי בקושי רב להוכיח קשרי סיבתיי, לזהות מתאמי
גורמת ' ב', ב�גורמת ל' במקרי רבי קשה לדעת א א', לתופעה ב' מובהק בי� תופעה א

נניח שהיו מוצאי כי הנטייה של , למשל. רמת לשתיה�גו', ג, או שמא תופעה שלישית', א�ל
הבדל זה .  של בתי המשפט באנגליהזומשפט בצרפת לפסוק סעדי אכיפה גבוהה יותר מ בתי

יכול לנבוע מהבדלי בי� הכללי המשפטיי החולשי על תרופת האכיפה בשתי שיטות 
או , חברתיי, ייכלכל, אול בה במידה הוא יכול לנבוע מהבדלי משפטיי, המשפט

 שינוי הכללי המשפטיי , וא כ� הדבר(בי� צרפת לאנגליה רבי מספור מוסדיי אחרי
  ).לאו דווקא ישנה את הפרקטיקה השיפוטית

 
 Mark A. Hall & Ronald F. Wright, Systematic Content Analysis of Judicial כללי באופ� ראו  112

Opinions, 96 CAL. L. REV. 63 (2008); Gregory Klass, A Critical Assessment of the Empiricism 
in the Restatement of Consumer Contract Law (Working paper, 2017), available at 

https://ssrn.com/abstract=3001212).  
, ת באוזנינו ההשערה שמאחר שתרופת הביצוע בעי� נתפסה כחריג בדי� שקד� לחוק התרופוהועלתה  113

י הייתה גבוהה "בפדפסקי די� שבה� נפסקה תרופה זו עוררו עניי� רב יותר ולכ� הנטייה לכלול אות� 
בי� , אול� אנו מסופקי� א� יש יסוד להשערה זו. יותר מהנטייה לכלול פסקי די� שבה� הוענקו פיצויי�

ות לה כתרופה  לרבות הזכא–היתר משו� שהכללי� בדבר זכאות לתרופת הביצוע בעי� בדי� הקוד� 
כ שספק א� הפעלת� ,  היו מגובשי� למדי בעקבות הדי� האנגלי–שגרתית בחוזי� למכר מקרקעי� 

 .עוררה עניי� מיוחד
 .השלישית השנה תלמיד היה הראשי במאגר הדי� פסקי של הנוס� בקידוד שהשתת� המחקר עוזר  114
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ולכ� יש לקוות שמחקרי עתידיי ישתמשו במתודולוגיות , איננו כופרי בקושי זה
אול מבחינה . בשל הפרת חוזהמחקריות נוספות כדי להעמיק את הבנת הנושא של תרופות 

בכ� שהוא אינו משווה בי� משטרי משפטיי , זו למחקר הנוכחי יש לפחות יתרו� אחד
שחולל " ש*ק החקיקתי"תו� ניצול ה, אלא בי� שני משטרי באותה מדינה, במדינות שונות
התחוללו לא מעט מכסה  השני שהמחקר שלנו 69במהל� , כמוב�. חוק התרופות

היו אשר , בחברה הישראליתנוספות פוליטיות ומשפטיות , כלכליות,  חברתיותהתפתחויות
עשויות להשפיע על הנטייה של תובעי לתבוע סעדי אכיפה ועל הנכונות של בתי המשפט 

השתמשנו בסדרה של רגרסיות לוגיסטיות שבה� , כדי לזהות קשרי מתאמיי. לפסוק אות
אור� , )1970לפני או אחרי (המשטר המשפטי לרבות , משתני מסבירי שוניבשלטנו 

 אי� אנו יכולי בכל זאתו. סוג החוזה וסוג התובע, שנת פסק הדי�, ההליכי המשפטיי
על התביעה , נסתרי או שאינ ניתני למדידה, לשלול את ההשפעה של משתני אחרי

  .והפסיקה של סעדי אכיפה
משו שרוב רוב ,  המשפט העליו�המחקר שלנו מתמקד בפסיקה של בית, כאמור לעיל

לא , קיו המדינהל מהעשורי הראשוני ייחודב, של פסקי הדי� של ערכאות נמוכות
החל מאגר נבו ואיל� רק משנות האלפיי . פורסמו מעול ואינ נגישי במאגרי כלשה

על כ� אי� אפשרות מעשית לקבל .  את כל פסיקת בתי המשפט המחוזיישיטתיותלכלול ב
  .מונה אמינה של פסיקת הערכאות הנמוכות לאור� רוב התקופה שבדקנות

התמקדות , להבדיל מהמשפט שבספרי, כשמבקשי לתאר את חיי המשפט למעשה
 שרוב המחלוקות הראומחקרי . בפסיקה של בית המשפט העליו� היא כמוב� בעייתית

רוב�  , מעורבי במחלוקתוג א עורכי די�, די� החוזיות מיושבות ללא מעורבות של עורכי
 מתו� הסכסוכי החוזיי המוצאי את 115.ללא הגשת תביעה לבית המשפטמיושבות 

 או בפסק , רבי מאוד מסתיימי בפשרה לפני מת� פסק די�, מערכת בתי המשפט לאדרכ
כל . או בפשרה אחרי הגשת הערעור, די� שעליו לא הוגש ערעור לבית המשפט העליו�

 הסכסוכי מספרלא זו בלבד ש.  כלולי בבסיס הנתוני הראשי שלנוהמקרי הללו אינ
א קרוב לוודאי זניח ובענייני הפרת חוזה שבה נית� פסק די� של בית המשפט העליו� ה

אלא שא� אי� סיבה להניח שמדובר במדג אקראי של , בהשוואה לכלל הסכסוכי החוזיי
 ובוודאי לא של כלל הסכסוכי ,כלל הסכסוכי המגיעי להכרעת של בתי המשפט

לו סכסוכי יגיעו להכרעה ימאחר שהחלטותיה של המתדייני קובעות א. החוזיי
ומאחר שהחלטות אלה ; )לו יגיעו עד להכרעה של בית המשפט העליו�י אוא�(שיפוטית 

 selection(אפקט הסלקציה , תלויות בציפיות של המתדייני לגבי ההכרעה השיפוטית

effect (מגביל מאוד את האפשרות להסיק מפסקי הדי� של בית יוצרות החלטות אלה ש
המשפט העליו� מסקנות בדבר ההכרעות של הערכאות הנמוכות ובדבר פשרות מחו� 

   116.לכותלי בית המשפט
 תרופות בשל הפרת חוזה ה על פי שעניינ תשובה חלקית לקושי זה היא שסכסוכי

על התרופה הראויה , או אפילו בעיקר, חלוקי לא רקבדר� כלל הצדדי . ממדיי�רוב רב

 
115  Stuart Macaulay, Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, 28 AM. SOC. 

REV. 55, 60–62 (1963); Hugh Beale & Tony Dugdale, Contracts between Businessmen: 
Planning and the Use of Contractual Remedies, 2 BRIT. J. LAW & SOC’Y 45 (1975).  

116  George L. Priest & Benjamin Klein, The Selection of Disputes for Litigation, 13 J. LEGAL 

STUD. 1 (1984).  
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 א בכלל נכרת גו�על שאלות נוספות כ, תי קרובות בעיקריולע, אלא ג, בשל הפרת החוזה
ג ,  לכ�. א החוזה הופר ובידי מי;חוקיות� בו אידבקה א ; א נפל פג בכריתתו;חוזה

 בכל זאתהסכסו� , שא התרופה מושל את הפסיקה בנודיוקא הצדדי מסוגלי לחזות ב
פערי המידע שבי� . יכול להגיע להכרעה שיפוטית או א� להכרעה בערעור מסיבות אחרות

וגורמי אחרי , )כגו� אופטימיות יתר (לוקי בה�ההטיות הקוגניטיביות שה , הצדדי
, למשל( מאחר שכל אחד מהצדדי לחוזה 117.עשויי א� ה למת� את אפקט הסלקציה

זה שטוע� שרעהו הפר את החוזה וזה , למשל(כל אחד מהצדדי לסכסו� , )או הקונההמוכר 
עשוי ) התובע או הנתבע(וכל אחד מהצדדי להתדיינות בערכאה הנמוכה , )שכופר בהפרה

הסלקציה של , א בכלל, קשה מאוד לדעת כיצד, לערער על פסק הדי� לבית המשפט העליו�
 המשפט העליו� מטה את התמונה העולה מפסקי די� תיקי המסתיימי בפסק די� של בית

  .אלה
ניצלנו , כדי לקבל מושג על השפעתו של אפקט הסלקציה בהקשר הנוכחי, כאמור לעיל

הפסיקה של בתי המשפט המחוזיי נכללת , את העובדה שמאז תחילת שנות האלפיי
 יצרנו אפוא ).לפי מידע שקיבלנו מהוצאת נבו(במאגר נבו , או כמעט במלואה, במלואה

בסיס נתוני משלי הכולל את כל פסקי הדי� של בתי המשפט המחוזיי בנושא תרופות 
 איתור פסקי .  תצפיות279ובס� הכול , �2014 ו2011, 2008, 2005בשל הפרת חוזה מהשני

תרופות בשל "הדי� נעשה על ידי בדיקה של כל פסקי הדי� משני אלה שבה הופיע הביטוי 
בסיס כ שלא. והכללת אלה מה שעסקו למעשה בתרופות בשל הפרת חוזה" הפרת חוזה

השווינו בי� התרופות שנתבעו ושנפסקו . בסיס נתוני זה הוא מדגמי בלבד, הנתוני הראשי
  בי� התרופות שנתבעו ושנפסקו בבתיובבתי המשפט המחוזיי בבסיס הנתוני המשלי

. בית המשפט העליו� שבמאגר הראשיהמשפט המחוזיי ככל שהדבר משתק� בפסיקה של 
נכללו בו מתו� המאגר הראשי כל פסקי הדי� , כדי שהבסיס להשוואה יהיה רחב דיו

השוואה זו מאפשרת לנו .  תצפיות83ובס� הכול , 2016–2000תנו בשני יהמחוזיי שנ
 הסלקציה של תיקי עקבלהערי� עד כמה התמונה העולה מבסיס הנתוני הראשי מוטה 

א� לא על הסלקציה ( מוגש ערעור לבית המשפט העליו� וה מסתיימי בפסק די� שעליה
של סכסוכי שבה מוגשת תביעה מלכתחילה ומסתיימי בפסק די� של בית המשפט 

יש לציי� כי המגבלה שמקורה באפקט הסלקציה מאפיינת את כלל המחקרי ). המחוזי
ומבחינה זו אנו מצטרפי לרשימה , התצפיתיי העוסקי בפסיקה של ערכאות עליונות

  119. ובעול118מכובדת של מחקרי כאלה שנערכו באר�

 
117  Lucian Bebchuk, Litigation and Settlement under Imperfect Information, 15 RAND J. ECON. 

404 (1984); Donald Wittman, Is the Selection of Cases for Trial Biased?, 14 J. LEGAL STUD. 
185 (1985); Steven Shavell, Any Frequency of Plaintiff Victory at Trial is Possible, 25 J. 
LEGAL STUD. 493 (1996); Jennifer K. Robbennolt, Litigation and Settlement, in THE OXFORD 

HANDBOOK OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND THE LAW 623 (Eyal Zamir & Doron Teichman 
eds., 2014).  

"  ניתוחי� כמותיי�–קבלת� ודחיית� של פניות לבית המשפט העליו� " שחר ומירו� גרוס  למשל יור�ראו  118
 Keren; 86ש "הלעיל , "דיני החוזי� של ישראל" מאוטנר ;)1996 (329 יג מחקרי משפט

Weinshall-Margel, Attitudinal and Neo-Institutional Models of Supreme Court Decision 
Making: An Empirical and Comparative Perspective from Israel, 8 J. EMPIRICAL LEGAL 

STUD. 556 (2011); Theodore Eisenberg, Talia Fisher & Issi Rosen-Zvi, Does the Judge 
Matter? Exploiting Random Assignment on a Court of Last Resort to Assess Judge and Case 
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. מגבלה נוספת של המחקר היא שהוא אינו כולל את הפסיקה של בית הדי� לעבודה
אמנ הכרעות של בית הדי� הארצי לעבודה מגיעות לפעמי לפתחו של בית המשפט 

אול רוב רוב� מסתיימות במערכת , העליו� במסגרת סמכותו כבית משפט גבוה לצדק
  . ג תחו זה ייאל� אפוא להמתי� למחקרי עתידיי120.הנפרדת של בתי הדי� לעבודה

מידע ,  מידע ישיר על הפרקטיקה השיפוטית של בית המשפט העליו�נוס� על הספקת
ומידע ישיר על הפרקטיקה של , עקי� על הפרקטיקה של הערכאות הנמוכות ושל תובעי

למחקר הנוכחי יש משמעות ג כאשר רוצי , פט המחוזיי בשני האחרונותבתי המש
הפסיקה של בית המשפט העליו� מהווה . להבי� טוב יותר את הכללי המשפטיי עצמ

 ג א אי� זה ברור א שופטי של ערכאות נמוכות ופרקליטי מושפעי 121.הלכה פסוקה
ככל שיש ביניה� (מהכרעותיו המעשיות בעיקר מההנמקות של בית המשפט העליו� או שמא 

ברור שלפסיקה של בית המשפט העליו� יש השפעה החורגת מעניינ של המתדייני , )פער
הפסיקה של בית המשפט העליו� היא בעת ובעונה אחת ביטוי , לי אחרותיבמ. פניולש

בעוד המשמעות של דבר חקיקה נלמדת בראש , כעת. למשפט בפעולה ולמשפט עלי ספר
המשמעות של הלכה פסוקה תלויה ה� ברטוריקה השיפוטית ה� , בראשונה מהטקסט שלוו

 השינוי שחולל חוק התרופות בדברבמידה שהרטוריקה הרווחת . בפסיקה האופרטיבית שלו
מתעורר ספק לגבי , במעמדה של תרופת האכיפה אינה תואמת את הפסיקה האופרטיבית

עצ הבחינה של היחס בי� הרטוריקה . נות שלההתוק� של רטוריקה זו ואולי א� לגבי הכ
לפרקטיקה השיפוטית של בית המשפט העליו� מעוררת עניי� מעשי ועיוני רב ג מנקודת 

העובדה שבסיס הנתוני , מנקודת מבט זו, מכל מקו. מבט של תורת המשפט והשפיטהה
שכ� , ושישלנו אינו כולל פסקי די� שלא פורסמו בעשורי המוקדמי אינה מעוררת ק

  .צבו את המשפט הישראליילמעשה פסקי די� אלה לא ע

 ירידה בהיזקקות לסעדי אכיפה: ממצאי�. ד

הוא פותח בתיאור סוגי החוזי שנדונו . פרק זה מתאר את ממצאי המחקר האמפירי שערכנו
לאחר מכ� הוא מתאר את . בפסיקת בית המשפט העליו� שעניינה תרופות בשל הפרת חוזה

לפני חוק התרופות , ת שפסקו בית המשפט העליו� ובתי המשפט המחוזייסוג התרופו

 
Selection Effects, 9 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 246 (2012); David Gliksberg, Does the Law 

Matter? Win Rates and Law Reforms, 11 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 378 (2014).  
 LEE EPSTEIN, WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE BEHAVIOR כללי באופ� ראו  119

OF FEDERAL JUDGES: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF RATIONAL CHOICE (2013).  
 שנות התשעי� של המאה העשרי� ניכרת מגמה להרחיב את זכאות� של עובדי� לאכיפת חוזה מאז  120

ורי� שלא  כספיי� במקרה של פיטבסעדי�א� כי נקודת המוצא עודנה שעל עובדי� להסתפק , העבודה
מפעלי  3�209/נו) ארצי(ע "דבראו למשל . ומעבידי� אינ� זכאי� כלל לאכיפת החוזה על עובדי�, כדי�

ל כל ישרא"בית ספר תיכו� עירוני  1123/01) ארצי(ע "ע; )1996 (289ע לג "פד, יניב' מ נ"תחנות בע
, אביב�תל אוניברסיטת' נ אלישע �4485/08 " בג;)2001 (438ע לו "פד,  צויזנר'נבתל אביב יפו " חברי�

ש "הלעיל , פרידמ� וכה�; 211–206' בעמ, 25ש "הלעיל , שלו ואדר; )5.10.2009, פורס� בנבו (13' פס
 ההלכה שינוי של ההשפעה את להערי קשה, כמותני אמפירי מחקר בהיעדר אול�. 206–199' בעמ, 26
 .לה� ומחוצה לעבודה הדי� בבתי הפרקטיקה על

זולת ,  כל בית משפטתהלכה שנפסקה בבית המשפט העליו� מחייב("פיטה הש :דיסו�לחוק) ב(20 'סראו   121
  )."בית המשפט העליו�
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בהמש� . ככל שהדברי משתקפי בבסיס הנתוני של פסיקת בית המשפט העליו�, ואחריו
העדפה של : בוח� הפרק שֵני גורמי אפשריי לירידה הבולטת בפסיקה של סעדי אכיפה

. ט במקרי שבה נתבעו סעדי אכיפהוהכרעת בתי המשפ, התובעי לתבוע תרופות אחרות
 ממחצית פסקי הדי� של בית יותרמשו ש, תשומת לב מיוחדת ניתנת לעסקאות במקרקעי�

אנו , לבסו�. המשפט העליו� בנושא תרופות בשל הפרת חוזה מתייחסי לעסקאות אלה
 מנתחי את הממצאי העולי מבסיס הנתוני המשלי של פסיקת בתי המשפט המחוזיי

  .קופה האחרונהבת

1 . סוגי החוזי

מאחר שהנכונות להעניק תרופה כלשהי בשל הפרת חוזה עשויה להיות תלויה בסוג החוזה 
. בדקנו את התפלגות החוזי השוני שנדונו בבית המשפט העליו� בהקשר זה, שהופר

 מפרטת את המספרי המוחלטי ואת השיעור היחסי של הסוגי השוני של 1' טבלה מס
 מציג את השיעור היחסי של 1' ותרשי מס, י מתו� כלל פסקי הדי� שבבסיס הנתוניהחוז

תו� הבחנה בי� התקופה שקדמה לחוק ,  בשני המקרי– ת גרפיצורההסוגי השוני ב
  . תקופה שאחריול

 סוגי החוזי� שנידונו בפסיקתו של בית המשפט העליו�: 1' טבלה מס

ני תקופה שלפמספר החוזי	 ב  סוג החוזה
  )ושיעור	 היחסי (1970

בתקופה שאחרי מספר החוזי	 
  )ושיעור	 היחסי (1970

חוזי (עסקאות במקרקעי� 
, שכירות, חכירה, מכר

מתנה והסכמי , רישיו�
  )קומבינציה

87  
  

  

)51.48%(  
  

197 )59.16%(  

לרבות שירותי	 (קבלנות 
  )ובנייה

42  )24.85%(  48  )14.41%(  

עסקאות במיטלטלי� 
ר והשכרת מכ(וזכויות 

לרבות עסקאות , טלטלי�ימ
  )בניירות ער�

20  )11.83%(  31  )9.31%(  

, נדוניה(חוזי משפחה 
  )גירושי� ומזונות, נישואי�

4  )2.37%(  9  )2.7%(  

  )3%(  10  )2.37%(  4  חוזי עבודה
, כגו� הלוואה(חוזי	 אחרי	 

, פשרה, מתנה, בנקאות
  )שותפות ומיז	 משות�

12  )7.1%(  38  )11.41%(  

  )100%( 333  )100%( 169   הכולס�
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שיעור החוזי השוני שנדונו , 1'  מתרשי מסייחוד וב,1' כפי שנית� להתרש מטבלה מס
בפסיקתו של בית המשפט העליו� לפני חקיקת חוק התרופות דומה למדי לשיעור בפסיקתו 

ביעה על השוואה בי� כל אחת מהקטגוריות בנפרד מצ. של בית המשפט העליו� לאחר מכ�
 רוב הירידה בקטגוריה של חוזי קבלנות 122.הבדל מובהק רק בקטגוריה של חוזי קבלנות

עסקו בחוזי ) 9%( פסקי הדי� 169 מתו� 15, 1970נבעה מכ� שבתקופה שקדמה לשנת 
 בשתי 123).2%( פסקי הדי� 333 מתו� שישה עסקו בחוזי אלה רק 1970 אחרי  ואילו,תיוו�

וזי שנדונו בבית המשפט העליו� בתחו דיני התרופות  ממחצית החיותר, התקופות
, שכירות, מכר( של כלל החוזי הקשורי למקרקעי� חלק. התייחסו לעסקאות במקרקעי�

מתו� כלל פסקי הדי� שעסקו בדיני התרופות ) עסקת קומבינציה ומתנת מקרקעי�, רישיו�

 
χ: במקרקעי� עסקאות  122

2(1)=2.69, p=0.1 ;קבלנות :χ
2(1)=8.3, p=0.004 ;עסקאות במיטלטלי� :

χ
2(1)=0.783, p=0.38 ;חוזי משפחה :χ

2(1)=0.05, p=0.82 ;חוזי עבודה :χ
2(1)=0.167, p=0.68 ;

χ: אחרי�
2(1)=2.323, p=0.13 . המובהקות הסטטיסטית)p ( מציינת את ההסתברות שההבדל בי�

תוצאה נחשבת , לפי המקובל במדעי החברה.  ביניה�תיי ואינו משק� הבדל אממקרהקופות התקבל בהת
מובהקת באופ� "לתוצאה נחשבת ). p=0.05 (5%למובהקת סטטיסטית א� הסתברות זו אינה עולה על 

כאשר , או במילי� אחרות, 0.1� ל0.05 הוא בי� pכאשר הער של ) marginally significant" (שולי
  .  בי� חמישה לעשרה אחוזי�היא במקרה התקבלהההסתברות שהתוצאה 

 לשער שגור� מרכזי לירידה זו נעו� בהרחבת הסמכות העניינית של בתי משפט השלו� מבחינת נית�  123
הגדלת סכו� תביעות אזרחיות בבית (צו בתי המשפט ( ואיל 1985משנת , גובה התביעות הנדונות בה�

הגדלת סכו� תביעות אזרחיות (צו בתי המשפט  (2001ובייחוד בשנת ) 1985–ו"התשמ, )משפט שלו�
מאחר שתביעות לדמי תיוו מתייחסות בדר כלל לסכומי� ). 2001–א"התשס, )בבית משפט שלו�

ומאחר שבית המשפט העליו� נוטה שלא לדו� בערעורי� על פסקי די� שבה� בית המשפט , נמוכי� יחסית
ד "פ, מ"בע) חיפההדר  (אור מצת' נמ "בע חיפה חניו� 103/82א "או רער(המחוזי ד� כערכאת ערעור 

 .העליו� המשפט בית של בפסיקתו אלה בחוזי� העיסוק מאוד פחת, ))1982 (123) 3(לו
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 זו עולה בקנה אחד  תוצאה2016.124–1970 בשני �59% ו,1970–1948 בשני 51%היה 
שלפיה דיני החוזי של ישראל מתפתחי בראש ובראשונה אגב , ע ממצאיו של מאוטנר

,  יצוי� כי מאוטנר בדק את כלל החוזי שנדונו בבית המשפט העליו�125.עסקאות במקרקעי�
 . רק לפסקי הדי� שעסקו בתרופות בשל הפרת חוזהנוגעתהבדיקה שלנו ואילו 

 בפסיקת בית המשפט העליו� אינו משק�  השוניחוזיסוגי השל החלק היחסי , כמוב�
שהטיפול ברבי מה (או אפילו בכלל הסכסוכי המגיעי לבתי המשפט , את חלק במשק

רוב הסכסוכי המתגלעי ). מסתיי בבתי משפט השלו ובבתי המשפט לתביעות קטנות
 העליו� ה� משו שלא עסקאות שהיקפ� קט� יחסית אינ מגיעי לבית המשפטל בקשר

 ,התדיינות כזו ה� משו שה נדוני לראשונה בבתי משפט השלובעניינ משתל לנהל 
ובית המשפט העליו� אינו ממהר לדו� בערעור שני על ענייני שכבר נדונו בשתי 

העובדה שסכסוכי הנוגעי למכר מקרקעי� ולחכירה לדורות ,  מבחינה זו126.ערכאות
 תורמת 127,יהא שווי התביעה אשר יהא,  המחוזי כערכאה ראשונהנדוני בבית המשפט

ובפסיקה של בתי (להגדלת חלק היחסי של סכסוכי אלה בפסיקת בית המשפט העליו� 
  עליא� סכסוכי בקשר לעסקאות גדולות בי� גופי מסחריי מיושב). המשפט המחוזיי

רוב גדולות מספיק כדי  פי ל עסקאות במקרקעי� ה� ע128.רוב מחו� לכותלי בתי המשפט פי
פעמיות �ובהיות� חד, לרבות ערעור לבית המשפט העליו�, להצדיק התדיינות משפטית

) relational(מבוססות על יחסי נמשכי עסקאות ה להבדיל מ–) transactional" (עסקתיות"ו
סיקת ג א פ, כ� או אחרת.  התמריצי ליישוב� בדרכי שלו וללא התדיינות חלשי יותר–

כלל הסכסוכי שבגינ את , בית המשפט העליו� אינה משקפת את כלל הסכסוכי החוזיי
די� של ערכאות  כלל הסכסוכי שבה הוגש ערעור על פסקיאת או אפילו , מוגשת תביעה
יש לה חשיבות יתרה , )ערעורי העשויי להסתיי בפשרה ללא פסק די�(נמוכות יותר 

 .קהמשו שהיא מהווה הלכה פסו

  התרופות שנפסקו. 2

  בית המשפט העליו�) א(

לצפות נית� היה , בפסיקה ובספרות המשפטית, בהתא לעמדות המשתקפות בחקיקה
 מציגה את 2' טבלה מס. לעלייה ניכרת בפסיקה של תרופות אכיפה בבית המשפט העליו�

 המספר המוחלט ואת השיעור היחסי של התרופות שפסק בית המשפט העליו� בשני
1948–1970  129.מתו� כלל התרופות שנפסקו לטובת אחד מהצדדי, 2016–1970 ובשני

 
 שהגיעו מקרקעי� חוזי של היחסי הריבוי הוא ההסברי� אחד. אחדי� הסברי� להיות עשויי� זו לעלייה  124

 1973 השני� בי� ישראל במדינת ששררה הגבוהה האינפלציה בתקופת העליו� המשפט בית של להכרעתו
 המשפט בית של להכרעה והגיעו זו בתקופה שהוגשו מהתביעות 64%, שלנו הנתוני� בסיס לפי. 1985�ו

 .במקרקעי� עסקו, העליו�
  . 555–553, 545–543' בעמ, 86ש "הלעיל , "דיני החוזי� של ישראל"מאוטנר   125
 .123ש "ה לעיל ראו  126
 .1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב [המשפט  לחוק בתי51 ס�  127
128  Macauly , 62–60' בעמ, 115ש "הלעיל ;Beale & Dugdale , דיני החוזי� של "מאוטנר ; 115ש "הלעיל

 .560–559, 574–546' בעמ, 86ש "הלעיל , "ישראל
 המשפט בית של הדי� פסקי לכל שהתייחס, )332' בעמ, 118ש "הלעיל ( מחקר� של שחר וגרוס לפי  129

 הציבורי מהתחומי�להבדיל  (הפרטי המשפט בתחו�, י"בפד שהתפרסמו 1994–1948 בשני� העליו�
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מתו� כלל . ת גרפיצורה מציג את שיעור הפסיקה של התרופות השונות ב2' תרשי מס
שיעור סעדי האכיפה בתקופה שאחרי , התצפיות שבה� נפסקו תרופות בשל הפרת חוזה

χ (56%, 1970י נמו� במידה ניכרת משיעור לפנ, 37%, 1970
2(1)=12.121, p<0.001 !(

, לפי האמור בחוק התרופותלו נית� לצפות היה ממצאי אלה אינ תואמי את מה ש
שלפיה , ממצאי אלה א� אינ תואמי את ההשערה הספקנית. בפסיקה ובכתבי המלומדי

 למעשה לא חל שינוי במעמדה המעשי של תרופת האכיפה אחרי, למרות התפיסה הרווחת
  .חקיקתו של חוק התרופות

  התרופות שפסק בית המשפט העליו�: 2' טבלה מס

בתקופה מספר הפעמי	 שנפסקה   סוג התרופה 
  )ושיעורה היחסי (1970שלפני 

בתקופה מספר הפעמי	 שנפסקה 
  )ושיעורה היחסי( 1970שאחרי 

  )21.48%(  61  )28.83%(  32  צו לתת
  )0.35%(  1  )0%(  0  צו להימנע מלתת

  )1.76%(  5  )0%(  0  עצו לבצ
  )2.46%(  7  )0.9%(  1  צו להימנע מלבצע 

  )10.56%(  30  )26.13%(  29  תביעת חוב
  )63.38%(  180  )44.14%(  49  תרופה אחרת

  )100%(  284  )100%(  111  לוס� הכ

 

  

 
 התוכ� בפרטי עוסק שלנו המחקר. נדחו 60%�ו, בחלק� או במלוא� התקבלו מהערעורי� 40%, )והפלילי

 מענייני�, לעצמ� כשה�, י�ערעור של הדחייה או הקבלה שיעורי ולכ�, העליו� המשפט בית פסיקת של
 במחקר וגרוס שחר שמצאו ערעורי� של והדחייה הקבלה ששיעורי להתרש� נית�, זאת ע�. פחות אותנו
  . דומי� למדי לאלה שבבסיס הנתוני� שלנושלה�
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במהל� התקופה הארוכה שבה עוסק מחקרנו , 1970 חקיקתו של חוק התרופות בשנת מלבד
לכא� או , עשויי להשפיע על הפסיקה של סעדי אכיפההיו  נוספי שהתרחשו שינויי רבי

 לבחו� א חוק התרופות השפיע על פסיקת סעדי אכיפה בבית המשפט העליו� כדי. לכא�
 מציג את 3 ' מסתרשי. בחנו פסיקה זו לאור� זמ�, במקרי שבה נפסקה תרופה כלשהי

.  ואיל��1950 של שלוש שני מי זמ�פרקשיעור פסיקות האכיפה בבית המשפט העליו� לפי 
של שלוש שני מכיוו� שמספר הקט� של פסקי הדי� שבה נפסקה   זמ�יחידתבהשתמשנו 

.  גורמת לגר� שנתי להיות מאוד לא יציב– כשישה פסקי די� –תרופה כלשהי בכל שנה 
 לא ,1970אשר עסקו בחוזי שנכרתו לפני ו 1970נוכח השמטת פסקי הדי� שניתנו לאחר ל

 רווחי ,  של שלוש שניביחידות זמ�א� שהשתמשנו . �1973ו 1971היו תצפיות בי� השני
 . היא מוגבלת מאוד3 ' מסהביטחו� היו רחבי מאוד ולכ� האינפורמטיביות של תרשי

  

  

  
בי�  (1974 ולאחר 1970לפני  )שש ותשע שני, שלוש (י זמ� קצרפרקיכאשר השווינו בי� 

 ובי� , 1979–1974 לשני 1970–1965בי� השני , 1976–1974לשני  1970–1968השני
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 לא נמצא הבדל מובהק בי� התקופות ) 1982–1974 לשני 1970–1962השני
)χ

2(1)=1.269, p=0.26 ;χ
2(1)=0.194, p=0.66 ;χ

2(1)=0.267, p=0.605130). בהתאמה  
ק התרופות אינ� הבחינה לאור� זמ� וההשוואה בי� התקופות הסמוכות לחקיקתו של חו

מספקות תימוכי� אמפיריי להשפעה של החוק על פסיקת סעדי אכיפה בבית המשפט 
ממצאי , נוכח המספר הקט� של פסקי די� שניתנו מדי שנהלאול יש להדגיש כי ; העליו�

ג א אי� בידינו , מכל מקו. אלה ג אינ שוללי את האפשרות שהייתה השפעה כזו
ברור שהשפעה זו , החוק הגביר את הנכונות לפסוק סעדי אכיפהלשלול את האפשרות ש

 להקטנת הפסיקה של הביאוהייתה חלשה למדי בהשוואה לגורמי שפעלו בכיוו� ההפו� ו
  .כמתואר בהמש�, סעדי אכיפה

 בתי המשפט המחוזיי� ) ב(
במקרי שנדונו , התמונה העולה מניתוח הפסיקה של סעדי אכיפה בבתי המשפט המחוזיי

. דומה לתמונת הפסיקה בבית המשפט העליו�, לאחר מכ� בפסיקה של בית המשפט העליו�
הניתוח שלהל� מתייחס רק למקרי שבה בית המשפט פסק תרופה כלשהי בשל הפרת 

 מתארת את מספר התרופות שפסקו בתי המשפט המחוזיי בתיקי 3' טבלה מס. חוזה
 לפי 2016–1970 ובשני 1970–1948 שהגיעו להכרעתו של בית המשפט העליו� בשני

 ת גרפיצורה מציג ב4' תרשי מס. ואת שיעור� היחסי מתו� כלל התרופות שנפסקו סוגיה�
  . את השיעור היחסי של סוגי התרופות השוני

  התרופות שפסקו בתי המשפט המחוזיי�: 3' טבלה מס

מספר הפעמי	 שנפסקה   סוג התרופה 
ושיעורה  (1970בתקופה שלפני 

  )חסיהי

מספר הפעמי	 שנפסקה 
 1970בתקופה שאחרי 

  )ושיעורה היחסי(
  )19.05%(  53  )25.71%(  27  צו לתת

  )0%(  0  )0.95%(  1  צו להימנע מלתת
  )3.24%(  9  )0%(  0  צו לבצע

  )2.16%(  6  )0.95%( 1  צו להימנע מלבצע 
  )10.43%(  29  )25.71%(  27  תביעת חוב

  )65.11%(  181  )46.67%(  49  תרופה אחרת
  )100%(  278  )100%(  105  לוס� הכ

  
  
  
  
  
  

 
לא נמצא אפקט , שבה לא ניתנו פסקי די� רלוונטיי�, 1973� ל1971ר כללנו את התקופה שבי� כאש ג�  130

χ (1976–1971בי� ל 1970–1965בי� (מובהק 
2(1)=1.973, p=0.16(, 1979–1971בי� ל 1970–1962 ובי� 

)χ2(1)=0.054, p=0.817 .((  
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תרופות בשל הפרת מתו� כלל התצפיות שבה� נפסקו , כאשר משווי בי� שתי התקופות
 �35% ל�53% ממידה ניכרתאכיפה ירדה בהפסיקת סעדי , חוזה בבתי המשפט המחוזיי

)χ
2(1)=10.804, p=0.001 .(לגבי פסיקתו של בית המשפט העליו�  ג, כמו הממצאי

 –ממצאי אלה אינ עולי בקנה אחד ע התפיסה הרווחת בפסיקה ובספרות המשפטית 
ואפילו אינ תואמי את ההשערה הספקנית שלא חל שינוי במעמדה המעשי של תרופת 

    .האכיפה אחרי חקיקתו של חוק התרופות
 לפסקי הדי� המחוזיי ערכנו נוגעג ב, כמו במקרה של פסיקת בית המשפט העליו�

 היה רק פסק די� 1973–1971בשני  .5 ' מסהממצאי מתוארי בתרשי. חינה לאור� זמ�ב
ג בתרשי זה נית� לראות .  ולכ� לא כללנו את הצגתו בתרשי ובהשוואות שלהל�,אחד

 רווחי הביטחו� רחבי והיכולת להסיק מה ,שבעקבות המספר המצומצ של פסקי הדי�
  .מסקנות מוגבלת ביותר
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 י זמ� קצרפרקיכאשר ביצענו השוואות בי� , יחס לפסיקות של בתי המשפט המחוזייג ב

 אל מול 1970–1968 (ניה לא נמצא הבדל מובהק בי,שש ותשע שני, של שלוש
1974–1976 :χ

2(1)=0.113, p=0.737 ;1965–1970 1979–1974 אל מול :χ
2(1)=0.44, 

p=0.507 ;1962–1970 1982–1974 אל מול :χ
2(1)=0.015, p=0.904.(131 אלה  ג ממצאי

  . השפעה של החוק על פסיקת סעדי אכיפההאינ תומכי בטענה בדבר 

  העדפות התובעי והכרעות בתי המשפט. 3

הממצא שלפיו ה� בפסיקתו של בית המשפט העליו� ה� בפסיקת של בתי המשפט 
 ה חזקה ומובהקת חלה יריד)  העליו�טבמקרי שנדונו לאחר מכ� בבית המשפ(המחוזיי

 עשוי לנבוע משני 1970 בהשוואה לתקופה שלפני 1970בפסיקה של סעדי אכיפה אחרי 
גור אחד הוא התרופה שנפגעי מהפרת חוזה בוחרי לתבוע והגור האחר הוא . גורמי

אחד את  התרופה שתיפסק לנפגע במקרי שבה הוא תבע בעניי�ההכרעה של בתי המשפט 
  . נתאר את תוצאות הבדיקה של כל אחד מגורמי אפשריי אלהלהל�. האכיפהמסעדי 

 
לא נמצא אפקט , שבה נית� רק פסק די� אחד רלוונטי, 1973–1971 כאשר כללנו את התקופה של ג�  131

χ (1976–1971 לשני� 1970–1965מובהק בהשוואה בי� השני� 
2(1)=1.463, p=0.226 ( ובי� השני�

 )).χ2(1)=0.376, p=0.54 (1979–1971 לשני� 1970–1962
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  התרופות שנתבעו) א(

כדי , כ�  על132.המשפט אינ מעניקי תרופות וסעדי שהצדדי לא ביקשו בתי, ככלל
יש לבחו� את הפסיקה על רקע הסעדי , לעמוד על גישתו של בית המשפט לתרופות השונות

 מציגה 4' טבלה מס. ת פתיחת ההליכי המשפטייוהתרופות שהמתדייני עותרי לה בע
 6'  ותרשי מס,ואת שיעור היחסישנתבעו  כל אחד מסוגי הסעדי לאת המספר המוחלט ש

הטבלה והתרשי . בחלוקה לשתי התקופות, ת גרפיצורהמציג את השיעור היחסי ב
 נית� מתייחסי לסוגי התרופות שנתבעו בעת פתיחת ההליכי המשפטיי בתיקי שבה

  . בסופו של דבר פסק די� של בית המשפט העליו�

  התרופות שנתבעו בפתיחת ההליכי� המשפטי�: 4' טבלה מס

בתקופה מספר הפעמי	 שנתבעה   סוג התרופה
  )ושיעורה היחסי (1970שלפני 

בתקופה מספר הפעמי	 שנתבעה 
  )ושיעורה היחסי (1970שאחרי 

  )24.86%(  89  )31.25%(  60  צו לתת
  )0.28%(  1  )0%(  0  מנע מלתתצו להי

  )6.70%(  24  )2.08%(  4  צו לבצע
  )1.68%(  6  )21.04%(  2  צו להימנע מלבצע 

  )10.34%(  37  )27.08%(  52  תביעת חוב
  )56.159%(  201  )38.54%(  74  תרופה אחרת

  )100%(  358  )100%(  192  ס� הכל

  

  

 
, 13) 2(ד לד"פ, מ"אלקו חרושת אלקטרו מיכנית ישראלית בע' מ נ"איליט בע 529/78א " למשל עראו  132

  .162' עמב, 87ש "הלעיל , זוסמ�; )1979 (21
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 תיקי שבה 192העליו�  נדונו בבית המשפט 1970–1948בשני , 4מס- כמתואר בטבלה 

  תיקי שבה נתבעו 358 נדונו בבית המשפט העליו� 2016–1970נתבעו תרופות ובשני
הממצא הבולט ביותר הוא ). 1970לא כולל תיקי שבה החוזה נכרת לפני שנת (תרופות 
שיעור התביעות של כלל סעדי האכיפה מתו� כלל התצפיות ירד באורח חד , 1970שאחרי 

χ (�44% ל�61%מ
2(1)=15.491, p<0.001.(  

הסעד הראשי בגי� הפרת , מנתוני אלה עולה כי א� שלפי הדי� שקד לחוק התרופות
.  מתרופות אחרותמידה ניכרתסעדי האכיפה נתבעו בשיעור גבוה יותר ב, חוזה היה פיצויי

בפועל לאחר חקיקתו ,  שחוק התרופות העניק לתרופת האכיפה מעמד בכורהא�, בד בבד
כמו הממצאי .  מהתרופות האחרותניכרת מידהנתבעו סעדי אכיפה בשיעור נמו� יותר ב

א� ממצאי אלה מפתיעי למדי בהתחשב בתפיסה הרווחת בקרב , הקודמי שתיארנו
 וה א� אינ מתיישבי ע ; השינוי במעמדה של תרופת האכיפהבדבר שופטי ומלומדי
 בהיק� השימוש בסעדי אכיפה אחרי ל ממשששלפיה לא חל שינוי , ההשערה הספקנית

  .חקיקתו של חוק התרופות
וממצאיה מתוארי ,  ערכנו בחינה לאור� זמ�, לשיעורי סעדי האכיפה שנתבעונוגעג ב

נית� להבחי� ברווחי הביטחו� הרחבי המגבילי את היכולת , ג במקרה זה .7' בתרשי מס
  .משמעיות מהגר��להסיק מסקנות חד
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 ניה לא מצאנו הבדל מובהק בי,שש ותשע שני,  זמ� של שלושפרקישווינו בי� כאשר ה
χ: 1974–1971 אל מול 1970–1968(

2(1)=1.05, p=0.306 ;1965–1970 אל מול 
1971–1976 :χ

2(1)=0.004, p=0.948 ;1962–1970 1979–1971 אל מול :χ
2(1)=0.004, 

p=0.95.(133תמיכה לטע נה שהחוק השפיע על שיעורי  א� ממצאי אלה אינ מספקי
  .התביעה של סעדי אכיפה

  פסיקת בתי המשפט במקרי� שבה� נתבעה אכיפה) ב(

הגור השני העשוי להסביר את הירידה החדה , בצד העדפות התובעי, כמוסבר לעיל
בשיעור הפסיקה של סעדי האכיפה הוא הכרעותיה של בתי המשפט במקרי שבה נתבעו 

נית� לצפות לעלייה בנכונות היה , הפסיקה והספרות המשפטית, קהלפי החקי. סעדי אלה
  . של בתי המשפט לפסוק סעדי אלה

כאשר בוחני רק את המקרי שבה אחד מסעדי האכיפה נתבע מלכתחילה , למעשה
 �89%הענקת סעדי האכיפה בבית המשפט העליו� ירדה מ, ובית המשפט פסק תרופה כלשהי

כפי שהכרעותיה משתקפות (ובבתי המשפט המחוזיי , 1970 אחרי �84% ל1970לפני 
זו לא , כלומר. 1970 אחרי �81% ל1970 לפני �87%היא ירדה מ) בבסיס הנתוני הראשי

אלא שג מתו� , בלבד שאחרי חוק התרופות פחתה הנטייה של תובעי לדרוש סעדי אכיפה
פחות לפסוק סעדי בתי המשפט נטו , התיקי שבה נתבע הסעד הזה והתביעה התקבלה

: בית המשפט העליו�(בשני המקרי הירידה אינה מובהקת סטטיסטית , ע זאת. אכיפה
χ

2(1)=0.84, p=0.36 ;χ: בתי המשפט המחוזיי
2(1)=1.379, p=0.24( , המרכזי כ� שהגור

  .  נעו� בהעדפות התובעי1970לירידה בפסיקת סעדי אכיפה אחרי 
 להניח שבחירת התרופות הנתבעות בידי הנפגעי סביר, כמתואר ביתר פירוט בהמש�

. נכונות של בתי המשפט לפסוק את התרופות השונותהערכת לגבי מביאה בחשבו� את 
לפיכ� .  ייטה פחות לתבוע תרופה זו,נפגע הצופה שבית המשפט לא ייעתר לתביעת אכיפה

 לפסוק את צאי שלא חלה ירידה ממשית ג בנכונות של בתי המשפטמאי� להסיק מהמ
  . סעדי האכיפה

  עסקאות במקרקעי�. 4

כמו ג בפסיקת (הקטגוריה הגדולה ביותר של חוזי בבסיס הנתוני שלנו , כמתואר לעיל
 1970 התצפיות בתקופה שלפני 169 מתו� 87 –) בית המשפט העליו� בדיני חוזי בכלל

חכירה , ת מכרלרבו,  היא עסקאות במקרקעי�– 1970 בתקופה שאחרי 333 מתו� �197ו
היה חוק התרופות לא ). 1' ראו טבלה מס(שכירות ומתנה , עסקאות קומבינציה, לדורות

בעקבות , משו שג לפי הדי� הקוד, חוזי אלהל בנוגעאמור לשנות את המצב המשפטי 
 מציגה את המספר 5'  טבלה מס134.לקבל צו לביצוע בעי� שלהנית� היה , המשפט האנגלי

 
לא נמצא אפקט , שבה נית� רק פסק די� אחד רלוונטי, 1973� ל1971נו את התקופה שבי� כאשר כלל ג�  133

χ (1979–1971 לשני� 1970–1965השני� בי� (מובהק 
2(1)=1.463, p=0.226 ( 1970–1962ובי� השני� 

 )).χ2(1)=0.376, p=0.54 (1979–1971לשני� 
, למקרקעי� המתייחסות עסקאות אכיפתעל  (132–128' בעמ, 81ש "לעיל ה, Jones & Goodhart ראו  134

 במשפט. מתנה חוזי ג� כוללת במקרקעי� עסקאות של הקטגוריה ).במקרקעי� ורישיו� במקרקעי� זכויות
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, שנתבעו בשל הפרת של חוזי מקרקעי�השונות היחסי של התרופות המוחלט והשיעור 
 8' ותרשי מס, )1970לפני ואחרי (בחלוקה לשתי התקופות , מתו� כלל התרופות שנתבעו
כאשר בוחני את שיעור התביעה של התרופות . ת גרפיצורהמציג את השיעור היחסי ב

הממצאי דומי לאלה , י�השונות מתו� כלל התצפיות המתייחסות לעסקאות במקרקע
 הנטייה של תובעי לבקש 1970בתקופה שאחרי . שהתגלו בבדיקה של כלל סוגי החוזי

χ (�46% ל�61%מ, ת ניכרמידהסעדי אכיפה ירדה ב
2(1)=5.841, p=0.02.(  

  עסקאות במקרקעי�: התרופות שנתבעו בפתיחת ההליכי� המשפטי�: 5' טבלה מס

בתקופה ה מספר הפעמי	 שנתבע  סוג התרופה
  )ושיעורה היחסי (1970שלפני 

בתקופה מספר הפעמי	 שנתבעה 
  )ושיעורה היחסי (1970שאחרי 

  )38.03%(  81  )56.12%(  55  צו לתת
  )0.47%(  1  )0%(  0  צו להימנע מלתת

  )3.29%(  7  )1.02%(  1  צו לבצע
  )0.47%(  1  )0%(  0  צו להימנע מלבצע 

  )4.23%(  9  )4.08%(  4  תביעת חוב
  )53.52%(  114  )38.78%(  38  אחרתתרופה 
  )100%(  213  )100%(  98  ס� הכל

  

  

  

 
 אלא, זו תרופה על המוטלות המגבלות משו� לא, כאלה חוזי� של בעי� ביצוע על מורי� אי� האנגלי
 שלעיתי�כלל  (מחייב תוק� בעלי אינ� כלל מתנה חוזי, )consideration (התמורה דרישת שבשל משו�

 לסעדי הנוגעי� השיקולי� שמבחינת מאחר אול�). מענייננו שאינ� עקיפי� בדרכי עליו להתגבר נית�
 לדי� 1970 לפני הישראלי הדי� בי� משווי� כאשר, מקרקעי� למתנת מכר בי� ניכר הבדל אי�, האכיפה

  .במקרקעי� עסקאות של בקטגוריה מקרקעי� מתנת ג� לכלול יש אחריו
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תמונה דומה מצטיירת כאשר משווי את שיעור הפסיקה של סעדי אכיפה בבתי המשפט 
  �37% ל�50%ירידה מובהקת שולית מ): במקרי שבה התביעה לא נדחתה(המחוזיי

)χ
2(1)=2.918, p=0.088 .(את הנית סעדי נתבעו וח למקרי שבה אול כאשר מגבילי

 �80% ל�82% ירידה בפסיקה של סעדי אכיפה מ–ההבדל בי� התקופות , אכיפה מלכתחילה
χ( שוב אינו מובהק סטטיסטית –

2(1)=0.036, p=0.85.(  
� מציגה את המספר המוחלט והשיעור היחסי של התרופות השונות 6' טבלה מס, לבסו

במקרי שבה הוענקה תרופה (סקאות מקרקעי� שפסק בית המשפט העליו� בשל הפרות בע
 9' מס ותרשי, )1970לפני ואחרי (בחלוקה לשתי התקופות , מתו� כלל התרופות, )כלשהי

  .ת גרפיצורהמציג את השיעור היחסי ב

  עסקאות במקרקעי�:  בבית המשפט העליו�שנתבעוהתרופות : 6' טבלה מס

תקופה מספר הפעמי	 שנתבעה ב  סוג התרופה
  )ושיעורה היחסי (1970 שלפני

בתקופה מספר הפעמי	 שנתבעה 
  )ושיעורה היחסי (1970שאחרי 

  )32.76%(  57  )54.24%(  32  צו לתת
  )0.57%(  1  )0%(  0  צו להימנע מלתת

  )1.15%(  2  )0%(  0  צו לבצע
  )0.57%(  1  )0%(  0 צו להימנע מלבצע 

  )5.75%(  10  )1.69%(  1  תביעת חוב
  )59.25%_(  103  )44.07%(  26  תרופה אחרת

  )100%(  174  )100%(  59  ס� הכל
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 �56%שיעור הפסיקה של סעדי אכיפה בבית המשפט העליו� ירד מ, מתו� כלל התצפיות
χ (�41%ל

2(1)=4.08, p=0.04(, סעדי נתבעו  אול כאשר מגבילי את הניתוח למקרי שבה
 �86% ל�87%י אכיפה מ ירידה בפסיקה של סעד–ההבדל בי� התקופות , אכיפה מלכתחילה

χ( שוב אינו מובהק סטטיסטית –
2(1)=0.004, p=0.95.(  

 1970הירידה החדה בנטייה של תובעי לתבוע סעדי אכיפה בעסקאות מקרקעי� אחרי 
, לעומת זאת. היא מפתיעה ומנוגדת להתבטאויות הרווחות בפסיקה ובספרות המשפטית

במקרי , ה בבתי המשפט בי� התקופותהיעדר הבדל מובהק סטטיסטית בפסיקת סעדי אכיפ
חוק ,  לעיל3.פרק ב�משו שכמוסבר בתת,  מפתיעואינ, שבה נתבעו סעדי כאלה

  .אכיפה בעסקאות מקרקעי�ל הנוגעהתרופות לא שינה למעשה את הכלל המשפטי 

  בסיס הנתוני� המשלי� של הפסיקה המחוזית. 5

 בית המשפט פסיקת של פחות או יותר הניתוחי דלעיל התבססו על נתוני אמיני ומלאי
 בחירות התובעי ופסיקותיה של בתי המשפט המחוזיי במקרי שנדונו שלו(העליו� 

 נוגעב, לעומת זאת. 2016–1948, לכל תקופת המחקר) בפסקי די� של בית המשפט העליו�
 אי� דר� מעשית להשיג, לרבות כל התקופה שקדמה לחוק התרופות, לרוב תקופת המחקר

 בכל המקרי שלא ) או של בתי משפט השלו(את הפסיקה של בתי המשפט המחוזיי
כיסוי שיטתי של הפסיקה המחוזית במאגר נבו . הסתיימו בפסק די� של בית המשפט העליו�

ביקשנו לבדוק עד כמה , כדי להתגבר באופ� חלקי על מגבלה זו. החל רק בשנות האלפיי
העולה , זיי ושל בחירות התובעי מלכתחילההתמונה של פסיקת בתי המשפט המחו

 לתקופה נוגעמשקפת את התמונה של כלל פסקי הדי� המחוזיי ב, מבסיס הנתוני הראשי
 יצרנו בסיס נתוני , כדי לבצע בדיקה זו.  כלל הפסיקה המחוזיתעלשבה יש בידינו נתוני

תנו יחוזה ואשר נמשלי שכלל את כל פסקי הדי� המחוזיי שעסקו בתרופות בשל הפרת 
 לא .  תצפיות�279ב פסקי די� ו�236מדובר ב, בס� הכול. �2014 ו2011, 2008, 2005בשני

משו שהכיסוי של הפסיקה המחוזית במאגר נבו באות� שני , בדקנו שני מוקדמות יותר
מספר גדול דיו של לכדי שנוכל להשוות את התמונה העולה מפסקי די� אלה . היה חלקי
פסק התייחסנו לכל התצפיות בבסיס הנתוני הראשי שבה� , בסיס הנתוני הראשיתצפיות ב

  . תצפיות�83 פסקי די� ו72ובס� הכול , �2016 ו2000 נית� בי� השני הדי� המחוזי
 השיעור היחסי של סוגי חוזי שוני בבסיס הנתוני עד כמהביקשנו לבחו� , ראשית

כפי .  פסקי הדי� שבבסיס הנתוני הראשי�72המשלי תוא את השיעור היחסי שלה ב
ישנו הבדל מובהק שולית בי� . התמונה הכללית דומה למדי, 10 ' מסשנית� לראות בתרשי
 פסקי �236בי� אלה שנדונו בו פסקי הדי� שבבסיס הנתוני הראשי �72סוגי החוזי שנדונו ב

 χ(הדי� שבבסיס הנתוני המשלי
2(5)=9.803, p=0.081 .(מבחינת סוג , הכיוצא בז ג

  בי� שני של ממש לא היה הבדל –תאגידי או גופי ציבוריי ,  אנשי פרטיי–התובעי
 χ(בסיסי הנתוני

2(2)=0.415, p=0.813.(  
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 לאחר מכ� השווינו בי� הנטייה של התובעי לתבוע אכיפה ושל בתי המשפט המחוזיי

נמצא הבדל מובהק סטטיסטית . כפי שהיא עולה משני בסיסי הנתוני, לפסוק אכיפה
שבה� נתבעה אכיפה ( התצפיות שבבסיס הנתוני הראשי 83מבחינת תביעת האכיפה בי� 

שבה� נתבעה אכיפה ( התצפיות שבבסיס הנתוני המשלי 279בי� ו)  מהתצפיות�38%ב
χ) ( מהתצפיות�26.5%ב

2(1)=4.471, p=0.034 .(מבחינת פסיקת האכיפה בבתי , לעומת זאת
לא נמצא הבדל מובהק בי� המאגרי , פט המחוזיי במקרי שבה נפסקה תרופההמש

)χ
2(1)=2.406, p=0.121 .( תרופת האכיפה מלכתחילה ובסופו נתבעה מתו� המקרי שבה

 �23 מ65%בתי המשפט המחוזיי פסקו תרופה זו ב, של דבר נפסקה תרופה כלשהי
. צפיות שבבסיס הנתוני המשלי הת�47 מ�77%התצפיות שבבסיס הנתוני הראשי וב

χ(הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית , שוב
2(1)=1.011, p=0.315 .(  

ההבדל המובהק היחיד בי� שני המאגרי נמצא בנטייה של התובעי לתבוע , כאמור
קשה להצביע על גור ברור . שהייתה גבוהה יותר בבסיס הנתוני הראשי, סעדי אכיפה

א� קשה ) 1970בפרט התקופה שלפני ( על תקופות אחרות ובהיעדר נתוני, להבדל זה
ההבדל עשוי להעיד על כ� שהנטייה של תובעי , מכל מקו. להסיק ממנו מסקנות ברורות

כפי שהיא משתקפת בבסיס הנתוני ,  סעדי אכיפה בעשורי האחרונילתבועלהימנע מ
הגיעו לדיו� בבית המשפט לרבות אלה שלא (הדי�   בכלל פסקיחזקה עוד יותר, הראשי שלנו

ככל שמבחינה זו קיי אפקט סלקציה בהגשת ערעורי לבית המשפט , כלומר). העליו�
  .אפקט זה אינו מחליש את הממצאי שלנו אלא מחזק אות, העליו�

  סיכו� והערות נוספות. 6

ה� לפני חקיקתו של חוק , ראשית. חמישה ממצאי מרכזיי עולי מהניתוח שהוצג לעיל
הסעד העיקרי שנפסק בבית המשפט העליו� ובבתי המשפט המחוזיי , ופות ה� אחריההתר

לא היה הסעד העיקרי בשל הפרת ) במקרי שהגיעו להכרעתו של בית המשפט העליו�(



  ט"תשע מט משפטי�  איל זמיר ואורי כ�, ר'לאו	 יהודה אנידג

52  

סעדי אכיפה נפסקו בבית , כאשר פיצויי נחשבו התרופה הראשונית, 1970לפני . חוזה
כאשר , 1970 אחרי ואילו, ת� סעד כלשהו מפסקי הדי� שבה ני�56%המשפט העליו� ב

מדובר .  מפסקי הדי� בלבד�37%ה נפסקו ב, אכיפה נחשבה הסעד הראשוני והעיקרי
 �53%בבתי המשפט המחוזיי הירידה הייתה מ. 34%או ,  נקודות אחוז19בירידה של 

  . 34% נקודות אחוז או �18כלומר ב, �35%ל
הירידה החדה בנטייה של תובעי לתבוע הגור הישיר לירידה האמורה היה , שנית

ככל שמדובר . 28%או ,  נקודות אחוז17כלומר ירידה של , �44% ל�61%מ, סעדי אכיפה
, בניגוד לתפיסה הרווחת בפסיקה ובספרות המשפטית, בפסיקת סעדי אלה בבתי המשפט

 חלה אלא שא�, לא זו בלבד שלא חלה עלייה בפסיקה זו במקרי שבה נתבעו סעדי אכיפה
 נקודות �5ב, כלומר( בפסיקה של בית המשפט העליו� �84% ל�89%מ: ירידה מסוימת

 בפסיקה של בתי המשפט המחוזיי כפי שהיא משתקפת �81% ל�87%ומ) �6%או ב, אחוז
 א כי ירידות אלה –) �7%או ב,  נקודות אחוז�6ב, כלומר(בפסיקה של בית המשפט העליו� 

 עשויה תביעה של סעדי אכיפהשיעור ההירידה ב, כמוב�. יתאינ� מובהקות מבחינה סטטיסט
  . נכונותו של בית המשפט להעניק את הסעדי השוניבדברשל התובעי מההערכות לנבוע 

הנטייה של תובעי למעט בתביעה של סעדי אכיפה בשנות האלפיי הייתה , שלישית
  א� בשורה התחתונה לא ,מאשר בבסיס הנתוני הראשייותר חזקה בבסיס הנתוני המשלי

היה הבדל מובהק סטטיסטית בפסיקה של סעדי אלה בבתי המשפט המחוזיי בי� בסיס 
 כפי שהיא מצטיירת , תמונת הפסיקה המחוזיתא. הנתוני הראשי לבסיס הנתוני המשלי

נראה אפוא שאפקט זה אינו מחליש את ,  הושפעה מאפקט סלקציה,בבסיס הנתוני הראשי
 .אלא א� מחזק אות, לנוהממצאי ש

שש ותשע שני לפני ,  של שלושפרקי זמ�הניתוח לאור� זמ� וההשוואה בי� , רביעית
ואחרי חקיקתו של חוק התרופות לא העלו הבדל מובהק סטטיסטית בנטייה לתבוע או 

משו , אול יש להתייחס להיעדר ממצא זה בזהירות רבה. בנכונות להעניק סעדי אכיפה
  . ר קט� של תצפיות בכל אחת מהשנישמדובר במספ

 לשיעור הפסיקה של סעדי אכיפה בבית המשפט נוגעהתמונה שתוארה לעיל ב, חמישית
  .העליו� נמצאה ג כאשר בדקנו רק עסקאות במקרקעי�

יש לזכור כי ג כאשר מדובר , נוס� על הניתוח הנפרד שערכנו לעסקאות במקרקעי�
חוק התרופות לא חולל בהכרח שינוי , של צווי מניעהבאכיפה של חיובי כספיי ובהוצאה 

 בית המשפט העניק כאשר בוחני רק את המקרי שבה 135.לעומת המצב המשפטי הקוד
, בחיוב לפרוע חוב או בצו מניעה,  שלא היה מדובר בעסקה במקרקעי�א�סעד אכיפה 

ופת הביניי היה מקרה אחד כזה בתק, 1970מתברר שלא היו מקרי כאלה בתקופה שלפני 
לא נראה שחקיקתו של ,  אול אפילו במקרי הללו1970.136והיו שבעה בתקופה שאחרי 

 
 . והטקסט הסמו לה�86–83ש "ה לעיל ראו  135
כוללת ג� עסקאות קומבינציה ובמקרי� הקטגוריה של עסקאות במקרקעי� ,  שמונה פסקי די� אלהמלבד  136

 פעולות שבאורח מסורתי נמנע –נדירי� צו האכיפה בחוזי� אלה עשוי להתייחס לביצוע עבודות בנייה 
�אול� ). 5 ה#שלעיל ( עוניסו�  בעניי�פסק הדי� המרכזי בנושא זה הוא פסק די�. המשפט האנגלי מלאכו

 ג� בנייה חוזי לאכו� הנכונות התרחבה השני� במרוצת, )407–405' בעמ, ש�(בפסק הדי� כמוסבר 
 I. C. F. SPRY, THE; 189–184' בעמ, 81ש "לעיל ה ,JONES & GOODHART ג�ראו  (האנגלי במשפט



   אמפיריי�תיאוריה וממצאי�, די�: המהפכה במעמדה של תרופת האכיפה  ט"עתש מט משפטי�

53  

) והוכרע לפי הדי� הקוד(בפסק הדי� שנית� בתקופת הביניי . חוק התרופות חוללה שינוי
 היה מדובר בחיוב למכור או להקצות ,1970ובשלושה משבעת פסקי הדי� מהתקופה שאחרי 

 חיובי כאלה ניתני לאכיפה ג במשפט 137.ינ� נסחרות בבורסהמניות בחברות שא
   138.עשרה לפחות מאז המאה התשע, האנגלי

באחד דובר בצו אכיפה לביצוע עבודות בנייה בידי ,  ארבעת פסקי הדי� הנותריתו�מ
 – שנית� בהסכמת הצדדי כחלק מהסכ פשרה שלבקשת קיבל תוק� של פסק די� ,קבל�

 פרשת – בפסק די� אחר 139. לעמדת הקבל�המנוגדת בית המשפט ולא מכוח הוראה של
ברוב של חמישה מול ארבעה ,  דחה בית המשפט העליו�– 140נחמניהביציות של בני הזוג 

 לכ� שבית החולי שהחזיק בביציות ,את התנגדותו של בעל שנפרד מאשתו, שופטי
ספק א . דקאיתהמוקפאות ימסור אות� לאישה לש השלמת התהלי� באמצעות א פונ

פסיקת , משו שלשיטת של שופטי הרוב, פסק הדי� ראוי בכלל להיכלל ברשימה שלנו
אלא רק הכריעה שאי� תוק� להתנגדותו למסירת , לא אכפה על הבעל לבצע דבר כלשהו

ברוב ,  במקרה השלישי מתו� הארבעה הורה בית המשפט141.הביציות בידי בית החולי
 הג שפסיקה 142.של עובד שפוטר שלא כדי� בידי מעביד ציבוריעל החזרתו לעבודה , דעות

 וא� את פסיקתו של בית המשפט העליו� בתקופת ,זו סותרת את הדי� שקד לחוק התרופות

 
PRINCIPLES OF EQUITABLE REMEDIES: SPECIFIC PERFORMANCE, INJUNCTIONS, 

RECTIFICATION AND EQUITABLE DAMAGES 110–116 (4th ed. 1990)( .שלפי ,  על כ�יתר �א
מאחר שדובר ש� במינוי כונס נכסי� שישתלט על אתר , פסק הדי� עוסק בתרופת האכיפה, הנמקתו

 לפי הסיווג –שלי� את הבנייה  ולא באכיפה על חברת הבנייה עצמה לה–הבנייה וישלי� את הבנייה 
השוו . המקובל באנגליה צו כזה אינו נתפס כלל כביצוע בעי� וא� ספק א� יש לראותו כאכיפה במשפטנו

Rowan ,19–18' עמב, 71ש "ה לעיל. 
 826/75א "ע; )1968ת מניות משנת חוזה למכיר) (1974 (189) 1(כטד "פ, נקר' מג� נ 26/73 א"ראו ע 137

) 1976 (831) 3(ד ל"פ, מ" צמיגי� ושירותי� בע–צמג ' מ נ"בע) חברה לשיווק צמיגי� בישראל(צ "חל
הקצאת מניית יסוד בחברה שהעניקה לבעלת המניה זכות לרכוש צמיגי� בתנאי� דומי� לתנאי� שניתנו (

לפי חוק התרופות ולפי הדי� האנגלי שקד� בית המשפט ניתח את השאלה ; לשאר בעלי מניות היסוד
משו� שאמנ� הקצאת המניה כרוכה ,  שניה� יש מקו� לאכו� את החיובשלפיומצא , לחוק התרופות

ודאות באשר לאופ� הקיו� ובעצ� מדובר רק �א אי� כל אי, ביחסי� מתמשכי� למכירת מיטלטלי�
הקצאת ) (24.8.2010, פורס� בנבו (צבי �ב' נ צעדי 8456/06א "ע; )באכיפה של תנאי תשלו� מסוימי�

פורס� (מ "קי וסטינג בע' מ נ"בע) 1999(רז כוכבא אחזקות א 6437/13א "ע; )מניות בחברה פרטית
  ). אכיפה של זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות בחברה) (24.6.2015, בנבו

 A contract to transfer shares in an“ (164–161' בעמ, 81ש "לעיל ה ,JONES & GOODHARTראו   138
unquoted company will generally be specifically enforced at the suit of either purchaser or 
vendor. A contract to purchase new shares to be issued by a company may also be specifically 

enforced” [footnotes omitted].(  
 ).1981 (274) 4(להד "פ, לוי' נ קוסטה 506/81א "ע  139
  ).1996 (661) 4(נד "פ, נחמני' נ נחמני 2401/95א "דנ  140
אמנ� שופטי המיעוט סברו שיש בהכרעת הרוב כדי ).  בהשופטפסק דינו של  (747–745' בעמ, ש�  141

 אול�, )כה��שטרסברג השופטת פסק דינה של, 687' בעמ, ש�(לכפות על הבעל הורות נגד רצונו 
 את שדחו, המיעוט שופטי שבו האופ� ולא, השאלה את מסגרו הרוב שופטי שבו האופ� חשוב לענייננו
 .אותה מסגרו, האישה תביעת

 ).19.11.2013, פורס� בנבו(בית הדי� לעבודה ' נ פונדקי �1719/11 "בג  142
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 יש לזכור שבסוגיה זו חלו בארבעי השני האחרונות שינויי משמעותיי לא 143,הביניי
ברה הנכונות לאכו� חוזי עבודה על  ובשניה ג–אלא ג בדי� האנגלי , רק בדי� הישראלי
 שינוי ההלכה בסוגיה זו לא נבע 144. ובמיוחד על מעבידי ציבוריי,מעבידי גדולי

השולל , לחוק) 2(3תו של דבר הוא מנוגד לסעי� י ולאמ,מחקיקתו של חוק התרופות
  . מפורש את האכיפה של חיוב לתת או לקבל שירות אישיב

שבו בית המשפט העליו� הורה על אכיפה אחרי , פלוריא�  בעניי�די�הנותר אפוא פסק 
נית� לקבל סעד זה בדי� שקד לחוק היה חוק התרופות בנסיבות שבה� מ� הסת לא 

 � באותו מקרה דובר באכיפה 145. לקבלו בדי� הנוהג באנגליה כיואפשר�איהתרופות וא
המשפט המחוזי בית . שהופר בידי יצרנית השטיחי, של חוזה מסחרי לקניית שטיחי

, הערעור הוגש בידי הקונה, באורח אירוני.  אכיפה– העניק לקונה את הסעד הראשי שביקש
וקבל על כ� שבית המשפט המחוזי העניק לו את הסעד הראשי שביקש , שניח על תביעתו

בית המשפט העליו� דחה את הערעור בנימוק שאי� . ולא את הסעד החלופי של פיצויי
  . על כ� שקיבל את מבוקשותובע יכול לערער

שא� א בוחני רק את פסקי הדי� הבודדי שאינ עסקאות במקרקעי� , עולה מהמקוב�
אי� ראיות ממשיות לקיומו של מהפ� , ואינ תביעות לצווי מניעה או לאכיפת חיוב כספי

  .בהיזקקות המעשית לסעדי האכיפה

  הסברי� אפשריי� לירידה בהיזקקות לסעדי אכיפה. ה

אי� ,  חוק התרופות לא חולל כל שינוי מעשי במעמד של סעדי האכיפה במשפטנוג א
לא זו בלבד , לפי ממצאי אלה. בכ� כדי להסביר את הממצאי שתוארו בפרק הקוד

 –ששיעורי התביעה והפסיקה של סעדי האכיפה לא עלו בעקבות חקיקתו של חוק התרופות 
עת שהפיכתה של תרופת האכיפה לסעד מאחר שקשה להעלות על הד. למעשה ה ירדו

תרנו אחר , של הנפגע בחוק התרופות גרמה לירידה בהיזקקות לה" הראשוני והעיקרי"
: בפרק זה נבח� ארבעה גורמי אפשריי. גורמי אחרי העשויי להסביר תופעה זו

התארכות , החינו� המשפטי של השופטי, שינויי שחלו בתרופות אחרות בשל הפרת חוזה
  .ידואליז בחברה הישראליתווהליכי המשפטיי ועליית האינדיה

  שינויי� אחרי� בדיני התרופות. 1

אחד הגורמי האפשריי לירידת ההיזקקות לסעדי אכיפה הוא שינויי שחולל חוק 
א תרופות . בזכאות לתרופות אחרות בשל הפרת חוזה, או שחוללה הפסיקה, התרופות

א� טבעי הוא שתפחת ההיזקקות , ר בעקבות החוק והפסיקהאחרות הפכו אטרקטיביות יות
, הקלה בשימוש בתרופת הביטול: שלושה שינויי כאלה ראויי לבדיקה. לסעדי האכיפה

 
 .4ש "לעיל ה, צרי עניי�ראו   143
  . והטקסט הסמו לה�120� ו81ש "ה לעיל ראו  144
 ).1990 (504) 1(מדד "פ, מ" כרמל בעגלנוט 'פלוריא� נ 121/86א "ע  145
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והאפשרות לקבל סעדי כספיי העולי על אינטרס , הקלה בתביעה של פיצויי ציפייה
  .נבח� אות לפי סדר זה. הציפייה של הנפגע

  תרופת הביטול) א(

הא השינויי שחולל חוק התרופות בקשר לתרופת הביטול יכולי להסביר את הירידה 
בדי� שקד לחוק התרופות התאפשר ביטול של החוזה רק כאשר ? בהיזקקות לסעדי אכיפה

 146.ובתי המשפט נרתעו מלאפשר ביטול חלקי של החוזה, הופר תנאי יסודי של החוזה
יטול אינו טיבו של החיוב המופר אלא יסודיותה לפי חוק התרופות המבח� לב, לעומת זאת
 נית� לבטל ,וא החוזה נית� להפרדה לחלקי; ) לחוק התרופות�7 ו6סעיפי (של ההפרה 

קשה לומר א ועד כמה הגבירו שינויי ,  ע זאת147).לחוק) ג(7סעי� (את החלק שהופר 
 לבטל את החוזה אמנ לפי החוק החדש נית�. אלה את האטרקטיביות של תרופת הביטול

בי� של חיוב יסודי (אול ביטול בשל הפרה שאינה יסודית , ג בשל הפרת חיוב שאינו יסודי
יתרה . לחוק) ב(7כפו� לדרישת הארכה ולסייג הצדק שבסעי� ) ובי� של חיוב שאינו יסודי

כל שימוש בזכות הביטול כפו� לחובה להשתמש בזכויות ובתרופות חוזיות בדר� , מזו
 דיני הביטול שקדמו לחוק התרופות א� הקלו ע הנפגע בכ� 148.לב  ובתומקובלת

נוכח השלמת הנפגע בשתיקה ע לשהכירו ביתר קלות באפשרות של התבטלות החוזה 
 זאת 149. לחוק התרופות דורש הודעה של הנפגע למפר תו� זמ� סביר8 סעי� ואילו, ההפרה

ביטול החוזה בידי הנפגע אינו , רופות לחוק הת8ה� לפי הדי� הקוד ה� לפי סעי� , ועוד
שברוב המקרי שבה נדונה תרופת הביטול בבתי , משמע. דורש פנייה לבית המשפט

א הירידה בתביעה ובפסיקה של סעדי .  נלווה דיו� זה לתביעות השבה או פיצויי,המשפט
 שחלו היה זה אפוא בראש ובראשונה בשל שינויי, אכיפה נבעה משינויי בתרופות אחרות

  .נפנה אפוא לבחו� את אלה. השבה ופיצויי: בתרופות העשויות להתלוות לביטול

  פיצויי ציפייה) ב(

 � לחוק התרופות ה� לפי הדי� האנגלי שהשתק� בדי� הישראלי שקד לחוק 10ה� לפי סעי
אילו קוי נמצא זכאי הנפגע לפיצויי שיעמידו אותו במצב כספי שבו היה , התרופות

היותו של הנזק , קשר סיבתי בי� ההפרה לנזק, נזק, זכאות זו דורשת הוכחת הפרהו; החוזה
כתוצאה מסתברת של , בעת כריתת החוזה, נית� לצפייה מראש מנקודת מבטו של המפר

 
, 276 כו הפרקליט# 1969–תשכ#ט, )תרופות בשל הפרת חוזה(צעת חוק דיני החוזי�  #הצלטנר זאב ראו  146

דניאל פרידמ� #תרופות בשל הפרת חוזה# ; ")הצעת חוק דיני החוזי�"צלטנר : להל� ()1971 (278–277
 .)1973 (136–135, 134 ג משפט עיוני

, 26ש "הלעיל , פרידמ� וכה�; 667–576, 553–541' בעמ, 25ש "לעיל ה,  שלו ואדרראו אלה הוראות על  147
  .350–293' בעמ

 .373–367' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרידמ� וכה�; 694–667' בעמ, 25ש "לעיל ה,  שלו ואדרראו  148
היא אלמנט מרכיב או ) תגובה להפרה(' קבלה'הא�  "קרמניצר מרדכי ראו התרופות לחוק שקד� הדי� על  149

, 25ש "לעיל ה, ראו שלו ואדר, על הדי� הנוהג). 1969 (628 א משפטי�" ?תנאי מוקד� להפסקת חוזה
 .667–637 'בעמ
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 תרופת בעניי� אול בעוד הדי� הקיי תוא את ההלכה האנגלית 150.וכימות הנזק, ההפרה
לפי . ני ששרר אזמא'י� הקוד לפי הדי� העותלכאורה הוגבלה תרופה זו בד, הפיצויי
  הותנתה זכותו של הנפגע ,נימא' לחוק הפרוצדורה האזרחית העות�107 ו106סעיפי

זולת א כלל החוזה ויתור על הצור� בהתראה (לפיצויי במשלוח התראה נוטריונית למפר 
 היה הנפגע ,רק במקרה של הפרה שיסודה בכוונה רעה, �110 ו109 ולפי סעיפי 151;)כזו

לפי ההלכה הקודמת ,  זאת ועוד152.ולא רק על חסרו� כיס, זכאי לפיצויי בעד אובד� רווח
תניית פיצויי מוסכמי שללה את זכותו של הנפגע לתבוע פיצויי על הנזקי שנגרמו לו 

 ובתי המשפט נרתעו מפסיקת פיצויי 153;א� א ה עלו על הפיצויי המוסכמי, למעשה
  154.ו ממוניעל נזק שאינ

 ככל שמדובר בצור� . ה נראימכפי שפחות אול כל ההבדלי הללו משמעותיי
שמקורו במשפט הצרפתי ושאינו מוכר במשפט , יש להזכיר כי כלל זה, בהתראה נוטריונית

 לכ� הנטייה הייתה 155.לא נשא ח� בעיני הפסיקה והספרות שקדמו לחוק התרופות, האנגלי
 והפסיקה הכירה 156,מקרי שבה לא היה בה כדי להועיללוותר על הצור� בהתראה ב

 אשר להבחנה 157.בוויתור מכללא על הצור� בהתראה ג א החוזה לא כלל ויתור מפורש
בית המשפט העליו� פסק כי , בניגוד לפסיקה בתקופת המנדט, בי� הפסד רווחי לחסרו� כיס
בי� המחיר המוסכ לשווי  חייב לפצות את הקונה על הפער ,מוכר שאינו מקיי את חלקו

סיווג את ההפרש , כלומר, "בכוונה רעה"הנכס בעת ההפרה א� א ההפרה לא הייתה 
כגו� , כאשר הממכר הוא נכס מניב,  יתר על כ�158.האמור כחסרו� כיס ולא כאובד� רווח
יכול פסק בית המשפט שג הרווחי שהיה הנפגע , מכונות טוויה או בית שנית� להשכירו

 הרווחי מהפעלת המכונות ודמי השכירות מהשכרת הבית בדוגמאות אלה –נכס להפיק מה

 
 ,Hadley v. Baxendale, (1854) 9 Exch. 341; Victoria Laundry (Windsor) ראו האנגלי הדי� על  150

Ltd. v. Newman Ind., Ltd., [1949] 2 K.B. 528 ;CHITTY ON CONTRACTS , עמב, 81ש "הלעיל '
, פרידמ� וכה�; 351–281' בעמ, 25ש "לעיל ה,  שלו ואדרכללי באופ� ראו הנוהג הדי� על. 1849–1798
 .675–564, 554–531' בעמ, 26ש "הלעיל 

  .280' בעמ, 146ש "הלעיל , "הצעת חוק דיני החוזי�"צלטנר ; 134' בעמ, 146ש "הלעיל , פרידמ� ראו  151
 .280' בעמ, 146ש "לעיל ה, "חוזי�הצעת חוק דיני ה"צלטנר ; 134' בעמ, 146ש "הלעיל , פרידמ� ראו  152
 .282' בעמ, ש�, "הצעת חוק דיני החוזי�"צלטנר  ראו  153
 .136' בעמ, 146ש "הלעיל , פרידמ� ראו  154
 244, 231, 140 כג הפרקליט" נגליי� בהפרת החוזהההתראה הנוטריונית והדיני� הא "טדסקי גד ראו  155

 כר, כללי חלק: חוזי� דיני צלטנרזאב ; ")ההתראה הנוטריונית"טדסקי : להל� ()שני חלקי�) (1963(
  ).חוזי� דיניצלטנר : להל� ()1970 (253 שלישי

 .150–144' בעמ, 155ש "לעיל ה, "ההתראה הנוטריונית"טדסקי ; 252–250' בעמ, ש�  156
ש� הוסק הוויתור מקיומה של תניית פיצויי� ) (1967 (741 כאד "פ, נעמה' נ פר� 286/67א " עראו  157

. 253' בעמ, 155ש "לעיל ה ,חוזי� דיני צלטנר; )מוסכמי� על כל יו� של איחור בהשלמת המלאכה
 החקיקה של תכליתית פרשנות, )238–234' בעמ, ש� (טדסקי של במאמר מוסגר נעיר כי לדעתו

 היה הנפגע שבה� במקרי� א� חלה ההתראה שדרישת מסקנה לכלל להביא צריכה הייתה ניתמא'העות
 .הפרתו בשל החוזה בביטול או אכיפה בסעדי מעוניי�

' בעמ, 155ש "לעיל ה, זי�דיני חו צלטנר; )1951 (644–630, 625 הד "פ, לאלו' נ דוויק 99/49א " עראו  158
191–193. 
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 בית המשפט פירש את המושג חסרו� כיס בהשראת המבח� של 159. ה בבחינת חסרו� כיס–
 ובכ� צמצ מאוד את הפער 160, האנגליתHadley v. Baxendaleשנקבע בהלכת " נזק טבעי"

וי על נזקי תוצאתיי א� א ההפרה לא המאפשר פיצ, בי� הדי� המקומי לדי� האנגלי
 על ההלכה שלפיה תניית פיצויי מוסכמי חוסמת את דרכו של 161.הייתה בכוונה רעה

הנפגע לתבוע פיצויי על נזקיו הממשיי הגבוהי יותר התגברו בתי המשפט על ידי סיווגה 
 162.טלהולפיכ� כב) כאשר היא לא הבחינה בי� הפרות שונות(של התניה כקובעת קנס 

� לחוק התרופות הרחיב את סמכותו של בית המשפט לפצות את 13הג שסעי� , לבסו
 163.א� כיו אי� בתי המשפט נחפזי לפסוק פיצויי כאלה, הנפגע על נזקי לא ממוניי

כ� שהפער בי� דיני הפיצויי שקדמו לחוק התרופות לדיני ידי  למביאותסיבות אלה ואחרות 
 הג שאיננו שוללי את האפשרות שהעלייה 164.גדולו כה הפיצויי לפי החוק אינ

לא זו מסתבר ש, באטרקטיביות של תרופת הפיצויי תרמה לירידה בהיזקקות לסעדי אכיפה
  .הייתה סיבה מרכזית

  סעדי� כספיי� העולי� על אינטרס הציפייה) ג(

אילו מצאי נא תובעי יכולי לקבל תרופות שיעמידו אות במצב טוב יותר מזה שבו היו 
 שתי . שלכל היותר מעמידה אות במצב זה, ה ייטו פחות להסתפק באכיפה, החוזהקוי

בעקבות ) בעי� או בשווי(תרופות כאלה ה� נטילת הרווחי שהפיק החייב מהפרתו והשבה 
 165.שבמשפטנו עשויות לעלות על אינטרס הציפייה של הנפגע, ביטול חוזה בשל הפרתו
וע ולפסוק תרופות אלה אינה יכולה להסביר את התוצאות שתוארו אול ג האפשרות לתב

, העשויה לעלות על אינטרס הציפייה, ככל שמדובר בהשבה בעקבות ביטול החוזה. לעיל
אלא הייתה ועודנה מקובלת ג בשיטות , אפשרות זו לא התחדשה אחרי חוק התרופות

 די�הה באורח גור� בפסק הזכאות לה הוכר,  אשר לנטילת רווחי המפר166.המשפט המקובל
אול בכל בסיס הנתוני יש רק מקרה אחד שבו תרופה זו , 1988 משנת אדרס בעניי�
ויש רק שניי שבה היא , אי� א� מקרה שבו היא נפסקה בבית המשפט המחוזי, נתבעה

ובאחד מהשניי היא לא חרגה מהגנה על אינטרס (נפסקה בבית המשפט העליו� 
   167).הציפייה

 
, שעשוע' מ נ" בעמאירטקסהנכסי� של חברת �באופ� אישי ובתור מקבל, ד"עו, כרמי 1/62א " עראו  159

 .)1962 (1204–1196, 1190) 2(טזד "פ
 .150ש "הלעיל , Baxendale עניי�  160
 .1204–1203' בעמ, 159ש "הלעיל , כרמי עניי�  161
 .644–643, 630' בעמ, 158ש "הלעיל , דוויק עניי�  162
 .682–676' בעמ, 26ש "הלעיל , פרידמ� וכה�; 312–299' בעמ, 25ש "לעיל ה,  שלו ואדרראו  163
 .245–147' בעמ, 155ש "ה לעיל ,חוזי� דיני צלטנרג�  ראו  164
 .67–66' בעמ, 25ש "לעיל ה, ראו למשל שלו ואדר  165
 ,E. ALLAN FARNSWORTH;2141' בעמ, 81ש "הלעיל , CHITTY ON CONTRACTS למשל ראו  166

FARNSWORTH ON CONTRACTS 334 (3RD ED. 2004). 
אגריפר�  8728/07 א"וע) 31ש "לעיל ה (אדרס �עניישני פסקי הדי� של בית המשפט העליו� ה�   167

ורק בראשו� נטילת רווחי המפר חרגה מהגנה , )15.7.2010 ,פורס� בנבו (מאירסו�' מ נ"אינטרנשיונל בע
ק את כל ממצאי� אלה עולי� בקנה אחד ע� הממצאי� של מחקר שבד. על אינטרס הציפייה של הנפגע

שנאת הפסד ונטילת רווחי "ראו איל זמיר לדיו� . בפסיקה הישראלית) ש�( אדרסאזכוריה של הלכת 
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לחרוג מהגנה על אינטרס הציפייה של הנפגע , לפחות תיאורטית, וספת העשויהתרופה נ
 �בבסיס הנתוני ,  אול שוב168. לחוק התרופות11היא פיצויי ללא הוכחת נזק לפי סעי

שבעה שבה היא נפסקה בבתי המשפט , שלנו היו רק תשעה מקרי שבה נתבעה תרופה זו
הממצאי שהוצגו לעיל לא . המשפט העליו�המחוזיי וחמישה שבה היא נפסקה בבית 

נית� לטעו� שג , לבסו�. היו משתני באורח מהותי אפילו השמטנו מקרי אלה מהניתוח
פיצויי הסתמכות וסעדי כספיי המכווני לשחזר את השקילות החוזית עשויי לעלות 

 שבה מספר המקרי,  אול ג א כ� הדבר169,במשפטנו על אינטרס הציפייה של הנפגע
  . ולכ� אי� בה כדי להסביר את התוצאות דלעיל,נתבעו או נפסקו סעדי כאלה הוא זניח

 לזמינות של תרופות העולות על אינטרס הציפייה הייתה השפעה א, תו של דברילאמ
בחלק  יותרקרוב לוודאי שהיא הפכה אות לאטרקטיביי , כלשהי על תביעת סעדי אכיפה

.  חוותה ישראל אינפלציה גבוהה מאוד�1985 ו�1973 השני בי. 1970מהתקופה שאחרי 
חל� זמ� מה עד שהשוק החל להתמודד ע תופעה זו באמצעות הצמדה של תמורות חוזיות 

מוכרי , כתוצאה מכ�. ההתמודדות לא הייתה מושלמת,  וג כאשר הוא עשה זאת–כספיות 
התמורה הכספית שלה , טיביימשו שבהיעדר מנגנוני הצמדה אפק, רבי הפרו את חוזיה

ה היו זכאי לפי החוזה נפלה במהירות מתחת לשווי הריאלי של הנכס שה התחייבו 
 170,רבינאי  בעניי�די� ההחל מפסק, ברבי ממקרי אלה). בשל הירידה בער� הכס�(לספק 

תו� התנאת האכיפה בתשלו התמורה , בתי המשפט אכפו על המוכרי לבצע את חיוביה
יו התשלו בהחל , כשהיא משוערכת או צמודה למדד כלשהו, ת שטר שולמההכספי

, ההצמדה או השערו� היו חלקיי בלבד,  אול בדר� כלל171.תשלו בפועלההמוסכ ועד 
 נדרשו הנפגעי מההפרה לשל סכו שהיה נמו� בערכי ריאליי מהתמורה החוזית לכ�ו

אכיפה הייתה אפוא , אינפלציה הגבוההבמהל� התקופה של ה,  בנסיבות אלה172.המוסכמת
שבמקרי רבי העמיד את הנפגע במצב כספי טוב יותר מזה שבו , סעד אטרקטיבי במיוחד

שיעורי התביעה והפסיקה של , כפי שראינו, וא� על פי כ�. אילו קוי החוזהנמצא היה 
  .1970 ירדו בהשוואה לשיעוריה לפני 1970אכיפה אחרי 

 עקרונית הנפגע מהפרת חוזה עשוי לזכות במשפטנו בסעדי שג א, עולה מהמקוב�
אי� בזכאות תיאורטית זו כדי להסביר את הירידה בשימוש , העולי על אינטרס הציפייה

  . 1970בתרופת האכיפה אחרי 
  
  

 
אשר גרוניס ומיכאיל , אליעזר ריבלי� (337–333, 323 ספר שלמה לוי�"  בעקבות הלכת אדרס–המפר 

 ).2013, קרייני עורכי�
א "ראו למשל רע(� למעשה את נזקיו  משו� שהנפגע זכאי לפיצויי� כאלה ג� א� הקטי,בי� היתר  168

 .))2003 (787) 5(ד נז"פ, מ"אוסי תכנו� והקמת מבני� ופיתוח בע' אינשטיי� נ 2371/01
השבת התעשרות ושחזור , פיצויי הסתמכות, פיצויי ציפייה: תרופות בשל הפרת חוזה"ראו איל זמיר   169

 ).2004 (176–128, 91 לד משפטי�" השקילות החוזית
 .5ש "לעיל ה, ינאירב עניי�  170
  .53–48' בעמ, 29ש "לעיל ה, רנר  171
  .52–50' בעמ, ש�  172
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  הערות נוספות) ד(
כמו ג ההכרה באפשרות , פרק זה דנו בהשערה ששינויי בדיני הביטול והפיצויי�בתת

מסבירי את הירידה , סעדי כספיי העולי על אינטרס הציפייה של הנפגעלקבל 
 לשלול את האפשרות שלשינויי אפשר�איהג ש. 1970בהיזקקות לסעדי האכיפה אחרי 

מהטעמי , אלה הייתה השפעה כלשהי על האטרקטיביות היחסית של סעדי האכיפה
  .לא הייתה השפעה חזקהזו שפורטו לעיל דומה ש

ניתוח הירידה בנטייה של התובעי לתבוע סעדי אכיפה ובנכונות של בתי , � כאוכ� 
כפי שנית� .  מותיר קושיה שאי� לנו תשובה טובה לה1970המשפט לפסוק אות אחרי 

חלק גדול מהירידה בהיזקקות לסעדי האכיפה , 9 עד 2 ומתרשימי 6 עד 2ללמוד מטבלאות 
לא חולל בו  סעד שחוק התרופות – כספי נעו� בירידה בהיק� התביעות לאכיפת תשלו

 אמנ ג ללא התביעות והפסיקות של סעדי לאכיפת חיוב כספי נותר 173.של ממששינוי 
 אול בעוד 174, בי� שיעורי התביעה והפסיקה של סעדי אכיפה לפני החוק ולאחריוניכרפער 

 בהתמשכות כספיי� את הירידה בשיעורי התביעה והפסיקה של סעדי אכיפה לאתלותנית� ל
משו ,  הסבר זה אינו חל על סעדי כספיי1970,175ההליכי המשפטיי בתקופה שאחרי 

שהתמשכות ההליכי משפיעה באותה מידה על האטרקטיביות של תשלו פיצויי ושל 
, תביעה לאכיפה של חיוב כספי הייתה ונותרה תביעה אטרקטיבית ביותר. תשלו חוב

.  לחוק התרופות2ה לתבוע לצדה ג סעדי אחרי לפי סעי�  א זוכרי שאי� מניעייחודב
ייתכ� שהירידה בתביעות לאכיפת חיוב כספי קשורה לשינויי מסוימי בסוג החוזי שנדונו 

שבה , כגו� הירידה בשיעור התיקי שעסקו בחוזי תיוו� (1970בבית המשפט העליו� אחרי 
 או בסוג ההפרות 176,)את שכרוכמעט תמיד התביעה מוגשת בידי מתוו� שלא קיבל 

נית� לשער שרוב ההפרות היו מצד המוכרי ולא מצד , בתקופות של אינפלציה חריפה(
משמעית �אול אי� בידינו תשובה חד). כ� שפחתו התביעות לאכיפת חיוב כספי, הקוני
  .ו"תיק. לשאלה

 החינו� המשפטי של השופטי� . 2

. י אכיפה הוא החינו� המשפטי של השופטיאחד הגורמי העשויי להתקשר לפסיקת סעד
כל שופטי בית המשפט העליו� רכשו את השכלת , בשני הראשונות שאחרי קו המדינה

 
לפי חוק התרופות ג� אכיפה של חיוב לתשלו� כספי כפופה לסייג הצדק , שלא כמו הדי� הקוד�, אכ�  173

 �ראו (אול� עצ� ההצדקה לתחולתו של סייג הצדק במקרה זה מפוקפקת . לחוק התרופות) 4(3שבסעי
לעיל , ראו שלו ואדר(היישו� שלו באכיפת חיובי� כספיי� נדיר למדי ; )29ש "הלעיל , סנילבי�עניי� 

 לדי� הכספית האכיפה די� את להשוות הדבר נועד, יוש� הוא שבה� ובמקרי�; )220–219' בעמ, 25ש "ה
 לתחבורה שיתופית אגודה" אגד" 3437/93א "ראו למשל ע (פיצויי� תביעת על החל הנזק הקטנת

 תביעת של כלשהו ביתרו� מדובר שאי� כ, ))1998 (840–836, 817) 1(נדד "פ, אדלר' נמ "בע בישראל
 .הכספי התשלו� לאכיפת התביעה לעומת הפיצויי�

היא מובהקת סטטיסטית , 37%� ל47%�מ, כספיי��הירידה בתביעות לאכיפה של חיובי� לא  174
)χ2(1)=3.858, p=0.05( ;מ, הירידה בפסיקה של סעדי� כאלה בידי בתי המשפט המחוזיי��37% 
הירידה בפסיקה שלה� בידי בית המשפט ו; )χ2(1)=2.77358, p=0.096(היא מובהקת שולית , 27%�ל

 ).χ2(1)=3.525, p=0.06(א� היא מובהקת שולית , 29%� ל40%�מ, העליו�
 .להל� 3.הפרק �תת ראו  175
  . והטקסט הסמו לה123ש "ה לעיל ראו  176
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השערה .  מה למדו משפטי בישראלעוד ועוד, הזמ�חל� ככל ש. המשפטית בחו� לאר�
אפשרית היא ששופטי בית המשפט העליו� אשר רכשו את השכלת המשפטית באחת 

 – שבה� יש נכונות עקרונית רחבה להעניק סעדי אכיפה –ות המשפט הקונטיננטליות משיט
ייטו לפסוק סעדי כאלה במידה רבה יותר מאשר שופטי שהתחנכו על ברכי המשפט 

, לבחינת השערה זו יש חשיבות עצמאית.  שבו ביצוע בעי� הוא החריג–אמריקני �האנגלו
ההשערה . 1970יזקקות לסעדי אכיפה אחרי שנת החורגת מהניסיו� להסביר את הירידה בה

על ידי הכללי מוכתבות עד כמה הכרעותיה של שופטי , מתקשרת לשאלה רחבה יותר
ועד כמה ה� מושפעות מהרקע ומההשקפות , המשפטיי שאות ה מפעילי

 בעשרות השני 177.או מהיבטי מוסדיי של הרשות השופטת, האידיאולוגיות שלה
 אול עיו� 178,לרבות במשפט הישראלי, חקרה שאלה זו ג בכלי אמפירייהאחרונות נ

בהשקפות ) אי� מדובר במובהק, לפחות, או(בענייננו אי� מדובר . בה חורג מענייננו
  .אלא בתפיסות משפטיות, פוליטיות או אידיאולוגיות

   השכלת של שופטי בית המשפט העליו� בתקופת המחקר התבססבדבראיסו� הנתוני
המפרט את ההשכלה והתעסוקה של כל שופטי בתי , על האתר של הנהלת בתי המשפט

, במסגרת זו. בעבר ובהווה, המשפט בישראל בכלל ושל שופטי בית המשפט העליו� בפרט
שבה רכשו שופטי בית המשפט העליו� את השכלת  המדינה של המשפט תהתמקדנו בשיט

נחה היא שהשכלה זו מעצבת את תפיסת הה. תואר ראשו� במשפטי: המשפטית הבסיסית
בלימודי תואר שני , עולמ של השופטי א� א אחדי מה רכשו השכלה משפטית נוספת

אנו מבחיני בי� שופטי , בנתוני שיוצגו להל�, לפיכ�. בשיטת משפט אחרת, או דוקטורט
ת שיטמדינה שבה נוהגת בית המשפט העליו� שרכשו את השכלת המשפטית הראשונה ב

אלה שרכשו את השכלת המשפטית בקונטיננט ואלה שרכשו את , אמריקנית�משפט אנגלו
  . השכלת המשפטית בישראל

עשר שופטי שהתחנכו  בס� הכול כיהנו בבית המשפט העליו� בתקופת המחקר ארבעה
עשרה  אחד, ) שנות שיפוט�135במצטבר מדובר ב(בשיטת משפט קונטיננטלית כלשהי 

וחמישי שופטי )  שנות שיפוט במצטבר187(אמריקנית �בשיטה אנגלושופטי שהתחנכו 
איש ,  בתקופה שקדמה לחוק התרופות179). שנות שיפוט במצטבר442(שהתחנכו בישראל 

 
 ,Herbert M. Kritzer & Mark J. Richards  למשלראו זה בתחו� שפותחו השונות התיאוריות על  177

Jurisprudential Regimes in Supreme Court Decision Making, 96 AM. POL. SCI. REV. 305 
(2002); CASS R. SUNSTEIN, DAVID SCHKADE, LISA M. ELLMAN & ANDRES SAWICKI, ARE 

JUDGES POLITICAL? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE FEDERAL JUDICIARY (2006); FRANK B. 
CROSS, DECISION MAKING IN THE U.S. COURTS OF APPEALS (2007); Weinshall-Margel , לעיל

  .118ש "ה
  .118ש "הלעיל , Gliksberg; 118ש "הלעיל , Eisenberg, Fischer & Rosen Zvi; ש� למשל ראו  178
המספרי� בסוגריי� מצייני� את (להל� סיווג השכלת� של שופטי בית המשפט העליו� בתקופת המחקר   179

ת השופטי� שהתחנכו בשיט). 2016 שנת סו�שנות כהונתו של כל שופט בבית המשפט העליו� עד 
, )3(מנח� דונקלבלו� , )5(שמחה אס� , )6(משה זמורה , )22(משה זילברג : משפט קונטיננטלית היו

בנימי� כה� , )7(משה עציוני , )10(יצחק קיסטר , )21(כה� ' חיי� ה, )6(בנימי� הלוי , )26(אלפרד ויתקו� 
השופטי� שהתחנכו ). 7(ואברה� חלימה ) 2(ב� ציו� שרשבסקי , )6(שלמה אשר , )13(יצחק כה� , )1(

משה לנדוי , )17(יצחק אולש� , )26(שמעו� אגרנט , )11(שניאור חשי� : אמריקנית�בשיטת משפט אנגלו
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ולכ� ההשוואה , משופטי בית המשפט העליו� לא רכש את השכלתו המשפטית בישראל
שהתחנכו בישראל הוצאת השופטי . יכולה להתייחס רק לשתי הקטגוריות האחרות

מההשוואה מוצדקת ג משו שהשיטה המשפטית שלנו היא בכללותה שיטת משפט 
  .קשה לסווג את מי שרכשו את השכלת בה לאחת השיטותולכ� , מעורבת
שבה כל תצפית התייחסה לפסיקה של בית המשפט , ניתוחי הקודמיכב שלא

כתצפית ושופט קה של כל שופט הניתוח הנוכחי מתייחס לפסי, בתביעה או בתביעה שכנגד
 שיש מתא גבוה בי� הפסיקה של השופטי השוני כ� להתעל מאי�, בד בבד. נפרדת

מחקר של יור .  זהות הנסיבות והשיג והשיח המתקיי בי� שופטי ההרכבעקבבאותו הרכב 
מפסקי הדי� של בית המשפט ) וכנראה יותר (�94%מירו� גרוס ורו� חריס העלה שב, שחר

 מאחר שרגרסיה לוגיסטית 180. לא נחלקו השופטי בפסיקת1994–1948ליו� בשני הע
לצור� , מקובל בניתוח כמותני של החלטות שיפוטיותפי הול, תלות בי� התצפיות�מניחה אי

  .חישוב טעות התק� קיבצנו אפוא יחד את פסקי הדי� של כל השופטי בכל תיק
יסטית שערכנו כדי לבחו� א נית� לחזות  מציגה את ניתוחי הרגרסיה הלוג7' טבלה מס

  –את החלטות השופטי בעניי� הבחירה בי� תרופות שונות לפי החינו� המשפטי שלה
 הניתוח מתייחס רק לפסקי די� שבה הוענקה תרופה 181.ינאמריק�קונטיננטלי או אנגלו

ת או הוחזרה לדיו� בבי(ולא לתיקי שבה התביעה נדחתה , כלשהי בשל הפרת חוזה
 החלטות של שופטי שקיבלו את חינוכ �558הניתוח מתייחס ל). המשפט המחוזי

החינו� המשפטי של השופטי לא היה , כפי שעולה מהטבלה. המשפטי מחו� לישראל
תוצאה זו לא השתנתה ג כאשר .  מובהק סטטיסטית לפסיקה של סעדי אכיפהקשרקשור ב
שנה שבה נית� פסק הדי� באו , )2ל ודמ (1970 לפני או אחרי –משטר המשפטי בשלטנו 

  182).3מודל ( ההליכי המשפטיי במש�ו
  

 
יצחק שילה , )20(מאיר שמגר , )15(אליהו מני , )8(דוד גויטיי� , )24(צבי ברנזו� , )29(יואל זוסמ� , )29(
  . משפטית הבסיסית בישראל רכשו את השכלת� ההשופטי� שאר). 7(וניל הנדל ) 1(

 ניתוחי� –המשפט העליו� �אנטומיה של שיח ומחלוקת בבית "חריסמירו� גרוס ורו� ,  שחריור�  180
 ).1997 (756–755, 749 כ משפט עיוני" כמותיי�

 בלתי משתני� כמה או, תלוי בלתי משתנה בי� הקשר להערכת סטטיסטית שיטה היא לוגיסטית רגרסיה  181
 בינרי תלוי משתנה של התרחשותו בי�ל ,)ההליכי� אור או החוזה סוג, למשל, בענייננו (תלויי�

 ).ממנה הימנעות או אכיפה סעד שלפסיקה /תביעה, בענייננו(
 חשש כל לשלול כדי בנפרד הדי� פסק ובשנת) זו שנה אחרי או 1970לפני  (המשפטי במשטר שלטנו  182

 בי�) 0.802 (הגבוה המתא� בשל בתוצאות לעיוות שהחש כלומר, )multicolinearity(קולינריות �למולטי
 ידי על הוער תיק בכל ההליכי� מש, הבאהפרק �בתת פירוט ביתר שיוסבר כפי. אלה משתני� שני

 לערכאה התביעה הוגשה שבה מהשנה העליו� המשפט בבית הדי� פסק נית� שבה השנה הפחתת
 בניתוח). הרגרסיה של 3 במודל נכללו לא חסר היה האחרו� הנתו� שבה�מקרי�  (בה שדנה הראשונה

 ההליכי� מש של השולית שההשפעה משו�, ההליכי� מש של לוגיסטית בטרנספורמציה השתמשנו
 של ההשפעה כהרי לשנתיי� אחת משנה ההליכי� התארכות של ההשפעה הרילא  (פוחתת הסת� מ�

 משו�, הטרנספורמציה ביצוע לפני 1 של קבוע מספר לשני� הוספנו). שני� לשבע משש התארכות�
 הוא 0 של ולוג, )התביעה הוגשה שבה בשנה נית� הדי�פסק  (0 היה ההליכי� מש מהתיקי� שבאחדי�

  .מוגדר לא ער
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  החינו� המשפטי של השופטי� ופסיקת אכיפה: 7טבלה מס� 

 3מודל   2מודל   1מודל   משתנה

     אחינו� משפטי

  קונטיננטלית
0.092 

(0.168) 
0.102 

(0.167) 
0.027 

(0.175) 

     במשטר משפטי

 0.609-   1970אחרי 
(0.285)  

 0.236-   גתקופת הביניי	
(0.495)  

 *0.021-    שנת מת� פסק הדי�
(0.011) 

 1.288-   לוג של מש� ההליכי	
(0.708) 

  )קבוע(
-0.065 
(0.15) 

0.135 
(0.201) 

43.01* 
(20.966) 

    

 543 558 558  תצפיות

 10.34 5.26 0.3 בריבוע של המודל�החי

 R2  0.0004 0.014 0.026פסאודו 

  .מופיעות בסוגריי�) מקובצות לפי פסקי די�(טעויות התק� : הערות
  . חינו של המשפט המקובל משמש קטגוריית התייחסות  א 
  .  משמש קטגוריית התייחסות1970לפני   ב 
  .1970 ועסקו בחוזי� שנערכו לפני 1970תקופת הביניי� מתייחסת לפסקי הדי� שניתנו אחרי   ג 

* p < .05, ** p<.01, *** p<.001.  

  
לאחר מכ� חזרנו על אות ניתוחי בהתייחס רק לתיקי שבה נתבע מראש סעד של 

 מציגה את 8' טבלה מס.  התיקי שבה סעד כזה לא נתבע מלכתחילהלאכלומר ל, אכיפה
שנת פסק הדי� בכאשר בחנו את החינו� המשפטי של השופטי ושלטנו , הפע. התוצאות

 היה קשר מובהק סטטיסטית בי� –� לא במודלי האחרי  א–) 3מודל ( ההליכי במש�ו
  הקשר היה הפו�  להפתעתנואול. בי� ההסתברות שיפסקו סעדי אכיפהוהשכלת השופטי

נטיית של השופטי שהתחנכו בשיטות משפט ,  הוא נמצאו שבבמודל: מהצפוי
התחנכו  מזו של השופטי שגבוהה יותריות לפסוק סעדי אכיפה הייתה נאמריק�אנגלו

  .ביבשת אירופה
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  בקשההחינו� המשפטי של השופטי� ופסיקת אכיפה כאשר הת: 8' טבלה מס

 3מודל   2מודל   1מודל  משתנה

     אחינו� משפטי

  קונטיננטלית 
-0.568 
(0.303) 

-0.563 
(0.313) 

-0.733* 
(0.306)  

     במשטר משפטי

 0.273-   1970אחרי  
(0.504)  

 0.091-   גתקופת הביניי	 
(0.87)  

 0.027-    שנת מת� פסק הדי�
(0.017) 

 1.455-   לוג של מש� ההליכי	
(1.324) 

  )קבוע(
2.049*** 
(0.278) 

2.127*** 
(0.355) 

56.04 
(33.13) 

    

 306 319 319 תצפיות

 9.1 3.86 *3.51 בריבוע של המודל�החי

 R2 0.012 0.014 0.042פסאודו 

  
  .מופיעות בסוגריי�) ות לפי פסקי די�מקובצ( התק� טעויות: הערות

  . המשפט המקובל משמש קטגוריית התייחסות חינו של  א 

  .  משמש קטגוריית התייחסות1970לפני   ב 
  .1970 ועסקו בחוזי� שנערכו לפני 1970תקופת הביניי� מתייחסת לפסקי הדי� שניתנו אחרי   ג 

* p < .05, ** p<.01, *** p<.001.  

  
בי� נטיית לפסוק סעדי אכיפה וי� החינו� המשפטי של השופטי היעדרו של קשר ב

שיטות המשפט , � שלהמנוגדותמתיישבת ע הטענה שלמרות נקודות המוצא ה
 בהכרעות האופרטיביות מידה רבהיות אינ� נבדלות בנאמריק�הקונטיננטליות והאנגלו

יישמי היעדרו של קשר כזה א� מתיישב ע הסברה שהשופטי מ,  כמוב�183.שלה�
, לעומת זאת. בנאמנות את הכללי המשפטיי בהתעל מהרקע המשפטי של כל אחד מה

 מהמודלי נמצא קשר מובהק בי� חינו� שבאחדאי� בידינו הסבר מניח את הדעת לכ� 
  . לפסוק סעדי אכיפהפחותהנטייה למשפטי קונטיננטלי 

 
  .לעיל 4.בפרק �תת ראו  183
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3 .  מש� ההליכי

 התביעה והפסיקה של סעדי אכיפה אחרי עשוי לגרו לירידה בשיעורהיה משתנה נוס� ש
1970לעיתי קרובות ,  לעיל4.פרק ב�כפי שהוסבר בתת.  הוא מש� ההליכי המשפטיי

לקבלתו של נכס או לתיקו� של נכס , המתנה של שני אחדות להשלמתה של מלאכה כלשהי
 על כ� .סעד כספי עשוי להיות הול יותר, במקרי כאלה. אינה מעשית, התאמה�הלוקה באי

בי� פסק הדי� הסופי של בית ושיערנו שככל שחול� פרק זמ� ארו� יותר בי� הגשת התביעה 
כ� סעדי האכיפה הופכי פחות אטרקטיביי לתובעי ולבית המשפט , המשפט העליו�

  יהיה הכלל המשפטי אשר –כאחד וכ� עולה האטרקטיביות היחסית של סעדי כספיי
� חוב כספי דומה יותר לפיצויי ולהשבה כספית מאשר לצו צו לפירעו, מבחינה זו. יהיה

או להעביר או להימנע מלהעביר נכס ,  פעולה כלשהילבצעהמורה לבצע או להימנע מ
כמשמעה " אכיפה" ג א מבחינה אנליטית ודוקטרינרית צו לפירעו� חוב מהווה –כלשהו 

פיצויי בשל הפרה של , כספיקווי הגבול בי� אכיפת חיוב , תו של דברילאמ. בחוק התרופות
  184.עשויי להיות עמומי למדי, חיוב כספי והשבת שווי במקו השבה בעי�

לעיתי קרובות פסקי הדי� של בית המשפט העליו� אינ מצייני את המועד המדויק 
אול מאחר שמספר ההלי� בערכאה הראשונה כולל את , שבו הוגשה התביעה המקורית

 בסיס הנתוני א� כולל 185.בסיס הנתוני שלנו כולל נתו� זה,  התביעההשנה שבה הוגשה
לפיכ� יכולנו להערי� את מש� ההליכי . את התארי� של פסק הדי� של בית המשפט העליו�

 מתאר את מש� 11תרשי . בכל תיק על ידי הפחתה של שנת התביעה משנת פסק הדי�
בהתחשב . שי שלנו לפי שניההליכי הממוצע בכל התיקי הנכללי בבסיס הנתוני הרא

,  וכדי למנוע תנודתיות בגר�,)שמונה בממוצע(במספר הקט� יחסית של פסקי די� בכל שנה 
בכל , כלומר(ואיל�  1952הנתוני בגר� ה לפי ממוצע נע של חמש שני לאחור משנת 

שנה מחושב ממוצע מש� ההליכי של כלל פסקי הדי� בחמש השני העוקבות המסתיימות 
 ).תה שנהבאו

  

 
 שבו המוכר מספק את – שווי השוק של הנכס –ח " ש100 את הדוגמה של חוזה למכירת נכס תמורת טלו  184

ח כאכיפה " ש100המוכר עשוי לתבוע ולקבל את הסכו� של . ו משל� את המחירא הקונה אינ, הנכס
 9לפי סעי� (או כהשבה של שווי הנכס שמסר לקונה ; כפיצויי� על הפרת חיוב זה; של חיוב התשלו�

 ).הנפגע זכאי לבחור בי� השבה בעי� להשבת שווי, לחוק התרופות
, ידועה הייתה לא המקורית התביעה של ההגשה נתש שבה�, )תצפיות 16המהווי�  (תיקי� עשר שני�  185

  .מהניתוח הושמטו
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  ועד תחילת שנות 1948מאז הקמתה של מדינת ישראל בשנת , 11כפי שמלמד תרשי

 הממוצע של הליכי משפטיי בתיקי שהסתיימו מש�ה, השבעי של המאה העשרי
 היה בי� ,בפסק די� של בית המשפט העליו� ואשר מתייחסי לתרופות בשל הפרת חוזה

מש� ההליכי , השבעי ועד שנות התשעי המאוחרותמאמצע שנות . שנתיי לארבע שני
ומאז הוא נותר בסביבות שש עד , הממוצע התאר� בהדרגה עד הגיעו לסביבות שבע שני

  .שבע שני
 המש� הצפוי של הליכי משפטיי משפיע על הנטייה של תובעי לתבוע סעדי א

 לצפות שנטיות אלה נית�, ועל הנטייה של בתי המשפט לפסוק אות, כספיי�אכיפה לא
 מתאר את שיעור הפסיקה של סעדי אכיפה 12תרשי .  מש� ההליכיע התארכותתפחתנה 

כפונקציה של , כספיי מתו� כלל התרופות שנפסקו במקרי שבה התביעה לא נדחתה�לא
ירדה , ככלל, כ�, ההליכי המשפטייהתארכו ככל ש, השערהלפי ה 186.מש� ההליכי

 .כספיי� סעדי אכיפה לאההסתברות של פסיקת
  

 
  :כדלקמ� הייתה המשפטיי� ההליכי� מש של כפונקציה התיקי� של ההתפלגות  186

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 מש ההליכי�
 1 2 2 0 2 2 15 16 11 43 45 47 61 80 90 80 53 7 מספר התיקי�
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 בי� מש� ההליכי להחלטת בית המשפט א לפסוק סעדי אכיפה קשרכדי לבחו� את ה

מאחר שהדעת נותנת כי ההשפעה . השתמשנו בניתוחי רגרסיה לוגיסטית, כספיי�לא
 ההתדיינות משנתיי מש�ההשפעה של עלייה ב, למשל( ההליכי פוחתת מש�השולית של 

השתמשנו , ) מחמש לשבע שניהשפעת עלייה הסת רבה יותר מלארבע שני מ�
 תחילה ערכנו את הניתוח 187.בטרנספורמציה לוגיסטית של מש� ההליכי המשפטיי

התוצאות .  לפסקי די� שבה פסק בית המשפט העליו� תרופה כלשהי בשל הפרת חוזהנוגעב
מש� ההליכי המשפטיי  כולל את 1מודל . הכוללת ארבעה מודלי, 9' מוצגות בטבלה מס

 2במודל .  היא המשתנה התלויכספיי� לא אכיפהיתלוי ופסיקת סעד כמשתנה הבלתי
ומקרי שבה בית המשפט הכריע , 1970אחרי , 1970לפני  – שלטנו ג במשטר המשפטי

 שולט 3מודל "). תקופת הביניי"המתוארי כ (1970 לחוזי מלפני נוגע ב1970אחרי 
בסוג , בשנת פסק הדי�,  שולט במשטר המשפטי4 מודל 188.פסק הדי�בשנה שבה נית� 

  ).תאגיד או גו� ציבורי, אד פרטי(החוזה ובסוג התובע 
  
  
  
  
  

 
 הוא ער 0ולוג של , משו� שתיקי� אחדי� הסתיימו באותה שנה שבה החלו, למש ההליכי� 1הוספנו   187

 .לא מוגדר
כדי להסיר כל חשש לעיוות , 3� ו2, שלטנו במשטר המשפטי ובשנת פסק הדי� בשני מודלי� נפרדי�  188

  ). קולינריות�מולטי(בי� שני משתני� אלה ) 0.802(בתוצאות בשל המתא� הגבוה 
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  כספיי��מש� ההליכי� וההסתברות לפסיקת סעדי אכיפה לא: 9' טבלה מס

 4מודל  3מודל   2מודל   1מודל  משתנה

 ***1.623-  של מש� ההליכי	לוג
(0.5) 

-1.597** 
(0.527) 

-1.540** 
(0.543) 

-1.51* 
(0.639) 

       אמשטר

 0.14   1970אחרי  
(0.269)  0.134 

(0.51) 

  0.899   תקופת הביניי	 
(0.529)  0.869 

(0.643) 

�0.003    שנת מת� פסק הדי�  
(0.007) 

-0.009 
(0.014) 

      בסוג החוזה

 *1.563     עסקאות במקרקעי� 
(0.638) 

 1.684-     שירותי	 
(0.954) 

 0.196-    טלטלי�י עסקאות במ
(0.826) 

 0.72-    משפחה 
(1.231) 

 1.511     עבודה 
(0.983) 

      גסוג התובע

 1.901--     אד	 פרטי 
(1.368) 

 2.079-     תאגיד
(1.402) 

  )קבוע(
-0.978*** 

(0.115)  
-0.22 

(0.488) 
-0.98*** 
(0.115)  

0.677 
(1.616) 

     

    398 תצפיות

  83.012***  **10.93 **13.62 ***10.77 בריבוע של המודל�החי

Nagelkerke R2  0.038 0.048 0.039 0.271 

  
  .טעויות התק� מופיעות בסוגריי�: הערות

 1970תקופת הביניי� מתייחסת לפסקי הדי� שניתנו אחרי (משמשת קטגוריית התייחסות " 1970לפני "  א
  ). 1970ועסקו בחוזי� שנכתבו לפני 

  . משמשת קטגוריית התייחסות" חוזי� אחרי�"קטגוריית   ב
  .המגזר הציבורי משמש קטגוריית התייחסות  ג

*p < .05, ** p<.01, *** p<.001  
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כספיי � ההליכי המשפטיי קשור לפסיקת סעדי אכיפה לאמש� מלמדת ש9' טבלה מס
ני האחרי אינ המשת,  ברגרסיות אלה189. מובהק מאוד סטטיסטית בכל המודליקשרב

חוזי : אחד מסוגי החוזיבמלבד , כספיי� לא אכיפהיסעד מובהק לפסיקת קשרקשורי ב
  . העוסקי במקרקעי�

�לחזות ) בעזרת פרקליטיה(בהנחה שתובעי מסוגלי , כפי שציינו למעלה, לבסו
הסת כספיי תהא מ� � הנטייה לתבוע סעדי אכיפה לא, בקירוב את מש� ההליכי המשפטיי

' טבלה מס. המשמש במקרה זה קירוב לתחזיות התובע מראש, קשורה למש� ההליכי בפועל
, 9'  מציגה את התוצאות של ניתוחי רגרסיה לוגיסטית דומי לאלה שהוצגו בטבלה מס10

תלויי שיכולי  מאחר שתרנו אחר המשתני הבלתי, ראשית: בכפו� לשלושה הבדלי
הניתוח התייחס ה� לתיקי שבה תרופות , כספי� יפה לאלחזות א התובע יבקש סעד אכ

תביעות שהוגשו לפני כניסתו לתוק� של , שנית. ה� לתיקי שבה ה� לא נתבעו, כאלה נתבעו
 ג א בית המשפט העליו� הכריע בה� אחרי ,"1970לפני "ות נכללו בקטגוריה של חוק התרופ

�אשר , התייחסו לפסיקה של בית המשפטמשו שהניתוחי הנוכחיי לא , שהחוק נכנס לתוק
 התבססו מ� הסת על 1970ותביעות שהוגשו לפני (עשויה להיות מושפעת מהחוק החדש 

הניתוחי התייחסו ה� למקרי , שלישית). הציפייה שבית המשפט יכריע לפי הדי� שחל אז
ה� למקרי שבה לא , שבה בדיעבד בית המשפט פסק תרופה כלשהי בשל הפרת חוזה

  . לא ידעו מראש דבר שאותו התובעי מ� הסת–נפסקה כל תרופה 

  כספיי��הסתברות לתביעת סעדי אכיפה לאבי� הוהקשר בי� מש� ההליכי� : 10' טבלה מס

 4מודל  3מודל   2מודל   1מודל  משתנה

 ***1.191-  של מש� ההליכי	לוג
(0.389) 

-1.158** 
(0.416) 

-1.202** 
(0.428) 

-1.228* 
(0.487) 

       אמשטר

  0.21   1970אחרי  
(0.209)  0.287  

(0.404) 

 **1.32-   תקופת הביניי	 
(0.428)  1.304* 

(0.506) 

  0    שנת פתיחת ההלי�
(0.006) 

-0.006 
(0.011) 

       בסוג החוזה

 0.496     עסקאות במקרקעי� 
(0.342) 

 ***1.893-     שירותי	 
(0.954) 

 *1.141-    טלטלי�י עסקאות במ
(0.505) 

 1.432-    משפחה 
(0.840) 

 
 144 (מלכתחילה אכיפה סעדי נתבעו שבה� למקרי� בנוגע רק דומי� רגרסיה ניתוחי נוערכ כאשר  189

  .סטטיסטית מובהקות היו לא ה� אול�, כיוו� באותו היו התוצאות, )תצפיות
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 4מודל  3מודל   2מודל   1מודל  משתנה

 0.379     עבודה 
(0.678) 

      גסוג התובע

 1.519-     אד	 פרטי 
(1.326) 

 1.867-     תאגיד
(1.344) 

  )קבוע(
-0.629*** 

(0.9) 
-0.485 
(0.398) 

-0.629*** 
(0.09) 

0.706 
(1.385) 

      

     557 תצפיות

 105.255***  **9.56  ***19.654  **9.557 בריבוע של המודל�החי

Nagelkerke R2  0.023 0.048 0.023 0.237  

  
  . התק� מופיעות בסוגריי�טעויות: הערות

 1970תקופת הביניי� מתייחסת לפסקי הדי� שניתנו אחרי (משמשת קטגוריית התייחסות " 1970לאחר "  א 
  ). 1970ועסקו בחוזי� שנכתבו לפני 

  . טגוריית התייחסותמשמשת ק" חוזי� אחרי�"קטגוריית   ב 
  .המגזר הציבורי משמש קטגוריית התייחסות  ג 

* p < .05, ** p<.01, *** p<.001.  

המשמש קירוב למש� ההליכי (מש� ההליכי בדיעבד , בכל ארבעת המודלי, כמשוער
 מובהק סטטיסטית להחלטה של התובע א לתבוע קשרקשור ב) שהתובע ציפה לו מראש

כ� פחתה הנטייה ,  יותרממושכיככל שההליכי היו :  מלכתחילהכספיי�סעדי אכיפה לא
כמו כ� נמצא קשר מובהק סטטיסטית ע שני סוגי . של התובעי לתבוע סעדי כאלה

כספיי בחוזי לביצוע מלאכות �לתבוע סעדי אכיפה לאפחות תובעי נטו : חוזי
  .ושירותי ובעסקאות במיטלטלי�

 של אפקט הסלקציה בהגשת ערעורי לבית המשפט  לבדוק את ההשפעה האפשריתכדי
 ערכנו , כספיי� לפסוק סעדי אכיפה לאטייהבי� הנוהעליו� על הקשר שבי� מש� ההליכי

.  לעיל5.פרק ד�שתואר בתת, בדיקה דומה בבסיס הנתוני המשלי של הפסיקה המחוזית
יכולנו , ראשימאחר שבסיס הנתוני המשלי היה קט� במידה ניכרת מבסיס הנתוני ה

 לכל התצפיות שבה� נתבעה תרופה כלשהי בשל נוגע רק בנה מהימבדיקהלבדוק קשר זה ב
מחוזי ומש� בית המשפט הבה� נפסקה תרופה כלשהי בש תצפיות 192ס� הכול (הפרת חוזה 

הוצאה כזו (מבלי להוציא את התצפיות שבה� לא נתבעה אכיפה מלכתחילה , )ההליכי ידוע
 מציגה את התוצאות של 11' טבלה מס 190). תצפיות בלבד67ותנו ע הייתה מותירה א

 
 הייתה המשלי� הנתוני� בבסיס המשפטיי� ההליכי� מש של כפונקציה התיקי� של ההתפלגות  190

  :כדלקמ�
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ההליכי� מש

 1 0 0 0 1 1 2 6 8 14 26 25 41 29 35 42 30 14  תיקי� מספר
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 לפסקי הדי� של בית נוגעניתוחי רגרסיה לוגיסטית שערכנו בדומה לניתוחי שערכנו ב
  ). 9  מס-טבלה(המשפט העליו� 

כספית במאגר הנתוני� �בי� פסיקת אכיפה לאוי� מש� ההליכי� הקשר ב: 11  מס�טבלה

  המשלי�

 3מודל   2מודל   1מודל  משתנה

  *1.783-  של מש� ההליכי	לוג
(0.727) 

-1.646*  
(0.777) 

-2.166* 
(0.871) 

      אשנת מת� פסק הדי�

2005   -0.33  
(0.734) 

-0.110  
(0.758) 

2008   0.531  
(0.599) 

0.816  
(0.631) 

2011   0.851  
(0.531) 

0.921  
(0.554) 

     בסוג החוזה

  *0.087    עסקאות במקרקעי�
(0.581) 

  0.858-    שירותי	 
(0.929) 

  20.057-   טלטלי�י עסקאות במ
(10005.84) 

  18.75-    משפחה
(40192.97) 

     גסוג התובע

  0.292-    אד	 פרטי
(1.252) 

  0.877-    תאגיד
(1.304) 

  )קבוע(
-0.761  
(0.446)  

-1.134 
(0.528) 

-0.335  
(1.428)  

    

   192 תצפיות

  *20.067 *10.209 *5.982 לבריבוע של המוד�החי

Nagelkerke R2  0.055 0.093  0.187 
  .טעויות התק� מופיעות בסוגריי�: הערות

  .  משמשת קטגוריית התייחסות2014 שנת  א 

  . משמשי� קטגוריית התייחסות" חוזי� אחרי�"  ב 
  .גו� ציבורי משמש קטגוריית התייחסות  ג 

* p < .05, ** p<.01, *** p<.001. 
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 ההליכי מש�יש קשר מובהק סטטיסטית בי� עלייה ב, 11  מס-מדת טבלהכפי שמל
  הוא הדי� .)1מודל (כספית �ק תרופת אכיפה לאבי� ירידה בהסתברות שתיפסוהמשפטיי

 סוג ב, שנה של פסק הדי�בג כאשר שולטי . )2מודל (שנת פסק הדי� בכאשר שולטי
בסיס הנתוני שמכא� . טיסטיתהקשר ממשי� להיות מובהק סט, סוג התובעבהחוזה ו

דהיינו שככל , המשלי תומ� בממצא הפוזיטיבי המרכזי העולה מבסיס הנתוני הראשי
  .כספיי� כ� פוחתת הפסיקה של סעדי אכיפה לא,שההליכי המשפטיי מתארכי

קיומו של קשר מובהק בי� שני משתני אינו מעיד על קיומו של קשר סיבתי , עקרונית
ייתכ� שמשתנה אלמוני השפיע על , ייתכ� שמשתנה פלוני השפיע על אלמוני. בי� השניי

  באוזנינוהועלתה, בהקשר הנוכחי. משתנה שלישימ הושפעו וייתכ� ששניה, פלוני
כספיי לא נבעה מהתמשכות ההליכי �האפשרות שהירידה בפסיקת סעדי אכיפה לא

צריכה הצגה וניתוח של ראיות שכ� פסיקה של סעדי כספיי מ, אלא גרמה לה, המשפטיי
. כספיי�וחישוב מורכב יותר של גובה הסעד מאשר פסיקה של סעדי אכיפה לארבות יותר 

 השני במש� ההליכי בתיקי במרוצתהשווינו את השינויי שחלו , כדי לבחו� השערה זו
 בהתמשכות שהשינוימצאנו . אל מול כלל התיקי, שבה נפסקה תרופה שאיננה אכיפה

אילו התמשכות . ג בהליכי שבה נפסקה תרופה שאיננה אכיפה דומה היה הליכיה
 ,  מהגידול היחסי של התיקי שבה נפסקה תרופה שאיננה אכיפההייתה נגרמתההליכי

. ממוצע מש� ההליכי של תיקי אלה בלבד היה צרי� להישאר פחות או יותר קבוע
שאיננה אכיפה התארכו ההליכי אינו הממצא שלפיו ג בתיקי שבה נפסקה תרופה 

א זוכרי שבעיית ההתמשכות של ההליכי המשפטיי בישראל אינה מיוחדת , מפתיע
אלא היא בעיה כללית , או לתרופות חוזיות בלבד, לתביעות של תרופות בשל הפרת חוזה

  .של מערכת המשפט בישראל בעשורי האחרוני

  ידואליזוומקולקטיביז� לאינדי. 4

היתרונות (כה דנו בהסברי לירידה בהיזקקות לסעדי אכיפה הנעוצי בדיני התרופות עד 
החינו� המשפטי של השופטי ומש� (ובמערכת המשפט ) היחסיי של תרופות שונות

אול ייתכ� שהירידה בהיזקקות לסעדי האכיפה בעשורי האחרוני קשורה ). ההליכי
שאינ� קשורות ,  הרווחות בחברה הישראליתלהתפתחויות רחבות יותר בתפיסות הערכיות

השיעור הגבוה של סעדי , לפי טענה אפשרית זו. לדיני התרופות או למערכת המשפט
האכיפה בפסיקתו של בית המשפט העליו� לפני חקיקתו של חוק התרופות והשיעור הנמו� 

חברה של פסיקת אכיפה אחרי חקיקת החוק מתיישבי ע תהליכי סוציולוגיי רחבי ב
 המעצבי מנוגדילאור� שנותיה מיטלטלת החברה הישראלית בי� שני קטבי . הישראלית
דוגמאות למאפייני קולקטיביסטיי של החברה . קולקטיביז ואינדיווידואליז: את זהותה

ל "צה, מעמדה המרכזי של ההסתדרות, תנועות הנוער, הישראלית בראשית ימיה ה� הקיבו�
,  לעומת זאת191.ל החברה הישראלית והלאמת נכסי המקרקעי�שעוצב ככור היתו� ש

 
עילית  יונת� שפירא ראותפיסה הקולקטיביסטית שרווחה בראשית ימיה של המדינה ב הדיו� תלהרחב  191

 יתר  חברה בעומס–ישראל : מצוקות באוטופיהד� הורובי� ומשה ליסק ; )1984 (26 ללא ממשיכי�
עיוני " בית המשפט העליו� בעשור הראשו� לקיומו: העוז והמשרה"פנינה להב ; )1990( 154–153

 239 17 אלפיי�" תמורות בחברה הישראלית לאחר יובל שני�"סמי סמוחה ; )1989 (497, 479 יד משפט
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בעשורי האחרוני אנו עדי לתהליכי שוני של אינדיווידואליז המעמידי במרכז את 
הדבר בא לידי ביטוי , בי� היתר. ואת כלכלת השוק, חירותו ורצונותיו, הווייתו של היחיד

הרחבת , רידת כוחה של ההסתדרותי, הפרטה, בתהליכי פירוק של התא המשפחתי המסורתי
הפרטת נכסי המקרקעי� של ישראל והחלפת תפיסת כור ההיתו� , הפערי החברתיי

  192.בתפיסת ישראליות רב תרבותית

ייתכ� שהשיעור הגבוה של סעדי האכיפה בפסיקתו של בית המשפט , לפי סברה זו

 ולסולידריות חברתית העליו� לפני חקיקתו של חוק התרופות הוא ביטוי לערכי קהילתיי

 משנות ייחוד וב,1970לאחר חקיקתו של חוק התרופות בשנת , לעומת זאת. באות� שני

 ובית המשפט פסק ,המתדייני בישראל תבעו פיצויי,  ואיל�השמוני של המאה העשרי

כפועל יוצא של מערכת ערכי ,  בשיעור גבוה יותר מסעד האכיפה,אות

בי� עליית קרנ של ערכי ויש קשר בי� הסתפקות בסעד כספי , רכלומ. אינדיווידואליסטית

סעד כספי מפצה את הנפגע על נזקיו מבלי לכפות על המפר את . אוטונומיית הפרט וחירותו

 הוא עולה בקנה אחד ע תפיסה אינסטרומנטלית 193. רצונונגדהמש� קיו הקשר החוזי 

אי� .  של כל אחד מהצדדי לושלפיה החוזה הוא מכשיר להגשמת האינטרסי, של החוזה

הובעה העמדה שחוזה אינו , שבו רווחות תפיסות אלה, ינזה מקרה שדווקא במשפט האמריק

 ותפיסה זו א� זכתה לאישוש בידי אנשי האסכולה 194,אלא אופציה לקיי או לשל פיצויי

 contractual relationship (even in“,  לפי ההשקפה הנגדית195.הכלכלית של המשפט

commercial settings) is […] not only […] a locus of competition or an instrument for the 

allocation of risks and the production of wealth, but also […] a zone of mutual 

cooperation and confidence, dependence and vulnerability”.196 אי� זה מקרה שבמשפט 

המייחס משקל רב יותר לחובות המוסריות והחברתיות של המתקשרי , טליהקונטיננ

 
; )2001, חנה הרצוג עורכת (489 חברה במראה, "זהות קולקטיבית בישראל"אליעזר ב� רפאל ; )1999(

ידידיה  (14–13, 13 מסע אל האחווה" על המטפורה החברתית במקרא:  אח ורע–אד� לאד� "בני פורת 
 ראוי לציי� כי אורית רוזי� טענה כי התדמית המקובלת של ,זאת ע�). 2014, שטר� ובני פורת עורכי�' צ

מגזרי� .  אינה נכונה–  כציבור מגויס למע� המדינה והע�–הציבור הישראלי הוותיק בשנות החמישי� 
אופיינו באינדיווידואליז� ויצאו נגד הקולקטיביז� הכפוי , טוענת רוזי�, רחבי� בחברת הוותיקי�

 יחיד וקולקטיב בשנות החמישי�: חובת האהבה הקשהראו אורית רוזי� (מלמעלה על ידי המדינה 
)2008((. 

 ירידת הפורמליז� ועליית הערכי� במשפט הישראלימנח� מאוטנר ; 191ש "לעיל ה, פורתראו   192
משפט ותרבות בישראל  ראו ג� מנח� מאוטנר ).הפורמליז� ירידתמאוטנר : להל� ()1993 (127–119

 ).2008 (160–145 בפתח המאה העשרי� ואחת
  . לה והטקסט הסמו 45ש "הראו לעיל   193
 Oliver W. Holmes, Jr., The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 462 (1897) (“The duty ראו  194

to keep a contract at common law means a prediction that you must pay damages if you do not 
keep it – and nothing else”) . אול� ראוJoseph M. Perillo, Misreading Oliver Wendell Holmes 

on Efficient Breach and Tortious Interference, 68 FORDHAM L. REV. 1085 (2000).  
  . והטקסט הסמו לה�67–49ש "ה לעיל ראו  195
196  DAGAN , 278' בעמ, 66ש "הלעיל.  
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סעד האכיפה מקד עקרונות של .  מעלי על נס דווקא את תרופת האכיפה197,בחוזה

 כאשר נפגע מהפרת חוזה עותר לקבל את סעד 198.סולידריות חברתית ואמו� בי� אישי

יש בכ� ביטוי לרצו� , פטייוכאשר סעד כזה נפסק לזכותו בסיו ההליכי המש, האכיפה

 לשמר יחסי אמו� וסולידריות בי� הצדדי בעת סיו ) או לפחות לרצונו של התובע(הצדדי

פירוש הדבר שסעד . שהמשפט מציב בפניה כזאת או לפחות דרישה, ההליכי המשפטיי

   199.האכיפה מקד המש� שיתו� פעולה בי� הצדדי ג לאחר הסכסו� החוזי בי� הצדדי

בי� תפיסה ויעו� זה אינו מניח שיש קשר הכרחי בי� מת� עדיפות לתרופת האכיפה ט

ידואליסטית וובי� תפיסה אינדיואו בי� העדפת סעדי כספיי , חברתית של דיני החוזי

שממנה , הטענה היא רק שיש קשר טיפוסי בי� השקפת עול חברתית וקהילתנית. שלה

בי� נטייה רבה יותר לתבוע ונכונות רבה יותר לפסוק ו ,נגזרת תפיסה מסוימת של היחס החוזי

תפיסת החוזה הנגזרת ו, ידואליסטיתוובי� תפיסה אינדיקשר טיפוסי  ו,את תרופת האכיפה

   200.העדיפות הניתנת לסעדי כספייבי� ממנה ו

יש להודות , הג שזהו הסבר אפשרי לירידה שמצאנו בתביעה ובפסיקה של סעדי אכיפה

נוכחנו שהגור העיקרי לירידה , ראשית. חי וכי נית� להעלות ג טיעוני נגדשאי� הוא הכר

בהנחה . בהיזקקות לסעדי האכיפה נעו� בבחירה של תובעי שלא לתבוע סעדי אלה

  ברור לא, פסיקה של בית המשפטל בנוגעשהעדפות התובעי אינ� רק שיקו� של ציפיותיה

  ובראשונה לפי האינטרסי שלו ולא לפי שמ� הסת פועל בראש, נפגע מהפרת חוזהא

יוותר על תביעת אכיפה א זו משרתת את האינטרסי , השקפות העול הרווחות בחברה

 
 הגרמני במשפט הלב תו� עקרו� של המרכזי במעמדו, למשל, מצויי� אלה לחובות מובהקי� ביטויי�  197

 Werner F. Ebke & Bettina M. Steinhauer, The Doctrine of Good Faith in Germanראו למשל (
Contract Law, in GOOD FAITH AND FAULT IN CONTRACT LAW 171 (Jack Beatson & Daniel 

Friedmann eds., 1995)(, ובמעמדה החשוב של חובת הלויאליות בדיני החוזי� הסקנדינביי� ) ראו
 Jori Munukka, The Contractual Duty of Loyalty: Good Faith in the Performance andלמשל 

Enforcement of Contracts, in THE NORDIC CONTRACTS ACT: ESSAYS IN CELEBRATION OF ITS 

ONE HUNDRETH ANNIVERSARY 203 (Torgny Håstad ed., 2015).(  
 ,Robert Gordon, Macaulayלדיו� כללי באשר לאופ� שבו דיני חוזי� מקדמי� סולידריות חברתית ראו   198

Macneil, and the Discovery of Solidarity and Power in Contract Law, 1985 WISCONSIN L. 
REV. 565 (1985); Ethan J. Leib, Contracts and Friendships, 59 EMORY L.J.649 (2010); Daniel 
Markovits, Good Faith as Contract’s Core Value, in PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF 

CONTRACT LAW 273 (Gregory Klass, George Letsas & Prince Saprai eds., 2014).   
ההטמעה של רעיו� האמו� הבינאישי בהתחייבות החוזית לא  ("369–368' בעמ, 29ש "הלעיל , בוקשפ�  199

שנגר� במקרה של הפרתה או " חסרו� כיס"הייתה שלמה א� ההגנה עליה הייתה מוגבלת א לפיצוי בגי� 
בסעד האכיפה יש כדי לאותת כי שיטת המשפט [...] פיצוי כספי גבוה יותר בגי� אי התרחשותה א� ל

אלא ג� בהטמעה דקלרטיבית ותרבותית של דרכי , אינה מתרכזת א במניעת הנזק בגי� הפרת חוזה
סעד : זאת ועוד. חשיבה ופעולה המבססי� את קיומ� של הבטחות והתחשבות בציפיותיו של הזולת

והמחויבות ' יחס'של דיני חוזי� ומקבע את ה' יריבות' א� שולל במשתמע את רעיו� ההאכיפה
  "). הבינאישית והחברתית הנוצרת בעקבות האינטראקציה החוזית

 Roy Kreitner, Frameworks of Cooperation: Competing, Conflicting, and Joinedראו ג�   200
Interests in Contract and Its Surroundings, 6 THEORETICAL INQ. L. 59, 79–80 (2005) .  
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 הכרעות בית בדברכ� נעוצה בציפיות של התובעי  לעא כי ייתכ� שהתשובה (שלו 

  ). המשפט

א על רקע דווק, בשני הראשונות לקיומה של מדינת ישראל, לפי טיעו� מתחרה, שנית

 עלמילא בית המשפט את התפקיד של הגנה , התפיסות הקולקטיביסטיות שרווחו בחברה

על ,  ואיל�משנות השמוני של המאה העשרי,  לעומת זאת201. וקידומערכי ליברליי

ערכי של סולידריות מקד בית המשפט , ידואליסטיותיוורקע העלייה של תפיסות אינד

 במשפט 202.ידואליסטיותוומשקל נגד למגמות האינדיכ, חברתית והתחשבות הדדית

בא הדבר לידי ביטוי בהרחבת האחריות המשפטית ביחסי , ובדיני חוזי בפרט, הפרטי

עמידה בסטנדרטי ראויי של �שבי� אד לחברו ובהעצמת התרופות במקרי של אי

   203.מחויבות הדדית ושיתו� פעולה, התחשבות

קשה לומר איזה משני . חורג מהמסגרת הנוכחיתעיו� מעמיק יותר בסוגיות אלה 

ומכל מקו יש להודות שתרומת המתודולוגיה האמפירית , הטיעוני המתחרי משכנע יותר

  .שבה אנו משתמשי לעיו� זה היא מוגבלת למדי

5 .  סיכו

 ההיזקקות לסעדי ניכרתחוק התרופות ירדה במידה חקיקת בפרק הקוד נוכחנו כי אחרי 

וכי הגור העיקרי לירידה זו היה העדפות , ואה לתקופה שלפני חוק התרופותבהשו, אכיפה

  .בפרק זה דנו בארבעה הסברי אפשריי לתופעה זו. התובעי

, ההסבר הראשו� התייחס לשינויי שחולל חוק התרופות בדיני הפיצויי והביטול

יפייה של ולאפשרות העקרונית לקבל במשפטנו סעדי כספיי העולי על אינטרס הצ

הג שאי� בידינו לשלול ). כגו� נטילת רווחי המפר והשבה בעקבות ביטול החוזה(הנפגע 

ומ� הסת הייתה לעליית האטרקטיביות של תרופות אחרות השפעה על מידת , הסבר זה

  .נראה לנו שאי� מדובר בהשפעה חזקה, 1970ההיזקקות לסעדי אכיפה אחרי 

לא מצאנו תימוכי� להשערה אפשרית .  השופטיההסבר השני היה החינו� המשפטי של

בלו את חינוכ המשפטי במדינות המשתייכות למשפחת המשפט ישלפיה שופטי שק

. הקונטיננטלי ייטו לפסוק סעדי אכיפה יותר משופטי שהתחנכו במדינות המשפט המקובל

בל דווקא שופטי שהתחנכו במדינות המשפט המקו, ככל שהיה הבדל בי� שתי הקבוצות

  .לפסוק סעדי אכיפהיותר נטו 

ההסבר השלישי שאותו בדקנו היה התארכות של ההליכי המשפטיי בישראל 

בי� שיעור ו ההליכי המשפטיי מש�קשר מובהק מאוד בי� מצאנו . בעשורי האחרוני

ככל שההליכי מתמשכי : כספיי בבית המשפט העליו��הפסיקה של סעדי אכיפה לא

 
  .127–122' בעמ, 192ש "הלעיל , הפורמליז� ירידת מאוטנר למשל ראו  201
בי� חופש , בי� אקטיביז� לאיפוק: השופט ברק ודיני החוזי�"איל זמיר ; 108–101' בעמ,  ש�ראו  202

 עיוני� בעשייתו השיפוטית של אהר� – ברק ספר" בי� שפיטה לאקדמיה, ריות חברתיתהחוזי� לסולידא
השופט ברק "זמיר : להל� ()2009, עורכי�, פסברג וסיליהברק מדינה , איל זמיר (378–364, 343 ברק

  ").ודיני חוזי�
 .108–105' בעמ, 192ש "הלעיל , הפורמליז� רידתי מאוטנר; 29ש "הלעיל , רנרראו   203
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ג א לא באותה , קשר זה התקיי. כספיי� לא אכיפהיסעדהפסיקה של כ� פוחתת , יותר

קשר זה נמצא ג . שורה של משתני אחריבכאשר שלטנו , רמה של מובהקות סטטיסטית

קשר דומה נמצא ג בי� מש� ההליכי . בבסיס הנתוני המשלי של הפסיקה המחוזית

) בי� הנטייה של ו) יכלו לחזות מראששלעניי� זה מהווה קירוב לאור� ההליכי שהתובעי

  .כספיי מלכתחילה�תובעי לתבוע סעדי אכיפה לא

ידואליז בחברה הישראלית בעשורי ווההסבר הרביעי והאחרו� היה עליית האינדי

 ,שקשה להכריע ביניה, בהקשר זה הצבענו על טיעוני וטיעוני נגד אפשריי. האחרוני

  . באמצעות הנתוני העומדי לרשותנות אמפיריחינהבאפשר לבחו� אות ב�ומכל מקו אי

  מסקנות והשערות נוספות, סיכו�

מחוקקי ושופטי בכל העול מתחבטי בשאלה א לאפשר לנפגע מהפרת , מלומדי

. או שמא לזכות את הנפגע בסעדי חלופיי בלבד, חוזה לתבוע מהמפר לקיי את חלקו

עה מגוו� רחב של שיקולי וטיעוני הספרות התיאורטית העשירה בשאלה זו מצי

הספרות ההשוואתית מתלבטת בשאלה עד כמה . מתוחכמי בעד ונגד כל אחד מהכללי

שלפיו הנפגע זכאי לביצוע בעי� רק במקרי , ההבדל בי� הכלל הרווח במשפט המקובל

כלל בדר� שלפיו הנפגע זכאי , בי� הכלל הרווח בשיטות המשפט הקונטיננטליו, חריגי

ממצאי המחקר האמפירי . משפיע על ההכרעות האופרטיביות של בתי המשפט, כיפהלא

הממצאי עשויי להעיד , ככל שמדובר בספרות התיאורטית. שלנו תורמי לשתי הספרויות

עשויי להשפיע ,  ההליכי המשפטיימש�כמו , ששיקולי פרגמטיי ולא מתוחכמי כלל

יותר מאשר הכללי המשפטיי ,  ובידי בתי המשפטבידי תובעי, על הבחירה בי� התרופות

הממצאי , ככל שמדובר בספרות ההשוואתית. הפורמליי והשיקולי המורכבי שביסוד

 מעידי שתחת הכלל של המשפט הקונטיננטלי תובעי ובתי משפט עשויי בתנאי

  . מאשר תחת הכלל של המשפט המקובלפחותמסוימי להיזקק לתרופת האכיפה 

 היה הירידה 1970הגור המרכזי לירידת השימוש בסעדי אכיפה אחרי ,  ממצאינולפי

,  הירידה בנטייה של בתי המשפט לפסוק אותואילו, בתביעת סעדי אלה בידי התובעי

אול תהא זו טעות . הייתה קטנה יותר ולא מובהקת מבחינה סטטיסטית, כאשר ה נתבעו

. משתי סיבות, לאו תפקיד מרכזי מבחינה זוילהסיק מממצאי אלה שבתי המשפט לא מ

עצ המובהקות הנמוכה במקרה של פסיקת בתי המשפט מוסברת בחלקה בכ� , ראשית

בעוד ההבדל שנמצא בבחירה של התובעי התייחס לכלל . שמספר התצפיות קט� יותר

ההבדל הקט� יותר והמובהק פחות בנטייה של בתי המשפט לפסוק אכיפה התייחס , התיקי

 ומתוכ רק למקרי שבה התביעה התקבלה –ק למקרי שבה סעדי אכיפה נתבעו ר

סביר להניח שההחלטה א לבקש סעדי אכיפה מושפעת , שנית. והוענקו סעדי כלשה

כ� שהירידה בשיעור ,  הסיכויי שבית המשפט ייעתר לבקשתובדברמהערכת התובע 

ר של בתי המשפט להעניק סעדי התביעות היא לפחות בחלקה פרי הנטייה הנמוכה יות

 בנטיית בתי המשפט לפסוק סעדי של ממשג א נניח שלא חלה ירידה , יתרה מזו. אכיפה

חשוב לזכור שתכלית הבדיקה שלנו לא הייתה להוכיח את השפעתו של חוק , אכיפה
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אלא דווקא , )שאז המובהקות הנמוכה של התוצאות הייתה בעוכרינו(התרופות על הפסיקה 

הממצאי שלנו אכ� מפריכי את הסברה .  את הסברה שהשפעה כזו התקיימהלשלול

שאחרי חקיקתו של חוק התרופות גברה הנטייה לפסוק סעדי אכיפה בהשוואה לתקופה 

  . בפועל היא הצטמצמה–לא זו בלבד שנטייה זו לא התרחבה . שקדמה לו

תרופת האכיפה יש לשוב ולהדגיש כי הממצאי שלנו אינ מוכיחי שזכאות רחבה ל

 הרפורמה שבלעדישהרי ייתכ� , אינה מגבירה את הנטיות לתבוע ולפסוק תרופה זו

 והרטוריקה השיפוטית המדגישה את העלאת קרנה של ,החקיקתית שחולל חוק התרופות

ממה שה עוד יותר  זו היו קטני השיעורי התביעה והפסיקה של תרופ, תרופת האכיפה

 תרופה ולפסוק לתבוע הנטיות את מגבירה האכיפה לתרופת בהרח זכאות אאול ג . כיו

לפחות בהקשר הישראלי מתברר שלגורמי מתחרי הייתה השפעה מכרעת בכיוו� , זו

.  ההליכי המשפטיימש� הוא , שנמצאו לו תימוכי� במחקר שלנו,גור אחד כזה. ההפו�

, תר קשה למדוד אותשקשה להבחי� בה ועוד יו, אול ייתכ� מאוד שגורמי נוספי

  . א� ה תפקיד בסוגיה זוממלאי

 מגבלה מרכזית של המחקר הנוכחי היא שלא בדקנו את התנהגות של צדדי לחוזי

או כאשר התביעה מסתיימת בפשרה לפני , במקרי שבה אי� מוגשת תביעה משפטית

 1970 אפשר לשער שמאז חקיקתו של חוק התרופות בשנת. שבית המשפט אומר את דברו

ובמקרי של הפרות הנתבעי ממהרי להסכי לפשרות , פחתו הפרות החוזי בישראל

והעניי� יגיע החוזה משו שה מניחי כי א יופר , המיטיבות ע הנפגעי מההפרה

.  אכיפת חיוביו של החייבר� שלהנושה יזכה להגנה אפקטיבית בד, להכרעה שיפוטית

עומס יתר ב לוקה מערכת בתי המשפט בישראל שביודע עד כמה, השערה נגדית היא

 ,  בתו� זמ� סביר–כספיי � ובפרט סעדי אכיפה לא–המקשה עליה לתת סעדי אפקטיביי

ולכ� ) ובפרט מאכיפה של חיובי לא כספיי(חייבי חוששי פחות מסנקציות משפטיות 

. בשל ההפרהה נוטי יותר להפר חוזי ונוטי פחות להתפשר א הוגשה נגד תביעה 

 מתיישבת ע ההשערה 1970הירידה בשיעור התביעות לאכיפה של חוזי בתקופה שאחרי 

אול אי� בידינו לאשש . שלמיטב הערכתנו היא מסתברת לפחות כמו הראשונה, האחרונה

  . משתיה� על בסיס הממצאי האמפיריי שלנוחתאו להפרי� א

הזכאות , דה בפסיקת סעדי האכיפהההשערה שלפיה למרות הירי, יהא הדבר כאשר יהיה

מרתיעה חייבי חוזיי , לפי החוק והפסיקה, העקרונית של נפגעי מהפרת חוזה לאכיפה

: מעוררת שאלה כללית יותר, מלהפר את חיוביה ומסייעת להשגת פשרות לטובת הנפגעי

י מתדייני ופרקליטיה מושפעי בראש ובראשונה מההנמקה של בת, הא צדדי לחוזי

אילו לצדדי לחוזי ולמתדייני היה מידע . או שמא מהפרקטיקה השיפוטית, המשפט

נית� להניח שה היו מושפעי בראש , מושל על הרטוריקה והפרקטיקה השיפוטיות

לעול אי� מידע מושל , ובוודאי ללקוחותיה, אול לפרקליטי. ובראשונה מהפרקטיקה

 Meir.  ה� מהרטוריקה השיפוטית ה� מהפרקטיקהעל כ� נית� לצפות שה יושפעו. שכזה

Dan-Cohen של , כללי התנהגותבי� " הפרדה אקוסטית" הצביע על היתרונות האפשריי

 המשמשי את כללי החלטהבי� ו, המכווני לציבור הכללי ומיועדי לכוו� את התנהגותו
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פט העליו�  בהקשר של בית המשייחודב( הבחנה רלוונטית נוספת 204.השופטי בעבודת

:  ממלאהיא בי� שני התפקידי שבית המשפט) כמו ישראל,  תקדי מחייבלובשיטה ש

יש התאמה בי� ההנמקה , באורח טיפוסי. יישוב סכסוכי שבעבר והכוונת התנהגות לעתיד

בי� השורה התחתונה של פסיקת בית המשפט לכללי החלטה ו, כללי התנהגותלהשיפוטית 

פרקטיקה השיפוטית בנושא של תרופת ל בי� הרטוריקה  פערישככל ש. שהוא מפעיל

 בדומה למשפט 205.פער זה עשוי אפוא למלא תפקיד חברתי מועיל, 1970האכיפה אחרי 

כללי הפרוצדורה פי שבו בתי המשפט מורי לעיתי על אכיפת החוזה א� ל(למשל , הגרמני

טוריקה  הר206,)האזרחית בשלב הביצוע של צו האכיפה הוא מומר בתשלו כספי

חובה המגובה בנכונות , המשפטית מטעימה את החובה המוסרית והמשפטית לקיי חוזי

ג א בפועל שיעור החוזי שבעקבות הפרת נית� צו , לתת סעדי אכיפה בשל הפרה

  .אכיפה אינו כה גדול

 נושא שחשיבותו והשלכותיו חורגי –  מעורריהנושא האחרו� שהממצאי שלנו

 הוא בעיית ההתמשכות היתרה של ההליכי –ות בשל הפרת חוזה מהסוגיה של תרופ

מעסיק את קובעי המדיניות בישראל , שאינו ייחודי לישראל, נושא זה. המשפטיי בישראל

  . במסגרת הנוכחית לא נוכל להרחיב את הדיבור עליו207.ובעול

ת בשובנו מהנושאי הרחבי יותר שאליה מתקשר המחקר הנוכחי לנושא של תרופו

אנו בוודאי מקבלי ששו . אנו מכירי במגבלות המחקר האמפירי שלנו, בשל הפרת חוזה

א� על . מסקנה אנליטית או נורמטיבית אינה נובעת באורח ישיר או הכרחי מהממצאי שלנו

שבמידה רבה סותרי את התפיסות וההנחות המקובלות , אנו מאמיני שממצאינו, פי כ�

ההשוואתי והאנליטי ,  התיאורטי�יכולי להעשיר את הדיו, במשפטנו זה עשרות שני

  .בנושא תרופות בשל הפרת חוזה
 

 
204  Meir Dan-Cohen, Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal 

Law, 97 HARV. L. REV. 625 (1984).  
  .409–399' בעמ, 202ש "הלעיל , "השופט ברק ודיני חוזי�"זמיר   205
 .82ש "ה לעיל ראו  206
 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE, TOWARDS EUROPEAN למשל ראו  207

TIMEFRAMES FOR JUDICIAL PROCEEDINGS: IMPLEMENTATION GUIDE (2016); Tania Sourdin 
& Naomi Burstyner, Justice Delayed is Justice Denied, 4 VICTORIA U. L. & JUST. J. 46 

(2014).  
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