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   הגבלה מכוח הסכם על עבירות זכויות

  מאת

  *שלום לרר

עולה כי זכותו של נושה אינה  1969–(א) לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט1מלשון סעיף 
ניתנת להמחאה אם עבירותה הוגבלה או נשללה בהסכם בין החייב לבין הנושה. המאמר 

חורה או שירות מתמקד בהמחאת זכות שכיחה ביותר בפרקטיקה. קמעונאים הרוכשים ס
אמורים לשלם עבור המוצר או השירות בשיטת "שוטף פלוס". הווי אומר, רוכש מוצר או 
מקבל שירות מתחייב על פי ההסכם לשלם עבורו חודשים אחדים לאחר קבלת המוצר או 
השירות. מנגד, המוכר או נותן השירות זקוקים לכסף מיידי כדי להמשיך בפעילותם 

  העסקית השוטפת. 
ם עשויים לגשר על תקופת הביניים באמצעות קבלת הלוואה. עסקים גדולים מסוגלים עסקי

להציע נכסים שונים כבטוחות, ואילו הנכס העיקרי של עסקים קטנים ובינוניים הוא חובות 
לקוחותיהם. בשנים האחרונות עוד ועוד עסקים משיגים מימון באמצעות מכירת הזכויות 

  פיננסיים. עסקאות מסוג זה מוכרות בעולם בשם פקטורינג.  הכספיות כלפי הלקוחות לגופים
דא עקא, שחייבים "חזקים", דוגמת תאגידי מים, חברת החשמל, רשתות שיווק גדולות, 
נוהגים לאסור בהסכם עם הספקים את המחאת הזכות. הגבלה זו מונעת לכאורה מהספקים 

  את המחאת הזכות כנגד החייבים למוסדות פיננסיים.
הלכה כברת דרך לקראת הספקים וקבעה כי על המחאת זכות בניגוד להגבלה תחול  הפסיקה

בטלות יחסית ולא בטלות מוחלטת. הווי אומר, המחאת הזכות תהא נעדרת תוקף כלפי 
החייב, ואילו כאשר העימות הוא בין הנמחה לבין הממחה או הבאים מכוחו, ההמחאה תהא 

חה כי ההמחאה בטלה בשל היותה נוגדת את תקפה, ולא תתקבל טענה מצד נושה של הממ
  סעיף הגבלת העבירות.

במאמר אני קורא לצדד בעמדה המקובלת על שיטות משפט אחדות, ולקבוע כי להגבלת 
עבירות של זכות חוזית לא יהא תוקף לכל דבר ועניין. הווי אומר, הנושה יהיה רשאי 

נגד החייב, וההמחאה לא  להמחות את זכותו על אף ההגבלה, הנמחה ירכוש זכות טובה
תיחשב להפרה של עסקת היסוד. עמדה זו מעניקה משקל יתר לעידוד שוק האשראי על פני 
עקרון חופש החוזים. גישה זו נוחה ביותר עבור עסקים המעוניינים להמחות את הזכויות 
שיש להם כלפי לקוחותיהם כדי להשיג מימון להמשך פעילותם. ראיית הממחה כמפר 

ביא לכך שנושים יהססו לכרות הסכם המחאה הנוגד את סעיף ההגבלה, הסכם עלולה לה
  1 שיכתיר אותם כמפרי חוזה.

  

 
    אילן.-פרופסור אמריטוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר  *
, מפרי עטו של דיני המחאת חיוביםפר מאמר זה נכתב במסגרת סימפוזיון לרגל צאתו לאור של הס   1

)). המחאת חיובים) (להלן: דויטש 2018( המחאת חיובים דיניפרופסור מיגל דויטש (ראו מיגל דויטש 
 .החיבור עוסק במכלול רחב של נושאים בתחום המחאת חיובים, ובין השאר בנושא מאמר זה
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. אופי 1 ;מבוא. א. המניעים ליצירת הגבלה על העבירות. ב. ניסוח ההגבלה ופרשנותה
ג. מבטלות מוחלטת לבטלות יחסית. ד. הגבלת עבירות  .. שיקולי מדיניות2ההגבלה; 
מה הלאה?  –ה. הגבלת העבירות  .. צ'ק למוטב בלבד2. ִמשכון נוסף; 1 ;משיקיםבנושאים 

  .ו. סיכום ומסקנות

  מבוא

, "זכותו של נושה [...] ניתנת 1969–(א) לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט1לפי סעיף 
להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין, לפי מהות 

ייב לבין הנושה". מלשון הסעיף עולה כי זכותו של נושה אינה הזכות או לפי הסכם בין הח
בזכות שאינה  –ניתנת להמחאה בשלושה מצבים. מאמר זה עוסק באחד ממצבים אלה 

 ניתנת להעברה בשל הסכם בין החייב לבין הנושה. 
החוק עוסק בסוגים שונים של נשייה. נושה זכאי להמחות זכות שמקורה בדיני עשיית 

ת מכוח הדין. עם זאת המקרה הטיפוסי הוא המחאת זכות שמקורה בחוזה בין עושר או זכו
חייב לבין נושה. נושה חוזי זכאי להמחות את זכותו לצד שלישי, הוא הנמחה. נושה יכול 
להיות זכאי לקבל מהחייב את ההחזקה או הבעלות בנכס מסוים, כאשר על הצד השני לחוזה 

אמר זה נתמקד בזכות נושה לקבל מהחייב סכום במ 2מוטלת חובה למסירת הנכס לנושה.
כסף מסוים במועד נתון. המחאה של זכות כספית היא המחאת הזכות השכיחה ביותר 

זכות לקבלת סכום כסף עשויה לצמוח  3בפרקטיקה, עובדה הבאה לידי ביטוי גם בפסיקה.
רות או מחוזה מכר, ממתן שירותים, הלוואה ועוד. במקרים אלה מוכר הנכס, נותן השי

  המלווה זכאים לקבל סכום כסף מהקונה, ממקבל השירות או מהלווה, בהתאמה. 
כאמור, המחאה של זכות כספית היא המחאת הזכות הנפוצה ביותר. במרבית ההמחאות 
מסוג זה נושה ממחה לגוף פיננסי זכות לקבל מחייב סכום כסף במועד עתידי כנגד קבלת 

את זכות זו היא המחאה פיננסית, ותכליתה לאפשר המח 4סכום כסף מיידי מהגוף הנמחה.
לנושה להשיג מימון ביניים. לצד שימוש זה קיימות המחאות זכות כספית למטרות שאינן 

המחאת  6גביית החוב עבור הממחה, 5פיננסיות, כגון פירעון חוב קודם של הממחה לנמחה,
   7זכות כחלק ממכירה כללית של עסק ועוד.

 
רשומות בספרי המקרקעין. במקרים אלה  זכות לקבלת בעלות או החזקה בנכס שכיחה בעיקר בזכויות לא  2

הנכס הוא זכות ולא מקרקעין, והעברת מקרקעין לא רשומים ממוכר לקונה עשויה להיות המחאת זכות, 
. ראו למשל 1969–ולא חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969–שיחול עליה חוק המחאת חיובים, התשכ"ט

גנז נ' בריטיש  2643/97); ע"א 1999( 218) 2, פ"ד נג(טקסטיל ריינס בע"מ נ' רייך 6529/96ע"א 
 .)2003( 385) 2, פ"ד נז(וקולוניאל חברה בע"מ

 מרבית פסקי הדין בנושא המחאת חיובים עוסקים בהמחאה של זכות כספית.   3
(פורסם  בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' חרושת מתכת בית השיטה (בהח) בע"מ 8299/10או למשל ע"א   4 

, פ"ד חברה לשירותי תעשיה בע"מ –שמן תעשיות בע"מ נ' אי.אס.אל  573/73ע"א  ;)15.3.2015בנבו, 
) משקף מקרה חריג שעל פי תנאיו הנמחה אמור לשלם לממחה, במועד שבו היה 1974( 737) 2כח(

החייב אמור לשלם לממחה. בנסיבות אלה ההמחאה לא נועדה לגיוס מימון ביניים אלא להמרת החייב 
  ת.המקורי בחייב "חזק" פיננסי

); פש"ר (מחוזי ת"א) 25.7.2005(פורסם בנבו,  בע"מ 1995סלמאן נ' סליבא ובניו  12027/04ראו רע"א   5
 ).12.3.2002(פורסם בנבו,  עומר זידאן בע"מ (בכינוס נכסים) נ' המועצה המקומית מטולה 2004/01
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במיוחד אצל עסקים קטנים ובינוניים. במציאות השכיחה בארץ  המחאה פיננסית שכיחה
קמעונאים הרוכשים סחורה או שירות מספק פלוני אמורים לשלם עבור המוצר או השירות 
בשיטת "שוטף פלוס". הווי אומר, רוכש מוצר או מקבל שירות מתחייב על פי ההסכם 

נגד, המוכר או נותן השירות לשלם עבורו חודשים אחדים לאחר קבלת המוצר או השירות. מ
זקוקים לכסף מיידי כדי להמשיך בפעילותם העסקית השוטפת. התשלום המאוחר הוא אחד 

  8הגורמים העיקריים המכבידים על פעילותם התקינה של עסקים בינוניים וקטנים.
מודע לבעיה זו של ספקים ונותני שירות  2017–חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

כי אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד המצאת החשבון, הספק יקבל  וקבע, ככלל,
החייב, ואם -ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין 45-את התמורה לא יאוחר מ

לא  –התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין 
קביעתו שהחייבים אינם ימים מתום אותו החודש. חוק זה הקל על ספקים ב 30-יאוחר מ

רשאים לפרוע את התמורה לאחר חודשים אחדים. דא עקא, שחוק זה חל רק על גופים 
  דוגמת משרד ממשלתי, רשות מקומית ומוסד מתוקצב להשכלה גבוהה.

עסקים עשויים לגשר על תקופת הביניים באמצעות קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי או 
ולים יש בדרך כלל נכסים שונים להציע כבטוחות, בנקאי. לעסקים גד-להיזקק לאשראי חוץ

עובדה המקילה עליהם להשיג אשראי. לעומת זאת הנכס העיקרי של עסקים קטנים ובינוניים 
הוא חובות לקוחותיהם. כפי שמוכר לי מהפרקטיקה, בשנים האחרונות עוד ועוד עסקים 

ופים שונים. עסקאות משיגים מימון באמצעות מכירת הזכויות הכספיות כלפי הלקוחות לג
בישראל הבנקים המסחריים מרחיבים  9מסוג זה מוכרות בעולם זה זמן רב בשם פקטורינג.

בשנים האחרונות את פעילות הפקטורינג שלהם, ומספר גדל והולך של חברות מימון שאינם 
חברות גדולות בעלות פעילות כלכלית ענפה, בעיקר יצואניות,  10בנקים עוסקות בפעילות זו.

   11ורכות עסקאות פקטורינג אף עם חברות מחו"ל.ע
 

רסם בנבו, (פולשכת עורכי הדין נ' תשומה שיקום ושיחזור חובות בע"מ  5502/16ראו ע"א   6
31.12.2017.( 

שיטות משפט שונות מחייבות רישום של המחאה פיננסית כתנאי לתוקפה כנגד נושים אחרים של   7
 U.C.C. § 9-109 (a)(3), (d)הממחה, ואילו המחאות שאינן פיננסיות אינן טעונות רישום. ראו למשל 

(AM. LAW INST. & UNIF. LAW COMM’N 2017); P.P.S.A. §§ 2 & 4 (1990) (Ont. Can.); P.P.S.A. 
§ 8 (2009) (Austl.) '(ב) להצעת חוק המשכון, 3. בדרך זו צועדת גם הצעת חוק המשכון, וראו ס

  . 943, ה"ח 2015–התשע"ה
  .540, 1021, ה"ח 2016–ראו את דברי ההסבר להצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו  8
הווה את השוק הגדול בעולם לעסקאות אלה, ועל לסקירה על שכיחות הפקטורינג באירופה, המ  9

 Ana Mol-Gomez-Vazquez, Ginesחשיבותו בהקשר חברות קטנות ובינוניות, ראו 
Hernandez-Canovas & Johanna Koeter-Kant, Legal and Institutional Determinants of 
Factoring in SMEs: Empirical Analysis across 25 European Countries, 56 J. SMALL BUS. 

MGMT 312, 312–329 (2018) . 
 97פרופ' דויטש מעיר כי עסקאות הפקטורינג בישראל מעלות שתי בעיות: הצורך ברישום לפי סעיף   10

בשל היותן המחאה כללית, והספק הקיים אם ניתן  1980–לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם
רות אלה אינן הולמות את האופן שבו נעשות עסקאות להמחות זכות מכוח חוזה שטרם נכרת. הע

הפקטורינג בישראל. הצדדים חותמים תחילה על הסכם מסגרת שקובע את התנאים שיחולו על המחאות 
ספציפיות שייכרתו בהמשך. הסכם המסגרת הוא לכל היותר התחייבות להמחות ולא המחאה קניינית. 

ת, הזכויות המועברות קיימות, ואין הן זכויות עתידיות. לאחר מכן, בעת כריתתן של ההמחאות הספציפיו
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חייבים לא מעטים הם שחקנים מרכזיים, או אף עיקריים, בשוק שבו הם פועלים. חייבים 
אלה, הצד ה"חזק" בעסקה עם הספקים, מנסחים את חוזה המכר או השירות, והספקים 

ים" אלה, דוגמת המעוניינים בעסקה נאלצים להסכים לתנאים שקבעו החייבים. חייבים "חזק
תאגידי מים, חברת החשמל, רשתות שיווק גדולות ועוד, נוהגים לאסור בהסכם עם הספקים 
את המחאת הזכות. הגבלה זו על העבירות מונעת לכאורה מהספקים, לפי הדין הקיים, את 

(א) לחוק 1המחאת הזכות כנגד החייבים למוסדות פיננסיים. כאמור לעיל, לפי סעיף 
[...] ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה  זכותו של נושה המחאת חיובים

" או לפי הסכם בין החייב לבין הנושהאו הוגבלה עבירותה לפי דין, לפי מהות הזכות 
  ].'ל' ש –[ההדגשה הוספה 

מאמר זה עוסק בהמחאת זכות שנעשתה בניגוד להגבלת העבירות הכלולה בהסכם 
ב לבין הספק. המאמר בוחן את המצב המשפטי לפי הדין הקיים המכר או השירות שבין החיי

(א) עולה כי כאשר הסכם שולל או 1ומציע גישה שונה. כאמור לעיל, מלשונו של סעיף 
מגביל המחאת זכות, הזכות אינה ניתנת להמחאה. מלשון זו נראה לכאורה כי להמחאת זכות 

נות זו אינה רצויה, משום שאינה הנוגדת את ההגבלה אין כלל תוקף. בעבר טענתי כי פרש
מאזנת כראוי בין האינטרסים של הצדדים השונים. טענתי כי יש לתמוך בבטלות יחסית של 
המחאה שנעשתה בניגוד להגבלה ולא בבטלות מוחלטת. טיעון זה התקבל על הזרם המרכזי 
ות בפסיקה. במאמר זה אני מבקש לצעוד צעד נוסף ולצדד בעמדה שהגבלת עבירות של זכ

כספית תהא חסרת כל תוקף, והמחאה בניגוד להגבלה לא תיחשב אף להפרת חוזה מצד 
  הממחה. 

בפרק השני אעמוד על האינטרסים של החייב ושל הממחה בקביעת ההגבלה. בירור 
אינטרסים אלה יסייע להחליט על היחס הראוי לסעיפי הגבלת העבירות. בפרק השלישי 

ת עבירות ואבדוק אם ניסוח ההגבלה משליך על תוקפה אתייחס לניסוחים שונים של הגבלו
של המחאה שנעשתה בניגוד להגבלה. כן אעמוד על שיקולי מדיניות שונים באשר לתוקפה 
של המחאה כזו. בפרק הרביעי אעמוד על גישת הבטלות היחסית, שכאמור הצעתי אותה 

ת עבירות מצויות בעבר והיא אומצה בפסיקה. בפרק החמישי אראה כי הוראות בדבר הגבל
בתחומים משיקים. במסגרת זו אתייחס לשני מקרים. תחילה אבחן את דינו של שעבוד שני 
של נכס, שיצירתו נוגדת הגבלה הכלולה בהסכם הִמשכון בין החייב לבין הנושה המובטח 
הראשון, ואציין כי גם בהקשר זה הפסיקה אימצה את תורת הבטלות היחסית. לאחר מכן 

ב "למוטב בלבד" השכיח בצ'קים. כוונת הכיתוב היא להגביל את סחירותו של אעסוק בכיתו
הצ'ק. בנושא זה טרם הזדמן לפסיקה להחיל את הלכת הבטלות היחסית. הפרק השישי הוא 
חידושו העיקרי של המאמר, ובו אני מציע התייחסות רדיקלית מבעבר להוראה בדבר הגבלת 

בלת העבירות של זכות כספית תהא חסרת תוקף. העבירות, ולקבוע באמצעות חקיקה כי הג
בדיון אעמוד על יחסן של שיטות משפט שונות לתוקפה של המחאת זכות הנוגדת את הסדר 

 
נוסף על זה, הצדדים להסכם הפקטורינג קובעים רשימה מפורטת של המחאות ספציפיות הכלולות 

, בעמ' 1 , לעיל ה"שהמחאת חיובים(א). ראו דויטש 97בעסקה, ולכן אין זו המחאה כללית במובן סעיף 
66.  

 7281/15שדן בעסקאות פקטורינג. ראו ע"א  2018תופעה זו באה לידי ביטוי בפסק הדין המרכזי בשנת   11
 ).22.5.2018(פורסם בנבו,  קופאס פייננס (ישראל) בע"מ נ' אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ
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הגבלת העבירות בהסכם שבין החייב לבין הממחה. הפנייה למשפט השוואתי נועדה לחזק 
ביעי והאחרון את הטיעון שלפיו יש לשלול כליל את תוקפה של הגבלת העבירות. הפרק הש

  יוקדש לסיכום קצר של המאמר. 
בכמה נושאים במאמר דעתי שונה מזו של פרופסור דויטש. חלק מהבדלי הגישות נובע 
מהעובדה שמאמר זה מתמקד בהמחאה של זכות כספית, ודבריו של דויטש מתייחסים 

  בקווים כלליים לכל סוג של זכויות שיש לנושה כלפי חייב. 

  הגבלה על העבירותא. המיעים ליצירת 

לנושה של זכות כספית אין אינטרס להגביל את עבירות זכותו. הגבלת העבירות מונעת 
הגבלת העבירות  12מהנושה לעשות עסקאות שונות בזכותו ואינה מקנה לו יתרון של ממש.

 פוגעת במיוחד, כפי שהסברנו במבוא, בעסקים קטנים ובינוניים. עסקים אלה זקוקים
משך פעילותם, ולרבים מהם אין נכסים אחרים להציע כבטוחות לבד לאשראי שוטף לה

מהזכויות הכספיות כלפי לקוחות שרכשו מהם סחורה או שירות באשראי. הגבלה על 
העבירות מונעת מחברות אלה למכור את זכותם כנגד קבלת תמורה מיידית או ללוות כסף 

י החייב. מתן תוקף להגבלה מגופים פיננסיים ולשעבד למלווים את הזכות שיש להם כלפ
פוגע במידה רבה בתפקודם של עסקים רבים. בהיעדר אפשרות להשיג מימון על סמך חובות 
הלקוחות, עסקים אלה נאלצים לפנות לשוק האפור, ופנייה זו גורמת לייקור ניכר של עלות 

   13האשראי.
כפי הנראה, לאור האמור ברור כי קביעת ההגבלה בהסכם היא פרי יוזמתו של החייב, ו

תנאי השוק ורצונו של הנושה להרחיב את מעגל עסקיו גורמים לו בלית ברירה להסכים 
להגבלה. כפי שנאמר במבוא, במקרים רבים כוחם של חייבים כרשתות שיווק גדולות, עולה 
במידה רבה על כוחם של הספקים ונותני השירות האחרים. החייבים שולטים על ניסוח 

  גבלה על העבירות. החוזה וקובעים בו ה
התפיסה  14המניע של החייבים בקביעת הגבלה על העבירות אינו מובן לכאורה.

היסודית של החוק היא שזכותו של נושה ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, משום 
שמבחינת החייב אין נפקות לזהותו של הנושה. מסקנה זו מתחזקת בהקשר של זכות כספית, 

מי עליו לפרוע את החוב. חייב אדיש לכאורה לזהות הנושה, היות שלחייב אין נפקות ל
משום שהדין עומד על משמר זכויותיו, בקובעו כי "המחאת זכות אין בה כדי לשנות את 

 
ם עתידיים, כגון ניתן לכאורה לטעון כי נושה יכול ליזום הגבלת עבירות כדי ששעבוד קודם החל על נכסי  12

שעבוד צף, לא יחול על הזכות כנגד החייב. טיעון זה אינו עומד בפני הביקורת. ההגבלה תמנע מהנושה 
להעביר את הזכות לצד שלישי, וכאשר הזכות תמומש, וסכום הכסף ייפרע לידיו, יחול עליו השעבוד 

 הצף. 
ית. לדידו, "הדבר נובע מכך שאם בעל פרופ' דויטש רואה בהגבלה על העבירות פגיעה ביעילות הכלכל  13

הזכויות בנכס מבקש לעשות בו עסקה והרוכש מוצא בכך תועלת, מסתמא העברת הנכס תצמיח תועלת 
). בהמשך 232, בעמ' 1, לעיל ה"ש המחאת חיוביםמצרפית עדיפה על פני המשך המצב הקיים" (דויטש 

זכויות חוזיות אין משקל רב, מפני שבשונה ממקרקעין, הן מהוות משאב בלתי  הוא קובע כי לעבירות של
 ). המחבר לא התייחס לחשיבות העבירות לפיתוח שוק האשראי.233מוגבל (שם, בעמ' 

 ).2002( 247–246המחאת חיובים ראו שלום לרנר   14
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הזכות או תנאיה, ולחייב יעמדו כלפי הנמחה כל הטענות שעמדו לו כלפי הממחה בעת 
וקבעה כי טענות  הפסיקה חרגה מפשט לשונו של הסעיף 15שנודע לו על ההמחאה".

העולות מהחוזה שהזכות על פיו הומחתה, טענות הגנה רגילות ואף קיזוז, עומדות לחייב 
   16כלפי הנמחה אף אם התגבשו לאחר מתן ההודעה לחייב על ההמחאה.

לעיתים הגבלת העבירות נובעת מטעות בהבנתם של דיני המחאת חיובים. כוונת החייב 
עביר את חבותו לאחר או יבצע את חיובו אישית ולא ביצירת ההגבלה היא שהנושה לא י

באמצעות קבלן משנה. לשם השגת מטרות אלה החייב אוסר על "העברת החוזה" לצד 
שלישי. ניסוח רחב זה אוסר לא רק את העברת החבות של הנושה אלא גם את המחאת הזכות 

ה, כי לעניין הכספית שלו. לאמיתו של דבר, החייב לא היה זקוק להגבלה למטרה האמור
התחייבות הספק או נותן השירות, מקבל הנכס או השירות הוא הנושה, ולא ניתן להמחות 

  17חבות ללא הסכמתו.
המשמעות של הגבלת העבירות שנקבעה כאמור ביוזמת החייב היא שהחייב מעוניין 
 שמולו יעמוד הנושה המקורי בלבד ולא בעל דין אחר. חייב עשוי להתנגד לכך שצד שלישי,

  הנמחה, יהיה הנושה, מהסיבות האלה:
חייב אינו רשאי להעלות כלפי נמחה טענות הגנה הנובעות מעסקאות אחרות   .1

  18שבינו לבין הממחה, שהחיוב מכוחן התגבש רק לאחר שנודע לחייב על ההמחאה.
חייב אינו רשאי להגיש תביעה נגד הנמחה. נמחה רוכש את הזכות החוזית בלבד   .2

לקיים את החיובים החוזיים. הממחה ממשיך להיות אחראי בלעדי לחיובים ואינו מתחייב 
על פי החוזה שבינו לבין החייב. חיובי הממחה כלפי החייב עשויים לשמש מגן מפני תביעת 
הנמחה אך לא חרב המופנית אליו. לפיכך כאשר חובו של הממחה לחייב עולה על חובו של 

הליכים. החייב יכול רק להתגונן בפני תביעת  החייב לממחה, קיום המחאה מביא לריבוי
הנמחה, ואת היתרה היה עליו לתבוע מאת הממחה. הגבלת העבירות באה למנוע המחאה, 
וכאשר הממחה יגיש נגד החייב תביעה לקיום חיובו, יוכל החייב לתבוע אותו בתביעה 

  רית. שכנגד. תביעה שכנגד, בשונה מקיזוז, עשויה לעלות על סכום התביעה העיק
ההגבלה נועדה למנוע מהנושה לפצל את זכותו לכמה נמחים ולערב בדרך זו את   .3

  19החייב בכמה הליכים משפטיים.
חייב עלול לשכוח את ההודעה שקיבל על המחאת הזכות או לא להבין היטב את   .4

הממחה. חייב שקיים את  –השלכותיה ולהמשיך לקיים את חיוביו כלפי הנושה המקורי 
ובת הממחה, לאחר שקיבל הודעה על המחאה, עלול להיתבע פעם נוספת בידי חובו לט

 
  (א) לחוק המחאת חיובים. 2ס'   15
מינהל מקרקעי  8357/03); ע"א 1977( 146) 3, פ"ד לא(לגרבוב נ' רשות הנמלים בישרא 330/75ע"א   16

 ). 2006( 214) 3, פ"ד סא(ישראל נ' בנק דיסקונט למשכנתאות
 Hugh Beale, Louise Gullifer & Sarah Paterson, A Caseלחוק המחאת חיובים. לנימוק זה, ראו  6ס'   17

for Interfering with Freedom of Contract? An Empirically–Informed Study of Bans on 
Assignments, 3 J. BUS. L. 203, 206 (2016) .  

  . 16(א) לחוק המחאת חיובים ומהפסיקה הנזכרת לעיל ה"ש 2כך עולה מס'   18
העמותה האזורית לקידום הילד והנוער (ע.ר) (בפירוק) נ'  6992/15על המחאת חלק מזכות, ראו ע"א   19

  ). 27.9.2017(פורסם בנבו,  המועצה מקומית כפר מנדא
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במקרה זה יש לחייב עילה להשבת כספו ששולם בטעות לממחה, אולם לעילה זו  20הנמחה.
אין ערך רב אם הממחה ייקלע לחדלות פירעון. כדי למנוע בעיות מסוג זה מעדיף חייב 

  לאסור על הנושה את המחאת הזכות. 
הזכות מצמצמת את האפשרות של החייב ושל הנושה לערוך שינויים  המחאת  .5

בהסכם ביניהם. קיום המחאה דורש במקרים רבים את הסכמתו של הנמחה לשינוי תנאיו של 
   21ההסכם המקורי.

ממכלול הסיבות שנסקרו עולה כי האינטרס של החייב בקביעת הוראה בדבר הגבלת 
ורק הנושה שאיתו כרת את העסקה שבה התחייב  עבירות הוא שבעל דינו ימשיך להיות אך

לשלם לו סכום כסף בעתיד. נוסף על זה, ייתכן שהחייב בוחר להיות חייבו של פלוני דווקא, 
  משום שהוא יודע שהלה לא יפעיל נגדו אמצעי אכיפה לא חוקיים או דרסטיים.

החייבים, כאמור, קביעת הוראה בדבר הגבלת העבירות של הזכות היא פרי יוזמתם של 
שהנושים נאלצים להסכים לה בשל תנאי השוק. עניין זה מסביר את שכיחותה של ההגבלה 
ביחסים חוזיים שבהם צד אחד "חזק" ממשנהו, וביכולתו לקבוע תנאים שונים בחוזה. 
לפיכך, כפי שהצגנו במבוא, הגבלת עבירות שכיחה בהסכמים בין ספקים לבין רשויות של 

יות, חברות ממשלתיות ועירוניות, תאגידי מים, חברת החשמל המדינה, רשויות עירונ
ורשתות שיווק גדולות. כאשר תאגיד בנקאי או מוסד פיננסי אחר מעניקים הלוואה ליחידים 

הנושה הוא הצד החזק בעסקה, ולכן בדרך כלל הסכמי ההלוואה -או לתאגידים, המלווה
  מתירים למלווה להמחות את זכותו לצד שלישי. 

 וח ההגבלה ופרשותהיס  ב.

  אופי ההגבלה  .1 

שתי העסקאות העיקריות שנושה יכול לעשות בזכות הכספית כלפי חייבו הן מכר ומשכון. 
קונה. –הווי אומר, נושה יכול למכור את הזכות לנמחה, ויחסיו עם הנמחה יהיו יחסי מוכר

את הזכות כמו כן הממחה יכול לקבל אשראי מהנמחה, ולהבטחת האשראי לשעבד לנמחה 
מלווה. –שיש לממחה כלפי החייב. באפשרות זו הממחה והנמחה מצויים ביחסי לווה

עסקאות אחרות, לבד ממכר ומשכון, אינן שכיחות או אינן אפשריות. המחאת זכות במסגרת 
עסקת מתנה כמעט אינה קיימת בפרקטיקה. עסקת שכירות אינה אפשרית בנכס שהוא זכות 

פעמי, ואילו שימוש -שניתן להשתמש בו שימוש מתמשך רבכספית. ניתן להשכיר נכס 
בזכות כספית מביא לפקיעתה. לאור האמור, ההגבלה עשויה להתייחס להעברת הבעלות 
בלבד, להמחאת משכון או ככלל להעברת החוזה או זכויות על פי החוזה. ראוי לציין כי אף 

(ב) 3שכון. לפי סעיף אם ההגבלה מתייחסת להעברת הבעלות בלבד, היא חלה גם על ִמ 
, "הגבלה או תנאי החלים, לפי דין או הסכם, על העברת 1967–לחוק המשכון, התשכ"ז

  בעלות בנכס יחולו גם על מישכונו". 

 
  (ב) לחוק המחאת חיובים. 2ס'   20
 . 16, לעיל ה"ש גרבובלנושא זה, ראו בעניין   21
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פרופ' מיגל דויטש מבחין בין הגבלות אינהרנטיות לבין הגבלות חיצוניות. במסגרת 
כוללת "זכויות בעלות אופי ההגבלות האינהרנטיות קיימות לדבריו שתי קבוצות: הראשונה 

אישי ברמה העקרונית והכללית", והשנית מתייחסת להגבלה "אינהרנטית" הנוצרת מכוח 
לדידו, "כאשר ההגבלה היא 'אינהרנטית' ו'פנימית', המשמעות  22התנאה חוזית מיוחדת.

היא כי תכונת העבירות נעדרת מהזכות הנדונה, כך שאין ההעברה אפקטיבית, והנעבר אינו 
   23ופך לבעל הנכס מושא ההעברה".ה

אני מתקשה להבין את ההבחנות האמורות. הגבלה אינהרנטית היא לכאורה הגבלה 
ההולמת את אופייה של הזכות. אם כך, הגבלת העבירות אינה נובעת מהחוזה בין החייב 

(א) לחוק. הגבלה 1לבין הממחה אלא מכוח מהות הזכות, וזו קטגוריה שונה בסעיף 
עשויה להיות גם מכוח דין מסוים, ואף כאן זו אינה הגבלה מכוח הסכם בין  אינהרנטית

(א) 1החייב לבין הנושה אלא הגבלה מכוח הדין, אף היא קטגוריה עצמאית על פי סעיף 
לחוק. כזכור, במוקד מאמר זה עומדת המחאה של זכות כספית שיש לנושה כלפי החייב, 

חאה של זכות לקבל סכום כסף אינה אינהרנטית, וסביר להניח שהכול יודו כי הגבלה על המ
  ויש מקום לדון בתוקפה של העברה שנעשתה בניגוד להגבלה. 

(א) לחוק מתייחס לשלילה מוחלטת או להגבלה מסוימת של העבירות. לאלה 1סעיף 
עשויים להיות ניסוחים שונים. ההסכם בין הנושה לבין החייב עשוי לאסור כליל על המחאת 

ר המחאה לנמחה פלוני או לסוג מסוים של נמחים, להתנות את תוקף ההמחאה הזכות, לאסו
בהסכמתו של החייב בניגוד לכלל הרגיל שלפיו זכותו של נושה ניתנת להמחאה ללא 
הסכמת החייב, או להוסיף שהחייב רשאי להתנגד להעברה מטעמים סבירים בלבד. כמו כן 

ו קנייני. הווי אומר, התנאי עשוי לקבוע כי ההגבלה עשויה לבוא לידי ביטוי בניסוח חוזי א
הנושה אינו רשאי להמחות את הזכות לצד שלישי בלא להתייחס לתוצאותיה של המחאה 

  שנעשתה בניגוד להגבלה או לקבוע עוד כי כל המחאה בניגוד להגבלה תהא חסרת תוקף. 
וע כל היקפה של ההגבלה מעלה שאלות שונות. למשל: אם הגבלת העבירות נועדה למנ

המחאת זכויות או רק המחאה שבה ניתנת הודעה לחייב על ההמחאה. לפי הדין בארץ, 
כאשר אין  24הבעלות בזכות עוברת לנמחה אף אם לא ניתנה לחייב הודעה על ההמחאה.

ניתנת לחייב הודעה על ההמחאה, והוא אינו מודע לקיומה, הוא רשאי להמשיך לראות 
קיום ההמחאה אינו משפיע אפוא על  25דבר ועניין.בנושה המקורי שלו את נושהו לכל 

 
  . 231–230, בעמ' 1 , לעיל ה"שהמחאת חיוביםדויטש   22
 . 231שם, בעמ'   23
), 1995( 470, 459) 2, פ"ד מט(נדב נ' סרגובי, הנאמן על נכסי פושט הרגל אליעזר נדב 5578/93ראו ע"א   24

שם נקבע כי "לפי הדין בארץ הבעלות בזכות עוברת בעת הסכם ההמחאה, ואין אפילו צורך בהודעה 
לפסק דינו של השופט (כתוארו  32, פס' יוגב נ' יוסף 9955/09לחייב להשלמת העסקה". כך גם בע"א 

), נאמר כי "בעניין זה מציין חוק המחאת חיובים כי אין צורך ברישום 28.8.2012אז) מלצר (פורסם בנבו, 
(א) לחוק המחאת חיובים)". כן ראו ע"א 1(או אף בהודעה לחייב) כדי לשכלל המחאה (ראו: סעיף 

 589) 3, פ"ד לח(משרד השיכון –בע"מ (בפירוק) נ' מדינת ישראל  בנק ארץ ישראל בריטניה 64/80
חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' חברת דיור לעולה בע"מ  –מ. מגן אינטרנשיונל  5035/01); רע"א 1984(

 ).2002( 145) 5, פ"ד נו((באמצעות הנאמן)
  (ב) לחוק המחאת חיובים. 2השוו לס'   25
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החייב, ויש לה השלכה על מישור היחסים בין הנמחה לבין הממחה בלבד. לפיכך יש מקום 
  לפרש שההגבלה לא התכוונה לאסור המחאה זו. 

היקפה של ההגבלה הוא עניין של פרשנות חוזה. דינה של המחאת זכות שנעשתה בניגוד 
רשנות החוק. בשני המקרים על הפרשנות להתחשב בתכלית ההגבלה, להגבלה הוא עניין לפ

  באינטרסים של הצדדים להסכם ההגבלה ובעקרון תום הלב. 

  שיקולי מדייות  .2

הטיעון העיקרי התומך במתן תוקף להגבלה על המחאת הזכות הוא כיבוד חופש החוזים. 
לגייס מימון לעסקו  הנושה, שהוא איש עסקים, ער להשלכותיה של ההגבלה על יכולתו

והסכים לה, כפי הנראה, כדי להרחיב את מספר לקוחותיו. מנגד, טיעונים אחדים תומכים 
מתן תוקף להוראה בדבר הגבלת העבירות. ראשית, דיני החוזים המודרניים סוטים -באי

מעקרון חופש החוזים כאשר מולו עומדים עקרונות חשובים אחרים, כגון הגנת הצרכן, 
ועוד. בהקשר שלפנינו, כנגד  27הגנה על זכויות צד שלישי 26שם המקרקעין,אמינות מר

חופש החוזים עומדת השאיפה לעידוד שוק האשראי באמצעות המחאת זכויות. הכלכלה 
המודרנית בנויה על אשראי. מרבית העסקים אינם נשענים על הונם העצמי בלבד אלא 

אי מאפשרת להרחיב עסקים קיימים נזקקים לאשראי במהלך פעילותם העסקית. זמינות אשר
וליזום עסקים חדשים. כפי שהסברנו במבוא, האשראי נחוץ במיוחד לעסקים קטנים 
ובינוניים המקבלים את התמורה המוסכמת חודשים אחדים לאחר הספקת המוצר או הענקת 
השירות. שלילת תוקפה של הגבלת העבירות היא מעין תקנת שוק. הווי אומר, קביעת הלכה 

  חופש החוזים.  –יטיבה עם שוק האשראי על חשבון עקרונות חוזיים, בהקשר שלפנינו המ
כנגד עקרון חופש החוזים עומדת גם מדיניות דיני הקניין התומכת בהעברה חופשית של 
נכסים. חלק גדול מנכסיו של אדם בעולם המודרני הוא זכויות חוזיות. יש לשאוף, ככל 

מעמד שווה לנכסי מקרקעין ומיטלטלין. כשם שהדין אינו  האפשר, להעניק לזכויות חוזיות
מתייחס באהדה להגבלות על עבירות מקרקעין, כך עליו להתייחס להגבלת עבירות של 
זכויות חוזיות. על אלה יש להוסיף נימוק פרקטי. מממנים שונים רוכשים זכויות מספקים 

ותיהם כדי לראות אם קיימת רבים, והצורך לבדוק את כל ההסכמים בין הספקים לבין לקוח
   28הוראה בדבר הגבלת עבירות, מטיל עליהם מעמסה כבדה ועלול להביא לייקור האשראי.

  

   ג. מבטלות מוחלטת לבטלות יחסית

(א) לחוק המחאת חיובים עולה כי המחאה 1כאמור לעיל, מפשטות לשונו של סעיף 
אינה בלה היא שהזכות שנעשתה בניגוד להגבלה היא חסרת תוקף. לכאורה, תוצאת ההג

 
 (ב) לחוק המקרקעין. 7ס'   26
הן קוגנטיות, משום שהן נועדו להגן על  1967–כך, למשל, עיקר הוראות חוק המשכון, התשכ"ז משום  27

 זכויות הנושים האחרים של הממשכן. 
  . 207, בעמ' 17, לעיל ה"ש Beale, Gullifer & Patersonראו   28
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להמחאה. קריאה פשוטה זו של הסעיף הייתה מקובלת בשלבים הראשונים של  ניתנת
הפסיקה שעסקה בתוקפה של המחאה שנעשתה בניגוד להגבלת העבירות. הפסיקה שללה 
כל זכות מהנמחה וראתה בממחה, הנושה המקורי, את הנושה הבלעדי של החייב. הפסיקה 

  29ם במישור היחסים בין הממחה לבין הנמחה.אף לא נתנה תוקף להסכ
ראוי להדגיש כי אף אם ייקבע כי להגבלה תוקף מלא, והמחאה שנעשתה בניגוד 
להגבלה אינה תקפה, יהיה ניתן לומר, כפי שאכן נקבע באנגליה, כי הממחה ממשיך להיות 
יב הנושה הבלעדי של החייב ובעליה של הזכות החוזית, ואולם לאחר קבלת הכסף מהחי

  30ייחשב הממחה למחזיק בכסף שקיבל כנאמן עבור הנמחה שהוא הנהנה.
פסקי הדין הרבים שניתנו בערכאות השונות בנושא המחאת חיובים ניתנים לחלוקה 
לשתי קבוצות: קבוצה אחת דנה בעימותים בין הנמחה לבין החייב, והקבוצה השנייה 

ה, כגון בעל תפקיד בחדלות עוסקת בעימותים בין הנמחה לבין הבאים מכוחו של הממח
פירעון של הממחה, בעל שעבוד צף על נכסי הממחה או נושה שהטיל עיקול על זכותו של 

   31הממחה כלפי החייב.
בעימותים מהסוג הראשון הנושא העיקרי הוא היקף טענות ההגנה שיש לחייב נגד 

צר כאשר הנמחה. העימות מהסוג השני, בין הנמחה לבין נושים שונים של הממחה, נו
הממחה הוא חדל פירעון, והנמחה מתמודד עם נושי הממחה על הזכות לקבל את הכספים 
המגיעים מהחייב. נושים אלה טוענים כי המחאה הנוגדת את הסכם הגבלת העבירות חסרת 
תוקף, ולפיכך הזכות כלפי החייב עדיין שייכת לממחה, והיא עומדת לרשות נושיו. חייב 

מלוא התמורה ייאות במקרים אלה לקיים את חיובו, והוא אדיש  סביר שקיבל מהממחה את
לזהותו של הזכאי כלפיו. בנסיבות אלה חייב יכול להגיש לבית המשפט בקשה בדרך של 

  טען ביניים, כדי שבית המשפט יחליט כלפי מי עליו לקיים את חיובו. 
נו קיים. זכות אכן, אשר לנכס מוחשי קיימות שתי אפשרויות בלבד: הנכס קיים או שאי

חוזית היא נכס יציר הדין. הדין עשוי להחליט על קיומה, על בטלותה, ואף לקבוע כי היא 
  קיימת לצורך פלוני ואינה קיימת בהקשר אחר. 

קיום שני מישורים שעניינם ההשלכות המשפטיות של המחאת זכות מאפשר להחיל 
, המחאת הזכות תהא בטלה בטלות יחסית על המחאה שנעשתה בניגוד להגבלה. הווי אומר

בכל הנוגע לחייב, ותקפה כאשר זכויות החייב אינן עומדות על הפרק. כאשר בעימות 

 
) ("שלילת הזכות 1994( 166, 156) 3"ד מח(, פמנהל מס שבח מקרקעין נ' חזון 4639/91ראו למשל ע"א   29

'עקב  –להמחות פירושה, כלשון חוק המחאת חיובים, כי הזכות אינה ניתנת להמחאה [...] לשון אחר 
המחאה בניגוד להגבלה לא מעבירה את הזכות  –ההסכם המגביל הזכות אינה 'ניתנת להמחאה', משמע 

 לקניינו של הנמחה'"). 
 .Michael Bridge, The Nature of Assignment and Non-Assignment Clauses, 132 L.Q. REVהשוו  30

47, 60 (2016) (“As effective as a non-assignment clause may be to prevent the assignment of 
contract rights and debts, a declaration of trust of those rights and debts has been held to survive 

a non-assignment clause in the underlying contract”) על פי הדין באנגליה, אף אין צורך בהכרזה על .
נאמנות על סמך הנימוק שהחייב לא התכוון להגביל את הממחה בקשר למה שהלה יעשה לאחר 

, 17, לעיל ה"ש Beale, Gullifer & Patersonשהפירות הגיעו לידו, והוא אף אינו יכול לעשות זאת. ראו 
 . 211בעמ' 

 עימותים בין החייב לבין הממחה הם מחוץ לדיני המחאת חיובים, וחלים עליהם דיני החוזים הכלליים.   31
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המשפטי מעורבים אינטרסים של החייב, להמחאה שנעשתה בניגוד להגבלה לא יהא כל 
ולו בלבד קיימת עילת תביעה  32תוקף. הממחה ממשיך להיות הנושה הבלעדי של החייב,

יעה מצד הממחה תאפשר לחייב להגיש תביעה שכנגד, ותשלום לנושה נגד החייב. תב
המקורי מפקיע את העילה כלפי החייב. כמו כן החייב אינו צפוי לעמוד בפני כמה תביעות 
בשל המחאה חלקית של הזכות. מנגד, כאשר העימות הוא בין הנמחה לבין הבאים מכוחו 

, לא תתקבל טענה מצד נושה של של הממחה, ניתן לומר כי ההמחאה תקפה. לשון אחר
  הממחה כי ההמחאה חסרת תוקף בשל היותה נוגדת את סעיף הגבלת העבירות. 

את תאוריית הבטלות היחסית הצעתי אני לראשונה לפני כעשרים וחמש שנים. לאחר 
סקירה של הגישות הקוטביות הקיימות במשפט ההשוואתי כתבתי כי "אנו מעדיפים שיטת 

עיף המגביל תוקף ביחסי חייב עם הנמחה ותשלול את השפעתו על יחסי ביניים שתעניק לס
   33הממחה והנמחה".

פסק הדין דן בהסכם  34.טקסטיל ריינסעמדה זו אומצה בבית המשפט העליון בעניין 
להעברת זכויות במקרקעין שטרם נרשמו בספרי המקרקעין אלא ברשות מקרקעי ישראל 

נאסר על האחרונים להעביר את זכותם לצד בלבד. בהסכמים של הרשות עם החוכרים 
שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות. בעובדות פסק הדין בוצעה העברת זכויות 
ללא בקשת הסכמה מהרשות. לאחר מכן הטיל נושה של המעביר עיקול על זכויותיו של 

ברה המעביר נושה זה טען כי היות שלא ניתנה הסכמה מצד הרשות, הבעלות בזכות טרם ע
  לנעבר, היא עדיין של המעביר, ובשל כך העיקול תקף. 

  בית המשפט פסק כדלהלן:

[...] הדרישה לקבל את הסכמת המינהל מטרתה להקים פיקוח של המינהל 
על המתקשרים אתו ולאפשר לו לגבות 'דמי הסכמה' או להתנות תנאים 
 להעברת הזכות. מטרה זאת לא תיפגע, אם להעברה שנעשתה מבלי לקבל

בין הממחה את הסכמת המינהל מראש ובכתב יהיה תוקף במישור היחסים ש
   35בלבד [...]והנמחה (המוכרים והקונים) 

בית המשפט גרס כי ניתן לתת להמחאה תוקף "במישור היחסים שבין הממחה והנמחה 
]. הווי אומר, להמחאה לא יהיה תוקף כלפי החייב, אך 'ל' ש –" [ההדגשה הוספה בלבד

תוקף במישור היחסים בין הממחה לבין הנמחה, ולכן גם במישור היחסים בין יהיה לה 
הנמחה לבין נושים שונים של הממחה. ההשלכה של הבטלות היחסית על עימות בין הנמחה 
לבין נושי הממחה היא שהנושים הללו לא יוכלו לטעון לבטלות ההמחאה על סמך היותה 

  ף כדלהלן:נוגדת את הגבלת העבירות. בית המשפט הוסי
 

(פורסם  מרכז קניות חיפה בע"מ –א.דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' מ.ק.ח  10406/08ברע"א   32
טענו החייבים כי הזכות הומחתה ולכן אין יריבות בינם לבין הנושה המקורי. בחוזה  ),22.3.2009בנבו, 

היה סעיף הגבלת עבירות, ובית המשפט פסק כי החייב מנוע מהעלאת הטענה שהזכות הומחתה, במיוחד 
  משום שהודיע בשעתו כי הוא דוחה את ההמחאה. 

) (להלן: 1994(דניאל פרידמן עורך,  99, 21 ליחלק כל –דיני חיובים ראו שלום לרנר "המחאת חיובים"   33
  )).1994לרנר "המחאת חיובים" (

 . 2, לעיל ה"ש טקסטיל ריינסעניין   34
 . 236שם, בעמ'   35
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שלא הייתה צד לחוזה החכירה בין המינהל  –נוטה אנוכי לדעה, שלמערערת 
אין עומדת הזכות לטעון כי המוכרים והקונים הפרו הוראה  –למוכרים 

בחוזה החכירה, וכי בשל הפרה זאת לא עברה הזכות כלפי המינהל 
לות מהמוכרים לקונים. נראה לי שרק המינהל זכאי להעלות טענה כזאת. הגב

על עבירות הזכות המוטלות בהסכם בין החייב לנושה [...] באות להגן על 
החייב [...], וזאת להבדיל מהגבלות המוטלות על עבירות הזכות מכוח הדין, 

כלל משיקולים של טובת הציבור [...] דומה אפוא, שאין -הנובעות בדרך
לא לטעון להפרתן של הוראות בחוזה החכירה ש "פתחון פה"למערערת 

  36נועדו לטובתה.

הסברתי לעיל  37ההבחנה בין שני המישורים נובעת ממתן פרשנות תכליתית להגבלה.
שההגבלה נקבעה ביוזמתו של החייב. החייב יזם את הגבלת העבירות כדי להגן על 
האינטרסים שלו שנסקרו לעיל, ולא הייתה לו כוונה להשפיע על יחסי הממחה והבאים 

בטלות היחסית נובעת אפוא מפרשנות המביאה בחשבון את מכוחו עם הנמחה. תורת ה
   האינטרסים של הצדדים השונים.

שונות אולי מהבנתו של  טקסטיל ריינסההבחנה שאני מציע והבנתי את פסק הדין בעניין 
  פרופ' דויטש. פרופ' דויטש מציג את הלכת טקסטיל ריינס, במילים האלה:

אין לראות את ההגבלה הנדונה,  כי טקסטיל ריינסבית המשפט קבע בעניין 
בחוזה החכירה, כהגבלה שנועדה להשפיע 'כלפי חוץ', אלא רק על היחסים 
הפנימיים שבין רשות מקרקעי ישראל לבין החוכר (הממחה). הבעלות בזכות 
החוזית מול הרשות עוברת אל הרוכש (הנמחה) במועד המוסכם ביניהם, 

  38ללא תלות באישור של רשות מקרקעי ישראל.

  דברים דומים כתב המחבר במקום אחר, כדלהלן:

בית המשפט העליון פירש את ההגבלה  טקסטיל ריינס בע"מ[...] בעניין 
הנוהגת בחוזי החכירה עם רשות מקרקעי ישראל, כמתכוונת לחול 'כלפי 

   39חייב, מבלי להשפיע על הנמחה.-פנים' בלבד, ביחסי נושה

השפעתה של ההגבלה על יחסי החייב והממחה  נראה כי קו הגבול אצל דויטש עובר בין
בלבד לבין השפעה גם כלפי חוץ, קרי הנמחה, נושיו של הממחה וכל צד שלישי אחר. 
הבחנה זו שונה לכאורה מההבחנה שהצעתי, בין עימות שהחייב הוא צד בו לבין עימות בין 

  . שני צדדים אחרים, כגון הנמחה מול בעל תפקיד בחדלות הפירעון של הממחה
(א), 1לכאורה, תאוריית הבטלות היחסית אינה הולמת את לשונו המפורשת של סעיף 

שלפיה זכות שעבירותה הוגבלה אינה ניתנת להמחאה. בעניין זה נראית לי דעתו של דויטש, 
 

 לפסק דינו של השופט טירקל. 20שם, פס'   36
בפרק על המחאת חיובים). כן לפסק דינו של השופט טירקל (שם הוא מאמץ את שיטתי  23ראו שם, פס'   37

 .101–97, בעמ' 33), לעיל ה"ש 1994ראו לרנר "המחאת חיובים" (
 . 249–248, בעמ' 1, לעיל ה"ש חיוביםהמחאת דויטש   38
  . 237שם, בעמ'   39
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שהתבטא בהקשר שונה מעט, כי "בהגדרת תחום הפרישה של הגבלת העבירות [...] יש 
יק של הזכאי ולהימנע מהרחבה בלתי ראויה של לאתר את האינטרס הלגיטימי המדו

ההגבלה נועדה כאמור להגן על האינטרסים של החייב, וראוי לפרשה פירוש  40ההגבלה".
שלפיו היא לא תשפיע על מערכת היחסים בין הנמחה לבין הבאים מכוחו של הממחה. 
י דברים אלה אמורים אף באשר לסעיף הגבלה שלצד איסור ההמחאה צוין במפורש כ

להמחאת זכות בניגוד להגבלה לא יהיה תוקף. הפירוש הראוי של הגבלה זו הוא שאכן לא 
יהיה להמחאה כל תוקף כלפי החייב, אך לחייב אין כל אינטרס להכריע את גורלו של עימות 
שאינו משפיע, ולו בעקיפין, על זכויותיו. פרשנות זו הולמת גם את תכליתו העיקרית של 

הסדרת יחסיו של החייב עם הנמחה. טיב היחסים בין הנמחה לבין  –חוק המחאת חיובים 
או  1968–הנושים של הממחה אינם עניין לחוק המחאת חיובים אלא לחוק המכר, התשכ"ח

  41לחוק המשכון.

  הגבלת עבירות בושאים משיקים  ד.

דין עסקה שנעשתה בניגוד לתניה קודמת ששללה או הגבילה את עריכתה רלוונטי לא רק 
ני המחאת חיובים. שאלה זו באה לידי ביטוי בשני תחומי משפט קרובים: משכון נוסף לדי

וצ'קים לא עבירים. הפסיקה דנה כמה פעמים בשאלת תוקפו של משכון נוסף שיצירתו 
נוגדת תניה במשכון קודם וקבעה הלכה דומה של בטלות יחסית. למיטב ידיעתי, טרם 

  הגביל את עבירותם.  נקבעה הלכה דומה בנוגע לצ'קים שהמושך

  משכון וסף  .1

  לחוק המשכון דן ביצירת משכון נוסף על נכס משועבד. הסעיף קובע כדלהלן: 6סעיף 

החייב רשאי לשעבד את הנכס הממושכן במישכון נוסף בלי נטילת    (א)
רשות מאת הנושה; אולם נושה נוסף לא יוכל להיפרע מן המשכון אלא 

שכון שלפניו; והכל באין קביעה אחרת לאחר שסולק החיוב שהובטח במי
  בהסכם המישכון הקודם.

בהסכמת הנושה רשאי החייב לשעבד את הנכס הממושכן במישכון   (ב)
 נוסף שדרגתו תהיה שווה לדרגת המישכון של אותו נושה או עדיפה ממנה.

  

לפי סעיף זה, חייב רשאי לשעבד נכס במשכון נוסף ללא הסכמת הנושה הראשון. הנושה 
י אף אינו נדרש להודיע לנושה הראשון על יצירת המשכון הנוסף. הנושה הנוסף יהיה השנ

נחות בדרגה ויוכל להיפרע מהמשכון רק לאחר שסולק מלוא החוב לטובת הנושה הראשון. 
עם זאת הכלל שיצירת משכון נוסף אינה טעונה נטילת רשות מהנושה המובטח הראשון חל 

 
  .236שם, בעמ'   40
 ).1992( 406–405, 397) 5, פ"ד מו(וח בע"מ נ' י.ד. מטר בע"מבידרמן חברה לביט 66/91ראו ע"א   41
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ן הקודם". הווי אומר, הנושה המובטח הראשון יכול "באין קביעה אחרת בהסכם המישכו
בפרקטיקה נושים מקצועיים נוהגים כדבר שבשגרה  42לאסור על החייב נטילת שעבוד נוסף.

לכלול בהסכם המשכון איסור על החייב ליצור משכון נוסף ללא הסכמתם. הוראה כזו 
קרה האחרון במ 43מצויה הן בהסכמי שעבוד קבוע והן בהסכמים היוצרים שעבוד צף.

ההגבלה נחוצה כדי להקנות עדיפות לשעבוד הצף על שעבוד קבוע מאוחר לו, משום 
  44ששעבוד צף ללא סעיף הגבלה נדחה מפני שעבוד קבוע מאוחר.

 45בעבר נפסק כי משכון שני שנוצר בניגוד למוסכם בהסכם משכון קודם חסר כל תוקף.
משכון נוסף, החייב אינו רשאי ליצור  , כאשר קיימת הגבלה על יצירת6לפי לשונו של סעיף 

משכון כזה, והיה ניתן לגרוס כי יצירת משכון נוסף מהווה הפרת חוזה מצד החייב, אך 
תוקפו של השעבוד השני אינו נפגם. אולם הפסיקה פירשה בעבר כי במקרה זה החייב אינו 

נה הפסיקה בין בסוגיה זו הבחי 46יכול ליצור משכון נוסף, ולא רק שאינו רשאי לעשות כן.
מצב שבו השעבוד הראשון קבוע לבין זה שבו השעבוד צף. עימות בין שעבוד צף לבין 

(ב) לפקודת החברות. לפי לשון הסעיף, 169שעבוד מאוחר לו מוסדר בסעיף מיוחד, סעיף 
שעבוד ספציפי שנוצר בניגוד להגבלה הקיימת באגרת החוב של השעבוד הצף יידחה מפני 

ון זו הסיקה הפסיקה שהשעבוד השני הנוגד אינו בטל אלא נדחה מפני השעבוד הצף. מלש
  47השעבוד הצף הקודם לו, אך תקף כלפי הנושים הרגילים של החברה.

הנטייה בפסיקה המודרנית היא להחיל בטלות יחסית על משכון שני הנוצר בניגוד 
שה המובטח להגבלה שבהסכם משכון. הווי אומר, המשכון השני יהא בטל בכל הנוגע לנו

הראשון, אך יהיה לו תוקף כלפי הנושים הרגילים. לפיכך הנושה המובטח השני יגבה את 
חובו מתמורת המימוש שתיוותר לאחר שהנושה הראשון נפרע במלואו, קודם לנושים 

לפי גישה זו, כאשר נאסר על החייב ליצור משכון נוסף ללא הסכמת הנושה  48האחרים.

 
, 1981–ח לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א7כאשר הנושה הראשון הוא תאגיד בנקאי, חל סעיף   42

. לפי סעיף זה, הבנק רשאי להתנגד ליצירת משכון נוסף מטעמים סבירים 2017שהוסף לחוק בשנת 
לחוק החוזים  39תחול על כלל הנושים מכוח חובת תום הלב שבסעיף בלבד. ייתכן כי הוראה דומה 

 . 1973–(חלק כללי), התשל"ג
 ROY. על השעבוד השלילי במשפט האנגלי, ראו (”negative pledge“)סעיף זה מכונה "שעבוד שלילי"   43

3)ed. 201 th52 (Louise Gullifer ed., 5 ECURITYSREDIT AND CROBLEMS OF PEGAL L ,OODEG.  
 . 1983–לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 169ס'   44
, מרכז הארגזים בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ 1247/88ראו למשל ת"א (מחוזי ת"א)   45

 Red Rockפולסקא קאסא אופיקי ח.מ. נ'  בנק 378/92ת"א (מחוזי ת"א)  );1993( 68) 1תשנ"ד(ה מפ"
Commodities Ltd., )חברת אקרשטיין תעשיות  5751/03בש"א (מחוזי ב"ש) ); 1993( 287 )9פד"מ כו

  ).18.12.2003(פורסם בנבו,  בע"מ נ' גרטנר
 פירוש לחוקי החוזיםמסדרת ( 170–169 1967–חוק המשכון, תשכ"זלפרשנות זו, ראו יהושע ויסמן   46

 ).1974מיסודו של ג' טדסקי, 
 ).1996( 114–111 שעבוד נכסי חברהראו שלום לרנר   47
); ה"פ (מחוזי 28.1.2014(פורסם בנבו,  לוי נ' עזבון המנוח פרדי זנזורי ז"ל 8574/13ראו למשל רע"א   48

(פורסם בנבו,  אלף ג'ני נכסים והשקעות בע"מ נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ 105-08חי') 
); ה"פ (מחוזי 11.6.2010(פורסם בנבו, אורדן נ' ארביב  2145-08); פש"ר (מחוזי ת"א) 23.11.2008

); 14.4.2015(פורסם בנבו,  כדורי שיווק ביצים בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ 41927-12-13ת"א) 
 (פורסם בנבו,דוד גולבלט לוי, עו"ד (מנהל מיוחד) נ' גוטמן  58026-10-13פש"ר (מחוזי ת"א) 
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ליצור משכון נוסף תקף, אף ללא קבלת הסכמה.  יכול, אך ירשאהמובטח, הוא אכן אינו 
יצירת המשכון הנוסף בנסיבות אלה נחשבת להפרת ההסכם שבין החייב לבין הנושה 
המובטח הראשון, והלה זכאי לתבוע את החייב בגין הפרת הסכם. כאשר החייב נקלע 

לזכות בסעד בגין  לחדלות פירעון, אין לתביעה זו ערך מעשי של ממש. נוסף על זה, כדי
הפרת החוזה, יהיה על הנושה הראשון להוכיח שנגרם לו נזק בפועל, ואין זו משימה קלה 
בהתחשב בעובדה שהנושה הראשון ייפרע במלוא חובו קודם לפירעון חובו של הנושה 

  השני. 
השוואה בין הלכת הבטלות היחסית באשר לשני משכונות על אותו נכס לבין יצירת 

הוראה בדבר הגבלת עבירות נערכה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין  משכון הנוגד
  לפסק הדין נאמר כדלהלן: 36בפסקה  49.מיצויוסי

הזוכים טוענים כי כלל הבטלות היחסית יפה אך ורק מקום בו עסקינן בשני 
משכונות תקפים, ואילו במקרה דנן עסקינן במשכון שכלל איננו תקף ולכן 

נה של טענה זו להידחות. הרציונל של תורת הבטלות הכלל איננו חל. די
היחסית חל גם מקום בו הנושה המאוחר טוען נגד תקפו של המשכון 
הראשון, ואין כל סיבה להבחין בין משכון שני שנרשם בניגוד להוראת 
הגבלה המופיעה במסגרת המשכון הראשון, שאז הדין מכיר בתקפו של 

ו ונושיו האחרים, לבין המצב בעניננו, המשכון השני בכל הנוגע לחייב עצמ
בו השעבוד לטובת הבנק נרשם בניגוד להגבלה חוזית ביחסים שבין 
מיצויוסי לבין חברת החשמל, אך מי שמבקש להבנות מהגבלה זו אינה 
חברת החשמל, כי אם נושיה של מיצויוסי. ודוק: ההגיון העומד בבסיס תורת 

ר נועדה להגן אך ורק על הבטלות היחסית הוא שהוראת הגבלה כאמו
האינטרס של המגביל, ולא על אינטרס של צדדים שלישיים. על כן, יש ליתן 
לה תוקף אך ורק ביחס למי שיצר את ההגבלה, אך לא ביחס לנושים אחרים 
של החייב. מטעם זה הכירה הפסיקה בבטלותו של משכון מאוחר שנרשם 

וחר, אך בטלות זו כוחה בניגוד למשכון קודם שאסר על יצירת המשכון המא
יפה אך ורק כלפי בעל המשכון הראשון, שלהגנתו נוצרה ההגבלה האמורה. 
מטעם זה ממש, ככל שהיה מקום להכיר בבטלותו של השעבוד לטובת 
הבנק, הרי שבטלות זו הייתה חלה אך ורק כלפי חברת החשמל, שלהגנתה 

האחרים של  בלבד נוצרה הגבלת היכולת ליצור שעבוד, ולא כלפי נושיה
  מיצויוסי.

  צ'ק למוטב בלבד  .2

 50פקודת השטרות [נוסח חדש] עוסקת בסוגים אחדים של הגבלת עבירות של שטרות.
ההגבלה השכיחה ביותר בחיי המעשה היא הכיתוב "למוטב בלבד" על פני הצ'ק. צ'קים, 

 
לאכיפת שעבודים קבועים  עו"ד מור נרדיה, כונס נכסים 6438-11-17; פר"ק (מחוזי ת"א) )22.6.2016

 ).מיצויוסי) (להלן: עניין 13.3.2018(פורסם בנבו,  על נכסי מיצויוסי בדרך שלך בע"מ נ' פרלמן
  , שם. מיצויוסיראו עניין   49
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וספת בשונה מחוזים, נכתבים בידי צד אחד בלבד, מושך הצ'ק. בנסיבות אלה ברור כי הת
המדגישה כי פירעון הצ'ק יהיה "למוטב בלבד" היא יוזמה של המושך ונועדה להגן על 
זכויותיו. המטרה העיקרית של המושך בעניין זה היא למנוע מנסב לרכוש מעמד של אוחז 

והמושך יהיה חייב  51כשורה. אוחז כשורה גובר על עיקר טענות ההגנה של מושך הצ'ק,
קיבל את המוצר או את השירות שעבורו שילם באמצעות הצ'ק. לפרוע לו את הצ'ק אף שלא 

עם זאת הפסיקה פירשה כי הכיתוב האמור שולל לא את האחיזה כשורה, את הטהירות 
הווי אומר, ניתן להסב את הצ'ק לצורכי שליחות  52בלבד, אלא אף את עבירות המסמך.

ניתן להקנות לנסב קניין  בלבד כדי שהנסב יגבה את הסכום הנקוב בצ'ק עבור הנפרע, אך לא
  בצ'ק, בין שזו בעלות ובין שזה משכון או זכות קניין אחרת. 

הפסיקה פירשה כי כאשר המושך מוסיף את הכיתוב "למוטב בלבד" כדי להגן על 
זכויותיו, הוא מעוניין שהנפרע לא יוכל להקנות זכויות קניין בשטר אף לאוחז רגיל ולא רק 

רסים אחדים של חייב חוזי להגביל את עבירות הזכות, למעשה, אינט 53לאוחז כשורה.
שעמדתי עליהם בפרק השלישי, קיימים גם באשר לצ'קים. מושך הצ'ק אינו רשאי לתבוע את 
הנסב בתביעה שכנגד, וכן סיחור הצ'ק מגביל את יכולתם של המושך והנפרע לעשות 

 54סב חלק מסכום הצ'ק.שינויים בהסכם שביניהם. בשונה מנושה חוזי, נפרע אינו יכול לה
כמו כן, לגבי הצ'קים אין חשש כי המושך ישלם לנושה הלא נכון, משום שצ'קים פוקעים רק 

   55כאשר נפרעו לידי האוחז בהם.
לאור הפסיקה בסוגיה דומה בדיני המחאת חיובים, יש לגרוס כי בעל תפקיד בחדלות 

ין בצ'ק בשל הכיתוב "למוטב פירעון של הנפרע לא יורשה לטעון כי הנסב לא רכש זכות קני
בלבד". הגבלת העבירות של הצ'ק היא פרי יוזמה של המושך ובאה להגן על האינטרסים 
שלו, ולכן אינה רלוונטית להכרעת העימות בין הנסב לבין בעל התפקיד בחדלות פירעונו 

  של הנפרע. 
  

  מה הלאה? –ה. הגבלת העבירות 

סית, שהתקבלה על דעת הפסיקה. כזכור, לפי בפרק הרביעי תיארתי את הלכת הבטלות היח
הלכה זו, המחאת זכות בניגוד להגבלה החוזית תקפה במישור היחסים בין הממחה והבאים 

 
  לפקודת השטרות.  81-(א) ו7ס'   50
 ). 2(37שם, בס'   51
); ע"א 1994( 498) 4(, פ"ד מחציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 1560/90ראו ע"א   52

 ). 2001( 83) 4, פ"ד נה(בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת אריה יצחקי בע"מ 6909/00
 לפסק דינו של הנשיא שמגר. 9, שם, פס' ציטיאטעניין   53
) לפקודת השטרות, "צריך שיהא היסב לשטר כולו; היסב חלקי, היינו היסב הנחזה כמעביר 2(31לפי ס'   54

של הסכום העומד לפרעון, או הנחזה כמעביר את השטר לשני נסבים או יותר, לכל אחד  לנסב חלק בלבד
  לחוד, אינו עושה סיחור". 

 (א) לפקודת השטרות. 60ס'   55
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מכוחו לבין הנמחה, אך אינה מחייבת את החייב, והממחה ממשיך להיות בעל הזכות היחיד 
  ריבות ביניהם. כלפיו. אם הנמחה יגיש תביעה נגד החייב, יטען הלה בהצלחה להיעדר י

שיטות משפט שונות הלכו כברת דרך נוספת לכיוון גריעת כוחה של תניה בדבר הגבלת 
העבירות. כפי שאפרט בפסקאות הבאות, לפי גישה אחת, לסעיף ההגבלה אין כל תוקף, ועל 
פי הדרך השנייה, סעיף ההגבלה מביא לראות בממחה את מי שהפר את החוזה בינו לבין 

  לו נפקות לעניינים אחרים. החייב, אך אין 
שיטות משפט אחדות גורסות כי להגבלת העבירות של זכות חוזית אין תוקף לכל דבר 
ועניין. הווי אומר, נושה רשאי להמחות את זכותו על אף ההגבלה בהסכם עם החייבים, 
הנמחה רוכש זכות נגד החייב, וההמחאה בניגוד להגבלה אינה נחשבת להפרה. דין זה חל 

ובאנגליה באשר לסעיף הגבלת  57בגרמניה באשר לחוזים מסחריים, 56ות הברית,בארצ
  58עבירות הכלול בחוזה בין חייבים לבין חברות קטנות ובינוניות.

שיטות אחרות גורסות כי סעיף הגבלת העבירות אינו פועל כלפי צדדים שלישיים, 
מחאה שביצע הממחה והנמחה רוכש עילה טובה נגד החייב. עם זאת החייב רשאי לראות בה

צעד של הפרת חוזה. אולם ההפרה אינה מזכה את החייב לבטל את ההמחאה או את עסקת 
היסוד בינו לבין הממחה. כמו כן החייב אינו רשאי לתבוע בעילה של גרם הפרת חוזה נמחה 
שידע על הגבלת העבירות. הסעד היחיד העומד לרשות החייב בגין ההפרה הוא תביעת 

תביעת פיצויים, על החייב יהיה להוכיח את הנזק שנגרם לו בעקבות  פיצויים. ככל
ההמחאה. נזק כזה אינו שכיח, ועל החייב יהיה להוכיח כי התממש אחד החששות שעמדתי 
עליהם בפרק השני. הווי אומר, על החייב יהיה להוכיח שההמחאה גרעה מהגנותיו כלפי 

וכל להוכיח גם כי נגרמו לו הוצאות יתרות תביעת הנמחה, וגריעה זו גרמה לו נזק. החייב י
בשל ריבוי הליכים או בשל כפל תשלום שנאלץ לשלם. הסיכוי לקרות תרחישים אלה ולנזק 

  שייגרם מהתרחשותם, אינו רב. 

 
56  U.C.C. § 9-206 (d) :קובע כדלהלן 

“(d) [Term restricting assignment generally ineffective.]  
[…] a term in an agreement between an account debtor and an assignor […] is 
ineffective to the extent that it: 

(1) prohibits, restricts, or requires the consent of the account debtor […] to the assignment 
or transfer of, or the creation … of a security interest in, the account […]; or 

(2) provides that the assignment or transfer or the creation […] of the security interest may 
give rise to a default, breach, right of recoupment, claim, defense, termination, right of 
termination, or remedy under the account […]”. 

57  354a (Ger.) Handelsgesetzbuch [HGB] [Commercial Code], §. 
58  Business Contract Terms (Assignment of Receivables) Regulations 2018, SI 2018/1254 (UK.) .

 a term in a contract has no effect to the extent that it prohibits or […]“קובע כדלהלן:  (1)2ס' 
imposes a condition, or other restriction, on the assignment of a receivable arising under that 

contract or any other contract between the same parties” התקנות אינן חלות על חברות שהיו .
קובע כי  5לתקנות. ס'  )1(3 , ראו ס'(S.P.V)גדולות בעת ביצוע ההמחאה או חברות למטרה מיוחדת 

  התקנות אינן חלות על מגוון חוזים, כגון מתן שירות פיננסי, חוזה הנוגע למקרקעין ועוד. 
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בדרך זו צועדת גם הצעת חוק המשכון,  60ובאוסטרליה. 59גישה זו אומצה בקנדה
  לן:(ב) להצעת החוק, קובע כדלה6. סעיף 2015–התשע"ה

זכות לקבלת תשלום ניתנת להמחאה על אף תנאי בחוזה המגביל או השולל 
המחאה כאמור; נקבע תנאי כאמור בחוזה, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי 
לגרוע מהזכות לתרופות בשל הפרת התנאי למעט תרופת אכיפה ותרופה 

  בשל גרם הפרת חוזה. 

ית או לאמץ את אחד הפתרונות בבואנו לשקול אם לתמוך כבעבר בהלכת הבטלות היחס
שבשיטות משפט אחרות, עלינו להיות מודעים ליתרונות היחסיים של כל שיטה. הלכת 
הבטלות היחסית מוצאת לכאורה איזון ראוי בין עקרון חופש החוזים לבין עידוד שוק 
האשראי. מחד, מכוח עקרון חופש החוזים על החייב לקיים את חיובו כלפי הממחה בלבד, 

דך ניתן להניח כי במקרים רבים גופים פיננסיים יסכימו להעניק מימון לממחה על אף ומאי
ידיעתם על הגבלת העבירות. נמחה מקצועי מודע לסיכון שהחייב יסרב לשלם את חובו 
בשל טענת הגנה ראויה. לפיכך הוא מעדיף "להיכנס לתמונה" לאחר שהממחה מצהיר כי 

סיבות אלה הנמחה מניח שחייב סביר יסכים לשלם לו קיים את כל חיוביו כלפי החייב. בנ
את המגיע ממנו. החשש העיקרי של הנמחים הוא חדלות פירעון אפשרית של הממחה. 
כאשר הממחה נקלע לחדלות פירעון, הנמחה מצוי בתחרות עם בעל התפקיד. האחרון טוען 

לפי הלכת  כי ההמחאה חסרת תוקף, משום שהיא נוגדת את ההגבלה על עבירות הזכות.
הבטלות היחסית, טענה זו של בעל התפקיד לא תתקבל. הלכת הבטלות היחסית מאפשרת, 
לכאורה, לגופים פיננסיים להעניק מימון לממחה על אף הגבלת עבירות, משום שבחדלות 

  פירעונו של הממחה הם יהיו עדיפים על הנושים האחרים בגבייה מחובו של החייב. 
לכת הבטלות היחסית, מעניקות לנמחה זכות לתבוע את הגישות האחרות, בשונה מה

החייב לקיום החיוב. לזכות זו חשיבות רבה בעסקאות שבהן הנמחה רוכש זכויות רבות, 
ואין אפשרות פרקטית לבדוק פרטנית אם החוזים בין הספק לבין לקוחותיו כוללים סעיף 

נצל את חדלות הפירעון נוסף על זה, חייבים לא מעטים עלולים ל 61בדבר הגבלת עבירות.
של הממחה, להעלות טענות שונות נגד חיובם לשלם את מחיר הממכר או השירות. חדלות 
פירעון של הממחה עלולה אפוא להיות קריטית מבחינת הנמחה. גישות אלה גורסות כי 

  בהיעדר עילת תביעה של הנמחה כלפי החייב יהסס נמחה להעניק אשראי לממחה.

 
 59  P.P.S.A. § 41(1) (1990) (Ont. Can.); P.P.S.A, § 41(9) (1993) (S.S. Can.) על הדין בקנדה, ראו .

RON C.C. CUMING, CATHERINE WALSH & RODERICK J. WOOD, PERSONAL PROPERTY 
ed. 2012) nd176 (2 AWLECURITY Sלגישה זו ראו גם .UNIDROIT Convention on International 

Factoring, § 6(1), May 28, 1988, https://www.unidroit.org/instruments/factoring; UN 
Convention on Assignment of Receivables in International Finance, § 9(2), Sales No. E.04.V.14 

(2004) .  
60  P.P.S.A. § 81(2) (2009) (Austl.):קובע בעניין סעיף הגבלת עבירות, כדלהלן , “The term in the 

contract: (a) is binding on the transferor, but only to the extent of making the transferor liable in 
damages for breach of contract; and (b) is unenforceable against third parties”.  

ECURITIESSROPERTY PERSONAL PUSTRALIAN A ,ROWNBAVID D &UGGAN DNTHONY A  42ראו  61
ed. 2016) nd(2 .  
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ויה על מימון שגופים פיננסיים מעניקים ליצרנים ולספקים. משום הכלכלה המודרנית בנ
כך יש להעדיף את עידוד שוק האשראי על פני עקרון חופש החוזים. העדפה זו היא סוג של 
תקנת שוק, המבכרת את עידוד המסחר והכלכלה על פני עקרונות חוזיים או קנייניים. משום 

ט ההשוואתי עדיפה על הלכת הבטלות כך, לדעתי, כל אחת מהגישות האחרות שבמשפ
  היחסית. 

מבין שיטות אלה אני נוטה לבחור בגישה האמריקנית. גישה זו, השוללת כל תוקף 
מסעיף הגבלת העבירות, היא הנוחה ביותר עבור עסקים המעוניינים להמחות את הזכויות 

בממחה  שיש להם כלפי לקוחותיהם כדי להשיג מימון להמשך פעילותם. הגישות הרואות
מפר לוקות בקושי אינהרנטי. ניטול לדוגמה את הצעת חוק המשכון, המביעה רצון לעודד 

(ב) להצעה נכתב כי 6ספקים להשתמש בתקבולים לשם השגת מימון. בדברי ההסבר לסעיף 
"לאור העובדה שאחת הדרכים הנפוצות לקבלת מימון היא מישכון זרם תקבולים, מוצע 

יהיה תוקף כלפי צדדים שלישיים, אם כי הפרת ההגבלה עלולה שלהגבלה חוזית כאמור לא 
להיחשב כהפרת חוזה ביחסים שבין הקונה לבין המוכר". המטרה המוצהרת היא אפוא 
עידוד המחאות של זכויות כספיות לשם השגת אשראי, ברם ראיית ההמחאה כהפרת חוזה 

וגד את סעיף ההגבלה, משדרת מסר נוגד. נושים לא מעטים יהססו לכרות הסכם המחאה הנ
הסכם שיכתיר אותם כמפירי חוזה. אכן, הסיכון שיחויבו בפיצויים בגין ההפרה נמוך ביותר, 

  ואולם נושים אלה יחששו כי החייבים יימנעו מלרכוש מהם בעתיד מוצרים או שירותים.
כאמור, התמיכה בגישה האמריקנית מייצגת מתן עדיפות לעידוד שוק האשראי על פני 

חופש החוזים. לפיכך כאשר שלילת תוקפו של סעיף הגבלת העבירות אינה נחוצה  עקרון
לעידוד שוק האשראי, ראוי להיצמד לעקרון חופש החוזים. לאור האמור יש לשקול בחיוב 
את ההבחנה הקיימת באנגליה בין ספקים קטנים ובינוניים לבין ספקים גדולים. כפי 

קשות בהשגת מימון כחברות קטנות ובינוניות, שהסברנו במבוא, חברות גדולות אינן מת
ואין להן צורך להמחות לשם כך את חובות לקוחותיהם. בשל שיקולים דומים יש לתת תוקף 
להגבלה בהקשר חשבון בנק. במקרים רבים בנק מגביל את לקוחו מהמחאת זכותו כנגד 

. ללא הסכמת הבנק לצד שלישי. ללקוח זכות כלפי הבנק כאשר החשבון מצוי ביתרת זכות
הבנק, ממילא יתרת הזכות אינה יכולה לשמש בסיס לקבלת אשראי מצד שלישי, משום 
שזכותו של הנמחה תידחה מפני זכות הקיזוז של הבנק. בשל זכות הקיזוז העומדת לבנק 
נמחה סביר לא יעניק אשראי על סמך יתרת הזכות בחשבון הבנק. הזכות של הלקוח כלפי 

בסיס להשגת מימון, ולכן ראוי ליישם את עקרון חופש החוזים  הבנק אינה מהווה אפוא
  ולתת תוקף לסעיף הגבלת עבירות.

  סיכום ומסקות  ו.

עמדתי במאמר על שלוש שיטות המכירות במידה זו או אחרת בתוקפה של המחאת זכות 
כספית הנוגדת סעיף הגבלת עבירות בהסכם בין החייב לבין הנושה. הפסיקה הקיימת גורסת 

המחאה אינה תקפה באשר לחייב, אך צדדים שלישיים מנועים מלטעון לבטלותה, משום שה
שהגבלת העבירות לא נועדה להגן על האינטרסים שלהם. לפי דרך זו, הנמחה אינו רשאי 
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לתבוע את החייב, אך בעימות השכיח בין הנמחה לבין נושים שונים של הממחה יהיה תוקף 
  להמחאה.

קובע כי המחאה  2015–ובהצעת חוק המשכון, התשע"ה הדין בקנדה, באוסטרליה
בניגוד להגבלה היא בעלת תוקף, לנמחה תהא עילה נגד החייב, אך החייב יוכל לתבוע את 
הממחה בגין הפרת חוזה. שיטות אחרות, ובראשן זו של ארצות הברית, גורסות כי המחאת 

ר, הנמחה הוא בעליה של זכות שנעשתה בניגוד להגבלה תקפה לכל דבר ועניין. הווי אומ
  הזכות, ויש לו עילה ישירה נגד החייב, וההמחאה אינה נחשבת להפרת חוזה בידי הממחה. 

בגוף המאמר תמכנו בשיטה השוללת כל תוקף מסעיף הגבלת העבירות בכל הנוגע 
לזכויות ספקים קטנים ובינוניים. ניתן לקוות כי בניסוח הסופי של חוק המשכון ייקבע כי 

זכות בניגוד להגבלה תקפה לכל דבר ועניין ואינה מהוה הפרה של הממחה כלפי המחאת 
  החייב. קביעה כזו זו היא דרך המלך, שתסייע לצמיחתם של עסקים קטנים ובינוניים. 
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