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הקדמה

בעצםהאזרחיבתחוםאחריםמדיניםנבדליםהשטרותדיני•

המתמטיקה"אותםכינובעבר.(בינאריים)יותרוודאייםהיותם

."המשפטשל

בתביעההדיוןשלהראשוןבחלקובעיקרניתןלכךביטוי•

.בהתנגדותהדיוןבשלב,השטרית

דיניבתחוםהתמורותלאור,כיוםגםנכונההמוצאהנחתהאם•

?השטרות



השטריתהעילה

,לפועלההוצאהבלשכתרובפיעלמוגשתשטריתתביעה•
.שטרלביצועבקשהבמסגרת

,המשפטבביתכספיתכתביעהגםהתביעהאתלהגישניתן•
כאשר–למשל)רגילאומהירדיןבסדראומקוצרדיןבסדר
.(אבדהמקוריהשטר

הוגשההתביעהאםגםשטריתעילהנשארתהתביעהעילת•
.להתגונןרשותלמבקששניתנהלאחרוגםהמשפטבבית



המועד להגשת התנגדות

לחוק(1ג)א81סעיף]יום30הואהתנגדותלהגשתהמועד•

.[1967-ז"תשכ,לפועלההוצאה

בקשתהוגשהבהלפועלההוצאהבלשכתמוגשתההתנגדות•

.[קצובסכוםעללתובענהמהתנגדותלהבדיל]הביצוע

ביתלאיזהלבדוקהחובהמוטלתלפועלההוצאהרשםעל•

מבחינת,וההתנגדותהביצועבקשתאתלהעבירהמשפט
.ומקומיתענייניתסמכות



סמכות מקומית

מסורהמשפטביתלאיזהלצייןהזוכהנדרשהביצועבבקשת•

.הבחירהאתלנמקיש.המקומיתהסמכות

הדיןסדרלתקנות3בתקנההמנויותהחלופות–החלהדין•

.1984-ד"תשמ,האזרחי

מרכנתילבנק'נזקןבן6115/05(ם-ימחוזי)ע"בר–מיוחדדין•

:(14.4.2005)מ"בעדיסקונט

אועסקומקוםהואלביצועושנועדהמקום,בשיקכשמדובר"

."הנמשךשלמגוריומקום



סמכות עניינית

עבודהליחסיהמתייחסתשטריתבעילההענייניתהסמכות•

.לעבודהד"לביההועברהתיק.לעבודההדיןלביתנתונה

אדםוכוחניקיוןאל-אור'נרטקוביץ69156/03(א"ת)א"ת]

([אברהמיתמר'ש)מ"בע

ניל'ש;29.5.2005]ין'דובנצ'נלוי511/05(ש"במחוזי)ע"בר•

[הנדל

ביניהןעבודהיחסיבמסגרתלמעבידהשטרמסרההעובדת..."

אתלהצר,עינייםעצימתשלסוגדיוקוליתר,מלאכותיזהיהא...

שלמהרקעהתעלמותתוךהשטרשלאמותת"בדלהראייה

."...השטרמסגרת



לענייניהמתייחסתשטריתבתובענהמדוברכאשרגםהדיןזהו•

רישוםעלהמפקחלסמכותהמסוריםענייניםאומשפחה

.המקרקעין

הלוי'נמ"בעלביטוחסוכנותבינה184136/05(א"ת)א"בש•

[פרידלנדרשלמה'ש;1.2.2006]

,חובשטרעלעובדהחתמתעצםעלביקורתמותחש"ביהמ

שאינהלערכאהשטריתבתביעהכנתבענגררשהואבאופן

רשותלבקשנדרשהוא,הצדדיםביןהיחסיםלמערכתמתאימה

.לחובתוהפועלותשטריותחזקותעםולהתמודדלהתגונן

ד"לביההשטריתהתובענהאתלהעבירניתןשלאקבעש"ביהמ

שהתובעתנקבע,זאתעם.הסףעלהתביעהאתודחהלעבודה

.לעבודההדיןבביתמתאימהתובענהלהגישרשאיתתהא



?הנעברהמשפטבביתהדיוןיתנהלכיצד

;שביעיתמהדורה]והלכותהליכיםלפועלהוצאה,אופירבר'ד•

.[1004-1005'בעמ,מ"בעגינוסרפרלשטיין;2014אוגוסט

תובענותעלהאזרחיהדיןסדרלתקנותז"טלפרקתחולהאין

שלדינהכןעל,[לתקנות(ב()א)ה258תקנה]משפחהבענייני

בן,רגילדיןבסדרשהוגשהתביעהכדיןהביצועבקשת

רשותבקשתאוהתנגדותלהגישנדרשאינו(הנתבע)המשפחה

רשאיוהואכנגדוהמשפחהבןשהגישהתביעהבפנילהתגונן

ש"תמ;חבשוש'נפתיחה5044/00א"בש]הגנהכתבלהגיש

.[אלמוני'נפלוני107885/97(א"ת)



סכום התביעה

מוגבלתאינהבהתנגדותלדוןהשלוםש"בימרשםסמכות•

.(השלוםש"בימסמכותלתקרתעד)השטריתהתביעהבסכום

התביעהשסכוםבכךמותניתכולובתיקלדוןבכיררשםסמכות•

.ח"ש75,000עלעולהאינו

.בלבדבהתנגדותלדוןמוסמךבכיררשםשאינורשם•



הארכת המועד להגשת התנגדות

תשתיתלהניחהמבקשעלבאיחורמוגשתכשההתנגדות•

המועדלהארכת"מיוחדטעם"המקימהומשפטיתעובדתית

-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות528בתקנהכאמור,שחלף

1984.

:904(2)נהד"פ,קסטסול'נידידיה6842/00א"ע•

הטעמיםאתהמייחדהקסמיםמעילעדייןהואמיוחדטעם"

כימלמדתהשוניםהמקריםבחינת....מועדהארכתהמבססים

עקבערעורלהגישהכוונהסוכלהשבובמקרהיוכרמיוחדטעם

."....הדיןבעלשלהרגילהלשליטהמחוץשהינםאירועים



;  12.10.2000)702( 4)ד נד"פ, אהרון' אהרון נ6708/00א "בש•
(:בועז אוקון' ש

לעשותצריכותואלה,מהותיותזכויותלהגשיםנועדוהדיןסדרי"
התהוםממיהואהלבשתום,מרחיבהמהותיתגישה.שלהןאת

ונוקשיםקפוציםדיןסדריידיעלמלווהלהיותיכולהאינה,שלה
ידי-עלרקלאנבחנתהמשפטיתהתרבות.המידהעליתר

בבואההמהוותהןהגישהדרכידווקאלעיתים;המוגנותהזכויות
בכללשלולאיןכינראהכןעל.המתדייןשללמצבואמיתית

למועדבנוגעבדיןטעותבשםארכהלמתןבקשהכלמקרה
בלאתיעשהבטעותזוהכרה.נוסףלדיוןהעתיקההגשת

והנוקשההקפדניתלגישהביחסהעקרוניתהעמדהשתיפגע
.נוסףלדיוןעתירהלהגשתמועדלהארכתבקשותעלהמוחלת

ביחסהאחרהדין-בעלציפיותעללהגןמהצורךמוזנתזוגישה
-בעלשלהאינטרסיגבראחריםבמקרים....ההליכיםלסופיות

....התגבשהלאכזושציפייהמשוםהצפייהעלהטועההדין
אתתכתיבהטועההדין-בעלשלהאינטרסחשיבותלעיתים

."התוצאה



ומעמדהלערכאותהגישהלזכותהנודעתהחשיבותלאור,כיום•

ההגנהטעמיגםכאשר,יותרמרוככתהגישה,כאמורהזכותשל

.למחדלהסברעםביחד,"מיוחדטעם"לשמשיכולים

(ובראן'ג'ס'ש;14.5.2014)ליפר'נביבי2487/14א"בש•

כיצדמתווהש"ביהמ.הדיןליישוםהקשורבכלהחמרהניכרת
האם–ראשוןשלב.שלביםבשנימועדלהארכתבקשהלבחון

שיקוליםשלקיומםבחינת–שנישלב;"מיוחדטעם"ישנו

מיוחדטעםשלקיומוחרף,המועדלהארכתהבקשהלדחיית

עלבהסתמכותשכנגדהצדלאינטרסמשקליינתן)שנמצא

.(הערעורסיכוייייבחנו,כןכמו;הדיוןסופיות



(2.7.2014)ישראלמקרקעירשות'נבדיר4088/14א"רע•

המשפטביתשלהטבועהסמכותובשאלהעוסקהדיןפסק

הנגזר,פסוקההלכהיציר:הסמכותמקור)מועדיםלהאריך
–מהחקיקהופחות,שיפוטיכמוסדהמשפטביתשלממהותו

(1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק75סעיף

הארכהכאשר,חריגיםבמקרים)זובסמכותשימושייעשהומתי

.(גדולצדקאילמנועמנתעלנדרשת



המצאה של האזהרה/ ידיעה 

תיקפתיחתעלאזהרהשלבפועלהמצאהשביןהיחסשאלת•
א"ברענדונהההליכיםאודותידיעהלביןלפועלהוצאה

:כדלקמןנקבעשם,668(1)נוד"פ,גבאי'נלאופר2793/01

האזהרהשהמצאתהואהכלללפועלהוצאההליכילעניין..."
מניינםלתחילתאוההליכיםלקיוםמוקדםתנאיהיאממשבפועל

כתחליף"כהאזהרהדברעלהידיעהואילו,מועדיםשל
."...הכללמןהיוצאהיא"להמצאה

חשיבותהאזהרהלהמצאת...."כי,נקבעהדיןפסקבהמשך
שבאזהרהמשוםשטרלביצועבהליכיםמדוברכאשרמיוחדת

התנגדותלהגישזכאישהואכךעלהחייבאתמעמידיםכזאת
.[672'עמ]"...שנקבעבמועד

•

•



ד"פסה)מ"בעלישראלדיסקונטבנק'נגולקו7724/04א"רע•
:הודגש(אזהרהבהמצאתעסקלא

הסתתרותלהלוםאין,וברורהמוצדקתהיאכשהידיעה..."
."ההמצאהאימאחורי

,מ"בעהחייבאוצרבנק'נסיליקן2049/06(ם-ימחוזי)ע"בר•
:צויין

,נגדולפועלההוצאהתיקפתיחתעלהמבקשידעבומקום"
להליןלואין,הביצועלבקשתהתנגדותלהגישזכותואתהבין
לובוצעהלאכיבטענהלהתגונןיכולהואואין,עצמועלאלא

."האזהרהשלפורמאליתהמצאה



התנגדות נדונה כבקשת רשות להתגונן

.  התנגדות לביצוע שטר נדונה כבקשת רשות להתגונן•

:המשמעות•

.אין קביעת מהימנות.1

אתהמבקשיוכיחוכיצדהראיותטיבאתבוחניםאין.2

ומסמכיםראיותלצרףנדרשאינוהמבקש)הטענות

.(להתנגדות

.פה כנגד מסמך בכתב-ניתן להעלות טענות בעל.3

'עמ,(עשרהאחתמהדורה)אזרחידיןבסדרסוגיות,גורן.א

804.



?מתי תינתן רשות להתגונן

פניועלברוראםרק"להתגונןרשותלתתיסרבהמשפטבית•

א"ע."בהגנתולהצליחסיכויכללנתבעאיןכימספקונעלה

(15.62009)מ"בעטפחותמזרחיבנק'נששון10189/07

,אפשריתגנהבפיוכייראהאם"לנתבעתינתןלהתגונןרשות•

מועטיםבטענותיולהצליחשסיכוייםמיגם....בדוחקולו

הגנת"שהגנתוממילהבדיל,המשפט-בביתליומוזכאיורחוקים

לאומיבנק'נמ"בעאלפיהאחים9654/02א"ע.""בדים

.41(3)נטד"פ,לישראל

המצדיק"חוט–קצה"ולו,שקייםאימתכל"תינתןלהתגונןרשות•

."בהגנתוטובסיכוישלנתבעלהוכיחצורךאין...משפטיבירור

הראשוןהבינלאומיהבנק'נכהןציוןהמנוחעיזבון8493/06א"ע

(17.10.2010)מ"בעלישראל



דרישת הפירוט
.על המבקש להתגונן מוטלת חובת פירוט מוגברת: מנגד•

ד"פ,רחמני'נמ"בעכותנהלתעשיותי"האהחברה385/59א"ע•

:49יד

חייבלהתגונןברשותהרוצהדחוףבדיוןנתבעכי,הואגדולכלל"

ריביתשילמתי"הסתמיתהטענה.הענייןלפרטיולהיכנסלהיכבד

הנתבע.להתגונןברשותאותומזכהואינהמספקתאינה"מופרזת

שקיבלהכסףסכוםמהו,ששילםהריביתשיעורמהו,לפרטחייב

."השטרותאתהוציאבהןהנסיבותאתלהסבירועליו,בפועל

.זיוףטענתכשמועליתגםפירוטחובתחלה•

הגנהטענתמועליתכאשרחלהיותרמקיפהפירוטחובת•

הוגנתבלתיהשפעה,זדון,תרמית,שוואמצג:פרטיםהמצריכה

.(1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות78תקנה)



לתקנות סדר הדין האזרחי( ג)205תקנה 

יסודעללהתגונןהרשותבבקשתיחליטהרשםאוהמשפטבית"•

להתגונןרשותליתןהוארשאיואולם,המצהירוחקירתהבקשה

,שיירשמומיוחדיםמטעמיםהואורשאי,בלבדהבקשהיסודעל

."בלבדהבקשהיסודעללהתגונןרשותבקשתלדחות

מ"בעלביטוחחברההראל'נמונדר1264/08א"רע•

(27.4.2008)

חקירתללאלהתגונןרשותמתןביןבהבחנהדןהמשפטבית

חקירתללאלהתגונןרשותלמתןבקשהדחייתלביןהמצהיר

.המצהיר



?מתי תידון בקשה למתן רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר•

כמובןהתקנהלפיזוסמכותכי,בהטעמהלצייןהמקוםכאן"

כןועל,המצהירחקירתהואהכללשכן,מאליומובןבחינתאינה

כיכראוילהשתכנעהרשםאוהמשפטביתשעלגםפשיטא

התיקוןמטרת.דיוןללאהחלטהמצדיקלפניואשרהחומר

שארביןלהתשקללהייעולעלוכמובן,ההליכיםייעולהיאלתקנה

.[לעיל1264/08א"רע]"הרכיבים

ליתןהכוונהעצםלענייןטיעוןזכותלצדדיםישהאם:שאלה•

?המצהירחקירתללאלהתגונןרשותלמתןבבקשההחלטה



הבינלאומיהבנק'נל"זכהןציוןהמנוחעיזבון8493/06א"ע•
(17.10.2010)מ"בעלישראלהראשון

השימוש,לערכאותהגישהזכותשלניתוחמובאהדיןבפסק•
רשותמתןשלצורךמודגש.נפטרכשהמצהירהיתרבין,בתקנה

שראויהגנהטענתשל"חוטקצה"שקייםלהראותדילהתגונן
.לבררה

:להתגונןרשותלמתןכעילההתביעהלסכוםהתייחסות•

גדולכהכספיבהיקףפרטיאדםנגדבתביעהכשמדובר"
."המתבקשתהתוצאהזוהיכיתוקףמשנההדבריםמקבלים

ס"עבתביעה,(שנפטר)המצהירחקירתללאלהתגונןרשותניתנה]
.[ח"שמיליון41



עריכת ההתנגדות
.ההפניהדרךעלשנערךבתצהירדיאין.פרטנילהיותחייבהתצהיר•

.ומלאמקיףלהיותהפירוטעל.כדבעיההגנהאתלפרטיש•

.הדיןבעלשלבתצהירודי•

.רחוקיםאוקרוביםצדדיםביןהיאהמחלוקתהאםלבחוןיש•

אין;מוגבלחשבון;ב"נה;מ"אכ)השטרחוללבגינההסיבהמהילבחוןחשוב•
.(למיליםהמספריםשלהתאמהאין;החתימהשלהתאמה

.השטרייםלמונחיםבהתאםהמתדייניםהצדדיםאתלהגדיררצוי•

.בדיןהמוכרותההגנותמןלאחתבהתאםההגנהאתלהגדיררצוי•

.הקרוביםהצדדיםביןהיחסיםלמערכתלהתייחסחייבתההגנה:דגש•

ישנההאם,רחוקצדהוא(המשיב/הזוכה)השטרי"עפהתובעכאשר:שאלה•
פירוטחוסרשלהמשמעותמה?הרחוקהצדכלפיההגנהאתגםלפרטחובה
?הנתבעלחובתייזקףהדברוהאם

בדיניהמוכרתהגנהמגלהבתצהירהעובדתיהטיעוןהאם:מסכמתבחינה•
?הקרובהצדבפנישטרות



הדיון בהתנגדות

.התובעשלאישיתהתייצבותחובתאין.נחקרהמתנגדרק•

.שכנגדהצדמטעםעדויותשמיעתאין•

.המקוריתבהמחאהלעייןרצוי•

?לחקורהאם•

?מחקירההימנעותשלהמשמעותמה•

?חדשההגנהטענתמועליתבחקירהכאשרהמשמעותמה•

.בשלילהומשיבשלוהיאהשטרעלהחתימההאםנשאלהמתנגד:למשל

?לשאלהתשובהבמסגרתשנמסרפירוטשלהתוקףמה•

הקרוביםהצדדיםביןהיחסיםלמערכתלהתייחסעליהם:סיכומים•
.בלבד



טעויות נפוצות

ההתנגדותלדחייתמספקתסיבהזו.מפורטתאינהההגנה•
בכל.(בהפקדהלהתגונןהרשותמתןאתלהתנות–גבולבמקרי)

השלמהישנהלעיתיםבחקירה.המבקשאתלחקורמבוקש,זאת

.תוקןשהפגםבאופן,החסרותהעובדותשל

איןכללכאשר,להתגונןרשותלמתןהסכמהמתן–נוספתטעות•

.סרקהליךניהול,המשמעות.הגנה



שינוי חזית

.חסריםפרטיםשלהשלמהלאפשרעשויהחקירה•

.הטענותחזיתשללגיטימיבשינוילמעשהמדובר•



בקשת ביצוע שאינה ערוכה כדין

(ב)108תקנה]תביעהכתבמהווההביצועבקשתהתנגדותהגשתעם•

התובעעלחובהכןעל,[1979-ם"תש,לפועלההוצאהלתקנות

להצגתהתנאיםאחרשתמלאכךהביצועבקשתאתולערוךלהקפיד

;746(3)מאד"פ,מנורה'נגמליאל146/85א"ע]התביעהעילת

ערוכהאינההביצועשבקשתטועןהמבקשלעיתים.[שמגרהנשיא

.(הרלבנטייםהסעיפיםכלמולאולא)כדין

צורפוהביצועבקשתואלמאחר,המחוזיש"ביהמלפסיקתבהתאם•

מגלההשטרותבצירוףהביצועבקשתאם,לביצועשהוגשוהשטרות

ואףלהתגונןעליוטענותאילובפניידעאשר,המבקשכנגדעילה

להידחותהמקדמיתהטענהדין,ההתנגדותבכתבטענותיואתהעלה

'י,ורדי'קר"ד;1.6.2008)יצחק'ננאור2193/06(א"תמחוזי)א"ע]

.([שרוןלבהר'ר,שנלר



חשבון משותף

אתלהגישיש,משותףבנקחשבוןשלשטרלביצועמוגשכאשר•

כתוצאהנוצרתהעילה.המושךכנגדרקלביצועהשטר
.עצמהמהחתימה



הרשאה
כתנאימיוחדותצורניותדרישותקובעיםאינםהשליחותדיני•

.שליחותשללתוקפה

,בהרשאה"להיווצרעשויהשליחות:השליחותלחוק(א)3סעיף•

מאתעליהבהודעהאו,לשלוחהשולחמאת,פהשבעלאובכתב

אחדכלפיהשולחהתנהגותידיעלאו,השלישילצדהשולח
."מהם

זהחוקפיעלשליחותלפיההוראהאיןהשטרותבפקודת•

לחתימהנטעןשאםהיאהמשמעותכאשר,בלבדבכתבתיעשה
האוחזזכאי–זוגבניביןיחסיםבמסגרתכ"בד–הרשאהמכוח

.הרשאהמכוח,ההמחאהעלחתוםשאינומיכנגדתביעהלהגיש

מ"בע(1994).מ.יוהשקעותנכסיםתבל'נאוזן4085א"ע•
(4.10.2009).



מכוחחיובטענתהינהוהטענהשטרלביצועבקשהכשמוגשת•
המיועדבמקום,הביצועבבקשתבמפורשלכךלטעוןיש,הרשאה

.לכך

71ש"ה,55(ג"התשמ,שישיתמהדורה)שטרותדיניזוסמןיואל•
:[340'עמ,לרנר]

גופושהואשטרלחתימתפהבעלהרשאהלמתן,זההיתר"
שכן,המסמךמסחרותבפועל,כמובן,גורע,בכתבעריכהצריך
אך.המרשהחייבאםלדעתלאדםמאפשראינובמסמךהעיון
והוודאות,הסחרותמדרכיזוסטייהעםהשליםהסוחריםנוהג

וודאות'אלאאינהסחירמסמךשלמהותולענייןהנדרשת
נוהגידיעלשנקבעוהגבולותבאותםוודאותהיינו',מסחרית
."קובעההגיוןואלהסוחרים



אוזוגבני,שותפיםשלבמקרהבעיקרזובדרךנוצרתהרשאה•
.בחברהבכירעובד

:זוגבניביןיחסיםלמערכתהקשורבכל:[341–340'עמ]לרנר•

שנמשכושיקיםעלכמושךחתוםזוגמבניאחדכאשר..."

זוגלבןשיקיםפנקסמסירת,ככלל.האחרהזוגבושלמחשבונו

הנסיבותמלמדות,לעיתים.השיקיםעללחתוםהרשאהמהווה

שקיבללפלוניביחס,המשפטביתקבעכך.הרשאההעדרעל

כמותלנוכחכי",מסיביבאופןבווהשתמשזוגומבןשיריםפנקס

רובשלהפירעוןומועדהגבוהיםהכסףסכומי,המרובההשיקים

בפעולהמדוברשאיןלהניחהיהניתן,אחדחודשתוךהשיקים

אס.די.אם'נשלם2692/04(א"ת)א"לעמפנה]""הרשאהלפי
.[מ"בעוקניותסחר



שטר חוב
להימנעכדי,החובהרכבמהויצויןהביצועשבבקשתראוי•

וההגנההחובשטרהוגשמדועיודעאינוהנתבעבהםממצבים
ביחסהדברכך.השטרהוגשבגינהלעילהמתייחסתאינהשלו

ואיןהסכוםכלעלמוגשהשטרכאשרבמיוחד,הסכוםלהרכב
.לגביופירוט

בכתבלהזכירנדרשאינושטריתעילהפיעלתובע:דגש
על–הזכיראם.התמורהמתןואתהיסודעסקתאתהתביעה
אוהתמורהנפגמהעסקהאותהבמסגרתכילהוכיחהנתבע

פלונית'נפלוני2126/09בכמ]מלכתחילהקיימתהייתהשלא
.([דנציגר'ש;3.9.2009)

שכירותהסכמיבמסגרתשנמסרחובשטרהגשת:לקושידוגמה•
.ב"וכיורכבכליהשכרתהסכמי;דירהשל



הגנה בפני צד קרוב

הצדבפניהגנהלמבקשישהאםבוחניםבהתנגדותהדיוןבשלב•

הצדדיםשביןהיחסיםבמערכתדניםלא;בלבדהקרוב

.הרחוקים

התומךבתצהירלטעוןנדרשלאכללשטרינתבע–למעשה•

רובם–בפועל)הנוסףהיחסיםלמישורביחסטענותבהתנגדות

עלדבריודעאינוהמתנגדרובפיעל–למעשההלכה;(טוענים

.הנוספתהיחסיםמערכת



ש"ביהמ.(זוסמן'ש)596ידד"פ,זלבסקי'ננאמן506/59'המר•

לאור,התביעהסכוםבהפקדתלהתגונןרשותמתןהתנהקמא

שלאקבעהעליוןש"ביהמ.כשורהכאוחזשנחזההאוחזמעמד

כלפיהמתנגדמעמדאתההתנגדותבשלבלבחוןמקוםהיה

אםכשורהאוחזהשטראוחזהיהאםהשאלה":הרחוקהצד

בבקשתהדיוןבמסגרתפתרונהעללבואיכולהאינה,לאו
הוכחת–האלוהפלוגתיותכל....להתגונןרשותלמתןהנתבע

אינן–מזהלב-בתוםהערךמתןוהוכחת,מזהההגנה-טענת

בדרךדיוןמחייבותהןאלא,התצהיריםיסודעללהכרעהניתנות

,לכאורההגנההנתבעתצהירגילהשאם,מכאןהיוצא.הרגילה

הגנתואםבשאלהואילו,להתגונןרשותלקבלהנתבעזכאי

המשפט-ביתיוכל,כשורהאוחזשלהעדיפהזכותומפנינדחית

."המשפטבירורלאחררקלפסוק

מהדורה)הפסוקהבהלכהמקוצרדיןסדר,אופירברדוד•
.236–235'עמ,((2006)שמינית



נפרע כאוחז כשורה

אומנםX;Xלביןהמבקשביןבוצעההשטרנמשךבגינההעסקה•

הוסבשהשטרכמילאוגםכנפרעלא)השטרגביעלנזכראינו
במסגרת–להעלותמהמבקשלמנועכדיבכךאיןאולם,(אליו

לוהקרובהצדכלפיטענותיואת–השטרשללביצועוהתנגדות

.השטרנמסר

פי-עלנקבעיםאינםהריחוקאוהקרבה,הפסוקהלהלכהבהתאם•

.הצדדיםשביןהיחסיםמערכתפיעלאלאהשטרצורת



שם,(ברקהנשיא)132(1)נגד"פ,זלמה'ניהודה1886/97א"ע•
:כדלקמן,היתרבין,נקבע

אלא,השטרצורתפי-עלנקבעיםאינםהריחוקאוהקרבה..."

קרוביםצדדיםהםאנשים.הצדדיםשביןהיחסיםמערכתפי-על

מקשרנובעיםלשטרכצדדיםההדדייםיחסיהםאםלשטר

אם,לשטררחוקיםצדדיםהםאנשים.ביניהםישירמשפטי

משפטימקשרנובעיםאינםלשטרכצדדיםהמשפטייםיחסיהם

הואהמבחן.אחריםעםמשפטימקשראלא,ביניהםישיר

או)המושךעשוייםכן-על....צורניאינוהמבחן.פונקציונלי
."...מזהזהרחוקיםלהיותוהנפרע(העושה



טענת זיוף

לפקודת(א)22סעיף]טובההגנהטענתהיאזיוףטענת•
אומסבאומושךבתורחבאדםאין":לפיו[חדשנוסח]השטרות

.["מאלהאחדבתורעליוחתםלאאםשטרשלקבל

הכרמלדקל'נמ"בעלקרץבנימיןבני426/02('חימחוזי)א"ת
.(עמית'י'ש;14.2.2006)מ"בעיועציםמהנדסים

.כדבעילפרטהמבליכאמורהטענהבהעלאתדיאין,זאתעם•
עלבהעלאתהדיאשר"קסמיםמילת"בבחינתאינהזיוףטענת
בפנילהתגונןרשותאותההטועןהדיןלבעלישתינתןמנת

יש,שטרבפניהגנהטענתככל,זיוףטענת.השטריתהתביעה
המתייחסתהמלאההעובדתיתהתשתיתאתולפרטלבסס

נכסיםלבנה'נפינס179451/03(א"ת)א"בש]כאמורלטענה
(20.1.2004]).



:זיוףטענתהעלאתבעתלפרטשישרלבנטייםפרטים

.זויפוהמחאותכמה•

.שלוההמחאותפנקסאתלשמורהמבקשנהגהיכן•

מוקדמתהיכרותישנהוהאםהחתימהאתזייףמייודעהמבקשהאם•
?ביניהם

.שוניםלגורמיםנמסרולוהשייכותשהמחאותהמבקשגילהלראשונהמתי•

.ההמחאותלפנקסגישההייתהכלשהולגורםהאם•

.הנפרעעללראשונההמבקששמעמתי•

.מדוע–לאאם,למשטרהתלונהידועלהוגשההאם•

:חתימהאמיתותלהוכחתדרכים

ל"זהורוביץיורםהמנוחעיזבון'נמ"בעלישראללאומיבנק8752/07א"ע
(15.3.2011).



קיזוז

,שטרבפניטובההגנהטענתלשמשעשויהקיזוזטענת•
.מתאימותנסיבותבהתקיים

6250/98Nordlandא"ע Papier agלאורוהוצאהייצורמפעלי'נ

15סעיף)(18.4.1999)2,274)נגד"פ,מ"בע.ל.ס.מ(ירושלים)
.[ברקהנשיא](הדיןלפסק

"אחתעסקה"מתוךהםהכספיוהחובהשטרפיעלהחיובאם•

,(1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק15בסעיףכאמור)

שהואבין,כספיחובכלהשטרפיעלהחיובכנגדלקזזניתן
.קצובשאינווביןקצוב

מתוךאינםהכספיוהחובהשטרפיעלהחיובאם,זאתעם•
.קצובהואהכספיהחובאםרקלקיזוזניתניםהם,"אחתעסקה"



הניתנת,עצמהבפניהעומדתמסחריתעסקה"-אחתעסקה•

קיימתאםגםצדדיםאותםשביןאחרתמעסקהמסחרילניתוק

גולדברגהשופט)"ביניהםיותררחבהעסקיתמסגרת

אוליבקסחברת'נמ"בעומזוןסחרטל-בירחברת725/87א"בע
.(177(1)מדד"פ,מ"בע

צורךללא,פשוטאריתמטילחישובשניתןסכום–קצובסכום•

.בהערכהאובשומה



.תביעהנטענתבהכדרךלהעלותישקיזוזטענת•

התיכוןליםמכוניותסוכנות'נמ"בעקיהלמנחם544/81א"ע
:518,526(3)לוד"פ,מ"בע

צריך,להגןרשותהמבקש,נתבעכי,רבותפעמיםנפסקכבר"
אינהקיזוזוטענת18/66א"ע:הגנתולפרטיולהיכנסלהיכבד

בטענהלהתגונןרשותשמבקששמינאמרכבר.זהמכלליוצאת
נדיריםמקריםבאותםשמדוברבהנחה)שכנגדתביעהלושיש

אתלהעלותחייב,(יסודהעללהתגונןרשותתינתןשבהם
מבקששלשנטענה,וברורהמסויימתנגדיתבתביעה"תביעתו
......"תביעה-בפרשתתביעהשטועניםכדרךלהתגונןהרשות

."קיזוזטענתלגביגםחלזהוכלל



גלגול שטרות

(הסחרותהגבלתללא)המחאהמושך'א–"שטרותגלגול"•

לפקודת(הסחרותהגבלתללא)המחאהמושך'ב;'בלפקודת

מצב."המחאותגלגול"עסקתבמסגרתנמשכוההמחאות.'א

שכן,להתגונןרשותבמתןהמבקשאתמזכהאינוזהדברים

עבורכתמורהלמבקשהמחאותמסירתעצםאתרואההפסיקה

לעסקההקרובהצדידיעלמשניתנה.ידועלשנמסרוההמחאות

להתגונןרשותלמתןהבקשהדין,ההמחאותבגיןתמורה
.להידחות

.2122ידד"פ,.או.ק.דבנקברקליס'נשוירץ236/60א"ע•

.602ידד"פ,מ"בעובנופלדמן'נמ"בעהנעמןשדות2/60א"ע•

.603,605(1)יטד"פ,בורנשטיין'נרייף523/64א"ע•



:אחרתגישה•

(4)לחד"פ,עליזהבן'נמ"בעלישראללאומיבנק665/83א"ע•

281

לישראלהראשוןהבינלאומיהבנק'נציטיאט1560/90א"ע•

498(4)מחד"פ,מ"בע

הפועליםבנק'ננ"בעשיווקבד.ה.ט2057/00(א"ת)א"ע•

[בנבופורסם]מ"בע

עסקאותשללמהותןשונההתייחסותישנההללוהדיןבפסקי•
."שטרותגלגול"



שמעוןיטען,האמורותבנסיבות":[293–292'עמ]לרנר'פרופ•

לביןשיקיםגלגולביןהבדלרואהאינוזהטיעון.תמורהלכשלון

שראובןהשיקכנגד,אומרהווי.סחורהקבלתכנגדבשיקתשלום

שהיא,סחורהלולספקהתחייבהלה,שמעוןלפקודתמושך

שמשךשהשיקמתבררמכןלאחראם.הנגדיהשיקשלמשיכתו

ואם,משךשהואהשיקאתלבטלשמעוןרשאי,מכובדאינוראובן

665/86א"ע:הפנייה]"תמורהלכשלוןיטעןלפורעוייתבע

.[לעיל



כשלוןרואהאינה,בפסיקהתימוכיןישלהשגם,שונהגישה"•

נועדההשיקשלמשיכתו.ראובןשמשךהשיקבחילולתמורה

קשריםלוישאתומהבנקאשראילהשיגלשמעוןלאפשר

,גלגולבעסקת.זהתפקידבהצלחהמילאוהשיק,מסחריים

ועדהשיקיםהחלפהממועדחודשיםמספרבממוצעעוברים

סמךעלמהבנקאשראימיידיתקיבלושמעון,פירעונםלמועד

,זוגישהלפי.לבנקשמעוןידיעלוסוחרראובןשמשךהשיק

,התמורההיאאשראיקבלתכנגדהשיקאתלגלגלהאפשרות
.[בורנשטיין'נרייף523/64א"ע]"חילולואולכיבודוקשרבלא



התנאת מתן רשות להתגונן

בהפקדה כספית

רשות":1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות210תקנה•

בדברבתנאיםלהתנותהואפשרתנאיללאליתןאפשרלהתגונן

בדבר,ערובהמתןבדבר,המשפטביתלקופתכספיםתשלום

לביתייראהאשרככל,אחרתנאיבכלאוהדיוןשלודרכוזמנו

."לרשםאוהמשפט

לנתבעאין"כמעט"כשאמנםמיוחדותבנסיבות":זוסמןהשופט•

לונותןהואכאשרנתבעעםחסדעושההמשפטבית,הגנה

א"ע]"הפקדהבתנאימותניתהיאאפילו,להתגונןרשות

שיתופיתלהתיישבותעובדיםמושב"חגור"'נחונן373/69
.([1969)347,349(2)כגד"פ,מ"בע



,לישראללאומיבנק'נמ"בעאלפיהאחים'חב9654/02א"ע•

באיזור,הגבולקועלהמצוייםבמקרים":41,47(3)נטד"פ

בהם...הספקשלהדמדומיםאזור',שחור'הלבין'לבן'השבין

להתבררהראויההגנהגילהלאשהנתבע'בטוחכמעט'היה

."....ערובהמוטלת-("689,שםזוסמן)המשפטבבית

'ש;18.2.2008)מ"בעאהרונסוןקרן'ננחום527/07א"ע•

לעניין,רואהאיניכשלעצמיכיאוסיף":(חיות;ארבל;רובינשטיין
מולשטריתבתביעה–למשל–העוסקתיקביןהבדל,הפקדה

דיןבסדרתביעהנשואשהוא)מקרקעיןבפינויהעוסקתיק

הדבר.(האזרחיהדיןסדרלתקנות(ד)202תקנהלפימקוצר
."ההגנהבמהותתלוי



:  אשר לגובה הערובה

'ש;18.2.2008)מ"בעאהרונסוןקרן'ננחום527/07א"ע•

מוסיףטירקלהשופט,זאתעם":(חיות;ארבל;רובינשטיין

מטרתאתלסכלשאיןיודגש"כי,(שם)אלפיהאחיםבעניין

הנתבעשלבכוחושאיןערובותאותנאיםקביעתידי-עלהתקנה

."בהםלעמוד

המשפטביתרשאירביםסיכוייםלהגנהאיןבהםגבולבמקרי•

בצירוףהקרןסכומיבהפקדתלהתגונןהרשותאתלהתנות

,141(2)כד"פ,קשת'נברזילי519/65א"ע]והוצאותריבית
143(1966]).



בטוןתעשיותורד'נמ"בעמינא.א.א3283/08('חימחוזי)ע"בר•
:(עמית'י'ש;27.8.2008)מ"בעמוכן

כאשר....קשההמבקשתשלהכלכלימצבהכימחלוקתאין"

אך....הופסקוועסקיההמבקשתשלמצבההחמיראףמכןלאחר

למכורהמבקשתעל,כךבשלכיהמשיבהטענתלקבלרואהאיני

הערובה)"להפקידשעליההערובהאתולממןהמשאיתאת

.(ח"ש25,000-לח"ש100,000-מהופחתה

'ש;18.2.2008)מ"בעאהרונסוןקרן'ננחום527/07א"ע•

:(חיות;ארבל;רובינשטיין

,להתגונןרשותלמתןמקוםהיהאילו,בענייננוכיאיפואאציין"

לגיוסכלכליתאפשרותלמערעריםאיןכיהוכחואילו,בדוחקולוא
שלאכדילהפחיתושישלחשובנוטההייתי,350,000₪הסכום

."הדלתתינעל



(1)מגד"פ,מ"בעלשיווקחברה–שטראוס'נפנון507/85א"ע•

:(בך'ג;19.3.1989)106

המערעריםידי-עלהומצאהלו,שונהלהיותהיהעשויהמצב"

אתלגייסהמערעריםשלידםלאלאיןלפיה,משכנעתהוכחה

כתנאיהמשפטביתידי-עלשנקבעההבנקאיתהערבותסכום

,הטענהלהישמעיכלהכזהבמקרה.להתגונןהרשותלמתן

להגישמהנתבעיםמנעהמשפטשבית,שכנועשלרבהבמידה

הצביעולכאורהכישסברהעובדהחרף,הגנתםאתלפניו
."להישמעהראויההגנהעלהנתבעים

המעלההנתבעעלרובץהראיהעולכי,הוסיףדיפלוקהלורד"
."הערבותסכוםאתלהמציאבאפשרותושאיןהטענהאת



המאוחדהמזרחיבנק'נמ"בעוהפצהשיווקאמובן680/89א"ע•

.(6.6.1191)757(3)מהד"פ,מ"בע

מ"בעהפועליםבנק'נל"זהבייוסףהמנוח'עז532/06א"רע•

להתחשבהמשפטביתעלהתנאיםבקביעת":(12.6.2006)

אתהמשפטביתיבחןכן...ההגנהובסיכוייהתביעהבסכום

מנתעל,שנקבעובתנאיםלעמודהנתבעשלהכלכליתיכולתו

אתלהביאממנוולמועיכולתחסרנתבעלרעהלהפלותשלא

לבחוןכדיקמאש"לבימהוחזרהתיק)"המשפטביתבפניהגנתו

.(המבקשיםשלהכלכלימצבםאת



להפקידהמבקששלהכלכליתיכולתותיבחןבוהמועדמהו•

?המבקששלהכלכליתהיכולתתיבחןבוהאופןומהוערובה



כשלון תמורה

כשלון תמורה  

מלא

כשלון תמורה חלקי  

בלתי קצוב

'  הלכת צמח נ

שלשבסקי
3.12.1998

הלכת נורדלנד
18.4.1999



[ברקהנשיא]193(4)נהד"פ,שלשבסקי'נצמח258/98א"דנ•

מוסכמיםפיצוייםלהפחיתניתןהאםהשאלהנדונההדין-בפסק
.התשלוםלהבטחתשניתןשטרפי-עלנתבעיםהםכאשר

הגנהטענתכל.חוזהכדיןשטרשלדינוקרוביםצדדיםבין"

גםלהםעומדתשטרפי-עלחבותכנגדקרוביםלצדדיםהעומדת

להעלותרשאיהשטרעושההיהכן-על.חוזהפי-עלחבותכנגד

עיסקתפי-עלחייבהואשבוהסכוםכיהטענהאתהנפרעכנגד
אוחזכלפיטובהשאינה–זוטענה.השטרמסכוםנמוךהיסוד

,אמת."סתם"אוחזכלפיאוקרובצדכלפיהיאטובה–כשורה

ביםפנימיקשרקייםאך,לאוחזעצמאיתעילהמעניקהשטר

לטעוןהשטרלעושהמאפשרזהקשר.היסודעיסקתלביןהשטר

היאפחותההשטריתחבותוכי,השטרפי-עלבתביעהלהגנתו

אוחזכלפירקלחייבעומדתזוהגנה,ושוב.היסודעיסקתלאור

9סעיף]"כשורהאוחזכלפילחייבעומדתאינההיא."סתם"
.[הדין-לפסק



6250/98Nordlandא"רע• Papier agוהוצאהייצורמפעלי'נ

;[ברקהנשיא]2,274)נגד"פ,מ"בע.ל.ס.מ(ירושלים)לאור

כישלוןשלבהגנהלהכיראיןשלפיה,הפסוקההלכה...."

אינה,קצובבסכוםנכשלההתמורהכןאםאלאחלקיתמורה

אנגליתהלכהזוהי.[חדשנוסח]השטרותבפקודתקבועה

היא.הקונטיננטליבמשפטנוהגתאינההיא.בישראלשנקלטה
NEGOTIABLE–השלמשטרותחתהברית-בארצותנהגהלא

INSTRUMENT LAW(28סעיף);בארצותנוהגתאינההיא-

UNIFORM–השלמשטרותחתהברית COMMERCIAL CODE
;שם,גבעראו)קשהביקורתעליהנמתחה.(408-3סעיף)

..........).



מעברזוהלכהשלתוצאותיהאתלהרחיבאין,זהדבריםבמצב

מושרשתהיא.זוהלכהאחרלהרהרבאאיני:ודוק.לגבולה

אתלהרחיבשלאהואאנישמבקשכל.שלנוהשטרותבדיני
.(הדיןלפסק14סעיף)"הקיזוזדינילעברהגיונה

בקיזוזגםחליםהכללישבדיןהקיזוזדיני:זואפואהיאמסקנתי"

הכספיוהחובהשטריהחיובאם.קרוביםצדדיםביןשטריחיוב

חובכלהשטריהחיובכנגדלקזזניתן,"אחתעסקה"מתוךהם

עושהאומושךרשאיכןעל.קצובשאינווביןקצובבין,כספי

הפרתהבגיןלוהמגיעיםקצוביםלאפיצוייםהנפרעכנגדלקזז

הםהיסודועיסקתהשטרישהחיובובלבד,היסודעיסקתשל

מתוךאינןהכספיוהחובהשטריהחיובאם."אחתעיסקה"

.קצובהואהכספיהחובאםרקלקיזוזניתניםהם"אחתעיסקה"

חיובעלקיזוזבענייניהכלליהדיןמתחולתמתבקשתזומסקנה

הקיזוזביסודהמונחיםהטעמיםעםאחדבקנהעולההיא.שטרי
.(הדיןלפסק15סעיף)"קרוביםצדדיםבין



:מרכזייםואזכוריםיישום

אריהקבוצת'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק6909/00א"ע•
.[ברקהנשיא](1.4.2001)(בנבופורסם)מ"בעיצחקי

מ"בע2000בינלאומיסחרקלינטון3760/07(א"תמחוזי)א"ע•
.[קובוהשופטת](12.1.2006)[בנבופורסם]אילנה'נ

אגודהתערובותצמח'נצברי34099-11-10(א"תמחוזי)א"רע•
.[רניאק'צהשופטת](8.2.2011)מ"בעחקלאיתשיתופית



:297–294'עמ,(2007,שנייהמהדורה)שטרותדיני,לרנר'ש

תמורהכשלוןלביןמלאתמורהכשלוןביןהבחינההפסיקה"•

חלקיתמורהכשלוןלביןקצובחלקיתמורהכשלוןבין,וכן,חלקי

וכשלוןמלאחלקיתמורהכשלון,הפסיקהפיעל.קצובבלתי

,שטריתתביעהנגדטובהטענהמשמשים,קצובחלקיתמורה

הגנהטענתמהווהאינו,קצובבלתיחלקיתמורהכשלוןואילו

הנוהגמהדיןשונהזוקביעה.קרוביםצדדיםביןאפילושטרנגד

החוזיםמדיניוסוטה,המקובלהמשפטשלשונותבארצות
.[294'עמ]"הכלליים

בטענתהעוסקבפרק,לרנרשלבספרוהתייחסותאין:הערה•
.שלשבסקי'נצמחלהלכת–חלקיתמורהכשלוןבדברהגנה



:קושי

שאינה)קצובבלתיחלקיתמורהכשלוןטענתביןרבדמיוןקיים•

קיזוזלטענת(קרוביםצדדיםביןלאאף,להתגונןברשותמזכה

אותה"מנובעתהיאכאשר,להתגונןברשותשמזכה)קצובבלתי

."(עסקה

תמורהכשלון/קיזוז)הטיעוןסיווגעלהקפדהישנהתמידלא•

.הדיןאתתמידתואםאינוהיישום;(קצובבלתיחלקי



:לרנר' פרופ

הביטולסעדאתמלהפעילמהרוכשמונעתאינההשטרמשיכת"•

מחזירהרוכשאם.(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקמכוח

מאומהחייבהואאין,להחזירונכוןשהואאו,למוכרהממכראת

תביעמכןולאחר,השטראתלקונההחזירלאהמוכראם.למוכר

.מלאתמורהכשלוןתהיההרוכששלההגנהטענת,פירעונואת

חלקלתובעחייבהואכי,מודהחלקיתמורהלכשלוןהטועןרוכש

החוזימהמחירנמוךששוויוממכרשקיבלמשוםהשטרמסכום

הקונהאין,הממכרוהשבתהחוזהביטולעם,ואולם.המוסכם

שלטענהוזו,בחובכלילכופרהואאלא,חלקיתבחבותמודה
."מלאתמורהכשלון



נגדטובההגנהלטענתהנחשב,מלאתמורהכשלון,לסיכום"•
:הבאיםבמקריםמתרחש,שטר

אתכללמספראינושירותספקאוסחורהמוכרכאשר.1

.שהבטיחהשירותאתאוהסחורה

שאינהסחורהאומהסחורהחלקמספרהמוכרכאשר.2

עלמודיעוהרוכש,הצדדיםביןלמוסכםאולמקובלמתאימה

תרופות)החוזיםלחוק7לסעיףבהתאםהחוזהביטול
.(חוזההפרתבשל

,ראויההגנהאינהקצובבלתיחלקיתמורהכשלוןכי,ההלכה

ההלכה.הפסיקהיצירכאמורהיא,לשטרקרובצדכלפיאפילו

אינהההלכה,לדעתנו,זאתעם.שניםכיובלזהבישראלקיימת
."לביטולהלהביאאותהשיצרההפסיקהועל,צודקת



:  מסקנה

לכלביחסחלהשלשבסקי'נצמחהלכת–הכלל•

טענתלמעט,קרוביםצדדיםשביןהגנהטענת

.[נורדלנדד"פס]קצובבלתיחלקיתמורהכשלון

ממשיתנכונותהובעהאוהשבההייתה–חריג•

מלאתמורהלכישלוןהדברייחשבאז,להשבה
.[לרנר'ש]



מאיר' הלכת גוייסקי נ

טזד"פ,מאיר'נגויסקי333/61א"ע–מאיר'נגוייסקיהלכת•

:(6סעיף;זוסמןהשופט)595

שסיחרלאחר,היינו,מכןלאחרהמוכרהפרשאם,מכאןהיוצא"

אוהנמכראתסיפקולאהקונהעםחוזהואת,השטראת

השטראתלפרועחייבהקונה,אחרמטעםנכשלהשהתמורה

ערךהנעברנתןואם,ערךבעדאוחזשיהאובלבד,הנעבר-לאוחז

,הקונהכלפיגםערךבעדאוחזכדיןדינו,המסחר-למוכר

שעלתהההגנהטענת.השטרותלפקודת(ב)26לסעיףבהתאם

לומשמשתאינה,הסיחורלאחררק,התמורהכשלוןעקב,לקונה

,התובעהנעבר,הואכאשר.הנעברלתביעתמענהזהבמקרה

מייחסיםאין,מכןלאחרנולדופגם,המוכרמידי,השטראתנטל

אתהאוחז-התובענטלבוהמועדהריכי,למפרעהפגימהאת
לביצוע"פתוח"עורהיההחוזהכאשר–זמןובאותוקובעהשטר

.ולנטילתוהשטרלסיחורמניעההייתהלא–הגיעלאביצועווזמן

•



ניתןשהואבידיעהשטרנטילתדיןכי,לטענהיסודאיןכן

-בתוםשלאנטילהדיןהוא,בוצעשטרםחוזהיסודעללמעביר

שהיאבעתידהנמכראתלספקהקונה-המעבירהתחייבות.לב
executory)"מעותדתתמורה"בבחינתאמנם consideration)

,משהוברר.נכשלהלאוהתמורהבתקפהשעהאותהעמדהעדיין

כטובקדימהדמיבתורשקיבלבשטרלעשותהמוכררשאיכי

קורותיוידיעתאגבהמוכרמידינטילתוכי,לומראיןשוב,בעיניו

.השטרותלפקודת91בסעיףכמשמעותו,לב-ביושבנעשתהלא

האפשרותמפנישטרשלסיחורפוסלאינוהסוחריםנוהג

בהווהנכשללאאם,בעתידייכשלאוליבעבורושניתןשהערך
."הסיחורבמעמדבפועל



שיהאלאוחזדי,התמורהלכישלוןקדםהסיחוראם:ההלכה•

ביןהיחסיםבמערכתפגםעללהתגברכדיערךבעדאוחז
תוםבדרישתלעמודנדרשאינו–המשמעות.קרוביםצדדים

.הלב

Markowitsדיןפסק:ההלכהמקור• צריךאינונסב–(1928)

רקמתגברתמורהכשלוןעל.ותנאיההיסודעסקתעללדעת
הנסבשלליבותום–הלבתוםדרישתלענייןאולם,כשורהאוחז

תנאייתר.נפגםאינוהתמורהלכישלוןקדםאליושהסיחור
.להתקייםצריכיםכשורההאחיזה



הלכת–ושיקביץברושהדיןבפסקיברקהנשיא:הסתייגויות•

למרות,"עיוןבצריך"–ביטולבפניועומדתנחלשתגוייסקי

עלביקורתברקהנשיאמותחציטיאטדיןבפסק.מוחלתשהיא
."עיוןבצריך"בגדרנותרהדבראולם,גוייסקיהלכת

לישראלהראשוןהבינלאומיהבנק'נציטיאט1560/90א"ע

שלפתיחתה":(ברקהשופט;28.12.1994)498(4)מח,מ"בע

.לגופהגויסקיהלכתשלובחינהעיוןמחייבתהייתהרחבהחזית

תוך,שמעוןלפקודתשטרעשהראובן.היאקשהזוהלכה,אכן

תמורה)פלוניתפעולהבעתידלבצעשמעוןשלהתחייבות

.הביצועמועדהגיעבטרםללויהשטראתהסבשמעון.(עתידה

התמורה.התחייבותואתשמעוןמפרהביצועמועדבהגיע

לראובןעומדתהייתה,שמעוןידי-עלראובןנתבעאילו.נכשלת

.שמעוןכלפיטובההגנהטענת



.שמעוןשלמזוטובהאינהזכותוכן-ועל,כשורהאוחזאינולוי

שהשטרשעה,אמת?שמעוןכלפילהתחייבראובןעשויזהכיצד

והתרחשותו,התמורהכישלוןהתרחשטרםללוימשמעוןסוחר

הייתהללוימשמעוןשסוחרההזכותאך.למפרעפועלתאינה

שלפוטנציאלטמוןובה,עתידיתתמורהעמהשנושאתזכות

.לוילידיעברה,בהשינויכלבלא,זוזכות.תמורהכישלון

תהיהאשרבזכות"פגע"הוא,התמורהכישלוןמשהתרחש

הלכתעל,אכן.כשורהאוחזבידישאינהובלבד,(לויבידי,כגון)

,באנגליהמקובלתהיאואין.......ביקורתנמתחהגויסקי

הסתייגתישבהשייקביץבפרשת......בקנדהאוהברית-בארצות
מעוררת"גויסקיהלכתכיגם,121'בעמ,ציינתי,עתידמהלכת

לנואין,לדעתי......עיוןבצריךלהשאירהויש,"קלותלאבעיות

בצריךלהשאירהאפואנוכל.לגופהגויסקיבהלכתלעייןצורך
."לגביה"אזהרההערה"הצבתתוך,עיון



טריידינגהלכת טל 
(24.11.2015)מ"בנק לאומי לישראל בע' נקורפטריידינגטל 8301/13א "רע

.בוטלהמאיר'נגוייסקיהלכת•

עללהתגבריוכללאכשורהאוחזשאינומי:[שהם,הנדל]הרובדעת•
.העושהאוהמושךשלתמורהכישלוןשלהגנה

.המהותיתבסחרותופגעהשטרשלבתקינותושנפלהפגם:הנימוק•
לצדמעניקיםאינןהקנייןדיני,זאתעם.בשטרזכותקנההשלישיהצד

תוכנו–השלישילצדשעברהחיוב.בשטרטמוןמאשריותרהשלישי
.הופרההיסודשעסקתלטענהכפוף–שרכשהשטרשל

בכפוף,כנהעלההלכהאתלהותיריש:[סולברג]המיעוטדעת•
ידיעלומבוצעתממשיתלתמורהדרישה–האחד:סייגיםשנילהוספת

,צפויהתמורהכישלוןהיהלאהשטרסיחורבעת–השני;הנסב
.אובייקטיביתמבחינה

.נוסףדיוןלקיוםבקשההוגשה:הערה•



תודה


