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 ארז שני בפני השופט:

 ב. פ. הנתבע:    - נגד -    מ. פ. התובעת:                                                 

 

 פסק דין

, הסכם 19/4/1988תיאור האווירה אשר שררה עובר למתן פסק הדין, אשר אישר בית המשפט המחוזי ביום 
אשר ביטולו מתבקש כעת, יכול היה בקלות למצוא עצמו בכל ספר אשר תיאר את האווירה בקהילה היהודית 

 במזרח אירופה בתחילת המאה הקודמת.

"שני הורים לבחור עיוור ובעל כמה פגמי בריאות נוספים, חפצו למצוא לבנם כלה, ומשזו לא נמצאה, נסעו הם 
 לתור אחר ""שיקסע"" אשר תמלא את תפקיד הכלה ומצאוה ב....."

"להבנתי, כנובע מעדות אמו של הנתבע (הוא החתן), דמות דורשנית בפני עצמה, אין ספק כי אותה גויה אף 
, נזקקה (לטעמה של החמות), לשתי ""התאמות"": האחת, גיור אשר בוצע; 20שהיתה ""מודל חדש"" כבת 

 השניה נסתרת מעט יותר, היתה רצון לוודא כי ""נחותה"" זו, לא תחשוק, חלילה, בממון."

אין עורר כי התובעת העניקה תמורה נאותה למסדרי השידוך בינה לבין הנתבע. כשלושים שנה חיה היא עם 
הנתבע, נתנה לו (ולה) פרי בטן, את כל שכרה מעבודתה הפקידה לצרכי הבית ולו היתה עושה את שעשתה 

 בשכר, היה שכרה לאורך השנים נצבר למיליונים.

, הגישה התובעת בקשה ליישוב סכסוך על רקע עובדות אשר שימשו את אם 2017"אלא שבסוף חודש ינואר 
 עבר 21/12/2016, למנות לנתבע אפוטרופוס בתביעתה, לאמור, כי ביום 4753-07-17הנתבע בא""פ 

הנתבע, המיוצג בכאן על-ידי אפוטרופסתו (""הקרן לטיפול בחסויים""), אירוע מוחי בשל נכויות ומגבלות 
 המלוות אותו מאז ילדותו (ועיוורונו רק אחד מהן)."

"למעשה, מאז שנחלש הנתבע (להלן גם: ""אשל""א"") ותחילה מונתה אחותו לאפוטרופא לו, פתחו האם 
ואחות ב""מלחמת חורמה"", כביכול מטעמו, לסילוק התובעת מבית מגורי הצדדים, הרשום על שם הסבתא. 

ניחא ריבוי עצום של בקשות, אי ביצוע הוראות לתשלומי מזונות וכניסות הטרדה למגורי הנתבעת (ראה ה""ט 
 ), עד השחתת רכבה של הנתבעת הגיעו הדברים."33280-08-18

"הבוז, הזלזול, ""שידור"" אפסות הנתבעת, הטרדתה וכו', מהלכים להם בין ביצוע חוזה שלא בתום לב, חוסר 
 תום לב דיוני ועד עשיית דין עצמי מצד האם והאחות."

, טרם נישואי הצדדים, נחתם 04/11/1987"כאמור, אין עורר כי הנתבע שודך לתובעת ב... על-ידי הוריו וביום 
 ב..... הסכם ממון בין הצדדים (להלן: ""ההסכם ה...."")."

, שעה שאין עורר כי התובעת לא הבינה כלל את השפה העברית, נחתם בישראל הסכם 10/2/1988"ביום 
  לכתב התביעה (להלן: ""ההסכם בישראל"")."1בשפה העברית הוא נספח 

אין עורר כי בין שני ההסכמים קיים שוני מהותי, שכן זה ה..... יצר שיתוף בכל שייצבר לאחר הנישואין לרבות 
 מתנות וירושות, כאשר ההסכם בישראל אינו מקנה לתובעת דבר.

  נישאו הצדדים בנישואין אזרחיים ב.... ועברו להתגורר בישראל.23/11/1987ביום 

  לתביעתה, כתבה התובעת והדברים לא הוכחשו על-ידי הנתבע, כך:25מסעיף 



 התובעת עותרת, אפוא, לביטול הסכם הממון.

 "התנהלות הנתבע על-ידי ""מקורביו"" חסרת תום לב לחלוטין, לעת כריתת ההסכם ובדרך ביצועו."

 התובעת אשר לא ידעה את השפה הוטעתה לסבור כי ההסכם ה...... זהה להסכם בישראל.

כבר ערב השידוך הובטחו לתובעת חיים חסרי דאגות כלכליות ונכס מקרקעין בטוח, לכן התקשרה בהסכם 
 ה..... ואף נישאה ומילאה כל חובותיה.

 יש משמעות לכך שהנתבע לא הובא לעדות.

 אגב הליך האישור בבית המשפט המחוזי לא מולאו תנאי החוק ודי בכך להביא לבטלות ההסכם.

ההסכם לוקה ברמיה, הטעיה ועושק. בין השאר הטעו אחיו ואחותו של הנתבע את התובעת, לסבור כי ההסכם 
 בישראל זהה להסכם שב......

קיים הצורך לבטל את ההסכם, אף בשל העדר ייצוג ומטעמים של תקנת הציבור, לאמור התערבות מטעמי 
 מוסר וצדק וזאת בנוסף לנטען לעניין טעות והטעיה, אף חוסר תום לב.

  שנה. ההסכם אומת בשלוש שפות ואושר בבית המשפט המחוזי, לאחר הליך מדוקדק.31ההסכם אושר לפני 

התמורה אשר קיבלה התובעת הינה יציאה ממעגל העוני וכי היתה זו החלטה מושכלת שלה, שהרי היתה 
 סטודנטית שנה ג' למשפטים.

 עורך דין ...., הנוטריון ובית המשפט הסבירו לתובעת תוכן ההסכם, אשר קיבל תוקף של פסק דין.

 אין לראות את טענות התובעת אלא כטענות בכדאיות העסקה וטעות כזו אינה טעם לביטול ההסכם.

 ההסכם אינו מותיר התובעת בלא כלום – ברשותה בית ב.....

 התובעת אישרה הבנתה את ההסכם בישראל בפני עורכו – עורך דין.... וכן בפני בית המשפט.

 התובעת מימשה את ההסכם בישראל בכך שלא שיתפה הנתבע בירושה לה זכתה.

 התובעת קיבלה תמורה, במגוריה בדירה ובכך שנותרה עם דירת ירושתה ב.....

התובעת ידעה שדירת מגוריה רשומה על שם האם ולא על שם הנתבע וכי הורי הנתבע לא הבטיחו לה דבר, 
 אלא לדאוג לרווחת הזוג בלבד, כל עוד זוג הוא.

התובעת הזיקה לנתבע ולא פינתה אותו לבית החולים בזמן אגב האירוע המוחי אשר חווה, ידעה שהוא 
 בסכנת חיים, ולמעשה, חתרה היא למותו.

 מצבו של הנתבע לא הצדיק הבאתו לעדות.

הבנות נולדו בהליך הפריה, בין הצדדים היתה הפרדה רכושית ורק כאשר אבי הנתבע רצה לתת מתנה, רכש 
  לכתב ההגנה).29הוא רכב ורשם אותו על שם שני הצדדים (סעיף 

), ואולם, 1958 לחוק ההתיישנות, תשי""ח – 21 שנה (וראה סעיף 25"פסק דין מתיישן אמנם לאחר 
 התיישנות זו הינה לצורך בחינת בטלותו של פסק הדין בשל אי ביצוע ולא לצורך עתירה לביטול פסק הדין."

 אם טוען הנתבע להתיישנות, כמו טוען הוא לבטלות פסק הדין – כמוהו-כתובעת.



"אם טוען הנתבע להתיישנות הזכות לתבוע (מעין טענת שיהוי) שוב טועה הוא, שהרי כל עוד הסכם ממון 
(שהינו פסק דין) הוא בתוקף, אזי, לעת בה ""נופל"" בין הצדדים משבר – זהו המועד בו נוצרת לראשונה עילה 

 לבחון טיב ההסכם."

 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ 6805/99"שאלות של שיהוי נבחנות בראי צדק והגינות (וראה: ע""א 
 })."2/7/2003החיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה {פמ""מ – 

מדיניות שיפוטית רצויה ואף שאלות שבהגינות לא יסברו כי למקורבי הנתבע האפשרות לתבוע מכוח ההסכם 
 בישראל, אך על התובעת איסור להתגונן בנימוק שיש לבטל את ההסכם.

 טענת הנתבע לעניין זה נדחית.

 טרם 1988"אומר ראשית, כי אין משמעות לעובדה שההסכם אושר בבית המשפט המחוזי דווקא, שכן בשנת 
הוקם בית המשפט לענייני משפחה, אליו הועברו, מאוחר יותר מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, 

 ."1995, סמכויות בית המשפט המחוזי, כמדומני בשנת 1995תשנ""ה – 

 פלוני נ' פלונית (פמ""מ – 1242/04"פסק כבוד השופט (כתוארו דאז) י. שנלר אגב ע""מ (ת""א) 
 ""), בין השאר כך:"1242/04), (להלן: ""עניין 23/5/2005

 אין עורר בכמה:

די באמור לעיל כדי שאורה על ביטול ההסכם, לאמור, כי לא נחה דעתי לעניין בדיקת גמירות הדעת של 
התובעת, על דרך הבנתה מראש, טרם האישור, את תוכן ומשמעות ההסכם וחתימתה על נוסחו אגב הבנת 

 תוכנו ומשמעותו.

 אין עורר כי אגב ולאורך ההליך כולו של אישור ההסכם לא היתה התובעת מיוצגת.

""), 963-07-13), (להלן: ""תה""ס 16/2/2017 ש. מ. נ' ו. מ. (פמ""מ – 963-07-13"אגב תה""ס (ת""א) 
  ואילך כתבתי כך:"77מסעיף 

), בוטל פסק-הדין שנתן תוקף 24/12/1997 (פמ""מ – 375) 5 בן שושן נ' בן שושן, נא(6810/97" בבג""צ 
 להסכם וזאת בשל העובדה שהמבקשת לא היתה מיוצגת:"

 יובהר, כי בתי המשפט מכירים בחשיבות הרבה שיש ליתן לייצוגו של בעל דין בהליכים משפטיים בכלל 
ובהליכים המתנהלים בפני בית המשפט לענייני משפחה בפרט, ואולם אין בפסק-הדין שנסקר כדי להשליך על 

 העניין שבפני, בבחינת אחד לאחד. 

 עובדות פסק-הדין בפרשת בן שושן שונות מנסיבות המקרה שבכאן. בעניין זה, המבקשת אשר היתה בלתי 
מיוצגת, ביקשה לדחות הדיונים לצורך מינוי עורך דין ורק לאחר שכלל בקשותייה לעניין הדחיות לא הועילו, 

נאלצה לטעון לעצמה. לא כך הוא בעניין שבפני. מן האיש לא נמנעה האפשרות להיות מיוצג. הוא גם לא הביע 
בפני בית המשפט רצון לדחות את הדיון לצורך קבלת ייצוג משפטי. אכן התובע לא היה מיוצג בשלב החתימה 

על ההסכם ואישורו, אך כפי שעולה מן העדויות הדבר הוצע לו והוא ויתר ביודעין, ככל הנראה כי סבר לתומו כי 
 עורך הדין הדר מייצג את שני הצדדים.

 

" עוד כפי שנאמר על ידו, סבר כי לאור אי אכיפתם של ההסכמים הקודמים שנעשו בין הצדדים (בתצורותיהם 
השונות), מדובר בהסכם ""שלום בית"", אליו התייחס כהסכם ""מגירה"" (הסכם לא מחייב?!), לא חשש כי 

כוונתה של האישה תהיה להפעילו, לא ראה לנכון להיות מיוצג על-ידי עורך דין מטעמו, לא היה חותם על 
הסכם שכזה מתוך גמירות דעת - מציאות אשר פגשה אותו רק בהליך המשפטי בו פעלה האישה ל""אכיפת 

 ההסכם"". באשר לטענה זו, הרי שזו תידון בהרחבה בהקשר לטענת הבטלות מעילה חוזית."



 לתקנות 258" בית המשפט בעת אישור הסכם פועל על-פי הוראות הדין, הן אלו הקשורות לחוק והן תקנה 
סדר הדין האזרחי. בית המשפט הקריא לצדדים את ההסכם, הבהיר את משמעותו ואף נכח כי חתמו הצדדים 
מרצונם החופשי תוך שהבינו את משמעותו ותוצאותיו. אין זה מתפקידו של בית המשפט לבחון במהלך מעמד 

) 3 קוך נ' קוך, לט(359/85זה האם על מי מהצדדים מופעל לחץ לחתום שלא מרצונו על ההסכם. (ראה: ר""ע 
 })."6/8/1985 {פמ""מ – 421

אמור מעתה כי העדר ייצוג, כשלעצמו אין בו די לגרימת ביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם, אך הוא מהווה 
 נדבך של ממש במערכת השיקולים.

 "":"963-07-13"וכך כתבתי, בין השאר, אגב ""תה""ס 

" ההלכה המשפטית גורסת, כי פסק-דין המאשר הסכם פשרה אליה הגיעו הצדדים שונה מבחינות רבות 
מפסק-דין ""רגיל"". פסק-דין שכזה מורכב משני חלקים : החלק ההסכמי – ההסכם והוראותיו שבין בעלי הדין, 

 נשר נ' 3960/05והחלק השיפוטי – החלטת בית המשפט אשר נתן להסכם תוקף של פסק-דין (ראה: רע""א 
 })."26/12/2005שיבלי {פמ""מ – 

 הסכם ממון שאושר, בדומה להסכם שקיבל תוקף של פסק-דין, אף הוא מתאפיין בשני המאפיינים – הפן 
ההסכמי והפן השיפוטי. יחד עם זאת, יש לשים לב להבדל הקיים בין הסכם ממון שאושר לבין הסכם שקיבל 

 תוקף של פסק-דין. הראשון איננו פסק-דין:

 להסכמי ממון ניתן בפסיקה מעמד מיוחד, וזאת מאחר ועל בית המשפט המאשר הסכמים אלה ונותן להם 
 תוקף משפטי, לעמוד בשלושה תנאים מקדמיים: 

" בכך כאמור קיים ייחוד בהליך אישורו של הסכם ממון, לעומת הסכמי פשרה בין צדדים בהליך אזרחי 
כלשהוא. הדגש הינו שבית המשפט ייווכח בכלים העומדים לרשותו, כי על הצדדים להסכם הממון לא נכפו 

תנאים, עליהם לא הסכים מי מהם, וכי אכן עמדו על משמעותו של ההסכם ותוצאותיו, טרם חתמו עליו. (ראה: 
 })."24/12/2006 קהלני נ' בית הדין הרבני הגדול {פמ""מ – 7947/06בג""צ 

 בטרם אדון במקרה שבפני, עלי לבחון תחילה האם אישור הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה מונע 
 מהצדדים מלטעון לפגם בכריתת ההסכם.

" אכן, פסק-דין המעניק תוקף להסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ממזג תכונות של הסכם ושל פסק-דין ולא 
 שוחט נ' ""כלל"" חברה לביטוח {פמ""מ - 5914/03במהרה ייעתר בית המשפט לביטולו (ראה: ע""א 

1/5/2005".({ 

 לעניין זה, נתן בית משפט לא אחת דעתו על הצורך לייחס משקל ניכר לסופיות הסכם הפשרה נוכח 
ציפיותיהם הסבירות של בעלי הדין, ומשכך נקבע שיש להצביע על טעמים משכנעים וכבדי משקל במיוחד 

 לשם הצדקת ביטול פסק-דין שכזה. 

 לאור ייחודו של הליך אישור הסכמי ממון נקבע בפסיקה, כי לעיתים נדירות וחריגות תתקבל טענה לפגם 
שנפל כביכול בכריתה (טעות, הטעייה) זאת שעה שאין טענה לפגם בהליך אישור ההסכם על-ידי בית 

המשפט. בהעדר טעם מיוחד, כבד משקל, לא תתקבלנה טענות צד הטוען כנגד תוקפו של הסכם ממון, אשר 
 קיבל תוקף של פסק-דין:

 הרציונל הנלמד מפסק-הדין הוא כי בהעדר טעם מיוחד, לא תתקבלנה טענות כנגד פסק-הדין המאשר ונותן 
תוקף של פסק-דין בשל פגם בכריתתו, ועל הטוען לבטלות ההסכם, לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד. אלא 

 שמי שעומד באותו נטל ראיה, יכול אכן להביא לביטולו של פסק-הדין. 

(א)ו-(ב) לחוק יחסי ממון בין 2" לעקרון זה משמעות רבה מקום בו עסקינן בהסכם בין בני זוג וזאת לאור סעיף 
 ), שם נקבע כדלקמן:"1973בני זוג (תשל""ג – 



), התייחס בית המשפט לייחודיות הקיימת 29/6/1982 (פמ""מ – 421) 3 מונק נ' מונק, לו(4/80" עוד, בע""א 
 באישור הסכם ממון ובהליך האישור שנועד ליתן לו תוקף משפטי, כדלקמן: "

 לפיכך, הסכמי גירושין וממון, בשל מעמדם המיוחד מובאים לאישור בית המשפט, המוודא טרם מתן תוקף של 
פסק-דין להוראותיו, כי הצדדים חתמו על ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו ולא על 

 נקלה יבוטל, כאשר ביטול הוראותיו יגרור את ביטול פסק- הדין.

" כאן המקום להבהיר, כי טענותיו של האיש אינן מופנות להליך האישור, ואין הוא טוען כי נפל פגם בהליך זה. 
לו הייתה לו טענה בגין האמור, הדרך הנכונה היתה להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק-דיני שניתן 
להסכם הממון. טענותיו מתמצות ומופנות כפי שהובהר, לפגמים שנפלו ב""פן ההסכמי"" של ההסכם, מכוחם 

  לחוק החוזים (חלק כללי), ואשר מזכים אותו בביטול."39 ו-18, 15, 12של סעיפים 

 יחד עם זאת וכאמור, הסכמים אשר קיבלו תוקף של פסק-דין על-ידי בית המשפט אינם חסינים באופן מוחלט 
וגורף מפני ביטולם, שכן הם ניתנים לביטול אם יוכח כי נפל פגם בהליך אישורם בפני בית המשפט ו/או נפל 

 פגם מהותי בכריתתם בהתאם לעילות המנויות בחוק החוזים כגון: טעות, הטעיה, עושק, כפיה, סיכול וכו'.

" נקבע לא אחת, כי לעניין ביטול הסכם הממון עקב טעות, הטעיה, עושק וכו', דינו של הסכם ממון כדין חוזה 
רגיל. הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין עצם הטעות לבין עשיית הסכם הממון, מוטל על הטוען את טענות 
אלו ועליו להוכיח שאכן במעמד אישור ההסכם, הוא נתן את הסכמתו, אך רק כתוצאה מניצול חולשה כלשהי 

 1581/92שנעלמה זו מעיניו של בית המשפט או קיומם של פגמים אחרים שנעלמו בכריתתו. (ראה: ע""א 
 })."13/4/1995 {פמ""מ – 441) 3ולנטין נ' ולנטין, מט(

" בנוסף לכך, יש ליתן את הדעת לכך שפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה קבעה לא אחת שהסכם גירושין 
כולל ""חטיבה"" שלמה של התחייבויות, שבדרך כלל לאחר אישור ההסכם ובמיוחד לאחר הוצאתו לפועל, לא 
ניתן לבטל רק חלק ממנו, לכן ולרוב נדחו תביעות כאלו, תוך הדגשת העיקרון לפיו לא ניתן להפריד בין חלקי 

 הסכם הממון והגירושין."

 "" וכך לשון ה""רציו"":"963-07-13"בדין הביאה התובעת בסיכומיה מתוך ה""רציו"", אשר פורסם ל""תה""ס 

) בע""מ 2000 כהן נ' מבני גזית (7730/09"כזכור, תום לב נדרש הן בשלב ניהול המשא ומתן (וראה: ע""א 
 213) 2 פלונית נ' פלוני, נח(8256/99}) והן לעת ביצועו של הסכם (וראה: רע""א 6/6/2011{פמ""מ – 
}) והרי עסקינן ב""מוצר משפטי"" ולו שתי פנים: פסק דין ואף חוזה (וראה: ע""א 10/12/2003{פמ""מ – 
 })."15/3/2010 חברת תדי ירושלים בע""מ נ' כץ – שיבאן {פמ""מ – 10148/05

"בהביאי מן הפסיקה כבר הסברתי בשעתו, כי כריתת הסכם ממון משפחתי וביצועו דורשים אף מעלה רבה 
 י. ב. נ' ב. ש. 23849-08-10יותר של תום לב, אותה כיניתי בשם ""הגינות"" וכך כתבתי, אגב תמ""ש (ת""א) 

 ):"9/10/2011ק. (פמ""מ – 

"במילים אחרות, בבוא האם ובתה, בשם הנתבע, לממש זכויותיהן שבחוזה וכן זכויותיהן המשפטיות (וראה 
ריבוי תביעות ובקשות אשר יזמו), היה עליהן לנהוג הגינות וסבירות, שאם לא כן לא יזכו לסעד, בשל חוסר 

 })."11/2/2003 {פמ""מ – 913) 2 סיוון נ' שפר, נז(1567/99תום ליבן (וראה: ע""א 

זאת ועוד, ביצועו של חוזה בצורה דווקנית כדי התעלמות לחלוטין מן הנסיבות וכדי נקיטת אי חוקיות, בניסיון 
 לגרש את התובעת מן הבית, אף הוא מעשה חסר תום לב.

חובת תום הלב וההגינות בביצוע הסכם היא כמובן אף עניין של ערכים חברתיים, תחושת צדק וכו' ואין 
התובעת, הבאה מגויי הים, צריכה או נתונה לדין מקפח, גם אם לא היתה מתגיירת. וראה דברי התורה לעניין 

 הגר וכך:

"ואם בעקבות דבריי לעיל יאמר האומר כי הדברים קשורים קשר בל ינתק אף במה שאנו מכנים ""תקנת 
 הציבור"", צודק הוא."



"""ייבוא"" אדם, גם אם לרצונו, ממדינה בה מעוט הכנסה הוא, אגב נישואין אינו יכול להיות ""עסקה מסחרית"" 
בה ניתן שירות לבעל תמורת הזכות לנותנת השירות לעבוד עשרות שנים וכן מתן קורת גג אגב חתימת חוזה, 

אשר מאפשר ל""מעסיק"" (משפחת הנתבע) לומר לתובעת כדברי המחזאי פרדריך שילר, במחזהו ""קשר 
פיאסקו"": ""הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת..."" (וראה גם שירו של חיים חפר: ""רבותיי, ההיסטוריה 

 חוזרת"")."

"החתמתו של אזרח זר, שאינו יודע את השפה העברית, על הסכם אשר ""הוסבר"" לו על-ידי עורך דין מטעם 
משפחת הנתבע וזאת מבלי שטרם האישור יוכל לקרוא את ההסכם, אגב שינוי מהותי של ההסכם אשר נחתם 

 ב.....זמן קצר קודם לכן, הוא ביצוע חוזה ואף ניהול משא ומתן לחתימה עליו, שלא בתום לב."

"תקנת הציבור תאמר כי בבואך לקבל זכויות מן החלש, מן הילד, מן הזקן, מן המוחלש נפשית ואף מן ַהג-ר, 
  {לא פורסם})."45938-05-12עליך לנהוג זהירות והגינות יתרה (וראה: תמ""ש (ת""א) 

"גם ליבתו של ההסכם נגועה בתחושת חוסר הגינות ברורה, שהרי מה נאמר בהסכם בישראל לתובעת? 
""בואי, תשרתי את הנתבע ולכשיתם בך הצורך לכי, שכן שכרך לא היה אלא בזכות לאכול, לעבוד ולטפל 

 בנתבע – הא ותו לאו""?"

 במבט אנושי תאמר כי התחכמות יש גם יש כאן. איזון והגינות – פחות.

 לדעתי דין ההסכם בטלות, בשל דרך כריתתו וביצועו, שניהם שלא בתום לב.

לטעמי התשובה היא בלאו. את הגיונם של הדברים אסביר, אולי, מכוח אנלוגיה על דרך דוקטרינת המשפט 
 החוזר האזרחי.

"אותה דוקטרינה משפטית אשר השימוש בה נדיר אף יותר מביטול הסכם, הינו חריג לכלל סופיות הדיון 
}), כאשר מטרתו עשיית צדק לאחר כלות 31/8/2011 סביחי נ' מדינת ישראל {פמ""מ – 5568/09(וראה: מח 

המועדים כולם, אם נבצר מן התובע להביא ראיה חדשה ומכרעת אשר נמצאה רק באיחור, או אם שוכנע בית 
 {פמ""מ – 354) 3 ברנס נ' מדינת ישראל, נו(3032/99המשפט כי יש למנוע עיוות דין אשר נוצר (וראה: מח 

14/3/2002".({ 

האם באמת יכולה היתה התובעת ללמוד את השפה העברית וזכויותיה המשפטיות, לערער על דרך השוואת 
 ימים, עת עסוקה היתה היא בניסיון השתלבות בארץ זרה? ובכלל אינה יודעת 45שני ההסכמים וזאת תוך 

 שיש פגם בהסכם.

"מבחינת התובעת לא היה סיכוי של ממש כי יהא לה הידע לסבור כי יש צורך בהגשת ערעור, או ""לנחש"" כי 
 הֹוִליכּוַה שולל וכי קיימים הבדלי נוסח מהותיים בין ההסכם ה....לבין ההסכם שבישראל."

ובכך לא סגי, שהרי סבירה בעיניי גרסת התובעת כי לא רק בעת ההתקשרות ב.... הובטח לה נכס ללא 
 תמורה ואשר לא ניתן יהא לפנותה ממנו, אלא זאת הובטח לה אף אחר כך למען תמשיך בשירותה.

  לסיכומיה כתבה התובעת כך:51מסעיף 

"אם תרצה תאמר כי משפחת הנתבע, פשיטא, נקטה ""הטעיה"" כדי לשמר את שירות החינם אשר הוענק 
 לנתבע ו""רק"" לא סיפרה או גילתה לתובעת כי מראש תוכנן שבבוא היום לא תקבל האחרונה דבר."

  לסיכומיה ריכזה התובעת מעט מעצות אם הנתבע, וכך כתבה:18ומדוע כך אני אומר? מסעיף 

  נכתב כך:45ומסעיף 

אם תרצה תאמר כי ההסכם האמיתי הופר הפרה יסודית, שמא תאמר כי ביצועו לקה בחוסר תום לב ומרמה 
 לאורך כל הדרך כולה.

 די בכך על-מנת ליתן סעד כפי הנתבע בתובענה.



  לחוק החוזים (חלק כללי) קובע:18סעיף 

בבסיסה של עילת העושק קיימים שלושה יסודות מצטברים, שבהתקיימם יחדיו, רשאי צד לחוזה לבטלו, ואלו 
 הם:

"יסודותיה של עילת העושק אינם רק יסודות מצטברים, הם גם שלובים זה בזה כ""כלים שלובים"". (ראה: 
}). קיימת תלות הדדית ביניהם וככל שקיומו של 3/9/1981 {פמ""מ – 762) 1 סאסי נ' קיקאון, לו(403/80ע""א 

 בן ישי נ' 3156/98אחד מהם יוכח בעוצמה רבה יותר, יקטן הצורך בהוכחת היסודות האחרים (ראה: ע""א 
)). עם זאת, ברור שנדרש קיומם של כל אחד מהתנאים הללו 30/12/1999 {פמ""מ – 939) 1ויינגרטן, נה (

 בעוצמה רבה לשם הוכחת העילה. וכך נפסק:"

"על פי הפסיקה, על האיש להוכיח כי מצבו הנפשי היה קשה באופן אשר הסיט או שיבש את שיקול דעתו 
סטייה של ממש, קרי ""מצב של חומרה ושקיעה ולא אך קושי ארעי או חולף"". וכך נקבע על-ידי כב' השופט 

 ) לאמור:"14/8/2008 יוסף כמיסה נ' גרטלר (פמ""מ – 9207/04ג'ובראן בע""א 

 וסטודנט שנה ג' למשפטים ב.... אינו הופך אותו ליודע 20למותר לציין כי היותו של אדם (כפי התובעת) בן 
 דבר במדינה זרה, בשפה בה אינו שולט, גם לא לבעל ניסיון חיים.

הדבר הופך את התובעת למי שהיתה מוחלשת, אך בעיקר חסרת ניסיון, ואין עורר, כפי שהעידה אף אם 
 הנתבע, לוקה חולשה כלכלית בולטת.

 נתקדם, אפוא, לשאלה האם היו תנאי ההסכם בישראל בלתי סבירים וגרועים במידה בולטת.

 לטעמי התשובה היא בכן. ואסביר.

העובדה כי ההסכם הישראלי לא נטל מן התובעת דירה אשר שוויה לא נטען אפילו בהסכם ב.... אינה הופכת 
 את ההסכם להוגן, שהרי בכל מקרה דירת ירושה אינה חלק משיתוף כלשהו בין בני זוג.

 בדיעבד מה כללו, אפוא, תנאי ההסכם?

"ברור כי תנאי ההסכם היו, בעצם, עבודת חינם על פני עשרות שנים וללא כל תמורה פרט למחסה (כאשר מזון 
צריכה היתה התובעת להרוויח בעצמה). אמור מעתה כי הסכם הוגן לא היה כאן ואמור אף כי תנאי ההסכם 

 היו גרועים בהרבה מן המקובל, גם אם ""טיב"" הנתבע לא היה כפי שהוא."

 דין ההסכם בטלות, מחמת עושק.

אוסיף ואומר, כי מששוכנעתי שמשפחת הנתבע הבטיחה ליתן מחצית דירה ומראש לא התכוונה לקיים 
הבטחתה, מוחמרת סוגיית העושק ומשיקה לתחומי המרמה כך שמדובר, מצד הנתבע ומשפחתו, לכאורה, 

 לחומרה, בקבלת דבר במרמה במובן האזרחי של הדברים ולקולא, בעשיית עושר ולא במשפט.

 "" וכך כתבתי שם:"963-07-13"הבה נרחיב מעט על דבר הפסיקה אותה סקרתי כבר ב""תה""ס 

" היסוד השלישי - תנאי ההסכם גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל בבסיס, היכולת להתערב עד כדי ביטול 
 לחוק החוזים. עילת הביטול מניחה כי הצדדים חתמו על ההסכם 18חוזה בשל התקיימותם של יסודות סעיף 

 11/84תוך ידיעת הנסיבות, אולם החוק מוצא לנכון להתערב מטעמים של מוסר וצדק חברתי. (ראה: ע""א 
 })."29/12/94 פגס נ' פגס {פמ""מ – 5490/92}, וכן ע""א 7/12/1986 {פמ""מ – 533) 4רבינוביץ נ' שלב, מ(

" המבחן הוא אובייקטיבי - חיצוני, ומחייב בירור הוא בשתי שאלות: ""מהו המקובל ומהי מידה בלתי סבירה"".  
אמת המידה בהשוואה תהייה ""למקובל"", או לתנאים הוגנים. (פרופ' גבריאלה שלו ""דיני חוזים – החלק 

 )."347-350, בעמ' 2005הכללי"", לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי, תשס""ה – 

 לחוק החוזים, ראוי לבדוק תחילה אם אמנם 18 בבואנו לבדוק, אם במקרה דנן מתקיימים תנאיו של סעיף 
תנאי החוזה שאנו דנים בו הם גרועים במידה בלתי סבירה ביחס למקובל מהבחינה האובייקטיבית. כדאי 



לבדוק שאלה זו ראשונה, לא רק משום שתשובה שלילית לשאלה זו תייתר את המשך הבדיקה בקשר לתנאים 
האחרים, אלא גם מפני שלתשובה חיובית לשאלה זו יש השלכה לגבי התנאים האחרים. לעתים, ניתן ללמוד 

 מתוכנו הלא-מאוזן של החוזה על קיום עושק.

" המחוקק קבע קריטריון אובייקטיבי לבחינת השאלה, אם תנאי החוזה גרועים במידה בלתי-סבירה. נאמר 
שם: ""בלתי סבירה מן המקובל"". במקרה של חוזה מסחרי, סטנדרטי, שנעשים רבים כמותו במהלך הרגיל 

של חיי העסקים, אין קושי להשוות את החוזה לחוזים אחרים בנושאים דומים. נשאלת השאלה, אם ניתן ליישם 
 סעיף זה, גם כאשר אין אפשרות לקבוע מהו חוזה מקובל בנסיבות העניין."

" תנאי החוזה גרועים מן המקובל במידה בלתי-סבירה. לצורך המושג ""מקובל"" אני מוכן לתאר לעצמי אותו 
 ""תנאי דמיוני"" שהזכיר הנשיא שמגר: "

 ... אין עורר כי מדובר בהסכם שתנאיו אינם סבירים ואין הוא מתיישב עם הדעת, ואף אומר במעמד זה כי נוגד 
 הוא את תקנת הציבור.

 ), נפסק:"3/9/1981 (פמ""מ – 762) 1נ' קיקאון, לו      סאסי403/80" בע""א 

" ולסיכום, ""קיים, אם כן, קשר דו צדדי, קשר של סיבה ומסובב בין יסודות העילה; מצוקה עלולה לגרום 
להתקשרות בחוזה גרוע, וחוזה גרוע עשוי להצביע על מצב של מצוקה"". (ראה: שלו, ""דיני חוזים – החלק 

 )."""350-351הכללי"", שם, בעמ' 

 "טיעון זה ""קשור בטבורו"" לטענת התובעת ולפיה נעדר ההסכם אשר אושר בישראל גמירות דעת מצדה."

"ובאמת, קשה ליחס גמירות דעת למי שלא קרא את ההסכם לעת נוכחותו בבית המשפט, למי שההסכם 
""הוסבר"" לו על-ידי בעל עניין מטעם הנתבע ומשפחתו, למי שארבע שנים לאחר אישור ההסכם שאל ""ואיה 
הדירה אשר הובטחה לי?"" ושוב, רומה (שהרי לו הבינה התובעת מה כתוב בהסכם יכול ולא היתה תוהה על 

 השאלה הנ""ל)."

  לחוק החוזים (חלק כללי) קובעים:15(א)(ב) ו-14סעיפים 

 " (א)  ""מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה "

" מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את 
החוזה; לעניין זה, ""הטעיה"" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על 

 הצד השני לגלותן""."

(א), לבין הוראותיו של סעיף 14"יסוד ידיעת הצד השני על הטעות היסודית הוא המבחין בין הוראות סעיף 
(ב) לחוק החוזים, והוא גם המסביר את תוצאתן השונה של עילות הביטול שבסעיפים אלו. רק מי שטעותו 14

היתה ידועה לצד השני, זכאי לבטל בעצמו את החוזה, בעוד שמי  שטעותו לא היתה ידועה לצד השני, תלוי 
 בעניין הביטול בהפעלת שיקול דעתו של ביהמ""ש."

"טעות בדיני חוזים היא מחשבה או אמונה של צד לחוזה, שאינה תואמת את המציאות. כאשר טעותו היסודית 
של צד אחד ידועה לצד השני, רשאי הטועה לבטל את החוזה. (ראה ענין רבינוביץ, שם). ה""טעות"" היא 

הערכה שגויה של מציאות הדברים האמיתית. מקום שאדם פועל על-פי מציאות מדומה, הרי שלרצונו 
המתלווה לפעולה עלול להתלוות פגם. ""טעות היא, אפוא, פגם תודעתי (קוגניטיבי) ברצון"". (ראה: ע""א 

 })."19/5/2003 {פמ""מ – 817) 4 שלזינגר נ' הפניקס, נז(8972/00

 לחוק החוזים, ואלו הם יסודותיה: קיום חוזה, קשר סיבתי 14עילת הביטול בשל טעות ידועה, מעוגנת בסעיף 
הצריך להתקיים באופן סובייקטיבי בין הטעות לבין ההתקשרות בחוזה (הטעות צריכה להיות הגורם 

להתקשרות בחוזה), יסודיות הטעות (מבחן אובייקטיבי לפיו ניתן להניח שלולא ארעה הטעות, הצד הטועה לא 
(ב) – העדר ידיעת הצד השני, בנוסף לשלושת היסודות הללו. (ראה: 14היה מתקשר בחוזה) ולעניין סעיף 

 שלו, שם).



"על פי הפסיקה, על הטוען לטעות, חלה החובה להוכיח בראש ובראשונה כי הצד שכנגד ידע, או היה עליו 
 לחוק), ואם עסקינן בהטעיה הרי שהצד הטוען לה, נדרש להצביע על הטעות 14לדעת על הטעות (סעיף 

הנטענת על ידו ולהוכיח את רכיב ההטעיה, היינו, שיש להוכיח כי הצד שכנגד הציג מצג שווא מטעה בפני 
), וכן את מרכיב הקשר הסיבתי שבין ההטעיה לבין ההתקשרות בהסכם (ראה ע""א 15הטוען להטעיה (סעיף 

 } {להלן: ""עניין ולנטין""})."13/4/1995 {פמ""מ – 441) 3 ולנטין נ' ולנטין, מט(1581/92

 "עוד נקבע בפסק-הדין ב""עניין ולנטין"" כי:"

 שיש צורך בהתקיימותם של ארבעה 15"בהתייחס לעילת הביטול בשל ההטעיה נקבע ברישא של סעיף 
יסודות לשם הוכחת העילה - קיומו של חוזה, קיומה של טעות, קיומה של הטעיה מטעם צד לחוזה או אחר 

מטעמו וקיומו של קשר סיבתי כפול- בין ההטעיה לטעות ובין הטעות להתקשרות בחוזה. (ראה: ע""א 
}). 13/7/2009 אזולאי נ' המכללה האקדמאית אורט ע""ש סינגאלובסקי- פולק ת""א, {פמ""מ – 10745/06

 מכאן, אין דרישה ליסודיות הטעות."

על הטוען טענות של טעות והטעייה מוטל הנטל להוכיח את התשתית העובדתית והראייתית לכלל התנאים 
 המצטברים העומדים בבסיס טענותיו:

אוסיף כי טעות או הטעייה שיש בהן כדי לגרום לביטולו של חוזה רגיל, יש בהן גם כדי להביא לביטול הסכמי 
 ממון בין בני זוג, גם כאשר זה אושר על-ידי בית המשפט בכל הערכאות.

אם אתחיל מן הסוף אומר כי דבריי לעניין ביצוע ההסכם, כריתתו בחוסר תום לב ואף עניין העושק, די בהם 
 לבטל הסכם רגיל. כך גם לעניין ההטעיה אשר הופנתה כלפי התובעת.

 הוסבר ההסכם לתובעת, ככזה שאם יוותר על כנו יקנה לה לפחות 2002הוכח בפניי כי לכל המאוחר בשנת 
 מחצית דירה.

אין מדובר רק בטעותה הסבירה של התובעת בלבד, להאמין לאשר נאמר לה, כי ההסכם בישראל זהה לזה 
 ה.....

 די בהבדל בין שני ההסכמים לראות טעות חמורה ומהותית פרי ההטעיה.

"אלא שטעות הנגרמת בשל הטעיה, בהיות כל הכוח המשפטי אצל גורם הטעות, שוב מחזירה אותנו לשאלות 
 :"48"", מעמוד 963-07-13חופפות בעניין תום לב, ושב אני לאשר כתבתי ב""תה""ס 

 בלשון אחרת, בין אם דנים אנו בפגם בכריתה מחמת טעות או הטעיה, ובין אם דנים אנו בפגם בכריתה 
מחמת עילת העושק, אין אנו קובעים, בהכרח, כי ההסכם שנכרת, נכרת שלא מרצונו של המתקשר. יתר על 

כן, לעתים יכול ואף הבין הטועה אחת לאחת את הוראות ההסכם אך גם כך, אין בכך למנוע טענות הקשורות 
 לפגם בכריתת ההסכם כשלעצמו. 

 אמנם נכון הוא כי רק במקרים חריגים, בהתקיים יסודות עילות העושק, טעות והטעייה, יהיה זכאי תובע לסעד 
הביטול. במקרה שבכאן, מוצא אני כי מקרה זה נופל הוא בגדר החריג, ומשכך, הוא המזכה את האיש בביטול 

 ההסכם, ולכן דין ההסכם להתבטל אף מטעם זה.

 7/81" כאמור, החובה לפעול בתום לב היא חובה שחלה ביחסים שגרתיים על צדדים להסכם. (ראה: ד""נ 
}). החובה לפעול בתום לב היא חובה שקמה בשגרה, קל 14/12/1983 {פמ""מ – 673) 4פנידר נ' קסטרו, לז(

וחומר מוטלת חובה זו באופן מוגבר על בני זוג בתא המשפחתי בו קיימים יחסי אמון מיוחדים ומשמעותיים 
 })."6/1/2013 ח.ק.א נ' י.א. {פמ""מ - 4744-10-12יותר. (ראה: תה""ס (נצ') 

 ) נאמר על-ידי כב' הנשיא ברק:"14/7/2004 פלונית נ' פלוני (פמ""מ – 5258/98" עוד, בע""א 

 לחוק החוזים, ונאמר כי החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום לב היא חובה 12 נפנה לרגע לסעיף 
 כללית, אשר ממנה נגזרות, מטבע הדברים, חובות קונקרטיות, על פי נסיבותיו המיוחדות של המקרה:



 ):"5/9/2011 כ.ש. נ' כ.ש (פמ""מ – 44248-05-10" עוד נקבע בתמ""ש (י-ם) 

  כב' השופטת מימון מציינת את חובת הנאמנות המוגברת ביחסים בין בני זוג:

וכך, טעות או הטעיה הנגרמות בשל הפרה בוטה של החובה לנהוג הגינות ביחסי משפחה, מקלים את הנטל 
 על הטוען לטעות או הטעיה.

 גם כנובע מן האמור לעיל, דין התובענה להתקבל.

  לחוק החוזים (חלק כללי) מורה:20סעיף 

 לחוק החוזים קובעת כי במקרה של כפיה, הביטול צריך להיות תוך זמן סביר לאחר 20הסיפא של סעיף 
שנודע לצד הנפגע כי פסקה הכפייה. טוענת פרופ' שלו כי הדין צריך להיות זהה ביחס לעילת העושק, וכך היא 

 אומרת:

אומרת פרופ' ג. שלו, כי ההיגיון העומד מאחורי הדרישה לביטול תוך זמן סביר, כי לאור הפגם, עומדת לנפגע 
זכות ביטול. בידי הנפגע הברירה אם להשתמש בזכות זו אם לאו. הנפגע יכול לוותר על זכותו, בין במפורש 

ובין מכללא. על-מנת לאזן זכות זו אל מול זכותו של הצד שכנגד לידע היכן הדברים עומדים, הוקצב זמן 
 הביטול לזמן סביר, ולאחר זמן זה נראה את הצד הנפגע כמוותר על זכותו לביטול.

"מבחן הסבירות הינו מבחן אובייקטיבי הנבחן על פי הנסיבות הקונקרטיות המונחות לפני בית המשפט (ראה: 
}). על בית 15/7/1985 {פמ""מ – 737) 2 שלום נ' יכין חק""ל חברה חקלאית בע""מ, לט (395/83ע""א 

המשפט לבחון את הנסיבות המיוחדות של הצדדים, בין היתר את הנסיבות הבאות: טיב העסקה, מהות 
החוזה, סוג הפגם בכריתה, תנאי המקום והזמן, הזמן שחלף מאז נכרת החוזה, הזמן שנדרש לקיום החוזה, 

 כהן 10/81התנהגות הצדדים, נסיבותיהם המיוחדות של הצדדים ושינוי מצב על ידי הצד השני. (ראה: ע""א 
 })."28/11/1983 {פמ""מ – 635) 4ושות' חברה קבלנית לבנין בע""מ נ' גדע, לז(

"הפסיקה מורה כי עצם הגשת תביעה מייתרת את הצורך במשלוח הודעת ביטול שכן הן שוות ערך (ע""א 
 })."10/12/1989 {פמ""מ – 610) 4 דרזון נ' דרזון, מג(131/89

 "":"963-07-13"וכך הוספתי וכתבתי ב""תה""ס 

" אסיים את דיוני בשאלת השיהוי באמירה ולפיה הדוקטרינה כולה שעונה על בדיקת ההגינות לאמור, האם 
 })."24/1/2017 פ.פ. נ' ד.ס. {פמ""מ – 45953-08-16צודק והגון לקבל את הטיעון (וראה: תמ""ש (ת""א) 

 לטעמי התשובה היא בלאו רבתי, שכן חוסר ההגינות כלפי התובעת ברור לכל, ואילו הנתבע לא שינה מצבו 
 לרעה במאומה עקב אותו שיהוי כביכול.

" כידוע לכל, שיהוי אינו אלא שיהוי בנסיבות העניין. במקרים מסוימים שיהוי בן חודשים ייתפס כבלתי סביר, 
 אנדראוס נ' שר האוצר [פורסם בנבו] {פמ""מ 3421/05באחרים שיהוי גדול יותר ייתפס כסביר (וראה: בג""צ 

 –18/6/2009".({ 

" הבה נתהה איפה על מושגי השיהוי וההתיישנות ומה שביניהם, שכן כבר אמרנו בעבר כי שיהוי אינו אלא 
 ביטוי של התיישנות מהותית דה פקטו, בעוד ""התיישנות"" אינה אלא תחום גדור טכני, מעבר לו אין לתבוע."

  שני המושגים הם למעשה חלק מפניו של עקרון סופיות הדיון.

), וכך כתבתי שם 6/2/2013 ד.ל.נ' נ.ב. {פמ""מ – 10246-12-09" אביא מעט מדברי, אגב תמ""ש (ת""א) 
 בנסותי להסביר את הממשק שבין התיישנות לשיהוי:"

" כאמור, נפסק כי השימוש בדוקטרינה של שיהוי לצורך דחיית תובענה ייעשה רק במקרים חריגים מטעמים 
של צדק והגינות כלפי הנתבע, שיקולים שבאינטרס הציבור ודאג לקיום הליך שיפוטי תקין (ראה: ע""א 

 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, 6805/99



}). עפ""י הפסיקה, חלוף הזמן כשלעצמו, אין בו די כדי 2/7/2003 {פמ""מ – 433) 5ירושלים, פ""ד נ""ז(
 עזבון המנוחה רבקה ליברמן נ' לאה 410/87להביא לקבלת טענת השיהוי ויש צורך ב""דבר מה נוסף"" (ע""א 

}). על הנתבע להוכיח שהיה בשיהוי משום מצג כי 18/3/1991 {פמ""מ – 756, 749) 3יונגר, פ""ד מ""ה(
התובע ויתר על זכויותיו ובשל כך הוא שינה את מצבו לרעה במשך הזמן. יש הגורסים כי נדרש תנאי שלישי 

 אגודת בית הכנסת הגדול ""שונה הלכות"" נ' עיריית 5793/05שלפיו השיהוי נגרם בחוסר תום לב (רע""א 
נתניה (לא פורסם) [פורסם בנבו] (פמ""מ). להבדיל מהסדר ההתיישנות, הרי שבנושא השיהוי מסור לבית 
המשפט שיקול דעת רחב לגבי נפקות השיהוי בנסיבות המקרה הספציפי שלפניו. במסגרת זו ישקול בית 

המשפט, על דרך האיזון, את האינטרסים ההדדיים של בעלי הדין ואת מאזן הנזקים ביניהם, תוך התחשבות 
במהות התביעה ובסעד המבוקש במסגרתה. נטל ההוכחה להתקיימותם של התנאים מוטל על הטוען לכך, 

 יונס מוחמד סולימאן נ' מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל 2950/07היינו, על הטוען לשיהוי (ע""א 
 }). "26/10/2009[פורסם בנבו] {פמ""מ – 

" ומכאן אמור שאנו רגילים לומר כי טענת השיהוי, כחי הנושא עצמו, תשמש לדחיית תובענה רק במקרים 
 חריגים ומטעמים של צדק והגינות, כמו גם שיקולים שבאינטרס הציבור ודאגה להליך שיפוטי תקין."""

 דין טענת השיהוי של הנתבע - להידחות.

"" על האסמכתאות, שם), שהרי יש וצריך להיות גבול 1242/04"התשובה היא כמובן שלא (וראה ""עניין 
 להיקף בדיקת בית המשפט וזה האחרון אף חב וצריך להסתפק בבירור שלושה קריטריונים:"

 בשני המקרים אין הגורם המאשר צפוי בשאלותיו שמטרתן אימות חופש הרצון, לחדור למניעי הצדדים, לנבכי 
 נפשם או להערכת האיזון וההיגיון שבציווי. 

 ואולם, אם דומה אישור הסכם לצוואה (ואת שניהם על-פי דין מותר לנסות ולבטל), אזי בדיקת רכיב ההגינות 
 וההשפעה ההוגנת הינה רכיב מרכזי. 

" הסכם הלוקה בחוסר איזון קיצוני משול גם להסכם מתנה ואכן, דוקטרינת ההשפעה הבלתי הוגנת חדרה 
 }). "19/11/2007 מחקשווילי נ' מיכקשווילי {פמ""מ – 2041/05ומיושמת אף בדיני המתנה (וראה: ע""א 

 ואם נביט בהסכם גם בראי דיני המתנה, בבחינת מתנה שהושלמה או הניתנת לביטול, נחיל על האמור בפנינו 
 גם את דוקטרינת זעקת ההגינות. 

 פלונית נ' 32058-09-12" לכל ברור, כי החזקה ולפיה ידע התובע על מה חותם הוא (וראה: תמ""ש (ת""א) 
 1015/08}), וכי אדם משכיל נכנס בגדר החזקה שבעתיים (וראה: עמ""ש (ת""א) 26/4/2014פלוני {פמ""מ – 

}) חלה בכאן, אלא שאין מדובר בחזקה אוטומטית, שכן העדר עורך דין 26/5/2013פלוני נ' פלונית {פמ""מ – 
 }). "2/2/2014 פלונית נ' פלוני {פמ""מ – 46612-10-12בקיא, מפחית מתוקף החזקה (וראה: עמ""ש (ת""א) 

" כאמור, בית-המשפט אשר אישר את ההסכם מחזיק בסמכות ובאפשרות לבטלו (וראה: בג""צ (י-ם) 
 8578/01} וכן בג""צ 4/9/1994 {פמ""מ – 591) 4 לוי נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, מח(6103/93

 }). "25/7/2002 {פמ""מ – 634) 5חליווה נ' חליווה, נו(

 למעשה, עיסוקנו לעיל בהשוואה בין הסכם לא מאוזן (סתם) להסכם קיצוני ודרקוני וזה ההסכם שבכאן. יאמר 
כי בנסיבות קיצון של נתבע שאינו צעיר בלשון המעטה, הנותר למעשה עם מחוייבות בלבד, יכול וההסכם 

 יבוטל מטעמים שבתקנת הציבור ואגב קביעת מדיניות משפטית ראויה, הנמנעת מאישור הסכמים דרקוניים. 

" לבל ייאמר חלילה כי פסק-דיני זה מהלך לו בדרך חדשה, אזמין את הקורא להלך בנתיבי תמ""ש (ת""א) 
), שם קבע כבוד השופט ש. שוחט כי עקרון סופיות החוזה 4/8/2002 פלונית נ' אלמוני (פמ""מ – 51940/98

 מוגמש, עת יש צורך בהגנה על צד חלש כלכלית (ואני מוסיף: שהוחלש)."



" הרי ברור כי התובעת ידעה על מה חתמה ואולם, עדיין זכאית היא לביטול ההסכם בשל פגם שנפל בגמירות 
} וכן בעניין למעשה, נוצרת 18/8/2009 פלונית נ' פלוני {פמ""מ – 1277/07הדעת (ראה: ע""מ (ת""א) 

 התערבות של החוק ביחסים החוזיים, מטעמים של צדק ומוסר חברתי. "

" למעשה, אין זו הפעם הראשונה בה פוגשים אנו גישה שכזו, שכן המשפט מוכן אפילו לסרב לאפשר ביצוע 
 דורון נ' פלסטו 1473/06חוזה כאשר ביצועו מתבצע בצורה דווקנית כדי חוסר צדק (וראה: ע""א (ת""א) 

 }). "21/5/2007{פמ""מ – 

}). 12/6/1996 {פמ""מ – 185) 1 קלמר נ' גיא, נ(986/93" דיברנו קודם ב""זעקת ההגינות"" (וראה: ע""א 
במילים אחרות, עושק יכול על נקלה להכיל גם חוזה קיצוני ומן המשפט מצופה להחזיר את האיזון בין העושק 

 לנעשק (ראה בעניין סאסי, לעיל). "

 הרי חל מקרה דומה לזה שבכאן, בו לאחר שנות נישואין רבות הועבר כל הרכוש 1277/07" בע""מ (ת""א) 
 לצד אחד וההסכם בוטל."""

"ההלכה המנחה היא עדיין החלטת כבוד הרשם כתוארו דאז (רשם בית המשפט העליון, כבוד השופט י. 
 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע""מ נ' הרשות המוסכמת 891/05מרזל) בבג""צ 

 })."30/6/2005למתן רישיונות יבוא – משרד התעשייה, המסחר {פמ""מ – 

קריטריונים לפסיקת הוצאות הם, בדרך כלל ובין השאר, הדרך בה ניהל בעל הדין את ההליך, משך ההליך, 
 מיצוי ההליך, שווי ההליך וכו'.

 אין עורר כי בכאן הפך הנתבע והאפוטרופוס עליו כלי בידי אם הנתבע.

 אין עורר כי ההליך מוצה עד תום ואף ראיות נשמעו בו.

"בראי הליך הה""ט אותו ציינתי קודם לכן דומה כי ברור שהנתבע, או יותר נכון הפועלים בשמו, נהגו חוסר תום 
 לב לא רק לעניין ההסכם וכריתתו, אלא גם אגב ההליכים."

"הדין קובע כי עתים מוגדל סך ההוצאות ונפסק על הרף הגבוה, זאת כאקט המבטא יחסו של בית המשפט 
 בכר נ' המברשת רוחמה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ 5919/04להתנהגות מי מבעלי הדין (וראה: רע""א 

}), וכן ראה בנוסף הדוקטרינה העוסקת בהוצאות מוגברות (ראה: תמ""ש (ת""א) 29/1/2015{פמ""מ – 
 })."15/9/2014 י. נ' י. ואח' {פמ""מ – 24590-04-12

אם תביט על התובענה בין כשווי עמלה של התובעת ובין שווי מחצית הדירה, תמצא כי שווי התובענה יעלה 
  ₪.1,000,000בקלות על סך 

 התובענה מתקבלת וההסכם נשוא התובענה, כמו גם פסק הדין אשר ִאיְשרֹו, בטלים.

  ₪.80,000הנתבע יישא בהוצאות התובעת בסך 

 ניתן היתר לפרסם פסק דין זה, ללא כל פרט מזהה אודות הצדדים.

 המזכירות תסגור התיק.


