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מבוא.א

ביוםללוימסויםשירותלספקשמעוןעלשלפיוהסכםנכרתללוישמעוןבין
2000.1.1ביוםהשירותאתללויסיפקולאההסכםאתהפרשמעון.2000.1.1

ביום.ההסכםאתהפרשמעתכי,היוםבאותועוד,ידוצהיהשללויבאופן,כמוסכם
לאלוי,לפיכך.כאמורמשמעוןהשירותקבלת-מאיכתוצאהללוינזקאירע2007.1.2

הערותיהםעלהמשפטהעהכתבולמערכתדןדורוןד"לעותודתואתלהביעמבקשהמחבר
.והמאמרשלמוקדמתלטיוטההמלומדות

מאוניברסיטתבמשפטיםשניותוארראשוןתוארבעל,'ושותריחני,שחקד"עוכמשרדשותף*' tTnnity-בכחבראוקספורד College, Oxford University
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האמורהנזקבגיןלפצותושמעוןאתלחייבבתביעההמשפטלביתופנההשתהה

:כיהקובע'1970-א"תשל,(הוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק10סעיףמכוח

ותוצאותיהההפרהעקבלושנגרםהנזקבעדלפיצוייםוכאיהנפגע"
,החוזהכריתתבעת,מראשלראותועליושהיהאואותוראהושהמפר
."ההפרהשלמסתברתכתוצאה

החוזיתעילתושהתיישנהאף-עלהאם:הנהזהמאמרשלבמרכזוהעומדתהשאלה
10סעיףמכוחלוישלעילתוהתיישנהלא,שמעוןידיעלההסכםהפרתבגיןלוישל

?התרופותלחוק

ביתקבע,לישראל2לאומיבנק'ניופיטר94/3599א"בעהדיןפסקבמסגרת

אין,התרופותלחוק10סעיףעלנסמכתהתובענהעילתשבומקוםכיהעליוןהמשפט

בעקבותשנגרםהנזקמעילתלהבדיל)גרידאההפרהעילתאםגםמתיישנתהעילה
.מכברזההתיישנה(הפרהאותה

שבעחלפושבומקוםכיהנמנעמןלא,יופיטרלהלכתבהתאם,אחרותבמילים
,ההתיישנותלהוקבהתאםיותרארוכהתקופהכלאו)החוזההפרתמיוםשנים

כתוצאהנזקאירעמכןולאחר,התיישנהההפרהשעילתבאופן(31958-ח"תשי
לחוק10סעיףמכוחלתבועהאפשרותהניזוקבפניפתוחהתהיהעדיין,מההפרה
.התרופות

שלבעמדתולתמוךכדיבהןשישאגבאמרותלמצואניתןאחריםדיןבפסקיאף
.יופיטר4בהלכתביטוילידיבאהשהיאכפיהעליוןהמשפטבית

2סעיפיםשלהראויההפרשנותעםאחדבקנהעולהאינהזוקביעה,דעתילעניות

פגיעהלהוותכדייופיטרבהלכתיש,הכולמעלאולם.ההתיישנותילחוק6-ו
.בפרטההתיישנותוחוק,ככללההתיישנותדינישלתכליתםבעצםמשמעותית
העובדתיתהתשתיותתיסקרנההראשוןבחלק.חלקיםלשלושהיחולקזהמאמר

מאמרנשואהקביעהובמיוחדלרבות,יופיטרהלכתשלבמרכזההניצבותוהמשפטית
תיסקרהמאמרשלהשלישיבחלקו.זובהלכההבעייתיותתוצגהשניבחלקו.זה

.6סעיףלעניין"תובענהעילת"למונח,לדעתי,הראויההפרשנות

.("החרוסותחוק":להלן)1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק1
ענייןאויופיטרהלכת:להלן)423(5)נר"פ,לישראללאומיבנק'ניופיטר94/3599א"ע2

.(יופיטר
.("ההתחמנותחוק":להלן)1958-ח"תשי,ההתיישנותחוק3
14סעיף)485,508(5)מטד"פ,ל"זבליבאוםערבון'נמ"בעעובדיםשיכון89/148א"עראו4

ד"פ,מזרחי'נישראלמקרקעימינהל94/4954א"עראו,כןכמו;(מצאהשופטשלדינולפסק
.יופיטרהלכתאתהמאזכר559,573(נאף

"התובענהעילתנולדהשבוביוםמתחילהההתייקרותתקופת":ההתיישנותלחוק6סעיףלשון5
.("6סעיף":להלן)
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עילת"למיליםליחןיש,6סעיףלעניין,לדעתיכי,עתהכברייאמראגוזבקליפת

הפגיעהבגיןאשר,בדיןהמוגנת6"הקונקרטיתהזכות":במשמעפירוש"התובענה
התובעזכאיבהתקיימןאשרהעובדותכלל"במובןולא,סעדהתובעמבקששבה
שלהראויהוהפרשנות,ככללההתיישנותחוקנשוא,אחרותבמילים."משפטילסעד
הזכותדהיינו,הזכותהנם,בפרטההתחשנותלחוק6שבסעיף"תובענהעילת"המונח
.עצמךלסעדהזכותולאלסעדהתובעזכאיבההפגיעהבגיןאשר,החוזהלקיום

והפסיקההעובדות-יופיטרהלכת.ב

המקרהעובדות.1
תביעההמחוזיהמשפטלביתהגישו,יופיטרועודדשמעון,המערערים,90.10.3ביום

נזקיםבגיןונזיקיותחוזיותבעילות,מ"בעלישראללאומיבנק,המשיבנגדכספית
ביוםלמשיבשנתנוערךניירותשלמכירההוראתביצוע-מאיכתוצאהלהםשנגרמו

התרחשהעת,83.10.6ביוםלעולםבאונזקיהם,המערעריםלטענת.83.10.4
.ערךלניירותבבורסההתמוטטות
על,המשיבלטענת.התיישנותמחמתהסףעלהתביעהלסילוקבקשההגישהמשיב

קדםהמכירההוראתניתנהשבוהמועד,למשיבהמערעריםששלחומכתביםפי
.ימיםשישהעדבחמישהערךלניירותבבורסהההתמוטטותהתרחשהשבולמועד
ביוםולא,83.10.1-ל83.9.30-הביןניתנההמכירההוראתכיטעןהמשיב,דהיינו

.ההתיישנותתקופתחלפהולפיכך,לטעוןהמערעריםשמנסיםכפי83.10.4
לאשהנזיקיותבעודהתיישנוהחוויותהעילותכיקבעהמחוזיהמשפטבית
.העליוןהמשפטלביתשהוגשהמערעריםערעורומכאן,התיישנו

העליוןהמשפטביתשלקביעתו.2
המשפטביתהחלטותואתבערעורהצדדיםטענותכללאתמלהכילהיריעהקצרה
המשפטביתשלקביעתואתלצייןבמיוחדראוי,ברם.אלולטענותבנוגעהעליון
.ההוזיתהעילהשלהתיישנותה-לאיבהתייחסהעליון

שניםשבעמעלשחלפואףשבומצבייתכןכי,העליוןהמשפטביתקובע,בתחילה
עילת,עצמהההפרהלגביההתיישנותתקופתשחלפהואף,החוזההפרתמיום

.'התיישנהלאהחוזיתהתובענה

.2.ד3פרקלהלןבהרחבהראומושגיתלזכותקונקרטיתזכותשביןההבדללעניין6
נשואלהיותהניקעלכילטעוןסבירזהיהנהאליהםבהקשראשר-למשלהנזיקץלריניבניגוד7

יטמשפטים"החוקלשינויהצעה-בנזיקיןההתיישנות"גלעד"ראוזהלעניין-ההתיישנות
.81(ט"תשמ)

אתלבצעהבגקעלהיהכימהנחהנצאאסוצם:נכתבשם,429'בע,2הערהלעיל,יופשרעניין8
מכךמתחייבלאעדיין,83.10.3לפגי(אולי)שניתנהההוראההתקבלעםמידהמכירההוראת
."התיישנההחוויתהתביעהשעילת

463ג"תשסן'חהמשפט



ריחניאלון

ההתיישנותמירוץהדבריםשלהרגילבמצבכי,וקובעהעליוןהמשפטביתממשיך
להמתיןהתובעשעלמבליוזאת,החווההפרתהשתכללהשבוביוםמתחיל

.מההפרה9כתוצאהכלשהונזקשללהתרחשותו
החוזההפרתבגיןלעילהבנוסףכי,העליוןהמשפטביתקובע,בהמשך,ברם
,דהיינו.התרופותלחוק10סעיףמכוח,נוספתתובענהעילתלתובעעומדת,גרידא
.נזק10לתובעשגרמההווההפרתבגיןעילה
לבעייתיותערהיההעליוןהמשפטבית,עצמוהדיןבפסקשמשתקףכפי,ואתעם

זמןמגבלותשנקבעובפיכיעמדתואתהביע,לפיכך.הדבריםשלזהניתוחשמעלה
ניתן'1[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת(2)89סעיףבגדרנזיקיתתביעההגשתלעניין
.התרופות12לחוק10לסעיףבהקשרכןלעשות
יופיטרבהלכת:כדלקמןאגוזבקליפתלסכםניתןלעילהמפורטהרציונלאת
נוכחקמההראשונההעילה.חוזהמהפרתלנבועהעלולותתביעהעילותשתיהובחנו
שנגרםונזקחוזההפרת,מרכיביםמשנימורכבתהשנייההעילה.גרידאהחוזההפרת

.מההפרהכתוצאה

שכוביוםמתהילהההתיישבתתקופת':קובע1958-ח"תשיההתישנותלחוק6סעיף?ומדוע"9
.'התובענהעילתנולדה
כי,הכלעלמוסכםכאןאף':החווההפרתבמועדנולדתהעילה?חוזיתתביעהעילתנולדתומתי
,התובענהעילתנולדהשבוביוםמתחילהחווההפרתבגיןההתיישנות,הרגילהדבריםבמצב
א"ע)'(1958-ח"תשכההתיישנותלחוק6סעיף)החוזההפרתשכלולעם-בענייננו-כלומר

720(4)מוד"ת,'ואחהמרכז-ולבניהלתכנוןהמחוזיתהוועדה'נ'ואחלהבי89/531

לטובתפועלת,ההפרהשכלולעםהנוצרת,חותתתביעהעילתשלהתגבשותה...(722'בעמ
בהפרהודי,המפראתלתבועכדינזקלאירועלהמתיןהתובעעלאיןחוזהבהפרת.המקייםהצד
.430'בע,שם."החוזההפרתבגיןתביעהעילתלולהעמידמנתעלעצמה

ניתןהאם"10

~

יכולהלאוכיהופרעמושהחוזהלמיהנולדתהיחידההעילהזוהיכימכךמוד
.כךבהכרחשלאסבורהני?החווההפרתעםלושקמהמזומאוחרת,אחרתעילהלולקום

עםהמפרשלהתקשרותולמנועאולאוכפואולבטלומבקשהמקייםוהצד,החוזהמשמופר
,חווהמשמופראולם.בשלהתביעהעילתובידו,נוספתהתרחשותלכללהמתיןעליואין,אחר
בעקבותיהשהתרחשנזקבגץאלא,גרידאההפרהבגיןסעדלעצמומבקשאיננוהמקייםוהצד
.הנזקהיווצרעםתכיעהעילתשתיווצריכול,זמןלאחר
הכותרתתחתהקובע,התרופותלחוק10סעיףמכוחקמהחוזההפרתבגיןלפיצוייםהוכוח
:לפיצויםהזכות

...'ותוצאותיהההפרהעקבלושנגרםהנזקכעדלפיצוייםזכאיהנפגע'
התביעהעילתאתיחדויוצריםבזהזהשלוביםוהנזקההפרההתרופותלחוק10סעיףלפי

.430-431'בע,שם."לפיצוייםהזכותאתהמקנה
.("הנזיקיןפקודת":ולהלן[חדשנוסח]הנזיקיןפקודת11

מרכיבהואשהנזק,בנזיקיןהתביעהעילתנולדתשבוהמועדלענייןכלליםשנקבעוכשם"12
המועדלענייןכלליםלקבועניתןכך,זמןולאורךשוניםבמועדיםלהתרחשהואויכולממרכיביה

,כענייננוכאלהכלליםלקבוענדרשתאניאין.חוזההפרתעקבלפיצוייםתביעהעילתנולדתשבו
2הערהלעיל,יופיטרעניין."מסויםכמועדוהתגבשוידועברורהואתובעיםאותושהנזקמשום

.432'בע,שם
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מהסוגהעילהאתלדחותישאםאףכי,יופיטרבהלכתנקבע,מפורשבאופן

בכפוף,השנימהסוגהעילהתתיישןלאכיהנמנעמןלא,התיישנותמחמתהראשון

בנוגעשנקבעוכפי,השנימהסוגהעילהבענייןכרונולוגיותמגבלותשתיקבענהלכך

.עובדתירכיבנזקמהווהבהןנזיקיותלעילות
על,זהלמאסושבמבואבדוגמהתיושםשהיאככל,יופיטרלהלכתבהתאם,דהיינו

חשוףשמעוןיהא,לוילביןבינושנכרתההסכםאתשמעתהפר2000.1.1שביוםאף
תקופתחלוףלאחראףלעולםשיבואונזקיםבגיןחוזיתעילהמכוחלתביעה

אחרנדחהמועדכלאו)2007.1.1לאחרדהיינו,החוזההפרתבגיןההתיישנות
.(ההתיישנותלחוקבהתאם
מעצםניכרתסטייהלהוותכדיבוישזהרציונל,דעתילעניות,הכבודכלעם

עילת"המונחשלמוטעיתפרשנותתוך,ההתיישנותדינישלומטרתםמהותם

בסתירהעומדתיופיטרהלכת,לזאתבנוסף.ההתיישנותלחוקבהקשר"תובענה
שזוכפי,מלומדיםולדעתהלורדיםביתלפסיקת,העליוןהמשפטביתלפסיקת
.!המקצועיתיובספרותבמאמריםמשתקפת

ההתיישנותאינישלהרציונלמולאליופיטרשבהלכתהבעייתיות.ג

חוקשלבבסיסוניצביםעיקרייםנימוקיםשלושהכי,היאהמפורסמותמן
:!ההתיישנותי

.מדירבזמןלאורךוהוכחותראיותעללשמורהקושי.1
אדםכלחייבבה,החדשההתקופהשלוהחייםהתנועהמהירות.2

.וחובותיוזכויותיוהןמהלדעת
.וויתורמחילהשלריח,התביעהבהגשתמדיהארוכהבהשהיהיש.3
הציבורכללשלהאינטרסאףניצבההתיישנותחוקשלבבסיסו,אלולשיקוליםבנוסף

המסחרבחיילפגיעה,לוודאיקרוב,יביאהיעדרהאשר,משפטית-מסחריתלוודאות
.שוניםומוצריםביטוחדמיולהתייקרותבמשקהתקינים
בתינוקטים,לגופומקרהבכלההתיישנותדיניאתליישםבבואםכי,לצייןאףראוי
:הנהמטרתהאשרדרךהמשפט

האינטרסלביןהפוטנציאליהמזיקשלהאינטרסביןעדיןאיזוןליצור"
"כולוהציבוראינטרסשלשמירהתוךהפוטנציאליהניזוקשל

.5ן

החוזיםחוקידין'א;(חייםבןעניין:להלן)564(1)לדד"פ,כהן,נחייםבן77/767א"עראו!3
,עורךטדסקי'ג,שנייהמהדורה)החוזיםלחוקיפירוש,1970-א"תשל(חוזההפרתבשלתרופות)

Furrnston(ח60חסמ,;(ה"תשמ .,

Law

~' ofContrttl.
ם.[.Cheshire,[.א.Fifoot.5~שש14.ץ

(1991,.ed'12.
.5-10(אכרך,1991)כמאראלההייראותדינייהודאי'זראו14
.554,558(4)לחד"פ,מ"בעלעולהדיור'נכוכריס83/165א"ע15
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להמעבראשרהזמןנקודתבענייןמסמרותלקבועזהדיוןשלממטרותיואחתזואין

.ההתיישנותבדינישימושידיעלתביעהלחסימתצידוקקייםכילומריהיהניתן
קיימתאכןמדיניותשיקולימתוךאםלדוןזורשימהשלממטרותיהזאתאין,בנוסף

העילהשביןההבדלדוגמת,עילותשלשוניםלסוגיםשונותהתיישנותלתקופות
בכפוף,וקבעדעתואתהמחוקקנתן,חוזההפרתלעניין,ברם.הנזיקיתלעילההחוזית

לתביעהאדםלחשוףסבירזהאיןכי,ההתיישנותבחוקהקבועיםהשוניםלסייגים

.ההפרהאירעהשבומהיוםשניםלשבעמעבר,גרידאחוזההפרתבגין
לחוק10סעיףעלהמבוססתבעילהשנתבעמייימצא,יופיטרהלכתשתיושםככל

דוגמה.ההתיישנותחוקהוראותידיעללמנועהמחוקקביקשאותובמצב,התרופות
מנתעל,עקרוניבאופן.זהלמאמרבמבואכדוגמהשהובאבמקרהלמצואניתןלכך

:דבריםשניולהוכיחלנסותשמעוןעליהיה,נגדושהוגשההתביעהנגדלהתגונן

כיאו/ולויעםשכרתהחוזהאתהפרלאהואכילהוכיחשמעוןעליהיה,ראשית
.חוזההפרתשלעילהכנגדבדיןהקבועותההגנותלועומדות
עליויהיה,עצמהההפרהטענתמפנילהתגונןשמעוןבידייהיהשלאככל,שנית
עומדותכיאו/ו,האמורהההפרהשלבעטיהנזקכלנגרםלאללויכיולהוכיחלנסות

.זהלנזקהאחריותכנגדהגנותלו
כיההוכחהבנטללעמודשמעוןעלמאודעדיקשה,זהדבריםבמצבכינראהאולם

,שכן.זהלענייןשונותהגנותלועומדותכיאו/ולויעםשכרתהחווהאתהפרלא

,לעילכאמור,זואףזולא.לכאורהההפרהאירעהבומהתאריךשניםשבעחלפו
בהתאםאולם,שמעוןניצבבפניואשרבקושיהכיר,ההתיישנותחוקבגדר,המחוקק
.לותעמודלאזוהגנהיופיטרלהלכת
היו,המחוקקהכירבהםואשרשמעוןניצבבפניהםאשרהקשייםכי,אפוא,יוצא

האם.חוזההפרתשלבעטיהשנגרםנזקהנהלוישלשעילתומשוםזאתוכל,היוכלא
נתבעהואשבומקוםשמעוןניצבשבפניהםבקשייםכלשהושינוישחללומרניתן

תקופתבחלוףגרידאחוזההפרתבגיןנתבעהיהבולמקרהבהשוואהוזאת,כאמור
מעשיהבדלכלאין,שכן.שליליתהיאהמתבקשתהתשובהכינדמה?ההתיישנות

יהיהאתםהקשייםאתבמקצתולולשנותכדיבושיש,המקריםשניביןעובדתיוגאו

אשר,קשיים-החוזההפרתמיוםשחלףהרבהזמןנוכחלהתמודדשמעוןעל
.נגדוהתביעהאתלחסוםכדיבהםישכיקבעהמחוקק
10לסעיףבהתאם,שכן.תביעתואתלהגישממנולמנועאיןכיויטעןלוייקשה

.עמושכרתהחווהאתשמעוןמהפרתשנגרםנזקבגיןעילהלועומדתהתרופותלחוק
כיויטעןלוייוסיף.הנזקקרותלאחרמידהגישהוהואתביעתובהגשתהשתההלאלוי

משפטיבסיסכלאין,חוזהמהפרתכתוצאהשנגרםנזקשלבעילההמחוקקמשהכיר
אחרתשעילההטענהבסיסעלזכאיהואשלהםוהתרופותהמעדיםאתממנולמנוע

.מכברזההתיישנה,גרידאההפרהעילתדהיינו,לחלוטין
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,זהדיוןשלהבאבחלקושיוצעכפי,ברם.ללוילועומדותטובותטענות,אכן
להלן,והציבורהנתבע,התובעשלהאינטרסיםביןלאזןבאיםההתיישנותודיניהואיל
ביןנאותלאיזוןלהגיעהניסיוןאתלשרתכדיבויש,דעתילעניות,אשרפתרוןיוצע

.לעילהאמוריםהאינטרסיםשלושת

החוזיתבאספקלריהההתישנותחוקשלהראויהיישום.ד

?תובענהעילתאוזכות-ההתיישנותחוקנשוא.1

חוקנשואאתלהגדיררבההשיבותישנה,דנןהדיוןשלזהחלקשלבתהילתוכבר
המחוקקביקשעליהםהתביעהזכותאוהמושגמהולהבהיריש,דהיינו.ההתיישנות

.ההתיישנותבחוקהקבועיםההוראותואתהעקרונותאתלהפעיל
חוקנשואמהונקלהעלמגלה,עצמוההתיישנותבחוקעיון,דעתילעניות
:כיבמפורשקובעההתיישנותלחוק2סעיף.ההתיישנות

תובענההוגשהואם,להתיישנותנתונהכלשהיזכותלקיוםתביעה"
ביתיזקקלאהתיישנותיטענתהנהבעוטצןשהתיישנהתביעהעל

הזכותאתלבטלכדיבלבדבהתישנותאיןאך,לתובענההמשפט
.(.ר.א-שליההדגשות)"גופה

נתונהכשלהיזכותלקיוםתביעה":כמיליםפותחההתיישנותלחוק2סעיף

תביעה.החוקנשואהיאזכותלקיוםהתביעהכיבבירורעולהזהמנוסח."להתיישנות
אינהההתיישנותחוקנשוא,דהיינו,תובענהעילתאותביעהעילתולא,נכתב

.כלשהיזכותלקיום,דרישהבמובן,התביעהאםכי,המשפטלביתהמוגשתהתובענה
לחוק1סעיףבגדרהוגדר"תובענה"המונחכיהעובדהנוכחמתבקשתזופרשנות
:2בסעיףנכתבלאכיהעובדהנוכח,"משפטביתלפניאורחיהליך"כההתיישנות

2סעיףכיהעובדהונוכח,דומהנוסחכלאו"להתיישנותנתונהזכותלקיוםתובענה"

התביעהבגיןהתובענהלביןזכותלקיוםתביעהביןמבדילעצמוההתיישנותלחוק
אמור.הנתבעידיעלההתיישנותטענתמהעלאתכתוצאהתיחסםאשר,זכותלקיום

לתובעהקמה"תובענהעילת"ולא"כשלהיזכות"הנהההתיישנותחוקנשוא,מעתה

הזכותהנהההתיישנותחוקנשואאחרותבמילים,"כלשהיזכות"מהפרתכתוצאה

לסעדלזכותבניגודוזאת,בחוקהקבועלסעדהתובעזכאיבההפגיעהבגיןאשר

.האמור
חוקנשואהזכותבגיןההתאכסנותתקופת,ההתבוסנותלחוק6לסעיףבהתאם
לאמורובהתאם,דהיינו."התובענהעילת"נולדהשבוביוםמתחילהההתיישנות

סמןאםכי,ההתיישנותחוקנשואאינוזהבהקשר"התובענהעילת"המונח,לעיל

.ההתיישנותתקופתתחילתאתהמסמןכרונולוגי
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ההתיישנותמירוץ,"כלשהיזכות"הופרהשבומקוםכי,אפוא,עולההמקובץמן
.בגינההמשפטלביתתובענהלהגישניתןשבוברגעמתחילפגיעהאותהלעניין
עםאשרהתובענהעילתאם,הנהזהדיוןשלבמרכזוהניצבתהשאלה,לפיכך

,התרופותלחוק10סעיףמכוחתביעהלענייןההתיישנותמירוץמתחילהתגבשותה
,אחרותבמיליםאו,החוזהמהפרתכתוצאהשנגרםהנזקשמאאוהחוזההפרתהנה
הזכותהנה,התרופותלחוק10סעיףמכוחבתביעה,ההתיישנותחוקנשואהזכותאם

נזקיםעלפיצוילקבלת,זולזכותהאינצידנטליתהזכותאושנכרתחוזהיופרשלא
.מההפרהכתוצאהשנגרמו

למונחשתינתןאחרתאוזובפרשנותתלויהדלעיללשאלההתשובה,דעתילעניות

.ההתיישנותלחוק6שבסעיף"תובענהעילת"

"תובענהעילת"למושגהשומתהמשמעיות.2
10סעיףמכוחהתובענהעילתהתיישנהאםלבחתמנתעל,לעילמהאמורכעולה

6לסעיףבהקשר"תובענהעילת"המונחפרשנותשאלתבהכרחעולה,התרופותלחוק

זהלמונחניתניםבפסיקהוהןבחקיקההן,להלןשיפורטכפי.ההתיישנותלחוק
עילת"במונחשימושנעשהאליובהקשראשרהענייןלפי,שונותמשמעויות

."תובענה
המונחכיהנההראשונה.עיקריותפרשנויותשתיבמיוחדרלוונטיות,דנןלעניין

אשרהעובדותכלל=:משמעו,ההתיישנותלחוק6לסעיףבהקשר,תובענהעילת

אשרהזכות":הנוזהמונחשלמשמעוהשנייהפיעל."לסעדהתובעזכאיבהתקיימן
."התובעתובעמכוחה

"תובענהעילת"למונחהקלסיתהפרשנות.1.2
אשרהצוברותכלל":הנו"תובענהעילת"המונחשלמשמעו,האחדבמובנו

הלימודבספרייותרהשכיחהואזהפירוש."משפטילסעדהתובעזכאיבהתקיימן
."קלסי"ההפירושיכונההואזהובמאמר,מלומדיםובדעת
שירותמזרח'נמ"בעותעושהלהנדסהחברה49/109א"ע,ראו,למשלכך

:לביטוחה

העובדותאתשיוכיחבהנחה,התובעאםעילהמגלההתביעהפרשת"
."ידועלהמבוקשהסעדאתלקבליהיהזכאי,בתביעתוהכלולות

.1585,1591הד"פ,לביטוחושרוהמזרח'נמ"בעוהעטיהלהנדסהחברה49/109א"ע16
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1'1984-ד"תשמהאזרחיהדיןסדרלתקנות(5)9תקנהשלבבסיסהעומדאףזהמונח

:כיהקובעת

לאלהלןבתקנותהאמורמןוחוץ,תביעהכתבשיכילהפרטיםואלה"
...:אלהפרטיםאלאיכיל

."נולדהואימתי,התובענהעילתאתהמהוותהעיקריותהעובדות(5)
שלפיה,לוגיתמשוואהמהווה"תובענהעילת"המונח,זולפרשנותבהתאם,כלומר
משפטילסעד"סכומם"שווהיהאאזיעובדותשלנתונהרשימהקיימתשבומקום
יתרונותמספרהקלסיתהפרשנותשלוו"מתמטית"לתכונה,דעתילעניות.מסוים
.שכיחותהאתלהמקניםאשרבולטים

אתלבררהמשפטבתיעל,שכן.בערכאותיישומהעלמקלהזותכונתה,ראשית
.משפטילסעדשווהיהיה"סכומן"אשרעובדותאותןשלקיומן-איאוקיומן

שמייצגםמיועלהדיןבעליעלמקלהזונוסחה,הראשוןליתרוןובהקשר,שנית
לזכותסיכוייהםאת,יחסית"טכני"ובאופןקלותביתרלהעריך,הערכאותבפני

הזכויותשלמעמיקהמשפטיתכחינהמצריכהאינהזופרשנות,שלישית.במשפט
.לשרתהמשפטיהסעדבאאותןואשר,מתמטיתמשוואהאותהשלבבסיסההניצבות

בחינתהואהקלסיבמובן"תובענהעילת"המונחיישוםלצורךנדרשאשרכל
הזכויותאתמשרתאכןהסעדשמתןהנחהתוך,לסעדזכותהמקימותהעובדות

.להגןבאהואשעליהן
לרציונלבהתאם.יופיטרבהלכת"תובענהעילת"למונחניתנהאשרהפרשנותזאת
סעיףמכוחלתובעשבהםמצביםהתכנו,העליוןהמשפטביתידיעלהיטבהמנומק

.עצמהההפרהמיוםשניםשבעבחלוףאףהתביעהעילתתעמודהתרופותלחוק10
סעיףשלבהקשר,"תובענהעילת"המונחמשמעות,העליתהמשפטביתלדעת,שכן

עילתוכי,"לסעדהתובעזכאיבהתקיימןאשרהעובדותכלל"הנהההתיישנותלחוק6
נזקנגרםשבוביוםרקמתגבשתהתרופותלחוק10סעיףמכוחהתובעשלהתובענה
,עצמהההפרהמיוםשניםמשבעלמעלהאירעזהנזקאםאפילו,מההפרהכתוצאה

תנאימהווההתקיימותןאשרמהעובדותאחתהיאהנזקשלשהתרחשותומשוםחאת
.לסעדהתובעשללזכאותו

"זכות"במובן"תובענהעילת".2.2
תביעהנשענתשעליהןהזכויות"משמעו"תובענהעילת"המונה,האחרבמובנו
.מלומדיםובדעתהלימודבספריפחותשכיחההנההמונחשלזופרשנות."נתונה

.("האזרחיהדיןסדרתקנות":להלן)1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות17
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,למשלכך.בפסיקהוהןבחקיקההןלמצואניתןזהבמונחלשימושעדויות
ביתלקופתלשלםעתבכלרשאינתבעכיקובעתהאזרחיהדיןסדרלתקנות504תקנה

.!'התובענהעילתלסיפוקכסףסכוםהמשפט
על"פדיון"לניתנתאשרזכותמהווה"תובענהעילת",504תקנהבמשמע,דהיינו

דןזהבהקשר"תובענהעילת"המונחשלמשמעותובעניין.כספיבתשלוםהנתבעידי
:!מ9"בע"עורות"'נברנשטהןעטבון63/203א"בעהעליוןהמשפטבית

1963-ג"תשכ-האזרחיהדיןסדרלתקנות228בתקנהולבסוף"

המשפטביתלקופת'ששולםכסףעלמדובר,[דהיום(א)504תקנה]

עילתאוהתובענהעילת,משמע.'התובענהמעילותחלקלסיפוק

הזכותאלאעובדותשלמכלולאינה,ל"הנ228בתקנה,התביעה
אבלעובדותשלמסכתלסיפוקכסףלעקלםיכולמנבעאין.שנתבעה

ההדגשות)"עליולאכוףשמבקשיםתביעהאוזכותלספקהואיכול

.(.ר.א-שלי
לתקנות92בתקנהלמצואניתן"תובענהעילת"למונחזופרשנותלמתןנוספתדוגמה
בתיידיעלזותקנהשלוביישומה,טענותכתבבתיקוןהעוסקת,האזרחיהדיןסדר

ביתעליקשההריהקלסיהפירוש"תובענהעילת"למונחשיינתןככל.המשפט
כלשהיעובדהשלתיקוןכלשהרי,תביעתוכתבאתלתקןלתובעלהותירהמשפט

עובדותרשימתמהווה"תובענהעילת"שנכל,דהיינו.חדשהעילהלמעשהיהווה
כןפיעלאף.חדשהעילהיוצררשימהבאותהשינויכלכיברי,לסעדזכאותהמקנה

שמעלהבאופן,התביעהבכתבאחרתאוזועובדהתיקוןלהתירנוהגיםהמשפטבתי
מכלולשלבמובן"תובענהעילת"המונחאתמפרשיםהםכךבעשותםאכןאםספקות

עילת"למונחשניתןשהפירושלכךמפורשתתשובה.לסעדזכאותהמקימותהעובדות
'נשמרוןעיזבון79/772א"בעלמצואניתן"זכות"הואזהבהקשר"תובענה
:20'וסקביץ

לשםכךעלהודעהמסירתעם,עתבכל,נתבעכלרשאיכסףסכוםעלתובענההוגשה(א)"18

לסיפוקאוהתביעהלסילוקכסףסכוםהמשפטביתלקופתלשלם,47טופסלפילתובעהמצאתה
.אחתבחובטיהמצורפותאחדותעילותהיואם,ההובעתהמעילותחלק

העילותאתההודעהתפרט,התובענהמעילותחלקלסיפוקהמשפטביתלקופתהכסףשולם(ב)
המשפטביתהורהאםזולת,מהןאחתלכלביחסששולםהסכוםואתאליהןמתטחסשהתשלום

.(.ר.א-שליההדגשות)"אחרתהוראההרשםאו
עטכוןעניין:להלן)306,311(1)יחר"פ,מ"בע"עורות"'נברנשטייןעצבון63/203א"ע19

.(כרנשטיץ
,כרנשטהןעצבוןעניין,גםראו;78(לת4ד"פ,וסקביץ'נשמרוןהמטחעדכון79/772א"ע20

חסרעמקלמשקימרכזיתחקלאיתשיתופיתאגודה-קירור79/728א"ע;19הערהלעיל
א"רע;17(1)לחד"פ,נוימן'נפינקל83/158א"ע;126(4)לדד"פ,זייד'נמ"כעוהשומרון

הדיןסדריזוממןו;710(1)מדד"פ,משכמתב"משה'נמ"בעוזכרותהנפקותמקור89/244

.346(1995,עורךלוין'ש,שביעיתמהדורה)האזרחי

470



חתההפרהבגיןהחוזיתהעילההתחשנות

שאין,משתמעשמהן,שונותאמרותלמצואנוכלהפסוקהבהלכה"
,נפסקכבראך,חדשהעילההוספתידי-עלהתביעהכתבאתלתקן

אתנגדיראם.שוניםבהקשריםשונותמשמעויותעילהשלדיבור

לא,האזרחיהדיןסדרלתקנות78בתקנהזהדיבורכהגדרתהפלוגתא
פעוטיפרטיםהוספתידי-עלאלאטענותכתבתיקוןלעולםיורשה
לאותןדווקאלאוהיאהכוונה':97תקנהשלעניין,נפסקלפיכך.ערך

נושאלזבות...אלאהסעדאתומולידותהמקיימותהעובדות
.(.ר.א-שליההדגשות)"'התובענה

לפירושדוגמהמהווה,(לעילכהגדרתו)הנזיקיןלפקודת89סעיףאף,דעתילעניות
לענייןכיקובעהנזיקיןלפקודת89סעיף."זכות"במובן"תובענהעילת"המונח
מחדלאומעשהבוצעשבוהיוםהואהתובענהעילתשנולדההיום,ההתיישנותמירוץ
שנגרםזנקבגיןתובעוהתובעבמידההנזקקרותומועד,התובעתובעבגינואשר

נתגלהלאשבומקוםההתיישנותתקופתלהארכתבכפוף)מחדלאו/ומעשהכתוצאה
.אירען2שבובמועדהנזק

שעומדתלזכותבהתאם,חלקיםלשנימחולקהנזיקיןלפקודת89סעיף,דהיינו

אדםשלהזכותכגוןבזכויותדןהנזיקיןלפקודת(1)89סעיף.חלקכלשלבמרכזו
ובקניינו(כליאהכגון)בחירותו,(כלבידיעלהיזקאותקיפהכגון)בגופויפגעושלא

שגרםהנזקעללפיצויהניזוקבזכותדן(2)89סעיף.(ידשליחתאוגבולהסגתכגון)
.המזיקלו

שלבהפנייתולמצואניתן,זהדיוןלנשואבמיוחדורלוונטית,רביעיתדוגמה
דווקא,ההתיישנותלחוק6לסעיף,כהן'נחייםבן77/767א"בעאשרהשופט

:הקלסריבמובןולא"סעדאוזכות"שלבמובןעילהשלבאספקלריה

והשימושיםהמשמעויותביןהיטבלהבחיןישלעילנאמרשכברכפי"
המושגביןלהבחיןישובמיוחד'עילה'במושגהנעשיםהשונים

(5)7תקנה)משפטיבסעדהמזכהעובדותמערכתהמציין'עילה'

עילההמושגלבין,[(5)9תקנהכיום-האזרחיהדיןסדרלתקנות]
-האזרחיהדיןסדרלתקנות]228תקנה)סעדאוזכותשלבמשמעות

אחדהוא'התוכענהעילתשנולדההיום'-עוולותעלבתובענההתיישנות-תקופתלעניין"21

:מאלה

nמקום(1)

~

vwהיה;מחדלאומעשהאותואירעשכוהיום-מחדלאומעשההיאהתובענה
;חדלשבוהיום-והולךנמשךהמחדלאוהמעשה

נזקאותואירעשכוהיום-מחדלאומעשהידיעלשנגרםנזקהיאהתובענהשעילתמקום(2)
תתיישןזהאחרוןשבמקרהאלא,הנזקנתגלהשבוהיום-שאירעביוםהנזקנתגלהלא

."הנזקאירועמיוםשניםעשרתוךהוגשהלאאםהתובענה
573'בע,13הערהלעיל,תהםבןעניין22
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ההדגשות)"(1958-ח"תשיההתבטנותלחוק6סעיף,[504תקנהכיום

.(.ר.א-שלי

?ההתחטטתלחוק6סעיףלענבןהראויההפרשנותמהי.3

במובן"תובענהעילת"האם?ההתיישנותדינילענייןהעדיפההפרשנותאפואמהי

שרומזכפי"זכות"במובןשמאאו,יופיטרבהלכתביטוילידיבאשהדברכפי,הקלסי
?לעילהמוזכרותהפסוקותההלכותוביתרחחםבןבענייןאשרהשופט

במובן"תובענהעילת"המונחיישום,זהדיוןשלהקודםבחלקושהומחשכפי
הביא,התרופותלחוק10סעיףמכוחעילהשלהתיישנותהבחינתלצורך,הקלסי

לעצםביחספרדוקסליבאופןניצבתאשר,הנתבעשלמבחינתוביותרקשהלתוצאה
10סעיףמכוחלתביעותחשוףעצמולמצואעלולהנתבע.ההתיישנותדינישלמהותם

שבומקוםוזאת,עצמהההפרהבגיןההתיישנותתקופתתוםלאחראףהתרופותלחוק
חשוףהנתבעיהיהבהלתקופהכלשהיזמןמגבלתבפסיקהאו/ובחקיקהנקבעהלא

.כאמור
עילת"למונחתינתןההתיישנותלחוק6לסעיףשבהקשרככל,גימאמאידך
וזאת,לעילהאמוריםהקשייםעללהתגברניתןיהא,"זכות"במובןפרשנות"תובענה

.להלןשיפורטהרציונלפיעל

במובןההתיישנותלחוק6שבסעיף"תובענהעילת"המונחלפירושהרציונל.1.3

"זכות"
היאבפרטההתיישנותחוקושלבכללההתיישנותדינישלמהותם,לעילכאמור
ניתןכךעל.הפועלאלהכוחמןאחרתאוזוזכותשלהוצאתהשלסטטוטוריתהגבלה
.עצמוההתיישנותחוקמלשוןובראשונהבראשללמוד
זכויותיועלמתבסס,התרופותלחוק10סעיףעלתביעתואתהמבססתובעכיברי

,התרופותלחוק10סעיףמכוחתביעהשלבמרכזההניצבתהזכות.החוזיםדיניפיעל
כילחוזהצדשלזכותוהנהזובאספקלריהההתיישנותחוקנשואאתמהווהואשר
שלהסעדאתלוהמקימההיאהיאזובזכותהפגיעה.יקויםעמושנכרתהחוזה

התרופותלחוק10סעיףלפילפיצוייםהזכות.התרופותלחוק10סעיףלפיפיצויים
פיעלהתחייבויותיואתיקייםהאחרהצדכילחוזהצדשללזכותואינצידנטליתהנה

.האחרונהמתקיימתלא,הראשונהאלמלא,שכן,החוזה
התובעתובעשבומקוםההתיישנותנשואהחוזהלקיוםהזכותהיותלענייןתימוכין

גלעד'פרופשלמדבריוההיקשבדרךלמצואניתן,התרופותלחוק10סעיףמכוח
:הנזיקיןדינילעניין

הניזקשלזכותוהיאהנזיקיןדינימעניקיםשאותההמרכזיתהזכות"
שמעידכפי,הנזיקיןדינישלליבםלבזהו.נזקבגיןהשבהלפיצויי
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,נזקבגיןהשבהלפיצוייהיאהתביעהשבהםבמקרים.שמםעליהם
.23"ההתיישנותנושאלשמשהנזקאירועאפואצריך

בהלכתהעליוןהמשפטביתידיעלשניתןהמפורטמהרציונלכי,להדגישהמקוםכאן
ההתיישנותחוקנשואהזכותכיהעמדהעלבהכרחמבוססהואאיןכיעולה,יופיטר
ביתכינראההדבריםפניעל,דהיינו.לעילהאמורהמזואהרהזכותהנההענייןבאותו

,המקרהבאותוההתיישנותנשואהזכותמהיהשאלהלבחינתנזקקלאהעליוןהמשפט

תקופתמתחילהואילךממנואשר"כרונולוגיסמן"אותומהולשאלהנזקקאםכי
כרונולוגיסמןאותו,העליוןהמשפטביתשללדעתו.זכותאותהלגביההתיישנות

בהקשר"תובענהעילת"המונח,אחרותבמיליםאו,ההתיישנותלחוק6בסעיףהקבוע

לאהנזקלקרותעוברולפיכך,הקלסיבמובןמשמעו,ההתיישנותלחוק6סעיףשל
.ההתיישנותתקופתהתחילה
לבחוןיש,לעילכאמורהנהההתייוונותחוקנשואהזכותכיהמוצאנקודתמתוך

אותהבגיןההתיישנותתקופתמתחילהממנוכרונולוגיסמןאותומהוהשאלהאת
שבוביוםמתחילהההתיישנותתקופתכיקובעההתיישנותלחוק6סעיף.הזכות
הנהזהמונחשלהראויההפרשנותאםלבחוןישולפיכך,התובענהעילתנולדת

נדונההקלסיתשבפרשנותהבעייתיות."זכות"במובןהפרשנותאוהקלסיתהפרשנות
ישכךלצורך.השנייההפרשנותשליישומהאתלבחוןישולפיכך,לעילבהרחבה
הםעתשימושהמשפטבתיעושיםשבו"זכות"למונחמושגיםבשניתחילהלהכיר

."קונקרטיתזכות"ו"מושגיתזכות"הםאלומושגים.ההתיישנותדיניאתמיישמים

ההתיישנותבדיניקונקרטיתזכותלעומתמושגיתזכות.2.3
זכותלביןמושגיתזכותביןהמשפטבתימבחיניםההתיישנותדיניאתליישםבבואם

נתניהוהשופטתשלדבריהבמיוחדיפיםאלומושגיםשניכיןלהבחנה.קונקרטית
:מ24"בעאבמץ'נשכסר86/217א"בע

חובשלהיאלעשותמבקשתשאנילהבחנהושכיההבהירהדוגמה"
דרישהלחייבשנתןעדלתבעורשאיאינוהואאך,לתובעהמגיע

עילתאך,לוקיימתהחובאתלתבועהמושגיתהזכות.לתשלום
ומניין,לחייבדרישהששלחעדמהגבשתאינהשלוהתובענה

."ממנהםרקמתחילההתיישנות

.92'בע,רהערהלעיל,גלעד23
.(שעטרעניין:ולהלן846,860(2)מדד"פ,אבמץ'נשפטר86/217א"ע24
80/776Israelא"ע;72יזר"פ,אינסמילד.מ'נ"רוטרדאסניו".מ.א62/251א"עראוכןכמו25

British Bankע'נ

-

,שכסרבענייןמאוזכריםאלהדיןפסקי.645(3)לחד"פ,ווהיאמסבון
.24הערהלעיל
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2בסעיףהמוזכרתלתביעההזכותהיאהמושגיתהזכות,ההתיישנותחוקשלבמונחים

לחוק6שבסעיף"התובענהעילת"הנההקונקרטיתשהזכותבעוד,ההתיישנותלחוק
:נתניהוהשופטתשלבמילותיהאו,ההתיישנות

העילהלביןהמושגיתהתביעהביןזולהבחנהאחיזהנקודת"
המבחיןההתיישנותחוקשלבלשונואצלנולמצואניתןהקונקרטית

ושבהלהתיישנותהנתונההיאלקיומושהתביעה,2'שבס'זכות'בין

שעמה,6'שבס'תובענהעילת'לבין,המושגיתהזכותאתאנירואה
שלהקונקרטיהגיבושאתאבירואהושבהההתיישנותמירוץמתחיל
.26"הזכות

.רעננהז2ובניהלתכנוןהמקומיתהוערה'נפפר94/3319א"בענאמרודומיםדברים
התכנוןלחוק197סעיףפיעללפיצוימושגיתזכותמקרקעיןלבעלכינקבעזהבעניין
הקונקרטיתזכותואך.התכניתשלתוקפהתחילתעםהקמה,1965-ה"תשכוהבניה
התכנוןלגופישפנהלאחררקמתגבשתזהבענייןהמוסמךהמשפטלביתלפנות
נואת,נדחתהזושפנייתולאחרורק,כאמורלפיצויבדרישהבחוקהקבועיםהשונים

.2'1965-ה"תשכוהבניההתכנוןלחוק199בסעיףשנקבעכפי
הזכותביןההבדלכיהמסקנהאתמעלהפפרענייןושלשכסרענייןשלניתוח
אלהכוחמןהראשונהאתלהוציאהאפשרותהואהקונקרטיתהזכותוביןהמושגית
הקונקרטיתהזכות,אחרותבמילים.המוסמךהמשפטלביתפנייהבאמצעותהפועל
שנקבעוהתנאיםאתאףבחובהכוללתהיאאךמהותיבאופןהמושגיתלזכותזהה
.המוסמךהמשפטלביתפנייהבאמצעותהמושגיתהזכותלאכיפתלפנייהבדין

ההתיישנותלחוק6סעיףלענייןקונקרטיתכזכות"תובענהעילת".3.3
חוקמטרת:הכאכאופןיופיטרענייןאתלנתהיהיהניתן,לעילהאמורכללאור

אלהכוחמןמושגיותזכויותשלהוצאתןאתסטטוטוריבאופןלחסוםהנהההתיישנות

זכותוהנההחוזיםדינימכוחתביעהשלבמרכזההניצבת,המושגיתהזכות.הפועל

.859'בע24הערהלעיל,שכסרעניין26
.(פפרעניין:ולהלז581(2)נאד"פ,רעצהובמהלהכנתהמקומיתהועדה'נפפר94/3319א"ע27
לחוק15בסעיףשימושלעשותהעליוןהמשפטביתהיהיכול,פפרבעניין,דעתילעניות28

:כיהקובעההתיישנות

מןנבצרשלאבאופןנדחתהוהתובענה,דתידיןביתלרבות,משפטביתלפניתובענההוגשה"
שביןהזמןההתייעצותתקופתבמנייןיבואלא,עילהאותהבשלחדשהתובענהלהגישהתובע
."דחייתהוביןהתובענההגשת
כל":כההתיישנותלחוק1בסעיף"משפטבית"למונחשניתנההרחבהההגדרהנוכחוזאת

."דתידיןפיתולמעט,בורראושיפוטיתרשות
נכנסיםאינםמקרקעיןבעלבבקשתבדונםהשוניםהתכנוןגופיאםלבחוןמקוםהיהדעתילעניות
15סעיףשליישומואתלבחוןזאתולאור,ההתיישנותבחוק"משפטבית"המונחהגדרתתחת

.ההתיישנותלחוק
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ההתיישנותתקופתכיקובעההתיישנותלחוק6סעיף.יקויםהחוזהכילחוזהצדשל
הופכתשבוביוםדהיינו,התובענהעילתנולדתשבוביוםתחלהזכותלאותהבנוגע
.קונקרטיתלזכותהמושגיתהזכות

שבוביוםמתחילהההתיישנותתקופת,ההתיישנותלחוק6סעיףלעניין,דהיינו
לביתלפנותלחוזהצדשלזכותוהתגבורהשבוביוםכלומר,התובענהעילתנולדה

ההתיישנותבחוקשנקבעוהשוניםלסייגיםבכפוף,וזאת,החוזההפרתבגיןהמשפט
,דיוניתמבחינה,הגוללנסתםזוזכותמשהתיישנה.('וכומדעתשלאהתיישנותכגון)

בזכותהפגיעהבגיןהמוסמךהמשפטלביתהמוגשותכלשהןתובענותעל,כמובן
.המושגית
עליעלהלאכיויטעןהתרופותלהוק10סעיףמכוחהתובעיקשה,לעילכאמור

,התרופותלחוק10סעיףמכוח,הקלסיבמובן,עילתושכןתביעתואתלחסוםהדעת
בגיןההתיישנותתקופתתוםלאחראירעהנזקכיוהעובדה,הנזקקרותעםרקלוקמה

כתוצאהלושנגרםהנזקבגיןלתבועמזכותומורידהואינהמעלהאינהעצמהההפרה
.ההווהמהפרת

עילת"למונחליעןשישכךעלחולקהואאיןכילטעוןהתובעינסה,לחלופין
הזכותאולם,קונקרטיתזכותבמובןפרשנותההתיישנותלחוק6שבסעיף"תובענה
,החוזהמהפרתכתוצאהלושנגרםנזקבגיןלפיצויהזכותהנהתובעהואבגינהאשר
המושגיתזכותונפגעהלא,לעולםהנזקבאלאעודכל.עצמההחוזההפרתולא

.לקונקרטיתהפכהטרםוממילא,כאמורלפיצוי
הקונקרטיתהזכותדיוקליתראו,"זכות"כ"תובענהעילת"המונחפירוש,אכן

עשוי,החוזיתבאספקלריהההתיישנותחוקנשואהמושגיתהזכותעלהמבוססת

בגיןלושנגרםלנזקסעדלקבלהאפשרותהתובעבפנינחסמתשבולמצבלהביא

.הנזקקרותלאחרקצרזמןפרקתוךתביעתואתהגישהואשבומקום,חוזההפרת
הפועלאלהכוחמןלהוציאהאפשרותהתובעבפניתיחסם,לעילשנאמרכפי,דהיינו
קודםזאתלעשותהיהיכולשלאאףהתרופותלחוק10לסעיףבהתאםלוהמגיעסעד
.לעולםבאטרםהחוזהמהפרתכתוצאהשנגרםשהנזקהפשוטהמהסיבהלכן

משכנעבאופןלולהשיבניתן,דלעילהטיעוןשלמבוטלתהלאהשכנועמידתחרף
סעדהמוסמךהמשפטמביתמבקש,התרופותלחוק10סעיףמכוחהתובע.פחותלא
חוקנשואהמושגיתהזכותהנהזוזכות,לעילכאמור.החוזיתזכותוהפרתבגין

התובעהיהיכולשבומהרגעדהיינו,קונקרטיתלזכותהפיכתהומרגע,ההתיישנות
משחלפה.ההתיישנותמירוןהחל,כלשהובסעד,הפרתהבגיןהמשפטלביתלפנות

המשפטמביתכלשהוסעדלבקשהתובעבפניהדרךחסומהההתיישנותתקופת

.זובזכותהפגיעהבגיןהמוסמך
כתוצאהנזקכלאירעטרםשכןתביעתואתלהגישהיהיכוללאהתובעכיהטענה

לפיצויהזכותהנההתובעתובעבגינהאשרהמושגיתהזכותכילחלופיןאו,מההפרה

משניהמקלאתלאחוז"ניסיוןלמעשהמהווה,מההפרהכתוצאהשנגרםנזקבגין
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במרכזאחרלושגרםנזקבגיןלפיצויזכותואתמעמידהתובעלמעשה,שכן."קצותיו
ממנהאחרתזכותלאכוףבדרישההמוסמךהמשפטלביתפונהשהואתוך,תביעתו
שכרתהחוזהכיהזכותדהיינו,התרופותלחוק10סעיףלפילפיצוייםהזכותשאובה

.יופרלא
כתוצאהנזקלוייגרםלאכיזכותועלעמידההנההתובעשלתביעתושמהותככל

הדרךבפניושפתוחההרי,החוזהעמויופרלאכימזכותולהבדיל,החוזהמהפרת

הדבריםשלזהבמצב.הנזיקיןפקודתמכוחבתובענההמוסמךהמשפטלביתלפנות

כתוצאהנזקלוייגרםלאכיהמושגיתבזכותוהפגיעהשכן,תביעתותתיישןלאכיברי
.הנזקמתגבששבוביוםקונקרטיתלזכותהופכתאחרשלמחדלאו/וממעשה
שלהאינטרסיםבקלאזן,היתרבק,באיםההתיישנותדיני,לעילשנאמרכפי
תשרתיופיטרבהלכתשיושמהשהפרשנותבעוד,לפיכך.הציבורוכללהנתבע,התובע

מאותםוהציבורהנתבעשלהאינטרסאתמשרתתאינההיא,התובעשלהאינטרסאת
,זואףזולא.לעילהוזכרואשרההתיישנותדינישלמהותםעצםאתהמהוויםטעמים
כדיבהיהיהאשראחרתחליפיתדרךכלאיןשלנתבעהרי,זופרשנותשתיושםככל
.שלוכאינטרסיםההמורההפגיעהאתלאזן

"זכות"כההתיישנותלחוק6שבסעיף"תובענהעילת"המונחפירוש,לכךבניגוד
ועםההתיישנותדינישלמהותםעצםעםאחדבקנהעולה"קונקרטיתזכות"או

פגיעהלהוותכדיזופרשנותביישוםיש,אכן.והציבורהנתבעשלהאינטרסים
במובןפרשנות"תובענהעילת=למונהשתינתןככל,ברם.התובעשלבאינטרסים

דינימכוחסעדלבקשהאפשרותהתובעבפניפתוחהתהיהעדיין,"קונקרטיתזכות"
באופן,הנזיקיןלפקודת89בסעיףהקבועיםההתיישנותלמנגנוניבכפוף,הנזיקין
כתוצאהלושנגרםהנזקעלסעדלקבלדרכואת,מוחלטתחסימה,חוסםשאינו
.חווהמהפרת
עילת"המונחפירושלטובתבבירורנוטותהמאזנייםכפותכי,אפוא,נראה
.ההתיישנותדינישלבאספקלריהוזאת"קונקרטיתזכות"כ"תובענה
עדייןאם,שכן."מאומהלאעלרבהמהומה"מהווהלעילהאמורכישיטענויש
מעשיתמשמעותכלשאיןהרי,הנזיקיןדינימכוהלתבועהדרךהתובעבפניפתותה
אתלהגישהתובעבפניפתוחהההאעדחןדברשלבסופווכי,לעילהמוצעלפתרון
.תביעתו
עשויותהחוזיםדינימכוההגשתהבמקוםהנזיקיןדינימכוהתביעהלהגשת,אולם
.לעילהמוצעלפתרוןמעשיתמשמעותאףהמקנות,חסרונותמספרלהיות
כפיאו)קיוםפיצויילקבלמהאפשרותנהנההחוזיתבעילהפיצוייםהתובע,ראשית
הנזיקיתבעילהפיצוייםהתובעשבומקום,("חיובייםפיצויים":לעתיםמכוניםשהם
.("שלילייםפיצויים":לעיתיםמכוניםשהםכפיאו)הסתמכותלפיצוייזכאייהא

מכוחהןנקבעתהחוזיםדינימכוחהנתבעשלאחריותוגדרשבומקום,שנית
5ח10)חיובים

~

)duties(חובותיומכוחוהןהחוזהבגדרבהסכמהשנקבעו(06118
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הנתבעעליהא,הנזיקיתבאספקלריההתביעהתיבחןשבומקוםהרי,בדיןהקבועות
.בדין29הקבועותחובותיוהפרתבדברטענותכלפירקלהתגונן
לשאולעלינו,לאואםהתיישנה=תובענהעילת"אםלבחוןבבואנו,מעתהאמור

עלינו,אחרותבמילים.הספציפיתהתובענהשלבמרכזההעומדותהזכויותמהן
המקימותהעובדותכלל"במובןולא,"זכות"במובן"תובענהעילת"במונחלהשתמש

מכוחוהחובותהזכויותקיוםכישברורהרי,עסקינןחוזיםבדיניאם."לסעדזכאות
הנזקבגיןלפיצוישהזכותבעוד,העיקריתהזכותהואהצדדיםביןשנכרתהחוזה
משהתיישנה,לפיכך.העיקריתלזכותאינצידנטליתהנהחוזהמהפרתכתוצאהשנגרם
לפילפיצוייםהזכותלרבות,ממנההנגזרותהזכויותאףהתיישנו,העיקריתהזכות
.התרופותלחוק10סעיף

לעניין.האנגליתהפסיקהעםואף,מלומדים30דעתעםאחדבקנהעולהזומסקנה
עלשנעשיתההקבלהלענייןוכן,דאכגוןבמקריםההתיישנותתקופתתחילתמועד

89סעיףלביןהתרופותלחוק10סעיףביןיופיטרענייןבגדרהעליוןהמשפטביתידי

:ידין'אשלדבריובמיוחדיפים,הנזיקיןלפקודת

הפרתמיום,כנראה,תתחילהפיצוייםתביעתשלההתיישנותתקופת"
רקממנוחלקאוהנזקהתהווהאםוגםהחוזהבוטלאםגםהחוזה

,זואחרונהבנקודהמיוחדתהוראהכלולההנזיקיןבפקודת.כןאחרי
הוארבוספק,חוזההפרתבשלתובענותעלחלהאינהזוהוראהאך
.ן3"היקששלבדרךלהלהיזקקאפשראם

Fifoot)(פיפוט,)Cheshire(שיר'צהמלומדיםשלהדבריםיפיםזהלעניין,כןכמו

:שאמofContract32בספרם)Furmstone(ופרמסטון

som

e

sufferedא"!11 by hbn!שסחhe fact that act~al damage7"
heא641יextend the time01חdate Iater than the breach does

ftle618010505file oftler han

~

file factual situation08)1.must sue

actionableאת%commission of ftle tort of negligence, which

theא5 cause of action does15י6סי0זעuIIIess actual datnage

fact sustained . When, therefore, the1015the damage5861accrue

c4ontrac8

;

the peKormance of1תacted negligently$68defendant

contact and11ט60םclaim8formulateשbe able14861ק[שותthe

period11ת6860שtake advantage of file fact that the10tortפו

.78-103(אכרך,ב"תשנ)חתיםכהן'ונפרירמן'דראו29
.7הערה,לעיל,גלעדראו30
.46'בע,13הערהלעיל,ידין31

1~upra note.1511ח75510זCheshire, Fifoot.
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187tort .
~
hus was applied by Oliverשlater date8אrun%5%5א

33"Stubbs and Kempאת,.Ltd00שמזMidland Bank

.(.ר.א-שליההדגשות)
Midland:האנגליהדיןבפסקOliver.7שלנאומואתאףראוזהלעניין .' Bank Trust
Stubbs.ן and ,' Kemp co . Ltd

"8"
34.

עשויאלושורותבגדרהמוצעהפתרוןכיהחששאתלהעלותראויזהמאמרבשולי
הרי,לעילהאמורההפרשנותתיושםאכןבאם,שכן.מדיניותמשיקוליפגוםלהיות

המשפטלביתתביעתםאתויגישוימהרוהופרעימםההוזהאשרלחוזהשצדדים
ימתינואםכימחששוזאת,מההפרהכתוצאהנזקכללהםנגרםלאאםאף,המוסמך

העומסעללהוסיףעלולהדברכינהיר.תביעתםתתיישןלנזקההפרהתגרוםאשרעד
דאכגוןבמקריםההתדיינותוכי,בישראלהמשפטבתיבמערכתממילאהקייםהרב
,אכן.מההפרהכתוצאהנזקכלהמקייםלצדנגרםלאממילאשכןסרקהתדיינותתהא

תאורטיטיעוןביןניכרפערקייםלדעתיאולם,זהבחששממשישתאורטיתמבחינה
תקופתבחלוףאף,לעילנדוןשהדברכפי,ראשית.המעשיותהשלכותיולביןזה

העילהעלתביעתואתלבססהדרךהתובעבפניפתוחהתהא,ההפרהמיוםההתיישנות
המשפטלביתתביעההגשת,שנית.הרלוונטיםההתיישנותלדיניבכפוף,הנזיקית
וזמןמשאביםהקדשתהתובעעלבהכרהישיתהדבר,בכךמהשלענייןאינההמוסמך
תביעתואתלהגישיבחרהואכילהניחיהיהסבירמעשיתשמבחינהבאופןניכרים
סנן"האמורהלהפרהשבהםבמקריםרק,נזקכללונגרםבטרםחוזההפרתבגין

אלושורותבגדרהמוצעתהפרשנות,גיסאמחדכיהעובדה.ניכרותמעשיותהשלכות
ומאידך,פוטנציאליתובעבפנימוחלטבאופןהמשפטביתדלתותאתנועלתאינה
שלמצבלמנועבמשולב,עשויים,בכךמהשלענייןאינהתביעההגשתכיגיסא

נגרםטרםלתובעשבומקום,מכךיתרה.בישראלהמשפטבתיבמערכתסרקהתדיינות
בהליךהתביעהאתלסייםנטייתוכילהניחיהיהסביר,מההפרהכתוצאהממשינזק
.בפועלנזקלונגרםשבובמצבמאשרגדולהתהאגישוראופשרה,פישורשל

סיכום.ה

אירעהשבומקום,יופיטרבהלכתביטוילידיבאהשהיאכפי,הפסוקהלהלכהבהתאם
אףהתרופותלחוק10סעיףבגיןחוזיתלעילההמפרהצדחשוףיהא,חוזהשלהפרה
בדיןשנקבעומבליוזאת,עצמהלהפרהבדיןשנקבעהההתיישנותתקופתתוםלאחר

זהמצב.כאמורלתביעהחשוףהמפרהצדיהאבההתקופהמשךלענייןזמןמגבלות
חוקושלככללשנות"ההתדינישלתכליתםלעצםגמורבניגודעומדהדבריםשל

.בפרטההתיישנות
614נאק.33636

,[1978]3חג8.%.34571

St

~

bbs andKemp'א1עאא.coא"זMidlandBank.
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התובענהאינההחוקנשוא,ההתיישנותלחוק2לסעיףבהתאם,לעילכאמור
במילים.כלשהיזכותלקיום,דרישהבמובן,התביעהאםכי,המשפטלביתהמוגשת
,אשר,לתובעהעומדתאחרתאוזומושגיתזכותהנהההתיישנותחוקנשוא,אחרות

לסעיףבהתאם.יקויםשכרתהחוזהכילחוזהצדשלזכותוהנה,החוזיתבאספקלריה
שבוהיוםהנוההתיישנותתקופתלתחילתהכרונולוגיהסמן,ההתיישנותלחוק6

שבסעיף"תובענהעילת"למונחפירושניתןיופיטרבהלכת."התובענהעילתנולדה"
לסעדהתובעזכאיבהתקיימןאשרהעובדותכלל"במשמעההתיישנותלחוק6

סעיףמכוחבעילהעובדתירכיבהנווהנזקהואילכיזובהלכהנקבע,לפיכך."משפטי
.ההתיישנותתקופתהחלהלאנזקאירעלאעודכל,התרופותלחוק10

לרובדוגמאותוקיימות,אחתממשמעותיותר"תובענהעילת"למונח,ברם
בתידניםעת.לעילבהרחבהפורטואשרדוגמאות,"זכות"במובןזהבמונחלשימוש

זכותלביןמושגיתזכותביןהבחנהידםעלנערכת,ההתיישנותבדיניהמשפט

הפועלאלהכוחמןהראשונהאתלהוציאהזכותאתמהווההשנייה.קונקרטית
עילת"למונחכיהנמנעמןלא,דהיינו.המוסמךהמשפטלביתפנייהבאמצעות

אשר"הקונקרטיתהזכות"במשמעפירושיינתןההתיישנותלחוק6שבסעיף"תובענה

.התובעתובעבגינה
חוקנשוא:הבאהבדרךאףיופיטרענייןאתלנתחהיהניתןכיאפואיוצא

שעמוההסכםכילהסכםצדשלהמושגיתזכותוהנוהחוויתבאספקלריהההתיישנות

מתחילהההתיישנותתקופת,ההתיישנותלחוק6לסעיףבהתאם,לעילכאמור.יקוים
לפתרוןבהתאם,משמעו"תובענהעילת"המונח.התובענהעילתנולדהשבוביום

זכותודהיינו,הופרעמושהחוזהלחוזהצדשלהקונקרטיתהזכות,זהבמאמרהמוצע

,לקונקרטיתהמושגיתזכותושהפכהמרגע.עמוהחוזההפרתבגיןלערכאותלפנות

תחלוףבטרםהמשפטלביתלפנותהמקייםהצדועל,ההתיישנותתקופתמתחילה

,עמוהחוזההפרתבגיןהמשפטלביתלפנותהתובעשיכולמרגע,דהיינו.זותקופה
.ההתיישנותתקופתמתהילה

תקופתאתמאריכהאינההחוזההפרתבגיןאחראוזהנזקשלהתרחשותו
מבקששהואהרי,חוזיתעילהמכוחהתובעתובעעת,לעילכאמור,שכן.ההתיישנות

התובעשמעמידהזכותזאת.יופרלאשכרתהחוזהכיהמושגיתזכותואתלאכוף
.לתביעתובהקשרההתיישנותחוקנשואהיאוהיאתביעתובמרכו
,נזקכללואירעלאעודכלהחלהלאההתיישנותתקופתכיהתובעשטועןככל

מחדלוראוממעשהכתוצאהנזקיםלוייגרמולאכיזכותואתלאכוףמבקששהואהרי
אתלבחוןישולפיכך,הנזיקיןדינישלבמרכזםהניצבתהזכותהנהזוזכות.אחרשל

.הנזיקיןלפקודת89סעיףבגדרשנקבעוההתיישנותלמנגנוניבהתאםתביעתו
,ההתיישנותדינישלתכליתםעצםעםאחדבקנהעולהזהבמאמרהמוצעהפתרון

במאמריםמלומדיםדעתעם,העליתהמשפטביתשליותרמוקדמותפסיקותעם
.זהבמאמרלעילבמפורטהכול,האנגליהדיןעםואףשונים

479ג"תשסן'חהמשפט




