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השופט י' עמית:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט א' 

שוורץ) בת"א 39010-09-17 מיום 9.8.2020, בגדרה נקבע כי למשיבה קיימת זכות תביעה 

כלפי המבקשות שהועברה לה מחברה אחרת, ובשל כך נדחתה בקשת המבקשות לסילוק 

התביעה נגדן על הסף.

בחודש ינואר 2013 התרחשה הצפה שהסבה נזק למפעל של חברה בשם "נייר  .1

חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ" (להלן גם: החברה). החברה נמנתה על קונצרן 

 .(VIG :להלן) Vienna Insurance Group ,אוסטרי ובוטחה על ידי מבטחת הקונצרן

תגמולי הביטוח בסך 29,115,054 ₪ שולמו לחברה על ידי VIG, ו-VIG בתורה 

הגישה נגד המבקשות תביעת שיבוב בגין הנזקים שנגרמו מאירוע ההצפה. התביעה 

סולקה על הסף ביום 13.10.2015, בין היתר מן הטעם ש-VIG היא מבטחת זרה שאינה 



זכאית לזכות תחלוף מכוח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ומכיוון שזכות 

התביעה של החברה לא ניתנת להמחאה לטובת VIG. בשולי הדברים צוין כי זכות 

התביעה נותרה בידי הניזוק הישיר (החברה) שרשאית לתבוע את נזקיה, וככל שיינתן 

פסק דין לזכותה תהא VIG זכאית לפירותיו של אותו פסק דין מכוח כתב הקבלה וסילוק 

VIG VIENNA INSURANCE  53025-11-14 (מחוזי מרכז) שנחתם בין הצדדים (ת"א

GROUP נ' רשות ניקוז והנחלים שרון (13.10.2015) (כב' השופט א' שוורץ)). ערעור 

שהוגש על פסק הדין נדחה על ידי בית משפט זה מכוח תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין 

האזרחי, התשמ"ד-1984 (ע"א Vienna Insurance Group VIG 8044/15 נ' רשות ניקוז 

והנחלים שרון (23.1.2017)).

התביעה מושא ההליך שלפניי הוגשה ביום 17.9.2017 על ידי המשיבה, חברת  .2

נייר חדרה בע"מ (להלן: המשיבה או נייר חדרה). התביעה נסבה על הנזקים שנגרמו 

כתוצאה מההצפה לחברה הניזוקה (נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ), והועמדה 

על סך של כ-34 מיליון ₪. בכתב התביעה צוין כי החברה פורקה מרצון ומוזגה לתוך 

פעילותה של נייר חדרה. 

המבקשות הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר לנוכח הוראת סעיף 

22 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנזיקין או הפקודה), לפיה לא ניתן 

להמחות זכות תביעה בנזיקין אלא מכוח הדין. המבקשות טענו כי החברה ונייר חדרה 

הם תאגידים שונים בעלי אישיות משפטית נפרדת, וכי במקרה הנדון לא בוצע מיזוג מכוח 

דיני החברות. נטען כי פעילות החברה נרכשה בעסקת מכר רגילה על ידי נייר חדרה, 

ולכן, זכות התביעה של החברה לא הועברה לנייר חדרה ולא קיימת לאחרונה זכות תביעה 

כנגד המבקשות.

מנגד, טענה נייר חדרה כי רכשה את מניות החברה והחזיקה ב-100% ממניותיה 

עוד קודם אירוע ההצפה. לאחר אירוע ההצפה, ולנוכח הליכי רה-ארגון, החברה מוזגה 

למעשה אל נייר חדרה, כאשר בשלב ראשון רכשה נייר חדרה את כל הזכויות והנכסים 

של החברה ובשלב שני, פורקה החברה בהליך של פירוק מרצון. נטען כי יש לראות את 

הסכם רכישת הפעילות אגב הפירוק מרצון של החברה כ"המחאת זכות מכוח הדין" מכוח 

סעיף 330(4) לפקודת החברות, התשמ"ג-1983 (להלן: פקודת החברות) ובנוסף, בהתאם 

לסעיף 6(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק החברות) ניתן לבצע הרמת מסך 

לטובת בעלי המניות של החברה, שהם למעשה בעלי המניות של נייר חדרה. מכאן, 

שזכות התביעה בגין אירוע ההצפה עברה לידי נייר חדרה, והיא רשאית לממשה כנגד 

המבקשות. 
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בית משפט קמא הורה על פיצול הדיון בתביעה כך שתחילה תתברר שאלת  .3

העברת זכות התביעה מהחברה לנייר חדרה. לאחר שמיעת עדויות בעלי תפקידים 

רלוונטיים לעניין מטעם נייר חדרה, ניתנה החלטת בית המשפט שבה הכיר כאמור בזכות 

התביעה של נייר חדרה ודחה את הבקשה לסילוק התביעה על הסף.

בתמצית, בית המשפט קבע כי זכות התביעה הועברה לנייר חדרה במסגרת עסקת 

רכישת פעילות החברה על ידי נייר חדרה, וכי כך עולה מנוסח הסכם הרכישה (להלן גם: 

ההסכם) שבו הועברו כלל נכסי החברה המוכרת והזכויות הקשורות בהם; מאומד דעתם 

הסובייקטיבי של הצדדים להסכם ומנסיבות כריתתו – חוזה קצר שנערך בין צדדים 

קרובים, חברה נשלטת ובעלת השליטה, במסגרת רה-ארגון בקבוצת החברות; וכי ניסוח 

ההסכם כהסכם כללי המעביר את כלל הנכסים והזכויות, מתיישב עם היגיון עסקי סביר 

של בעלי מניות בעסקת רכישה אגב פירוק מרצון. בית המשפט הצביע על כך שפרשנות 

המבקשות את ההסכם היא אבסורדית וחסרת הגיון כלכלי, שהרי הסכם רכישת הנכסים 

נערך לאחר שכבר ניתנה ההחלטה שסילקה על הסף את התביעה של VIG וקשה להלום 

כי הצדדים התכוונו לוותר על זכות תביעה בגין נזק של מיליונים. בתוך כך נקבע, כי ניתן 

טעם סביר לאי הכללת זכות התביעה בהערכת השווי שנעשתה לחברה בעדויות עורכת 

הדין ורואת החשבון שהעידו מטעם נייר חדרה. אלה הסבירו כי לא היה מקום לכלול את 

זכות התביעה בדוחות הכספיים של נייר חדרה משום שכל סכום שיתקבל מהתביעה, 

למעט הנזק שנגרם לחברה, יועבר ממילא ל-VIG. עוד נקבע כי אין פסול בכך שהעברת 

הזכויות בין החברות התבצעה בדרך הפשוטה והמהירה יותר של מכירת פעילות החברה 

ולא בדרך של "החייאת חברה" או מיזוג בין החברה לבין נייר חדרה. נקבע אפוא כי 

במסגרת רכישת הזכויות והחובות של החברה על ידי נייר חדרה נכללה גם זכות התביעה 

מושא אירוע ההצפה. 

בית המשפט הוסיף וקבע כי העברת הזכויות במקרה דנן הייתה אגב הליך של 

פירוק מרצון. הסכם הרכישה אושר על ידי המפרקת שמונתה לחברה על ידי בעלי המניות 

בהתאם למנגנון שהיה קבוע באותה העת בפקודת החברות, ובדו"ח הפירוק הסופי ציינה 

המפרקת כי נכסי החברה והתחייבויותיה נמכרו לנייר חדרה בהתאם להסכם הרכישה. 

בנסיבות אלה, ובהתחשב בהיגיון הכלכלי של המהלך ובכך שהפירוק והמכירה בתמורה 

נעשו במסגרת הליכי התייעלות בחברת האם, נייר חדרה זכתה באינטרס רכושי-מסחרי 

המאפשר מימוש לגיטימי של זכות התביעה. ההלכה הפסוקה הכירה בהמחאת זכות 

תביעה של חברה בפירוק לצד שלישי על ידי מפרק או נאמן, ואין להבחין בין פירוק 

מרצון לבין פירוק על ידי בית משפט לעניין זה. בשל כך קבע בית המשפט, כי העברת 
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זכות התביעה לנייר חדרה נעשתה מ"כוח הדין" כנדרש לפי סעיף 22 לפקודת הנזיקין. 

למעלה מן הצורך, בית המשפט דחה את הטענות הנוספות של נייר חדרה, ולפיהן יש 

להכיר בזכות התביעה שלה מכוח הרמת מסך לפי סעיף 6(ב) לחוק החברות או מכוח 

דוקטרינת "מיזוג דה פקטו", באשר תחולתה של הדוקטרינה נשללת לנוכח ההסדר 

החקיקתי הקיים והמתכונת החוזית שבה נהגו הצדדים להסכם הרכישה.

מכאן הבקשה שלפניי. לטענת המבקשות, בהחלטת בית המשפט נפלו שגיאות   .4

עובדתיות ומשפטיות הסותרות הלכות מחייבות ומצדיקות מתן רשות ערעור. נטען כי 

עסקינן בתביעה בסכום גבוה נגד שש נתבעות, וטענת הסף שהועלתה עוררה שאלה 

משפטית הקשורה ביכולת להעביר זכות תביעה נזיקית שטרם נדונה בפסיקה. משכך, 

המבקשות סבורות כי אין הצדקה לנהל הליך ארוך ומורכב שעשוי להתייתר ויש לדון 

בבקשתן בעת הנוכחית.

לגופו של עניין, המבקשות טענו כי הסכם הרכישה לא כלל התייחסות מפורשת 

להעברת זכות התביעה הנדונה מהחברה לנייר חדרה, ומתן פרשנות להסכם ככולל זכות 

כזו בדיעבד אינו מעוגן בלשון ההסכם ולא עולה מאומד דעת הצדדים ומנסיבות כריתתו. 

בין היתר, נטען כי הפעילות המועברת לפי ההסכם לא כללה זכויות שלא ניתן להעביר 

מכוח הדין או מהסכם; כי במועד חתימת ההסכם החברה לא ידעה על זכות התביעה 

וממילא לא התכוונה להעביר את זכות התביעה לנייר חדרה; וכך עולה גם מהערכת השווי 

שעל בסיסה נערכה העיסקה, מהדוחות הכספיים של החברות, ומהחלטת האסיפה 

הכללית של בעלי המניות. זאת ועוד, לטענת המבקשות, שתיקת ההסכם ביחס לסוגיה 

אינה מקרית והצדדים היו מודעים לכך שקיימות זכויות כגון זכות התביעה דנן שאינן 

עבירות, ובחרו באופן מודע שלא לבצע מיזוג ושלא להקנות נכסים שאינם עבירים. 

המבקשות הלינו גם על הקביעה בדבר אישור המחאת הזכות על ידי המפרקת, 

וטענו כי לא ניתן להסיק מדו"ח הפירוק של החברה כי המפרקת אישרה את פעולת 

המחאת הזכויות; כי הטענה עולה כדי הרחבת חזית; וכי במועד הפירוק כלל לא היה 

ידוע שקיימת לחברה זכות תביעה. מכל מקום, הליך הפירוק הוא תוצאה של הסכם 

רכישת הפעילות שקדם לו, והמפרקת אינה רשאית לעקוף את האיסור שבסעיף 22 

לפקודת הנזיקין ולהמחות זכות תביעה ללא מקור סמכות בדין. אין בהחלטתו של בית 

המשפט המחוזי הפנייה להוראת דין המקנה למפרק סמכות להמחות זכות תביעה, 

ומסקנתו של בית המשפט אינה עולה מפסקי הדין של בית משפט זה עליהם התבסס. 
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המשיבה התנגדה למתן רשות ערעור. בתמצית, המשיבה טענה כי יש לדון  .5

בהשגה על החלטה הדוחה בקשה לסילוק על הסף בסוף ההליך המשפטי, והמשך ניהול 

ההליך לא יצור מצב בלתי הפיך שלא ניתן לתקן במסגרת הערעור. ככל שימצא לתת 

רשות ערעור ולדון בבקשה, המשיבה ביקשה כי ידונו גם השגותיה על החלטתו של בית 

משפט קמא בנוגע לקיומה של עילת תביעה מכוח "הרמת מסך" או דוקטרינת "מיזוג דה 

פקטו". לעניין המחאת זכות התביעה בין החברות, המשיבה תמכה בהחלטתו של בית 

משפט המחוזי ובטעמיו, הן ביחס לקביעה כי זכות התביעה הועברה במסגרת עסקת 

הרכישה לנייר חדרה, הן במסקנתו כי בנסיבות העניין מדובר בהעברת זכויות מכוח הדין. 

המשיבה הוסיפה וטענה, בין היתר, כי כתב התביעה מושתת בנוסף על עילות שאינן 

נזיקיות וגם מטעם זה המחאת הזכויות אינה פסולה. לשיטתה, יש להותיר את החלטת 

בית המשפט על כנה ולו משיקולי מוסר וצדק, על מנת שהמזיקות הפוטנציאליות לא 

יצאו נשכרות מרכישת הפעילות של הניזוקה.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה ובתגובה שהוגשה על נספחיהן, מצאתי לדון בבקשה כאילו  .6

ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. לפיכך, המבקשות ייקראו להלן 

המערערות. 

אכן, ככלל, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטה שתוצאתה היא 

דחיית בקשה לסילוק תביעה על הסף והמשך בירור ההליך לגופו, אלא במקרים חריגים 

(רע"א 410/11 סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רו"ח חן ברדיצ'ב, בתפקידו כנאמן על 

הסדר הנושים, בפסקה 33 (3.10.2011) (להלן: עניין סלאלום); רע"א 2387/13 איי.די.איי 

חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, בפסקה 4 (26.12.2013); רע"א 

1926/16 צוריאל נ' מורד, בפסקה 3 (29.3.2016) (להלן: עניין מורד); רע"א 6938/19 

אילני נ' ברוך, בפסקה 23 לפסק דינו של השופט גרוסקופף (20.8.2020) (להלן: עניין 

אילני); חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 208-207 (מהדורה שלישית, 2012)). עם 

זאת, בית המשפט עשוי להידרש לבקשות רשות ערעור שעניינן דחיית בקשה לסילוק על 

הסף מקום שבו מתעורר חשש לניהול הליך סרק, או כאשר יש בהחלטה כדי להשפיע 

באופן בלתי הפיך על זכויות הצדדים (רע"א 8552/16 איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ 

נ' יחזקאל, בפסקה 6 (10.1.2017); רע"א 6853/18 סגל נ' מריליוס, בפסקה 11 

(17.2.2019); עניין מורד, בפסקה 3; עניין אילני, בפסקה 23 והאסמכתאות שם). בהינתן 

שענייננו בטענת סף מובהקת שאם תתקבל הדבר עשוי לייתר הליך ארוך ומורכב, אני 

סבור כי המקרה דנן נופל בגדר מקרים אלו.

5



אקדים ואומר כי דין הערעור להידחות. 

חלק לא מבוטל מטיעוני המערערות נוגעים לקביעת בית משפט קמא בנוגע  .7

לעצם העברת הזכות במסגרת הסכם הרכישה ומכירת פעילות החברה אגב הליך הפירוק. 

איני סבור כי יש בטיעונים אלה כדי להביא לקבלת הערעור.

קביעתו של בית משפט קמא כי זכות התביעה הועברה מהחברה לנייר חדרה  .8

במסגרת הסכם הרכישה היא בבחינת קביעה עובדתית המבוססת על הסכם הרכישה 

ופרשנותו ועל הגיונם של דברים. בית המשפט אפשר לצדדים להביא ראיותיהם בנושא, 

בחן את לשון ההסכם ושמע בעלי תפקידים רלוונטיים בקבוצת החברות – רואת חשבון 

שעבדה כחשבת בחברה ועורכת הדין שכיהנה כדירקטורית בחברה וכיועצת משפטית של 

נייר חדרה, ואף היתה מעורבת בניסוח ההסכם. על בסיס אלה קבע בית המשפט כי זכות 

התביעה דנן נכללת ב"כלל הנכסים" של החברה שהועברו לנייר חדרה במסגרת ההסכם 

אף על פי שהיא לא נזכרת בו במפורש, כפי שלא נזכרו במפורש ובפירוט פעילויות 

ונכסים אחרים של החברה. עוד נקבע כי ניסוח ההסכם באופן כללי מתיישב עם ההיגיון 

העסקי של בעלי מניות בחברות קשורות בעסקת רכישה אגב הליך פירוק מרצון.

 

אומר בקצרה ומבלי להידרש לכלל טענות המערערות, כי לא מצאתי הצדקה 

להתערב בקביעה זו. מסקנתו של בית משפט קמא היא מסקנה מבוססת, בין היתר, בהינתן 

עדויות בעלות התפקיד בקבוצת החברות; בהינתן שדבר דחיית תביעתה של VIG והותרת 

זכות התביעה בידי החברה הובאה לידיעתה של החברה עובר לחתימה על ההסכם (נספח 

6 לתגובת המשיבה); ובהינתן הקשר שבין הסכם הרכישה לפירוק החברה, כפי שעולה 

מפרק המבוא להסכם (נספח 4 לבקשה) והחלטת האסיפה הכללית של החברה (נספח 8 

לבקשה).

המערערות טענו כי מסעיף 2.3 להסכם שכותרתו "הסכמים מסורבים" ניתן  .9

ללמוד שהצדדים התייחסו באופן מפורש להמחאת זכויות, מה שמלמד כי ההסכם אינו 

כולל המחאת זכויות "אוטומטית" והצדדים היו מודעים לכך שהפעילות המועברת אינה 

כוללת זכויות שלא ניתן להעביר. בתגובה לכך טענה המשיבה כי עניינו של הסעיף הנ"ל 

במערכת היחסים שבין חברת הבת לספקים וללקוחותיה שיתכן שיבחרו שלא להמשיך 

בהתקשרות עם חברת האם, ואין להסיק ממנו כי זכות התביעה של החברה לא הועברה. 

הסבר זה מקובל עלי בעיקרו, ומתיישב עם דברי עורכת הדין שהסבירה כי ההסכם נעשה 

ברזולוציה גבוהה, מבלי לפרט את כלל הזכויות והחובות (לרבות תביעות) המועברות 
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בין חברת האם וחברת הבת, וכי כך נעשות אצלם עסקאות "בתוך הבית". הדברים 

מתחזקים לנוכח עדותה לפיה "אם מחר מגיעה תביעה נגד חברת הבת נייר חדרה לא 

אומרת אין יריבות". בנוסף, בית המשפט עמד על כך שהליכי עריכת ההסכם היו קצרים 

ופשוטים, בהינתן היחסים המיוחדים שבין החברות, והמשיבה הוסיפה וטענה כי חתומים 

עליהם אותם בעלי תפקידים: "כולנו יושבים באותו מקום ואחראים לפעילות של אותה 

קבוצה, אני לא מעבירה לעצמי טיוטה ואני אומרת אני חברת הבת וחברת האם...".

אכן, הסכם הרכישה לא מתייחס במפורש לזכות תביעה בסכום משמעותי של כ- .10

30 מיליון ש"ח (סכום שיועבר ל-VIG בגין תגמולי הביטוח שקיבלה החברה), ואף לא 

לזכות התביעה של החברה בגין השתתפות עצמית (סך של 2.5 מיליון ₪) ונזקים נוספים 

שנטען כי נגרמו לחברה עצמה [במאמר מוסגר: אפשרות הניזוק לתבוע בשם המבטח 

ולהעביר אליו את פירות התביעה נדונה במסגרת פרשה אחרת שהערעור בעניינה תלוי 

ועומד – ע"א 206/20 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' טי.אנד.אם גושן – שירותי בטחון 

בע"מ, ואין בהחלטה זו כדי להביע בה עמדה]. המערערות הרחיבו וטענו גם ביחס 

להיעדר אזכור התביעה בדוחות הכספיים ובהערכת השווי (שהעמידה את שווי החברה 

על כ-145 מיליון שקלים), כמו גם למשמעות שיש לתת למתווה העיסקה שבו בחרו 

הצדדים, שאינו מיזוג. בית המשפט קיבל את הסברי עורכת הדין ורואת החשבון של 

החברה ביחס לפירוט הנדרש בדוחות הכספיים, ודחה את טענות המערערות משלא 

הוצגה חוות דעת כלכלית לעניין הערכת השווי. בנסיבות אלה, איני סבור כי טענות 

המערערות מקימות עילה להתערבות. אוסיף ואציין כי בתגובתה לבקשה המשיבה 

הדגישה כי הערכת השווי היתה חשבונאית לצורך בחינת סכום בר השבה של נכסיה 

התפעוליים של החברה לפי תקן חשבונאי, וצוין בה במפורש שהיא לא מהווה בדיקת 

נאותות. 

משדחיתי את טענות המערערות במישור העובדתי, אוסיף ואומר כי לא מצאתי  .11

כי נפלה שגגה במסקנה המשפטית אליה הגיע בית משפט קמא ולפיה העברת זכות 

התביעה בהסכם רכישה אגב הליך פירוק מרצון נעשתה "מכוח הדין". 

טענתן המרכזית של המערערות בהקשר זה היא כי מתווה העיסקה שבו בחרו 

הצדדים – רכישת פעילות להבדיל ממיזוג החברות או הליך של החייאת חברה – חוסם 

את עבירותה של זכות התביעה הנזיקית לנוכח סעיף 22 לפקודת הנזיקין שזה לשונו:

אין המחאה בנזיקין
22. הזכות לתרופה בשל עוולה, וכן החבות עליה, אינה 

ניתנת להמחאה אלא מכוח הדין.
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 Banco Bilbao Vizcaya ,Argentaria.S.A 'בע"א 5251/10 יעקב כספי בע"מ נ .12

(6.1.2013) (להלן: עניין כספי) עמדה השופטת ברק-ארז על היחלשות חלק מההצדקות 

המסורתיות לאיסור על המחאת זכויות בנזיקין, בעיקר בכל הנוגע לזכויות שאינן בעלות 

אופי אישי. הטעם שניתן לכך היה שהאיסור הגורף על המחאת זכות נזיקית לא מתיישב 

עם ההכרה באפשרות להמחות זכויות חוזיות, וההבחנה בין ענפי משפט ביחס לאיסור 

זה אינה תמיד מוצדקת. השופטת ברק-ארז הוסיפה ועמדה על היחלשות התפיסה האישית 

של עילת התביעה הנזיקית ועל כך שהאיסור על המחאתה אינו מתיישב עם תפיסות 

המעוגנות בדיני הנזיקין עצמם, והזכירה את סעיף 19 לפקודת הנזיקין (שעניינו בהורשת 

עילות תביעה של ניזוק שנפטר) וסעיף 21(1) (שעניינו בזכות הנאמן בפשיטת רגל לתבוע 

רק בגין עוולה שגרמה נזק ממון לנכסי ניזוק-פושט רגל) (פסקה 34 לחוות דעתה). אוסיף 

ואזכיר בהקשר זה את פסק דינו של בית משפט זה מהעת האחרונה, שאישר את ביטולה 

של הלכת ידידה הוותיקה (ע"א 38/68 הנאמן בפשיטת-רגל של ידידיה ראובן (יוסף עברון, 

עורך-דין) נ' ידידיה ראובן, פ"ד כב(2) 141 (1968)), ולפיה פיצויים להם זכאי ניזוק פושט 

רגל בגין נזקי גוף שנגרמו לו הם זכות אישית שלו ולכן אינם חלק מקופת הכינוס (דנ"א 

1996/19 קוגן נ' ב.ת.ב - בנייני תעשיה באר-שבע בע"מ (11.1.2021); ע"א 

10217/16 ב.ת.ב - בניני תעשיה באר-שבע בע"מ נ' ג'ינר (17.1.2019)). בכך ניתנה פרשנות 

שונה לסעיף 21(1) לפקודה, וכיום, לנאמן על נכסי ניזוק שהינו פושט רגל מוקנית הזכות 

לתבוע בגין עוולה שפגעה בכושר השתכרותו של הניזוק שנחשבה קודם לכן לזכות 

אישית.

גם בספרות המקצועית הובעה הסתייגות מהכלל הרחב הקבוע בסעיף 22  .13

לפקודה (שלום לרנר המחאת חיובים 244-243 (2002) (להלן: לרנר); מיגל דויטש דיני 

המחאת חיובים 213-212 (2018) (להלן: דויטש)). קיימת עמדה הגורסת כי את ההסתייגות 

מהמחאת זכויות יש להפעיל כתלות בטיב הנזק, נזק אישי (כגון נזק גוף) לעומת נזק 

רכושי-כלכלי, וכי הדבר יתן מענה לחשש מפני ניצול לרעה של מצוקת הנפגע על ידי 

מסחור התביעה (דויטש, בעמ' 213-212; ראו השוו יצחק אנגלרד, אהרן ברק ומישאל 

חשין דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית 669-668 (ג' טדסקי עורך, מהדורה שניה 

מתוקנת ומעודכנת, 1976) (להלן: דיני הנזיקין). המחברים מחזיקים בדעה כי לא ניתן 

לייבא את החריגים שהוכרו בדין האנגלי לדין הישראלי, ביניהם ההבחנה בין זכות 

"אישית" לזכות "רכושית"). לא למותר לציין כי הוראת סעיף 22 לפקודה נפקדת מהצעת 

חוק דיני ממונות, התשע"א-2011, והדבר הוסבר בכך שאין עוד הצדקה לקיומה (וראו 

דברי ההסבר המצוטטים בעניין כספי, פסקה 36).
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ההסתייגות מהאיסור על המחאת זכות בין גופים מסחריים, ובפרט גופים מסחריים  .14

קשורים, הובעה במפורש בעניין כספי. כפי שנאמר שם, קשה להלום סלידה מן ההמחאה, 

מקום שבו גופים מסחריים קשורים ממחים ביניהם זכויות תביעה משיקולי נוחות או 

צורך פרוצדוראלי, בפרט כשהתכלית העסקית של המחאת הזכות נלמדת מתוך הקשר 

עסקי רחב (וראו גם ע"א 2077/92 אדלסון נ' רייף, פ"ד מז(3) 485, 507 (1993) הנזכר 

שם). הדברים נאמרו על ידי השופטת ברק-ארז כשיקולים שראוי לבחון בעיצוב הדין 

הרצוי, הגם שבהיבט של הדין המצוי קיים קושי בישומם הנובע מכך שלשון סעיף 22 

לפקודה לא מבחינה בין מצבים שונים של המחאת זכויות בנזיקין. חברתי השאירה את 

השאלות המתעוררות בנושא לעת מצוא, בהינתן שבנסיבות אותו מקרה זכויות התביעה 

עברו מגוף אחד לאחר מכוח שורת מיזוגים, כך שהחברה הקולטת קיבלה את כל הנכסים 

והחיובים של חברת היעד, לרבות זכויות התביעה הנזיקיות. השופט (כתוארו אז) 

רובינשטיין קבע בחוות דעתו כי ראוי לפרש את סעיף 22 לפקודה באופן תכליתי ומצמצם, 

הדגיש את העיקרון לפיו לא יצא חוטא נשכר, וקבע כי אין לקבל מצב שבו "המזיק יימצא 

כשהוא 'צוחק כל הדרך' ואילו הניזוק ייצא וידיו על ראשו, אם משום שחדל להתקיים 

כתאגיד או מסיבה אחרת של נבצרות. לכך לא יקרא משפט צדק". 

(ליישום פסק הדין בעניין כספי בערכאות הדיונית ראו ת"א (מחוזי מרכז) 

21598-12-12 הכרם - משקאות חריפים בע"מ נ' החברה הסקוטית למסחר ושיווק בע"מ 

(1.6.2014) (השופט י' שפסר); ת"א (מחוזי ת"א) 45609-07-11 גיא גיסין הנאמן להסדר 
הנושים ובעלי המניות של אורליין ייזום והשקעות בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך בתל - אביב 

בע"מ, פסקאות 38-33 (6.6.2014) (השופטת ר' רונן), ערעור על פסק הדין תלוי ועומד – 

ע"א 3030/20. ראו גם ת"א 8746-10-09 (מחוזי מרכז) רו"ח חן ברדיצ'ב בתפקידו כנאמן 

על הסדר הנושים של חברת אפקון תעשיות בע"מ נ' פויכטונגר, פסקאות 35-32 

(16.12.2010) (השופט ע' גרוסקופף), בקשת רשות ערעור על ההחלטה נדחתה, עניין 

סלאלום הנזכר לעיל).

על בסיס אשר נפסק בעניין כספי, בית משפט קמא סבר כי בענייננו ראוי לרכך  .15

את הגישה המסורתית הנוקשה ביחס לאיסור המחאת זכות תביעה, וביסס את החלטתו 

על הפסיקה שעסקה בהמחאת זכות תביעה של חברה שבפירוק על ידי המפרק (ע"א 

7602/09 בנק הפועלים בע"מ נ' CIBEL FINANCIERE S.A (10.2.2011), שם הכיר 

השופט גרוניס באופן תיאורטי באפשרות של המחאת זכות תביעה על ידי מפרק חברה 

לגורם אחר, וראו גם ע"א 8166/11 חברת אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' נ. 

JKV  7102/12 אלה ובניו חברה קבלנית לבניין (1972) בע"מ, פסקה 29 (12.4.2015); ע"א
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BETEILIGUNEGES GmbH נ' מונלייט אלחוט בע"מ (בפירוק), פסקאות 35-30 לפסק 
דינה של השופטת ברון ופסק דינה של השופטת ברק-ארז (11.9.2017)). 

המערערות טענו, בין היתר, כי הפסיקה בעניין המחאת זכות התביעה על ידי 

מפרקים ונאמנים, לא הייתה ביחס לזכויות נזיקיות; כי בשונה מענייננו, באותם מקרים 

בוצע אקט פוזיטיבי ומפורש של המחאת זכות התביעה על ידי המפרק; כי ההמחאה 

אושרה על ידי בית משפט של פירוק; והיה צידוק מהותי באותם מקרים לקבוע, במסגרת 

הליכי הפירוק, שזכות התביעה הומחתה, כשנקודת המוצא הייתה שהכספים יכנסו לקופת 

הפירוק. 

איני סבור כי ההבחנות שביקשו לעשות המערערות בין המקרים מובילה לקבלת  .16

עמדתם. 

כפי שצוין לא פעם בפסיקה ובספרות המקצועית, מקורו של האיסור על המחאת 

זכות נזיקית בחשש למסחר בתביעות הזולת (ע"א 456/71 פילוסוף נ' מדינת ישראל, פ"ד 

כה(2) 604, 608 (1971); עניין כספי, בפסקה 33; דיני הנזיקין, בעמ' 667; אריאל פורת 

דיני נזיקין 437 (2013) (להלן: פורת); לרנר, בעמ' 239; דויטש, בעמ' 211). בין אם נראה 

באינטרס המוגן שבסעיף 22 כמתמקד בעניינו של הניזוק, ובין אם נראה בו כמתמקד 

בעניינו של המזיק (ראו והשוו ללרנר, בעמ' 240-239; פורת, בעמ' 437) – האיסור על 

המחאת זכות נזיקית לא נועד לפטור מזיק מחבותו ולהוציא ניזוק כשידיו על ראשו 

בנסיבות כגון אלה בהן עסקינן. אין להלום כי פירוק תאגיד מטעמים מסחריים לגיטימיים 

וחיצוניים לאירוע הנזיקי, יאיין את זכות התביעה של הניזוק מהתאגיד כאילו לא הייתה 

מעולם, וזו תעלה אבק ותיקבר בארכיון רשם החברות. המקרה שלפנינו מדגים היטב את 

החשש עליו עמד השופט רובינשטיין בעניין כספי, ועמדתי כעמדתו בעניין זה. אין זה 

ראוי כי תביעה מוצדקת לכאורה תיפול מטעמים שבמהותם אינם סיבה לאיונה. גם לטעמי 

גישה זו מהווה פרשנות תכליתית ישירה של הדין ולא עקיפתו (פסקה א' לחוות דעתו).

לשיטת המערערות, מכירת פעילות החברה בקשר עם הליכי פירוק מרצון אינה  .17

מהווה המחאה מ"כוח דין" ולכן אסורה, זאת בשונה ממצב דברים שבו הייתה בוחרת 

החברה לבצע הליך מיזוג כהגדרתו בחוק החברות או פועלת בדרך של החייאת החברה. 

איני סבור כי יש בכוחן של הבחנות אלה כדי להביא לתוצאה המאיינת את זכות התביעה 

הנזיקית של הנפגע, שבחירתו באופן חיסולו כתאגיד נבעה משיקולים כלכליים שאין 

להם ולא כלום עם ההליך המשפטי המתנהל נגד הנתבע המזיק. לו תתקבל גישתן של 

המערערות, משמעות הדבר תהא שפירוק תאגיד מסיבות לגיטימיות לכאורה יאיין את 
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זכות התביעה שלו כניזוק והמזיק יצא פטור בלא כלום. המערערות לא העלו טענות של 

ממש המצדיקות מבחינה מהותית הבחנה שכזו לצורך תחולתו או אי תחולתו של סעיף 

22 לפקודה. ודוק, אין משמעות הדבר שבמישורים שונים לא קיים שוני ואין נפקויות 

והשלכות לדרכים שננקטות על מנת להביא לסיום פעילותה של חברה (למשל במישור 

המס). קביעתו של בית משפט קמא במקרה שלפנינו מתייחסת למכירת כלל פעילות חברה 

אגב הליכי פירוק מרצון לצורך סעיף 22 לפקודה, ולצורך זה, נקבע כי היא מהווה העברת 

זכויות מכוח הדין. לכן, איני סבור שלקביעתו זו יש השלכות בתחום דיני החברות 

והמיזוגים או במישורים אחרים. 

 

המערערות טענו כי אין ראיה לאישור המחאת זכות התביעה על ידי המפרקת  .18

בדו"ח הפירוק הסופי שנערך על ידה או בכלל, ולכן ממילא לא ניתן לטעון כי עסקינן 

בהמחאה מותרת מכוח הדין. עם זאת, הקביעה כי מכירת פעילות החברה (שאליה 

התייחסה המפרקת) כללה את מכירת זכות התביעה היא בבחינת קביעה עובדתית בה לא 

מצאתי להתערב, כפי שהוסבר לעיל. משכך, אין בטענה זו כדי להועיל למערערות.

אכן, בענייננו, משפורקה החברה בהליך של פירוק מרצון, המחאת זכות התביעה 

לא אושרה על ידי בית משפט של פירוק. ברגיל, אישור בית המשפט יכול להעצים את 

כוחה הנורמטיבי של ההעברה ולהסיר את החשש ממסחר בזכויות תביעה הנוגד את תקנת 

הציבור (לשיקול מעין זה במסגרת אישור המחאת זכות תביעה לנאמן במסגרת הסכם 

נושים ראו ת"א 8746-10-09 הנזכר לעיל, בפסקאות 35-32). עם זאת, בית משפט קמא 

התחקה אחר נסיבות מכירת פעילות החברה במקרה דנן וקבע כי העברת הזכויות לא 

פגעה בזכויות צדדים שלישיים ולא הקנתה למשיבה זכויות טובות יותר מאלה שהיו בידי 

החברה. לשון אחר, בית המשפט לא מצא כי מתקיים חשש מסחר בתביעות, כמו גם חשש 

לניצול לרעה של ההליך המשפטי או של מצוקת הניזוק, או כל חשש אחר המצדיק 

ההסתייגות מהמחאת זכות התביעה במקרה דנן.

מהטעמים הנ"ל, איני מקבל גישה דווקנית מעין זו המוצגת על ידי המערערות,  .19

ומקובלת עליי מסקנתו של בית משפט קמא כי יש לראות את העברת זכות התביעה 

באמצעות הסכם רכישה אגב הליך של פירוק מרצון, כהעברת זכויות מ"כוח הדין" לעניין 

סעיף 22 לפקודת הנזיקין. פועל יוצא של האמור הוא שככל שעמדה לחברה עילת תביעה 

בגין אירוע ההצפה נגד המערערות במועד הסכם הרכישה, הרי שהיא עברה למשיבה, 

ובדין ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי. 
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סוף דבר, שהערעור נדחה. המערערות ישאו בהוצאות המשיבה בסך כולל של  .20

.₪ 10,000

ש ו פ ט

השופט ע' גרוסקופף:

אני מסכים.

ש ו פ ט

השופט ד' מינץ:

מסכים אני עם מסקנת חברי השופט י' עמית. בהינתן שהמשיבה רכשה את כל 

מניותיה של החברה עוד עובר לאירוע ההצפה, בהינתן שהמשיבה רכשה את כל זכויותיה 

ונכסיה של החברה ובהינתן הארגון מחדש של החברה, אין הרבה מקום לספק כי מדובר 

בהעברת זכויות "מכוח הדין", לפי סעיף 22 לפקודת הנזיקין.

ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י' עמית.

ניתן היום, כ"ב בניסן התשפ"א (4.4.2021).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט

_________________________
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