
פ"חוזים תש-שלבים לניתוח קייס 

?האם נכרת חוזה

לא

12' ל ס"פיצויים תו

מבחנים 

סעד

?מה בוחנים

כן

הצעה וקיבולמסוימות גמירת דעת
(רבינאי)גרעין המסוימות (בראשי)מרוכך(  זדנבק)מבחן אובייקטיבי

( קפולסקי)דין ישן -רשימת עציוני

?האם היו פגמים בכריתה –נשאל , התקיימו יסודות אלו השלמה  /פרשנות-תוכן החוזה לא ברור

עושקכפייההטעיה טעות 
יש חוזה.1
טעות יסודית.2
ס"קש.3

זכות ביטול

בא
היה צריך לדעת/הצד השני ידע.4
-בחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית.5

ל "האדם הסביר ובמקרה הנ

( משותפת)שני הצדדים ידעו .4

ש מחליט אם לבטל"ביהמ

–קשר סיבתי כפול 
ולולא הטעות , טעות שהובילה להטעיה

. לא היה הצד מתקשר בחוזה

מצב תודעתי שלא גילה דברים-הטעייה
.ביודעין או רשלנות. שהיה עליו לגלות

.גם אם הטעות ניתנת לתיקון–זכות ביטול 
(12' ניתן לבקש מכח ס. )אינה מביאים פיצויים

איום או כפייה.1
. כריתת החוזה כתוצאה מאיום-ס"קש.2

(אפל' שפיר נ)זיהויי כפייה 
? חלק מחיי מסחר? לגטימיתהאם -איכות הכפייה.1
' חלש וכו/חזק-עוצמת הכפייה.2

( אקספומדיה: )כפייה כלכלית
איום מפתיע.1
נזק משמעותי ובלתי הפיך.2
מניעת פנייה לערכאה שיפוטית.3

זכות ביטול

,            כבדה-מצוקת עושק. 1
(קיקאון' נסאסי)קבועה /רגעית

ס סובייקטיבי בין המצוקה  "קש.2
.  להתקשרות

.  התעלמות של העושק/ידיעה.3
תנאי חוזה גרועים במידה  . 4

.  בלתי סבירה

זכות ביטול

הגדרת הספק הפרשני. 1
אינדיקציות לכוונת הצדדים.2

,  הלכה ישנה: גישת השלבים
)זולטוב' אתא נ)

מטרתה לשקף את כוונת 
:  הצדדים לפי השלבים

לשון חוזה.1
נסיבות כריתה.2
נוהג בין צדדים.3
נוהג בין חוזים דומים.4
הוראות השלמה.5
ל  "השלמה מתו.6

(אפרופים):גישת אפרופים
מסתכלת  , הגישה ההוליסטית

על כך הדברים במקביל על  
מנת להגיע בצורה המיטבית  

.  לכוונת הצדדים

(שיכון' נפרקש. )כישלון בהבעת כוונת הצדדים בכתב-טעות סופר*
.  פירוש מקיים עדיף על ביטול*
(  כביכול הצד החזק)נפרש נגד המנצח -פרשנות נגד המנסח*

?האם החוזה פסול -נבדוק, לפני שנטען להפרה

חוזה בלתי חוקי   חוזה למראית עין  חוזה על תנאי חוזה הנוגד את תקנת הציבור (חוזה סטנדרטי)חוזים אחידים
חוזה של עבדות או שכירות

(גדליהו' נאדרעי: )ש במתן סעדים"שיקולי ביהמ
( מזרחי' ביטון נ)בצד שמרוויח מאי חוקיות פוגע-הרתעה. 1
ש "תפקידו של ביהמ-שיקול מוסדי.2
.צדק לטובת הצד האשם פחות-(המגמה בפסיקה)הוגנות .3
(כץ ' נסולימני,כפר קרע )

: שיקולים נוספים
-)דבוש' נקונקטיב)מרכזיות אי החוקיות * 

החוזה תקף כי האי חוקיות טפלה

בטלות והשבה. א
בטלות חלקית . ב
בטלות ופטור מהשבה. ג
מניעה/אכיפה חלקית. ד

-הטוען שהחוזה למראית עין
(חזן' חזן נ)נטל ההוכחה עליו 

אם ניתן להכשיר-ביטול
.ש יעדיף"ביהמ

. חוזה שתוקפו מותנה בתנאי מסוים
. לא התקיים אין חוזה-מתלה

. הפסיק החוזה, חדל מלהתקיים-מפסיק
צד שגרם לתנאי לא להתקיים-סיכול

. לא זכאי לביטול

. ביטול-אין תנאי

:תניות בחוזה הנוגדות את התקנה
פטור מאחריות

( שושנה' צים נ)אסור להתנות -נזקי גוף.1
(רפטינג )ספורט אתגרי מותר חוץ מרשלנות .2
( ישופה' רוט נ)תנאים 3נפסול בהתקיים -נזקי ממון ורכוש.3
הפטור הוא גורף# 
הנכס חשוב ומשמעותי# 
ישנם פערי כוחות# 

פגיעה בחופש העיסוק
. שהפגיעה לגיטימית-מבחן הלגיטימיות

(סער ' נ(AES: מבחן הסבירות
. תחום עיסוק והיקפו-ג. מיקום גאוגרפי-ב. זמן הגבלה-א

פגיעה בשיווין 
(בית דין' נרקנט. )ברק מנסה להכניס אך זה לא מתקבל בפסיקה

.ביטול התניה שסותרת

החוזה אחיד . 1
התניה היא חלק מהחוזה .2

. נטל ההוכחה מתהפך–( 4' סע)חזקת קיפוח. 3
(23' לא נמצאת בחריגים סע. )התניה עצמה מקפחת.4

כן

לא

. י בית המשפט"ביטול או שינוי התניה ע
. יש להתחשב בנסיבות כריתת החוזה

הפרת חוזה ותרופות  
(  אלעני' אלתר נ, שמגר: )סוגי חיובים בחוזים3ישנם 

.[  שלובים-דורנר. עצמאיים-שמגר: ויכוח על מהם חיובים מקבילים בזמן]. צריכים להתקיים בו זמנית–שלובים .3.   חיוב אחד תלוי בשני-מותנים. 2.    מתקיימים גם אם צד אחד בחוזה מתעכב-עצמאיים. 1
. (עטרי' ייצוג אמנים נ, שטוענים לחוזר השתדלות צריך להוכיח את מעשיו של הצד השני. )נמדדים ההשתדלות וניסיון האדם-חיובי השתדלות. ב. אדם לא עמד בתוצאה שחיוב בה-חיובי תוצאה. א? מתי אדם נחשב מפר

תום לב בקיום

אכיפה 
.  העדפת קיום החוזה, הסעד הראשי

מצב בו לנפגע ייגרם יותר נזק -מאזן נזק
.בית המשפט יפסוק לטובתו, ללא אכיפה

פיצויים  ביטול והשבה 

/ תרופות בגין הפרת חוזה 
בטלות הפעולה  

צפיות < (ס"קש)הפרה גרמה לנזק < הייתה הפרה < היה חוזה 

10' סע

. תוצאה ישירה-נזק ישיר
(קשה להוכיח. )רווחים עתידים, נסיבתיים-נזק עקיף

.  נטל ההוכחה על הנפגע

ש ראשי לשנות  "ביהמ
במקרים חריגים

(זאב' אולניאל נ. )את ראש ותחום הנזקיש להוכיח: שיעור פיצויים
.המפר עשה את הנזק-סובייקטיבית/ היה עליו לצפות -צפיות אובייקטיבית

(  מלון בת שבע' אניסמוב נ)מבחנים למדד 
(.עקיף)רווחים נוספים שנמנעו , (ישיר)הפרשים בשווי נכסים -קביעת נזק.1
.  פער בין המצב כעת לבין לו קיום החוזה-תיחום שיעור. 2

(מלון צוקים. )במצב בו לא ניתן להוכיח פיצויי ציפייה נוכיח הסתמכות

(בכר' שמחון נ)המפר צריך להוכיח -נטל הקטנת הנזק

11' סע

.ס ונטל הקטנה"קש, אין צורך בהוכחת נזק
:  שלאפשרי במקרים

.שירות, קבלת נכס, חיוב לספק.1
.  חיוב לשלם סכום כסף.2

שיש הפרש בין שווי החוזה לבין הנכס*
(  איינשטיין. )כסכום ההפרש-ביום הביטול

(  אזורים)' ניתן להעריך הפרש על ידי מכירה לצד ג* 

פיצויים מוסכמים 
(פרידמן' חשל נ. )הפיצוי צריך לעמוד ביחס סביר לנזק שנצפה בזמן הכריתה*
(  פרץ' אהרון נ. )פיצוי שניתן ללא אבחנה יחסית יהיה תקף רק אם בפועל יצא סביר*
(  רינגל' לינדאור נ. )התניה על אכיפה חייבת להיות מפורשת ומראש*

.רוצים להביא למצב לולא הייתה הפרה-סעד חיובי

.  ביטול חלקי/זוהי זכות לביטול, הצדדים יכולים לטעון זאת2. סעד יחסית נדיר

-מסוימת/הפרה יסודית מוסכמת
.  זכות ביטול מלאה בהודעה תוך זמן סביר

-הפרה לא יסודית
,  מתן ארכה לקיום עד תאריך מפורש

.  בהגיע לתאריך קיימת זכות ביטול

החזרה הדדית-השבה

(  כלנית השרון. )מ למנוע עשיית עושר שלא כדין"יש להחזיר רווח ודמי שימוש ע*
,  נפחית מההשבה-ל"בתו: צד בחוזה גרם לירידת ערך של מוצר*

(  גינזבורג. )סייג צדק פוטר צד מהשבה-במכוון
(  מבט' לוי נ)ניתן לקבל יותר מסעד אחד במידה ואין כפל פיצוי *
(אדרס. )עונש הרתעתי מכח דיני עושר-שלילת רווחי המפר*

.  לביטול סעד פיצויי. טענת הגנה של המפר–סיכול 

.שונה מאוד/קיום חוזה בלתי אפשרי(3. ס בין האירוע לקיום חוזה"קש( 2. אירוע מסכל( 1: כדי לטעון 
[  שנטען לסיכול נטען גם לטעות. ]הכלת מבחני טעות בכדאיות, מבחן סיכול, מבחן צפיות: יש להוכיח

.  אינתיפאדה-בן אבו| . ל"עמידה דווקנית במקרה סיכול היא חתו–רגב| . מלחמה היא גורם צפוי-נצחוני' כץ נ

מירב אוהב ציוןד   "בס


