אוניברסיטת בר  -אילן
הפקולטה למשפטים
קורס בדיני חוזים תשע"ו  -עבודה מספר 2
הנחיות
 .1העבודה מבוססת על הפרקים הבאים בסילבוס:
א .תת הפרק בנושא מבוא לתרופות – פריט מס' .2
ב .תת הפרק בנושא פיצויים  +פרק הפיצויים בחוק התרופות.
ג .תת הפרק בנושא הפרה צפויה – פריטים .5 ,4 ,1
 .2אין צורך לדון בסוגיות נוספות כלשהן ,גם אם אלה עשויות להיות רלבנטיות לדעתכם.
 .3ניתן להיעזר בפרקים הרלבנטיים בספר :ג' שלו וי' אדר ,דיני חוזים  -התרופות :לקראת
קודיפיקציה של המשפט האזרחי (הספר מצוי בטקסט מלא באתר נבו).
 .4חובה לבסס את העבודה על אסמכתאות משפטיות רלבנטיות (חקיקה ,פסיקה ,ספרות).
האסמכתאות יובאו בהערות שוליים בתחתית העמוד .האזכור יהיה בהתאם לכללי הציטוט
האחיד.
 .5דרישות טכניות :העבודה תוגש כשהיא מודפסת ,אורך התשובה לא יעלה על  3עמודים ,גודל
אותיות מינימאלי בגוף הטקסט  ,12פונט  ,Davidרווח שוליים  2.5ס"מ לכל כיוון ,רווח שורה
וחצי בין השורות ,גודל אותיות מינימאלי בהערות השוליים  .10עמוד השער יכלול את פרטי
המגיש (שם ,ת.ז).
 .6את העבודה יש לכתוב באופן עצמאי .העתקה/עבודות זהות יגררו פסילת העבודה והדבר אף
עלול להיחשב כעבירת משמעת.
 .7העבודה תוגש ביום  12/01/2015לתא הקורס.
שאלה
בתאריך  1/1/15נכרת חוזה לפיו התחייבה חברה א בע"מ (להלן" :א'") למכור לחברה ב בע"מ
(להלן" :ב'") ציוד תעשייתי תמורת  .₪ 1,000,000מועד מסירת הציוד נקבע לתאריך .1/10/15
במועד כריתת החוזה שילמה ב' מקדמה בסך  ₪ 10,000ואת היתרה התחייבה לשלם במועד
מסירת הציוד.
בתאריך  1/5/15התברר ל -א' כי חברה ג בע"מ (להלן" :ג'") זקוקה בדחיפות לאותו ציוד בדיוק
וכי היא מוכנה לפיכך לשלם עליו מחיר הגבוה יותר ממחיר השוק .א' לא היססה ,ניצלה את
ההזדמנות העסקית המוצלחת שנקרתה בדרכה ,מכרה את הציוד ל-ג' תמורת  ,₪ 1,200,000ואף
מסרה ל-ג' את הציוד באותו המועד .במקביל ,א' הודיעה ל-ב' כי לא תוכל לספק לה את הציוד
בחודש אוקטובר וכי היא מוכנה להשיב לה מיד את המקדמה שקיבלה .ב' התעלמה מהודעתה של
א'.
לאחר שחברה א' לא סיפקה את הציוד בתאריך  ,1/10/15החליטה ב' להגיש תביעה כנגד א' .להלן
נתונים נוספים העשויים להיות רלבנטיים:
א .בתאריך  1/5/15שווי השוק של הציוד היה עדיין דומה לזה שהיה בעת כריתת החוזה
( .)₪ 1,000,000באותו מועד יכולה הייתה ב' – אילו חפצה בכך  -לרכוש ציוד דומה במחיר
זהה מחברה אחרת.
ב .בתאריך  1/10/15שווי השוק של הציוד עלה ועמד על .₪ 1,150,000
ג .בחוזה נקבע סעיף של פיצויים מוסכמים בסך .₪ 100,000
מהו לדעתכם סכום הפיצויים שיכולה ב' לתבוע ומהן הטענות השונות אשר יכולים הצדדים
להעלות .הסבירו ונמקו את תשובתכם.
ב ה צ ל ח ה !!

