
מסוימות

גמירת דעת

כניסה לחוזה

דרישת הכתב

הצעה וקיבול

פקיעת ההצעה

חלוף זמן סביר

פסלות המציע או הניצע

פטירת המציע או הניצע

חלוף המועד לקיבול

דחיית הניצע

חזרת המציע

הצעה בלתי חוזרת

אופני הקיבול

הצעה לציבור

תום לב במשא ומתן

עילה

סעד

הפרת חובה

קשר סיבתי

נזק

סעד חיובי

סעד שלילי
קירבה גדולה לחוזה

חוסר תום הלב הוא
זה שמנע את החוזה

פגמים בכריתת חוזה

טעות

הטעיה

עושק

ביטול בעקבות פגם

כפיה

חוזה

טעות

יסודיות

קשר סיבתי

הטעות אינה
ניתנת לתיקון

הטעות אינה רק
בכדאיות העסקה

תכונות מול שווי

עבר מול עתיד

מבחן הסיכון

טעות

טעות שאינה בכדאיות העסקה

טעות שאינה ניתנת לתיקון

קשר סיבתי כפול

איום לא לגיטימי

חוזה

הטעיה

חוזה

מטעם הצד השני

קשר סיבתי סובייקטיבי

חוזה

מצוקת העושק

קשר סיבתי

ידיעת העושק

תנאי החוזה גרועים מהמקובל

זכות ביטול

השבה לאחר ביטול

ביטול בהודעה

ביטול חלקי

כריתת החוזה



תוכן החוזה

פרשנות

תום לב בקיום חוזה 

חוזים פסולים

קיפוח בחוזה אחיד

כלים פרשניים נוספים

גישות פרשניות

אמצעים פרשניים

קשיים פרשניים

לשון החוזה

נסיבות

נוהג

גישת השלבים

גישת הפסיקה

תוכן החובה

פרשנות נגד המנסח

טעות סופר

פירוש מקיים

סעד

חוזה הנוגד את תקנת הציבור

חוזה בלתי חוקי

חוזה למראית עין

תניות פטור

תניות הפוגעות בשוויון

תניות הפוגעות בחופש העיסוק

עסקה פיקטיבית

עסקה נסתרת

תוצאות אפשריות

שיקולים לבחירה בין התוצאות

גישות בפסיקה

בטלות והשבה

בטלות חלקית

בטלות ופטור מהשבה

אכיפה חלקית או מלאה

אשם יחסי

עומק אי החוקיות

ביצוע

הרתעה וחינוך

הוגנות בין הצדדים

האם החוזה אחיד

חזקות הקיפוח

מבחן הקיפוח

סעדים



יציאה מהחוזה

הפרה

מטרות התרופה

אכיפה

פיצויים

ביטול והשבה

סיכול

חיוב השתדלות מול חיוב תוצאה

זכאות לתרופות לפני ואחרי מועד החיוב

שלילת רווח

אינטרס ההשבה

אינטרס הציפיה

אינטרס ההסתמכות

אכיפה בקירוב

סייגים לאכיפה

סייג הצדק

שירות אישי

סייג הפיקוח

החוזה אינו בר ביצוע

פיצויים לפי סעיף 10

פיצויים לפי סעיף 11

פיצויים מוסכמים

נטל הקטנת הנזק

פיצוי על נזק לא ממוני

חוזה

הפרה

נזק

קשר סיבתי

צפיות

נטל הקטנת הנזק

חוזה

הפרה

ביטול

הפרשי שווי

הפרה יסודית מול הפרה לא יסודית

השבה הדדית

השבת שווי

דמי שימוש

שילוב סעדים

חוזה

הפרה

קשר סיבתי

נסיבות מסכלות

סעדים


