
   

גמ"ד    תשובה  =קיבול     על  שמעידה  להצעה 
קיבול    |  לחוה"ח  5  'סקיבול בהתאם להצעה    |  ומסוימות

חניוניםבהתנהגות   ביצוע/  -  ש.ג.מ  לחוה"ח6סעיף  תחילת    |   תיוק/)א( 
)ב( 6  'סשתיקה כקיבול הצעה אינה בעלת תוקף    קביעת 

חזרה    |    לחוה"ח  7  'ס  הצעה מזכה= חזקת קיבול  |  לחוה"ח
קיבול   | מקיבול צריכה להגיע לפני הקיבול )או בו"ז(

; קיבול לאחר פקיעה  לחוה"ח  11ס'  כהצעה חדשה בשינוי  
  .לחוה"ח  9ס' כמוהו כהצעה חדשה ללא קיבול 

יצירת יחס  כוונה ל  =  גמירת דעת
הנבחן מנקודת    עמוםמשפטי מחייב;  

          זנדבנק   אובייקטיבית-חיצונית מבט  

בזכויות  מבלי"–) גמ"ד  "לפגוע  שולל  מעיני    (לא 
הסביר ה  -  האדם  ידע  מה  )המבחן   השני?  צדעל 

המרוכך   : אינדיקציות   (בראשי  –  האובייקטיבי 
תוכן הדברים בין הצדדים | טקסים ומחוות | נוכחות עו"ד | 

חתימות  | משפטית  ביצוע   1לשון  תחילת   | כתוב  מסמך   |

השתמשת בחניון כאינדיקציה לגמירת דעת( -ש.ג.מ חניונים)

רבים פרטים  סיכומי   | מפורט  ומתן  חוסרים   | משא                                                                        וריבוי 

-  
, ברוב המקרים קיומה יכריע אם יש חזקה גמ"ד היאחתימה  . 1

. חוזה ≠אם כי חתימה  חוזה, 
 

כמות מספיקה של פרטים בחוזה; השאלה    =  )מצטבר(  מסוימות

פרטים   ,קפולסקי -רשימת עציוני    גישה ישנה  מתעוררת כשיש בחוזה פרט חסר

| גישה   הוצאות, מועדי תשלום ומיסיםמחיר,  צדדים, מהות הנכס והעסקה,    במכר מקרקעין:
אין רשימה קבועה, נדרשת כמות פרטים   :גרעין מסוימות  -חדשה  

מבחינת הצדדים אין עסקה ללא הסכמה על הפרט  |    רבינאימספקת  
להשלימו  ,  (מהותי) ניתן  חוזה  ולא  יש  מבחינת  |    עדניאין  הצדדים 

ניתן להשלימו  , (לא מהותיעסקה גם ללא הסכמה על הפרט החסר )
בית  יצביעו באותו כיוון    וגמ"דרוב, מסוימות  ל  |   דור אנרגיהיש חוזה  ו

  eThe Peerless Cas  פער ביניהם הגיוני אולם ,הפסנתר

 

 . *ככל שיש יותר פרטים )מסוימות( יש יותר גמירת דעת

מנגנון   -    :)יש חוזה(  לפרט החסר   =   מנגנוני השלמה 
  נוהג   ( |מחיר מחירון)הצדדים הסכימו על הפרט    : מוסכם
אנרגיה או    :דור  הצדדים  בין  היסטוריה/חוזים  ע"פ  השלמה 

:   דור אנרגיה עיקרון הביצוע האופטימלי |  ע"ב מקרים דומים
החסר    השלמת ביותר  הפרט  הטוב  הצד  באופן  לטובת 

להשתחרר מהעסקה חקוקות  |  שרצה  השלמה  |    הוראות 
אובייקטיבית: לשני    השלמה  הוגן  אחר  פרט  הוספת 

 .  בעצמםם  לשלוח את הצדדים להסכי |הצדדים 

 

אין  
 חוזה

פכה  והל  יכול ניצע  ה,  ספציפיתפנייה    =   לחוה"ח   2ס'    הצעה 
בין הצעה להזמנה( )סיווג  אם ההצעה פקעה,   |  לחוזה 

המציע יכול  |    זמן סביר(  1)4ס'  הניצע לא יכול לטעון לחוזה  
ס'  כל עוד הניצע לא מסר הודעת קיבול לחזור מההצעה

להיות    |  10 צריכה  הצעה  עבר    |  יעקובסון   מפורשתדחיית 
ופסילת    פטירה  |  (1)4  הצעה דינה הפקעה המועד לקיבול  

  בלתי הדירה הצעה בלתי חוזרת/  |  (2)4ס'    מפקיעה הצעה  דין
וניתנת להחזרה כל עוד לא    יכולה להיות מותנת בזמן 

 .בר נתן )ב(3 ששלח הודעת קיבול ולפני  הגיעה לניצע

יכולה שתהיה לציבור גם ללא    הצעה לציבור =
 או)  באקראיקיבול יכול להיות    –  קוזליניצע ספציפי )כולם יכולים(  

מבין את ההצעה,    הניצע הסביר, השאלה איך  מאמץובהשקעת    להגיע לקבל פרס(

   . תקפהוכל עוד לא חוזרים ממנה מפורשות היא  ידועה  הצעה צריכה להיות    הפסקת

האפסות     חריג   מבחן  =טענת 
בין המסמך   קיצונישוני    : סובייקטיבי לגמ"ד

שחתם    חשבשעליו   מה  לבין  חותם  שהוא 
 שלילה מוחלטת של הרצון | אם הייתה   בפועל

, והחתימה לא נעשתה מתוך אמון וחופש הבחירה
אמצעים   נקט  לאפסות  והטוען  השני  בצד 

ובנק   לביטוח,הדר חברהאין חוזה  =  לא היה רשלןזהירים  

לישראל יכולהאיגוד  זו  טענה  להתחלף    . 
יש   -  בנק איגוד לישראל  בעושק/כפייה/הטעיה/טעות 

 . לקרוא את החוזה לפני חתימה

 =לחוק המקרקעין    8ס'  דרישת הכתב  
מקרקעין   מהותיתדרישה   )עסקת 

  –  מסמך כתוב של הצדדים ורשתד
שלהם כוונת   תיעוד  שמראה 

ראייתית(  הצדדים    בידי   )לא  ולא 
אינה   |  גורסמן  אחר( הכתב  דרישת 

ואפשר    חתימהבהכרח  מצריכה  
  בוטקובסקי להחליפה בדרכים אחרות

לא ניתן להשלים  

   את הפרט

    ניתן להשלים את הפרט

ומתן   במשא  לב  תו"ל    = לחוה"ח    12ס'  תום 
  לא רק אלה שבחוזה ,  המעורבים לכל הצדדים  כחובת אמירת אמת

  הסתמכות שמעורר    שקר   הוא  , חוסר בתו"לקסטרו  -
)מצג שווא ועידוד    במצב החוזה:  -של הצד השני  

בתו"ל שלא  ממו"מ  פרישה  בניין  הסתמכות(;  ;  קל 
מו"מ ללא כוונת התקשרות; התנערות מהסכמות  

;  קלמר  ; התעקשות על פרט טכני חסרקל בניין  שהושגו
  תוכן העסקה: .  הסתרת התקשרות עם עוד אנשים

הנכס   לגבי  להטעיה(שקר  הפרת    יסודות:  .)דומה 
אלמלא ההפרה לא   קש"ס בין ההפרה לנזקק ונז, החובה

 להניב סעדים.   יכול  - היה נגרם הנזק

וחוזה  מקרקעין( אין דרישת כתבבדיני החוזים )למעט *

 ( ג'נטלמני –וד )חוזה שבכביכול להיעשות גם בעל פה 

 ת על שקר ות שלא מבוססיוהסתמכויש | |      מהסכמות מותר לסגת ככל,*

במשא    סעדים תו"ל  חוסר  מכוח 
הסתמכות/  =  לחוה"ח  12ס'    ומתן   פיצויי 

נועדו להביא את הנפגע למקום התחלתי    שליליים
  םפיצויים חיובייללא המשא ומתן )ללא הנזק( |  

 לו קוים החוזהנועדו להביא את הנפגע למקום  
רק כשיש קירבה   -( אחרתלקיחת הצעה זולה ובפועל על )שקר  מבחן קל בניין

הכריתה   שמנע את  היחיד  היה  תו"ל  וחוסר  לחוזה  גדולה  פיצוי |    מאוד 
חיוביים   ומזכירים  הזדמנויות  שליליים  אובדן  שקר  בגין 

ומתן  במשא  עסקיות  הזדמנויות  לאיבוד  שגרם 
)"זעקת   מבחן קלמר ביטול דרישת הכתב  |    להוכחהקשה    סרק 

הסכם-ההגינות"  כבר  כרתו  על  הצדדים  הסתמך  הנפגע  הקרקע  ,  טוען  שבעל 

ניתן לוותר על דרישת   – (  =אין חתימהשאין כזה כי דרישת הכתב לא מתקיימת

כך גם להחליף   הוגנות והסתמכות הנפגע על השקרבבולט  כשיש חוסר  הכתב  

 (דעת מיעוט בקלמר) יצוע חלקי ומסמכים אחריםאת הדרישה עם ב

   ההתקשרות בחוזהכשנרצה להמשיך את 

   כשנרצה לבטל את החוזה

    *עסקת מקרקעין דורשת רישום, ללא רישום אין העברה ואין עסקה 

חוזה    =  לחוה"ח  14ס'    טעות )נכרת  טעות  בין  בשל    ההבנה פער 
לולא הטעות לא הייתי מתקשר    -  , קש"ס בין החוזה לטעות(למציאות

לולא הטעות אדם סביר לא היה    –   אובייקטיבי   ויסודיות  סובייקטיבי   בחוזה
סעד  =    )א( לחוה"ח14ס'    והצד השני ידע על הטעות  ידיעה:מתקשר בחוזה;  

סעד ייתכן  =    )ב( לחוה"ח 14ס'  הצד השני לא ידע על הטעות    או   ביטול החוזה
ביהמ מטעם  שטעהביטול  מהצד  ופיצויים  |    לניזוק  "ש  הנזק  משום 

ס' אין זכות ביטול    –ע על כוונה לכך  יהטעות ניתנת לתיקון והשני הוד

ע"פ  :  )ד( לחוה"ח14  ס'  אין זכות ביטול  –טעות בכדאיות העסקה  |    )ג( לחוה"ח 14
הטעות לגבי מצב עתידי או קיים? )מצב עתידי   – טדסקי עבר מול עתיד

הטעות היא בתכונות הנכס   שלו תכונות מול שוויאין זכות ביטול( ;  –
  פרידמן  –מוביל   מבחן הסיכון  בשווי אין זכות ביטול( ;  רק או בשווי? )אם  

סיכון לטעות מהסוג שאירע, אין    אם הטוען לטעות נטל על עצמו  –
)הסכם פשרה מהווה נטילת סיכון   בן לולוהתשלום לעיתים משקף את נטילת הסיכונים; זכות ביטול 

טעות במצב    –  טלמון,  טעות בשינוי המצב המשפטי  –  ארואסטי,  טעות לגבי שינוי עובדתי  –  ושלזינגר הצדדים(  

 (דירה מהווה נטילת סיכון שהנכס שווה יותר ממה שידעתהתכנוני )מכירת 

    *הצד שטוען לטעות יטען גם להטעיה

- סובייקטיביקש"ס החוזה הוא תוצאה של טעות  במעשה:  =לחוה"ח  15ס' הטעיה  

קש"ס    הטעיה  מטעה/תוצאה של  ע"י הצד השני  ה  שנגרמוהטעות    למלא הטעות לא הייתי מתקשר בחוזהא

  ; והטעות אינה בכדאיות = זכות ביטול נגרמת לי הטעותלא הייתה    המטעה/האלמלא ההטעי-כפול
  במחדל:   |  )ללא יסודיות(  יודעים, סיכון לא כולל שקר והטעיה בתום לב=כשלא  וופנה  –הטעיה אקטיבית מכוונת  

הטעות  ו  הטעות לא הייתי מתקשר בחוזהאלמלא  - סובייקטיבי  קש"סהחוזה הוא תוצאה של טעות  
- , מחדל באי גילוילו ידעתי היינו)הגילוי -איאלמלא -קש"ס כפול  גילוי כשיש חובת גילוינגרמה ע"י אי  

, הטעות אינה בכדאיות =  ( לא הייתה נגרמת לי הטעותתמיד יש חובת גילוי בטעות הקונה  –  , אשרספקטור 
  : פגמים נסתרים = משתנה ספקטור  המוכר היקף חובת הגילוי על  |    זכות ביטול 

היקף חובת  ; עובדות גלויות )שאפשר לגלות( = אין חובה.  לרוב יש חובת גילוי
מידע   : גילוי מידע מקרי שיכול להניב רווח = חובת גילוי;קרונמן הקונה גילוי על 

יחסי אמון = חובת   | יתרון במידע = חובת גילוי;  המגלם השקעה = אין חובה 
: הטעיה  מצא  ידיעת המטעה:= חובת גילוי |    חשמונאיםגילוי; מצג מטעה או חלקי  

היה על המוכר לדעת על   : הטעיה ביודעין או ברשלנותצלטנר ;  ידע על הטעותהמוכר  רק ביודעין  

:  דויטש;  לא ידע ולא היה עליו לדעת: הטעיה ביודעין, רשלנות או שגגה )תו"ל( שלו;  הטעות
 רק ביודעין   –ביודעין, רשלנות או שגגה, הטעיה במחדל    –הטעיה במעשה  

   לאלמ *קש"ס נבחן ע"פ רוב לפי מבחן הא

ואיום   :רגילה   =  לחוה"ח  71ס'  כפייה   חוזה 
קש"ס   עם  השני  הצד  ביניהם   סובייקטיבימטעם 

הי לא  האיום  בחוזה(;    יתי)אילולא  מתקשר 
בתו"ל .  =ביטולאיוםמתוצאה  כ  החוזה   אזהרה 

על הפעלת זכות אינה איום, אולם איום בהליך  
לא כל איום לקריאה אזהרה בתו"ל  פלילי אינו מהווה  

כפייה  למשטרה   בשפיר  –הוא  פורת  זכות    בן  בהפעלת  ואיום 
אזהרה   אינו  בקיומה  מאמין  אינו  שהמאיים 

.  כפייה(= ייתכן)למשטרה  איום בקריאה  כל    –  שטרסברג בשפירבתו"ל  
כפייה   הכפייה  -מבחני  סוג שפיר  איכות   :

לגיטימי   איום  העסקים הכפייה/האיום  בעולם    המשמש 
: עד כמה  שפיר  עוצמת הכפייה? ;  לא משמשאו לאו  

דיו    ההיה חזק ת ש  צריך ?  ס"קשור לקש הכפייה חזקה  
איום  )כפייה כלכלית(  |     לא איום מכות על מתאגרףבבחינת  

: סחטנות, ב   ; איום עמום ובאי התקשרותכלכלי
ניצול הסתמכות ופגיעות הצד השני; נזק חמור  

מבחנים . אקספומדיה  ; איום מפתיע ממנו ובלתי הפיך  
לערכאות   :מגבילים פנייה  אפשרות  יש  אם 

;  אקספומדיהקבלת סעדים תרופתיים = אין כפייה  ל
; לחץ  מצא בש.א.פ תנאי החוזה הגונים = אין כפיה  

ו/או הסתרת    תשלום חוב-באיאיום    כלכלי בלתי לגיטימי
והסתמכות   סחטנות  מידע  השניעם  הופך    הצד 

   חשין במאיה= כפייה  לרמייה 

          ; יש הטעיה רק : סייג טעות חל גם על הטעיהשלו ופרידמן, תלדע יכול היהאין/יש חובת גילוי, מי ידע או  הויכוח: למי*

   לתיקון הטעות ניתנת : הסייג אינו חל על הטעיה; יש הטעיה גם אםפרג, ארבלאוביטר של  הטעות לא ניתנת לתיקון |אם 

האדם היה מתקשר איתי בחוזה גם לולא הכפייה משום   –*טענת נגד לכפייה 

    תנאי החוזה ההוגנים/השווים

בין החוזה    סובייקטיבי , מצוקת עשוק וקש"ס  חוזה  =לחוה"ח    81ס'    עושק
על המצוקה ותנאי   ידע , העושק (מתקשר בחוזה ייתילא ה והניצול המצוקה אלמלא)למצוקה 

ביטול.   מהמקובל=זכות  גרועים  מתמשכת)רקע  תמצוקה החוזה  טריקל   ( 

 סאסי   בקבלת החלטות, שמגיעה עד פגיעה מבחינה פסיכולוגית  ה וגבוה  בסאסי

ניסיון    - )*מצוקה רגעית וחזקה מאוד יכולה  מצוקה  כ  ייתכן חוסר  לחץ ופגם ברצון 
בסאסי   להתאים |  לנדוי  מהמקובל:(  גרועים  החוזה  לתנאי  שקילות    מבחנים 

שונה ממה    -הסדר חריג;  גנזשוני רלוונטי מצדיק מחיר מיוחד    -התמורות
;  שנהוג   עסקיבשוק  ;    -היגיון  כזו  לעסקה  יכנסו  הגיוניים  צדדים  למה 

התשלום מחושב לפי סיכון ותוצאה    -שקילות התמורות בהתחשב בסיכון
; )חלש( אין גמירת דעת ומדובר    גנזליצירת זהות אינטרסים    תמריצים =;  גנז

 אם זה נראה כמו חוזה זה חוזה  –נגד בהסכם ג'נטלמני אבל לא מחייב משפטית 

אם    =לחוה"ח  19ס' ביטול חלקי 
סעיף  עילת הביטול נוגעת לחלק מהחוזה 

את החוזה    להפרידניתן  2מתוך  1חוזה ספציפי/
ולבטל את החלק הנ"ל, אולם מי שכלפיו 

והוא  נעשתה כפייה/עושק/הטעיה/טעות 
לא היה מתקשר בחוזה לולא אותו פגם  

לבטל את כל    לבחורהוא  רשאי בכריתה, 
 החוזה או רק את החלק הבעייתי

ביטול   =לחוה"ח  20ס' דרך הביטול 
של הנפגע    הודעהחוזה יהיה באמצעות 

למשל  תוך זמן סביר משנודע לו על העילה 

תוך זמן סביר  לצד השני, ובכפייה טעות על 
לחוזה יסכים אסור ש שכן מאז שהכפייה פסקה 

 אם הייתה כפייה 

  21ס' השבה לאחר ביטול 

של כל מה   הדדיתהשבה  =לחוה"ח 
  –שהצדדים קיבלו מכוח החוזה  

  מה שקיבלו לפי החוזה השבה בעין:
כשאי    השבת שווי:, נניח דירה או נכס

אפשר או בלתי סביר להשיב את מה  
 שקיבלו בחוזה למשל שווי עבודות  

 22ס' שמירת תרופות 

ניתן לתבוע   =לחוה"ח 
סעדים אחרים כמו פיצויים 

בנוסף    אחרותמכוח טענות 
 לביטול  

במובן הצר )נקבע בחוזה(    =  לחוה"ח  25ס'  פרשנות  
פרשני: ודו   ספק  עמום  ניסוח  חסר;  משמעי  -פרט 

, שפה שמובילה לתוצאה  סתירה בין סעיפים ;  בחוזה
  עם השלמה   ביחדפרשנות תבוא  בד"כ  .  אבסורדית 

, השלמה יכולה אין חובה לפנות לשניהםשוהשני יטען  ,  לשניהםאחד יטען  |    אתא

קודם נפרש    -   )פגיעה בחופש החוזים(  להקים חיוביים חדשים שלא בחוזה
. תחילה  השלמה פרשנות/מה לא קיים ואז נוסיף לפי  

זה השפה שכלולה בחוזה ושבה    : הלשוןנבדוק את  
יכול להיות שהחוזה בכתב/בעל נכתב,  פה;  -הסעיף 

לניסוח עמום )בהתאם לספק    למשלבעוד האחד יטען  
יטען   האחר  שליליהפרשני(  בחוזה  להסדר  סעיף   :

: נתחיל  לנסיבות נכתב בכוונה כך ולא אחרת. נעבור 
סובייקטיביתעם   כוונת    פרשנות  על  המלמדת 

איך כל צד   –בעת כריתת החוזה   חשיבות עליונההצדדים 
(.  אומד דעת הצדדים )  למה התכוון/הבין את החוזה

  – שיורי  מעמד    לפרשנות אובייקטיבית לאחר מכן, נעבור  

  לא יודעים מגיעים לאובייקטיבית ואם  סובייקטיבית  כלית הקודם מחפשים את הת
איך צדדים/אנשים סבירים/הגיוניים היו מבינים   –

מתוך הנוהג אני לומד על    נוהג שוק )  היגיון עסקי ו  את החוזה

: אם הלשון ברורה אין  בעבר  גישת השלבים|    ( כוונת הצדדים
לנסיבות   )פסיקה(|לפנות  אפרופים    אפרופים   הלכת 

  : יש לפנות לנסיבות גם אם לשון החוזה ברורה מרכזית
 .   ולוי נ' נורקייט ביבי כבישים,  מגדלי ירקותלא השתנה גם לאחר 

האחר יטען    פעולה מסוימת ניתן לעשות*בעוד שאחד יטען כי לא רשום בחוזה אז 

 שאם לא רשום סימן שאי אפשר לעשות. 

סופר     16ס'  טעות 

אחרי שבחנו    =  לחוה"ח  
הצדדים,   כוונת  את 
זאת,   משקף  לא  והכתב 

  הפער כלומר הטעות היא  
שהצדדים   מה    כתבו בין 

לבין    הכוונהבחוזה 
אז   ש " ביהמ  ישלהם, 

לפי  י הכתב  את  תקן 
 פרקש כוונת הצדדים 

 

נגד  פרשנות 
(  1)ב25ס'  המנסח  

הפרשנות    =  לחוה"ח
שהיה    נגדתהיה   הצד 

יתרון   לו 
   בניסוח/בעיצוב החוזה

 

  )ב( 25ס'  פירוש מקיים  

  המקיים פירוש   =לחוה"ח 
ע עדיף  המבטל  "פ  חוזה 

( בחוזים  במ*אותו  יוחד 
 ( לא חוקיים /בטלים

לחוה"ח   26ס'  השלמה  

במובן    = פרשנות 
פרטים   קביעת  הרחב, 
לפי   בחוזה  נקבעו  שלא 
נוהג קודם בין הצדדים  

 או נוהג שוק  

חוזיים   ובזכויות  בחיובים  לב   =   לחוה"ח  39ס'  תום 
מעלה    –החובה   הפרה  בתו"ל,  לנהוג  יש  חוזיים  חיובים  בקיום 

בידי   נשארה  לו  והקביעה  ברור  סעד  כאן  אין  אולם,  סעדים 
לקדם    –: חובה לשיתוף פעולה  שירותי תחבורה  תוכן החובהביהמ"ש.  

החוזה   לרוח  מחויבות  המשותפת;  המטרה  בלסרסוןאת  ;  בייסקי 
ינטרסים  ; מחויבות לאטקסטיל מחויבות למטרת החוזה המשותפת  

יש להתחשב    –: אדם לאדם אדם  מונחים.  סבירים של הצד השני
אינטרס של אחד חשוב   – הדדיות | אדם לאדם מלאך  -באדם השני

כל אחד מתחשב באינטרסים שלו.   – יותר מאחר | אדם לאדם זאב  
חדשים    יכול  39סעיף   לחיובים  מקור  תחבורה  להקים/להוות  שירותי 

היקף  )אולם הצד השני יטען מנגד לפגיעה בחופש החוזים(.    ולסרסון
עמידה דווקנית על זכות באופן שיכשיל את החוזה עשויה   החובה:

דה על הזכות מזיקה לחייב  י להיחשב לחוסר תו"ל, כמו גם אם העמ
; אם העמידה על זכות מזיקה לחייב  ג'רבי ולא מועילה לבעל הזכות 

לבעל הזכות   רק מעט  לא  נשטייןגלפומועילה  בזכות באופן  ; שימוש 
תו"ל   כחוסר  להיחשב  עשוי  לצורך  שלא  בחייב  שפוגע  מתחשב 

;  יתח; התעקשות על פרט טכני עשויה להיחשב לחוסר תו"ל  תחבורה
נבל ברשות החוק/החוזה    –כמו גם שימוש לא צודק בחוזה כמגן  

תו"ל   כחוסר  להיחשב  הפרת  סעדים|      תחבורהעשוי  בגין  תרופות   :
 יתח ושירותי תחבורה, ג'רבי  שנעשתה בחוסר תו"ל    19ס'  חוזה ובטלות הפעולה  

    קשר הדוק ביו תו"ל לפרשנות*

למראית  חוזה 
 =לחוה"ח    13ס'  עין  
שנראה    פסול  חוזה

כאילו הוא מתקיים.  
סוגי חוזים;    2ייתכן  

ונסתר.   לשם  גלוי 
מוניטין    השגת

עסקאות  פיקטיבי או  
או    חזן  פיקטיביות

עסקאות    הסתרתל
כעסקאות  אמיתיות  

מרשויות    חלקיות
מס   תשלום  ואי  מס 

| ביהמ"ש    שווי חלקי  -  ןביטו
לבטל   או  יכול 

את החוזה    להכשיר 
לבטל  הפיקטיבי   או 

ו את  אותו  להשאיר 
 המקורי בעינו.

חוקי   בלתי  או  פסול חוזה    =לחוה"ח    30ס'  חוזה  כולל רצח  , אם 

  לחוה"ח   31ס'    חוזה זה    תוצאותהיבטים פליליים = בטלות החוזה.  
בטלות ופטור  ;  סולימני  19ס'    ; בטלות חלקית21  ס'  בטלות והשבה הדדית  =

; אכיפה חלקית או מלאה )אם הצד השני 31ס'    מהשבה )חלקי או מלא(
מי   אשם יחסי:   -לבחירה בין תוצאות  שיקולים . | 31ס'   (אדרעי קיים חלקו

מאי והרוויח  כנגדו  -יזם  תהיה  התוצאה  פעמיים החוקיות?  ירוויח  ;  שלא 
החוקיות מרכזית? אם מאוד, יהיו  -עד כמה אי  החוקיות:-מרכזיות אי

לא יהיה הוגן   : אדרעי  התקדמות בביצוע;  קונקטיב  -ביצוע=  לא  אם    שיקולי הרתעה
  – אם לאו    להורות על ביטול אם בוצע תשלום והסתמכות מטעם הצד השני

אופורטוניסט יהיה  וצד  ייתכן  שאנשים    :הרתעה  –  הפסיקה גישת  |    ביטול,  לוודא 
- יוכשר נגד הצד שטען לאי לכן , חוקייםלא יכרתו חוזים לא יתנהגו בצורה ראויה  

כפר   החוזהוהכשרת    מוביל  הוגנות)גם המידע הפלילי יעבור לגורמים(;    חוקיות

למעט חוזים  מי שהבטיח יקיים ומי שהסתמכו עליו ישלים את מלאכתו    :קרע

ביהמ"ש ;  פליליים ידון   תפקיד  ולא  ידיו  את  ילכלך  לא  ישנה(:  )גישה 
תצמח זכות מעילה בת עוולה לא  (  דלתובמקרים של כריתות בלתי חוקיים )יסגור  

 תביעה 
    עדיף להציג סיפור משכנע, אחרת ביהמ"ש יחשוב שרוצה לברוח מחוזה –חוקיות -*תו"ל בהעלאת טענה לאי

טעות סופר   | ית*פרשנות אובייקטיב 

    בסבירות גבוההאמור להופיע בניתוח 

   *פרשנות אובייקטיבית

   *פרשנות אובייקטיבית

   *מעמד זיכרון דברים נבחן לפי גמ"ד הצדדים ומסוימות 

 *צריך עיון אם אפשר לבטל כאן בהתנהגות 

   *מי שטוען לכפייה יטען גם לעושק

   *ננתח הצעה וקיבול כשעולה השאלה האם נכרת חוזה? 

 *אחד יטען לפירוש נ' המנסח ואחר לפירוש מקיים 

 שניר אחיעד  בע"ה



 

 

 

 

 \  

הסעיף נדון לעיל, אולם יש    =לחוה"ח    30ס'  חוזה הנוגד את תקנת הציבור  
פגיעה ברשויות מס,  חלק מחוזה בלתי חוקי    לצד שאינו שייך לחוזההיזק  החצנות שליליות    –  הבדלים 

; תקנת הציבור  לחוזה כי מתקבל מבחינתךנכנסת    -טענת נגד  | פערי כוחות שייך לתקנת הציבור    רצח
מפנה למוסר | חוזה בלתי חוקי מופנה כנגד חוק ספציפי; חלקי משמעותי בחוזה בלתי  

הציבור;   בתקנת  הפוגעת  ספציפית  תניה   | בטלות  סעדיםחוקי  חוקי  בלתי  בחוזה   :
התניה שינוי/ביטול  בתקנ"צ   | למס'  19ס'    החוזה  מתחלקת  תקנ"צ  מרכזיות.  :  תניות 

הסדר לא הוגן   –   תניות פטור מאחריות ;  וסר המקובל תניות הסותרות את ערכי המ 
מתחלק ל:    לחוזהלא רק בין הצדדים  באופן קיצוני עם פערי כוחות מבחינה חיצונית לציבור  

ותניית פטור מנזקי   בחוזים רגילים – ציםאי אפשר להתנות פטור מנזקי גוף  -פטור מנזקי גוף
  - רכוש  םורכושניי כסף פטור מנזקים כספיים ; נהרותלא מכסה התרשלות  כשאדם חתם מרצונוגוף 

  - בפטור גורף מכל נזק ונכס חשוב  רוטלא נוגדות באופן גורף תקנ"צ אלא אם מדובר  
ופערי כוחות להצדיק התערבות  דירה, עסקה וכו'  משהו מרכזי שמדגיש את ייחודיות החוזה  

 -: סבירות התניהAESנבחן לאור    –   תניות הנוגדות את חופש העיסוקלטובת החלש;  
לסודות  חשיפה  לא ניתן לנצל את חוזה העבודה להגבלת תחרות אלא אם קשור לעבודה  

מידתית להגנה על אינטרס למשל שנה ולא    -, תקופת האיסורמסחריים, רשימת לקוחות, הכשרה
ולא בכל העולם    אזור ספציפי נניח בשוק רלוונטי    - שנים, תחום גיאוגרפי של האיסורחמש 

תחרות סבירה בכל מה שקרה לידע מסוים,    -, היקף הפעילות האסורהאולי גם לא בכל המדינה
חובת שוויון במשפט הציבורי אך לא    –   תניות הפוגעות בשוויון אבל לא כוללני מדי;  

-   מהותיים-גופים דו,  רקנטוחוק    דיני עבודהלנהוג בשוויון ב:  , יש  אין פסיקה  בהכרח בפרטי
 דירה=מוצר?    – טל- במיוחוק   ומוצרים ושירותים  חברה קדישא מונופול עסקי

    ות=לגיטימי  3 וויישאר 2שנים, ימחקו  5תניות הנוגדות את חופש העיסוק בנוגע לתקופת איסור מעל או  *סעדים )ביטול תניה( למשל 

, רובו או  חוזהכדי להוכיח קיפוח יש להוכיח:    =לחוה"ח אחידים    2ס'  חוזה אחיד  
בעל פה = לא אחיד | נוהל = אחיד    תניה ספציפיתחלקו, משמש להתקשרויות עם צדדים רבים, 

לא ניתן לטעון לקיפוח בהקשרי כסף שנקבעו    לחוה"ח אחידים  23ס'  כחלק מהחוזה )למעט  
פערי כוחות    .מי שהסכים לו  –  לקוחמי שכתב את החוזה,    –   ספק (,  חריגבחוזה האחיד  

הלקוח    .הצד שלא כתב את החוזה  אלאיכול להיות חברה  הלקוח לא חייב להיות החלש    –
, הוא  תולא מתקיימהן  גם אם  .  )מחזק טענה(  חוה"ח אחידים  4ס'    חזקות קיפוח ל  כמה שיותר יטען  
רק הלקוח  פערי כוחות בין הצדדים    :ויצטרך להוכיח  לחוה"ח אחידים   3ס'    תניה מקפחתל  יטען

שנותן יתרון לא הוגן   ללקוח; חוסר הוגנות וחוסר שוויון מובהק בין הספק  טוען לקיפוח
הספק   –)אם פרט הוסר או נמחק  שקילות התמורות; השוואה לחוזה רגיל   ;   מיליגרום  לצד החזק

יטען שכן  לא מדובר בחוזה אחיד יטען ש עסקי    (והלקוח  הן    –   גדוהיגיון  שהתניות  להוכיח  הספק  על 
 | לטובת שני הצדדים ולא רק לטובתו )משום שהוא זה שכתב את החוזה האחיד( 

 במקומו )בהתאם לקייס(  תנאי אחר ספציפי    תוקביעאחידים    לחוה"ח  19ס'  או שינוי התניה  מחיקה  : ביטול  סעדים

   ולהראות בעצם שהתניות הן לטובת שני הצדדים ולא רק לטובתו וכי לא מדובר בקיפוח  למשא ומתן*הספק ינסה לטעון 

אקיים את החוזה בתנאי מסוים )אם... אז(   –ייתכן חוזה על תנאי   =לחוה"ח  27ס' חוזה על תנאי 
. מכך שמי שרוצה להשתחרר מהעסקה יטען כי אחד התנאים לא התקיים לכן אין חוזה.  תנאי מתלה   –

| הסכמת אדם שלישי או קבלת    )א( לחוה"ח27ס'  אם יתקיים משהו ספציפי אפסיק את החוזה    –   תנאי מפסיק 
: מטרתם  )ג( לחוה"ח27ס'  סעדים|  )ב( לחוה"ח27ס' אפשרות של צד להשתחרר מהחוזה  –רישיון הוא תנאי מתלה  

לס' בניגוד    –  לחוה"ח   28ס'    סיכול תנאי|    צו מניעה זמנילמשל  למנוע את הפרת החוזה עוד לפני שהתקיים תנאי מתלה  

הוא לא יכול   )ב(28או גרם לקיום תנאי מפסיק  )א(28 : אם צד מנע את קיום התנאי המתלההמוזכר לעיל ב(-)א ו27
אלא אם לא עשה זאת בזדון/רשלנות  בהתאמה להשתחרר מהחוזה מהטענה הזו שהתנאי לא קרה או קרה  

החוזה בתנאי תלוי בזמן מסוים ואם לא נקבע אז בזמן סביר מאז כריתתו, אם החוזה לא מתקיים  .  )ג(28
     מחוזה דרך השתחררות – לחוה"ח 29ס'  מתבטלבפרק הזמן הזה, החוזה/התנאי המפסיק= 

אזי החוזה קיים, אלא אם נאמר אחרת,     כי זה באשמתו  ,*אם יש תנאי להבאת היתר, אי הבאתו הוא תנאי מפר, אולם קבלן לא יכול לטעון שהחוזה בטל בגללו

   על מי הייתה החובה להוציא את ההיתר? –מכאן שהצדדים יתווכחו בשאלה 

למשל  מה שהוא אמור/הבטיח לעשות  לא עשהיש חוזה, הבטחה והצד השני  =לחוה"ח תרופות  2ס' הפרה 

על    Xסיפק    –התאמה בממכר  אי   . המפר הפר חוזה והנפגע =הנפה יכול לטעון לסעדים, אולם החוזה עדיין Yכשסגרנו 
 סוגי     42ס'  וניתן לקיימו לפני    41ס'  סביר  חיוב שלא הוסכם עליו מועד, יש לקיימו תוך זמן  מחייב אחרי הפרה.  

עשיתי את כל הדברים הסבירים    –   התנהגות סבירה   שקידה ראויהלא עשית והיית צריך. |    –  יש חריגיםהפרות:  
  חוזה השתדלות שאמורים לעשות כדי לבצע פעולה אך למשל זה לא קרה, כל חוזה לשקידה ראויה הוא  

)אחריות    חיוב תוצאה |  קשה  -ניתן להוכיח דרך תוצאות ההתרשלות    -  עטרי  התרשלות, צריך להוכיח  פגיעה במוניטין=נזק ממוני   –  עטרי
  הפרה צפויה |    הפרה במעבר מועד הקיום|  קל    -הוכחת ההפרה דרך התוצאות    המאמצים לא משניםמחויב לתוצאה    –  מוחלטת(

עוד לא הופר אבל ברור שצד יפר, לכן לא צריך לחכות להפרה קונקרטית אלא אפשר להגיש    – החוזה 
: ייתכן ומועד החיוב יגיע ואי אפשר יהיה לתבוע כי הקיום  דחיית קיום|    לחוה"ח תרופות  17ס'  תביעה לסעדים  

ס' הצד השני שטרם קיום    , תנאי לקיום החיוב הוא קיום חיוב של (1)43ס'  סיבות התלויות בצד השני  נדחה,  

דחיית קיום של כל חיוב מקביל תתאפשר רק אם הצד השני אינו מוכן לקיים את חיובו לפי החוזה    (2)43
חיוב שלא תלוי  :  חיוביים עצמאיים:  ייםפרשנכלים  קביעת הסוג בדומה ל  אלתר  סוגי חיוביים|    (3)43ס'    ואם החיובים שלובים

חיובים  ביצוע של שני הצדדים יהיה מותנה זה בזה |    :חיוב מותנה|    באלתרהחיוב      בקיום חיוב של הצד השני
: חזקה על חיובים שנקבעו לאותו  המחלוקתבעת ובעונה אחת.    בתמורה לכסף נניח דירה    חיובים מקבילים =שלובים 

שמגר   -ע"פ כוונת הצדדים  חזקה על חיובים שנקבעו לאותו מועד שהם עצמאיים   ;  דורנר בארבוסמועד שהם מקבילים  

. אם יש צידוק, ייתכן שקבלן לא ייחשב כמפר בחיובים שלובים אלא הקונים אם לא שילמו. צריך  במימון
שהחיובים יהיו שלובים וזו גם שאלה פרשנית, ניתן גם לפנות להיגיון העסקי    כוונת הצדדיםלראות את  

 מעבר זמן רב של פרויקט שמשום כך הפך לחיוב שלוב מתוך הנחה של רצון לקיים את הפרויקט.  נניח 

אזי          אם עבר זמן סביר והחוזה לא התקיים,  –אפשר להתייחס לחיוב שלוב כחוזה על תנאי, ושם *יש לקיים חיובים בסמוך, אולם, 

 .החוזה בטל

ביהמ"ש יפסוק שהחוזה    –סעד הצהרתי בד"כ    הנפגע כתוצאה מהפרת החוזה זכאי לאכיפה   =לחוה"ח תרופות    3ס'  אכיפה  

ביצוע בלתי אפשרי    –  (1)3ס'    . חוזה שאינו בר ביצוע1:  סייגים לאכיפה. אולם מופיעים  שיצהיר את המצב המשפטי/ קיים
ומכך ביצוע לא רלוונטי או לא    ולא ברמה פרקטית, נניח חוזה מכר דירה והדירה נשרפה   קיצוני)החוזה בלתי ניתן לביצוע באופן  

חוזה  .  2|    )עם(  וי שוקלשו   הספציפית )בלי מגדל ביטחון(  על הפער בין שווי דירהלמשל  פיצויים  אולי מתן  ביצוע ו- חלקי של החלק שאינו ברביטול    –  לסרסוןמשתלם  
אכיפה כאן , המיוחדים והאישיים  הספציפייםכאשר נדרש ביצוע ע"י החייב ותלוי בכישוריו    –  (2)3ס'    לשירות אישי 

( ודיני עבודה כשהמעביד תובע החזרת עובד לעבודה  חייא  לא חוזה קבלנות וא  חוזה לשירות אישי ה )תהא בבחינת עבדות /כפייה 
: אם הפיטורין נבעו מאפליה  חריג לסייג)  לא אכיפה העובד אולי יקבל פיצויים, אבל    -   צריאו כשהעובד תובע לחזור לעבודה  

יהיו כנראה כספיים כדי שהמפוטר יהיה    בעבודה, הסעדים  אלישע   ונראה שאפשר להחזיר אותו לעבודה=אכיפה
דה בלתי סבירה  מי|    היה לחפש עבודה אחרתיכול  במצב כאילו שלא פוטר שלא כדין, אולם יחויב בנטל הקטנת הנזק  

: ניתן אם מתקיים אחד מאלה  גישה חדשהלא ניתן לאכוף חוזה קבלנות,    גישה ישנה:  –  (3)3ס'    של פיקוח
: העבודה מפורטת; פיצויים לא יפצו את הנפגע בצורה מספקת; הקרקע עליה צריכה העבודה להתבצע  עוניסון

נגד אכיפה הם    לא מצטברים בהכרח : עמומה ובחינת כל מקרה לגופו אולם השיקולים  הגישה כיוםבידי הנתבע,  
ותר שיתוף פעולה בין : ככל שהחוזה מורכב יותר; ככל שמשך הביצוע ארוך יותר; ככל שהביצוע מצריך יחייא

: על המפר להראות שהנזק שייגרם לו מאכיפה  (4) 3ס'    סייג הצדק|    אין אכיפה  –משמעותי  אם נמצאים למשל בסכסוך  הצדדים  
(, או הנזק שייגרם למפר  מאזן נזקים)   אזימובעולה משמעותית על הנזק שייגרם לנפגע אם החוזה לא ייאכף  

( אולם אם  אי שוויון נורמטיבי-)  מועיל קצתמאכיפה עולה משמעותית על היתרון שייגרם מאכיפה לצד השני  
והפגיעה תהיה יותר גבוהה אם תהיה אכיפה=פטור מאכיפה, אם הנסיבות התקיימו כבר    הנסיבותהשתנו  

חשבת שהוא טוב לך, על    -ומחזיר לחופש החוזים  ,הסכמת לחוזהבזמן כריתת החוזה, המפר לקח זאת על עצמו  
   הפטור כאן הוא מן היושר ולא לשקר  לנהוג בתו"לכן מחויב=אין פטור וגם בטענה לסייג הצדק על המפר  

אכיפה היא הסעד המרכזי אולם כאן    =לחוה"ח תרופות    4ס'  אכיפה בתנאים  
שה כדי  הנפגע.  של  בחיובים  היא  יכול  ההתמקדות  ביהמ"ש  אכיפה,  יקבל  וא 

את האכיפה בקיום החיובים של הנפגע לפי החוזה או בתנאים אחרים    להתנות
מנסיבות העניין, כך ניתן למשל להתנות    םרשאי להתערב בתוכן החוזה ולקבוע חיובים חדשי ביהמ"ש  

   אייזמןאת האכיפה בתשלום נוסף, על מנת למנוע התעשרות שלא כדין של הנפגע 

בין המצב לאחר ההפרה לבין המצב לולא   פער)יש חוזה, הפרה, נזק    =לחוה"ח תרופות    10ס'  פיצויים  

או שהיה עליו   בפועלידיעה  ( צפה  Hadleyבין ההפרה לנזק שהמפר )מבחן הצפיות    וקש"סההפרה(  
  בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה ומכאן שיש לנו גם נפגע   בכוחידיעה  לצפות  

  אזי הייתי מקבל רווח אם הייתי מקבל...    נזק ישיר/מידי:  שמחון  נזק ישיר אל מול נזק עקיף|    צפיות ביחס לנזק

לאחד חוזה גרוע   או חוזה בתנאים עדיפים  למשל של דירה כי בחוזה נקבע מחיר פחותעליית ערך של הנכס    :

: הפירות של נזק עקיףנוצר הנזק.    מכך שברגע שהפרתי  הצדדים אבל טוב לאחר וההזדמנות לא תחזור 
עוד שלב בקש"ס   רווחאזי הייתי מקבל  אם הייתי מקבל... ואם הייתי מקבל...  הנכס, ראיות לרווחים בעתיד  

הייתי מקבל שכירות אם הייתי מקבל את הנכס, ואם מה רציתי לעשות עם הנכס    -וצריך להביא עוד ראיות

ולעקיפים   ידיעה בפועל: פיצויי קיום/ציפייה לנזקים ישירים  הסעדים.  עליו אזי לא היה נגרם לי נזק
 יחום הנזק מול שיעור הפיצויתונועדו להביא את הנפגע למקום לו קוים החוזה.    ידיעה בכוח

להוכיח את גובה הנזק ע"י ראיות    וגם  בלי מספר,  זהנזק  סוג  איזה  : יש להוכיח מהו הנזק  אניסימוב
אולם אם לא ניתן להוכיח את   ראש נזק של אובדן הרווח החוזי- בחוזה ועכשיושווי שוק  באיזה מספר מדובר  

פיצויים לפי  גובה הנזק והוכחנו שקיים כזה, מדובר בשלב ספקולטיבי וביהמ"ש יפסוק  
   על נזקים עקיפים, אותן ביהמ"ש יקבע באופן זהיר מאוד חיוביים פיצויים – אלוניאל אומדנה

 חיוב אוכף  אחרים, דהיינו ביהמ"ש כביכול יכול לטעון שהוא לא אוכף חוזה אלא ל שייך גםחוזים ל שייךלחוה"ח מורה שכל מה ש       )ב( 61*ס' 

תרופות  14ס'  נטל הקטנת הנזק   אם יש הפרה    =)א( לחוה"ח 
לא כשמדובר   מאמצים סביריםמטעם המפר אזי יש נפגע, על הנפגע לבצע  

חיים  שנהג    בסכנת  להוכיח  צריך  הנפגע  הנזק.  את  להקטין  לנסות 
ס' באמצעים סבירים להקטנת הנזק רק כשהמפר מעלה את הטענה  

. אולם,  תעלה, הנפגע לא יצטרך להוכיח  שמתחיל באין המפר=ההוכחה מוטלת עליו, ואם הטענה לא
  לפצות/לשפות אם הנפגע נקט באמצעים להקטנת הנזק, על המפר  
שהפעיל   הסבירים  האמצעים  עלויות  על  הנפגע  שאלת    )ב(14ס'  את   |

הנזק רגישה לזמן, על הנפגע להראות רק נקודת זמן אחת, לא מחייב  
יותר   לקבל  היה  יכול  בה  על קרקעמחיר  מתי,  דירות  לפי    פחות/יותר  )הוכחה 

להוכיח   הנטל  עליו  נזק  להקטנת  שטוען  המפר  על  אולם  החוזה(, 
 .  שמחון נקודת זמן אחרת עתידית בה יוכל הנפגע לקבל אותה תמורה  

 13ס'  נזק שאינו נזק ממון  

תרופות   נפש,    =לחוה"ח  עוגמת 
פנימי   כבדה  עמוקעצב  מועקה   ,

שילם   כשהנפגע  ומשמעותית, 
מחיר נפשי/רגשי. כל האלמנטים  

ס'   גם    10של  לכאן  שייכים 
נזק גם  (.  וצפיות  קש"ס,  )הפרה, 

  אוטונומיה ב  פגיעהפיצויים בגין  
לאדם   שללו  שכן  כאן,  נכללים 

 את החופש/האפשרות לבחור  

 *דרישת הצפיות חלה על נזקים עקיפים ויכול לבוא גם דרך תשלום גבוה שמוכיח סיכון, הבנה ולקיחת אחריות

שלילי  סעד  מול  חיובי   =  סעד 
הנזק  גודל  את  להעריך  יודעים  שלא  במקרים 

כדי    10כשהייתה הפרה, אפשר להשתמש בסעיף  
שלילי  לתת   הסתמכות  –סעד  כל  פיצויי   :

 מלון צוקים   פיצויעליהם  תקבל    ,ההוצאות שהוצאת
)קיום החוזה יגרור הפסד לאחד הצדדים והפרה כאן מונעת    בחוזה הפסד*

פיצויי הסתמכות מכוח ס' סבור שיכול לקבל    חשין  במלון צוקים מההפסד(

 (רחמיםתוך  )ביהמ"ש לא מציל מ  א מסכיםל  מלץואילו  )חוזים יש לקיים(    10

חוזה של אספקת    =לחוה"ח תרופות   11ס' פיצויים ללא הוכחת נזק  
בהודעה  , הודעת ביטול  חוזה שותפות לא נכלל כאןוהפרה שלו    שיפוץ למשלאו שירות    דירהנכס  

: ההפרש בין השווי של הנכס/השירות בחוזה לבין השווי סעדים,  או בהתנהגות
השבת הנפגע למקום לו    –של הנכס/השירות ביום הביטול. ההנחה המרכזית  

קוים החוזה, ופיצוי על פער המוזכר לעיל יתאפשר גם כאשר הנפגע שילם  
זעום  לקרות  .  אינשטייןמהחוזה    סכום  יכולה  מחירים  כתוצאה  עליית  גם 

,  רק הדירות עולות יותר  מעליית ערך הדירות או    כל הדברים עולים יותר   מירידת ערך הכסף
, אם לא נקבע  אזורים   11פיצוי דרך ס'   איןאולם אם השינוי נובע בערך הכסף,  

מנגנון הצמדה לאינפלציה, מי שנטל על עצמו לשלם סכום נהנה מהאפשרות  
י שווה שיקבל  יהיה  נכס, הכסף  לתת  עצמו  על  ומי שנטל  לכסף  ביחס  ותר 

נקבע כי זה משקף את  שהמנגנון  הרבה פחות. ביהמ"ש מעריך לפי פרשנות  
 ללא ההפרש בין המחיר הרגיל לאינפלציה    ערך ריאליומסתכלים על  לא ציפו םה כוונת הצדדים 

 , אין כאן צפיות ואין דרישה לקש"ס בין ההפרה לנזקבקיום חיוביםאין נטל הקטנת הנזק אך ייתכן ויקום מכוח תו"ל  11*בס' 

אם הצדדים הסכימו על    =לחוה"ח תרופות    )א(15ס'  פיצויים מוסכמים  
ביניהם, זה יהיה הפיצוי,    פיצוי )ללא עמידה במבחני    ללא הוכחת נזק מסוים 

. אולם קביעת  הרתעה ופישוט ההליך האזרחי(, מספיקה ההפרה  ללא קש"ססיבתיות וצפיות  
לנזק שהיה    יחס סביר פיצוי מוסכם מוגבלת שכן הפיצויים צריכים להיות עם  

הנזקצפוי   את  לשקף  מבחן  צריך  שכן  עקיפים  נזקים  על  יהיו  לא  והפיצויים  ייתכן   ,
כאן נדרש  לא  אחרים    |  הצפיות  לסעיפים  נזקים  )ב(15ס'  יחס  על  מדובר  אם   =

סעיפים   לכמה  לתבוע  ניתן  ח שונים,  ס'  למשל  לפי  מהנזקים  לפי    10לק  אולם  15וחלק   ,
יהיה כפל  ואחר    15ס'  היינו לא ניתן לתבוע על אותם נזקים במסגרת  - "במקומם"

| ריביות, קנסות או דברים דומים יכולים  פיצוי ויחזיר את הנפגע למקום טוב יותר לו החוזה קוים  
נשאר אצל    – כמוחלטתוך שמשאירים את התשלום   )ג(15ס'    להיות פיצוי מוסכם

פיצוי מוסכם הנפגע מהפרה, גם אם אין עליהם כותרת בחוזה שנוגעת לכך   ייתכן ס' 

כדי לפסול/לשנות תניית פיצוי מוסכם יש להראות שהפיצוי נקבע ללא    .מתחבא
חשל  יחס סביר לנזק שהיה נצפה כתוצאה מסתברת מההפרה בעת כריתת החוזה  

 .פרץ אהרון נ' פרידמן ונ' 

 אזי נמכור לשני ונפר עם הראשון  הרבה שלםמוהשני הפקת רווח כתוצאה מהפרת החוזה כשאחד משלם מעט  –*הפרה יעילה 

טוענים לביטול, אולם בכל אופן אפשר לבטל בגלל הפרה אבל אם יש    כשלא מעוניינים בהמשך החוזה  = לחוה"ח תרופות    6ס'  ביטול  
הפרה שניתן להניח  –  הפרה יסודית מסתברת )מכללא( : סוגי הפרה יסודית 2.  ולשם נשאף להוכיח יש זכות ביטול חזקה מאוד  הפרה יסודית 

הפרה  )כשהצדדים לא פירטו מהי(;    ביטון נ' פרץ   לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו רואה מראש את ההפרה ותוצאותיה
לתניה גורפת בחוזה שעושה הפרות להפרות יסודיות בלי הבחנה, אין תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת  הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית    –  יסודית מוסכמת

וכפופה    מוגבלת| אם ההפרה לא יסודית זכות הביטול    )א(7ס'  זכות ביטול    יש אם ההפרה יסודית    =   7ס'  זכות ביטול    .כריתת החוזה
  - סייג הצדקו  מחויבים למחול על איחורים קליםהוספה של כמה ימים לתשלום    –הארכה לקיום החוזה תוך זמן סביר    -מתן הארכהלחיובים:  

יכולה להפוך הפרה יסודית להפרה לא    השתהות בביטול.  אבו זייד, מי מהצדדים ניזוק יותר מהביטול והתוצאה תהא בעדו  מאזן נזקים
יסודי  אם החוזה ניתן להפרדה וחלק מחלקיו הופר  |  חלאבין יסודית ויש לתת מכך הארכה, אולם לא בטוח שיש סייג צדק על זכות הביטול 

אי לבטל את החלק האמור או את  עם השפעה על החלק הספציפי, ניתן לבטל אותו, ואם ההפרה יסודית ושל כל החוזה, הנפגע זכ  או רגיל
 כל החוזה.  

הזכות בידי הנפגע לבסס את תביעתו לפי ס'    =לחוה"ח תרופות  12ס' שמירת זכות  
אינה באה    11  ס'  , ותביעה מכוחיחד אולם הוא יכול לטעון אף לשניהם    11או ס'    10

אולם,   ולא דומים   בראשי נזק שונים, אבל רק כאשר מדובר  10  תביעה מכוח ס'   במקום 

.  11להוכיח גם נזק, למרות שדרישה זו אינה מופיעה בס'     10עליו להוכיח את שניהם ומכוח ס'  אם הנפגע בוחר לתבוע לפי שני הסעיפים 
 .זאת כדי להחזיר את הנפגע למצב בו היה לו קוים החוזה ולא להעניק לו פיצוי יתר 

 *אם הטענה לאכיפה תתקבל או לאו, הנפגע עדיין יטען לפיצויים בשל ההפרה 

 שניר אחיעד  בע"ה



 

  

  . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . .. . . . . . .. . 

 בע"ה

ביטול בהפרה יסודית    =  לחוה"ח תרופות  8ס'  אופן הביטול  
יהיה תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה, כשההפרה לא  

דרך  יסודית הביטול יהיה תוך זמן סביר מאז שחלפה הארכה.  
הסעיף עצמו מחייב הודעה, אולם הפסיקה מרחיבה    -הביטול

זה:   בהתנהגותאת  אחר,    -גינזברג  ביטול  מישהו  עם  חתימה 
  תביעה כביטול|    פעולהכללי וגם  שיתוף-איסירוב להעברת דירה,  

)במקרים    -מונסגו תביעה  או  תביעה  כתב  באמצעות  ביטול 
האמורים לעיל יש מעין סיכון שכן ניתן להסיק שלא ביטלתי  
את החוזה ומכאן כשאני מתנהג בניגוד אליו זוהי כן ההפרה(.  

אם לא יהיה  -מעלה אדומים הודעת ביטול יחד עם הודעה הארכה| 
בטל.קיו החוזה  הארכה,  לאחר  ביטול  ם  א.  סוגי  ביטול  : 

: החוזה בטל מרגע הביטול  בעקבות הפרה בפיצויים מוסכמים 
ב.   נשאר.  המוסכם  הפיצוי  פגם  והלאה,  בעקבות  ביטול 

כל   –: פגם  טדסקי, פרידמן וברק בכלנית השרוןכל החוזה לא קיים.   : בכריתה

 : מרגע הביטול ש. לוין | : כל החוזהצלטנר | מרגע הביטול –החוזה לא קיים, הפרה 

תרופות    9ס'  השבה   היא    =לחוה"ח  בעין:  הדדיתההשבה  מה    –  השבה 
  לבחירה מנגנונים    2.  שוויו של מה שקיבל  –   השבת שווישקיבל על פי החוזה;  

שהנפגע  או בלתי סבירה או    בלתי אפשריתאם ההשבה בעין    בין ההשבות:
הברירה היא בידי  בהשבה ספציפית של המפר וגם בהשבה שלו כלפי המפר    חרב

דירה  כשאתה משיב משהו אתה משיב את מה שקיבלת, את הנכס עצמו .  הנפגע

למשל  ריבית    – כלנית השרוןמה שהפקת מהנכס    –  ודמי שימוש ראויים  או כסף למשל

טוען  הקבלן  הנפגעים רוצים השבה אולם  )  מבט  לוי נ'  צירוף תרופות  .  )התגוררת שם(  ושכירות על דירהעל כסף  

ת שכירות, הנפגעים טוענים שלולא החוזה, אין שימוש כי לא היו משיבים א- דמי שימוש ראוייםתשלום  הדדיתלהשבה 

ואין חובה  שלילי  וגם פיצוי הסתמכות    חיוביפיצוי ציפייה    אפשר לקבל :  (הדירה
לדיני עשיית   1ס'  : המקור להשבה  סייג הצדק.  הנפגעים בלוי נ' מבט זכו  בהדדיות ההשבה

  ניתן להפחית/לפטור השבה-   2ס'  ומקור לפטור או הפחתת השבה  עושר ולא במשפט  
לעומת  הפחתה   כיום  לב   בעברגדול  השווי  הלשווי  בתום  לרעה  מצבו  שינה  הנפגע  לקיום   אם 

 גינזברג בהסתמך על מה שקיבל במסגרת החוזה   של שני הצדדים המשותפים אינטרסיםה

 השבה באה בעקבות ולאחר ביטול *

הציפייה  2 אינטרס  סעד      =. 
קיום  חיובי/ אבוד   /חוזה    פיצויי    רווח 
שהרווח    ציפייה/מהחוזה   )ומכך  יתקיים  שהחוזה 

נועד להעמיד צד במקום בו היה    – יתקיים(  
החוזה(   קוים  )לו  ההפרה  קל  לולא  מבחן 

, אלו פיצויים מכוח  חיוביסעד  ייתכן ואכיפה הוא    בניין לעיל

 לחוה"ח תרופות  15ייתכן , ו13, 11, 10סעיף 

 

)ע"י המפר בזמן הכריתה(נסיבות מסכלותיש חוזה, הפרה,    =   )א(18ס'    סיכול   שהמפר לא יכול היה למנוע ו  : בלתי צפויות 
  סעדים = אזי יש    קש"ס בין הנסיבות המסכלות להפרה, יחד עם  ביחס לנסיבות צפיות    ביצוע בלתי אפשרי או שונה מהותית מהמוסכםוה
פיצויי הנפגע על הוצאות לקיום   אין אכיפה ואין פיצויים, לשיקול דעת ביהמ"ש: השבה בעין; השבת שווי; השבה חלקית;  :)ב(18ס' 

, שאותה מעלה המפר נגד טענות הנפגע לתרופות.  בטענת הגנה. מדובר  חיובייםרק פיצויים שליליים ולא    =שיפוי(רק פיצויי הסתמכותהחוזה )
הוא נדיר או לא סביר, לא הופך  יות=אין סיכול, אם לאו=יש, אולם עצם זה שאירוע  ו; אם הנסיבות צפצפיות:  מבחני הסיכול 

: נטל על עצמו  המפר פטור אלא אם ;  מרכזי  , נצחוני  סיכון,  , הפסיקה עברה למבחן אחרנצחוניעליית מחירים למשל לפי    שהכל צפויאותו ללא צפוי, מכאן  
להתרחשות האירוע המסכל או  )מפורש( או ביצוע העבודות במחיר שיעלו לפי החוזה )משתמע(  למשל ללא תלות בתנאי הקרקע  (  במשתמע או במפורשאת הסיכון )

.  נצחוני סיכול  בד"כ  אין    –  ההלכה .  פערי כוחות  –מה שהקבלן יודע בהשוואה לידע של בעל הקרקע  להתרחשות האירוע    את הסיכוןשראוי להטיל עליו  
חוסר תום  כמוה כ  של הנפגע  ועמידה דווקנית על זכותלנוכח שינוי הנסיבות  ביצוע בעייתי    רגב  מסיכול לתום לב:  כרסום בהלכה

 ולא רק כמגן מפני תביעות עתידיות  לטעון לבטלות החוזהאפשר להשתמש בסיכול כחרב   בן אבו  ממגן לחרב; להגנה על המפר    מהווה סיכולולב 

 
,  לנצחוניוהשני שוב יחזור   לבן אבווהראשון  לנצחוני, האחר לרגבצד אחד יטען הצדדים יתווכחו בשאלת הסיכון בעוד  –ממשבר למשבר *

 כמעט תמידבד"כ טענה לסיכול תעלה עדיין לא ידוע איך הקורונה השפיעה על סיכול, בקייסים  

 למטרות  ואכיפה פיצוייםמ*

להשבה הנמצאת  לדיני עשיית עושר ולא במשפט    1הוא ס'    נורמטיביהמקור  ה  =  . אינטרס ההשבה3
להשיב בחזרה את מה    יש  –  שלא כדיןלמנוע התעשרות  על מנת  וזאת    9ס'  בחוה"ח תרופות  

כשהשבה בעין  או אם בשווי    למשל דירה- השבת הנכס עצמו שנקבע בחוזהשהצדדים קיבלו מכוח החוזה אם בעין  

.  עין או שווי תלויה בנפגע(  :לחוה"ח תרופות שם ברירת אופן ההשבה  9בהשבה לאחר ביטול בס'    המופיעתוספת  בלתי אפשרית או בלתי סבירה )
אם נפגע שינה מצבו לרעה בתום לב    לדיני עשיית עושר ולא במשפט  2ס'  ג הצדק  מכאן שמתקיים גם סיי

שלו   ההשבה  את  להפחית  או  לפטור  ניתן  החוזה,  במסגרת  שנקבע  מה  על    גינזברג בהסתמך 
 בגין נזק ההשבה )דמי שימוש(   השבה )סעד שלילי( ניתן לקבל פיצויים חיובייםמתוך  -  לוי נ' מבטובהשבה אין הכרח שתהא הדדית  

רווחי המפר   .  4 על מנת למנוע    =  אדרסשלילת 
המפר   כדיןהתעשרות  שהמפר    –שלא  מה  את  לוקחים 

לצד    הרוויח  זה  את  ונותנים  שלו  של    המקורי מההפרה 
שנגדו   הופרהחוזה  הוא    החוזה  בחוזה  המחיר  שבהם  ובמועד   Xבמקרים 

- יורד לשווי במועד הביטול ה הדירה נמכרת לצד שלישי ו ו  Y X+ - שווי הדירה עולה לההפרה  

X  ,שכן,   11-ו  10ונראה לכאורה שאין כאן פיצוי לפי ס'  , כוונת הקונה המקורי הייתה להתגורר

 ומקבל מיליון לו החוזה קוים היה משלם  – ואין נזקהחוזה ליום הביטול  ןבי  אין פער

מטרות  
דיני 

 :  ותהתרופ

י יפיצו  -  שלילייםסעדים    =  אינטרס ההסתמכות  .1
תרופות לחוה"ח    10שם מכוח ס'    צוקיםמלון  לעיל  למשל    –על קיום החוזה    הסתמכות

משא   יפיצוי  /  ניתן לקבל פיצויים שליליים  את שיעור הנזק  להעריך/אם לא ניתן להוכיח
במקום בו היה לולא    צדנועד להעמיד  – כריתת חוזה  / מתן

לעיל  קיבל    החוזה נ' מבטתפנית  וגם    לוי  חיוביים  פיצויים  גם  לקבל  ניתן  כי  נפסק  שם 

אם הייתה    –  גם לא ניתן לבקש ביטול ואז אכיפה(  –  כסעדים סותרים)בעבר נחשב    שליליים

  | שיפוי=בד"כ סעד שלילי   כמוסכם בחוזה, לא היה צורך להשיב ולשלם דמי שימוש ראוייםדירה  

.   
 .תרופות ראויות הן תרופות שמגיעות לאחת המטרות י )לא יתר ולא חסר, אופטימלי(|סעד שלילי או חיובי והתמקדות בנפגע או במפר כדי שביהמ"ש יסבור שמדובר בפיצוי ראו –*מספיק שאנחנו עומדים באחד המטרות 

 מסיכול למטרות *

 מביטול והשבה למטרות *

ישנה את הדין/המצב המשפטי/התוצאות המשפטיות )כלומר אי אפשר יהיה לטעון  זה    , למעשה, איך זה ישנה את הדין בישראל? למה   –מכאן השאלה   עולהבשינוי סעיפי חוק מבחינת ביטול    :)דין קיים(  מול דין מצוי  ()מה טוב/ראוי/רצוי שיהיה בדיןרצוי    דין
, כלומר דברים אחרים יעשו את אותו הדבר בדיוק  החלל יתמלאל  שאולי יזוזו טיפה מבחינת ההגדרה המשפטית והמילולית, אב  סעיפים אחריםלטעון לסעיף והיום כבר לא(. למה זה לא ישנה את הדין הקיים? כי יש  פעם  היה אפשר  -לסעיף מסוים, כך מוצגת הניגודיות בין מצבים: פער

 האם ראוי או לא לבטל את הסעיף?  –במקום הסעיף האחר. אולם הדבר יפגע בזכויות מסוימות אך מצד שני לא בהרבה מאלה. מכאן שיעלו הטיעונים/השיקולים בעד ונגד השינוי 

 .עכשוויתזכות  אל מול)נכס שעדיין לא עבר בטאבו(   עתידית זכות        |  )זכות בדבר, קניינית לגבי כל האנשים(  in remזכות   לעומת)פרסונלית, אישית, לאדם ספציפי, חייב ובעל זכות(   in personaזכות       |  חוקזכויות הנובעות מכוח  אל מול מחוזהכויות הנובעות ז

 .הכול שפיט-אקטיביזם שיפוטי  מולריסון יכולת השיפוט   –ריסון שיפוטי       |  , פסילת תניות, הגנה על החלששוויוןהערך המוביל:  –  גישה סוציאלית אל מול  , כיבוד תניותולא פערי כוחות, התערבות מועטה  שוק חופשי, רצון הצדדים  חירות: שוויון כוחות, הערך מוביל – גישה ליבראלית 

ביהמ"ש מהווה    – שיקולים מקומיים   מול( הכי טוב  הלכהצריך להחליט בשביל כל המדינה, לכן יש לקבוע את הכלל )   –שיקולים רחבים |         חל על המון מקרים  –   כלליודין   מעורפלת הבחנה    – סטנדרטים    אל מולחל על סוג מסוים של סיטואציות    –   ספציפיודין    חדה הבחנה    –כללים 
 .רשות פסיכולוגית כדי לקבוע הכי טוב בין שני הצדדים 

  מול  אחרת הנטל נופל על כולנו מבחינת מיסים והכבדה על המערכת השיפוטית כך שכל תובענה תהא נדונה ארוכות  – "שמ על ביה הקלהנמוכות ועלויות שיפוט        |   ללא הסבראפשריות יותר בריחות   –הצדדים הוגנות    מול   פחות צדדים שבורחים מהתחייבויות  –התקשרויות יעילות 
   .להוציא צדקהיא המטרה לא משנה הכסף  –  גבוהותועלויות שיפוט על ביהמ"ש   הכבדה

למשל  )  אפשר להתנות עליה –חובה דיספוזיטיבית   לעומתאי אפשר להתנות עליה  –חובה קוגנטית  |      שימוש בוודאות מצד מי שמכיר את הדין נגד הצד השני  – חוסר הוגנות/רמאות מולידיעת מצב משפטי  –וודאות |       בעלויותירידה   אל מול בעלויות עלייה  –עלויות כריתת חוזים 
 .(לחוה"ח תרופות 15ר' דוגמא מס'   םייחודיי עיצוב הסדרים תרופתיים

מי הם השחקנים הנכונים לקבל החלטה בעניין? אין סומכים על    –כשירות מוסדית  |        אם מדובר בפערי כוחות יש להתערב בחוזה  –הוגנות    אל מולהמטרה לקיים את מה שהצדדים רצו    –הגשמת רצון הצדדים  עם החלש |       ולהטיבהמטרה להוציא צדק    מול   הדיון  סופיותעקרון  
 .הצדדים והמחוקק  אל מול  )כל שופט והדעה שלו( כראות עיניושופטים שיש להם מרחב תמרון ואפשרות קביעה  

  – פגיעה בחופש החוזים פטרונליזם/ לעומת  יש להתערב -  )חינוך(  הרתעה|       ניגוד נורמות/ערכים בחברה  מול אי חוקיות |       את הצפיות הסבירות של הצדדים  תסותרה עמימות  לעומת  (ודאות משום ידיעת החוק)פתח לאופורטוניזם  אחרת ישנו עמימות   ע"י  מניעת רמאות/מניפולציה
 .תערבלה ןאי

  – תפקיד ביהמ"ש אל מול )ביניהם(  תמריצי הצדדים|        הפרטיביחס לשוויון במשפט   התערבות יתר  לעומת   הציבוריחובת שוויון במשפט  |        (כפר קרע להתייחס לשניהם   אפשר)*כשיש הסדר ספציפי אזי אמור לחול ההסדר הספציפי ולא הכללי, אולם   כלליהסדר   לעומת  ספציפיהסדר  
 כוללני.

 .חוזה תרופות מכוח  לעומת דיןתרופות מכוח      |  תוצאה ביחס לנסיבות  – דין מהותי מול דרך ההגעה אל התוצאה   – דין פרוצדוראלי      |  חסרפיצויי   אל מול יתרפיצויי |       לולא החוזה   –סעד שלילי    לעומתלו קוים החוזה, לולא ההפרה   – סעד חיובי 

 

 

 

 

 

 

 מהפרה לסיכול *
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החוזה/ביטול    הצדדים רוצים? ביטולמה    –של הצדדים    לתוצאות הרצויותיווג ביחס  ס  –  סיווג הכפולשאלת האת  חשוב להעלות בין אם בכתב ובין אם בראש  ניתוח קייס תמיד  כשאנחנו באים לבעת    –באגרגציה )בכלליות(  

 כמעט להופיע  הללו דוקטרינות שיכולות  כל    –  סיכול וחוזה אחיד,  טעות סופר,  שלילת רווחי המפר,  חוזה הפסד.  ציפי עצמוהספ  לעובדות הנמצאות בקייסהטענות ביחס    סיווגומכאן שאלת    פיצוייםיה או אכיפה ותניה/שינוי תנ
. ייתכן ונעלה ספקות בנוגע לטענה מסוימת לכך  שמש"בטופס המשמש לכל ההתקשרויות" אלא משתמע מן המילים כי הוא מכי מדובר  תכן ולא יהיה נתון  ייד במיוחד  , בחוזה אחיומצריכות מחשבה  תמיד

נגד מאוד חזקות אך    מקס' הדעות שלנו ביחס לאופן שבו לא ניתן לטעון את הטענה יהיו טענות  ,סיכוי הצלחה   20%-גם מתחת ל  שיש להן  תטענו  שהיא אינה מתקיימת לדעתנו, אך חשוב להעלותחשוב  ונ
של   תכונווהאחר יטען כי מדובר בטעות בת  נכסהיטען כי מדובר בטעות בשווי  צד אחד  :  (תכונות )שלו מול  שווי    –מבחנים לכדאיות העסקה  , לדוג':  פונג-פינגנענה בדרך של  בפרט,    .ו אותןנ כי העל  להראות

אלא    לכל טענות הנגדהתייחס  חשוב לראות שאם אכן לא נשאר מספיק זמן, לא ל  פונג!-ל מבנה של פינג. לשמור תמיד ע" :באכיפהלסייגם  לאכיפת החוזה המקורי ואילו אחר יטען  : אחד יטען  אכיפה|    נכסה
 לאחר החוזה  -עדים ספוסט חוזי מישור חוזי ו מישור , לפני החוזהחוזי -טרוםמישור לשלבים:  יש לחלק את הפתרוןת! התייחס חסר לעובדוליא עובדות יתר אבל גם לא לא להמצ. המרכזיים הטענה מרכיבילציין את 

 שניר אחיעד  בע"ה


