
האם נכנסנו אל דיני 
?החוזים

חוזה הוא הסכם בין : הגדרת יסוד
שני צדדים או יותר שהמשפט 

.נותן לו תוקף מחייב

?הסכם גנטלמני
?הסכם פוליטי

?הסכם למתן ציון
?deminimis

האם יש ספק 
לגבי כשירות 

?משפטית

תרשים כשרות 
כןמשפטית

האם 
ההסכם 
?שפיט

לא

לאאין חוזה

ניתן לדון בשאלה האם נכרת חוזה



?האם נכרת חוזה

גמירות דעתמסוימות

ד"סימנים לזיהוי ג
הסימנים יכולים לעזור אך 
היעדר אחד מהם או כולם 
אינו שולל גמירות דעת

קביעה מפורשת בחוזה1. 
בלפור – מערכת ' ל משל בלפור נ. נסיבות2 

יחסים משפחתית נניח שאין גכוונה ליצירת 
במערכת יחסים עסקית נניח . יחסים משפטיים 

.שיש כוונה ליצירת יחסים משפטיים
נוהג3. 
שימוש בשפה משפטית4. 
מסוימות5. 
התנהגות הצדדים לפני ואחרי6. 
חתימה 7. 
העברת כסף8. 

המבחנים חייבים להיות אובייקטיבים 
דנציגר' שמגר בזנדבנק נ

ד"בחוזה מתנה נחמיר בדרישה להוכיח ג
בנוסף יש דרישת כתב

בייניש בבראשי

הסכם שאושר על ידי בית 
משפט

הדבר מהווה הוכחה כמעט 
ד"גמורה בדבר קימה של ג

מור' בית הפסנתר נ

כדי " כן"מסוימות מתקיימת כאשר די באמירת 
מ נוסף"להפוך את הפנייה לחוזה ללא מו

דנציגר' שמגר בזנדבנק נ

דרישת כתב מהותית

בעסקאות מקרקעין
בחוזי מתנה

בהסכמי ממון בין בני זוג

דרישת המסוימות ואיתה 
דרישת הכתב המהותי רוככו 

במהלך השנים
בית , רבינאי,זנדבנק 

הפסנתר
הגישה העכשווית היא 

שהמסוימות כפופה לגמירות 
הדעת

במקרה של חוסר : ולכן
במסוימות ניתן להשלים לפי 

:הסדר הבא

מנגונוי השלמה 1. 
מוסכמים בחוזה

עיקרון הביצוע האופטימלי2. 
ניתן לשימוש כאשר צד רוצה 

להשתחרר מהחוזה בטענה 
שחסרה מסוימות והצד השני 
מוכןלבוא לקראתו עד קצה 

הטווח

הנוהג בין הצדדים 3. 
או הנוהג בחוזה 

מאותו סוג 
לחוק החוזים' 26 ס

השלמה מכח חוק4. 

לא ניתן להשלים מסוימות כאשר ישנה דרישת 
:מהותית וגם:כתב
פ שנוגדת את אחת "בין הצדדים יש הסכמה בע1. 

.מהוראות החוק הדיספוזיטיביות
גבסו' זוננשטיין נ, מנדיס טורס' ברון נ

אין הסכמה על מה היה אמור להיות בחוזה2. 
שולר – הייתה חסרה הסכמה על התמורה' לוין נ

יכול להיות שבית המשפט ישלים , כשאין דרישת כתב
גם פרטים כאלה



: הצעה צריכה לכלול
פניה1. 

ד"העדה על ג2. 
מסוימות מספקת3. 

:קיבול צריך לכלול
הודעה שנמסרה למציע1. 

ד"העדה על ג2. 
חופפת באופן מלא להצעה3. 

הצעה וקיבול

בהצעה לציבור הקיבול יהיה 
על פי רוב בהתנהגות

כניסה לחניון, לדוגמא
חניונים. מ.ג.ש

פקיעת הצעה

תוך זמן סביר
ח"א לחוה' 8 ס

,  אם נקבע תאריך
.בחלוף התאריך

' 4 )1(ס

, פטירת אחד הצדדים
הכרזתו פסול דין או 

פושט רגל
' 4)2(ס

כאשר הניצע דחה 
את ההצעה

' 4 )1(ס

חזרה מן ההצעה צריכה 
להתבצע 

בהודעה סבירה לניצע לפני 
שהתקבלה הודעת קיבול

חזרה מההצעה בלתי הדירה 
צריכה להתבצע 

בהודעה סבירה לניצע לפני 
שההצעה הגיעה לניצע

דרישות צורניות 
שנקבעו בחוזה 
לגבי הצעה אינן 
חלות לגבי חזרה 

מהצעה
בר נתן' תשובה נ

דחיית הצעה צריכה 
להיות מפורשת 

ואקטיבית
יעקובסון' נוה עם נ

קיבול צריך להתבצע 
בדרך שנקבעה בהצעה

א"מד' רוזנר נ

שתיקה יכולה להיחשב כקיבול באחד 
.משלושה מצבים

יש מערכת חוזית קודמת במסגרתה 1. 
נוצר נוהג דהשתיקה היא קיבול  או 

.הסכמה
הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את 2. 

' 7(חזקת הקיבול של ס)הניצע 
מ ממושך בין "כאשר מתנהל מו3. 

צדדים ואחד מהם עורך שינוי קטן 
.בחוזה והשני מבליג

חזרה מהקיבול צריכה להתבצע 
בהודעה למציע לפני או יחד עם 

הגעת הודעת הקיבול
' 10ס

תוקפו של זכרון דברים

חזקת אי התקפות קובעת כי לזכרון 
.דברים אין תוקף עד שיוכח אחרת

(גת' מצא בבוטקובסקי נ)

קביעה מפורשת
ברק ברבינאי

עד שיוכן "הניסוח 
.מחייב" חוזה פורמלי

נסיבות

מסוימות
מן שקד' רבינאי נ

בעסקת מקרקעין צריך שיצוינו הצדדים 
המחיר ומועדי , תיאור הנכס, להתקשרות

התשלום
גת' בוטקובסקי נ

שימוש בשפה משפטית 
נוהגגת' בוטקובסקי נ

חתימה
ברק ברבינאי

אין צורך בחתימה1. 
שני הצדדים יכולים לחתום בנפרד2. 
ככל שיש חשיבות לחתימה חשובה חתימת המוכר3. 

התנהגות הצדדים לפני ואחרי
גת' בוטקובסקי נ

קביעה , השקת כוסיות, לחיצת ידיים)
(להיפגש למחרת

העברת כסף



תום הלב

:הגדרה
(ברק בבית יולס)לא עוד אדם לאדם זאב אלא אדם לאדם אדם  

39(פרחמובסקי בכיתה )עקרון תום הלב אוסר על נקיטה בטקטיקות המניבות רווח קטן לצד הנוקט בהם ומסבות נזק עצום לצד השני 

מ  "חל מתחילת המו
.עד סיומו( פניה)

קסטרו' פנידר נ

חל על כל אדם המעורב 
מ גם אם אינו צד "במו

בחוזה
קסטרו' פנידר נ

חל בין אם נשתכלל חוזה 
.ובין אם לאו

קסטרו' פנידר נ

בלתי ניתן להתניה 
( קוגנטי)

קסטרו' שמגר בפנידר נ

הסתרת פרטים מהותיים
קסטרו' פנידר נ

פרישה ממשא ומתן
' קוט נ, פנטי' יצהרי נ

ארגון הדיירים

מ ללא כוונת "ניהול מו
התקשרות

העלאת דרישות בלתי 
סבירות או בלתי חוקיות

גבסו' זוננשטיין נ

יצירת מכשולים המונעים 
אפשרות קיבול

זפניק' שיכון עובדים נ

ניצול מצוקה
(בדומה לעושק)

התנהגות בלתי שוייונית 
במכרזים

רביב' בית יולס נ
רעננה. מ.ר.ע' קל בנין נ

?מה נכלל בחוסר תום לב

איזה סעדים יכול לקבל מי שנפגע 
?כתוצאה מחוסר תום לב של הצד השני

ב קובע ' 12 ס
פיצויים שליליים
דהיינו הסתמכות 

והשבה

חוזה יכול להשתכלל גם בהיעדר דרישות מהותיות 
.וניתן לאוכפו התבסס על עקרון תום הלב

גיא' ברק וגולדברג בקלמר נ

חוזה יכול להשתכלל גם בהיעדר דרישות מהותיות וניתן 
.לפסוק פיצויי קיום בהתבסס על עקרון תום הלב

רעננה. מ.ר.ע' ברק בקל בנין נ



פגמים בחוזה

חוזה למראית עין
' 13ס

טעות והטעיה
-15ו' 14 ס

אם לשני הצדדים היה ברור 
, שהחוזה או חלק ממנו אינו אמיתי

.החוזה בטל מדעיקרא
המבחן הינו סובייקטיבי

ע "לשיטת ברק יש בחוזה למ
הגלויה , שתי מערכות חוזיות

אם ניתן לזהות . והנסתרת
, ד ומסוימות"בחוזה הנסתר ג

יש להתייחס אליו כחוזה לכל 
.דבר

לשיטת בכור החוזה בטל 
.לגמרי

מזרחי' ביטון נ

צד שלישי שהסתמך על החוזה 
יראו את החוזה לגביו . בתום לב

.כאילו הוא קיים
ב' 13 ס

יסודות 
עילת טעות

חוזה

טעות
פער בין מה שחשב הטועה למצב 

העניינים בזמן הכריתה
למעט טעות בכדאיות העסקה בלבד

ס סובייקטיבי בין הטעות "קש
יסודיותלהתקשרות

ידיעת הצד השני נדרשת כדי 
להקנות זכות ביטול עצמאית

א14 

טעות יכולה להיות בין בעובדה ובין 
בחוק

טדסקי-מועד התרחשות הטעות 
פרשנות חדשה לחוק שהתרחשה לאחר 

חתימת החוזה – אינה מקימה עילת 
(קאשי' ארואסטי נ)טעות 

פרידמן- מבחן הסיכון 
פרט שהתגלה לאחר חתימת חוזה הנוגע 
לחלוקת סיכונים אינו מהווה טעות כי 
הצדדים צריכים לקחת בחשבון גם 

אליאס ' בן לולו נ.)גילויים עתידיים
(הפניקס' ושלזינגר נ

שלו- עובדות מול שווי 
הערכה שגויה של נתוני ריבית והצמדה 

מהווה טעות בכדאיות העסקה ואינה 
(גלאור' נחמני נ)מקימה עילת ביטול 

יסודות עילת 
הטעיה

' 15ס

ס "קשחוזה
סובייקטיבי טעות

הטעיה על ידי הצד 
השני או אחר מטעמו

ס בין "קש
ההטעיה 
לטעות

הטעיה יכולה להיעשות 
גילוי עובדות -  גם באי

אשר חלה עליהן חובת 
גילוי

מקורות לחובת גילוי
תום לב' 12 – ס1. 
חוק , חוק השכירות, כל דין אחר למשל חוק המכר2. 

...ע"השליחות חוק ני
נוהג3. 
(אהרוני ' בייסקי בבית חשמונאי נ)נסיבות 4.

הטעיה יכולה להיות 
ברשלנות ובתום , בזדון

לב
שמגר בשפיגלמן

טעות הניתנת לתיקון
ג' 14ס

אם הטעות ניתנת לתיקון והצד השני מציע לתקן 
.לא ניתן לבטל את החוזה, לפני שבוטל החוזה
זה יחול אף על הטעיה אולם ' ההיגיון מחייב כי ס

מלשונו נראה שלא כן

הסעד במקרים אלו הוא ביטול עצמאי תוך זמן סביר בטעות שהצד השני ידע עליה ובהטעיה וביטול על ידי בית משפט בטעות שהצד השני לא 
.ידע עליה

(יוסף' גינזברג נ)ע "ובכפוף לדיני ע' 21 פ ס"במקרים של ביטול נדרשת השבה ע
ניתן לחייב את הצד הטועה בפיצויים שליליים( ב)14י בית משפט "במקרה של ביטול ע

' 19(ס)ניתן לבטל רק את החלק הנגוע בטעות 
הביטול מול הנזק לצד השני -בית המשפט צריך לאזן בין הנזק לטועה מאי. בית המשפט יכול להחליט שלא לבטל בהתבסס על שיקולי צדק

(גלאור' נחמני נ)שיהוי בביטול ויכולת תיקון הנזק לצד שלא טעה באמצעות פיצויים , רשלנות הטועה: שיקולים שעוזרים להחליט הם. מהביטול
כי בהטעיה בדרך כלל יש גם חוסר תום לב' 12 ניתן גם לחייב את הצד המטעה בפיצויים וזאת מכח ס



(המשך)פגמים בחוזה 

יסודות 
עילת כפיה

ס סובייקטיבי בין "קשכפיהחוזה
הכפיה להתקשרות

י הצד "גרימת הכפיה ע
השני או אחר מטעמו

בעבר כפיה נחשבה רק איום לפגיעה פיזית 
בגוף או ברכוש

הצטברות אירועים יכולה שתוביל להגדרת 
מצב ככפיה

אפל' כהן בשפיר נ-שטרסברג

גם כפיה כלכלית יכולה להיחשב ככפיה 
:כאשר

האיום הוא מפתיע1. 
הנזק הצפוי חמור ובלתי הפיך2. 

המאוים חשוף ופגיע3. 
אקספומדיה' מלץ ברחמים נ

פנפורד' ודברים דומים אמר חשין במאיה נ

אם תנאי , גם בהינתן מצב של מצוקה כלכלית
לא ניתן , החוזה סבירים בהתאם לנסיבות

מערבים )להתייחס למצב כאל כפייה כלכלית 
(את ההגינות והסבירות מעושק

בנק לאומי' מצא בשאפ נ

הפסיקה לא דורשת  
שהכפייה תהיה העילה 
הבלעדית  או המכרעת 

להתקשרות

כפיה שנגרמת על יד אחר 
שלא מטעמו של אחד 
הצדדים אך בידיעתו

ע"משאר בצ
קרן' דיור לעולה נ

כפיה לאחר החתימה לא 
מהווה כפיה

קרן' דיור לעולה נ

אזהרה בתום לב על הפעלת 
זכות אינה מהווה כפיה 

(ב)17
 

אזהרה על מימוש איום בהליכים פליליים
ערבויות אינה כפיה

אלקו' איליט נ

איום בהליכים פליליים 
שטרסברג כהן )נחשב כפיה 

(אפל' בשפיר נ

.איום בהליכים פליליים תלוי בנסיבות
איום על , איום על החייב כנראה שלא

.בן משפחתו כנראה שכן
איום בהליכים הנובעים מחוב לגיטימי 

כנראה שלא
.מחוב לא לגיטימי כנראה שכן

(אפל' בן פורת בשפיר נ) 



(המשך)פגמים בחוזה 

יסודות 
עילת עושק

חוזה

מצב העשוק
במצוקה הנובעת מחולשה 

גופנית או מחוסר , שכלית
ניסיון

ס סובייקטיבי בין "קש
העושק להתקשרות

תנאי החוזה גרועים 
במידה בלתי סבירה מן 

המקובל

היחס בין תום לב לבין עושק

כץ' קדמי בגנז נ

כשלא מתקיימים תנאי עילת העושק 
ניתן עדיין לבדוק האם יש כאן חוסר 

תום לב

י העושק"ניצול המצוקה ע

נדרשת ידיעה על מצב 
הנפגע או עצימת עיניים 

רשלנית
קיקאון' טירקל בסאסי נ

לא קיים איזון בין הערכים 
ככל שיחס . המוחלפים

ההמרה נוטה לרעת העשוק 
כן יטה בית המשפט 

להתערב
קיקאון' טירקל בסאסי נ

גם מצוקה עראית וחולפת
קיקאון' לנדוי בסאסי נ

' ושטרסברג כהן בשפיר נ
אפל

במצוקה ארעית וחולפת ניתן 
לזהות החמרה בשאר 

דרישות העושק
מסקנה מהיחס בין סאסי )

(לשפיר

נדרש מצב של חומרה 
ושקיעה ממש

מסקנה על דרך השלילה )
(כץ' מגנז נ

אין צורך שהעושק יצור את 
רק בכפיה אנו . המצוקה

נדרשים לתנאי זה

לא נדרש שהעושק יהיה 
הסיבה היחידה או המכרעת 

להתקשרות
(אפל' שפיר נ)

כאשר הסטנדרט ידוע בית המשפט משווה 
לסטנדרט

כאשר החוזה הוא ייחודי – בית המשפט יחיל את 
אמות הצדק שלו

כאשר המקובל אינו הוגן
ע"שמגר ישווה למקובל וברק משאיר בצ

אלקו' איליט נ

כץ' קדמי בגנז נ

יש להיזהר מלהחיל את עקרון תום הלב 
 אחרת נמצא עד מהרה שתום הלב 
מתפשט כמו גידול פרא ומאיים על 

היציבות של דיני החוזים ועל עקרוןם 
חופש החוזים

.הסעד בעושק ובכפיה הוא ביטול עצמאי תוך זמן סביר
(יוסף' גינזברג נ)ע "ובכפוף לדיני ע' 21 פ ס"במקרים של ביטול נדרשת השבה ע



חוזה פסול

כריתה

מטרה

תוכן

אי חוקיות

חוסר מוסריות

נוגד את תקנת 
הציבור

חוקיות עמדת הפסיקה היא כי יש לראות את החוזה - כאשר צד אחד בלבד מודע לאי
כבטל ולהביא בחשבון בעת מתן הסעדים את תום ליבו של הצד השני

?מה נוגד את תקנת הציבור

הגבלת פניה 
לערכאות וצמצום 
סעדים משפטיים

ישופה' שמגר ברוט נ
קבע כי תניה הקובעת שקבלת 

חזקה בדירה מהווה ראיה חלוטה 
.מנוגדת לתקנת הציבור ובטלה

פנפורד' שמגר במאיה נ
הסכם ויתור שחתמו היהלומנים 

מנוגד לתקנת הציבור

פגיעה בזכויות יסוד

ד הארצי "ביה' ברק ברקנט נ
לעבודה

אפליה מחמת גיל מנוגדת לתקנת 
הציבור

הגבלת תחרות

רדגארד' פרומר נ
תניייה המונעת מעובד לעבוד 
במקום אחר מנוגדת לתקנת 

הציבור כאשר אין חשש להעברת 
סודות מסחריים

ברק ושמגר בקסטנבאום
מניעת כיתוב לועזי על מצבות

.חוזה שבטל מחמת פסלות יש לבצע השבה
' 31(ס. )ניתן לפטור צד מהשבה או מחלקה במידה שבית המשפט מחליט שמן הצדק לעשות כן

(כץ' אור בסולימאני נ)כאשר החוזה ניתן לחלוקה ניתן לבטל רק את חלקו הנגוע בפסלות 
(בארי' אור בשילה נ)מ יכול לאכוף אפילו חוזה פסול "במקרים מסוימים ביה



חוזה אחיד

נוסח של 
חוזה

, כולם או מקצתם, תנאיו
י צד אחד מראש"נקבעו ע

תנאיו משמשים כתנאים לחוזים 
רבים בין מנסח החוזה האחיד לבין 

אנשים בלתי ידועים במספרם 
ובזהותם

תנאיו משמשים כתנאים 
לחוזים רבים

סעיף התואם תנאים 
שאושרו בחקיקה או חיקוק

תקנון נחשב כחוזה אחיד 
למרות שלכאורה לכל 
החברים באגודה יכולת 

להשפיע על ניסוחו
יעקב' אנגלרד באגד נ

סעיף העוסק בתמורה

תנאי בחוזה אחיד הוא כל תניה בחוזה אחיד או תניה מאוזכרת או הפניה למסמך או להסכם אחד וכן כל תניה אחרת שהיא חלק 
.מ לגביה במיוחד לצורך חוזה מסוים"למעט תניה שהתנהל מו'( שלטים בחניון וכדו, פ"הסכמות בע)מההתקשרות 

חוזה המיועד לרופאים בלבד 
נחשב עדיין כחוזה אחיד כי לא 
ידוע אילו רופאים ישתמשו בו

היועץ המשפטי' בית יהונתן נ

חובה חקוקה לתקן תקנון לא מכשירה את סעיפי 
התקנון

ההתאחדות לכדורגל' ארגון שחקני הכדורגל נ

סעיף התואם תנאים שנקבעו 
בהסכם בינלאומי

תנאים שנקבעו בהסכם 
עבודה קיבוצי

מה לא ניתן לתקיפה כחוזה אחיד

?מה נקרא תנאי מקפח

.קיפוח לקוחות או יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לקיפוח לקוחות- תנאי שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה : לחוק החוזים האחידים' 3 ס

' 4חזקות קיפוח ס

פטור בלתי סביר מאחריות
גד הגבלת ' ש נ"היועמ' לדוג

אחריות הקבלן לשנה

קביעת או שינוי חיובים 
המוטלים על הספק לאחר 

כריתת החוזה
יעקב' אגד נ

העברת אחריות לצד שלישי

קביעת או שינוי מחיר או 
חיובים המוטלים על הלקוח 

לאחר כריתת החוזה
משען' עיזבון מילגרום נ

יצירת תלות בין הלקוח לספק או לצד שלישי 
או הגבלת חופש ההתקשרות של הלקוח

(איסור פרסומת)ארגון שחקני הכדורגל 
(משך חוזה ארוך)בית יונתן 

פ חוק או "שלילת זכויות המגיעות ללקוח ע
פ החוזה או סיוגם באופן לא סביר"ע
(שלילת הזכות להערות אזהרה)גד ' ש נ"יועמ

העברת נטל ההוכחה למי שלא היה מוטל עליו
נטל להוכיח התרשלות )בנק לאומי ' ש נ"יועמ

(הבנק כתוצאה משימוש בשירותים טלפוניים

שלילת זכות להשמיע 
טענות מסוימות בבית 

משפט

קביעת איזור שיפוט בלתי 
סביר

אשטון ' השקעות בנין נ
קבעו שניתן להגיש )

(תביעות רק בירושלים

קביעת בוררות כאשר לספק 
יכולת השפעה גדולה על מהות 

הבוררות וזהות הבורר

.תנאי השולל או מגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות בטל מדעיקרה: לחוק החוזים האחידים' 5 ס



חוזה על תנאי

תנאי מפסיקתנאי מתלה

אם התרחשות התנאי תלויה באחד 
הצדדים או שצד נטל על עצמו להביא 

הרי שמדובר בתניה , להתרחשות התנאי
הכל תלוי . חוזית רגילה ולא בתנאי מתלה

בניסוח

החוזה נתון במצב של 
קיפאון עד התקיימות התנאי 
או עד חלוף הזמן שנקבע 

להתקיימות התנאי ובהיעדר 
זמן סביר, זמן שנקבע

החוזה אופרטיבי אלא אם כן 
מתרחש התנאי

כאשר חוזה טעון הסכמת אדם שלישי או 
חזקה שקבלת , פ חיקוק"רישיון ע

ההסכמה או הרישיון הינם תנאי מתלה
לחוק החוזים' 27 ס

זוהי חזקה הניתנת לסתירה

אם אחד הצדדים מונע את קיום התנאי המתלה או גורם לתנאי המפסיק הוא לא יכול לטעון לבטלות של 
(השתק)החוזה מכח אותו תנאי 

אם הצדדים הסכימו שמותר לסכל: 1. חריגים
אם הסיכול התרחש בתום לב2. 



סיכול

לא היה יכול למנוע את שינוי בנסיבות
השינוי בנסיבות

:בעבר חוסר צפיות הוכר רק בשני מצבים
מקרה מוות בחוזה לעבודה אישית

שינוי בחוק שהפך את הביצוע לבלתי חוקי

הפיכה באוגנדה ומלחמה בישראל ניתן לצפות אליבא 
דלנדוי

המפר לא ידע ולא היה 
עליו לדעת

קיום החוזה תחת הנסיבות 
החדשות בלתי אפשרי או 
שונה באופן יסודי ממה 

שהוסכם עליו

כיום הורחבה עילת הסיכול
ט מאמץ את מבחן הסיכון"משהב' אנגלרד ברגב נ

מדינת ישראל הסיכול התרחב גם לאפשרות '  באבו נ
בניגוד למצב בעבר כאשר הסיכול . תביעה מצד המפר

.היה רק מגן מפני תביעות בגין הפרה

מצב דומה לסיכול הוא בו שני הצדדים 
.פעלו שלא על פי המתווה החוזי
ניתן לפעול בשיטה פורמליסטית 
.המסתכלת רק על הכתוב בחוזה

ניתן לפעול בשיטה דינמית המסתכלת 
.על ההתנהגות

ד סופרגז נוקט את "בית המשפט בפס
לגבי העבר הוא מסתכל . שיטת הביניים

על ההתנהגות ולגבי העתיד הוא 
.מסתכל על החוזה הכתוב



תרופות

אכיפה

האם החוזה 
ניתן לביצוע

לפחות 
?בקירוב

כן

חוזה לעבודה 
אישית או 
?שירות אישי

האכיפה 
דורשת פיקוח 

?רב מדי

האכיפה 
צודקת 

בנסיבות 
?העניין

עבודה אישית היא כאשר 
עובד נשכר בשל תכונותיו 

ד "פס)או כישוריו המיוחדים 
(צרי

וכאשר קיים קשר ישיר בין 
המעביד לעובד

בית המשפט יורה על אכיפה 
: 1. של חוזה בניה כאשר

פיצויים 2. העבודה מפורטת 
הנתבע מחזיק 3. לא יספיקו 

בקרקע עליה מתבצעת 
(ברנזון בעוניסון)העבודה 

, חשיפת שחיתויות: חריגים
, פיטורים עקב אפליה

, פיטורים עקב מוגבלויות
פיטורים עקב תביעת שכר 

פיטורי נשים , מינימום
בהריון או בחופשת לידה 
ופיטורי חילים המשרתים 

במילואים

:קריטריונים לפיקוח רב מדי
מורכבות החוזה או העסקה
משך הזמן הצפוי לביצוע
מידת שיתוף הפעולה בין 

הצדדים
(מרקוביץ' בך בסתם נ)

:שיקולי צדק
-הנזק למפר מאכיפה מול הנזק לנפגע מאי1. 

אכיפה
אם למשל הנפגע יוצר מצג , התנהגות הצדדים2. 

שבכוונתו להסתפק בפיצויים ואז תובע אכיפה 
(קדש' פומרנץ נ)

9 שיהוי של . מסגרת הזמן עד הגשת התביעה3. 
(קדש' שמגר בפומרנץ נ)חודשים 

שיקולי צדק לצד שלישי אינם נכללים 4. 
(הררי' ורטהיימר נ)

שיקולים ציבוריים כגון תקנת הציבור ועקרונות 5. 
(לוין' לוין נ)השיטה 

קדמת עדן' אייזמן נ
ניתן לבצע בקירוב מכח תום הלב  

או ( תנאים באכיפה'4 )או מכח ס
ע"מכח דיני ע

לא

לא

ניתן לבצע אכיפה בכפוף לתנאים שבית המשפט 
' 4יקבע בהתאם לס

כן

לא ניתן לבצע אכיפה

לא

כן

כן

לא

באכיפה אין לנפגע חובה להקטין 
את הנזק למפר

ניתן לוותר על סעד האכיפה אולם 
רק במפורש או באופן ברור וחד 

(ריגלר' אור בלינדנאור נ)משמעי 



(המשך)תרופות 

ביטול והשבה
בניגוד לפיצויים ולאכיפה הביטול 

הינו סעד עצמאי

הפרה לא יסודית הפרה יסודית  
יש להעניק ארכה + זמן סביר ( 8תוך זמן סביר )סעיף מועד הביטול 

( 8 ג' + 7)סעיפים 
 7זכות הבטלות המוחלטת )סעיף שיקולי צדק 

ג'( 
ביטול כפוף לשיקולי צדק )סעיף 

 ב'( 7
ביטול חלקי בלבד הנפגע זכאי לביטול מלא ביטול מלא או חלקי 

 

הפרה לא יסודיתהפרה יסודית

הפרה יסודית מסתברתהפרה יסודית מוסכמת

אי אפשר לקבוע תניה 
גורפת שכל הפרה תהיה 
יסודית למעט אם הדבר 
סביר בעת כריתת החוזה

המבחן להפרה מסתברת הוא 
מבחן האדם הסביר – מבחן 

אובייקטיבי
עקרון הגולגולת הדקה – לא 

קיים
פרץ' ביטון נ

הפרה יסודית= אי קיום טוטלי 
קיום באיחור תלוי בנסיבות

-הביטול צריך להיות בהודעה ברורה וחד
משמעית

השתהות בביטול יכולה להפוך הפרה 
יסודית להפרה לא יסודית או לפחות לקבל 

חלק מתכונותיה של הפרה לא יסודית
מעלה אדומים' ברק בשיכון ופיתוח נ

ברוך' אנגלרד באבו זיד נ

ניתן לקבל במסגרת 
ההשבה את רווחי 

הרלו ' המפר  אדרס נ
ונס'את ג

ניתן לקבל מכח דיני 
ע כל עוד החוזה לא "ע

.בוטל
במידה שחוזה בוטל 

.ע"צ



(המשך)תרופות 

פיצויים

יכולים לבוא בנוסף לאכיפה 
ולהשבהאו באופן בלעדי ואינם 
כפופים לשיקולי צדק של בית 

המשפט

פיצויים 
י "הנפסקים ע

בית המשפט

כדי לקבל 
פיצויים צריך 

להוכיח

סיבתיות
קשר בין ההפרה לנזק

צפיות
בכח או בפועל

כימות 
הנזק

מלון ' דעת הרוב באניסמוב נ
טירת בת שבע

:חריגים לכלל זה
.ההפרש בין שווי התמורה לפי החוזה לבין השווי ביום ביטול החוזה: א' 11 ס

.ריבית על סכום כספי שלא שולם מחמת ההפרה: ב' 11 ס
נזק שאינו נזק ממון' 13: ס

ניתן לבחור בין פיצויי קיום 
לבין פיצויי הסתמכות לפי 

מלון ' הלכת עיריית נתניה נ
.צוקים

כדאי לבחור פיצויי 
הסתמכות כאשר יש קושי 
ראייתי להוכיח את הרווח 
הצפוי מהחוזה או כאשר 

מדובר בחוזה הפסד

הנפגע חייב להקטין את הנזק והמפר חייב לשפות את הנפגע על הוצאות 
' 14ס. סבירות שהוציא כדי לתקן את הנזק

ולא חלעל פיצויים מוסכמים' 11 לא חל על ס

אשם תורם יכול לצמצם 
חבות בפיצויים

טקסטיל והנעלה' אקסימין נ

פיצויים 
מוסכמים

בית המשפט יכול 
לצמצם את הפיצויים 
אם הם לא סבירים

ניתן לתבוע במקום 
הפיצויים המוסכמים 

פיצויים רגילים

דירוג הפיצוי בהתאם = סבירות 
(פרץ' אהרון נ)לחומרת ההפרה 

אורך מקסימלי להפרה = סבירות 
(זיזה' זקן נ)


