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הביטולזכות.א

נובעת,נפגםשרצונולהוזהלצדהחוזיםלהוקבבפרקהמוקנית,הביטולזכות
פי-עלבחוזהלהתקשרחופשלאדםהמקנהעיקרוןאותו.החוזיםחופשמעקרון
.פגוםהיהלכריתתושהביאהרצוןכאשר,מהוזהלהשתחררבכוחוגםמכיררצונו
את,צדדי-חדבאורח,לשנותהכוח:כוחיבמובןזכותאפואהיאהביטולזכות
.וחובותיהםזכויותיהםעל,לחוזההצדדיםיחסימערך

ידי-עלומתבצעהמתקשרשלברצונותלויבכריתתופגםבשלהחוזהביטול
ביטולפעולתנדרשת.מאליונמתבטלאינובכריתתופגםשנפלחוזה.שלופעולה

חוזהשונהבכך.וקייםשרירהחוזהזולפעולהועד.יבוטלאכןהפגוםשהחוזהכדי
מיידי-עללביטולועדותקףקייםלביטולהניתןחוזה.בטלמחוזהלביטולהניתן
.ביטולולפעולתמשמעותואין,מעיקראתוקףאיןבטלשלחוזהבעוד,לכךשזכאי
אינואך-רשאי;החוזהאתלבטלאפוארשאי,ביטולעילתלושמוקניתצד
בכריתתשנפלהפגםיהא.ובבחירתוברצונותלויההביטולזכותהפעלת.חייב

לביןהחוזהביטולביןלבחורהמתקשריכוללעולם-שיהאככלחמורהחוזה
מפעילהמתקשראיןעודכל.הביטולכזכותשימושעשיית-ואיהפגםמןהתעלמות

.וענייןדברלכלומחייבתקףכחוזהכנועלהפגוםהחוזהנשארהביטולזכותאת
לחוזהצדסבורשבהןבנסיבות.הביטולזכותבהפעלתלהיזהריש:כןעליתר

להיחשבהמבטלהצרעשוי,זוזכותלוקמהלאלמעשהאך,לבטלזכאיהואכי
מכוח,אקטואליתבהפרהאוהביטולהודעתעצםמכוח,צפויהבהפרה-כמפר

ללאביטול.השגויההביטולמןשהסיק(חיוכיםקיום-איכמו)מעשיותמסקנות

טבלתאתהמביא,Salmond,,חגJurisprudence([ח0"ת0.ןed"12.,1966)224'ר1

המשפטימצבואתלשנותכוחגםכוללתהרחבבמובןזכותשלפיה,הוהפלדשלהזכויות

.הזולתשל
"9א-ע'ר2

הואשגםמופרחוזהלגביהדיןהוא.113,119(5)מהר-פ,סיבהי'נעובדיה92,

באמצעות.להשתחררלמפרמאפשראינוהתרופותחוק.הפרחומחמתמאליומתבטלאינו
מביעהנפגעאיןעודוכל,החתהביטוללשםהנפגעשלפעולהנדרשת.החוזהמן,הפרתו
ד-פ.ייסףבן'נגינזברג92/2702א-ע'ר:דמפרלבקשתהסכמהאו)לבטלוורצוןכוונה

,אליאסיאן'נדסק92,294א-ע:בתוקפוועומדמכונועלנשארהחוזה(540,549(1)מז
ר"פ

~
zlr(23,29;45,51(נ)מזד-פ,בונהסולל'נוהשקעותייזום.ח.י92/1407א-ע.

,הביטולבצעדלחוזהצדנקטשם,53נ,9נ3(2)מחד-פ,'מזרח'יפסיל92/3745א-ע'רנ
מקיוםנמנעזהשצדובכך,העובדתיותבנסיבותמעוגןהיהלאהחוזהביטולכינקבעאך

.יסודיתבהפרההחוזהאתהפרהוא,החוזה



בחוזהפגמיפ:השלישיהשער

לגיטימציהלקבלכדילערכאותפנההמבטלאםגםוזאת,כהפרהדינוהצדקה

.'נדחתהותביעתולביטול
האחרותהזכויותכלאתכמו-בכריתתופגםכשלחוזהלביטולהזכותאת

.לכי-וכתוםמקובלתכדרךלהפעיליש-כמשפטנו
החוזהביטול-אידווקאשבהן-אמנםנדירות-נסיבותייתכנו:ועודזאת

ארצותממשלת'נכנעןבפרשתנוצרוכאלהנסיבות.לב-בתוםשלאהתנהגותהוא
לפתרוןכאפשרותהלב-תוםעקרוןאתהעלהברקהנשיא.לעיליתוארווהן,הברית
שימושעשתהלא.התמונותבעלתהיתהשלא,המוכרתכאשר,שםשנוצרההבעיה
במצב.החוזיםלחוק(ב)14סעיףלפי,החוזהביטולאתהמשפט-מביתלבקשבזכות

שביןביחסיםלב-תוםחוסרמהווההביטולזכותהפעלת-איכילקבועהיהניתןזה
.הופעלהיכאילוהביטולזכותאתולראות,המוכרתוביןהמקוריהבעלים

הביטולמשמעות.ב

,החוזהביטולשלהגדרהכוללאינו-התרופותחוקלוובדומה-החוזיםחוק
.הביטולמשמעותבדברקביעהאיןובסעיפיו
החוזהביטול.לוצדידי-עלהחוזהשלמוצדקתהפסקההואהחוזהביטול

הפגםנוצרהראשוןבמקרה.הפרהבעקבותאובכריתהפגםמחמתלהתרחשיכול
הביטולזכותקמההשניבמקרהואילו.החוזהכריתתלפניהביטולזכותגםונוצרת
זההבמונחהמחוקקמשתמשזאתעם.נכרתשהחוזהלאחרשאירעמאורעבשל

בכריתתופגםשנפלחוזהביטול:שונותעילותשתילתיאור-"ביטול"-
.הפרתובשלחוזהוביטול

,צדדית-חדמשפטיתפעולההואלבטלוהזכאיהצדידי-עלחוזהביטול
קובעתהיאאחדצדבידימבוצעתשהיאאף.הזולתהסכמתטעוןאינוששכלולה

המבטל-הצדדיםשנישלוחובותיהםזכויותיהםמערךאתאחתובעונהבעת

סעיףמכוח-עליוחלותמשפטיתפעולההביטולבהיות.הביטוללזכותוהכפוף

.ברצוז1הפגמיםדיניובכללן,החוקהוראות-החוזיםלחוק(ב)61
.687,694(מח21ד-פ,אופיר'נרנןנ90/131א-בעכדן-שטרסברגהשופטתלדבריהשוו4
אשר,.מהוזההנובעתזכות-כהביטולוכוחראייתידי-עלבמיעדיךלדגינואפשרזולתוצאה5

זכותאתלכפוףגםאפשר.לב-ובתוםמקובלתבדרךבהלהשתמשישלחוק39סעיףפי-על
לרבות,,החוהוראותאתהמחיל,לחוק(ב)61סעיףבאמצעותהלב-תוםלעקרוןהביטול

.בכללןכגסבשלחווהוביטול,"חתהבבחינתשאינןמשפטיותפעולות"עלגפ,39סעיד
.2-287"6'בעמ6
",97א.דנ7

.612.692-693(2)נזד-פ,הבריתארצותממשלת'נכנען216
א-ע8

.(יה'צ,פרוהשופטת)137,(לוי'אהשופט)27י,י17(4)נזר"פ,הפניקס'נשלמנגר"0/972"
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פופבשלהחוזהביטול:17פוק

לחוזההצדדיםשביןהחוזיהקשראתמנתקבכריתתופגםבשלהחוזהביטול

חופשיהביטוללאחר.החוזהלפיהעתידיותמהתחייבויותיהםאותםומשחרר
החוזה,זאתעם.חלופיות,חדשותלהתקשרויות,השניהצדגםאך,המבטל

.'להתקייםמוסיףהצדדיםיחסיאתהמסדירכמכשיר

חלקיביטול.ג

כללי.ן

ועילתלחלקיםלהפרדההחוזהניתן":לשונווזה.חלקיבביטולדןלחוק19סעיף
ישאםאולם;בלבדחלקאותולביטולניתן,מחלקיולאחדרקנוגעתהביטול
לבטלהוארשאי,העילהלולאבחוזהמתקשרהיהלאלבטלהרשאישהצדלהניח

."כולוהחוזהאתאוהאמורהחלקאת
גםמתייחסתהיאכיאם,(182סעיד,דומההוראהקבועהממוותדיניחוקבהצעת

מכךובם)הדבר.(ביטוילעילת-הקייץ19סעיףכמו-רקויא,בטלותלעילת

מחמתלביטולהניתניםבחוזיםהדיוןאתמאחדתממונותויניחוקשהצעת
~

ברצוןגם

.בטליםחוזים]הדיוןעם
הביטול.ביטולעילתקיימתהמתקשרלצדכיהיא19סעיףביסודההנחה

כלשלפיו,הרחבלכללזחדיגהגבלהמהווה19סעיףשלברישאהנדוןהחלקי
הקבועיםהתנאיםכהתקיים.החוזהמלואאתלבטלזכותמקנהבפרקמעילותאחת

חלקרקלבטלהזכותהיא-בהיקפהמוגבלתזכותקמה,19סעיףשלברישא

לצדבהקנותו,שברישאלחריגחריגכוללסיפא19סעיף,זאתלעומת.החוזהמן
הביטולזכותאתובהחזירו,מלאביטוללביןחלקיביטולביןבחירהזכותהמבטל
.היקפהלמלוא

לחלקיםלהפרדהניתןהחוזההיות:חוזהשלחלקילביטולהתנאיםהםשניים
,אלהתנאיםמתקיימיםכאשר.החוזהמחלקילאחדרקהביטולעילתוהתייחסות

ביטולביןברירהלוואיןהחוזהכלאתלבטלרשותהמבטללצראיןלכאורה

בזכותשימושעשייתביןהיאלושישהיחידההברירה.מלאביטוללביןחלקי
כלאתלבטלהזכות.זאתעם.זובזכותשימושעשיית-אילביןהחלקיהביטול
להניחישכאשר:כלומר,העילהיסודיותתנאימתקייםכאשרוקמהחוזרתהחוזה
.הניטולעילתלולאכולובחוזהמתקשרהיהלאלבטלהזכאישהצד

ןי לעניין.40נ,נ3נ(להלר"פ,הורביץ'נהשרוןכלנית79,741א-בע,ברהשופטלדבריהשוו9
הפרתובעקבותחוזהביטול,דךטשמיגל,'כללבאורח'ור.הפרתומהמחהחוזהביטול

.(ג"תשנ,רמות)



בחוזהפגמים:השלישיהשער

ביטולכנגדהשניהצדטענתאתהמבססיםתנאיםהםהראשוניםהתנאיםשני
הוכחתושנטלתנאיהואהשלישיהתנאי.להוכיחםהנטלעליוכן-ועל,כולוהחוזה
.החוזהכלאתלבטלברצונואם,נפגםשרצונוהמתקשרעלמוטל

להפרדההניתןחוזה.2

להפידההניתןחוזהמהו(א)

התחייבויותלייחסשניתןכחוזהלחלקיםלהפרדההניתןחוזהלהגדירנוהגים
מצמדים,אדדדיהמתייחסות,כאלההתחייבויותצמדיולנתקלזוזושבוהדדיות
.עצמובפנילעמודיוכלמופרדחלקשכלכך,אחרים

הואלחלקיםלהפרדההניתןשחוזהמכךיותראומרתאינהזוהגדרהלמעשה

,((ת1לן0)קורביןהאמריקניהמלומדהעירבצדק.לחלקיםלהפרדההניתןחוזה
חוזהלביןלהפרדההניתןחוזהביןההבחנהכי,החוזיםדיניעלהמקיףבחיבורו
הבחנהמכליותראולי.בהירות-ואיבלבולשלמקורהיאלהפרדהניתןשאינו

.אחרתימשפטית
כצורהלאואםלהפרדהניתןמסויםחוזהאםהשאלהעללהשיבניתןלא

העדרהאוקיומהקביעת.משפטייםכלליםשלמיכניתהחלהידי-ועלפסקנית
כלבדזולא.הקכיעהייוכמטרתהענייניםכהקשרתלויהההפרדההכונתשל

להיותיכולאחדחוזהאלא,הקשרהפי-עלשונותלתשובותזוכההנדונהשהשאלה
.שוניםלצרכיםלהפרדהניתןובלחילהפרדהניתןאחתובעונהבעת

,למשל,כך.שוניםבהקשריםרלבנטיתלהיותעשויהחוזהשלההפרדהתכונת

לתשלוםזכותולשאלתזיקהתוךלהפרדההניתןהוזהמהוהשאלהבאנגליהנדונה
שגרםהקשייםמחמתהתעוררהזושאלה.החוזהביצועאתהשליםשלאצדשל

זכאיהחוזייםחיוביומלואביצועאתשהשלים'מרקשלפיו.הוותיקהכלל
חוזה.לדברזכאיאינובחוזהחלקואתהשליםשלאמיואילו,המובטחלשכר
הניתןלחוזהצד,זהחריגלפי.האמורלכללהחריגיםאחדהיהלהפרדההניתן

מילויאתהשליםלאאםאף.שלוהביצועלמידתיחסישכרלקבליכוללהפרדה
.החוזיותייהתחייבויותיו

הואזהבתחוםהשוררהכלל.החוזההפרתבתהוםגםמתעוררתההפרדהשאלה
.בלבדיחלקאותובמיטולהנפגעאתמזכהלהפרדההניתןמחוזהחלקהסרתכי

"
Carbin(1952)34ו1694 ,

'

Contracts.4.
טפלויותעשרהמארבעפחותלאקורביןמונההחחיםדיניעלל-הנלחיבורו695בסעיף11

.(ט"י1(ט)להפרדהניתןשאינולחוזה)divisible(לאררהניתןחוזהביןלהבחנה
1ק.12533

"
,Cheshire

;

and Fieoot.
.התרופותלהוקרישא(ג)7סעיף13
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פופבשלההווהביטול:17פרק

התשובהאשר,קשהשאלההיאלאואםלהפרדהניתןמסויםחוזהאםהשאלה
.הצדדיםכוונתכיהרווחתהקביעה.הענייןובנסיבותהחוזהבפירושתלויהלה

שלהעדרהאוקיומהאתוקובעתכאןגםחולשת,המשתמעתאוהמפורשת
המקריפבמירב.הדיוןאתבהרבהמקדמתאינה-החוזהושלההפרדהתכונת
.לגביהמסכימיםאינםוממילא,ההפרדהלשאלתדעתםאתכללנותניםהצדדיםאין

אפואהואהצדדיםכוונתפי-עללהפרדהניתןכבלתיאוכניתןחוזהשלאיפיונו
,הצדדיםשל-מכללאאומפורשת-הסכמהבהעדרכילהודותמוטב.פיקטיבי
נאותמשקלמתןתוך,משפטיתמדיניותשלשיקוליםהנדונהבשאלהגםיופעלו

.הענייןולנסיבותלדיוןהעומדלחוזה

פירושהנחיות(ם)

חוזהאםהשאלהלפתרוןהנחיותכמהכאןנציין,הנזכריםהאיפיוןקשייחרף
.להפרדהניתןמסוים

התחייבויותהדדיחוזהמכילטבעומעצם.החוזהשלמותחזקת-ראשית
כללביצועתנאיהואאחדצדשלהתחייבויותיוכלביצועכאשר,שונות

שלמותשל(עובדתיתחזקהאו)הנחהקיימתלפיכך.האחרהצדשלהתחייבויותיו
.להפרדהניתןבלתיהחוזההיותשל:כלומר,החוזה

חוזהרקלחלקיםלהפרידניתןמאליוכמסתבר.התחייבויותייחוס-שנית
שלמהתחייבויותהמורכבות,"חוזיותיחידות"הםאלהחלקים.חלקיםהכולל
אינוההתחייבויותשלכזהיחוסכאשר.הדדילייחוסוהניתנותלחוזההצדדים

אתמדגיםהחוזיםלחוקשקדםדין-פסק.י'להפרדהניתןאינוהחוזהאפשרי
כינפסק.טיסהכרטיסיהדפסתדפוסביתאצלהזמינהעל-אלחכרת.הייחוסתנאי

אינו,הכרטיסיםהרפסתעבורכוללסכוםבושנקבע,הדפוסלביתעל-אלביןהחוזה

והדפסת.שוניםמסוגיםכרטיסיםלהדפיסהתחייבשהקבלןמכיוון.להפרדה!ניח
השופטקבע,הכרטיסיםיתרמהדפסתיותריחסיבאופןעלתההראשוניםהכרטיסים

מכללמסויםלחלקעל-לאלונמסרשהודפסהחלקאתלייחסניתןלאכילנדוי
.י(לשלםעל-אלשהתחייבההמחיר

שניתןבכךדיאין,הפרדהברייחשבשחתהכדי.חלקיםניתוק-שלישית
הניתוקאפשרותוהוא,נוסףתנאיקיוםנדרש.אהדדישבוהתחייבויותלייחס

בההנכללותשההתחייבויותחוזיתיחידה.האחריםהחלקיםמןאחדחלקשל

שכוונתהוכחלאכינקבעשם,679,695(2)כהר"פ,אדלר'נספר-בתיאחוד70/638א"ע'ר14
.קצובלסכוםמהתמורהמסויםחלקליחדהיתההצדדים

לכסלמבלימטורתגייתבוטלהשם,617,627(1)לגר"פ,ישופה'נרוס77/148א"ע,ראך15
.מולהאחרתתניה

.2109,2114ג'ד-פ.על-אל'נשיפשיקהמדפיס58/155א-ע16
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המופרדהחלקבעצמאותפוגעאינוהניתוקכאשרלניתוקניתנתלזוזומתייחסות
ניתןשלא,מכאן.כנמייעלהנותריםחלקיםאותםשלחיותםאתמקפחואינו

ההפרדהכאשראודווקאהמופרדבחלקנמצאתהחוזהמטרתכאשרחוזהלהפריד
ניתןלא.1'ערךלחסרדחזזהשאראתידפנובעקבותיההצפויהחלקיוהביטול

חלק,צדדי-חדבאורח,החוזהמןלהשמיטכדיההפרדהעקרוןאתלהפעילגם
אינהאשר,אחתמקשהמהוותלחוזההצדדיםהתחייבויותכאשר,מהתחייבויות

.י,לחלוקהניתנת

דוגמאות(ג)

חוזהכלומר,לשיעוריןהחוזההיאלהפרדההניתןלחוזההמובהקתהדוגמה
הוזה:למשל.ולשיעוריןכמקביללהתבצעעתידותשכוהדדיותשהתחייבויות

.לשיעוריןהמחירהשלוםכנגדלשיעוריןטוביןלהספקת
יש.להפרדההניתןחוזהשלהיחידהדגםאינולשיעוריןהדדיחוזהאולם
ומשנהו,לשיעוריןלבצעפיו-עלמחויבאחדשצדחוזהגםלחלקיםלהפרידשניתן
שללשיעוריןלהספקהחוזה:למשל.פעמי-חדבאורחלבצעמתחייבאומבצע

שלפעמית-חדלהספקהחוזהאוהמחיררנשלאחדתשלוםכנגדהומוגנייםטובין
.המחירשללשיעוריןתשלוםכנגדהומוגנייםטובין

בהםהכלולותהתחייבויותשלוהמקוםהזמןאחידותאשרחוזיםגםישנם
,מיטלטליןכמהלמכירתחוזה:למשל.להפרדהכניתניםאיפיונםאתמונעתאינה
החוזימהמחירחלקלייחסניתןכאשראומהםאחדלכלנפרדמחירנקבעכאשר

ומחירה,לחלוקההניתנתקרקעחלקתלמכירתחוזהגם.הפריטיםמןאחדלכל
.הפרדהינכברלהיחשביכול,מקבילהלהפרדהניתן

אוביתלהקמתחוזה:להפרדההניתניםלחוזיםנוספותדוגמאותכמהלהלן
התקדמותשלהשוניםבשלכיםתלוייםלקבלןהתשלומיםפיו-עלאשר,אחרמבנה

זכרוןכיבךהשופטידי-עלנקבעשפ.716,725(1)מאד-פ,אניוב'נחיים2,393יא-ע'י17
.הניתוקאפשרותהעדרשלדטעפמןלהפרדהניתןאינו,הערעורנשוא,הדברים

א-בעשמגרהשופטלדבריהשווי1
נוסח-:712,720(3)לגד-פ,אבנה'נמבצעמפעל7,574"

נותרלא...וחניותיהמרכיביהעליצואכעסקתהעסקהשלאופיהבנפולכימלמדהחוזה
..קיוםוהמשךחיותלוולהעניקלקלמר,להפרידושניתןעצמאיחלק

7א-ע19

"
.59ו-ו853.85(4)מנר"פ,מורצקי'נרויטר677/

57דד-פ,ליבר'נגרודזינסקינ49/1א-בעאגרנטהשופטשמביאהדוגמה'ר20

"
,72

"
בעקבות,

"האנגליהדרן-פסק
7.c .P6.)1.](1871)Hughesז

Wi

hincupעשרהלמכירתחתה

.להפרדההניתןחתההואשקכלעבורמסויפבמחירחיטהשלי
,המצינת,9נ533,5(1)לגד"פ,עמר'נגדליהו7/59"א-בעפורת-בןהשופטתשלדעתה.ר21

בטלותשלמקרה)המחיר3,2כנגדהחלקה2/נ-ב,להסתפיכולהקונהכי.אורחאאגב
,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוץלפי.המשפט-ביתאישורהעדרבגללמהחוזהחלק

.(הבעליםאחדלחתימת
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אושבועמדי,יוםמדימשתלםכשהשכר,יוםשכירעםעבודהחוזה;הבניה
כוללבסכוםנקבעכשהשכר,קצובהלתקופהלימודאוחניכותחוזה;הודשמדי

.תקופתיימייבשיעוריםהמשתלם

העילהיסודיות.3

היותאףעל.החוזהמלואאתלבטלזכאיהמתקשריהאשבהםמקריםייתכנו

לאחדרקהביטולעילתשלהתייחסותהאףועללחלקיםלהפרדהניתןהחוזה

היהלאלבטלהרשאיהצדכילהניחיש"שבהםהמקריםהםאלה.מחלקיו
בנקשלבתביעהנקבע,למשל,כךסיפאן19סעיף)"העילהלולאבחוזהמתקשר

ההוזהביטולעללעמודדשאיהיההבנקכי,הטעיהמחמתערבותחוזהלביטול

בחוזהמתקשרהיהלאהואבאשר,להפרדההניתןהחלקאתרקלבטלולא,כולו
.נ'הבניהקצבבהתקדמותהתשלוםמועדיבוהותנואלמלאהערבות

לולאבחוזהמתקשרהיהלאלבטלהרשאיהצדשלפיהההיפותזהבקביעת
למעשהחוזר,חלקיביטוללביןמלאביטולביןהבחירהלרשותכתנאי,העילה

אהד-לעילהכמבואר-הואהיסודיותמבחן.היסודיותמבחןעלהמחוקק
כפיה,הטעיה-האחרותהעילותואילו;הטעותעילתשלהמכונניםהיסודות

,כןאם,מוסיףסיפא19סעיף.(סיבתיותרקאלא)יסודיותטעונותאינן-ועושק

לביטולהזכותלהקניית'כתנא,נעדרהואשמהגדרתןלעילותגםהיסודיותמבחןאת
שבדרךאףעל.הנפרדיםמחלקיולאחדרקמתייחסתעצמההעילהכאשרהחוזהכל

מבחןפי-עלרקנחתכתועושקכפיה.הטעיהכעילותחוזהלביטולהזכותכלל
זכותתקוםמחוזהנפרדלחלקהעילהמתייחסתכאשרהרי,הסובייקטיביהסיבתיות
.העילהיסודיותשלהאוביקטיביהמבחןגםיתקייםאםרקהחוזהמלואשלהביטול

הביטולדרך.ד

כללי.1

ידי-עלהתופעלת,אוטונומיתזכותהיאהחוזהבכריתתפגםבשלהביטולזכות
טעותשלהמקרההוא,אחדבמקרהרק.ביטולהודעתמשלוחבאמצעותהמתקשר
טעונה,((כ)14סעיף)השנילצדידועהשאינה

~
-שיפוטיתהכרעההביטולנות

.695-696'בעמ,14ש"בהל"הנ70/638א"בעאגרנטהשופטשהביאהנגדיתלדוגמההשוו22
.1ד-68,70(3)מהר"פ,אלמוג-דובובי'נטפחות89/508א"ע23



כתוקפוגםלהכריעהמשפט-ביתייקראשכהםמקרימיתכנואמנם.קונסטיטוטיבית

ניטול:ורטרואקטיביתדקלרטיביתהיאכזאתהחלטהאולם,אוטונומיביטולשל
לצדהמתקשרשלהביטולהודעתידי-עלמופקעהפגוםוהחוזהנעשההחוזה

.השני
חוקלהצעת151סעיףלועוגמה)לחוק20סעיף.ביטולהודעתטעוןהביטול

ללמדך,"המתקשרבהודעתיהיההחוזהביטול"כיבראשיתוקובע(ממוותמני

שלמכונןתנאי-קונסטיטוטיביתלפיכךהיאההודעה.הודעהבלאביטולשאין
הדיןבדרישותעומדתההודעהאיןכאשראובנמצאאינההודעהכאשר.הביטול

נשארוהחוזה,ביטולאין-זמנהמבחינתאותוכנהמבחינת.צורתהמבחינת
.בתוקפו
שכהרצר.הסופיותעקרוןחלהביטולכברירתשימושעלכיהואהרגילהכלל
לחזוריוכללאהשנילצדכךעלוהודיעכןלעשותרשאיוהיההחוזהאתלבטל

.החוזרייאתלהחיותבמטרהבו
.משפטיוביטחוןודאותשלהערכיםאתלקדםמיועדתביטוללהודעתהדרישה

עלהעמדתוירי-על.השניהצדהגנתהיאהביטולהודעתשלהעיקריתמטרתה
אםמועדבעודלדעתזכאידשניהצד.וחבויותיוזכויותיוומערךהמשפטימצבו
:ה'פרוקצהשופטתכדברי.לאואםתקףהחוזה

החוזייםמחיוביהםהצדדיםאתלשחררנועדהביטולסופיותעקרון"
לצאת'לחוזהלצדדיםהמאפשרמשפטיוביטחוןוודאותוליצור.בעתיד

מןעברשותפיםהיולוהחוזהכימשותפתהנחהמתוך'חדשיםלחיים
צעדיהםאתלכלכלהדרךבפניהםפתוחהוכילתחייהעודיקוםולאהעולם
.י'"זולהנחהבהתאם

כילהניחהשנילצרהחוקמתירר"סמזמןחלוףולאחרהורעהבהעדר,מנגד

להבהרת,זאתעםיחד.תקףוהחוזההביטולזכותעלויתרהחוזידברובעל
לציבוררקלא.השניהצדשללעניינומעברהחורגתחשיבותישהמשפטיהמצב

כידיעהענייןישלבטלהזכאילמתקשרגםאלאשלישייםולצדדיםבכללותו
.הצדדיםשלוהחובותהזכויותמערךעלברורה
:מישוריםבשלושהבדרישותלעמודעליה.תוקףיהאהביטולשלהודעתכדי

.וזמןתוכן,צורה

00,172א"ע'רנ2

"ש-בהל.הנ"
."7נ'בש,

.838,בעם,8ש"בהל"הנ2ד00/89א"ע26
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ההודעהצורת.2

כיום(א)

,הצדדיםשבולמקרהפרט,מסוימת17פורמליתצורהטעונהאינההביטולהודעת
.הודעותלמתןמיוחדתצורהקבעו,שכיניהםבחוזה
איןולפיכך,"המתקשר"הודעתלהיותצריכההביטולהודעת.20סעיףפי-על

.אחרממקורהשנילצדשהגיעהבידיעהאובהודעה,הביטולשכלוללשם,די
."השנילצד"המתקשרהודעתלהיותצריכהגםהביטולהודעת,20סעיףפי-על
ומודעותותודעתואתולעוררהשניהצדאלומופניתמכוונתלהיותשעליהמכאן
.המתקשרשלהביטוללרצון

תינתןזהחוקלפיהודעה"לפיהאשרכלליתהוראהקובעלחוק(א)60סעיף
מבחןהואהענייןבנסיבותהמקובלתהדרךמבחן."העניןכנסיבותהמקובלתבדרך

הדרךרביםבמקרים.התקייםאם(בדיעבד)יכריעהמשפט-ביתאשר,אובייקטיבי
רשוםבדוארההודעהמשלוחתהאביטולהורעתלמתןהענייןבנסיבותהמקובלת

עללהעידכדיבהשישתובענההגשתכירבותפעמיםנקבעבפסיקה.רגילאו
גם.ביטולםלהודעתמקובלתדרךלהוותעשויההחוזהאתלבטלהמתקשררצון

.ביטולההודעתמהווה,הביטולזכותבעלהמתקשרידי-על,השנילצדכסףהשבה
.הצדדיםשניכלפיהביטולהודעתשלהצורניבתחוםחלהלב-תוםעקרון

הודעתמתןעצםידי-עלהדיןעליושמטילהנטלאתממלאהמתקשרכאשרגם
.המטרהלהשגתכןמאמץלעשות,הלב-תוםעקרוןמכוח,מחויבאוריהו,הביטול
ישאםגם,לתעודתהשתימסרכוונהמבלי,ולחרןהשפהמןהניתנת.סרקהודעת

.המודיעשללכו-לתוםהדרישהאחרממלאהאיננה,הביטולאתלשכללכדיבה
בסטיותלדבוקהזכותאתממנוושוללתהשנילצדגםמתייחסתהלב-תוםדרישת
שלקיומוהמשךאתכמצדיקותהביטולהודעותשלהצורניותהדרישותמןקלות
שההודעההעובדהאתלנצלהשנילצדאסורכן-כמו.נ"הכיטולהודעתחרף,החוזה

.הביטולדברעללונודעלמעשהאך,אליומופניתהיתהלא

.260,273(2)לד-פ,דנציגר'1זנדבנק440,נ7א-בעשמגרהשופטדברי'ר27
א.ע:ובעקבותיו,(שםוהאסמכתאות)נ4נ,נ3נ(4)מר"פ,שלב'נרבינוביץ84,11א"ע28

הנטל.,'טדסלגד'רזאתלעוסתאך.824,129(3)מהר"פ,ישראלמדינת'נגולן19,81
.335,361-362(תשמיח)סומשפטרם"והסיכולהאושובעלת

.357,367(1)מזד"פ,כוחבוט'נפרץ90/1932א"ע29
משום"השניהצדכטענותשמגרהנשיאראה,367'בעמ,29ש"בהל"הנ90/1932א"בע30

זכאישהיה'מ'יר-עלהעסקהבביטוללהכירשלאמנתעלדווקניותבדרישותלחבוקנסית
."לבטלה

363



כחוזהפגמים;השלישיהשער

בעתיד(כ)

("בהודעת")החוזיתלחוק20סעיףלשוןפי-עלבילטעוןניתןשבו,הקייתלמצב3ינךז]

חנוונותדיניחוקבעתיזיבהיר,הבימולהודעת(שיגוראו)מתןauהחוזהמתבטל

החוזהביטולעלההודעהבהיות.הביטולתועתמסירתDDרקמשתבללהביטולכי

,תחונותדיניחוקלהצעת78סעיףפי-על,טעונההיאצדדית-Tfiסשפסיתפעולה

הביטולהוסעתכאשררקהבימולתשתכלללפיכך,ההודעהי3נמעןיזי-עלקליטה

.(ממונות32דיניחוקלהצעת79מעיף)למסונולגימהאוהשניהצדידי-עלנקלטת

ומקביל,הודעותלתתןהדרךאתהקובע,ממונותדיניחוקלהצעת(א)80סעיףואכה

פעולהעלהודעה"ולפיותתןלשוןולאתאירהלשוןנוקט,הקייםלחוק(ס6נאלסעיף

."העניןבנסיבותכמקובלתיתמרצדדיתחדמשפטית

.ממונותדיניחוקלהצעת(ב)80סעיףמהוראתבובתההייםהמצבלעוסתנוסףשינוי
DDq7קובע,ושתתקשראינושמקורהבהודעה,הביטולשכלוללשת,דיאיןשכיוסבעוד

כאילוואתרואים,צדדית-קדמשפטיתפעולהעללנמעןנודם":הלשוןבזה(ב)80

."(א)קטןבסעיףהאמורהבדרךהוזעהלזנמסרה

ההורעדתובן.נ

ביןהחוזילקשרקץלשיםהכווזהאתברורבאומןלבטאצריכההביטולהודעת
.נ'החוזהשלמוחלטלביטולרצוןולבטאמשמעית-וחדברורהלהיותעליה.הצדדים

המתקשרשלההנהגומגם;מפורשתלהיותצרכהאינההביטולהודעת,זאתעם
.י,נאותהביטולהודעתלהוותעשויההביטולכוונתכבירורמשתמעתשממנה

לצדהנותנתמותניתהודעהגםלהיחשביכולהמשמעית-וחדברורהכהודעה

יתבטלכךיטעללאאםכיהתראהוהכוללתהמעוותאתלתקןהזדמנוההשני
.3'החוזה

כילהצהרהתביעה.משפטיהליךכדיתזךגםלהינתןיכולהביטולהודעת

עלךדיקואדםקליטהמותהצדדית-חדמשפסיתפעולה"!ממתותדירחוקלהצעת78סעיףלשוןח31

.-(הפעולהומען-זהבחלק,זכוקתיואתמשנהשהפעולה
לשתוזו32

~
q'u79אצלקליטתהעםמושבתתצדדית-חדמשפטיתפעולה-:ממתותדיניחוקלהצעת

.למעוויעליהההוזעההגיעהשבובמועדאו,הפעולהמען)
.545'בעמ,28ש"בהל"הנ84/11א"ע'ר33
די"עלהוראהמתןכינקבעשם,567,575(לק3ר"פ,ל"הלרעמיבן77/760א"ערי34

כהתנהגותדיאק,זאתלעומת.ביטולהודעתלהוותיכולהבעזבוןלפעולותהבנקמנהל
,95(4)מגד"פ,אקסופמדיה'נרחמים88/8א"ע:היטולכוונתשלקיומהלדסיקכדימפרה

.2סנ-10(
ביטולהודעת-מצאהשופטידי-על-הוכשרהבו,829'בעמ,28ש"בהל"הנ89/81א"ע'ר35

.מהצדדיםכמיהלוייםהיולא,קיומו-איאו,וקיומומתלהאופיבעלהיהכשהתנאי,מותנית
.547,554(2)לחד"פ,עמור'נקדוש83/680א"ע:השווהפרהבעקבותביטוללגבי
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פגפבשלההוזהביטול:17פרק

עשויותביטולבעקבותולהשבהלפיצוייםתביעההגשתעצםאוכדיןבוטלהחוזה

ראההעליוןהמשפט-ביתשלדין-בפסק.מספיקותייביטולכהודעותלהיחשב

.)ביטוליהודעתמשוםהשניהצדידי-עלכסףבהשבתשמגרהנשיא

ההודעהזמן.4

בללי(א)

המתקשרבהודעתיהיההחוזהביטול":הלשוןבזהבראשיתוקובעלחוק20סעיף
."הביטולעילתעללושנודעלאחרסבירזמןתוךהשנילצד

עללמתקשרשנודעלאחרסבירזמןכתוךלהינתןאפואצריכההביטולהודעת

והחוזה,תוקףלהאין,הסבירלזמןמעבר,מאוחרתביטולהודעת.הביטולעילת
.בכריתתוונהפגםחרףבתוקפועומד

חוקלהצעת181סעיף.ממונותדיניחוקהצעתהוראותלפיגםתושגדומהתוצאה

בהוונהיהיההחוזהביחול.כיבראשיתוקובב,לחוק29למעיףההקביל,תמונותדיני

באופןדןתחנותדיניחוקלהצעת83סעיף..83במעיףכאמורהשנילצדהמתקשרפל

כילי
~

TDlnסבירזמ1בתת"הואזהמועדכיוקובעצדדית-תומשפטיתפעולהלביצוע
החוזהביטול,לעייכמבואר..הפעולהלעשייתזכותועללאדםודע)שבומהמועד

הביםהודעתמסירתעםהמשתכללת,צדדית-חדופלמיתפעולההוא
'י~

83תסעיף.נ

עללמתקשרDTI[שבומהמועדסביר1מ1בתוךהבימולהורעתאתימסורישכיעולה

.הבימולעילת
טמוןהביטולהודעתאתלמסוריששבתוכוהסבירהזמןדרישתשלהגיונה
למתקשרמוקנית,תקףלהשאירואוהחוזהאתלבטל,זוברירה.הביטולבברירת
להחליטעליו.לנצחלועומדתאינהזוברירהאולם.שלוהכריתהברצוןפגםשנפל
עכורלאחר.הפגוםהחוזהשלקיומוהמשךכלפיעמדתועלסבירזמןבתוך
ובעוד;הפגםעםוהשלמההביטולזכותעלויתורשלהנחהנוצרתהסבירהזמן

שהבחירהיש,(הביטולהודעת)אקטיבימעשהטעונההחוזהבביטולשהבחירה
איחור.הסבירהזמןחלוףעצם-וביניהן,הענייןמנסיבוהמסתברתהחוזהבקיום

מוליךבושנפלהפגםידיעתנוכחהחוזהלביטוליזומהפעולהבנקיטתמתמשך
.בחוזהקשורולהיותלהמשיךהמתקשררצוןשללהשערה

.ההודעהבצורתהריוןלעיל'ור;545'בעמ,2"ש-בההניל11/"4א-ע'ר6נ
.367'בעמ,29ש-בהל"הנ90/1932א"ע7נ
5א-ע'רהטעיהלגבירנ

"
לאטעותלגביוהשוו;421.425(מאץר-פ,סניק'צ'נשפיגלמן338,

2א"ע:ידועה

בייםהשופטמציעשם.494.502(1)מאר"פ,גלאור'ננחמני406/"

-

לראותי
כשיקולהסבירהזמןענייןאת

~

Vaהחוזהאתלבטלהואצודקאםהמשפט-ביתשיקולי. ר9נ
.364'בעמלעיל'
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היאמשפטיתפעולה.כי,תמונותדינידוקלהצעת77מעיף9י-על.ייקבםבעתיד

ביטולהודעתפנתןמיכיברורכיוםגם..הושלמההיאשבומהמועדהחלהרירהבלתי

שניבהסכמתאלא,להחייאהניתןאינושבוטלnrifi:הביטולמןבולדוריכולאינו

.הצ77ים
.המשפט-ביתידי-עלשיופעלאובייקטיבימבחןהואהסבירותמבחן,כידוע

סבירות.הענייןנסיכותלפיייקבעביטולהודעתלתתיששכתוכוהסבירהזמן
מההקשרהמנותקות,ומופשטותכלליותמידהאמותפי-עלנמדדתאינה,הזם

.'נסיבותיוןמכלוללאורמקרהבכלנבחנתאלא,העובדתי
:שלהלןהנסיכותאתלמנותאפשרהזמןסבירותבקביעתשיישקלוהנסיכותבין

שחלףהזמן,והזמןהמקוםתנאי.בכריתההפגםסוג.החוזהמהות,העסקהטיב
נסיבותיהם,הצדדיםהתנהגות,החוזהלקיוםשנדרשהזמן,החוזהנכרתמאז

ניתןלאכיבעלילנראה.השניהצדידי-עלמצבושינוי"הצדדיםשלהמיוחדות
שלקצרהותקופהיש":ברקהשופטכדברי.הסכירהזמןבשאלתמסמרותלקבוע
תיראהוחודשיםשבועותשלארוכהותקופהויש...סבירהככלתיתיראהימיםמספר

.'י-כסבירה
."לאפוטרופסואו,למתקשרשנודעמרגעמירוצואתמתחילהסבירהזמן

ירעשהמתקשראפואנדרשהביטולזכותאתלממששיוכלכדי.הביטולעילתעל
בידיעהדיואין,בפועלידיעההיאזהבהקשרהנדרשתהיריעה.העילהקיוםעל

.קונסטרוקטיבית

לפיהשלבמקרה(ב)

במקרהביטולהודעתלמתןהסבירהזמןלמשךמיוחדדיןנקבעסיפא20כסעיף
שנודעמאזמירוצואתהסבירהזמןמתחילהעילותכלשלגביבעוד:כפיהשל

מירוץמתחילכפיההיאהביטולעילתכאשרהרי.הביטולעילתעללמתקשר
.הכפיהשפסקהלמתקשרשנודעלאחררקהסבירהזמן

שנכנסמי,האחרותהביטולבעילותכמושלא?זהמיוחדדיןשלהגיונומהו

זוידיעה,שב,החוזהעריכתכעתככרהביטולעילתעליודעכפיהמתוךלחוזה
הסבירהזמןמירוץהכלליהדיןפי-על,לפיכך.בחוזהלהתקשרלוהגורמתהיא

95alנ/"3א-בעשמגרהנשיאיבם'ר4"

~

w737,740(2)לטר-פ.ל"חקכין''נ.
.5,643נ6(4)לזד-פ,גדע,נכהן81/10א-ע.ר41
זמןמשךכיונקבעהטעיהעילתנדונהזהן"בח.575'בעמ.34ביבא-תל6ל.הנ77/760א-ענ4

oaא"ע)אחרya1~lואילו;ר.סבהואיוםמארבעיפפחותשל /sJ7ד-פ,ן"יב,הרש'נכהז
בעילתהתביעהלהגשתערשחלדחודשיםשלושהשלזמןמשךכינקבע(471.475(4)לט
.-סבירבלתילחלוטץ-היה,עוש

אפוטדמונהכאשד.ולנןנ4
~

אתבמאריךזהבנתחגםלהתחשביש,שנץרפהלמתקשרפוס
"1א.ע'ר:הסבירהזמןמשך

.643.בעם,41ש-בהל-הנ10,
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עריכתאיןרכיםבמקריםאולם.החוזהעריכתמעתלהתחילצריךהיהבכפיה
לושגרמהכפיהאותה;4'הכפיהמאימתהכפויהמתקשראתמשחררתהחוזה

סעיףשלכסיפאהקבועהמיוחדהדין.ביטולואתעתהממנומונעתכחוזהלהתקשר
ורק,אז.הכפיהשפסקהלושנודעלאחרסבירזמןתוךביטוללולאפשרנועד20
תוךאם,ואמנם.הביטולבברירת,ורצוניחופשי,מודעשימושלעשותיכולהוא,אז
עלהשנילצדמודיעהכפויהמתקשראיןהכפיהשפסקהלושנורעלאחרסבירזמן

.החוזהשלקיומובהמשךשבחרכמיאותורואים,החוזהביטול
ההנחה.הנחותמשתיכן-אםנובעבכפיההביטולזמןלגבישנקבעהחריג

ברצונולפגםהמתקשרמודע,אחרותביטולכעילותכמושלא,בכפיה:האחת
,אחרותביטולבעילותכמושלא,בכפיה:השניהההנחה.החוזהכריתתבעתכבר
.העילהידיעתעםלחלוףשלאהמתקשרברצוןהפגםעשוי

לעילתההשוואהאולם;ולהטעיהלטעותכפיהכשמשוויםנכונותאלההנחות
:4'חוזיסדיניבספריכתבתיוכך.הבקורתבמבחןתמידעומדתאינההעושק

לענייןשנקבעהמיוחדהדיןאתהעושקלעברגםלהרחיבמקוםשהיהייתכן"
חולשהאומצוקהשלבניצולהמדוברכאשרלפחות,ככפיההביטולהודעתמועד

ישאולם,הביטולעילתקיוםעלהמנוצל-המתקשריודעאלהבנסיבות.גופנית
תוךהביטולברירתאתלממשיכולהואאיןולכן,נמשכותחולשתואושמצוקתו

יהצעת181לסעיףוהסיפאהתקבלההמלצתי,ואכן".החוזהמכריתתסבירזמן
גסכפיהשלבמקרהההודעהתועולגבישנקבעהחריגאתמרקיבהמתונותדיניחוק

המתקשרשללמעמדוהעשוקהמתקערשלשחווהושווהבכך.העושקעילתעבראל

פסקהכילהםשנווטלאחרסבירזמןבתוךהחוזהאתלבטלוכאיםיהיוושניהם,הכפוי

שלבמצבוהתחשבותהפסיקההראתהההרחבהבטרםעוד,זאתעם.הביטניעיית
כינקבע.הנסיבותלפיהסבירהזמןמהולקבועכדיהחוזהכריתתאחריהעשוק
ממושךזמןגם,החוזהמביצועבינתייםנהנהאינוהעשוקכשהצו,נמשךבעושק

."הביטולהודעתלצורךסבירייחשבלמדי
החוזה."איריני"הספינהבפרשתנדוןכפיהשלבעילההביטולהודעתמועד

מצדהתחייבותכלל,המטעןאתשהובילהספינהובעלימטעןבעל,הצדדיםבין
נעשההמטעןבעללטענת.אשדודבנמלהספינהעיכובעללוויתורהמטעןבעל

הרישאתחולתכיןרבמעשיהבדליהאלאהחוזהעריכתעםהכפיהנפסקתשבהםבמקרים44
מכפיהשהשתחררמילנכיהסבירהזמןכייתכןזאתעם.20סעיףשלהסיפאתחולתלבין
.טעותשגילהמילגבימאשרשונהיהא

.267'בעמ45
673.3(4)לןר"פאלקה'נאיליט71,719א"ע:השוו46

העושקהוראת".דויטשסיני'וד;6"

איננושניסמארבעיותרשלזמןפרקאולפ;1.12(ב"תשמ)כמשפטמחקרי-החוזיםבחוק
.606,611(2)לזר"פ.נמני'נאמארה0,624יא"ע:סבירזמן
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ולאהיעדלנמלהספינהתגיעלאכזוהתחייבותבהעדרכיאיוםמחמתהוויתור
התקיימהבכללאם-הכפיהכיקבעהעליוןהמשפט-בית.המטעןאתתפרוק

עלהזרעתואתהמטעןכעלומשהשהה,ארצההספינהשהגיעהביוםפסקה-
אתלממשעודיכולהואאין,הענייןכנסיכותהסבירלזמןמעכרהחוזהביטול

כמיהמתוךשנכרתחוזהכינקבעיותרמאוחרתבפרשהגם.'שלו7הביטולזכות
פסשהכפיהלמתקשרשנודעמיוםסבירזמןתוךבוטללאכאיומים

-

.4'ה
כסגירתמשנהועלאחרשותףאיוםכינקבעשבואחרכמקרה,זאתלעומת

זמןתוךנשלחההביטולהודעתכיגםנקבע.אסורהכלכליתכפיהמהווהיריד
הסכםשלתוקפושאלתנדונהבה,אחרתבפרשהגם."הכפיהשפסקהמאזסביר
זמןבתוךנשלחהביטולמכתבכיחשיןהשופטקבע,יהלומניםביןשנערךויתור
.'"האיוםהסרתלאחרסביר

הביטולתוצאות.ה

כללי.1

בינםלחוזההצדדיםיחסילגביהןמשמעותישבכריתתומגםמחמתהחוזהלביטול
הביטולמשפיעהצדדיםיחסיבמישור.שלישיאדםעםיחסיהםלגביוהןעצמםלבין
העתידיותהתחייבויותיהםממילויהצדדיםאתומשחררקוימושטרםהחיוביםעל
פיצוייםתנייתאובוררותחנייתכמו-מסתמותחניות,זאתעם.החוזהפי-על

במישור.הביטוללאחרגםהצדדיםאתולחייבלהתקייםממשיבות-מוסכמים
בסעיףהקבועהההשכהלזכותמיוחדתחשיבותישלחוזההצדדיםיחסישלזה
,שלישיאדםעםשבוטללחוזההצדדיםיחסיכמישור.להלןתידוןואשר,לחוק21

.תהילהנדוןזוכשאלה.שלישיאדםשלרכישותיועלההגנהשאלתמתעוררת

שלישיאדםרכישות.2
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ניתנהבכללאם-הביטולהודעתכיכךהשופטידי-עלנקבעשם,241,247(1)מגר"פ
.הכפיהפסקהשבומהמוערסכירזמןתוךניתנהלא-
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"
.500-501,מ

נא-ע,למשל,'ר51
"

א-ע796ן,792(נ)מד"פ,דובב'נדואבנ64,

י"
,467

-

'נאטוםול
.242,245(2)מהד-ס,צפורן ,
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0'בעמ,53ש-בהל"הנ7,459"

הביטולתוצאותשלפיהם,1"
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החוכה.שווילדשנתאוכעיןלהשבההובסהיא21סעיףלפיההשבהחובת
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נ(6'בעמ,60ש-כהל-הנ87,588
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