
 -חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור  .30
 בטל.

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות  )א( .25
 ללשונו.העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם 

 חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל. )ב( 

חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש  (1)ב 
 נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

וג יפורשו לפי ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו ס )ג( 
 המשמעות הנודעת להם באותם חוזים.

ג לפקודת הראיות 57, וסעיף 1981-לחוק הפרשנות, תשמ"א 10-ו 8, 7, 6, 5, 4, 2סעיפים  )ד( 
, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על פירושו של חוזה, אם אין הוראה אחרת 1971-]נוסח חדש[, תשל"א

 בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או 

לפי  –פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה  .26
 הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים.

 

 חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה. .1

אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם פנייתו של  .2
 הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.

המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע  )א( .3
 ת קיבול.לפני שנתן הודע

קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו  )ב( 
 ממנה לאחר שנמסרה לניצע.

הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם  .5
 המציע בחוזה לפי ההצעה.

חוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע ה )א( .6
 (, התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.2)4-)א( ו3קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 

 קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף. )ב( 

 ו כהצעה חדשה.קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוה .11

 

 במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. )א( .12

לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו -צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום )ב( 
הפרת לחוק החוזים )תרופות בשל  14-ו 13, 10עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 

 יבים., יחולו בשינויים המחו1970-תשל"אחוזה(, 

 

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד  )א( .14
 השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

והצד  מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה )ב( 
השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם 



ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם 
 לצד השני עקב כריתת החוזה.

ה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף ז )ג( 
 והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא  - 15"טעות", לענין סעיף זה וסעיף  )ד( 
 בכדאיות העסקה.

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי  .15
גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות -לרבות אי -לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" 

 היה על הצד השני לגלותן.

י אומד דעת הצדדים ואין הטעות נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפ .16
 עילה לביטול החוזה.

מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום,  )א( .17
 רשאי לבטל את החוזה.

 אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה. )ב( 

השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד  .18
השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל 

 את החוזה.

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול,  .20
 ביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.תוך זמן ס -ובמקרה של כפיה 

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי  .21
 לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. -אפשרית או בלתי סבירה 

 

בזכות בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש  .39
 הנובעת מחוזה.

חיוב יכול שיקויים בידי אדם שאיננו החייב, זולת אם לפי מהות החיוב, או לפי המוסכם בין  .40
 הצדדים, על החייב לקיימו אישית.

חיוב שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה, במועד שעליו הודיע  .41
 הנושה לחייב זמן סביר מראש.

חיוב יכול שיקויים לפני מועדו, ובלבד שהודיע החייב לנושה על כך זמן סביר מראש והדבר לא  .42
 יפגע בנושה.

חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום  )א( .44
 במקום מגוריו הקבוע. -עסק 

כריתת החוזה, ישא בהוצאות שינה הנושה את מקום עסקו או מקום מגוריו אחרי  )ב( 
 הנוספות הנובעות מקיום החיוב במקום החדש.

חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים במתן נכס או שירות מסוג  .45
 ומטיב בינונים.

חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה  .46
 שתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.ראוי לה

סכום שניתן לסילוקו של חיוב אחד, ייזקף תחילה לחשבון ההוצאות שנתחייב בהן החייב בשל  .49
 אותו חיוב, לאחר מכן לחשבון הריבית ולבסוף לחשבון החיוב עצמו.



לום, לציין סכום שניתן לנושה שעה שהגיעו לו מן החייב חיובים אחדים, רשאי החייב, בעת התש .50
 את החיוב שלחשבונו ייזקף הסכום; לא עשה זאת, רשאי הנושה לעשות כן.

 

חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים  )א( .53
לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים 

 קצובים.

 אין לקזז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול. )ב( 

 

תנאי מתלה( או שיחדל בהתקיים תנאי  –חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי )להלן  )א( .27
 תנאי מפסיק(. –)להלן 

חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או  )ב( 
 הרשיון הוא תנאי מתלה.

חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני  )ג( 
 שנתקיים התנאי.

היה חוזה מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך  )א( .28
 קיומו.-על אי

להסתמך על היה חוזה מותנה בתנאי מפסיק וצד אחד גרם לקיום התנאי, אין הוא זכאי  )ב( 
 קיומו.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם היה התנאי דבר שהצד היה, לפי החוזה, בן חורין לעשותו  )ג( 
 או לא לעשותו, ולא יחולו אם מנע הצד את קיום התנאי או גרם לקיומו שלא בזדון ושלא ברשלנות.

תוך זמן  -ה כזאת היה חוזה מותנה והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופ .29
מתבטלת  -מתבטל החוזה, ואם תנאי מפסיק  -סביר מכריתת החוזה, הרי אם היה זה תנאי מתלה 

 ההתנאה.

 


