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 (2)*1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג חוק

 ק א': כריתת החוזהפר

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

ייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע פנ .2
צעה; זה בקיבול ההחולהתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את ה

 הפניה יכול שתהיה לציבור.

מציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה ה ()א .3
 לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.

בע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי ק ()ב 
 נה לאחר שנמסרה לניצע.מלחזור בו מ

 –צעה פוקעת הה .4

 שדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה;כ (1)

דין או ניתן נגדו צו -שמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסולכ (2)
 לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

מסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע ניבול יהיה בהודעת הניצע שהק .5
 ה לפי ההצעה.ם המציע בחוזע להתקשר

קיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה ה ()א .6
(, התנהגות כאמור דינה כדין מתן 2)4-)א( ו3של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 

 הודעת קיבול.

 תוקף.ה ביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לק ()ב 

עה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע הצ .7
 למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

 -ין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת א ()א .8
 תוך זמן סביר.

ו נמסרה למציע באיחור מחמת הניצע הודעת קיבול בעוד מועד, אך הודעת ןתנ ()ב 
ידועה לו, נכרת החוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על ה סיבה שאינה תלויה בניצע ולא הית

 דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.

 בול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה.קי .9

ד שהודעת החזרה נמסרה יצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבהנ .10
או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף ל למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבו

 )א(.6

 בול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה.קי .11

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

ם בעד הנזק יילב חייב לצד השני פיצו-ד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתוםצ (ב) 
לחוק  14-ו 13, 10שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 

 יחולו בשינויים המחוייבים., 1970-חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אה

 ק ב': ביטול החוזה בשל פגם בכריתתופר

כות שרכש אדם בזבטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע  -זה שנכרת למראית עין בלבד חו .13
 שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

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

ר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר י שהתקשמ ()ב 
פי בקשת הצד  לה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, עוזבח

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

ילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון ע עות אינהט ()ג 
 עות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.טה

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

את הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר וצשהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת ימ .15

                                                      

 

 כיצד –חוזה ת יתכר

 עההצ

 רה מן ההצעהחז

 יעת ההצעהפק

 בולקי

 בול דרך התנהגותקי

 קת קיבולחז

 עד הקיבולמו

 בול לאחר פקיעהקי

 רה מן הקיבולחז

 בול תוך שינויקי

 שא ומתןבמם לב תו

 זה למראית עיןחו

 ותטע

 עיההט
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גילוין של עובדות אשר לפי -לרבות אי -מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" 
 דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

י אומד דעת הצדדים ואין לה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפנפ .16
 ה לביטול החוזה.ילהטעות ע

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

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

ד השני או אחר מטעמו את מצוקת שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצ מי .18
ת או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי יקשר, חולשתו השכלית או הגופנמתה

 סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

תן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול ני .19
לולא  זהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחואותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שה

 אי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו.שהעילה, ר

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

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

 ן בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת.אי .22

 ק ג': צורת החוזה ותכנופר

מסויימת  רהה צול פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתעזה יכול שייעשה בחו .23
 תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

 נו של חוזה יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים.תכ .24

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

 .החוזה בהתאם ללשונו

קיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא המוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש ח ()ב 
 בטל.

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

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

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

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

 

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

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

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

מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף ה וזה שהיח ()ג 
 לפני שנתקיים התנאי.

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

 מתבטלת ההתנאה. -מפסיק 

לתי מוסריים או סותרים את ב זה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים,חו .30
 בטל. -תקנת הציבור 

יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על בטלותו של חוזה לפי פרק  21-ו 19 ראות סעיפיםהו .31
רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים  30זה, אולם בבטלות לפי סעיף 

צתה, ובמידה שצד אחד ביצע את מק, כולה או 21שימצא לנכון, לפטור צד מהחובה לפי סעיף 
 בקיום החוב שכנגד, כולו או מקצתו. ילחייב את הצד השנ -חיובו לפי החוזה 

 ות סופרטע

 יהכפ

 שקעו

 טול חלקיבי

 ביטולך הדר

 טולביבה לאחר הש

 ירת תרופותשמ

 רת חוזהצו

 נו של חוזהתכ

 רוש של חוזהפי
( 2)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 1)תיקון מס' 
 1981-תשמ"א

 למת פרטיםהש

 זה על תנאיחו

 אולות החוזה בט
 ההתנאה

 זה פסולחו

 ולת הוראותתח

( 2)תיקון מס' 
 2011-תשע"א
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 ק ה': קיום החוזהפר

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

נו החייב, זולת אם לפי מהות החיוב, או לפי די אדם שאינביוב יכול שיקויים חי .40
 המוסכם בין הצדדים, על החייב לקיימו אישית.

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

שה על כך זמן סביר מראש ע החייב לנודיוב יכול שיקויים לפני מועדו, ובלבד שהוחי .42
 והדבר לא יפגע בנושה.

 –מועד לקיומו של חוב נדחה ה ()א .43

 עד שהוסרה המניעה; -ו מסיבה תלויה בנושה דם נמנע הקיום במועא (1)

עד שקויים אותו  -ם תנאי לקיום הוא שיקויים תחילה חיובו של הנושה א (2)
 חיוב;

כל עוד הנושה אינו מוכן לקיים  -הם בד בבד בים על הצדדים לקיים חיוא (3)
 את החיוב המוטל עליו.

דחה המועד לקיום החיוב כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי בית המשפט, אם ראה נ ()ב 
שמן הצדק לעשות כן, לחייב את הנושה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לחייב עקב הדחיה, אף 

לשלם תשלומים תקופתיים פרת חוזה מצד הנושה, ואם היה על החייב ה אם אין בדבר משום
 קופת הדחיה.תלפטור אותו מתשלומים אלה ב -עד לקיום החיוב שמועדו נדחה 

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

חוזה, ישא בהוצאות מקום עסקו או מקום מגוריו אחרי כריתת הת ינה הנושה אש ()ב 
 הנוספות הנובעות מקיום החיוב במקום החדש.

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

קיים בתשלום של ל וב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, ישחי .46
 לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.סכום שהיה ראוי להשתלם 

עביר לו לשם כך שהוב אשר לקיומו התחייב החייב כלפי הנושה בחיוב אחר, או חי .48
זכות כלפי אדם שלישי, חזקה שלא התכוונו להפקיעו אלא אם קויימו החיוב האחר או 

 הזכות.

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

ן לנושה שעה שהגיעו לו מן החייב חיובים אחדים, רשאי החייב, בעת יתום שנסכ .50
 התשלום, לציין את החיוב שלחשבונו ייזקף הסכום; לא עשה זאת, רשאי הנושה לעשות כן.

כך, ובאין לי החייב, בהודעה לנושה תוך תקופה שנקבעה חיובים חלופים רשאב ()א .51
ם, לבחור את החיוב שיקיים; לא עשה זאת, יותוך זמן סביר לפני המועד לק -תקופה כזו 

 רשאי הנושה, בהודעה לחייב, לבחור את החיוב.

וסכם כי זכות הבחירה תהיה בידי הנושה והוא לא השתמש בה תוך התקופה ה ()ב 
ה תוך זמן סביר לפני המועד לקיום, רשאי החייב, בהודע -ן תקופה כזו שנקבעה לכך, ובאי

 לנושה, לבחור את החיוב.

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

 ים קצובים.אחת, אם הם חיוב

 ין לקזז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול.א ()ב 

 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על סילוק דרך קיזוז. 50-ו 49וראות סעיפים ה ()ג 

 
 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 
 מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; -"הפרה" 

 ה שהופר;מי שזכאי לקיום החוז -"נפגע" 
הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים,  .2

 בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה.
 

 ום בתום לבקי

 מיבידי  –ום קי

 עד הקיוםמו

 ום מוקדםקי

 יית קיוםדח

 ום הקיוםמק

 ום בבינוניתקי

 ום בסכום ראויקי

 ום על תנאיקי

יפת תשלומים זק
 בחיוב אחד

יפת תשלומים זק
 בחיובים אחדים

ם ירה בין חיוביבח
 חלופים

 זוזקי
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 הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: .3

 ביצוע;-החוזה אינו בר (1)
 לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי; אכיפת החוזה היא כפיה (2)

ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת  (3)
 הוצאה לפועל;

 אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין. (4)
 
הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה  -לענין סימן זה, "הפרה יסודית"  .6

באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה מתקשר 
בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה 

 ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

 

 הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית. )א( .7
היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה  )ב( 

למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות 
הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא 

 ן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.אם המפר התנגד לביטול תוך זמ

ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול  )ג( 
אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה 

 יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.
 

ה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; ביטול החוז .8
)ב( ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום 7אולם במקרה האמור בסעיף 

 תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה. -החוזה 
 
משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו  )א( .9

שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר את 
בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל 

 אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.
ן )א( על מה שהצדדים קיבלו על פי בוטל החוזה בחלקו, יחולו הוראות סעיף קט )ב( 

 אותו חלק.

 

הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו  .10
 או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

בעד נזק  גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים .13
 זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין.

בעד נזק שהנפגע יכול היה,  13-ו 12, 10אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים  )א( .14
 באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב  )ב( 
פר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המ

ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן 
 הסביר בנסיבות הענין.

 
פיצויים מוסכמים(, יהיו  -הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים )להלן  )א( .15

אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא  הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק;
שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה 

 כתוצאה מסתברת של ההפרה.
הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע  )ב( 

 כל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.או לגרוע מ 14עד  10במקומם פיצויים לפי סעיפים 
לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו  )ג( 

 מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים.
 

בקביעת שיעור הפיצויים לא יובא בחשבון סכום שהנפגע קיבל או זכאי לקבל בשל  .16
 ביטוח.הפרת החוזה לפי חוזה 


