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.ג"לשת-1973כללי),חלק(החוזיםחוק

התחהכריתת:א'פרק
חוזהכריתת
כיצד

הצעה

זה.פרקהוראותלפיוקיבולהצעהשלבדרךנכרתחוזה1.

המציעשלדעתוגמירתעלמעידההיאאםהצעה,בגדרהיאלחברואדםשלפנייתו2.

ההצעה;בקיבולהחוזהאתלכרותאפשרותכדימסויימתוהיאבחוזההניצעעםלהתקשר
לציבור.שתהיהיכולהפניה

החזרהשהודעתובלבדלניצע,בהודעהההצעהמןבולחזוררשאיהמציעא)(3.ההצעהמןחזרה
קיבול.הודעתשנתןלשנילניצ*נמסרה

רשאיהואאיןלקיבולה,מועדשקבעאוחזרה,ללאהיאשהצעתוהמציעקבעב)(

לניצע.שנמסרהלאחרממנהבולחזור

-מוקעתההצעה4.

לקיבולה;המועדעבראוהניצעאותהכשדחה)1(

נגדוניתןאופסול-דיןמהםאחדכשנעשהאוהניצעאוהמציעכשמת)2(

הקיבול.הודעתמתןלפניוהכלפירוק,צואונכסיםלקבלתצו

הניצעשלדעתוגמירתעלוהמעידהלמציעשנמסרההניצעבהודעתיהיההקיבול5.קיבול
ההצעה.לפיבחוזההמציעעםלהתקשר

דרךקיבול
התנהגות

אלהדרכיםאםאחרת,בהתנהגותאוהחוזהלביצועבמעשהשיהיהיכולהקיבולא)(6.
כדיןדינהכאמורהתנהגותו-4)2(,א)3(סעיפיםולעניןההצעה;מןמשתמעותקיבולשל
קיבול.הודעתמתן

תוקף.להאיןלקיבול,יוחשבהניצעמצדתגובהשהעדרהמציעקביעתב)(

הודיעאסזולתאותה,שקיבלעליוחזקההניצע,אתלזכותכדיאלאבהשאיןהצעה7.קיבולהזקת
עליה.לושנודעלאחרסבירזמןתוךהתנגדותועללמציע

-כזאתתקופהובאיןבהצעה,לכךשנקבעההתקופהתוךאלאהצעהלקבלאיןא)(8.הקיבולמועד

סביר.זמןתוך

מחמתבאיחורלמציענמסרההודעתואךמועד,בעודקיבולהודעתהניצענתןב)(
לניצעהמציעהודיעאםזולתהחוזה,נכרתלו,ידועההיתהולאבניצעתלויהשאינהסיבה

הקיבול.הודעתלושנמסרהלאחרמידהקיבולדחייתעל

לאחרקיבול
פקיעה

הקיבולמןחזרה

חדשה.כהצעהכמוהושפקעה,לאחרהצעהשלקיבול9.

נמסרההחזרהשהודעתובלבדלמציע,בהודעההקיבולמןבולחזוררשאיהניצע10.
בסעיףהאמורהבדרךקיבולעללושנודעאוהקיבולהודעתלושנמסרהלאחרלאלמציע

.א)6(

חדשה.כהצעהכמוהוההצעהלעומתאחרשגנויאוהגבלהתוספת,בושישקיבול11.שינויתוךקיבול

תש-ל,880,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1978(;באפריל)11תשל"גבניסןט'ביוםבכנסתנתקבל.
129.עמ'
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במשאלבתום
ומהן

לב.ובתוםמקובלתבדרךלנהוגאדםחייבחוזהשלכריתתולקראתומתןבמשאא)(12.

הנזקבעדפיצוייםהשנילצדחייבבתום-לבולאמקובלתבדרךנהגשלאצדב)(
לחוקו-101314,סעיפיםוהוראותהחוזה,כריתתעקבאוומתןהמשאעקבלושנגרם
המחוייבים.בשינוייםיחרלר1א"לשת-1975חוזה),הפרתבשלתרופות(החוזים

בכריתתופגםבשלהחוזהביטולב':מדק

למראיתחוזה
עיז

שרכשבזכותלפגועכדיזובהוראהאיןבטל;-בלבדעיןלמראיתשנכרתחוזה13.
החוזה.קיוםעללבבתוםבהסתמכושלישיאדם

טעות מתקשרהיהלאהטעותשלולאלהניהוניתןטעותעקבבחוזהשהתקשרמיא)(י!4.
ההוזה.אתלבטלרשאיכך,עללדעתעליוהיהאוידעהשניוהצדבחוזה

בהוזהמתקשרהיהלאהטעותשלולאלהניחוניתןטעותעקבבהוזהשהתקשרמיב)(
שטעה,הצדבקשתלפיהמשפט,ביתרשאיכך,עללדעתעליוהיהולאידעלאהשניוהצד
אתלחייבהמשפטביתרשאיכן,עשהזאת;לעשותהצדקשמןראהאםההוזה,אתלבטל
החוזה.כריתתעקבהשנילצדשנגרםהנזקבעדבפיצוייםשטעההצד

בתיקוןהחוזהאתלקייםניתןאםזה,סעיףלפיהחוזהלביטולעילהאינהטעותג)(

כן.לעשותמוכןשהואהחוזה,שבוטללפניהודיע,השניוהצדהטעות

טעותלהוציאבחוק,וביןבעובדהבין-15וסעיףזהסעיףלעניןטעות","ד)(
העסקה.בכדאיותאלאשאינה

הטעיה אחראוהשניהצדשהטעהוהטעיהתוצאתשהיאטעותעקבבהוזהשהתקשרמי15.

אשרעובדותשלאי-גילויןלרבות-הטעיה""זה,לעניןהחוזה;אתלבטלרשאימטעמו,
לגלותן.השניהצדעלהיההנסיבותלפיאונוהגלפידין,לפי

סופרטעות הצדדיםדעתאומדלפיהחוזהיתוקןבה,כיוצאטעותאוסופרטעותבחוזהנפלה16.

החוזה.לביטולעילההטעותואין

כפיה
החוזה.אתלבטלרשאיבאיום,

זה.סעיףלעניןאיוםבגדראינהזכותשלהפעלתהעללבבתוםאזהרהב)(

עושק
כלתיכמידהגרועיםהחוזהותנאינסיונו,חוסראוהגופניתאוהשכליתחולשתוקשר,

החוזה.אתלבטלרשאיהמקובל,מןסבירה

חלקיביטול לביטולניתןמחלקיו,לאחדרקנוגעתהביטולועילתלחלקיםלהפרדההחוזהניתן19.
לולאבחוזהמתקשרהיהלאלבטלהרשאישהצדלהניחישאםאולםבלבד;חלקאותו

כולו.החוזהאתאוהאמורהחלקאתלבטלהוארשאיהעילה,

הביטולדרך עללושנודעלאחרסבירזמןתוךהשנילצדהמתקשרבהודעתיהיההחוזהביטול20.
הכפיה.שפסקהלושנודעלאחרסבירזמןתוך-כפיהשלובמקרההביטול,עילת

18.עמ'תשל"א,מ"ח1

19.4.1973119תשל"ג,בניסןי"ז694,החוקיםר,
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לאחרהשבה
ביטול

ההשבהואסהחוזה,פיעלשקיבלמההשנילצדלהשיבצדכלחייבהחוזה,משבוטל121
שקיבל.מהשלשוויואתלולשלם-סבירהבלתיאואפשריתבלתיהיהה

אחרת.תרופהמכללגרועכדיזהפרקבהוראותאין22.תרופותשמירת

ותכנוהחוזהצורח:ג'פרק

מסויימתצורההיתהאםזולתאחרת,בצורהאובכתבפה,בעלשייעשהיכולחוזה23.חוזהצורת
הצדד~ם.ביןהסכםאוחוקפיעללתקפותנאי

הצדדית.הסכימואשרככלשיהיהיכולחוזהשלתכנו24.

החוזה,מתוךמשתמעתשהיאכפיהצדדים,שלדעתםאומדלפייפורשחוזהא)(25.חוזהשלפירוש
הנסיבות.מתוך-ממנומשתמעתשאינהובמידה

שלפיופירושעלעדיףאותוהמקייםפירוששונים,לפירושיםהניתןחוזהב)(

בטל.הוא

לפייפורשוסוגמאותובחוזיםבהםלהשתמששנוהגיםבחוזהותניותביטוייםג)(

חוזים.באותםלהםהנודעתהמשמעות

המחוייבים,בשינוייםיחולו,2הפרשנותלפקודתו-86א)9(2,8,5,סעיפיםד)(

לחוזה.שלפירושועלגם

נוהגובאיןהצדדים,ביןהקייםהנוהגלפייהיופיועלאובחוזהנקבעושלאפרטים26.

כמוסכמים.אלהפרטיםגםויראוסוג,מאותובחוזיםהמקובלהנוהגלפי-כזה

בהתקייםשיחדלאומתלה)תנאי-להלן(תנאיבהתקייםתלוישיהיהיכולחוזהא)(.27.תנאיעלחוזה
מפסיק).תנאי-להלן(תנאי

שקבלתחזקהחיקוק,פיעלרשיוןאושלישיאדםהסכמתטעוןשהיהחוזהב)(

מתלה.תנאיהואהרשיוןאוההסכמה

אףהפרתו,מניעתלשםלסעדיםצדכלזכאימתלה,בתנאימותנהשהיהחוזהג)(
התנאי.שנתקייםלפני

זכאיהואאיןהתנאי,קיוםאתמנעאהדוצדמתלהבתנאימותנהחוזההיהא)(28.תנאיסיכול

אי-קיומו.עללהסתמך

להס-זכאיהואאיןהתנאי,לקיוםגרםאחדוצדמפסיקבתנאימותנהחוזההיהב)(

קיומו.עלתמך

חוריןבןהחוזה,לפיהיה,שהצדדברהתנאיהיהאםיחולולאזהסעיףהוראותג)(

שלאלקיומוגרםאוהתנאיקיוםאתהצדמנעאםיחולוולאלעשותו,לאאולעשותו

ברשלנות.ושלאבזדון

החוזהנטלות
ההתנאהאו

תקופהובאיןלכך,שנקבעההתקופהתוךנתקייםלאוהתנאיבתנאימותנהחוזההיה29.

ואםהחוזה,מתבטל-מתלהתנאיזההיהאםהריהחוזה,מכריתתסבירזמןתוך-כזאת
ההתנאה.מתבטלת-מפסיקתנאי

2.עמ'1,חדשנוסחישראל,מדיגתדיבי2
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פסולחוזה אתסותריםאומוסרייםבלתיחוקיים,בלתיהםמטרתואותכנושכריתתו,חוזה30.
בטל.-הציבורתקנת

הוראותתתולה לפיהוזהשלבסלותועלגםהמחוייבים,בשינוייםיחולו,ו-1921סעיפיםהוראות31.
כללעשותהצדקשמןראהאםהמשפט,ביתרשאי30סעיףלפיבבטלותאולםזה,פרק~

שצדוכמידהמקצתה,אוכולה21,סעיףלפימהחוכהצדלפטורלנכון,שימצאובהנאים
אוכולושכנגד,החיובבקיוםהשניהצדאתלחייב-החוזהלפיחיובואתביצעאחד

.יאשתו.~

משחק,שלחוזה
הימוראוהגרלה

והזכיההנאהבטובתלזכותצדעשוישלפיוהימוראוהגרלהמשחק,שיאגז"""(32.
לאכיפהעילהאינוביכולת,אובהבנהמאשריותרמקריבמאורעאובניחושלר51יוגלת,

לפיצויים.או

אובחוקשהוסדרוהימוראוהגרלהמשחק,עליחולולאזהסעיףהוראותב)(
חוק.פיעלהיתרלעריכתםשניתן

ציוניםלמתןחוזה אחדשלהערכהאוהכרעהפיעלבאלהוכיוצאפרסתואר,ציון,יינתןשלפיוהוזה33,
משפט.בביתלדיוןנושאהחוזהלפיההערכהאוההכרעהאיןשלישי,אדםשלאוהצדדים

w~a'שששיאדםסובה*חתה:ד

הזכותהקניית למוטבמקנההמוטב)-להלן(לחוזהצדשאינומילטובתבחוזהאדםשהתחייבחיוב34.
זו.זכותלולהקנותהוונההמוזהמןמשתמעתאמהחיוב,קיוםאתלדרושהזכותאת

הזבותדחיית הצדדיםלאחדהודיעאםלמפרע,מתבטלתהחיובקיוםאתלדרושהמוטבשלזכותו35.
עליה.לוהודיעמהםשאחדלאחרסבירזמןתוךהזכותדחייתעללחוזה

הזכותביטול לשנותההםרשאיםהחוזה,לפיזכותועללמוטבהצדדיםאחדהודיעלאור*בלא)(.%
..החוזה.שינויידיעללבטלהאו

חברותפיעלביטוח,חוזהפיעל-אדםשלמותועקבלקיימושישבחיובכ)(
אולחייבבהודעההנושה,רשאי:-דומהעילהפיעלאותגמוליםבקופתאוקצבהבקופת
מוטבבמקומולהעמידאוהמוטבשלזכותואתלבטללחייב,ניתנהעליהשהודעהבצוואה
זכותו.עללמוטבשנודעאחריאףאחר,

המוטב.כלפיגםלותעמודלחיובבקשרהנושהכלפילחייבשישטענהכל37,

זכותושמירת
הנושהשל

החיובקיוםאתהחייבמןלדרושהנושהשלמזכותוגורעתאינההמוטבשלזכותו38.
המוטב.לטובת

ה"הקהם:ה'פרק

לבבתוםקיום לגביהדיןוהואלב;וכתוםמקובלתבדרךלנהוגישמהוזההנובעחיובשלבקיום39.
מחוזה.הנובעתבזלותהשימוש

מיבידי-קיום פד"ו%ואור,שקו*ע,11094,,*ו*חוךVS~/144ש91*ד4ש,1ישעו,'ורד'טד*
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במועדההוזה;כריתתלאהדסבירזמןלקייםישקיומו,מועדעלהוסכםשלאחיוב41.הקיוםמועד
מראש.סבירזמןלחייבהנושההודיעשעליו

מרעשסבירזמןכךעללנושההחייבשהודיעובלבדמועדו,לפנישיקוייםיכולחיוב42.
בנושה.יפגעלאוהדבר

-נדהההיובשללקיומוהמועדא)(43.קיוםדהיית

המניעה;שהוסרהעד-בנושההתלויהמסיבהבמועדוהקיוםנמנעאם)1(

אותושקוייםעד-הנושהשלחיובותחילהשיקוייםהואלקיוםתנאיאם)2(
חיוב;

מוכןאינוהנושהעודל5-בבדבדחיוביהםלקייםהצדדיםעלאם)3(
עליו.המוטלהחיובאתלקיים

ראהאםהמשפט,ביתרשאיא),(קטןבסעיףכאמורהחיובלקיומהמועדנדחהב)(
הדהיה,עקבלהייבשנגרםהנזקבעדבפיצוייםהנושהאתלהייבכן,לעשותהצדקשמן
תקו-תשלומיםלשלםהחייבעלהיהואםהנושה,מצדהוזההפרתמשוםבדבראיןאםאף

הדהיה.בתקופתאלהמתשלומיםאותולפטור-נדחהשמועדוההיובלקיוםעדפתיים

איןואםהנושה,שלעסקובמקוםלקייםישקיומו,מקוםעלהוסכםשלאהיובא)(44.הקיוםמקום
הקבוע.מגוריובמקום-עסקמקוםלו

בהוצאותישאההוזה,כריתתאחרימגוריומקוםאועסקומקוםאתהנושהשינהב)(
החדש.במקוםהחיובמקיוםהנובעותהנוספות

בינונים.ומטיבמסוגשירות

ראויבסכוםקיום
ההוזה.כריתתבעתהנסיבותלפילהשתלםראוישהיהסכום

במטבעקיום
ישראלי

לקייםישהדין,לפיאסורמטבעבאותושתשלומוחוץבמטבעבארץלשלםהיוב41.

התשלום.ביוםהרשמיהחליפיןשערלפיישראלי,במטבעכתשלום

כךלשםלושהעביראואחר,בחיובהנושהכלפיההייבהתחייבלקיומואשרהיוב48.תנאיעלקיום
אוהאחרההיובקויימואםאלאלהפקיעוהתכוונושלאחזקהשלישי,אדםכלפהזכות

הזכות.

תשלומיםזקיפת
אהדבחיוב

בהןשכתהייתההוצאותלחשבוןתהילהייזקףאחד,היובשללסילוקושניתןסכום48.
עצמו.החיובלחשבוןולבסוףהריביתלחשבוןמכןלאהרחיוב,אותובשלההייב

תשלומיםזקיפת
אהדיםבחיובים

בעתההייב,רשאיאחדים,חיוביםההייבמןלושהגיעושעהלנושהשניתןסכום50.

כן.לעשותהנושהרשאיזאת,עשהלאהסכום;ייזקףשלחשבונוההיובאתלצייןהתשלום,

היוביםביןבחירה
חלופים

ובאיןלכך,שנקבעהתקופהתוךלנושהבהודעההחייב,רשאיהלופיםבהיוביםא)(51.

זאת,עשהלאשיקיים;ההיובאתלבהורלקיום,המועדלפניסבירזמןתוך-כזותקופה
ההיוב.אתלבחורלהייב,בהודעההנושה,רשאי
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התקופהתוךבההשתמשלאוהואהנושהבידיתהיההבחירהזכותכיהוסכםב)(
כהודעההחייב,רשאילקיום,המועדלפניסבירזמןתוך-כזותקופהובאיןלכך,שנקבעה
החיוב.אתלבחורלנושה,

קיוםתחליף בלפילשיפויאולפיצויזכותלחייבבךבשלוישאפשרי,בלתיחיובשלקיומונעשה52.

שלשוויוכדיפיה,עלשקיבלמהאוהזכות,אתלנושהלהעבירהחייבעלשלישי,אדם
.החיוב

קיזוז לקיומם,המועדוהגיעאחתעסקהמתוךלזהזהחביםשצדדיםכספייםחיוביםא)(53.
עסקהמתוךשלאכספייםבחיוביםהדיןוהואלמשנהו;אחדצדשלבהודעהלקיזוזניתנים
קצובים.חיוביםהםאםאחת,

לעיקול.ניתנתאינהלקיומושהזכותחיובלקזזאיןב)(

קיזוז.דרךסילוקעלגםהמחוייבים,בשינוייםיחולו,ו-4950סעיפיםהוראותג)(

ונושיםחייביםריבף1':סדק

חייביםליבוי ולחוד.יחדחייביםשהםחזקהאחד,חיובשחייביםשנים54.

ולחודיחדהיום אוכולוהחיוב,קיוםאתלדרושהנושהרשאיולחוד,יחדשחייביםשניםא)(55.
לו.המגיעמןיותרייפרעשלאובלבדבנפרד,מהםאחדמכלאוכאחד,משניהםמקצתו,

הביטולאםזולתהשני,שלחיובוגםבטלהחייבים,אחדשלחיובובוטלאובטלב)(

האחד.החייבשלבייצוגואובכשרותומפגםנובע

במחילה,בוויתור,-מקצתואוכולוהחיוב,מןהחייביםאחדהנושההפטירם(

ההפטרמןמשתמעתאםזולתמידה,באותההשניגםהופטר-אחרתבדרךאובפשרה
אחרת.כוונה

ביןהחיובנטל
החייבים

עצמםלביןבינםהחיובבנטלנושאיםשהםחזקהאחד,חיובשחייביםשניםא)(58.
שווים.בחלקים

עללחזורזכאיהחיוב,כנטלחלקומכפייותרהחיובלקיוםלנושהשנתןחייבב)(
חלקיהם.לפיממנוולהיפרעהשניהחייב

ישאומהם,מאחדולהיפרעלחזורסבירהאפשרותואיןחייביםמשנייותרהיוג)(
חלקיהם.לפיהנותרים,בחלקו

בכשרותומפגםנובעוהביטולב)55(בסעיףכאמוראחדחייבשלחיובובוטלד)(
בהפטרואיןג)56(בסעיףכאמוראחדחייבהופטרעליו;לחזורזכותלשניאיןבייצוגו,או
זה.סעיףלפיעליולחזורבזכותלפגועכדיגםבהפטראיןהשני,אתלפטורכדי

לזכותסייג
החזרה

שהיהבמידהאחר,חייבעללחזורזכאיאינוחלקו,מכפייותרהחיובאתשקייםחייב57.
בה.התגונןולאלוידועהשהיתהטענהמכוחהנושהבלפימופטרלהיותעשוי

שקייםלחייביעברוהחיובלהבטחתלנושהשניתנואחרתזכותאושעבודא)(58.
שהדברבמידהוהוא,אחר;חייבעללחזורזכותולהבטיחכדיחלקו,מכפייותרהחיובאת
בנושה.יפגעלא
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דרישתלפילעשות,הצדדיםעלא),(קטןנסעיףכאמורזכותאושעבודעברוב)(
דבר.לכליפהיהיהההעברהשלשכוחהכדיהדרושותהפעולותאתהחיוב,אתשקייםהחייב

קימו,אתלדרושרשאימהםאהדשכלחזקהאחד,חיובלהםשמקיעשניםא)(59.
אחדכלפיהחיובאתלקייםרשאיהחייבממנו;המגיעמןיותרמהחייבייפרעושלאוכלנד

האחר.הנושהלטובתדיןפסקניתןעוד.,לאכלבחירתו,לפיהנושים,

אחדכלפיהחיובקוייםשווים;בחלקיםבחיובשותפיםשהםהנושיםעלחוקהב)(
,'חלקו.אתממנולדרושהשנירשאימהם,

...
שומת2'?פרק

ומועדדרך
הודעהלמטירת

הענין.בנסיבותהמקובלתבדרךתינתןזהחוקלפיהודעהא)(60.

במועדכנמסרהההודעהאתרואיםהודעה,מסירתעלזהבחוקשמדוברמקוםב)(
מענו.אלאולנמעןהגיעהשבו

הנדון.לעניןמיוחדותהוראותאחרבחוקכשאיןיחולוזהחוקהוראותא)(61.תחולה

עלגםהמחוייבים,ובשינוייםלעניןמתאיםשהדברככליחולו,זהחוקהוראותב)(
מחוזה.נובעיםשאינםחיוביםועלחוזהבבחינתשאינןמשפטיותפעולות

-בטלים62.ביטולים

שלעשרהשניםוהספר1007עדו-658,9489491003,סעפים)1(
המג'לה;

)129621ברג'ב2מיוםהעותמאניהאזרחיתהפרוצדורהלחוק64סעיף)2(
1879(.ביוני

ישראל,לארץבמועצתוהמלךלדבר46סימןיחוללאבהםדןזהשחוקבענינים63.החוקעצמאות

1947-1922.3

והוראתתחילה
מענר

שנכרתוחוזיםעל1973(;באוגוסט)29תשל"גבאלולא'ביוםזהחוקשלתחילתו64.
הקודם.הדיןלחוליוסיףזהחוקתחילתלפני

שפיראש'יעקבמאירגולדה
המשפטיםשרהממשלהראש

שזרזלמןשניאור
המדגנהנשיא

2738.עמ'ג,כרךא"י,חוקי3
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