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ם ליצור יחסי האם הייתה בכלל כוונההתשובה לשאלה , נראה שבמקרה המבחן, ראשית. א

כיוון שמדובר , מעיקרהמערכת היחסים בין הצדדים היא חוזית . משפטיים בין הצדדים ברורה

גם שאלת השפיטות אינה  .1והתנהלות משפטית כתובהמחייבת מסמך , בעסקת מכירת דירה

על מנת להוכיח כי אכן  .בכך כדי לעבור לשלב הבא ולבחון האם נכרת חוזהדי  .מעלה בעיה כלשהי

במקרה . 2מן משותפת לגמירת דעתם של הצדדיםנכרת חוזה בין הצדדים עלינו למצוא נקודת ז

ובהסכמת הזוג  1511אפשר אמנם לראות בהצעה הראשונית של מיכל בחודש מרץ , המבחן

היא אך התחייבות לעשות עסקה במקרקעין  ,3לחוק החוזים 1לפי סעיף  "הצעה וקיבול"כ

עוד כי ברור לכל  מה, בעל פה אינה רלבנטיתההסכמה ולכן  5מחייבת מסמך בכתבהיא : 4מהותית

השתלשלות העניינים יכולה להעיד על . ונפתח תהליך משא ומתן אחר בהמשך שהמשא ומתן נכשל

גם הפנייה . לא נחתם חוזה, לפחות מבחינה פורמלית, אך בשלב זה, (ועל כך בהמשך) רצון הצדדים

ה הצעה לפי סעיף נעשתה בעל פה ולכן אף היא אינ, כשבוע לפני מועד פינוי הזוג ,השנייה של מיכל

הסכם "שנקודת הזמן האפשרית הראשונה לגמירת דעת מצד הצדדים היא , מכאן. ל"הנ 1

עסקת מקרקעין מחייבת מסמך בכתב וזהו , כאמור. 11...1ד ראובן ביום "אותו ניסח עו, "הבנות

 בין "זכרון דברים"השאלה היא האם נכרת , אם כן. אליו ניתן להתייחס, המסמך הכתוב הראשון

יש למצוא את נקודת הזמן בה ההעדה על גמירת דעת , "זכרון דברים"כיוון שמדובר ב ?הצדדים

" נוסחת קשר"יש לבחון האם מופיעה , כמו כן. של הצדדים נפגשה עם מספיק פרטים מינימליים

כדי להשיב על שאלה זו אציג קודם את טענותיהם של ? ד היא מתייחסת לחוזה עתידיצואם כן כי

ברור כי לא ניתן להפריד בין גמירת דעת למסוימות . אחר מכן אציג את טענותיה של מיכלל. הזוג

. אך לצורך הניתוח האנליטי אציג את שני התנאים הללו בנפרד, ואלו צריכות להתקיים זו בצד זו

התגבשו תנאי גמירת דעת ומסוימות הייתה : כלומר, כי נקודת הזמן בה נכרת חוזה, הזוג יטען

כי בשום שלב לא נכרת , מיכל תטען. 11...1בהסכמת הצדדים בטלפון ביום  1ת הצעה לאחר קבל

 .היא לא הגיעה בשום שלב לידי רצון מגובש, וכי אף אם בשלב מסוים הייתה מסוימות, חוזה

 חוזהה חתימתהייתה גמירת דעת ומסוימות ל :הזוגטענות 

ית של מיכל הצעה הראשונעוד מה הצדדים ניתן ללמוד שני שלגמירת הדעת על : גמירת דעת. 1

והמשא ומתן לא הבשיל לכלל  לא הייתה עסקה בכתב, אמנם (.1פנייה : להלן) 1511בחודש מרץ 

לפני מועד  כשבוע, במשא ומתן שני. אך הצדדים הסכימו בעל פה על סכום של מיליון דולר, חוזה

ד זאת ניתן ללמו. 6םואותו הסכהסכמה ועל שוב הגיעו הצדדים ל ,(1פנייה : להלן) עזיבתם

הסכם . סכום של מיליון דולר בו צוין( 1הצעה : להלן) 11...1 -בכתב שנ" הסכם ההבנות"מ

חשוב לציין גם את המשכיות הניסיונות מצד . 1המשך פורמלי של פנייה  ,למעשה, ההבנות הוא

 10,555צויים הסכך שכירות ושילם פיהזוג אף ביטל חוזה , כמו כן. מיכל למכור הדירה לבני הזוג

 .המעיד על רצינותם וגמירות דעתםסכום נכבד , ח"ש

, 11...1ברור כי ביום , כיוון שהיה זה משא ומתן מקדים, גם אם נניח כי לא התקיימה גמירת דעת

י הצדדים ואלו הודיעו על הועברה בפקס לשנ 1הצעה כי  ,הכוונה כבר הייתה ברורה וזאת

כי עריכת מסמך היא אמנם חיונית לעסקת , ין בוטוקובסקי כבר קבע השופט מצאבעני. הסכמתם

                                                 
1
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כי , צייןמ 1להצעה  7כי סעיף , חשוב לציין. 7אך חתימה על המסמך אינה תנאי מחייב, מקרקעין

על בסיסו ייכתב , זהו חוזה מחייב: כלומר, "ימים 7ד ראובן בתוך "י עו"חוזה מפורט ינוסח ע"

" נוסחת הקשר"כי אם , (כתוארו אז) השופט ברק במקרה רבינאי הובהר על ידי. חוזה מפורט

משמע שהצדדים מעוניינים , שהצדדים חותמים על הסכם עד שיוכן חוזה פורמלי, מראה

, כי לא הייתה חתימה ולכן אין זהו חוזה מחייב, גם אם ייטעןש, מכאן. 8שההסכם ייכנס לתוקפו

הזוג מעמיד לעצמו  .מלמד על גמירת דעתם של הצדדים וזהלהתקשר בח ברור כי רצון הצדדים

מה שמצביע על כך שזהו צורך פורמלי בלבד ולא רצון לבחון שוב את , "ליתר ביטחון"עורכת דין 

 11...0ד מנוחה ביום "כאשר פונה אליה עו, גמירת דעתה של מיכל עוד מתחזקת. התנאים

וכל העניינים כבר סוכמו ...הכל מוכן לחתימה"שמיכל טוענת . כי היא מייצגת את הזוג, להודיעה

וגם  מבחינתה אין יותר במה לדון והיא: כלומר, "וכל שנשאר הוא לחתום על חוזה, בין הצדדים

אך גם אם , בשלב זה ברור כי הצדדים גמרו בדעתם להתקשר .לממש העסקה םבדעתו גמר הזוג

שוב מעידה על גמירת דעתם זה  (1הצעה : להלן) 11....טיוטת החוזה מיום , לא השתכנענו עד כה

 .נחתם על ידי בא כוחה של מיכל( 4הצעה ) 11...7הנוסח הנקי של החוזה מיום , לבסוף. הצדדים

יהיה זה אשר ייצג "כי עורך דין ראובן , הצדדים הסכימו. לחוק המקרקעין 8בכך ממומש סעיף 

 . 9ולפיכך הוא מיופה כוחה לפעול בשמה "את הצדדים בעסקת המכר

העבירו בני הזוג עותק , 4שלושה ימים לאחר שנשלחה לזוג הצעה , לסיכום עניין גמירת הדעת

 155,555הם אף העבירו סכום לא מבוטל של . מה שמעיד על גמירת דעתם, חתום של החוזה למיכל

בשלב זה  הכל לא הביעמי. מתוך התשלום הראשון לדירה" לקח"וזה הוגדר כ ח למיכל"ש

, חוק השליחות מציין, כי נחתמה עסקה ללא הרשאתה ,גם אם הייתה טוענת. התנגדות כלשהי

גם אם הייתה  , חמור מכך .10שזו יכולה להיות מאושרת בדיעבד ולהיחשב כהרשאה מלכתחילה

ין כי א, את החלטת בית המשפט המחוזי באשררוקבע בית המשפט העליון חתימה מזויפת כבר 

ד ראובן "הזוג לא ידע ולא יכול היה לדעת אם עו. 11פגם הגורע מתקפותו של ההסכםבהכרח בכך 

מכוח , נץ נוצרה שליחות אמיתית. וכדברי השופט עמית בעניין אחרג מההרשאה שניתנה לו 

: כלומר, 12ההשתק מכוח דיני השליחות הנחזית דין השולח ומעבר לכך ניתן להפעיל את התנהגות

כיוון שהזוג , מלטעון טענה זו" מושתקת"היא , ד ראובן לא פעל ברשותה"ועוהגם אם צדקה מיכל 

הפסיד כספים כאשר שילם פיצויים למשכיר ובכך השתנה , השקיע מכספו, הסתמך על התנהגותה

מה , הפקידה השיק: נהפוך הוא, מיכל לא עשתה דבר שמראה שלא ניתנה הרשאה. מצבו לרעה

פנתה בבקשה לשלם סכום גבוה  (השיק פדיון תאריךלאחר ) ורק לאחר שבוע 13ד על קיבולשמעי

 .כי לטענתה לא נכרת חוזה ,לא נאמר בשום מקום, כמו כן. יותר

                                                 
7

 (.9181) /5( 9)ד מד"פ ,גת' בוטקובסקי נ 912789א "ע 
8

 .288-/28' עמ, לדברי השופט ברק 9סעיף , 2 ש"לעיל ה, רבינאי א"ע 
9

 .9195 -ה"תשכ, לחוק השליחות 9סעיף  
10

 .9195 -ה"תשכ, ב לחוק השליחות9סעיף  
11

 (.9.9.92, פורסם בנבו) כהן' הלר נ 981701/א "ע: ראה 
12

 .דינו של השופט עמיתלפסק  10סעיף , (9.1.99, פורסם בנבו) הרי אלוף' מ נ"נץ ניהול ואחזקות בע. א 90481701א "ע 

גם אם הזיוף מלמד שהיא אינה צד להסכם המכר "...: הנדל השופטלפסק דינו של  9סעיף . 99ש "לעיל ה, הלרא "ע: וראה גם

הגם שתנאיו מופיעים , נוצר הסכם חדש על דעתה ומחדל הרי שבהתנהגותה על ידי מעשה, את החסר" לרפא"הראשון ולא ניתן 

 ".בהסכם בכתב
13

 ./289-28' עמ, לדברי השופט ברק 4סכיף , 2ש "לעיל ה ,רבינאי א"עדת ברק בראה עמ 
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, היא המסמך המחייב 1הצעה , המינימליים להעדה על גמירת דעתבבחינת הפרטים : מסוימות. 1

ולכן חשוב לציין כי הזוג גר בדירה , יתראש. 14מקרקעיןמעסקת כיוון שזהו מסמך כתוב כמתחייב 

המסמך כולל את שמות הצדדים , שנית. 15מכיר את גודלה ואת מפרט הדירה גם ללא מסמך כתוב

מועד תשלום , (מיליון דולר)תמורה , (מכירה)מהות העסקה , (הדירה)מהות הנכס , (מיכל והזוג)

הערת אזהרה לאחר תשלום )ה עבור הרוכשים נקבעו במסמך בטוח, כמו כן. הדירה עלותמ 05%

בעניין תמגר עמד בית (. אין רישום בטאבו עד תשלום מלא)בטוחה עבור המוכרת , (חצי הסכום

נקבע  ,שאלות אחרות לגבי .16המשפט על חשיבות בטוחות לעניין מסוימות בעסקאות מקרקעין

גם אם . רים ביצוע העסקהכל אלו מאפש". יהיו כמקובל בסוג כזה של עסקאות"כי , 7בסעיף 

הרי חוק החוזים מאפשר השלמת , כי חסרים פרטים כמו עניין הוצאות ומסים, תעלה טענה

אך אינם , עניין שער הדולר ומועדי התשלום של יתרת הסכום לא נקבעו. 17פרטים כמקובל

גם אם נבחר בדרך , מהותיים לביצוע העסקה וכיוון שנאמר כי יושלמו בהסכמת הצדדים

, לבסוף .18על פי עקרון הביצוע האופטימלי יוכלו להיות מושלמים, תר עם המוכרתהמיטיבה ביו

כאלו או  בשל חסרים" רגע הקובע"לא שוכנענו כי גמירת הדעת והמסוימות הגיעו ל גם אם

כללה כבר את כל הפרטים הקודמים וכן את עניין שער הדולר ומועדי  4הצעה ברור כי  ,אחרים

 .כוםתשלום יתרת הס

 גמירת דעת ומסוימותאין : מיכלטענות 

, אינה מעידה על גמירת דעת( 1ופנייה  1פנייה )ברור כי כל ההתנהלות בעל פה : גמירת דעת. 1

 1לפני שהוצגה הצעה , לאחר מכן. בניגוד לנדרש כאמור בחוק המקרקעין, כיוון שנעשתה בעל פה

. עוד לא הוחלט למעשה שום דבר: ומרכל, בין הצדדים התחדש" המשא ומתן"נאמר בפירוש כי 

אך לא על , מה שמעיד על הסכם על חלק מהפרטים, "הסכם הבנות"נקראה בפירוש  1הצעה 

. זוהי טיוטה ראשונית בלבדש, מעידה" נוסחת הקשר"ן שאמכנאמר כי חוזה מפורט ינוסח ו. כולם

כי  ,הראה בית המשפט כבר. לא חתמו הצדדים על מסמך מחייב, בשלב זה, בשום מקום

 ואיםבמסקנה כי הצדדים לא ר ךתומ, זכרון דברים בין צדדים לאחר חתימת משא ומתן משךה

ד ראובן זימן הצדדים לפגישה מתוך רצון להציג טיוטה מפורטת "עו. 19מסמך כחוזה מחייבהאת 

הערות הצדדים הם עניין מהותי ליצירת גמירת דעת ולכן המסמך . ולשמוע את הערות הצדדים

כך שלא גמרו בדעתם ד מעידה על "יד לעצמם עומעבחירתם של הזוג לוי לה. לא היה חוזה הקודם

מה שמחזק את חוסר ההסכמה בין , לחתום על חוזה וזו אף ביקשה לעבור על טיוטת החוזה

שוב כדי להדגיש כי זהו שלב , "מ בלבד"למו-טיוטא"נשאה את הכיתוב  1הצעה . הצדדים עד כה

של  הגמירת דעת, לכאורה, ההפעם הראשונה שנשתכלל, לבסוף. ו הכרעותשל משא ומתן ולא נפל

כי מדובר  ,מעבר לכך .אך זו הועברה מבלי לעדכן את מיכל וללא חתימתה, 4ל היא בהצעה יכמ

אך לא , "(לייצג הצדדים בעסקת המכר)" ד הורשה לנהל משא ומתן"שעוהכיוון , בחריגה מסמכות

זו . החליט שלא לעדכנהמוזר שעדכן אותה בכל שלב ודווקא בשלב החתימה , 20לחתום על ההסכם

החתימה לא : כלומר, במשא ומתןסטייה מדרך התנהלותם עד לשלב זה התנהגות שמעידה על 
                                                 

14
 .9ראה הערה  
15

, מ"גאון חברה לבנין והשקעות בע' אליהו מזר נ 1990708א "רע :לעניין הצורך במפרט הדירה בעסקה מסוג זה ראה 

 (.2001) 4189, (2)2001על -תק
16

 (.9118) 9/1 (4)ד נב"פ, גושן' נמ "חברה לבניה ופיתוח בע, תמגר /118071א "ע 
17

 .91/1-ג"התשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  29סעיף  
18

 .551' ע, (2090) 545, (1)2090על -תק, מרדכי דוד' מנחם עדני נ 911708/א "עראה דעת שופט המיעוט עמית ב 
19

 .559' ע, שםדברי השופט פוגלמן  
20

 .1921' ע, לדבריו 95סעיף , 92ש "לעיל ה, מ"ניהול ואחזקות בע נץ. אא "ד תור בע"ראה דברי השופט עמית ביחס לעו 
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, לא הרמת כוסית": סגירת העסקה"גם בשלב זה לא נערך שום טקס המעיד על  .הייתה על דעתה

שמעורבים בה , עניין יוצא דופן בעסקה, ן בין הצדדיםלא לחיצת ידיים ואפילו לא שיחת טלפו

. עניין מרכזי נוסף הוא היא היעדר מפרט הדירה בכל השלבים. סכום כסף גדול והעברת מקרקעין

מרכזי כל כך באף אחד מן  כאשר לא פורט נושא, כיצד ניתן לקבוע גמירת דעת הצדדים

לאחר  כי גם, טענה האפשריתלגבי ה, לסיכום .21על כך עמד גם בית המשפט בעניין מזר ?ההסכמים

שהועבר הוא בניגוד למה  ח"ש 155,555סכום של ה, באה לידי ביטוי גמירת דעת 4קבלת הצעה 

מה שמעיד כי הזוג לא גמר בדעתו לקיים  ,"(חצי מיליון עם חתימת החוזה)"שהוסכם במשא ומתן 

השיק מצד מיכל אינה מלמדת בהכרח  הפקדת, גרוניס( כתוארו אז)כדברי השופט , כמו כן. חוזהה

 .22על רצון להתקשר בחוזה

אין אפשרות לקיים מסוימות בעסקת , ברור כי עד לשלב של הסכם בכתב, ראשית :מסוימות. 1

שמהות , ואין עוררין על כך 1כי הייתה גמירת דעת בשלב של הצעה , גם אם יוכח, שנית. מקרקעין

במסמך לא סוכמו , מופיעים( מיליון דולר)תמורה וה( מכירה)מהות העסקה , (הדירה)הנכס 

, בנוסף(. מיכל ובני הזוג לוי)בראש ובראשונה שמות הצדדים אינם ברורים דיו . פרטים מהותיים

כי , קבע בית המשפט אמנם. אינם מופיעים ער הדולר על פיו יקבע מחיר הדירה ומועדי התשלוםש

 23"אם לא משתמעת כוונה אחרת"אך זאת , ניתן להשלים ממה שמקובל לגבי מועדי התשלום

 ,יוחלטגם אם , לבסוף ".יושלם בהסכמת הצדדים"...כי  ,3-ו 1בסעיפים ואילו כאן נאמר בפירוש 

כי  ,היעדר מפרט הדירה לאורך כל הדרך מעיד ,4התקיימו תנאי המסוימות החסרים בהצעה כי 

זו , כי התקיימה מסוימת, נשתכנעגם אם , לבסוף. 24לביסוס מסוימות יהתמלא תנאי מהות לא

, כבר ראינובד בבד עם גמירת הדעת ו" רגע הקובע"אלא חייבת להגיע ל ,אינה יכולה לעמוד לבדה

 .כי בשום שלב לא הייתה גמירת דעת מצידה של מיכל

תרופות מרכזיות לחוסר  שתיעומדות , במידה שלא נכרת חוזה בין הצדדים, תיאורטית, ראשית. ב

במקרה המבחן יש לבחון האם נוהל משא ומתן בחוסר  .ופיצוייםאכיפה : 25ומתן תום לב במשא

מהן התרופות המתאימות , חוןיש לב, אם הגענו למסקנה כי אכן הדבר כך, לאחר מכן. תום לב

 .ביותר

כי מיכל נהגה בחוסר תום לב במשא  ,הזוג יטען :במשא ומתןטענות הצדדים לעניין תום הלב 

רק . ובן ייצג את שני הצדדיםד רא"כי עוה, הצדדים הסכימו, 1לאחר פנייה , ראשית כל. ומתן

. כי הינו קרוב משפחתה של מיכל, לזוג" נתגלה לפתע" 1הצעה לשכבר הסכימו הצדדים  לאחר

כי חובת תום הלב אינה , כבר קבע בית המשפט. במשא ומתן עובדה זה יש בה משום חוסר תום לב

שיכולות , על הצדדים גם חובה אקטיבית לגילוי עובדות חשובותאלא מוטלת , רק חובה פסיבית

למכור  הראנו שמיכל גמרה בדעתה כבר, וחשוב מכך, שנית .26להשפיע על הליך כריתת החוזה

, מחיר שהופיע בשתי הפניות ובכל ההצעות כולל ההצעה האחרונה, הדירה ובמחיר מיליון דולר

היא  "לאור עליית מחיר הדירה"מיליון דולר  1.1ההחלטה של מיכל לדרוש סך של . 4הצעה 

                                                 
21

 .95ש "לעיל ה, אליהו מזרא  "רע 
22

 לוי' נ( ר"ע)יפו והמחוז -אביב-א שעל יד הרבנות הראשית והמועצה הדתית תל"חברה קדישא גחש /9085170א "ע 

 (.פורסם בפדאור)
23

 .288-281' עמ, 2ש "לעיל ה, רבינאי א"עב /דברי השופט ברק בסעיף  
24

 .95ראה הערה  
25

אינן רשימה סגורה , ב לחוק החוזים92כי תרופות הפיצויים המופיעות בסעיף , פורת-הסבירה השופטת בן, בעניין זפניק 

  .581' ע, (9881) 5/1( 9)ד לז"פ ,זפניק' שיכון עובדים נ 821780א "ע. וממצה
26

עונים להתיישבות אמירים מושב עובדים של צמחונים וטב' נ פרינץ /41470א "ראה דברי השופט רובינשטיין בע 

 .15/1' ע, (2001) 15/4, (2)2001על -תק, מ"בעחקלאית שיתופית 
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אין שום סיבה מובהקת מלבד עניין כל שאר התנאים כבר סוכמו ו. פרישה מאוחרת ממשא ומתן

בפרשת קל בניין הצביע הנשיא ברק על . 27שתסביר את נסיגתה של מיכל מכריתת חוזה, המחיר

שלב שבו ברור שללא , מתקדםבהם המשא ומתן מגיע לשלב כה , אלו הם מצבים. מסוג זה מצבים

ולפיכך ברור שעדיין מתנהל  שלא נכרת חוזהמיכל תטען  .28החוזה היה נכרת ,תום הלב בהתנהגות

. החוזים מאפשר לה לשנות את הצעתה וזו תאמה את שווי השוק משא ומתן ועקרון חופש

לגבי , כאמור, חובת הגילוי היא. ראובן הוא קרוב משפחתה לא משנה כהוא זהד "העובדה שעוה

כי אם הזוג בחר להמשיך במשא ומתן , עובדות שיכולות להשפיע על הליך כריתת החוזה וברור

לא  אזי, ד ראובן"לאחרי הגילוי ועורכת דינם אף הסכימה בדיוק לאותם התנאים אותם הציע עוה

מיכל . 29החלטה כאילו צד נהג שלא בתום לב היא לא עניין של מה בכך .הייתה לעובדה זו משמעות

 .סעיף בשם  1נהגה בתום לב לאורך כל המשא ומתן ורצונה הטוב בא לידי ביטוי גם בהצעה 

הזוג נהג , לבסוף .גם את כל חובם בגין דמי שכירות כלשהם תכלול כי תמורת הדירה, נאמר

ניסיון שלהם נה הדירה במחיר נמוך ממחיר השוק וכל כיוון שניסה לקנות ממ, בחוסר תום לב

 .לאכוף חוזה הוא ניסיון לכפות עליה תנאים לא הוגנים עוד בשלב של משא ומתן

הוא הסיבה לכך שלא נכרת השינוי בעלות הדירה  יכ, הזוג יטען :התרופותטענות הצדדים לעניין 

במקרה זה דורשת אכיפתו של " לקדמותוהחזרת המצב ", בהתאם להלכת קל בניין, לפיכך. החוזה

יש לקבוע פיצויי , אם יקבע כי אין זה מקרה מיוחד, לחלופין. לפי המחיר שלפני ההעלאה, החוזה

שהם מה שהיו מרוויחים הזוג אם הייתה מתקיימת העסקה , דולר 155,555העומדים על , קיום

הראה בית המשפט  30פרינץ קרהבמ. מיליון דולר 1 :כום שהוסכם עליווהרי היו קונים אותו בס

אם שני הצדדים , דיו אם המשא ומתן לא היה מתקדם: ששלוש סיבות יימנעו פיצויי קיום

או שלפחות לצד , את המשך המשא ומתן ואם שניהם הצדדים נוהגים שלא בתום לב "חסמו"

כי ללא חוסר תום הלב הקיצוני של מיכל , ברור, במקרה שלנו". אשם תורם"השני יש 

את קיום החוזה וכי הזוג פעל בתום לב " חסמה"כי מיכל היא ש, החוזה היה נכרת, בהתנהגותה

לכל הפחות , כי אין לקבוע פיצויי קיום, אם ייקבע. לאורך כל הדרך ולכן פיצויי קיום מתחייבים

הזוג שילם . ם לזוג עם כניסתו למשא ומתןשנגרבשל הנזק , פיצויי הסתמכותלשלם  מיכל צריכה

הנזק : כלומר, יהיה חוזהבהסתמך על כך ש, אליה לא נכנסו ,ח פיצויים למשכיר הדירה"ש 10,555

ראובן )וצאות עורכי הדין מיכל צריכה לשלם את ה, בנוסף. מהמשא ומתן ותישיר נגרם להם

משא ומתן ולפיכך לא מגיעות כי התנהגותה הייתה לגיטימית וכחלק מ, מיכל תטען (.ומנוחה

תטען כי , מדובר בפרישה מאוחרת ממשא ומתןכי  ,לגבי הטענה, לעניין פיצויי הקיום. תרופות לזוג

מכאן שלא היה זה . ירת דעתכי מחיר הוא עניין מהותי לגמ ,היה זה עוד שלב במשא ומתן וברור

מראה רצון טוב , י שכבר הוצגהכפ, אין זהו חוסר תום לב קיצוני והתנהגותה, בנוסף. שלב מתקדם

לכשלון המשא ומתן בהעבירם רק חלק מהסכום עליו " אשם תורם"יש לזוג , בנוסף. במשא ומתן

המשך המשא " חסמו"הם : כלומר, (דולר 055,555דולר במקום  155,555)סוכם במהלך השיחות 

אינם ראויים  הסתמכותגם פיצויי . אין הם זכאים לפיצויי קיום, לפיכך .ומתן וקיום חוזה עתידי

כאשר ברור לכל , במהלך משא ומתן בחר לבטל את חוזה השכירות על דעתווזאת כיוון שהזוג 

  .שלא הייתה גמירת דעת ומסוימות
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