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ועל כך אין  הנחת המוצא בעבודה היא חוזה מוסכם בין הצדדים, ראשית -מספר הערות מקדימות

מכאן שהיא יכולה להיות , 1"בניגוד לחוזה מעשה או מחדל שהם"הפרת חוזה היא , שנית. עוררין

ת הפרה מלאה של כלל החוזה אלא שהיא לא חייבת להיו, לא זאת בלבד. אקטיבית או פסיבית

האם ההפרה נשאלת השאלה  .2ומספיקה הפרה של חיוב אחד מסעיפי החוזה כדי שתחשב הפרה

שמא הייתה עוד קודם לכן או ( המפיץ: להלן)מ "הייתה עם ביטול החוזה על ידי חברת המפיץ בע

. ברור כי ביטול החוזה הוא הפרה, לעניינו? באי עמידה בתנאי החוזה בחודשים שלפני הביטול

עניין חיוב )נדרש בבחינת בחינת הפיצויים  ברגע הסטייה מהחוזה חלה הפרהלשאלה האם כבר 

כיוון , עניינול. 3תוצאה ההפרה היא אפשרות הנפגע לזכות בתרופות, שלישית(. השתדלות להלן

האכיפה  תרופת, מסכימה לביטול( היצרן: להלן) manufacturer  וחברתהחוזה בוטל על ידי המפיץ ש

 -בחינת הפיצויים שביכולת היצרן לתבוע מהמפיץ .לפיכך נפנה לתרופת הפיצויים, אינה רלבנטית

הנפגע יעמוד באותו מצב כך ש, "השבת המצב לקדמותו"המוצא של הענקת פיצויים היא  נקודת

: מרכזיים הפיצויים לשניים לחלק ןתני .5או הצפיות הקיום זהו אינטרס .4החוזהאם לא היה מופר 

, הראשונים כאשר האחרונים יכולים לבוא במקום, ופיצויים ללא הוכחת נזק נזק בהוכחתפיצויים 

  .6סף להםאך גם בנו

היצרן . 7תוך עמידה בארבעת התנאים המצטברים הנדרשים םניתן לבקש -פיצויים בהוכחת נזק

בין , ים באובדן ערךהמתבטא, בין אם אלו נזקים ישירים, יכולה לבקש פיצויים על כל ראשי הנזק

, בין הנזקים הישירים. 8ובין אם אלו נזקים נלווים רווח באובדןאם אלו נזקים עקיפים המתבטאים 

 הנדרש המינימום: מברספטעד  מאיעל החודשים  .של החוזה חצי השנה הראשונהעל פיצויים תבקש 

בפועל  .405,555$ שהם (חודשיםX0ליחידהX3555$יחידות 355)$ 055,555-מ 05%הוא  על פי החוזה

על חודש  .00,555$להוסיף ליצרן  ישועליהם ( חודשים X3355$X0יחידות 05)$ 200,555 הושגו

אך כאן יש הפרה של המחיר שהוחלט עליו , (חודשX055$X3יחידות 335)$ 00,555 הושגו: אוקטובר

$ 335,555הסכום שהיה מושג היה , כלשונו מקויםהסעיף היה  אם(. ליחידה$ 3555מינימום )בחוזה 

 (.מהסכום שהיה מושג 05%)ליצרן $ 00,555ולכן על המפיץ להעביר ( חודשX3555$X3יחידות335)

ברור כי (. יסוד הנזק) וי הנדרש עבור כל אחד מהםסעיפי הנזק המרכיבים התביעה והפיצפורטו 

סביר בעת חתימת ההסכם וכי כל צופה ( יסוד הסיבתיות)הנזק לא היה נגרם  ,אלמלא הופר החוזה

, המשווקת מוצרי חשמל יוקרתיים, בחברה ישראליתמדובר . (יסוד הצפיות)זק שנגרם הנ היה צופה

 .9שהייתה חייבת להעריך אפשרות שייגרם נזק מומחית ומכאן, השוק המכירהחברה : רוצה לומר

של המפיץ  הגנהטענת . (ההוכחה של שיעור הנזקיסוד )הוכחו  הנתונים העובדתייםכי , כן ברור

יחידות בחודש  355-ההתחייבות למכור לא פחות מכיוון ש, כי לא הייתה הפרת חוזה, לה להיותיכו
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 .החוק: להלן (.א)0סעיף , 0791-א"התשל, (תרופות בשל הפרת חוזה)חוק החוזים  
2

 (.ב)0סעיף , שם 
3

 .2סעיף  ,שם 
4

, 811, (2)ד לה"פ, מ"מלון טירת בת שבע בע' מ נ"נתן אניסימוב בע 333081א "עהשופט ברק ללפסק דינו של  3' פס 

818-817 (0780). 
5

 מ"בניה בע מבט' לוי נ 0886072א "עלפסק דינו ב 6' שמגר מציג את שלושת האינטרסים בדיני התרופות בפס( דאז)הנשיא  

 .(0773) 38-33, 87,( 8)ד מז"פ
6
 ,פורסם בנבו, (ט"התשס, דין) לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי –חוק החוזים תרופות  .אדרגבריאלה שלו ויהודה  

886. 
7

 .ראה פירוט להלן. 273 ,לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי –חוק החוזים תרופות . שלו ואדר 
8
 .324-325, שם 
9
 (.0772) 333-336, 331( 3)ד מו"פ, מ"נהול והשקעות בע' נאות דברת נ 383087א "חשין בע עמדת השופט 
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ל ע .10היא אך ורק למאמץ ולא לתוצאה במובן זה שההתחייבות" חיוב השתדלות"הייתה בגדר 

 טענה נוספת יכולה. 11זהו חיוב עצמאיאת לשון החוזה ו תהמפיץ מעוות כי, זאת תשיב היצרן

כיוון שלא היה  .לחוק( א)33 צרן להקטין נזק כמתבקש מסעיףלהישמע בעניין חוסר ניסיונה של הי

כי עד ביטול , על כך ניתן להשיב. הסכם בלעדיות היה עליה לנסות להפיץ באמצעות חברה אחרת

ולכן  (בהתקשרות בלעדית עם חברה אחרת)לא רצתה להפר חוזה , החוזה ציפתה החברה לקיום

של  וחצי הנוספותראשית כל השנתיים  הם נזקים עקיפים .12"טין נזקלהק" צריכהלא הייתה 

$ 3555חודשים במחיר מינימלי של  X45יחידות 355 מינימוםנמכרות  וחצישבשנתיים  בהנחה. החוזה

(. 2,355,555)מההכנסה לפי החוזה מועבר ליצרן  05%. 4,555,555$ההכנסה הצפויה היא , ליחידה

 3,0,5,555$ולכן ( מהרווח 25%ליחידה הם $ 255)מסכום זה יש להפחית עלות היחידות ליצרן 

הובהר כי אובדן הרווח הוא הנזק ". לרבות מניעת ריווח" -"נזק" מגדירלחוק  3סעיף  .הוא הפיצוי

ו 'בעניין דלגאך , קשה אמנם להוכיח אובדן הרווח, עובדתית(. יסוד הנזק)והוא הוגדר במדויק 

 כי יש לנקוט גישה, יה על הקושי בהערכת נזקים מסוג אובדן רווח וקבעה'עמדה השופטת פרוקצ

חוזה עסקי לטווח ארוך הוא כי , ובמקום אחר נאמר 13מקילה עם נפגע המבקש לפסוק לו פיצויים

הוא נזק  אובדנה, (הכנסה) התכלית כאשר זו. לעסקה שמטרתה יצירת הכנסה"...בדיוק הדוגמא 

" סיכוי אובדן"הכרה ב אחרת היאאפשרות  ,לחלופין .גם יסוד הסיבתיות הובהר, לפיכך. 14"צפוי

כי בעת החתימה על החוזה , ברורמתמלא אף הוא והרי  יסוד הצפיות. 15שמאפשר פיצוי חלקי

. גם שיעורו של הנזק הובהר .או למצער הייתה צריכה לצפות את הנזק שייגרם ליצרןהמפיץ צפתה 

, ביטוי בקושי שלהם למכור ולאור העובדה שבא לידי, כי לנוכח המצב בשוק ,על כך תשיב המפיץ

יש להפחית , יחידות לחודש בלבד 05רצתה להתחייב על  (המשווק: להלן)שגם חברת המשווק 

 ה יכולה להתקשר בחוזה עם המשווקלאחר ביטול החוזה היית, בנוסף. לפחות 05%-הפיצוי ב

אם הייתה מתקשרת . ולפיכך לא עשתה מספיק כדי להקטין נזקה ולהקטין הפסדיה המשוערים

היצרן  .16קבל הפער בין מה שהייתה אמורה לקבל לבין מה שהשיגהלבחוזה בלעדי הייתה יכולה 

, ואין הנפגע חייב לצאת מגדרו המשווקעם  שא ומתןלהקטין את הנזק במשניסתה , תעמוד על כך

וחישוב פיצויי יש להתחשב בכך שמרכיבי אי הוודאות הם רבים  כי, תוסיף המפיץ. 17אלא לנסות

יסוד אחר הוא  נלווהנזק  .לטווח של שנתיים וחצי מתעלם משינויים בשוק ומהתיישנות המוצר

יסוד ) שההתקשרות הכושלת חוות דעת מקצועית מעריכה, כאמור. פגיעה במוניטיןהנזק של 

לעניין . (יסוד ההוכחה של שיעור נזק) דולר 255,555-ב הנזק מוערךוכי פגעה במוניטין  (הסיבתיות

המפיץ תטען שלא . 18האדם הסביר בנסיבות הקונקרטיות היה צופה פגיעה במוניטין, הצפיות

 ,העובדה ולמעשהשרות הכושלת תפגע במוניטין החברה צפתה ובוודאי שלא היה לצפות שההתק
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 633, 638, (2)88על -תק, מ"מלון צוקים בע' עירית נתניה נ 697082א "עב( כתוארו אז)דעת המיעוט של השופט ברק  

(0788) . 
11

על -תק, מכביאן' מונסנגו נ 283017א "ע, 9738018א "פסק דינו של השופט עמית בע: ראה, על סוגי החיובים השונים 

2100(3) ,2613 ,2600 (2100) 
המפיץ תשאל מדוע ביטלה היצרן החוזה רק חודש לאחר הודעת . גם כאן עשוי להתעורר ויכוח .362, שם, שלו ואדר 12

 .כי חודש הוא זמן סביר לקבלת הביטול, על כך ניתן להשיב. הביטול שלה ותטען כי העיכוב הוא חוסר תום לב
13

 .(2101) 0228, 0206, (8)2101על -תק, מ"א לפיתוח בע"אכ' ו נ'דוד דלג 8388016א "ע 
14

 .831-830, שם, שלו ואדר 
15

 .636, 01 ש"לעיל ה, עיריית נתניה א"בע( כתוארו אז)ראה דברי השופט ברק . 886, שם 
16

דברי השופט ... 011%ממה שהייתה אמורה להרוויח ועל כן הייתה צריכה לקבל פיצוי שישלים ל 31%הייתה מרוויחה  

המצביעים על האפשרות , (0778) 310-312, 287( 3)ד נו"פ, משרד האוצר' לוביאניקר נ 8336076א "עגולדברג ב

 .להקדמת המועד על פיו יקבע שווי הנכס
17

 .311-310, 06ש "לעיל ה, קרילוביאנא "דורנר בעפסק דינה של השופטת  
18
 .380, שם, שלו ואדר 
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נזק נלווה . כי לא נפגע המוניטין, שחברות אחרות כדוגמת המשווק מוכנות לקנות מהיצרן מעידה

שכר טרחת עורך דין ואגרות והוצאות לשם הכנת הכוללות את , אחר הוא ההוצאות המשפטיות

  .19והתביעה בבית המשפטניהול הסכסוך 

ריבית על הסכום שלא שולם פיצוי עקיף ראשוני שתבקש היצרן היא  -ללא הוכחת נזק פיצויים

החסרים בחודשי מאי עד ספטמבר על  והצמדה לשם שמירה על ערכו הריאלי של הכסף במועד

ממוני שניתן נלווה ולא  נזק. חוקב 33מכוח הדין לפי סעיף זהו פיצוי  .20וחודש אוקטובר במלואו

ש בנסיבות "בשיעור שייראה לביהמ עגמת הנפש שנגרמה לבעלי מניות היצרןפיצוי על לדרוש הוא 

פגיעה אך כאן מדובר ב, 21"מעוגמת נפש סובלתאין היא , כעקרון, חברה...", אכן. (לחוק 34סעיף ) העניין

. 22יה'השופטת פרוקצהדומה לזה עליו מצביעה , הפרה בוטה של יחסי אמוןחמורה בבעלי המניות 

להרים את מסך "כי החוזה נקשר בין שתי חברות ולכן אין הצדקה , טענת נגד תעמוד על כך

לחוק מאפשר לצדדים לחוזה לקבוע מראש  30סעיף , לבסוף .23ולדון בבעלי המניות" ההתאגדות

הצד הנפגע יכול לבחור בין תביעת כי , הקביעה המקובלת בפסיקה היא אמנם. פיצויים מוסכמים

אך , פיצוי מוסכם ומוגבל ללא הוכחת נזק לבין תביעת פיצוי בלתי מוגבל על נזק שיש להוכיחו

כי , קשה לראות כיצד ניתן לטעון .24ברות הפיצוייםכשמדובר בראשי נזק שונים אין מניעה להצט

אלא כסעיף , ההתייחסות בחוזה היא לראש נזק ספציפי ולכן אמליץ לחברה לא לממש סעיף זה

  .במידה ולא תצליח להוכיח פיצויי הקיום, חלופי

השבת המצב "המוצא של הענקת פיצויים היא  קודתשנ, עמדנו על כך -סתמכותהה אינטרס

כתחליף ניתן לבקש פיצויי הסתמכות , יוחלט כי לא ניתן להוכיח שיעורי הנזקאם  אך ,"לקדמותו

כך שתפוצה לפחות באופן חלקי על הפגיעה באינטרס הקיום ותועמד , ראייתי לפיצויי הקיום

היצרן תוכל לבקש פיצוי על ראש הנזק של הפסד  .25אלמלא נכרת החוזה נהה נתויתבו הי ,במצב

התוצאתי תבקש פיצוי על ראש הנזק , בנוסף. ל היצרןחד פעמית שהשקעה $ 40,555 :השקעה בפועל

ההשקעה החד פעמית היא אבדן הזדמנות לממש רווח בהצעה לחברה בשוק : של אובדן הזדמנות

ההסתמכות על . יסודות הנזק הוצגו .(או שוק אחר שאינו דורש שינוי משפת המקור)האמריקאי 

ההפסד בפועל ואבדן ההזדמנות צפויות (. יסוד הסיבתיות)ל "החוזה הביאה לביצוע הפעולות הנ

ניתן להתווכח על . ושיעור הנזק במקרה של ההשקעה בפועל ברור( יסוד הצפיות)בעסקה כזו 

כי , תטען המפיץ .חשיבותואך אין בויכוח על אומדנו מלהפחית ב, שיעור הנזק באובדן ההזדמנות

שבכל מקרה הייתה צריכה  כיוון, ההשקעה אינה נזק בלתי הפיך, חוזה הפרתגם אם הייתה 

 פיצוייכי יש באפשרותה לקבל , יש לציין כי היצרן יכולה לטעון. להתאים המוצר לשוק הישראלי

לראות ההוצאות  ראויכיוון שאינן מתייחסות לאותם ראשי נזק וכי , הקיום וההסתמכות גם יחד

טיעון שלא , 26"ותוצאותיה לראותן כנזקים שנגרמו עקב ההפרהיש ...נבלעות בציפיית הקיום"כ

 .הוכרע עד כה בבית המשפט

                                                           
19

 .326, שם 
20

אם החוזה הסתיים באוקטובר לא ייכנס לסכום שלא שולם . כאן יכול להתעורר ויכוח על חודש נובמבר. לחוק( ב)00סעיף  

 .לדרוש ריבית והצמדה אזי גם על חודש זה יש, על פי הודעת היצרן, אך אם החוזה הסתיים בדצמבר, במועד
21

 .337-361, 7 ש"לעיל ה, נאות דברתא "דברי השופט חשין בע 
22
 .0223, 03ש "לעיל ה, ו'דוד דלג א"עיה ב'דברי השופטת פרוקצ 
23
 .0226, שם 
24

 .(0770) 022-028, 003(0)ד מו"פ, מ"חברת החשמל לישראל בע' יוסף חורי נ 628089א "עדברי הנשיא דאז שמגר ב 
25

 .(0772) 39-38, 83( 8)ד מו"פ, מ"מלון צוקים בע' עירית נתניה נ 3666071א "השופט מלץ בע 
26

 .93-96, שם, השופט חשין 


