
                                                              

 טתשע" תאריך עדכון:

 דיני חוזים 

 שיעור סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות א'   : סמסטר                  טתשע"   : שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 : מטרות הקורסא. 
 

מטרת הקורס היא להקנות ללומד עקרונות בסיסיים ומושגי  - סודעקרונות בסיסיים ומושגי י
 .בדיני חוזים יסוד 

 
  

הכוללים בין היתר בתחום החוזים ,מטרת הקורס הקניית כלים בסיסיים  – יישומים מעשיים
 . שונותחשיבה משפטית, חשיבה יצירתית והפקת המרב מסיטואציות הבנה ו

 
 משפט,הת חלק מהסוגיות הבאות: מערכהקורס יעסוק, בין היתר, ב :תוכן הקורסב. 

עוגמת  התנהלות בתום לב, , , מהות החוזהדרכי יצירתןו זכויות וחובות משפטיות שפיטות,
 . וכו'פגמים בכריתת חוזה  מסחרייםחוזים  , מכרזים,נפש

  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: מהלך השיעורים    
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 

המשפט  -מבוא 
  האזרחי

ובים ודיני דיני חי 
 חוזים כללי

מקומם של דיני 
החוזים במשפט, 

תיאוריות עיקריות 
 בדיני חוזים. 

 

  

2 
מקורות דיני החוזים  

עקרונות -בישראל  
 יסוד

  

  4 כריתת החוזה 3

4 
 

תום לב במשא ומתן 
 ובקיום החוזה

 יד-. א5

 ב-. א6

 

5 
צורת החוזה, תמורה 

 והסתמכות 
  יד-. א3

6 
פגמים בכריתת 

/התערבות חוזהה
 חוזהב

  

7 
תרופות בשל הפרת 

 חוזה
  ד

   חוזה לטובת צד ג'  8-9



11 
נזק לא ממוני /עוגמת 

 נפש
  

11 
ריבוי חייבים עושק /  -

 /תניות מכללא ונושים
  א01

1213- 
סיקול חוזה/חוזה 

 פסול /
  

 
 

 :חובות הקורסג. 
 נוכחות חובה      

 עור קריאת חומר לפני כל שידרישות      
  03%הגשת פרזנטציה      
 [טרפר] פרזנטציההצגת עבודה  03%בחינה  03%: מרכיבי הציון הסופי      
 1  .מכבדתו פעילהמלאה נוכחות  וזאת אך עבור [לציון עוברמעבר ]נק'  03בונוס עד      

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 3791 ג"תשל( כללי חלק) החוזים חוק
 )תשס"ה(החלק הכללי  –דיני חוזים ספרי הקורס ; ג' שלו, 

 )חלק א תשנ"א, חלק ב' תשנ"ג, חלק ג' תשס"ד ,חלק ד' תשע"א (. חוזיםנ. כהן,  ד. פרידמן,
 פסיקה .

 
  
 גמירת דעת:. 1
 

 פרק א' לחוק החוזים )חלק כללי(;  א.
)להלן: שלו, 302-191 191-181, 111-111החלק הכללי )תשס"ה(  –גבריאלה שלו, דיני חוזים 

 תשס"ה(; 
 ; 9-1, פס' 381( 3שקד, פ"ד לג)רבינאי נ' חברת מן  178811ע"א ב. 
 . 18.1.3010עדני נ' דוד, מיום  1192808ע"א ג. 
 .33.1.3013חברה קדישא גחש"א נ' לוי, פס"ד מיום  10879801ע"א ד. 
 . 360( 3ל ) , פ"ד, זנדבנק נ' דנציגר ואח'770817ע"א ה. 
 .783( 3פ"ד נב )  ,, עמית בראשי נ' עזבון המנוח זלמן בראשי ז"ל2601896ע"א ו. 
 271( 1, פ"ד מז ), פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט1923890ע"א ז. 

  
 הדרישה להצעה מסוימת, השלמת פרטים, זכרון דברים:. 3

 .3791 -חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג ל 26 -ו 5ו  2סעיפים א. 
 .029( 5, פ"ד נ )סמיר , דור אנרגיה נ' חאג' אחמד3917/71ע"א ב. 
 .599( 3, פ"ד נו)ואח' ית הפסנתר נ' מורב 1796/99רע"א ג. 
 . 269( 2, פ"ד ל )ואח' זנדבנק נ' דנציגר, 119/95ע"א ד. 
 ( .3791) 273 (2, פ"ד כח)קפולסקי נ' גני גולן בע"מ 617/91ע"א ה. 
 (.3797) 203( 2), פ"ד לג"מבע רבינאי נ' חברת מן שקד 350/99ע"א ו. 

  (.3797) 119( 2), פ"ד לגבע"מ ורסטברון נ' מנדיס  252/90ע"א ז. 

 (.3700) 290( 2, פ"ד מב)בע"מ, קבלני בנין זוננשטיין נ' אחים גבסו 597/01ע"א ח. 

 59( 3), פ"ד מדנ' גתחברה לייבוא ולשיווק בע"מ - ושות' בוטקובסקי יעקב 672/06ע"א ט. 

(3707.) 

 (.2991( )371( 1), פ"ד נזלרילוין נ' ש 2311/99ע"א  י.

 (.30.9.39)לא פורסם,  עדני נ' דוד 9371/90 ע"איא. 

)לא  ישראל בע"מ ואח'-( בע"מ נ' מליבו7891אמריקר שירותי ניהול וייעוץ ) 0566/96 ע"איב. 

 (.0.33.97פורסם, 

 (.6.7.33 רסם,)לא פו א. נץ ניהול ואחזקות בע"מ נ' אלוף 39107/97ע"א יג. 

                                                 
ללא עמידה  פרזנטציה[ על אחד המאמרים או פסקי הדין הכלולים בסילבוס]בקורס חובת נוכחות וחובת הצגת רפרט 1

  .בחובות אלו לא ניתן יהיה לעבור את הקורס 

http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/זנדבנק%2075.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/בראשי%2096.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/פרץ%20בוני%20הנגב%2090.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20החוזים%20כללי.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/דור%20אנרגיה%2094.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/בית%20הפסנתר%2000.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/זנדבנק%2075.doc


 צורת החוזה:. 2 
 שלו, תשס"ה,  .3791 -חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג ל 21סעיף א. 

179-199 
 .3767 -חוק המקרקעין, תשכ"ט ל 0סעיף  ב. 
 35, 33-3, פס'  903( 2, פ"ד כו)גרוסמן את ק.ב.ק. נ' עזבון בידרמן 926/93ע"א ג. 
 ; 099( 3, פ"ד ל)קאדרי נ' מסדר אחיות צ'רלס הקדוש 215/95ע"א ד. 
 ; 5, פס' 119( 2, פ"ד לג)ברון נ' מנדיס טורס 252/90ע"א ה. 
 של גולדברג;  6, פס' 2( 1פ"ד מו) שויגר נ' לוי, 376/09ע"א ו. 
 ; 31, פס' 59( 3פ"ד מד) בוטקובסקי ושות' נ' גת, 672,671/06ע"א ז. 
  305( 3, פ"ד נ)קלמר נ' גיא 706/71ע"א ח. 
  371( 1, פ"ד נז)לוין נ' שולר 2311/99ע"א ט. 
  23.1.2933, פס"ד מיום שם טוב נ' פרץ 0211/97ע"א י. 

 273( 2, פ"ד כח)קפולסקי נ' גני גולן, 617/91ע"א יא. 
 ; 062( 2, פ"ד מח)לוין נ' לוין 1011/71ע"א יב. 
 ; 317-319שלו, תשס"ה, יג. 
 . 16-11, 11( מגמות והערכה" משפטים כא )תשנ"א –שירלי רנר "דיני חוזים יד. 

          
 הצעה וקיבול:. 7  

 .3791 -חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג ל 69 -, ו 33 - 3סעיפים א.  

 . 216-235, 239-309, 303-399שלו, תשס"ה, ב.  

 .(3761) 619 (1)פ"ד יחרוזנר נ' מגן דוד אדום  191/61ע"א ג.  

 (.3796) 269( 2), פ"ד לזנדבנק נ' דנציגר ואח' 119/95ע"א ד.  

 .(3701) 616-610 611( 2), פ"ד לזש.ג.מ. חניונים בע"מ נ' מדינת ישראל 279/09ע"א ה. 

 .(3701) 919 (3), פ"ד לחנ' יעקובסון ברמת גן בע"מ עם-נוה 197/02"א עו. 

 691-633, 699( 3, פ"ד מד)ג.מ.ב.ה. בע"מ נ' הולינגסוורת בע"מ אדרת שומרון 65/00ע"א ז. 

 (.3779) (3-37)פסקאות 

)פסק דינו של הנשיא (. 3771) 159( 3), פ"ד מזנ' בוחבוטבע"מ פרץ בוני הנגב  3712/79ע"א ח. 

 שמגר(.

 (3779) 029( 5), פ"ד ננ' חמדן( בע"מ 1988)דור אנרגיה  3917/71ע"א ט. 

 .(3770) 502( 2נב),  פ"ד בראשי נ' עזבון המנוח זלמן בראשי ז"ל 1693/76ע"א י. 

  (.3770) 207( 3פ"ד נה) בר נתןתשובה ואח' נ'  9021/75ע"א יא. 

 (.2993) 599( 3), פ"ד נבית הפסנתר נ' מור ואח' 1796/99רע"א יב. 

  
 תום הלב . 7 

 כללי; תחולה כרונולוגית, יחס לדינים אחרים, חוזה נספח  –הלב -עקרון תוםא. 
 :3791 -חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג ל 32סעיף ב. 
 ;361-356, 325-321 395-07שלו, תשס"ה, ג. 
 ; 020( 3שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לה) 57/09בג"צ ד. 
 . 113( 3בית יולס נ' רביב, פ"ד מג) 22/02ד"נ ה. 

 
 מו"מ לקראת כריתתו של חוזה8במו"מ תום הלבקרון עי. 7

          
   .350) 3, פ"ד נז)( בע"מ נ' ברנדר3709עלריג נכסים ) 0311/99ע"א   .א
 .213( 3, פ"ד ל"ב ), ספקטור נ' צרפתי010/95"א ע  .ב
 .113( 3, פ"ד מג ), בית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מ22/02ד"נ   .ג
 .597( עמ' 3, פ"ד לז ), שכון עובדים בע"מ נ' זפניק027/09ע"א   .ד
 .917( 1, מח ), גנז נ' כץ1017/72ע"א   .ה
 ; 691( 1פנידר נ' קסטרו, פ"ד לז) 9/03ד"נ  .ו
 ; 597( 3פניק, פ"ד לז)ובדים נ' זשיכון ע 027/09ע"א  .ז
 של גולדברג;  6של שמגר, פס'  39 , פס'2( 1שויגר נ' לוי, פ"ד מו) 376/09ע"א   .ח
 ; 207( 1' ע.ר.מ. רעננה, פ"ד נו)קל בניין נ 6199/99ע"א  .ט
  25.1.2990ום דין מי-פוקס נ' אלבס, פסק 7119/96ע"א  .י

http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20החוזים%20כללי.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20המקרקעין.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/קפולסקי%2073.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20החוזים%20כללי.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/80296/Media/פסיקה/רוזנר64.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/80296/Media/פסיקה/בראשי%2096.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20החוזים%20כללי.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/עלריג%2000.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/ספקטור%2075.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/בית%20יולס%2082.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/זפניק%2080.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/גנץ%2092.doc


  31.6.97דין מיום -פרינץ נ' אמירים, פסק 111/99ע"א  .יא
  21.0.32דין מיום -נ' ליבמן, פסקז'אן  2929/90ע"א  .יב
 ; 290( 2ן נ' אחים גבסו, פ"ד מב)זוננשטיי 597/01ע"א  .יג
 . 305( 3קלמר נ' גיא, פ"ד נ) 706/71ע"א  .יד

 
 בקיום החוזה  תום הלבעקרון . 6

 
 של בייסקי;  6, 5, 1, 2, למעט פס' 219( 2לסרסון נ' שכון עובדים, פ"ד לח) 173/09ע"א א. 
 .967( 1מדינת ישראל נ' אינג' פבר, פ"ד מד) 311/09ע"א ב. 

 
 נזק לא ממוני . –. עוגמת נפש 9
 
 טעות והטעיה  .8

 ה; טעות בכדאיות; הסתייגות הדעת המטעהיסוד הנפשי של - 31סעיף א. 
 ; 199-279שלו, תשס"ה, 

 ; 7, 1-3ת , פסקאו269( 2זנדבנק נ' דנציגר, פ"ד ל) 119/95ע"א 
 ; 9-3, פס' 511( 1להובלה, פ"ד מ)קואופרטיב  -נ' שלב רבינוביץ  33/01ע"א 
 167( 3בית הדין לעבודה, פ"ד מא) כנפי נ' 223/06ע"א 
 ; 531( 2רואסטי נ' קאשי, פ"ד מח)א 2111/79ע"א 
]ד[, 577-]ב[570]א[, 575-]ג[571ו[, -]ד599, 599( 3בן לולו נ' אטראש, פ"ד נא) 2175/75ע"א 
 ]ג[; 695-]ד[692

  37-36, 6-3, פס' 612( 2פ"ד נז) כנען נ' ממשלת ארצות הברית, 2560/79דנ"א 
, 1-3, פס' 26.7.95דין מיום -חבר נ' עו"ד לביא כנאמן נגה אלקטרו טכניקה, פסק 9360/91ע"א 

25-37 ,16-13      
 

 כשרות משפטית:. 9
 .292( 2, פ"ד נ)אילה זקס אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין 16/71רע"א א.  

 .390  (1)  , פ"ד לד, שרף נ' אבער332/97ע"א ב. 
  .3762 -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב ל 39 - 3סעיפים ג. 
 .3777 -חוק החברות, תשנ"ט ל 5 -ו  1סעיפים ד. 

  
  כפייה ועושק. 10
 ; 152-113, 110-120שלו, תשס"ה, א. 
 ; 317( 1שפיר נ' אפל, פ"ד לט) 901/03ע"א ב. 
 ; 75( 1רחמים נ' אקספומדיה, פ"ד מג) 0/00ע"א ג. 
 , 995( 5מאיה נ' פנפורד, פ"ד מח) 3567/71ע"א ד. 
 ; 597( 1דיור לעולה נ' קרן, פ"ד נ) 5171/75ע"א ה. 
 ; 30, פס' 967( 6נז) ש.א.פ. נ' בנק לאומי, פ"ד 6211/99ע"א ו. 
 ג, ט, י, יג; -, פס' א5.0.99דין מיום -כהן נ' כתון, פסק 6276/95ע"א ז. 
  6.0.99דין מיום -הדר חברה לביטוח נ' פלוני, פסק 0361/95ע"א ח. 
 לחוק הגנת הצרכן;  12, 1ס' ט. 
 לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(;  9, 1ס' י. 

 סיים )ביטוח(; לחוק הפיקוח על שירותים פיננ 50ס' יא. 
 , 962( 3סאסי נ' קיקאון, פ"ד לו) 191/09ע"א יב. 
 . 615( 1כהן נ' גדע, פ"ד לז) 39/03ע"א יג. 
  917( 1גנז נ' כץ, פ"ד מח) 1017/72ע"א יד. 

 
  פירוש והשלמה של חוזים. 11

 קריאה מראש: 
 לחוק החוזים )חלק כללי(  26-21סעיפים א. 
 ; 110-116, 129-199, 176-175שלו, תשס"ה, ב. 
 ; 202( 3"אתא" נ' עזבון זולוטולוב, פ"ד מא) 551/01ע"א ג. 
 .265( 2מדינת ישראל נ' אפרופים, פ"ד מט) 1620/71ע"א ד. 

 31.3.95דין מיום -ארגון מגדלי ירקות נ' מדינת ישראל, פסק 2915/95דנ"א ה.  
  39.7.2997מיום דין -נ' טהוליאן, פסק 3772ג.מ.ח.ל חברה לבניה  9197/91ע"א ו. 
 , 21.2.2939דין מיום -בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן, פסק 0016/99ע"א ז. 
  32.39.2997דין מיום -אספן בניה ופתוח נ' מדינת ישראל, פסק 7553/91ע"א ח. 
  26.2.2932המוסד לביטוח לאומי נ' סהר, פס"ד מיום  1763/39רע"א ט. 
 
 תניות פטור וחוזים אחידים . 13
 החוזים האחידים;  חוקא. 

http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/זקס%2094.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/פסיקה/שרף%2079.pdf
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20הכשרות.doc
http://hl2.biu.ac.il/upload/61371/Media/חקיקה/חוק%20החברות.doc


 ; 616-633מהדורה שנייה )תשנ"ה( גבריאלה שלו, דיני חוזים, ב. 
 ; 639( 3רוט נ' ישופה, פ"ד לג) 310/99ע"א  ג. 
 ; 07( 5ארגון שחקני הכדורגל נ' ההתאחדות לכדורגל, פ"ד מה) 025/00ע"א ד. 
 , 161( 2חברת קדישא גחש"א נ' קסטנבאום, פ"ד מו) 271/73ע"א ה. 
 . 315( 1יורשי ומנהלי עיזבון המנוחה מילגרום נ' מרכז משען, פ"ד נב) 3305/79ע"א רו. 
 ; 1, למעט פס' א.173-169לו, תשס"ה, שז. 
 ; 59( 1ברקוביץ נ' קלימר, פ"ד לו) 175/09ע"א ח. 
 307( 1קיבוץ שניר נ' שרייטר, פ"ד לז) 51/09ע"א ט. 
 , 171( 1)מפעלי ברוך שמיר נ' הוך, פ"ד לז 161/03ע"א י. 

 ; 266( 1עיריית נהריה נ' ימין, פ"ד מ) 375/01ע"א יא. 
 בלבד;  31-32, פס' 917( 1זגורי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט) 6213/72בג"צ יב. 
 . 30.2.2939דין מיום -גליקמן נ' איזביצקי, פסק 1995/96ע"א יג. 
 
 עין -חוזה למראית. 12
 וזים )חלק כללי(; לחוק הח 13-ו 19, 31סעיפים א. 
 ; 516-511, 590-179שלו, תשס"ה, ב. 
 ; 596( 2ביטון נ' מזרחי, פ"ד לג) 619/90ע"א ג. 
  1.2.2933חזן נ' חזן, פס"ד מיום  1925/90ע"א ד. 
 
  תקנת הציבור. 17
 ; 511-590שלו, תשס"ה, א. 
 ; 992( 1יבין פלסט נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מז) 3601/71בג"צ ב. 
 ; 059( 1נ' סער, פ"ד נד) AES System 6693/76ע"א ג. 
  12-39, פס' 119( 5הדין הארצי לעבודה, פ"ד נד)-רקנט נ' בית 1373/79דנג"ץ ד. 
 
 קיזוז . 17
 לחוק החוזים הכללי.  51ס' א. 
 
 האינטרסים המוגנים ע"י התרופות בשל הפרה . 16
 לפסה"ד;  0, פסקה 05( 1ליפקין נ' דור הזהב, פ"ד לט) 356/09ע"א א. 
  .15( 1מלון צוקים נ' עיריית נתניה, פ"ד מו) 1666,1932/79ע"א ב. 
 
 כללי  –תרופות . 11
 .30-39, 2-3 ובמיוחד סעיפים, 3799 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אא. 
 ; 519( 5פ"ד מז) פרטין נ' סלומון, 150/71ע"א ב. 

  33-9, 2-3, פס' 213( 5, פ"ד נא)ים נ' עטריאורות ייצוג אומנ 111/71ע"א ג. 

-209, 211-211 ,223( 3, פ"ד מב)אדרס חומרי בניה בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה 29/02ד"נ ד. 

266 (3700.) 

 (.3772) 15( 1), פ"ד מו)פזגז חברה לשיווק בע"מ נ' גזית הדרום בע"מ 1756/79ע"א ה. 

 (.3771) 539( 2, פ"ד מז)אלקטורנית למסחר בע"מ תדמור נ' ישפאר חברה 5619/79ע"א ו. 

 

  תרופת הביטול. 18

 .לחוק התרופות 7-6סעיפים א. 

 (.3796) 503( 1, פ"ד ל)ביטון נ' פרץ 11/95ד"נ ב. 

אלבשארה לעידוד תיירות  7193/99ע"א ד. (.3703) 199( 2, פ"ד לה)בנישתי נ' ששון 119/97ע"א ג. 

 (.2992) 970( 1, פ"ד נו)בע"מ נ' קוסטודיה פרנציסקנה דה טרה סנטה

 (.23.9.91)לא פורסם,  פורת נ' זיידה 3530/93ע"א ה. 

 (.21.2.39)לא  פורסם, סגל נ' דניה סיבוס חברה לבנייה בע"מ  33951/95 ע"או. 

 (.35.9.39)לא פורסם,  אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון 0920/99ע"א ז. 

http://www.takdin.co.il/search/index.aspx?sQuery=ID:החוזיםתרופות610alst@1970
http://www.takdin.co.il/search/index.aspx?sQuery=ID:החוזיםתרופות610alst@1970
http://www.takdin.co.il/search/index.aspx?sQuery=ID:עא@11054/05
http://www.takdin.co.il/search/index.aspx?sQuery=ID:עא@11054/05


מכון אקסטרא לרישוי רכב בע"מ נ' המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין  1176/90ע"א ח. 

 (.36.33.39)לא פורסם,  בע"מ ואח'

 (.23.1.32)לא פורסם,  כהן נ' אטיה 621/39ע"א ט. 

 ; 652( 2, פ"ד כט)מרגליות נ' אברבנאל 93/95ע"א י. 
 ; 169( 3, פ"ד ל)פרץ נ' ביטון 73/95ע"א יא. 
 ; 997( 5נו) , פ"דשיכון ופיתוח לישראל נ' עיריית מעלה אדומים 9756/77רע"א יב. 
 ; 536( 3, פ"ד נז)מנטכל ב. קוטיק נ' מדינת ישראלצ 3160/92ע"א  יג. 
 ; 192( 3, פ"ד נג)אבו זייד נ' מקל 2025/79ע"א יד. 
 ; 511( 1, פ"ד לה)כלנית השרון נ' הורוביץ 913/97ע"א טו. 
 ; 17( 1, פ"ד מז)לוי נ' מבט 3016/72ע"א טז. 
 ; 35, 32-6, 1-3, פס' 519( 3, פ"ד מז)גינזברג נ' בן יוסף 2992/72ע"א יז. 
  99-50, פס' 39.7.2997דין מיום -פסק נ' טהוליאן, 1993ג.מ.ח.ל חברה לבניה  9197/91ע"א יח. 

 
 תרופת האכיפה . 19
 

התרופות: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי  –גבריאלה שלו ויהודה אדר, דיני חוזים א. 
 ; 6.66-6.69, 6.52-6.11, 6.29-6.21(, פס' 2997)

  192( 3, פ"ד כח)צרי חברה פרמצבטית נ' בית הדין הארצי לעבודה 251/91בג"צ ב. 
  31( 3, פ"ד לג)אשד נ' לובר 207/90ע"א ג.  

  031( 2., פ"ד לח)פומרנץ נ' ק.ד.ש 10/03ע"א ד. 
)ירושלים, תשנ"ה, בסדרה פירוש לחוקי החוזים  3791-א' זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשל"דה. 

  691-601, בעמ' 115-112בעריכת ג' טדסקי( 
-25, 2-3, פס' 039( 3, פ"ד נד)אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל נ' אדלר 1119/71ע"א ו.  

29 ; 
  5.39.2997דין מיום -, פסקאביב-אלישע נ' אוניברסיטת תל 1105/90בג"ץ ז. 
  Hadleyפיצויים; פס"ד . ח

 ; 9.79, 9.00-9.02, 9.90-9.66, 9.57, 9.19-9.15, 9.13-9.20, 9.30, 9.91, 9.92שלו ואדר, פס' 
Hadley v. Baxendale (1854) 9 Ex 341 ; 

 ; 099( 2, פ"ד לה)אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע 155/09ע"א . ט
 ; 993( 3פ"ד לט) שמחון נ' בכר חברה לבנין, 162/03ע"א . י

 15( 1, פ"ד מו)מלון צוקים נ' עיריית נתניה 1666,1932/79ע"א . יא
  02, פס' 39.7.2997דין מיום -, פסקנ' טהוליאן 1993ג.מ.ח.ל חברה לבניה  9197/91 ע"א. בי
  33.33.2939דין מיום -, פסקדלג'ו נ' אכ"א לפיתוח 0500/96ע"א . גי

 ; 9.331-9.79שלו ואדר, פס' 
 ; 225( 1, פ"ד לז)הרלו אנד ג'ונס נ' אדרס חומרי בניין 035/09ע"א . די

  61( 1, פ"ד מז). נ' טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראריEximin S.A 1732/79ע"א .  טו
 ; 909( 5, פ"ד נז)אינשטיין נ' אוסי 2193/93רע"א . זט
 
  פיצויים: הלכת אדרס; פיצויים מוסכמים; הלכת ארבוס. 30
 
 מוסכמים  פיצויים . 13
 

 17סעיף  ;3701 -לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג 37, 39חוק התרופות; סעיפים ל 35סעיף א. 
 לחוק החוזים.

 (.3769) 139( 2, פ"ד כא)כדורי נ' פוטרוס 295/69ע"א ב. 
 (.3702) 360, 361, 362( 1, פ"ד לו)ניר-וילנק נ' טל 97/09ע"א ג. 
 (.3705) 79, 05( 1, פ"ד לט)ליפקין נ' דור זהב בע"מ 356/02ע"א ד. 
 (.3772) 261-261, 259( 5מו), פ"ד חשל חברה למסחר ונאמנות בע"מ נ' פרידמן 30/07ע"א ה. 

 (.3701) 629, 629( 1, פ"ד לח)יצחקי נ' שור 326/01
 (.3771) 76-75, 07( 1, פ"ד מח)זקן נ' זיזה 517/72ע"א ו. 
 (.3771) 129( 1), פ"ד מזאהרון נ' פרץ מ. בן גיאת חב' להנדסה ובניין 1103/79ע"א ז. 
 (.3771) 161, 157( 2, פ"ד מח)פסקל נ' מזרחי 1915/72ע"א ח. 
  223( 3, פ"ד מב)אדרס חומרי בניין נ' הרלו אנד ג'ונס 29/09ד"נ ט. 
  35.9.2939דין מיום -, פסקאגריפרם אינטרנשיונל נ' מאירסון 0920/99ע"א י. 

 ; 731( 1חברה קבלנית, פ"ד נה) – ארבוס נ' אברהם רובינשטיין ושות' 3612/70ע"א יא. 
 . 31-6, 1-3, פס' 371( 1, פ"ד נח)מהנדסיםרנדור נ' דרור  1362/92ע"א יב. 

 
 
  קוגנטיות חוק התרופות. 33



 ; 05( 1, פ"ד לט)ליפקין נ' דור הזהב 356/02ע"א א. 
 . 22( 3, פ"ד נו)לינדאור נ' רינגל 2151/70ע"א ב. 
 

 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 

 ספרות ומאמרים 
 

כללים , מנחם מאוטנראזרחי במדינת ישראל ראו: לסקירה התפתחותית של המשפט ה .3
 . משפטים, המשפט של החקיקה-לשאלת תורת - וסטנדרטים בחקיקה האזרחית החדשה

עיונים  –אחרי שלושים שנה" ספר דניאל  –חוקי ותוצאותיו -איל זמיר "החוזה הבלתי .2
 (; 2990) 162-121ע' גרוסקופף -ובהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, בעריכת נ' כהן 

איל זמיר "השופט ברק ודיני החוזים: בין אקטיביזם לאיפוק, בין חופש החוזים 
לסולידאריות חברתית, בין שפיטה לאקדמיה" ספר ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של 

 (.2997)עורכים ראשיים א' זמיר, ב' מדינה, ס' פסברג,  103-111, 111אהרן ברק 

 החוזים בדיני הלב תום מושג של ומשמעותו מקומו על מאמר, פרי ורונן לרמי אלן .1
פט האזרחי , דיני חוזים: החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשגבריאלה שלו(2932)

 (2995)הוצאת דין, 

 .16-11 11כא  )תשנא( משפטיםמגמות והערכה",  -, "דיני חוזים שירלי רנר .1

ד' קרצ'מר, "פגמים ברצון ביצירת החוזה: טעות והטעיה", קובץ ההרצאות בימי העיון  .5
 . 336-339, 399לשופטים תשל"ה, בעריכת ש' שטרית )ירושלים, תשל"ו( 

מפלאי דיני ההשבה בעקבות הפרת חוזה",  –אלא מזיק י' אנגלרד, "מזכה שאינו  .6
 .123משפטים כז )תשנ"ו( 

 
 

  חומר מחייב למבחנים: 
 מחברת כיתה, פסקי דין ומאמרים שהועברו במסגרת הקורס ובפרזנטציות פס"ד הוראות החוק, 

 המופעים בסילבוס. 
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