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במקרה זה נחתם זיכרון דברים לפיו האחים ימכרו דירה לזוננשטיין.  -פסק דין זוננשטיין נגד אחים גבסו

בזיכרון הדברים לא הוסכם מועד התשלום. מה שכן, הוסכם שמועדי התשלום יהיו נתונים למשא ומתן לאחר 
תבעו את קיומו של החוזה.  שופטת בית המשפט מכן. המשא ומתן התפוצץ עקב חילוקי דעות והמערערים 

העליון, בן פורת, קבעה שמועדי תשלום ניתן להשלים אולם אם קיימת הוראה בע"פ הסותרת את ההסדר 
לא קוימה דרישה בכתב ומסוימות ולכן אין תוקף לחוזה. כאן נקבע כי מועדי התשלום יקבעו מאוחר  -בחוק

היא שיהיה קשה להשלים את הפרטים הללו מכוח חוק ולקבוע יותר בהתאם להסכמת הצדדים. המשמעות 
למה הם התכוונו כאשר ברור שהצדדים כיוונו להסדר אחר. השופט ברק, קובע בדעת מיעוט כי במקרים 

חריגים דרישת תום הלב תגבר על דרישת הכתב וניתן יהיה לאכוף את קיום החוזה גם בלעדיה. בשלב מאוחר 
 אהרון ברק הופכת להיות דעת הרוב. יותר, דעת המיעוט הזו של

 
במקרה זה לא הייתה הסכמה כלל. המערערים ערכו עם המשיבים זיכרון דברים   -פסק דין לוין נגד שולר

למכירת הנכס כאשר לא היה כלל סכום העסקה. זאת על מנת להימנע מתשלום מס שבח. אחרי תשלום חלק 
תמורה. המערערים טענו כי המשיבים הוסיפו סכום. בית מהסכום נתגלעה מחלוקת בין הצדדים לגבי סכום ה

ף לחוזה מכיוון המשפט המחוזי קבע שהחוזה בתוקף. בית המשפט העליון הפך את פסק הדין וקבע כי אין תוק
שקיימת מחלוקת לגבי הסכמת הסכום שסוכמה בע"פ, ואם שם לא נקבע סכום אז לא ניתן להשלים את הפרט 

 הזה.
 

Uזיכרון דברים-  
שר יש לי חוזה קשה מאד לתקוף אותו על בסיס בטלות מעיקרון. כאשר יש לי חוזה ויש גמירת דעת כא

ומסוימות ישנן נסיבות מסוימות שניתן יהיה לבקש את ביטולו כגון כפיה, לחץ, הטעיה וכדומה. זיכרון דברים 
דעת ומסוימות. זיכרון דברים ניתן לתקוף על בסיס שבטל מעיקרו, דהיינו לא נכרת כלל מכיוון שלא היו גמירת 

יכול להיות סיכום של משא ומתן בין הצדדים. בעבר זיכרון הדברים היה שלב במשא ומתן בין הצדדים בדרך 
למטרה הסופית שהיא חתימה על חוזה. כיום, הנטייה של בתי המשפט היא לראות בזיכרון הדברים את החוזה 

 תית ולא פורמלית.הסופי בין הצדדים ואז יבחנו אותו מבחינה מהו
 -סוגים של זיכרון דברים 2ישנם 

זיכרון דברים במהלכו מוסכם כי הינו כפוף לחוזה פורמלי. זאת אומרת, נקבע מראש שזהו מהלך ביניים  .1
לקראת חתימה על חוזה פורמלי. לכן, חשוב לציין בזיכרון הדברים עצמו שזהו שלב ביניים לקראת חתימה 

 כל חיוב בטרם ייחתם חוזה פורמלי. על חוזה ולא יוטל על הצדדים
כלומר, זיכרון הדברים מצביע על כך שהצדדים מעוניינים זיכרון דברים שנחתם עד שייחתם חוזה פורמלי.  .2

שייכנס לתוקפו מיד כחוזה מחייב. הוא הדין אם יוסכם כי סכום מסוים ישולם במעמד החתימה על זיכרון 
המדובר הוא בהסכם גמור ומוחלט היוצר קשר משפטי  הדברים והיתרה תשולם עם חתימה על החוזה.

 מחייב בין הצדדים רק אם החוזה הפורמלי לא ייצא לפועל.
 

במקרה זה נערך זיכרון דברים בין רבינאי למנשקד למכירת מגרש שבבעלות רבינאי.   -פסק דין רבינאי נגד מנשקד
דמי קדימה ונקבע מועד לחתימת החוזה. עוד נקבע בזיכרון הדברים כי סכום  במעמד החתימה שולמו לגברת רבינאי

נוסף ישולם במעמד חתימת החוזה והיתרה תשולם עם העברת המגרש בטאבו. הגברת רבינאי בלבד חתמה על זיכרון 
ינת לחתום ימים התקשרה הגברת רבינאי לחברת מנשקד, ביקשה לחזור בה והודיעה שהיא אינה מעוני 3הדברים ולאחר 

על חוזה. האם זיכרון הדברים במקרה הזה מהווה שלב ביניים או שהוא הסכם פורמלי מוחלט המהווה הסכם משפטי 
מחייב. בית המשפט המחוזי וגם בית המשפט העליון קבעו שעל אף שלא נחתם חוזה יש לנו חוזה בר תוקף. הנימוק 

תנאים עיקריים: מבחן  2שויך זיכרון הדברים הנ"ל ישנם שבית המשפט נתן הוא שעל מנת להבחין לאיזו קטגוריה מ
מבחן שני הוא  ראשון, כוונתם של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב (גמירת דעת) ביניהם עם ההסכמה על זיכרון הדברים.

 מסוימות, בדיקת זיכרון הדברים והאם קיימים בו הפרטים הנחוצים לכריתת החוזה.
נו לקשר מחייב וזיכרון הדברים נערך עד שיוכן חוזה פורמלי + קבלת תמורה, נקבעו בית המשפט קבע שהצדדים התכוו

הצדדים המתחייבים, מהות העסקה, מהות הנכס, המחיר ומועדי התשלום. יתר הפרטים כמו מועד  -הפרטים המהותיים
 מסירת הנכס ניתן להשלים באמצעות הוראות המצוינות בחוק. 

חתמו על זיכרון הדברים ליצור קשר משפטי מחייב. החתימה אינה הכרחית לשם קיום לסיכום, הצדדים התכוונו בעת ש
מסמך הכתב, שני הצדדים יכולים לחתום בנפרד ובמועדים שונים. בכל אופן, כנראה שיש חשיבות רבה יותר לחתימת 

 המוכר.



 
ל להתנהל מו"מ בין הצדדים חברה הציעה למכור מגרש בבעלותה. גת, נענה להצעה והח -פסק דין גוטקובסקי נגד גת

כאשר בפגישה האחרונה שנתקיימה בין הצדדים מוציא גוטקובסקי דף והעלה על הכתבאת ההסכמות שהועלו בין 
הצדדים. הוא כתב את המחיר ואת תנאי התשלום. לא הייתה אף חתימה. הם קבעו להיפגש למחרת לחתימת חוזה עם 

החברה מכרה את המגרש למישהו אחר בכלל. בית המשפט המחוזי וגם עו"ד. המפגש לא התקיים למחרת ומאוחר יותר 
בית המשפט העליון קבעו שמדובר בזיכרון דברים מחייב. לא ניתן לקיים את החוזה מכיוון שהמגרש כבר נמכר ולכן 

  קבע בית המשפט פיצוי כספי.
האם זיכרון הדברים שנכתב הוא מחייב והאם לא היה צורך בחתימה? בית המשפט אמר שיש פה גמירת דעת ומסוימות. 

הצדדים סיכמו על הפרטים המהותיים ולכן הייתה מסוימות. בנוסף הייתה גמירת דעת מכיון שהייתה לחיצת ידיים 
גמירת דעת אך היעדרה של חתימה היא אינה  ודיבורים על חתימת חוזה. אמנם חתימה מהווה גמירה חזקה לקיום

בחוק המקרקעין לא אומר שיש חובת חתימה ולכן הם אומרים שאין כל  8אינדיקציה להיעדר גמירת דעת. גם סעיף 
 דרישה לחתימה וניתן להחליפה בדרכי הוכחה נוספות.

בעייתי. למרות זאת, המגמה האדם הנורמלי סובר שעד שהוא לא חתם אין חוזה של ממש פסק הדין הנ"ל הוא מאד 
 המשפטית של היום היא לראות במסמכי ביניים כחוזים מחייבים.

 
 

Uפנייה לציבור 
סוג נוסף של הצעה וקיבול זה פנייה לציבור. האם פניה זו היא הצעה או הזמנה? הכלל בהצעות לציבור הוא שאם מדובר 

 י לכרות את החוזה בקיבול ההצעה תיחשב הזמנה.בפנייה שאינה מעידה על גמירת דעת והיא אינה מסוימת דיה כד
אם המוצר מוצג על המדף זוהי הזמנה. ברגע שאני ניגש לקופה ישנו קיבול שלי ונסגרת עסקה.  –לדוגמא, בקניות בסופר 

ברגע שיש קיבול אז זה חייב להיות הצעה. ולכן ברגע שניגש לקופה נוכל לדרוש את המחיר שראינו על המדף מכיוון 
 הצעה וכבר לא הזמנה. שזוהי

 כוח הקיבול שונה. פה המוכר יכול לסרב. –מכירת מוצרים רפואיים 
 ברגע שאני מעמיד מכונה עם מחירים זוהי הצעה. -מכונות אוטומטיות

פרסום בשלב הראשון הוא הזמנה. לאותה הזמנה נענים כל מיני גורמים  -פנייה נוספת לציבור היא בשיטת מכרזים
ות שלהם ויוזם המכרז הוא המקבל. אם המכרז מתחייב להצעה הזולה ביותר אז באופן אוטומטי שמגישים את ההצע

יהיה קיבול אוטומטי של ההצעה העומדת בתנאי ההתחייבות, דהיינו ההצעה הזולה ביותר. ליוזם המכרז אין שיקול 
 דעת במקרה הנ"ל.

יא להניב חוזה בודד, כגון הצעת עבודה.  בשלב מודעות בעיתונים. מטרת המודעה הסוג נוסף של פנייה לציבור זה 
 הראשון זו הזמנה בלבד. לעומת זאת מודעה בה מפרטים מחירים ומציעים למכירה רכב, זה נחשב כבר כהזמנה.

 
יצרנית תרופות פרסמה מודעה שהיא יצרה תרופת פלא נגד התקררות.  -שנה 100פסק דין שהיה בארה"ב לפני בערך 

במודעה פרסמה החברה שתשלם מאה לירות שטרלינג לכל מי שיצטנן למרות השימוש בתרופה. היא הגדילה לעשות 
ל השתמשה בתרופה וחלתה. לאחר מכן, לירות שטרלינג בחשבון מיוחד למען התשלום. גברת קארלי 1000והפקידה 

לירות שטרלינג. חברת התרופות טענה כי לא הייתה גמירת דעת והפרסום היה  100הגישה את התביעה שלה לקבלת 
 לשם התרברבות בלבד. בית המשפט חשב אחרת וקבע כי המודעה בעיתון היוותה הצעה עם מסוימות מספקת.


