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Uיאונרד נגד פפסיל 
הייתה פרסומת של פפסי שממנה ניתן היה להבין שאם אתה אוסף משקאות של פפסי את יכול לזכות בפרס. איסוף 

מיליון נקודות היו שוות מטוס קרב.  7-נקודות היו שוות מעיל עור ו 150נקודות היו שוות חולצה,  50הנקודות היה כך: 
אלף דולר במשקאות על מנת לקבל את המטוס. הוא תבע את פפסי על מנת לקבל את המטוס.  700השקיע מר ליאונרד 

בית המשפט קבע שמדובר בהזמנה בלבד ולא בהצעה ולכן אין כוח לקיבול. הנימוקים היו שהפרסומת הייתה עם מוזיקה 
צבא בעצם ולכן אין פה באמת הצעה. צבאית על מנת ליצור אפקט צבאי לפרסומת, הייתה פה תחושה של פרודיה על ה

נימוק נוסף של בית המשפט היה שכנראה מי שנהג במטוס בפרסומת הוא נער. לנער אסור לנהוג ברכב וקל בחומר 
שאסור לו במטוס לכן זה לא הגיוני. נימוק נוסף הוא שנער שמגיע עם מטוס לבית ספר כנראה שזהו פנטזיה. מטוס הקרב 

 ה לא סביר שיתנו אותו כפרס.הוא נועד להשמדה ולכן ז
 

א' לחוק החוזים קובע שהמציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע 3סעיף 
 לפני שנתן הודעת קיבול. 

ב' קובע שמידה והמציע קבע שאין חזרה מההצעה, המציע לא יכול לחזור בו מהצעתו ואין הוא רשאי לחזור בו 3סעיף 
 נה לאחר שנמסרה לניצע.ממ

ב') ללא חזרה אז 3א') אני יכול לחזור בי מהצעתי עד שתינתן הודעת קיבול. במידה ויש הצעה מיוחדת (3בהצעה רגילה (
 חלון הזמן בו המציע יכול לחזור בו מתקצר ובעצם ברגע שנתן את ההצעה אין אפשרות לחזור.

 מצבים בהם הצעה בלתי רגילה יכולה לפקוע:

' בחוק החוזים קובע כי צריך לקבל את ההצעה בזמן התקופה המוסכמת בין הצדדים ובמידה ואין כזו א8סעיף  .1
 ההצעה בטלה. –תוך זמן סביר. במידה ולא היה קיבול  –

 ההצעה בטלה. -) לחוק קובע כי אם הניצע דחה את ההצעה 1(4סעיף  .2
 ).1(4אם נקבע תאריך קיבול ועבר המועד. סעיף  .3
 במידה ומת אחד הצדדים או שהפך להיות פסול דין באופן אוטומטי בטל החוזה.) קובע ש2(4סעיף  .4

 
 

Uפסק דין תשובה נגד בר נתן 
תשובה ובר נתן הינם בעלים משותפים של חלקת מקרקעין. נערך ביניהם הסכם שיתוף לפיו לשותף תעמוד זכות סירוב 

יום מיום קבלת ההצעה למשלוח הודעת  14ל ראשונה במקרקעין במקרה ועמיתו ירצה למכור את חלקו.  הניצע יקב
יום או יסרב להצעה  14הקיבול. ההודעה על פי ההסכם חייבת להישלח בדואר רשום. אם הניצע לא ייתן תשובתו תוך 

 יוכל המציע להציע לצדדים שלישיים.
בה ענה לו שישלח אלף דולר. תשו 220בר נתן, המציע במקרה שלנו, פנה למר תשובה והציע למכור את חלקו בסך של 

מר בר נתן שלח לתשובה דואר רשום עם ההצעה. שעה לאחר השליחה , בר נתן חזר  10.6.94-זאת בדואר רשום. ביום ה
בו מההצעה. בר נתן פנה טלפונית לתשובה וחזר בו מן ההצעה תוך כדי שהוא מציע לו הצעה חדשה עם מחיר גבוה יותר. 

.  13.6.94-בדואר רשום. ההצעה הראשונה התקבלה אצל מר תשובה ביום התשובה ביקש מבר נתן להעביר לו את זה 
הודיע מר בר נתן כי מאחר וכבר  1.7.94-הודיע תשובה לבר נתן כי הוא מקבל את הצעתו הראשונה. ביום ה 22.6-ביום ה

את המקרקעין יום מהיום בו קיבל תשובה את הצעתו השנייה ולא השיב עליה הוא רואה עצמו חופשי למכור  14עברו 
 לצד ג'.

ב' לחוק. החוק קובע כי עד שהניצע לא קיבל את 3בית המשפט העליון קבע שמדובר כאן בהצעה בלתי רגילה, סעיף 
 ההצעה המציע יכול לחזור. בר נתן חזר לפני שתשובה קיבל את ההצעה בדואר רשום ולכן ההצעה בטלה למעשה.

 
U עם נגד יעקובסוןפסק דין נווה 

התגורר בשכירות בדירה של נווה עם. נווה עם הציעה לדיירים לרכוש את הדירות בתנאים מיוחדים כאשר  יעקובסון
יהיה עליהם להתייצב לחתום על חוזה ולשלם מחצית מדמי הרכישה. נווה עם קבעה כי תנאים אלו יהיו בתוקף עד 

שילמו ומר יעקובסון באותו שלב התקשה תאריך מסוים. יומיים לפני המועד זומנו הזכאים לישיבה. חלקם חתמו ואף 
לגייס את הסך הנדרש והשיב בשלילה על השאלה האם הוא מוכן לחתום על החוזה ולשלם את הדרוש בו במקום. נווה 

עם פירשו את זה כדחיית ההצעה. למחרת, התייצב יעקובסון עם הסכום הדרוש אך חברת נווה עם טענה שמכיוון 
 חוזה ההצעה בטלה.שאתמול הוא סירב לחתום על ה

 האם יעקובסון דחה את ההצעה בהתנהגותו? –השאלה המשפטית העולה מסיפור זה 



(ב) ולכן חברת נווה עם לא יכולה לחזור בה עד למועד בו נקבע 3בית המשפט קבע כי מדובר בהצעה בלתי רגילה, סעיף 
שצריכה להיות דחייה אקטיבית מצד  סיום ההצעה. בנוסף נקבע שמר יעקובסון לא דחה מפורשות את ההצעה מכיוון

 הניצע.
במידה והיה מדובר בהצעה רגילה ולא הצעה בלתי רגילה כמו שקבע פה בית המשפט, ההצעה יכולה להתבטל כל עוד 

 הניצע לא נתן את הסכמתו.
 

Uפסק דין רוזנר נגד מד"א 
בהצעה לרכוש כרטיס הגרלה שלה אותו היא צירפה להצעה. עד ליום ההגרלה רוזנר לא הגיב להצעה,  מד"א פנתה לרוזנר

לא הודיע על הסכמתו לרכוש את הכרטיס והוא גם לא שילם תמורה בעדו. למחרת יום ההגרלה נודע למר רוזנר 
צעה ולא רכש את כרטיס שכרטיסו זכה בהגרלה במכונית. מד"א סירבה להעניק לו את הפרס בטענה שלא נענה לה

 ההגרלה.
 מהו קיבול תקף בנסיבות העניין? -השאלה המשפטית העולה פה

בית המשפט קבע כי קיבול ההצעה צריך להיעשות בדרך שבה ניתנה ההצעה. במקרה הנ"ל, במועד לפני ההגרלה. רוזנר 
שפט דרש גילוי חיצוני. הזמן הסביר טען כי התכוון לבצע זאת אך פרח מזיכרונו ולראיה שהכרטיס עדיין אצלו. בית המ

 שקבע בית המשפט לקבלת ההצעה במקרה הנ"ל הוא מועד ההגרלה ולכן דחתה את גרסתו של מר רוזנר.
 

Uקיבול 
הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע  -5החוק מגדיר את הקיבול, בסעיף 

 . להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה
 ברגע שהודעת הקיבול הגיעה למציע אז הקיבול נכנס לתוקף. 

הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת אם  –א' 6ישנה גם אפשרות לקיבול בהתנהגות, סעיף 
 דרכים אלו של קיבול משתמעות מההצעה. ההתנהגות היא כדין מתן הודעת קיבול.

 
Uישראל .מ חניונים נגד מדינתפס"ד ש.ג 

המערערת היא חברה שבבעלותה חניון. הימים הם ימי מלחמת יום הכיפורים בהם מתופעלת יחידה צבאית ותחמה חלק 
מהחניון לשימוש רכבים צבאיים. הם זאת בלי צו מהמדינה לעשות זאת. ש.ג.מ תבעה לאחר מכן דמי שימוש בחניון 

 ממדינת ישראל.
 ול ע"י התנהגות המבשיל לידי חוזה מחייב?האם היה כאן קיב –השאלה המשפטית שעולה 

מדינת ישראל משולה כאן לאדם פרטי שנכנס למספרה מתיישב על הכיסא ומניח לספר לספר  –בית המשפט העליון קבע 
אותו. ברגע שהנחתי לספר לספר אותי אני נותן לו הודעת קיבול. בזאת נערך קיבול ע"י התנהגות ונכרתים בין השניים 

. למדינת ישראל, יש סמכות הפקעה והיא יכלה באופן חוקי להפקיע את החניון לתקופה הרלוונטית יחסים חוזיים
בהתאם לצרכים שלה בעבור פיצוי מסוים. ברגע שהצבא החנה את רכביו מבלי שהפקיע את הקרקע הרי שנערך כאן 

פרטי ולכן נדרשת לשלם עבור  קיבול ע"י התנהגות. ברגע שמדינת ישראל לא הפקיע את הקרקע לצרכיה היא כעין אדם
 השימוש בחניון.

 
 (ב) קובע שקביעת המציע שהיעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף. לכן שתיקה אינה קיבול.6סעיף 
קובע לעומת זאת, שהצעה שמטרתה לזכות את הניצע, במידה והוא שותק חזקה עליו שקיבל את ההצעה אלא  7סעיף 

 זמן סביר.  אם הוא מתנגד תוך
 

 קיבול של הצעה חייב להתבצע תוך תקופה המצוינת בחוזה ואם אין תקופה כזו אז תוך זמן סביר.  –א'  8סעיף 
 לחוק קובע לעומת זאת שקיבול של הצעה לאחר שפקעה כמוהו כהצעה חדשה. 9סעיף 
למציע באיחור מחמת סיבה שאינה  ב' לחוק קובע כי אם נתן הניצע הודעת קיבול מבעוד מועד אך הודעתו נמסרה 8סעיף 

תלויה בו ולא הייתה ידועה לו, נכרת חוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו 
 הודעת הקיבול.

 
ניצע יכול לחזור בו מקיבול בהודעה שנמסרה יחד עם הודעת הקיבול. קיבול ומיד לאחר מכן  -הודעת חזרה מקיבול

תי בי. הרעיון הוא שאינטרס ההסתמכות של המציע עדיין לא נוצר מכיוון שהוא קיבל את שתי ההודעות הודעה שחזר
 יחדיו.

 הניצב לא יכול לחזור בו במידה והגיע הודעת הקיבול אבל לא הגיעה הודעת הביטול.
 קובע כי הניצע יכול לחזור בו מן הקיבול לא לאחר שהמציע קיבל את הודעת הקיבול. 10סעיף 

 



  שקיבול שיש בו הצעה נוספת כמוהו כהצעה חדשה. 11סעיף 

 


