
 

 

 
 ? בחוזה האם התפרצות נגיף הקורונה נחשבת לכוח עליון 

 לקוחות יקרים,

הקורונה, שבעקבותיה מתעוררות שאלות בדבר  מגפתבתקופה האחרונה חווה המשק טלטלה בעקבות התפרצות 
אם מגפה עולמית יכולה ההשאלה  הזעל עסקאות שנכרתו, ובכלל  מגפהההמשמעות המשפטית של התפרצות 

שלב זה מוקדם לקבוע את היקף השפעתה, התפרצות בלהיחשב ככוח עליון, כמשמעותו בדיני סיכול חוזים. אף ש
, מערב אירופה ,ת אותותיה ביחסי המסחר עם שווקי המזרח )ובעיקר סין(מגפת הקורונה כבר כאן, והיא נותנת א

אפשריים לביצוע, -. במציאות הנוכחית חוזים מסוימים עשויים להיות בלתיצפון אמריקה ואזורים נוספים בעולם
ישור בעוד שאחרים עשויים להיות חסרי ערך לצד מסוים לחוזה, לפחות בינתיים, ואין ספק שמצב זה יתבטא גם במ

 המשפטי במסגרת התדיינויות משפטיות.

 עילה לסיכול חוזה -כוח עליון 

בחוזים רבים נכלל סעיף פטור בשל כוח עליון. מטרת הסעיף היא להקטין נזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן 
י בשליטת הצדדים לחוזה ושהצדדים לא היו יכולים לצפותן. בשיטת המשפט הישראלי עילת הסיכול קובעת כ

במקרה שחוזה הופר כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע, הצד המפר יהא פטור מחובת פיצויים ולא יהיה 
 :1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 18מחויב באכיפת ההסכם. עילת הסיכול קבועה בסעיף 

 . פטור בשל אונס או סיכול החוזה18"

תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא )א( הייתה הפרת החוזה 
אפשרי או שונה -ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי

 פיצויים.באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או ל

קטן )א( רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב -)ב( במקרים האמורים בסעיף
, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי 9פי בחירה כאמור בסעיף -עלפי החוזה או, -עללצד השני מה שקיבל 

הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם 
 נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות העניין ובמידה שנראה לו". 

, כאשר המקרים שנדונו "כוח עליון"ו גישה מצמצמת ביחס לפרשנות המושג  בתי המשפט בישראל נקט  ,לאורך השנים
פי רוב באמצעות מבחן הצפיות. בתוך כך, בתי המשפט בישראל קבעו בעבר לגבי אירועים קיצוניים -נבחנו על

, שהתרחשו, כדוגמת מוות, פגעי טבע חמורים בחקלאות ומלחמות,  כי מדובר באירועים צפויים או שניתן לצפותם
ולכן הם אינם באים בגדר אירוע מסכל. כך גם, למשל, לגבי מלחמת יום הכיפורים, שפרצה כביכול בהפתעה גמורה 
 ולגבי השלכותיה על המשק אין צורך להרחיב, נקבע כי היא איננה אירוע מסכל ביחס לחובה חוזית לאספקת מוצרים.

 האם בתי המשפט יכירו במגפת הקורונה ככוח עליון?

הכריז ארגון הבריאות העולמי על מחלת הקורונה כמגפה עולמית )פנדמיה(, אולם בהסתמך על  11.3.2020ביום 
הפסיקה בעבר נראה כי בתי המשפט לא ימהרו לקבל טענת סיכול גורפת עקב התפרצות הנגיף. לקביעה כזו עלולות 

על המגזר העסקי. סביר שבתי להיות השלכות רוחב משמעותיות על הוודאות של מוסד החוזים ובהתאם על המשק ו
המשפט יידרשו לבחינת התנהגות הצדדים וניסיונם בזמן אמת לקיים את החוזה בשינויים, בצמצום וכיו"ב, חלף 
ביטולו של החוזה. בנוסף, בתי המשפט יידרשו לנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה שיובא בפניהם. בענף 

גבי אזורים שהוכרזו מסוכנים ייבחנו באופן שונה ביחס למדינות אחרות, התיירות, למשל, נראה כי עסקאות שנעשו ל
 וייתכן שייקבע פטור אגב סיכול ביחס לביטולן. 

  



 
 

 

 התאמת חוזים קיימים וחוזים עתידיים

בשים לב לעמימות המשפטית בכל הנוגע לקבלת טענת סיכול בהסתמך על ההכרזה על הנגיף כמגפה עולמית, ובהנחה 
כותיה לא תיעלם בתקופה הקרובה, נראה שיהיה נכון להידרש לביצוע שינויים והתאמות בחוזים שהמגפה על השל

 טווח, ככל שהוראותיהם החוזיות מאפשרות כן. -טווח וארוכי-עתידיים שטרם נחתמו, וכן בחוזים קיימים, קצרי

בחוזה ולהגברת הוודאות  מנת להקטין ככל שניתן את הסיכון הפרשני שיכול שיינתן לתניות הביטול והסיכול-על
ביחס למצב המשפטי של החוזה, נמליץ להתייחס במפורש למגפות עולמיות או מקומיות כמקימות או כלא מקימות 

 עילת סיכול, או להתייחס לכך מפורשות בסעיפי ה"כוח העליון" הכלולים בחוזה.

 מה עושים? ,ךכ אם

לפנות   מוזמןמי שחש עצמו נפגע או שעלול להיפגע מהתפרצות הנגיף ומבקש להגן על זכויות משפטיות ולמזער נזקים  
 מנת לשקול את הצעדים הבאים:-לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם האפשרי, וזאת, בין היתר, על

לסיכול ולדרישות להודעה בפרט בתניות השיפוט והדין החל ובסעיפים הנוגעים  -עיון בחוזים קיימים  .1
 מוקדמת;

 ותכנון והיערכות לליטיגציה משפטית בהתאם;   הערכת השפעת המגפה על קיום או ביצוע החוזים הקיימים .2
 האם הביטוח הקיים מכסה הפסדים הנובעים ממחלה, מגפה, כוח עליון וכיו"ב;  -בדיקת תיק הביטוח  .3
פוף לחוקי מדינות שבהן ניתנת תעודה כזו מטעם פי החוזה או כ-עלהודעה מוקדמת בדבר "כוח עליון"  .4

 הממשלה )כדוגמת הרפובליקה העממית של סין(; 
 קיום תקשורת עם הצדדים הנוספים לחוזה בדבר נקיטת צעדים משותפים להפחתת הפסדים; .5
 זכויות מעבידים וזכויות עובדים.-בחינת סוגיות המתעוררות ביחסי העבודה  .6

 

 גם בתקופה מאתגרת זו.  אנחנו עומדים לרשותכם תמיד,

 

*  *  * 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות 
, מנהלית ליטיגציה תאגידית מחלקתעו"ד חגית בלייברג, ראש ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו ל

ג'רמי בנימין, או לעו"ד  ;9803-608-03בטלפון או  hagit.blaiberg@goldfarb.comבדוא"ל: ותובענות ייצוגיות, 
; או לעו"ד 8039-608-03בטלפון או  min@goldfarb.comjeremy.benjaמחלקה זו, בדוא"ל:ראש סגן שותף ו

 .9829-608-03או בטלפון  elad.sharabi@goldfarb.comאלעד שרעבי ממחלקה זו, בדוא"ל: 
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