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  *עמרי ברקןעו"ד /  תאריך סיום. איך אי יוצא מזה? בלי חתמתי על חוזה

הסכמים ארוכי טווח בדרך כלל לא כוללים תאריך תפוגה ולעתים אף לא מבוססים על הסכם חתום שמגדיר את 

הזכויות של הצדדים באופן מדויק, לרבות הזכות לסיים את החוזה. האם חתימה על הסכם לתקופה שאיה 

  קצובה בזמן מחייבת לעולם ועד? 

בהודעת ביטול  ו, ויתן לבטלגם אם ערך ללא הגבלת זמן ,כי חוזה איו לצמיתות, ובישראל קבע בתי המשפט

   ?מהו אותו "זמן סביר" להגדיריתן כיצד . להתארגן האחרשיאפשר לצד זמן  – מראש "זמן סביר"המסרת 

בעוד שכל מקרה לגופו, הרציול מאחורי אורך תקופת ההודעה מראש היו כי חוזה ועד להתאים עצמו לסביבה 

ם הגרמים בחלוף הזמן. בי אדם אים והגים לקשור עצמם בהסכמים ולמועד שבו ערך ולהיות מושפע משיויי

כורחו -ולכן המגמה איה לכפות על צד להסכם לקיים אותו בעל עד, במיוחד בהתחשב בקצב חיי המסחר-לעולמי

ללא מגבלת זמן. עם זאת יש לאפשר לצד שפגע מהפרת ההסכם להיפרע על הוצאות שהוציא כתוצאה מקיום 

ההסכם, וכן את השהות המספקת להיערכות מחדש ליום שאחרי סיום ההסכם מבלי שיהיה בכך לגרום 

  לקריסתו.

, עסק במקרה בו בית מלון וחברת קייטריג חתמו על הסכם בייהם, לפיו 2018ילת אפריל, פסק דין שיתן בתח

חברת הקייטריג לבית  לפתע הודיעה שים רבעאלאחר כחברת הקייטריג תספק שירותי הסעדה לאורחי המלון. 

קבע בית המשפט   למלון. שירותל להמשיך ולספק לא תוכ המלון שבתוך יומיים יחל שיפוץ בחדר האוכל ולפיכך

והתלות שוצרו אשר הצריכו זמן  יחסי אמון יחסים בין הצדדים,וכח משך הבמיוחד ל שאין מדובר בזמן סביר,

  התארגות גדול יותר למלון.

הן  כות ששימשה במשך שים רבותרכב לסו ןבסיום התקשרות בין יבואעסק  שהגיע לבתי המשפט מקרה אחר

הראויה היתה תקופת ההודעה המוקדמת כי בית המשפט כאן קבע . כסוכות למכירת רכבים והן כמוסך מורשה

   לסוכות כדי להתארגן מחדש עקב סיום ההסכם. תקופת ההסכם הארוכה, והן לוכח הזמן הדרוש שה, הן לוכח 

כל לשאלה מהו הזמן הסביר הדרוש לביטול הסכם שערך לתקופה בלתי קצובה. אין "פתרון בית ספר" , לסיכום

חשיבות מרובה בקבלת ייעוץ קיימת הסכם בחן לגופו, בהתאם לסיבות הספציפיות שהובילו לעריכתו. לפיכך, 

גם לאחר שים וגם ככל שצד יבקש להשתחרר  ה את כוות הצדדיםשישקף כו כדי ת הסכםמשפטי בטרם עריכ

הספציפי בו עוסק עם בעל מקצוע המתמחה בעריכת הסכמים (ומומלץ אף בתחום צות מוקדמת היווע  .ממו

ולא מעט כסף. רבה עוגמת פש עשויה לחסוך סכסוכים עתידיים, ההסכם) 
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I signed a contract without an end date. How do I get out of it? / Omri Barkan, Adv.*  

Long-term agreements generally do not include an expiration date and are sometimes not even 

based on a signed document that accurately defines the rights of the parties, including the right to 

terminate the contract.  Is signing an agreement for a period that is not fixed in time binding forever? 

Israeli Courts held that an agreement will never be for perpetuity, even if made without a time 

limitation, and it may be terminated by a prior notice – reasonable time that will enable the other 

party to get organized. How can such “reasonable time” be defined? 

While each case will be reviewed under its circumstances, the rationale behind the length of the 

prior notice period is that a contract is intended to adapt itself to the environment and the time it 

was edited and be affected by changes caused by the passage of time. Human beings do not tend to 

bind themselves to agreements for ever and ever, especially considering the pace of trading, and 

therefore the trend is not to force a party to an agreement to carry it out against its will without any 

time limit. However, the party affected by the termination of the agreement must be allowed to 

finance the expenses incurred as a result of the agreement, as well as sufficient time for 

redeployment to the day after the end of the agreement without causing it to collapse. 

A verdict given in early April, 2018, dealt with a hotel and a catering company that signed an 

agreement, according to which the catering company would provide catering services for the hotel 

guests. After about four years the catering company suddenly notified the hotel that within two days 

it will commence renovation of the dining room and thus would not be able to provide the services 

to the hotel. The Court held that this is not a reasonable time, especially in light of the length of the 

relationship, the trust between the parties and the dependency created, which together required a 

longer time for the hotel to get organized. 

Another case that reached the Courts dealt with the temination of an agreement between a car 

importer and an agency that served for many years as a car dealership and as an authorized garage. 

The Court held that the appropriate notice period was one year, both in view of the long period of 

the agreement and in view of the time needed for the agency to reorganize following the termination 

of the agreement 

In conclusion, there is no formula to answer the question of what will be deemed reasonable prior 

notice to terminate an agreement for a indefinite time.  Each agreement is examined on its merits 

in accordance with the circumstances that led to its execution. Therefore, there is great importance 

in obtaining legal advice before entering into an agreement so that the agreement will duly reflect 

the intention of the parties even after years and even if a party will seek to be released from it.  Early 

consultation with a professional who specializes in drafting agreements (and preferably in the 

specific area in which the agreement deals) may save future conflicts, great distress and funds. 

                                                 
 *Omri Barkan is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas 
are commercial law, corporate law and immigration. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be 
reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 

 


