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  *עו"ד הילה רוזברג / חתמתם חוזה?  צפו פגיעה!

שלם את התשלומים להוא לא מתכוון לשתיים ואחרי שה אמר לכם השוכר ש ביתהשכרתם 

אפשר כבר לפעול כדי לפות את העתידיים.  האם יש צורך להמתין עד מועד התשלום הבא או ש

השוכר מה קורה אם השוכר משלם, וימשיך לשלם, אבל גיליתם ש שאלה מורכבת יותר היא?  השוכר

לא יוכל להחזיר אותו עוד שה באותו מצב בו כרת את העצים בי עשרות השים שהיו בחצר הבית 

   יתן לבטל את ההסכם ולפות את השוכר?עדיין האם  . קיבל אותו, כפי שדרש בהסכם

למועד בו צד לחוזה יפר אותו ומאפשר קיטת  החוק הישראלי איו דורש עקרוית להמתין עד

אמצעים כבר במועד בו הצד השי יודע על כך שההסכם יופר, או בשפה משפטית: "הפרה צפויה".  

או שהתברר  ,צד לחוזה גילה דעתו , עוד טרם הגיע המועד הרלווטי,הפרה צפויה מתרחשת כאשר

במקרה כזה,   לעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה., או לא יכול, מסיבות העיין, כי איו מתכוון

אין צורך להמתין עד המועד שקבע בהסכם ויתן לפעול על פי ההפרה כבר  ,קובע החוק הישראלי

הסכם יכול שמי שעתיד להיפגע מהפרת ה קבעו בתי המשפטברגע שהתברר שהיא עומדת לקרות.  

לבחור באם הוא רוצה לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים בגין הפרה בלי לבטל את ההסכם, או 

  .ההסכם כלשוולעמוד על זכותו לקיים את 

וודא שהמפר אכן מתכוון יש לו אין די בחשש להפרה הפרה צפויה מתייחסת לאירוע עתידי,מכיוון ש

ללא עמידה בתאים .  ה גבוהה של וודאותברמאכן תתרחש שלא לקיים את ההסכם או שההפרה 

ובפועל להיות דווקא הוא זה שמפר הופר אלה עלול ה"פגע" מההפרה הצפויה לפעול כאילו ההסכם 

שהתקשר  םיזבעסק  ,2019מקרה שדון בבית המשפט השלום בהרצליה באפריל, כך, למשל,   . אותו

היתר בייה  שיגלה ,בין היתר היזם, עם בעלי דירות לצורך ביצוע פרויקט. במסגרת ההסכם התחייב

בעלי מסוים, אך לאחר זמן מה ביקש מבעלי הדירות ארכה לקיום ההתחייבות. בתוך פרק זמן 

בד קבע בדיעבית המשפט   אחר. יזם והתקשרו בהסכם עם יזם ה מצד צפויה ראו בכך הפרה הדירות

דווקא בעלי  . שהמכתב של היזם לא היה הפרה של ההסכם ובפועל היזם פעל להשגת ההיתר במועד

  את ההסכם.הם אלה שהפרו להשלים את הוצאת היתר הביה במועד  הדירות שלא איפשרו ליזם 

במקרה שקיים חשד שצד שי להסכם עומד להפר אותו, בטרם מודיעים על ביטול ההסכם או כך, 

חשוב לפות ליעוץ משפטי פועלים כאילו שההסכם כבר הופר, מבלי להמתין למועד לקיום החיוב, 

, את סיבות העייןלא רק את וסח ההסכם אלא גם כדי לבחון על ידי עורך דין המתמחה בתחום, 

ה כיצד לפעול והאם כון לקחת סיכון שדווקא הצד שצופה את ההפרה ייהפך למפר.  ולקבל החלט

  .במקרים רבים, עדיף להיות זהירים מאשר להצטער מאוחר יותר בגין התהלות לא כוה

 
 עבודה), העוסקת בין היתר בהפקות באוסטרליה, משפט מסחרי, דיי www.afiklaw.com( דין במשרד אפיק ושות' כתעור ההי רוזברג הילהעו"ד  *

תוארים וליטיגציה.  אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המ
  w.comafiklaw@afikla.הדואר האלקטרוי:  באמצעות או,  :6093609-03וספים לפרטיםבסקירה זו. 
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In a contract, hope for the best, anticipate the worst / Hilla Rosenberg, Adv.*  

You leased out a house for two years but after a year your tenant notified you that he 
does not intend to pay the future payments. Need you wait until the next payment is due 
or may you take immediate measures to evict the tenant?  A more complex issue arises 
when the tenant pays and continues to pay, but you discover that he cut down the trees 
in the yard and will not be able to return the property in the same condition as received 
and as required under the agreement? Can the agreement still be terminated and the 
tenant evicted? 

Israeli law generally does not require to await the date on which a party to an agreement 
will breach it and enables taking of measures already when the other party knows that 
the agreement is about to be breached, or in legal jargon: an “anticipatory breach.”  An 
anticipatory breach occurs when, before the due date, a party to a contract notified, or 
circumstances demonstrated clearly, that he does not intend, or is unable, to meet his 
contractual obligations.  In such a case, Israeli law sets that there is no need to await the 
date set forth in the agreement and measures may be taken as soon as the impending 
breach is clearly anticipated.  Israeli caselaw teaches that a party about to be impaired 
by breach of a contract may choose whether to terminate the agreement, sue for 
damages due to the breach without terminating the agreement, or insist on its right to 
uphold the agreement verbatim.  

Because an anticipatory breach relates to a future event, apprehension of a breach is not 
enough and one need ensure that the breaching party indeed intends not to uphold the 
agreement or that the breach will indeed take place at a high level of certainty. Failing 
to meet such preconditions may cause the party impaired by the anticipatory breach to 
act as if the agreement was breached where, in practice, it is he who is breaching it. 
Thus, for example, in a case heard at the Herzeliya Magistrate Court in April, 2019, a 
developer contracted apartment owners for a project. Under the contract, the developer 
undertook, inter alia, to obtain a building permit within a certain period of time, but 
approached the apartment owners for am extension. The apartment owners saw this as 
an anticipatory breach and entered into an agreement with another developer. The Court 
held, in retrospect, that the developer’s letter was not a breach and the developer took 
measures to obtain the permit on time. It was the apartment owners who prevented the 
developer from completing the permit issuance process on time and were the ones who 
breached the contract.  

Thus, in case there is a suspicion that the other party to an agreement is about to breach 
it, before giving notice of termination or acting as if the agreement has already been 
breached, without waiting for the due date, it is important to seek legal advice from a 
lawyer specializing in the field, to examine not only the wording of the agreement but 
also the circumstances, and make an informed decision on how to act and whether it is 
right to take a risk that the party anticipating the breach will actually find itself in breach 
of contract. In many cases, it is better to be safe than sorry.  

 
*Hilla Rosenberg, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) Hila’s practice focuses primarily on Australian 
IPOs, commercial law, labor law and litigation.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


