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 33מספר בקשה: 
 חגי ברנר שופט, סגן הנשיאה כבוד פני ב

 
 

 מבקש
 

נאמן של עמודי שלמה אחים ידגרוב  -עו"ד ישראל בכר
 סחר בע"מ

 'מספר זיהוי צד א בעצמו
 

 נגד
 

  משיבים
 ( בע"מ2007מערכות נוחות ) .1

 ע"י ב"כ עו"ד גבי דור
 
 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי .2

 וגר -ע"י ב"כ עו"ד כלנית הרמלין
 
 
 

 החלטה
 

 1 מבוא

 2להלן בהתאמה: "הנאמן" לפניי בקשת הנאמן של עמודי שלמה אחים ידגרוב סחר בע"מ ) .1

 3תהיה פטורה מתשלום דמי השכירות "( להורות כי קופת ההפעלה של החברה ו"החברה

 4( עבור הנכס ברחוב הלח"י להלן: "המשכירה"( בע"מ )2007ותשלומים נלווים למערכות נוחות )

 5(. הפטור המבוקש להלן: "הנכס" או "המושכר"בעיר בני ברק, בו פעלה חנות של החברה ) 17

 6, היא 15.4.2020לה ביום (, וכ25.3.2020)ולחלופין מיום  19.3.2020הוא בגין התקופה החל מיום 

 7להלן: "תקופת התקופה בה החנות היתה מושבתת מפעילות בעטיו של משבר הקורונה )

 8 (.  ההשבתה"

 9אין חולק כי על קופת ההפעלה של החברה, באמצעות הנאמן, לשלם את דמי השכירות עד ליום  .2

 10. לגבי תקופת משום שמדובר בהוצאות הפעלה לכל דבר וענין 16.4.2020והחל מיום  19.3.2020

 11ההשבתה טוען הנאמן כי יש לפטור את קופת ההפעלה מתשלום דמי שכירות, זאת בגין משבר 

 12 הקורונה והשלכותיו. 

 13 בטרם יוצגו טענות בעלי הדין, נקדים רקע עובדתי קצר.  .3

 14החברה עסקה עד לקריסתה במכירת אביזרי קרמיקה וכלים סניטריים, באמצעות חמש חנויות  .4

 15ניתן צו הקפאת הליכים זמני נגד החברה לבקשתה שלה, בשל  13.2.2020ום בפריסה ארצית. בי
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 1קריסתה הכלכלית )שקדמה לפרוץ משבר הקורונה ואינה קשורה אליו( והנאמן מונה לתפקידו, 

 2ניתן צו לפתיחה בהליכים נגד החברה  19.2.2020לשם הפעלתה הזמנית של החברה. ביום 

 3מו כן, ניתן לנאמן אישור לפרסם הזמנה להגשת הצעות בחלופה של הפעלה זמנית בידי הנאמן. כ

 4ביקש הנאמן  9.3.2020. ביום 20.2.2020לרכישת החברה או פעילותה, והנאמן עשה כן ביום 

 5לאור העובדה כי היו "מתעניינים  31.3.2020אישור להארכת ההפעלה הזמנית עד ליום 

 6הוארכה תקופת ההפעלה  15.3.2020רציניים" לרכישת פעילותה ונכסיה של החברה. ביום 

 7. כל אותה העת, המשיך הנאמן לנהל משא ומתן לשם מכירתה של 25.3.2020הזמנית עד ליום 

 8 החברה, פעילותה ונכסיה. 

 9הוגשה הבקשה שלפניי, במסגרתה גם ביקש הנאמן וקיבל רשות להוציא את  19.3.2020ביום  .5

 10. ודוק. למרות שבאותה עת כלל עובדי החברה לחל"ת עד לאחר חלוף מצב החירום במדינה

 11משבר הקורונה היה כבר בעיצומו, הנאמן ביכר להותיר בחזקתו את המושכר ולא ביקש לבטל 

 12לחוק חדלות פירעון ושיקום  67את חוזה השכירות, למרות שהיה רשאי לעשות כן בהתאם לס' 

 13עשה כן , ובכך להשתחרר מהחיוב לשלם דמי שכירות לפי החוזה. הנאמן 2018 -כלכלי, תשע"ח

 14על מנת שיוכל למכור את החברה ופעילותה כמקשה אחת, כולל את החנות שפעלה במושכר 

 15ואת זכויות השכירות שהיו לחברה בחנות, מתוך הנחה כי מכירה שכזו של עסק פעיל תשיא ערך 

 16 לנושים ביחס לחלופה של מכירת מלאי בלבד )מה שמכונה "מכירת ברזלים"(.

 17נאמן לנהל משא ומתן למכירת החברה ופעילותה. בסופו של גם לאחר הגשת הבקשה המשיך ה .6

 18ביקש הנאמן למכור את פעילותה ונכסיה של החברה לטובול חומרי בניין  3.4.2020דבר, ביום 

 19 2,500,000(, תמורת סך של להלן: "קבוצת טובול"( בע"מ ו/או טובול קרמיקה בע"מ )1990)

 20ין הרוחני, המוניטין וכן זכויות שכירות ש"ח. המכר כלל את המלאי, הציוד, הרכבים, הקני

 21בשתי חנויות שהפעילה החברה, האחת בצומת ביל"ו והשניה במושכר שבעניננו. הבקשה 

 22תמה תקופת  16.4.2020והחל מיום  15.4.2020אושרה )חרף התנגדויות של משכירי נכסים( ביום 

 23 ההשבתה.

 24 טענות הנאמן

 25ירות בגין תקופת ההשבתה, וזאת מכוח סעיף לטענת הנאמן, יש לפטור אותו מתשלום דמי השכ .7

 26( וכן מכוח הוראת להלן: "חוק השכירות") 1971-לחוק השכירות והשאילה התשל"א 15

 27להלן: ) 1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א 18הסיכול הקבועה בסעיף 

 28ותו בשום צורה (. כל זאת, מכיוון שנוכח משבר הקורונה, שלא היה ניתן לצפ"חוק התרופות"

 29ואופן, הנאמן נאלץ לסגור את כל החנויות שהפעילה החברה ובכך נמנעה החברה מעשיית 

 30שימוש כלשהו  בהן בתקופת ההשבתה, תקופה בה נאסר על אזרחי ישראל לצאת מביתם למעט 

 31 לצורך פעילויות ספציפיות בלבד.
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 11מתוך  3

 1תם אך ורק לשם מספר אזרחי ישראל הורשו לצאת מבי 21.3.2020הנאמן טוען כי החל מיום  .8

 2מצומצם של פעילויות, ובפועל נאסר עליהם לפקוד חנויות שאינן מוכרות מזון, תרופות, מוצרים 

 3הגבלת  –לתקנות שעת החירום )נגיף הקורונה החדש  2חיוניים ושירותים חיוניים )תקנה 

 4איסור על חל  25.3.2020(. בנוסף, החל מיום "21.3להלן: "תקנות ) (2020-פעילות( התש"ף

 5 –לתקנות שעת החירום )נגיף הקורונה החדש  5הפעלת עסק שאינו מהווה חנות חיונית )תקנה 

 6(. במסגרת זו, נאסר על פתיחתן "25.3להלן: "תקנות ) (2020-הגבלת פעילות( )תיקון( התש"ף

 7של חנויות שאינן מוכרות מוצרי מזון או תרופות. לטענת הנאמן, חנות למוצרי קרמיקה 

 8למגזר הפרטי אינה נמנית על הקטגוריה של חנויות למכירת "מוצרים חיוניים" או המוכרת 

 9(. לפיכך 25.3( לתקנות 3()2)7"מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית", אשר פתיחתן הותרה )תקנה 

 10במצב זה נמנעה מהחברה האפשרות לעשות שימוש במושכר. גם היתר מוגבל זה בוטל ביום 

 11הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –עת החירום )נגיף הקורונה החדש לתקנות ש 8)תקנה  31.3.2020

 12לא תיתכן מחלוקת על כך  1.4.2020(, כך שהחל מיום "31.3להלן: "תקנות ) (2020-( התש"ף2

 13 שאסור היה לפתוח את החנות שבמושכר.

 14הנאמן טוען כי לא ייתכן שקופת ההפעלה תיאלץ לשאת בכל הנטל הכלכלי של משבר הקורונה  .9

 15משכירה תמשיך לקבל את דמי השכירות משל לא אירע דבר. לטענת הנאמן, במצב בעוד ה

 16לחוק השכירות פוטר את החברה מתשלום דמי השכירות מכיוון שלא היה  15דברים זה סעיף 

 17באפשרותה להפיק תועלת או הנאה מהמושכר עקב נסיבות חיצוניות הקשורות במושכר או 

 18 בדרכי הגישה אליו. 

 19לחוק התרופות, לאור העובדה  18י חלה בנסיבות דנן הגנת הסיכול לפי סעיף עוד טוען הנאמן כ .10

 20שהנסיבות בגינן מבוקש לא לשלם את דמי השכירות, קרי משבר הקורונה, לא היו ידועות או 

 21 צפויות לחברה ולא היה ביכולתה למנוע אותן.

 22ות )חוזיות( "השלכות משפטיהנאמן אף סומך ידיו על נייר העמדה מטעם לשכת עורכי הדין  .11

 23)סיכול, התאמת חוזה לנסיבות משתנות, תום לב, פרשנות וכוח  Covid-19-של מגיפת ה

 24(. לפי נייר העמדה, חוזי שכירות של עסקים להלן: "נייר העמדה") 117-115סעיפים  עליון("

 25שתחיקת החירום הורתה על השבתתם המוחלטת מחמת מהות פעילותם, ושעקב כך אפשרות 

 26שימוש במושכר סוכלה באופן מלא, אזיי המניעות המשפטית להשתמש השוכרים לעשות 

 27במושכר או בדרכי הגישה אליו מקימה לשוכרים מסוג זה את הזכות לפטור עצמם מתשלום 

 28 דמי שכירות באופן זמני עד להסרת המניעה. 

 29 טענות המשכירה

 30השכירות לפי המשכירה, דין הבקשה להידחות ועל קופת ההפעלה של החברה לשלם את דמי  .12

 31 במלואם בגין תקופת ההשבתה.
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 11מתוך  4

 1בחינת הפעלתה של  –נועד למטרה אחת בלבד  19.2.2020המשכירה טוענת כי מינוי הנאמן ביום  .13

 2החברה במטרה למכור אותה כעסק חי. משכך, סגירת חנויות החברה בעקבות משבר הקורונה 

 3בית המשפט כי אין הייתה צריך להביא את הנאמן להפסיק את פעילותו ולהגשת הודעה מצדו ל

 4ביכולתו להמשיך ולהפעיל את החברה באופן שאינו גרעוני. הנאמן בחר שלא לעשות כן, אלא 

 5בחר להמשיך להפעיל את החברה במטרה למכור אותה כעסק חי. במסגרת ההפעלה, המשיכה 

 6 החברה להחזיק במושכר כבימים ימימה. 

 7הנאמן מקבוצת טובול היא עבור  המשכירה מוסיפה וטוענת כי התמורה שאמורה להתקבל אצל .14

 8רכישת המלאי ופעילות שתי חנויות של החברה, ביניהן החנות הפועלת בנכס. לפיכך, התמורה 

 9שיקבל הנאמן מקבוצת טובול היא תוצאה של זכות השכירות הקיימת לחברה בחנות הפועלת 

 10השבתה ואין במושכר. בדרך זו הניבה זכות השכירות טובת הנאה כלכלית לחברה גם בתקופת ה

 11 ממש בטענת הנאמן כאילו נבצר מהחברה להפיק תועלת או הנאה מהמושכר בתקופה זו. 

 12לא נאסר על פתיחת החנות, משום  25.3ובתקנות  21.3המשכירה מוסיפה וטוענת כי בתקנות  .15

 13שהחנות אינה מצויה בקניון ומשום שהיא חנות לממכר מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית 

 14והום סנטר   ACEכדוגמת ברזים, אסלות, אביזרי אמבטיה וכו'. כך, חנויות של הרשתות 

 15, שתוקפן היה עד ליום 31.3דרת "תחזוקת הבית". רק בתקנות המשיכו לפעול כסדרן תחת הג

 16, נאסרה פתיחת חנויות דוגמת החנות מושא הבקשה. כמו כן, מבהירה המשכירה כי 16.4.2020

 17ברק שלא הוכרז כ"אזור מוגבל" בתקנות שעת החירום )נגיף -החנות מצויה באזור בעיר בני

 18"הכרזה  34-של הממשלה ה 4991החלטה  )ראו: 2020-הקורונה החדש( )אזור מוגבל( התש"ף

 19על העיר בני ברק כ"אזור מוגבל לפי תקנות שעת החירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל( 

 20 ((, ולכן לא נחסמו מעולם דרכי הגישה אליה. 16.4.2020" )2020-התש"ף

 21 דיון והכרעה

 22קשתו של הנאמן לאחר עיון בטענות הצדדים, בכתב ובעל פה, באתי לכלל מסקנה כי דין ב .16

 23 להידחות.

 24ראשית לכול, נבחן את טענתו של הנאמן לפיה החברה זכאית לפטור מתשלום דמי השכירות  .17

 25 לחוק השכירות. מדובר בדין סיכול ספציפי של חוזה שכירות, אשר קובע: 15לפי סעיף 

 26)א( היה הנכס המושכר מקרקעין ונמנע מן השוכר להשתמש בו למטרת השכירות מחמת "

 27הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו והשוכר לא ביטל את החוזה בשל כך, פטור נסיבות 

 28הוא מתשלום דמי השכירות בעד הזמן שהשימוש נמנע כאמור; המשכיר רשאי, כעבור זמן 

 29סביר בנסיבות הענין, לבטל את החוזה, זולת אם הודיע לו השוכר לפני כן שהוא מוותר על 

 30 הפטור מתשלום דמי השכירות.
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 11מתוך  5

 1הפטור האמור יחול רק אם בעת כריתת החוזה לא ידע השוכר על הנסיבות האמורות  )ב(

 2בסעיף קטן )א( ולא היה עליו לדעת עליהן, או לא ראה אותן ולא היה עליו לראותן מראש, ולא 

 3 "יכול היה למנען.

 4עינינו הרואות: הוראה זו חלה רק כאשר סיכולה של מטרת השכירות נבע מנסיבות הקשורות 

 5אליו. ברם, במקרה דנן, סיכולה של מטרת השכירות מבחינתו של  בדרכי הגישהאו  במושכר

 6הנאמן לא נבע מנסיבות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו, אלא בעטיו של משבר 

 7הקורונה, שהוא משבר גלובלי ואין לו קשר למושכר זה או אחר, ולייתר דיוק, בעקבות פרסום 

 8, שאסרו על פתיחתן 2020-הגבלת פעילות( התש"ף –ף הקורונה החדש תקנות שעת החירום )נגי

 9 של חנויות שלא לצרכים חיוניים מסויימים.

 10להלן: ( )3.3.2016)פורסם בנבו,  משרד האוצר -זועבי נ' מדינת ישראל  4893/14ואכן, בע"א  .18

 11פשרות לחוק השכירות חל רק במקרים בהם אין בא 15( נפסק מפורשות כי סעיף "עניין זועבי"

 12הקשורות במושכר או בדרכי השוכר להפיק הנאה או תועלת מהמושכר עקב נסיבות חיצוניות 

 13. משבר בריאותי עולמי הוא אומנם נסיבה חיצונית, אך הוא אינו קשור למושכר או הגישה אליו

 14 לדרכי הגישה אליו: 

 15כאשר לחוק השכירות אינו מכסה סיטואציות של סיכול מטרת הסכם השכירות,  15"סעיף 

 16הנסיבות המסכלות אינן קשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו. לדוגמה, סטודנט התקשר 

 17בהסכם לשכירות דירה במעונות הסטודנטים בבאר שבע לקראת שנת הלימודים הקרובה 

 18בפקולטה לרפואה, והוא מבקש לבטל את הסכם השכירות מן הטעם שהפקולטה נסגרה. 

 19 15של הסטודנט אך איננו נכנסים בגדרו של סעיף  מטרת הסכם השכירות סוכלה מבחינתו

 20 . (29, פס' זועבי)עניין לחוק השכירות" 

 21 וכן:

 22לחוק השכירות נסב על נסיבות הקשורות במושכר, להבדיל מנסיבות הקשורות  15סעיף "

 23שביתת מסחר כללית, מצב מלחמה..." )אברהם  מגפה,בצורת, "במצב הכללי, כמו 

 24" 1971-רקעין לאחר צאת חוק השכירות והשאילה, תשל"אסוכובולסקי "על שכירות מק

 25תשל"ג((. לכן, כאשר המצב הביטחוני בארץ או בעיר מסוימת -)תשל"ב 442, 440ד  משפטים

 26גורם לירידה רבתי במספר הלקוחות, או גורם לחשש של העובדים או של הלקוחות להגיע 

 27 שות אינן במקור, ח.ב.(.( )ההדג43, פס' שם) למושכר, יחולו דיני הסיכול הרגילים."

 28 15משכך, יש לדחות את בקשתו של הנאמן לפטור מתשלום דמי השכירות מכוחו של סעיף 

 29 לחוק השכירות.
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 11מתוך  6

 1הן שמנעו ממנו  במושכר עצמוזאת ועוד, אף אם הייתי מניח לטובת הנאמן כי נסיבות הקשורות  .19

 2תקיים התנאי הנוסף את האפשרות לפתוח את החנות לקהל הרחב, עדיין לא ניתן לקבוע כי מ

 3לחוק השכירות, קרי, התנאי של מניעת שימוש, וזאת מן הטעם שקופת  15הנדרש לפי סעיף 

 4ההפעלה של החברה באמצעות הנאמן הפיקה בסופו של דבר תועלת כלכלית לא מבוטלת 

 5מהמשך החזקתו של הנאמן במושכר גם בתקופת ההשבתה. אמנם, החנות היתה סגורה לקהל 

 6ובטרם נאסרה כליל פתיחתן של חנויות  30.3.2020תקופת ההשבתה )עד ליום הרחב במשך כל 

 7מסוגה, הדבר נעשה מתוך בחירה של הנאמן וכדי לחסוך בהוצאות ההפעלה(, אלא שהחנות 

 8)כמו גם חנות נוספת ששכרה החברה בצומת ביל"ו( היוותה את הפלטפורמה העיקרית שעליה 

 9ת הצעות לרכישת החברה ופעילותה, והיא זו ביסס הנאמן את פנייתו למציעים לשם קבל

 10שאיפשרה בסופו של דבר לנאמן למכור את הפעילות, זכויות השכירות והמלאי של החברה. 

 11במילים אחרות, אלמלא המשיך הנאמן להחזיק בחנות גם בתקופת ההשבתה, ספק רב אם היה 

 12, וודאי שלא היה יכול עולה בידו למכור בסופו של יום את הפעילות לקבוצת טובול, ומכל מקום

 13למכור את זכות השכירות בחנות, שהיתה סניף הדגל של החברה בעת שהיתה פעילה. מדובר 

 14בחנות במיקום אסטרטגי מבחינת תחום עיסוקן של החברה ושל קבוצת טובול, וניתן להבין 

 15בנקל מדוע כריכת זכויות השכירות במושכר עם מכירת פעילותה של החברה בכללותה היוותה 

 16מריץ לקבוצת טובול לבצע את הרכישה. נחזור ונזכיר כי לנאמן ישנה פריבילגיה שאינה נתונה ת

 17, בלא 2018 -לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 67הוא היה רשאי, לפי ס'  -לשוכר רגיל

 18קשר למשבר הקורונה, לבטל את חוזה השכירות, ובכך להשתחרר מהחיוב לשלם דמי שכירות. 

 19בחר שלא לעשות כן, ובצדק, שאם לא כן, לא היה לו מה למכור לקבוצת טובול,  ברם, הנאמן

 20זולת מלאי, שגם אותו היה נדרש במקרה כזה לפנות לאלתר מן המושכר. לפיכך, לא ניתן לקבל 

 21את טענתו של הנאמן לפיה המשך החזקתו במושכר בתקופה בה החנות היתה סגורה לקהל 

 22 -רת השכירות. למעשה, מדובר באחיזת החבל משני קצותיוהרחב, עולה כדי מניעת שימוש למט

 23מחד גיסא, מכירת זכויות השכירות בחנות לקבוצת טובול, ומאידך, נסיון להמנע מתשלום דמי 

 24כיצד הלה עושה סחורה השכירות למשכירה. כזאת אין לאפשר, שאם לא כן תתעורר השאלה "

 25 מציעא דף ל"ה ע"ב(. " )משנה בבאבפרתו של חברו?! אלא תחזור פרה לבעלים

 26והסתיימה ביום  1.4.2020יתרה מזאת, פרט לתקופת הסגר המחמירה ביותר שהחלה ביום  .20

 27, התאפשרה בפועל הגישה לחנות. הנאמן יכול היה לטעון, לו עמד הדבר על הפרק, כי 15.4.2020

 28המוצרים אותם מוכרת החברה באים בגדר "מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית" אשר חנויות 

 29(. הנאמן הוא זה 25.3( לתקנות 3()2)7)תקנה  31.3.2020מוכרות אותם הורשו לפעול עד ליום ה

 30שבחר שלא להפעיל את החנות ולהוציא את עובדי החנות לחל"ת כדי לחסוך בעלויות ההפעלה. 

 31הגם שמדובר בבחירה מוצדקת, עצם הבחירה שומטת את הקרקע מתחת לטענה בדבר העדר 

 32 ההפעלה. אפשרות הגישה ואיסור 
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 11מתוך  7

 1 

 2 15לאור כל אלה, יש לדחות את בקשתו של הנאמן לפטור מתשלום דמי השכירות לפי סעיף  .21

 3 לחוק השכירות.

    4 

 5 לחוק התרופות? 18האם עומדת לנאמן הגנת הסיכול לפי סעיף  .22

 6 
 7 לחוק התרופות קובע: 18סעיף 

 8 
 9ולא היה עליו )א( היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע "

 10לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה 

 11באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא 

 12 תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

 13אי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, במקרים האמורים בסעיף קטן )א( רש )ב(

 14, 9לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 

 15לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל 

 16אם נראה לבית המשפט ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל 

 17 "צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו.

 18 
 19לחוק התרופות מפרטת איפוא שלושה תנאים מצטברים לתחולתה של הגנת  18הוראת סעיף 

 20הסיכול: קיומן של נסיבות מסכלות ההופכות את קיום החוזה לבלתי אפשרי או לשונה באופן 

 21דיעה או יכולת לצפות, בעת כריתת החוזה, את יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים; העדר י

 22 הנסיבות המסכלות; חוסר יכולת של המפר למנוע את אותן נסיבות. 

 23קולמוסים רבים נשברו אגב פרשנותה של הוראה זו. ניתן לקצר ולומר כי בעבר הסתמנה  .23

 24בפסיקת בתי המשפט פרשנות צרה ומאוד דווקנית לתנאי של העדר ידיעה או צפייה אודות 

 25יבות המסכלות. הגישה הרווחת הייתה כי למעשה אין אירוע שאינו ניתן לצפייה וכי כמעט הנס

 26"הכל צפוי", כולל מלחמת יום הכיפורים, שאפילו קברניטי המדינה דאז לא צפו אותה מראש 

 27 1972((, וכולל גירוש ישראלים מאוגנדה בשנת 1979) 639( 3, פ"ד לג)כץ נ' נצחוני 715/78)ע"א 

 28יש להניח ששני הצדדים כבעלי עסק מפוכחים שלטונית שהתרחשה שם, משום ש"עקב הפיכה 

 29היטיבו לדעת שבמדינה כאוגנדה, בעלת השלטון הדיקטטורי החשוך, עלולות להתרחש 

 30חירם לנדאו עבודות כבישים ופתוח בע"מ נ'  101/74" )ע"א מהפכות ותהפוכות פתאומיות ...

 31((. באופן זה, הגנת הסיכול 1976) 667, 661( 3ל) , פ"דפתוח מקורות מים )ארצות חוץ( בע"מ

 32 769(, ע' 2019)מהדורה רביעית,  דיני חוזיםכמעט והפכה לאות מתה בספר החוקים )שלו וצמח, 
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 11מתוך  8

 1(. כך למשל, למרות שבמציאות הבטחונית בישראל ניתן היה להצביע לא להלן: "שלו וצמח")

 2דה או סגר בשטחים, בתי המשפט דחו אחת על נסיבות מסכלות בתחום הכלכלי, כמו האינתיפא

 3טענות סיכול ולא איפשרו למפירים להתגבר על התנאי של העדר צפייה כתנאי לתחולתה של 

 4 (. 782, ע' שלו וצמחהגנת הסיכול )

 5ברם, בחלוף הזמן נראה שהגישה בנוגע למבחן הצפייה התרככה במקצת, תוך שנמתחה ביקורת  .24

 6, רגב נ' משרד הבטחון 6328/97לכן. כך למשל, בע"א  על הגישה הדווקנית שמשלה בכיפה קודם

 7(, הובעה הדעה כי מדובר בגישה נוקשה מדי וכי יש להחיל את מבחן 2000) 517, 506( 5פ"ד נד)

 8הצפיות לא על עצם קרות האירוע המסכל, אלא על ההשלכה המעשית שלו על היחסים החוזיים. 

 9ומה שיש מקום לרכך את הפרשנות הנוקשה נפסק, מבלי לקבוע מסמרות, כי ד זועביגם בענין 

 10 (. 30שניתנה לרכיב של "צפיות בכח" )בפס' 

 11על כל פנים, האמירה הברורה ביותר שניתן לומר על פסיקת בתי המשפט בסוגיית הסיכול היא 

 12משרדי לבחינת -מסקנות הצוות הביןששורר בסוגיה חוסר בהירות )ראו: משרד המשפטים 

 13(; משרדי"-להלן: "הצוות הבין( )7.7.2020) 17-10פס'  יום חוזיםהשפעות משבר הקורונה על ק

 14 ((. 31-22, פס' נייר העמדה

 15לעניננו, דומה כי הגם שניתן היה לצפות במועד כריתתו של חוזה השכירות את עצם התפרצותן  .25

 16האפשרית של מגיפות כאלה ואחרות )שהרי מגיפות קשות פרצו גם בעבר הרחוק ואפילו 

 17(, הרי שקשה 2012ומגיפת המרס בשנת  2002ם, למשל, מגיפת הסארס בשנת בעשורים האחרוני

 18להלום שאדם בר דעת היה יכול או צריך לצפות את מלוא השלכותיה מרחיקות הלכת של מגיפת 

 19הקורונה, בין השאר על הכלכלה וחיי המסחר, בישראל ובעולם כולו. עסקינן במגיפה שאין לה 

 20חות מאז מגיפת השפעת הספרדית שהפילה חללים רבים אח ורע במאה השנים האחרונות )לפ

 21(. משכך, בכל הנוגע לתנאי של העדר צפיית הנסיבות 1920 -1918ברחבי העולם בין השנים 

 22 המסכלות בעת כריתת החוזה, דומה שהוא בהחלט מתקיים בכל הנוגע למגיפת הקורונה.

 23ל מגיפת הקורונה לא היו יחד עם זאת, כדי לבסס את הגנת הסיכול לא די בכך שהשלכותיה ש .26

 24ניתנות לצפייה. מדובר בתנאי אחד בלבד מבין שלושה תנאים. התנאים הנוספים שיש לבחון 

 25הם האם מדובר בנסיבות מסכלות ההופכות את קיום החוזה לבלתי אפשרי או לשונה באופן 

 26 יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים והאם המפר יכול היה למנוע את אותן נסיבות.

 27קיומן של נסיבות מסכלות ההופכות את קיום החוזה  -מתקיים בעניננו התנאי השניהאם אכן  .27

 28 לבלתי אפשרי או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים? 

 29)כלומר,  השוכרשל החוזה מבחינתו של  מטרתוספק אם תנאי זה מתקיים כאשר מדובר בסיכול 

 30ריתת החוזה(, להבדיל ממצב בו עצם מה שסוכל הוא המניע שלו או התכלית הכלכלית שלו לכ
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 11מתוך  9

 1דן  18קיומו של החוזה איננו אפשרי עוד או שהוא שונה באופן יסודי מן המוסכם; שהרי סעיף 

 2"קיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם במצב שבו 

 3 -הצוות הביןו )ראה גם של החוזה כלל איננו נזכר ב מטרתוואילו סיכול עליו בין הצדדים", 

 4לחוק  15(. זאת, בשונה מדין הסיכול הספציפי של חוזה שכירות לפי סעיף 15, פס' משרדי

 5". ניתן לגרוס למטרת השכירותהשכירות, שחל כאשר נמנע מן השוכר להשתמש במושכר "

 6 ולומר כי מתוך שוני לשוני זה בין חוק התרופות מזה, לבין חוק השכירות מזה, ניתן ללמוד

 7של החוזה,  מטרתושכאשר עסקינן בחוזה שכירות, כמו בעניננו, וכאשר הטענה היא שסוכלה 

 8לחוק השכירות, ולא  15יש לבחון את הגנת הסיכול אך ורק לפי הדין הספציפי של סעיף 

 9לחוק התרופות, בבחינת דין ספציפי הגובר על דין כללי. על  18במשבצת הגיאומטרית של סעיף 

 10לחוק התרופות. תימוכין  18החוזה איננו סיכול במובנו של סעיף  מטרתול פי השקפה זו, סיכ

 11לחוק  18להשקפה לפיה סיכול מטרת החוזה איננו בא בגדרה של הגנת הסיכול לפי סעיף 

 12התרופות, ניתן למצוא בעמדתו של פרופ' גד טדסקי, שסבר כי תורת סיכול המטרה אינה חלה 

 13 (. 29, בפס' זועבי; ענין 782, ע' שלו וצמחבישראל )

 14מאידך, ניתן לטעון כי כאשר מטרתו של חוזה השכירות סוכלה, הדבר עולה כדי מצב בו קיום  .28

 15החוזה הפך להיות שונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים, מה שמחזיר אותנו אל מתחת 

 16חוזה" לחוק התרופות )ראה מאמרו של ברק מדינה "סיכול  18כנפיה של הגנת הסיכול לפי סעיף 

 17(, וזאת גם אם לא מתמלאים 2003ג' )דניאל פרידמן ונילי כהן עורכים,  חוזים 433-437, 411

 18לחוק השכירות; למשל, משום שנסיבות הסיכול אינן קשורות דווקא  15תנאי הסיכול לפי סעיף 

 19למושכר או לדרכי הגישה אליו. מצב דברים זה מניח כי ייתכנו מקרים בהם תידחה טענת 

 20לחוק התרופות. קו  18לחוק השכירות, אך הגנת הסיכול תוכר לפי סעיף  15פי סעיף הסיכול ל

 21 18סיכול מטרתו של צד אחד לחוזה, שאיננו מהווה סיכול לפי סעיף  –הגבול בין שני המקרים 

 22לחוק השכירות(, למול קיום חוזה השונה  15לחוק התרופות )אלא לכל היותר סיכול לפי סעיף 

 23איננו ברור ואיננו קל  -18הוסכם, המהווה בסיס להגנת הסיכול לפי סעיף באופן יסודי ממה ש

 24לתיחום. דוגמא למצב בו סיכול מטרתו של צד אחד לחוזה עולה כדי קיום השונה באופן יסודי 

 25ממה שהוסכם, מובאת במאמרו הנ"ל של ברק מדינה בנוגע למשפטי ההכתרה באנגליה, שם 

 26רתו של המלך האנגלי, תהלוכה שנדחתה למועד אחר, נשכרו דירות לשם צפייה בתהלוכת הכת

 27ונפסק כי חוזי השכירות סוכלו, משום שלא היה מדובר בחוזה להשכרת דירות גרידא, אלא 

 28בהשכרת דירות שמהן ניתן להשקיף על התהלוכה, וכי היה מדובר במטרה משותפת למשכיר 

 29ה השכירות כעל חוזה שלא ולשוכר גם יחד, אשר סוכלה. בעניננו, ניתן מחד להשקיף על חוז

 30סוכל, משום שמבחינתה של המשכירה, היא העמידה לרשות החברה את המושכר ובכך יצאה 

 31ידי חובתה החוזית. העובדה שמחמת מגיפת הקורונה החנות לא נפתחה לקהל הרחב אינה 

 32של החברה, אך לא סוכל חוזה  הסובייקטיביתמעלה או מורידה, משמע, אמנם סוכלה מטרתה 
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 11מתוך  10

 1ות כשלעצמו. מאידך, ניתן להשקיף על חוזה השכירות ככזה שהיתה לו מטרה משותפת, השכיר

 2הן של החברה והן של המשכירה, והיא, שהמושכר יוכל לשמש את החברה לשם מכירת מוצריה 

 3לקהל הרחב. במובן הזה, קיום החוזה הפך שונה באופן יסודי בעטיו של משבר הקורונה ואזי 

 4 לחוק התרופות. 18לפי סעיף  תעמוד לחברה הגנת הסיכול

 5מבלי לקבוע מסמרות בסוגיה סבוכה זו שיש לה פנים לכאן ולכאן, במקרה דנן אין מקום  .29

 6לחוק התרופות, משום שכפי שכבר צויין קודם, החברה  18להחלתה של הגנת הסיכול לפי סעיף 

 7הפיקה טובת הנאה כלכלית מובהקת מהמשך החזקתה במושכר בתקופת ההשבתה, גם 

 8וכלה ביום  1.4.2020ופה שבה חל איסור מוחלט לפתוח את החנות לקהל הרחב )החל מיום  בתק

 9(, ואף העמידה את זכות השכירות של החנות למכירה לכל המרבה במחיר. לכן לא 15.4.2020

 10ניתן לקבוע שקיום החוזה הפך להיות שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. זאת 

 11מידה על טענת הסיכול בנסיבות שכאלה, עולה בקנה אחד עם חובת תום ועוד, ספק רב אם ע

 12הלב המוטלת על כל אחד מהצדדים לחוזה. כבר נפסק כי הפעלת זכות משפטית שלא בתום לב, 

 13עשוייה לעתים לשלול כח משפטי הנתון למפר לפי הוראות החוזה, או שהפעולה שבוצעה תוך 

 14שירותי תחבורה ציבורית באר שבע  59/80)בג"צ הפרת החובה, אינה משתכללת ואינה תופסת 

 15(; פר"ק )מחוזי 1980) 839 -838, 828( 1, פ"ד לה)בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים

 16)פורסם בנבו,  ( בע"מ נ' בנק הפועלים1963רורברג קבלנות והשקעות ) 3584-11-10ת"א( 

 IDC 17אח' נ'  16 -מן בן אסולין ומיכל וקס 35875-11-18; פר"ק )מחוזי ת"א( (15.01.2014

Investdotcom Holdings Limited  ,18 -102, עמ' שלו וצמח; 29פס'  (23.11.2018)פורסם בנבו 

104 .)) 19 

 20עוד חשוב לציין בהקשר זה כי הגם שהחברה, בעת שנכרת חוזה השכירות, לא צפתה וגם לא  .30

 21א את השלכותיו ההרסניות של היתה יכולה לצפות כי אי שם בעתיד יפרוץ משבר קורונה, וגם ל

 22המשבר הזה, הרי שהנאמן ידע גם ידע היטב, בסמוך לאחר שקיבל את מושכות ההפעלה לידיו, 

 23על משבר הקורונה. נזכיר כי חולה הקורונה הראשון בישראל התגלה כבר בסוף חודש פברואר 

 24בצדק רב, , זמן רב בטרם הוגשה בקשתו הנוכחית של הנאמן. חרף זאת, ביקש הנאמן, ו2020

 25להפעיל את החברה כדי לאפשר את מכירת פעילותה בערכים גבוהים יותר ממה שהיה ניתן 

 26להשיג לו בחר להדמים את ההפעלה בסמוך לאחר מינויו. גם מטעם זה קשה לקבל את טענת 

 27הסיכול כשהיא מועלית על ידי הנאמן )הגם שלא נעלם מעיני כי שאלת היכולת לצפות את 

 28 בחנת ביום כריתתו של החוזה שסוכל ולא במועד מאוחר יותר(. הנסיבות המסכלות נ

 29זאת ועוד, בשל בחירתו זו של הנאמן להמשיך ולהפעיל את החנות גם לאחר שנודע אודות קיומו  .31

 30, ספק אם מתקיים לגביו התנאי השלישי הנדרש 2020של משבר הקורונה במהלך חודש פברואר 

 31ע את הנסיבות המסכלות. במילים אחרות, הגם העדר יכולת למנו -לשם ביסוס הגנת הסיכול
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 11מתוך  11

 1שברי כי החברה לא היתה יכולה למנוע את משבר הקורונה, הרי שהנאמן יכול היה למנוע את 

 2 השלכות המשבר, אם היה מבקש לבטל את חוזה השכירות בסמוך לאחר כניסתו לתפקיד. 

 3שוכרת אותו מן לבסוף יש לציין כי המשכירה אינה הבעלים של המושכר, אלא היא עצמה  .32

 4הבעלים, ולטענתה, בכל תקופת ההשבתה היא נאלצה לשלם דמי שכירות מלאים לבעלים. 

 5)ב( לחוק התרופות רשאי בית 18נזכיר כי גם כאשר מדובר בחוזה שסוכל, הרי שלפי סעיף 

 6המשפט לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או לשלם לו את שוויו, ולחייב 

 7בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן את המפר 

 8סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה 

 9שנראה לו. על כן, אף אם הייתי מגיע למסקנה כי עומדת לחברה ולנאמן הגנת הסיכול לפי סעיף 

 10)ב(, ולחייב את קופת 18ה עדיין מקום לעשות שימוש בהוראת סעיף לחוק התרופות, הי 18

 11ההפעלה לשפות את המשכירה בגין דמי השכירות שהיא עצמה שילמה לבעל הנכס, שהם 

 12בבחינת "ההוצאות הסבירות" או "ההתחייבויות הסבירות" שנטלה על עצמה לשם קיום חוזה 

 13ל הצדקה שנזקי משבר הקורונה יוטלו השכירות. תוצאה זו גם מתחייבת משיקולי צדק. אין כ

 14בשלמותם על משכירי נכסים רק משום שהם נתפסים כבעלי "כיס עמוק" יותר מאשר 

 15השוכרים, וכל מקרה חייב להבחן לגופו ולפי נסיבותיו הפרטניות. כך למשל, ייתכן מצב שבו 

 16ודשו. המשכיר רכש את הנכס באמצעות הלוואה שנטל, אותה הוא נאלץ לפרוע מדי חודש בח

 17במקרה כזה, מתן פטור גורף לשוכר מתשלום דמי שכירות, תוך התעלמות מהעלויות השוטפות 

 18בהן נושא המשכיר בקשר למושכר, או מההתחייבויות שהמשכיר נטל על עצמו כדי לאפשר את 

 19)ב( לחוק התרופות נועד כדי 18המשך קיומו של חוזה השכירות, הוא בלתי צודק בעליל, וסעיף 

 20 ה בלתי צודקת שכזו.למנוע תוצא

 21מכל הטעמים שפורטו לעיל, הבקשה נדחית. על קופת ההפעלה של החברה לשאת במלוא דמי  .33

 22 השכירות בגין תקופת ההשבתה.

 23 ₪.   7,500קופת ההפעלה תישא בהוצאות הבקשה בסך של  .34

 24 המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.  .35

 25 

 26 הצדדים., בהעדר 2020יולי  08, ט"ז תמוז תש"פהיום,  נהנית

      27 

             28 
 29 


