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 אפשרות סיווג משבר הקורונה כ"כוח עליון" על התנהלות בתי המלון בישראל השפעתהנדון: 

 

ישראל, פניתם ל הסכמים ופרויקטים בעמשבר הקורונה הפצנו על השפעת בהמשך לעדכון הלקוחות ש

מגיפת המדינה משיתה צווים המגבילים הגעת תיירים למדינה בעקבות במצב בו  בשאלה הבאה:אלינו 

וסה חזויה תפעד ) מלונות המתבססים על תיירות חוץהת , באופן שגורם לירידה דרסטית בתפוסהקורונה

המלונות רוצים לסגור  מאורחים ישראלים(, ולפיכךבעיקר התפוסה הנותרת מורכבת כאשר  10-20%של 

 ישראלים?אורחים מה דין ההזמנות הקיימות של ה –כדאיות כלכלית -מטעמי אישעריהם 

 להלן התייחסותנו:

 :תיותעובדשאלות עת לשתי צב המתואר יש לתת את הדס לממנת להתייח-לע

דרך ת לפיהם הזמינו האורחים הישראלים את חדרי המלון )בין אם במישרין או  האם בחוזי ההתקשרו .1

והוראות בדבר היקף גדרה של "כוח עליון" יש הכלליים(  שירות הזמנות, בטופס הזמנה או בתנאים

 הפטור מאחריות לקיום התחייבויות במקרה של "כוח עליון";

לוץ ומניעות ואר הוא תוצאה של איוצאה מהמצב המתמלון כתידי -עלקיום ההתחייבות -האם אי .2

ן ת המלוממשלתי המורה לסגור אצו למשל  –)דהיינו יש גורם חיצוני שמונע את קיום ההתחייבות 

עוסקים להבנתנו רגע זה אנחנו לנכון  –כדאיות כלכלית -טות הקורונה( או של איעקב חשש להתפש

 באחרון ולא בראשון.

, אורחים הישראלים סעיפי "כוח עליון" יש לבחון הגדרתם פרטניתככל שיש בהסכמים בין המלונות ל

ו זה בכלל.אם  –לונות ם מספקים למב מסוג זה( ואילו הגנות הצהם כוללים מלהבין את היקפם )האם 

פעילו תלויה בנוסחי הסעיפים המתאימים לההיכולת  –" overbookingעלת "נוהל הדין גם לגבי הפ

  הישראלים.ורחים בהתקשרויות שבין המלונות לא

בו במצב גדר הסיכונים שצפו הצדדים. לזו תהיה השפעה על ן יש תניית "כוח עליון", הסכמים כככל שב

לטענת הסיכול בשל בית המשפט    רייעתאת פני הדברים, לא    נסיבות אשר שינונתנו הצדדים דעתם בחוזה ל

לפרש יטה  בית המשפט  ,  יםמי מהצדדלטובת    מקום בו מוגדר כוח עליון כתניית פטור גורפת  .1אותן נסיבות

 . 2כלע מסועלולים להשפיע על סיווגו של אירוע כאירו פני העתיד יאת כל אותם אירועים כצופ

 

 (29.7.1976) 661( 3פ"ד ל) חירם לנדאו נ פתוח מקורות מים 101/74ע"א   1
פטור גורפות  תניות": (06.07.2014)פורסם בנבו,  הר נשגב השקעות בניה ופיתוח בע"מ נ' ברוך ובר 3849/09ע"א   2

שמסייגות את החיובים שנטל על עצמו הקבלן בחוזה או פוטרות אותו לחלוטין מחיובים אלו בהתרחש אירועים שאינם 
ולא כבעלות תחולה לגבי התרחשויות שהיו ידועות או צפויות במועד  כצופות פני עתיד בשליטתו יפורשו בדרך כלל

ג או להתנות את אחריותו לקיום חיוב שנטל על עצמו במסגרת כריתת החוזה. אם מבקש אחד הצדדים לחוזה לסיי
החוזה, או לפטור עצמו כליל מאחריות כזו, ככל שיתרחש אירוע מסוים שלא מצוי בשליטתו אך ידוע במועד כריתת 
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ו דיני הישראלים סעיפי "כוח עליון" ספציפיים, יחולחים אורבין המלונות לבין הככל שאין בהסכמים ש

. יש לציין "(החוק")  1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אל  18בס'  המוסדרים    –הסיכול  

גישות שונות ישנן  – עדיין פתוחה בדין הישראלישל דיני התרופות החוזיות וזיטיביות הדיספשאלת כי 

יפית צבהסכמים התניה ספ גם היכן שקיימתא והשאלה מעולם לא הוכרעה פוזיטיבית. כך או כך, לנוש

 .3סעד מן הצדקלגבי "כוח עליון", ייתכן כי ההסדר הסטטוטורי עדיין יחול היכן שהוא נדרש כדי לתת 

)א( לחוק קובע שלושה תנאים מצטברים בהתממשותם לא תהווה הפרת ההתחייבות שביצוע סוכל 18סעיף  

( בעת כריתת החוזה הצד המפר לא ידע או צפה ולא היה עליו לראות 1עילה לאכיפת החוזה או לפיצויים: )

אותן נסיבות  ( הצד המפר לא יכול היה למנוע את2מבחן הצפיות; ) –או לצפות את הנסיבות המסכלות 

( במועד הביצוע הפך הביצוע בלתי אפשרי 3מסכלות )מה שמעלה גם את שאלת זמינות האלטרנטיבה(; )

 מהותית עקב האירוע המסכל. 

קבעו כי ניתן לצפות גם אירועים והסיכול בצמצום רב    במהלך השנים נטו בתי המשפט לפרש את דוקטרינת

צפוי המהווה מאורע בלתי  , כי בישראל מלחמה אינה בגדר  ין היתר, בעלתה הדעהך, בעבר  כ  חריגים ביותר.

מגמת ריכוך ויש  5המשפט העליון תיהתפתחות בגישת ב. בשנים האחרונות ניתן לראות 4"כוח עליון"

ובפרשנות מקלה של מבחן הצפיות. כך למשל, מצאו בתי משפט לתביעות קטנות בשביתות כלליות במשק 

 .6המשביתות את נמלי התעופה כגורם מסכל שלא ניתן לצפייה

קיום ההתחייבות לא יהווה הפרה אלא -יש לשים לב שמשמעות הסיכול לפי ההסדר הסטטוטורי אינה שאי

ים( עקב ההפרה. לנפגע )האורח במקרה זה( עדיין עומדת רק הגנה מפני שני סוגי סעדים )אכיפה ופיצוי

בנסיבות אלו של סיכול החוזה, לבית  .ששילם ה של הכספיםולדרוש השבהזכות להודיע על ביטול החוזה 

סבירות  הוצאותעל  שיפויוהמלון בהשבת הוצאות הלקוחות  תישיקול דעת לחייב את ביש גם המשפט 

 .7קיום החוזהשהוציאו ל

בטענת שימוש על אף שהשאלה בדבר סיכול בכל הקשור למגפת הקורונה טרם נדונה בפסיקה הישראלית, 

על מנת מחייבת עמידה בקריטריונים נוקשים. ים הסיכול כטענת הגנה מפני סעדים של אכיפה ופיצוי

בין להבחין  יש  בלתי האפשרי.   להיות  קיום החוזה בנסיבות העניין    על  ,)א( לחוק18סעיף    להיכנס בגדרו של

אין כי  קבענפסיקה ב, כך .האובייקטיביותהנסיבות המסכלות של המפר לבין סיבותיו הסובייקטיביות נ

מצדיקה את סיכולו של ע הכדי חוסר אפשרות ביצולעולה הטענה של קשיים כספיים כנסיבה לראות ב

 .8חוזה

 

בכך נשמרת ההבחנה )הלא פשוטה( בין דיני הטעות לדיני  .בתניית פטור מפורשת וספציפית החוזה, עליו לעשות זאת
 " :יכולהס

 . 878, 862( 2, פ"ד מח)לוין נ' לוין 93/3933ע"א   3
 .639( 3, פ''ד לג)אריה כץ נ' נצחוני מזרחי בע"מ 715/78א "ער' דברי השופט לנדוי ב  4
אח' מרקין ו 5628/99בע"א ( וכן 23.1.2000) 506( 5, פ"ד נד)רגב נ' משרד הביטחון 6328/97ע"א אנגלרד ב  השופט הערתר'   5

 ( שם חזר על גישתו.5.11.2002) 14( 1, פ"ד נז)נ' שרה משה
 . (31.5.2004) גולדברג מאיה נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ  2129/03תק )ראשל"צ(   6
 .)ב( לחוק18ס'   7
חייב שאיננו יכול לפרוע את חובו מכיוון שכספו נגנב או אבד או "  :450בעמ'  (,  תשנ"ג)  ב'  חלק  -חוזים  ,  ר' ד. פרידמן, נ. כהן  8

מכיוון שצד שלישי שהיה חייב לו כספים פשט את הרגל, איננו יכול להסתמך על דין הסיכול, אפילו היה כל האירועים הללו 
  ".בלתי צפויים, שכן כולם הם בגדר הסיכון הרובץ על החייב
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לא תהיה  , התחולהי מסכלחוזמשום גורם בהשפעות התפשטות נגיף הקונה  ם ימצא בית המשפטאגם 

סוגי החוזים ולכל סוגי ההתחייבויות. כך, משבר הקורונה יהווה אירוע מסכל בהקשר ל אחידה לכבהכרח 

 במלונות(פתיחת האוסר וצא צו קיימה )למשל אם בהמשך יקבות המשבר לא ניתן לייבות שבעשל התח

בכל האמצעים ו נקטיהיה על בתי המלון להוכיח כי  מה הפך לבין התחייבות שבעקבות המשבר קיו

כדאיות כלכלית  וכי לא היה ניתן לאכלס את הלקוחות בבתי המלון ולא משיקולי רושים למניעת הנזקהד

 .בהפעלת המלונות

 בשורה התחתונה:

שאינו מאפשר פרקטית את הפעלתם או  ע פתיחה של מלונות  מונ, כגון צו הככל שיתקיים אירוע מסכל ▪

בה להשיב לאורחים את תהיה חואך  –רחים הישראלים יוכלו המלונות לבטל את ההזמנות של האו

 מו.הכספים ששיל

איות כד-לים הינו כתוצאה מאיל אורחים ישראטול ההזמנות שביו למסכ ככל שלא יתקיים אירוע ▪

המשך הפעלת המלון )זהו המצב נכון להיום להבנתנו( אזי מעבר להשבת כספי ההזמנה ייתכן ב  תכלכלי

 ים בגין הפרת חוזה.יצוישתהיה לאורחים עילה לתבוע מהמלונות פ

 .םבחוזי ההזמנה עצמור כפוף לאמכל זה כאמור ב

כדאיות -שמוביל לאיוי צפ-בלתיפשר יהיה לבסס טיעון לפיו אירוע כן שאבשולי הדברים אציין כי יית

למיטב ידיעתנו לא צריך להיות מסווג כאירוע מסכל אך זו טענה שכלכלית קיצונית, כמו משבר הקורונה, 

 .דיני הסיכולישה הדווקנית כלפי נה בבתי המשפט וביסוסה עשוי להיות קשה לאור הגנטענה ולא נדו

 כם בכל שאלה נוספת.נשמח לעמוד לרשות

 

 

 בברכה,

 

 נברג, עו"דד"ר זיו רוט


