
 החליפה של האיומים

ד יעל סגל"עו  



 הבסיס המשפטי

 (חלק כללי)חוק החוזים •

 (תרופות בשל הפרת חוזה)חוק החוזים •

 הוצאה לפועל/ בית משפט  –אכיפה •



?מה זה חוזה  

 (כללי)חוק החוזים 

 חוזה יכול שייעשה  : "23סעיף •

 "בכתב או בצורה אחרת, בעל פה

פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי : "26סעיף •
הנוהג   לפי –ובאין נוהג כזה , הנוהג הקיים בין הצדדים

 "בחוזים מאותו סוג המקובל

חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם : "45סעיף •
מסוג ומטיב  יש לקיים במתן נכס או שירות , או טיבם
 ."בינונים

 



 הזכויות שלנו

זכאי הנפגע  , הופר חוזה: "2סעיף , (תרופות)חוק החוזים •
וזכאי הוא , את החוזה לבטלאו  אכיפתולתבוע את 

 "בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, לפיצויים

ללא  , זכאי הנפגע, הופר חיוב לשלם סכום כסף( : "ב)11סעיף •
 "בסכום הריבית על התשלום לפיצויים, הוכחת נזק

קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו  : "19סעיף •
באותו נכס כדי תשלום זכות עיכבון תהא לנפגע , להחזירו

 ."הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה



 כלים לא משפטיים

 הגעה פיזית•

 (גם אם צריך חבר טלפוני)להביא את החליפה של האיומים •

 פנייה ללקוח הסופי –במקרה של קבלן משנה •

 " שיימינג"•
 כלי חזק בשימוש נכון▫

 עלול להביא לתביעה לפי חוק לשון הרע בסכומים משמעותיים▫

עניין ציבורי  , מחייב הוכחת האמת –" אמת דיברתי"▫
 ופרופורציה

 



 כלים משפטיים
 מכתב התראה קטנות תביעות הוצאה לפועל

עיקול   –פ "תיק הוצל פתיחת
 רכב/ כספים 

משמעות עבור  אזהרה בלבד תביעה
 הנתבע

משמעות עבור  שגר ושכח טרחה מועטה רבה טרחה
 התובע

 עלות ח"ש 235 ח"ש 50-אגרה החל מ ח"ש 150-אגרות כ

 ח"ש 25,000עד 
 חתימה +ראיה בכתב 
 חישוב פשוט

 ח"ש 33,400עד 
 תביעות בשנה 5עד 

 התובע אדם פרטי

 מגבלות -

 אזהרה
+ הגשת כתב תביעה 
 מסמכים תומכים

 הגשת כתב תביעה
 דיון

 ההליך -

 ?ד"מחייב עו לא בעקרון לא לא



 שיטת הניווט לפתרון בעיות

 איפה אני•

 איפה אני רוצה להיות•

 איך להגיע לשם במינימום מאמץ•



 דיסקליימר

 .כל האמור כאן אינו מהווה יעוץ משפטי אישי•

 ygoraly@gmail.com –מוזמנים ליצור קשר •

•http://www.transl8.co.il  


