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הסירובזכותאתהזכותבעליקבל,מקריםבהרבה.2"ההצעהאתלקבלרצוןמגלה
האחרוןאך,שכירותאוזיכיוןבחוזה'גורםאותועםהתקשרשכברלאחרהראשונה

,שלוהקליינטאתלאבדלאכדי.ההסכםעתלחדשברצונואםבדעתוגמרטרם
הזכותלבעלתינתןבטרםאחרעםההסכםאתיחדששלאהזכותמעניקלויבטיח

קיים,ראשוןבמבט.האחרהצעתתנאיעםהצעתותנאיאתלהשוותהאפשרות
בסיסיבאופןלהבדילישאך,האופציהלביןהראשונההסירובזכותביןרבדמיון
:ביניהן

,לבטלההאופציהמעניקזכותאתהמגבילה,אכיפההתחייבותהנהאופציה
מהווההאופציה.לתנאיהבהתאםלקבלהמסכיםהאופציהבעלכאשרומופעלת

.הצדדיםביןהעיקרילהסכםמשנישהוא,"אופציהחוזה"לעתיםהמכונה,חוזה3
איןכאשר,מסוימיםבמקרים.בתמורהמותניתהאופציה-המקובלבמשפט

נכרתלא,(המקבלשלדעתגמירותאיןכאשר-הישראליובמשפט)תמורה
"איתנההצעה"-מילוליבתרגום]חוזרתלבלתינעשיתוההצעה,אופציהחוזה

)firm offer([.חלים-בכללחוזיותהצעותעלהחליםהכללים,הרגילבמקרה
הפעלתתוקף:כגון,נוספיםכלליםעליהםנוספיםאך,האופציההצעתעלגם

.ביטולהאוהאופציה
חייבת,לאופציהבדומה,הראשונההסירובזכות,אמריקאי-האנגלובמשפט

אינוהזכותובעל,מותניתהזכות,לאופציהבניגוד.תמורהידיעלנתמכתלהיות

אחרמגורםשקיבלההצעהכיהחליטהזכותשמעניקלאחראלאלהפעילהזכאי
.עליו4מקובלת

כחוזההראשונההסירובזכותאתלהגדירניתן,הישראלילמשפטבאנלוגיה
:כפול5מתלהתנאיעםאופציה

.זיכיון/בנכסמזכויותיוזכותלהעביריחליטהזכותשמעניק.א
.שיופיעאחרמציעכלעםהגאיואתישווההזכותשבעל.ב

.ראשונהסירובבזכותאואופציהבחוזהמדובראםברורתמידלא,ואתבכל
הדיןבפסק.עצמה6הזכותהיקףעלגםשחלהפרשנותשלשאלהלעתיםזוהי

בקבלתהותנתההראשונההסירובזכות,75844דיןפסק,הברית-בארצותהמנחה
,לאופציהבניגוד.הנכסאתלמכורוברצונוהזכותמעניקעלהמקובלתההצעה
לאחררק.אלותנאיםהתמלאוטרםמכרהצעתמהווהלאהזכות,כזהבמצב
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שלעבודתו.רגילכחוזהלאכיפההניתנתזכותהיאאשר,לאופציההזכותבשלה
וזכותשאופציהלמרות:אבחנותלאותןמגיעהחוזים8בדיניWillistonהמלומד
מחייבתאופציה.ביניהןברורהבדליש,מבולבללשימושזוכותראשונהסירוב
תוך-הזכותפקיעתמועדקביעתשלובהיעדרה,מוגבלזמןפרקתוךביצוע

מעניקאםאלא,וכללכללתקפהאינההראשונההסירובזכות,לעומתה.סבירזמן
.העסקה9אתלממשמחליטהזכות

.ערךבעלתפררוגטיבהאלא,אופציהאפואאינהראשונהסירובזכות,כלומר
כךידיעל,אותולהעביר(הזכותמעניק)הנכסכעלשליכולתואתמגבילההיא

מנועיםהבעלים.הזכותלבעלתחילהרכישתואתלהציעאותומחייבתשהיא
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אתלהעביר(הנכסבעל)הזכותמעניקשללרצונוכפוףראשונהסירובזכותבעל
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,בעליוהסכמתאתהמבטאת,נכסלרכוש(ראשוןסירוב)תקפהחוזיתהצעה".ג

הסירובזכותלבעלייתן,ידועלשהוצעהסכוםתמורתאחרלאדםימכורבטרםכי
.3ן"מחירבאותוהנכסאתלרכושהראשונה
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בעיקרבשימושמצוישהמושגביות.החוזהכריתתאתהאופפותובנסיבות
.שםשהתפתחוהפרשנותבכללילהיעזרניתן,הברית-בארצות
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,ודומיהם"ראשונהסירובוכות","אופציה"למושגים,
עסקיםאנשי,פרקליטים,שופטיםבהםמשתמשים.וסותריםשוניםפירושיםיש

אנשים.הביטוייםלמשמעותבאשררעיםתמימותאיןולעתים,השורהמןואזרחים
אתהכוללותבנסיבותבהתחשבם,למיליםהמשמעותאתמעניקיםאשרהםאלה
נקבעיםאינם,ממנההנובעיםוהיחסיםהעסקהאופי.ומטרותיהםהצדדיםזהות
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כמעטלגביאלא,ל"הנהביטוילגבירקלאהדיןוהוא,משפטילמושגונכונהאחידה
היאכוונתוכאשר,לרכישהאופציהלחברולהציעעשויפלוני?לדוגמה.ביטויכל

.ולהיפך,אופציהבעלמזכויותבתכליתשונהזכותהיאאשר,ראשונהסירובלזכות
"המלומדאומרעצמההפרשנותלגבי

במשפטהפרשנותדינישלפי,"שריעוע
לביןקונסטרוקציהביןהבדליש,בפרטהברית-ארצותובדיניבכללהמקובל
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הסקת:דהיינו,המשפטיתהמשמעותאתלקבועהנוקונסטרוקציהשלשייעודה
ברוחחוזיםלאכוףיש.הנדונות8ןהמיליםבלשוןהטמוניםמהאלמנטיםמסקנות
המשפטביתעל,כלשהודיןשלקיומועקבאםאלא,וכוונותיהםהצדדיםהבנת
.התכוונו19דווקאלאוהצדדיםאליהאשרקונסטרוקציהלבנות

הנההמשפטביתשלהבלעדיתחובתו,אחרתחקיקתיתהוראהבהיעדר
הקונסטרוקציהאתולבנות,הנדוניםהסעיףאוהמיליםמשמעותאתלגלות
בניהנםהצדדיםכאשר,כלשהולכיווןהכףאתלהטותמבלילכךבהתאם
הברית-בארצותהאחידהמסחריהקודקסלפי.כרצונם20לעשותוחופשייםחורין

)Commercial Codeישלהסכם,שםמהמדינות49-בשאומץ,21(מם6עמם
אחרתבמפורשנקבעאםאלא,החוויםדינילפימשפטיותותוצאותקונסטרוקציה

מונחיםכאשרופרשנותלקונסטרוקציהמקוםאין,כלליבאופן.עצמובקודקס
קונסטרוקציהשלהבלעדישייעודהכיוון,משמעיים-וחדברוריםהנםומילים

.משמעויות22-ודוספקותהסרתהנושיפוטית

בארץהקייםהמצב.ה

הישראליבחוקלמונחההתייחסות.1
.הראשונההסירובלזכותלשמהראויההתייחסותקיימתלאהישראליבחוק
,המקרקעיןלחוק99-106בסעיפיםהמופיע"הקדימהזכות"לדיןאמנםקיים
first"בפסיקהמכונהואשר,1969-ט"תשכ refusalש

~

סעיפיםאולם.23"18ח
ברובמטפליםואינם,מקרקעין24שללדורותלחכירהאולרכישהרקמתייחסיםאלה

.ומכרזיםשכירויות,הנאהזיקות,זיכיוןחוזי:כגון,בפרקטיקההצציםהמקרים
לרשוםאיפשרשהמחוקקכךעלהדעתאתלתתיש,אלושורותכותבלדעת

ולחכירהלרכישהאליההמתייחסיםהסעיפיםאתוהגביל,כריןהקדימהזכותאת
לזכות,המלומדיםרובלדעת,נחשבתהקדימהשזכותוכיוון,שכךכיוון.לדורות

:כדלהלןלהסיקניתן,קניינית25

שאינןקנייניותזכויותליצורניתןלא,המלומדיםרובלדעת,שבישראלכיוון.א
חרן,ענייןלכלקדימהזכותאוראשונהסירובזכותשמתןהרי,בחוק26מנויות
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כלעל,קנייניתולאאישיתזכותיעניק,מקרקעיןשללדורותמחכירהאומרכישה
.(העקיבהזכותכמו)מכך27המשתמע

:היאהקדימהוכותמנויהבוהמקרקעיןלחוק'ופרקשכותרתכיוון.ב

בהעסקה,כןעל.עליהחלים8-ו7סעיפים-"הזולתבמקרקעיזכויות"
לא,מקרקעיןשללדורותלחכירהאולרכישהראשונהסירובזכותמוענקת
לעשותהתחייבות"כתיחשבאלא,כדיןשתירשםעד"במקרקעיןעסקה"כתיחשב
.8סעיףשלהכתבדרישתעללענותעליה-וכהתחייבות,28"עסקה

כפהיקההמונחפרשנות.11
הדיןפסק.בפסיקהרכהלהתייחסותזכהלא"הראשונההסירובזכות"המונח
בו,קדר29'נאתריםהמחוזיהדיןפסקהנוזהלענייןביותרוהרלוונטיהמקיף
שנידונההסוגיה.לארץבחווןהקייםלמצבבהשוואההישראליבדיןהמונחנסקר
,שהמשיבלמרות,אחרתחברהעםהמערערתשלהתקשרותההייתהזהדיןבפסק
המערערתטענת.זוזכותלנצלביקש,הראשונההסירובזכותאתממנהשקיבל
אתהתאיםהזכותובעלהראשונההסירובזכותאתשהעניקהשלמרות,הייתה

הצדמי:בשאלההסופיהדעתשיקולבידהנותרעדיין,'גצדלהצעתהצעתותנאי
.תתקשרעמו

slCorbt,שלל"הנחיבורוועלאנגליים30דיןפסקיעלבהסתמכו,המשפטבית

מסוימתעסקהתיעשהשלאאדםשלוכותו"כמרחיבהבפרשנותהמונחאתהגדיר
שלא,השניהאדםשלהחובהניצבתכשמולה,עסקהאותהלותוצעשתחילהמבלי
במילים.32"הזכותלבעלהעסקהתוצעבטרםשלישיצדעםעסקהאותהלבצע
יריביומציעיםמהלדעתלומאפשרת,חווהפיעללאדםהמוענקתהזכות:אחרות

להצעותלהתאימןכדילשנותן,הקודמותמהצעותיובולחזורזאתולאור,ומתחריו
הזכותלמעניקתנתוןלפיה,המערערתלטענתבהתייחסו.במכרזולזכותמתחריו
אתתרוקןכזופרשנותכיהמשפטביתקבע,ההצעותהשוואתאחריגםדעתשיקול
מסתכמתאינההזכותכי,מכךנובע.הדעתעלמתקבלתאינהכןועלמתוכנההזכות
אתלהעדיףהזכותמעניקשלחובתוקמהכנגדהשכן,גרידאהאינפורמציהבקבלת
ותיקןשחזרמקום,המבוקשהזיכיוןאתלוולהעניקהראשונההסירובזכותבעל
."חבריולהצעותוהתאימההצעתואת

דעתאומדלפיחוזהיפורשדברשלבסופוכי,הדיןבפסקהודגשאמנם
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אתשהנחוהםאלוכינראהלאאך,חוזיםשלהפרשנותעקרונותושארהצדדים
בפסקמופיעיםוולדעהחיווקים.שפירשוכפיהמונחאתלפרשהמשפטבית
.קו3407דיןמפסקלויןדבהשופטשלזההפרשנותבהסכמהמצוטטתבו,הדין
נגדטענתמהווהאינוהבנתוללאבמושגששימוש,ולךהשופטהבהירכןכמו

שבחרעצמועללהליןאלאלואין,כורתשהואבחוזיםזהבמונחהמשתמשכל")
.35("מוכרבלתימשפטיבמושג...להשתמש
למערערהעניקהבריח-רבחברת.בריח36-רב'נאסאדיןבפסקגםנדוןהמונח

תוצרתהלשיווקהסכםמסויםתאריךעדעמהלחתוםראשונהסירובזכות
.ניסיוניותהזמנותקיבלואף,לשםהמערעריצאכךעלובהסתמך,אפריקה-בדרום
,ההפצההסכםעלעמולחתוםבדעתהאיןכי,המשיבהלוהודיעהזאתלמרות
חברתעםהמשיבהבינתייםהתקשרההסכמתווללאהמערערידיעתללאשכן

.אחרתהפצה
,לעומקוהמונחלפרשנותלהזדקקמבליהערעוראתדחהגולדברגהשופט

מעניקתהייתהשלאחריו,בזמןמוגבלתהייתההמקרהבאותושהזכותמשוםזאת
מצמצםבאופןפורשההסירובזכות,זאתובכל.כרצונהלעשותרשאיתהזכות

:מובניםבשני

.מסוימתלתקופהתוקפהאתולהגבילהזכותעלמראשלהתנותניתן.א
,מסויםלמועדשעד,בלבדזואלאואינה,שליליאופיבעלתהנההזכות.ב
שתחילהמבלי,שלישילצדהנכס/הזיכיוןאתלהציעהזכותמעניקתעלנאסר

.הראשונההסירובזכותלבעלהרכישהזכותהוצעה
,נוספיםבאופניםהופעלההראשונההסירובזכות,בארץשבפועל,לצייןיש
לויטין37'נפזדיןפסק:לדוגמה.הפרקעלעלתהלאבההשימוששחוקיותאלא

העדפהמובטחתהזכותשלבעלרקלא:לפיהתניהבוהופיעהאשר,בחוזהעוסק
תהיהאםאףתועדףהצעתו,שניםחמששבמשךאלא,אחרמציעכלפניעל

הטובהמההצעה%20-מביותריקרהתהיהלאעודכל,האחרותמההצעותנחותה
.ביותר

בלתיבשימושמבוטלותלאסכנותטמונות,אלושורותכותבשלדעתולעניות
ייטיבומתןמשאהמנהלגורם.עסקייםבחוזיםצדדיםידיעלהנדוןבמונחמבוקר
.המקרהלנסיבותמתאיםבאמתהואכאשראלא,המונחמאזכוריימנעאםלעשות
,וגדריוהמונחמהותאתהמסמךבגוףולהבהירלהגדירהראוימן,לכךבנוסף
באשרמטעויותהנובעתהצדדיםביןפלוגתאיותרמאוחרבשלבלמנועכדיוזאת
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,זהבמונחהגוברהשימושעלדעתוייתזשהמחוקק.גםהראוימן.למשמעותו
.בחקיקההולםביטוילכךוייתן

שלישיצדשלזכויותיושמירת.ום
שוויונייםתנאיםעללשמורחובהמוטלתמכרזהמקייםשעל,היאפסוקההלכה

לגביושקיימת,נכסשללבעליושאסורמכאןלהסיקניתןהאם.במהלכו38והוגנים
?אליוביחסמכרזלקיים,סירובזכות

אתהמוצא'גצדשלמעמדובעייתבקצרההוזכרה,ל"הנקדר39דיןבפסק

~
DS1הסירובוכותבעלממתחריואחדהיותעקב,במכרזנחיתותובעמדתמקופח

בעובינכנסולאוהשופטים,הדיןבפסקלדיוןשוליהיהזהנושא.הראשונה
עודכל,במכרזמתחריםביןשוויוזליצירתחובהשאין,בקצרהסוכםאך.הקורה

דיןבפסקהרחבהביתרנדוןהנושא.לצדדים40מראשידועההייתהשהנחיתות
זכותשלהסכםאמנםשםהיהלא.מ41"בעיולסבית'נמ"בע'ושותמשהרביב
:כמהותוזההלמעשהשהנומצביצרו-שהתקיימוהתנאיםאך,ראשונהסירוב

,בנייהחברותמספרבושהשתתפו,גדולאבותביתלבנייתבמכרזהיהמדובר
זולההייתהרביבחברתשלשהצעתהבעוד.רסקווחברתרביבחברתביניהן

,יותרורציניתיציבהכמתקשרתהאחרונהזונחשבה,רסקוחברתשלמהצעתה
.הצעתהאתלשפרהזדמנותרסקולחברתלתתהמכרזועדתהחליטהכןועל

%5-מביותריעלהלארסקוחברתהצעתמחירשאם,הוועדההחליטהבנוסף

,ואכן.המועדפתהמתקשרתתהיהרסקושחברתהרי,האחרותההצעותמחירעל
התבססהרביבחברתשלתביעתה.במכרווזכתההצעתהאתהוזילהרסקוחברת
קופחו,רסקולחברתרקניתנהההצעהאתלשפרשההזדמנותשמכיוון,כךעל

.במכרזהאחריםהמשתתפים
פיעלוהן,הברית-ובארצותבארץהפסיקהלפישהן,ברקהשופטמפינפסק
12בסעיפיםהמעוגנת]ולאחריוחוזהחתימתלקראתומתןבמשאהלבתוםחובת

המכרזמנהלעלחובהמוטלת,[1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק39-ו
נקבעאםאלא,הוגנתלתחרותתנאיםיצירתתוך,המשתתפיםביןבשוויוןלנהוג
.המכרזבכלליאחרת

ניתןאםשלדעתם,וטירקלגולדברגהשופטיםידיעלקמעארוככהדעתואמנם
.עליולשמורחובהגםאין-לשוויוןציפולאשהמשתתפים,מכללאלהסיק
.קיפוחהעללפיצוייםרביבחברתזכאית,שתוארבמצבכינפסק,אולם

בין,במכרזבשוויוןהמשפטיתהפגיעהמבחינתהבדלשאיןנראה,לענייננו
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הראשונהלזכותמסוימתמשתתפתזכאיתבומכרזלבין,לעילשתוארהמצב
לאחתרקהמכריזהמציעהההצעותתיבתפתיחתלאחראםלימהשכן.לסירוב

?חוזהמכוחלהשמורהזוזכותשמלכתחילהאו,הצעתהאתלשפרהמשתתפות

הראשונההסירובבזכותלשימושביחסהבאותהמסקנותאתלהסיקאפואניתן
:במכרז

,למשתתפיוהודעהנמסרהאו,תניההמכרזבתנאימראשהותנתהשבובמכרז.א

בעילהלתביעותבסיסאין-הראשונההסירובוכותשמורההמשתתפיםלאחדכי
.קיפוחאושוויון-אישל
שווהליחסמצפיםשהמשתתפיםלהניחוניתן,דברהותנהלאבובמכרז.ב

ומתן,רביבהלכתפיעלתביעהלגרורעלולהסירובבזכותהשימוש-ביניהם
.שקופחולמשתתפיםפיצויים

המשתתפיםכיעולההענייןמנסיבותאך,דברהותנהלאבופרטיבמכרז.ג
קייםשלא,רביבבענייןהרובמדעתלהסיקניתן-שוויוניליחסמצפיםאינם
שימוש,ברקהשופטשלהמיעוטדעתשלאורייתכן,ברם.לתביעהמוצקבסיס
.המכרזבעלשלחובתואתומפרשוויונילבלתיהמכרזאתהופךהסירובבזכות

.להתקבלעשויהפיצוייםתביעת,כןעל




