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פרק א' :חוזה פאושלי מהו?

1

פרק ב'" :מחיר פאושלי"

9

פרק ג' :מה בין הסכם רגיל ל"הסכם פאושלי"?

11

פרק ד' :נטל ההוכחה

13

פרק ה' :בסיס התאמת המחיר

17

פרק ו' :האם חובה כי הסכם הפאושל ייערך בכתב?

19

פרק ז' :שלב כריתת ההסכם

21

פרק ח' :תום-לב בחוזה (סעיפים  21ו 93 -לחוק החוזים)
 .1תום-לב במשא-ומתן  -סעיף  12לחוק החוזים
 .2קיום בתום-לב  -סעיף  39לחוק החוזים

25
25
33

פרק ט' :הסכם מעורב/הסכם הכולל סעיף "עבודות נוספות"

37

פרק י' :הכללים לפרשנות החוזה הפאושלי

39

פרק י"א :שחרור מחיוב חוזי

45
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פרק י"ב :קביעת מנגנון לתמחור עבודות החורגות מן החוזה
המקורי

47

פרק י"ג :האם חוזה פאושלי כולל רכיב מס ערך מוסף?

49

פרק י"ד :מקרים בהם נקבע כי התובע אינו זכאי לתוספת
תשלום

53

פרק ט"ו :מקרים בהם נקבע כי התובע זכאי לתוספת תשלום

55

פרק ט"ז :אישור חשבונות "על תנאי"

59

פרק י"ז :הסכם שכר-טרחת עורך-דין

61

פרק י"ח :החוזה הפאושלי בעין ההלכה הפסוקה
 .1האם נוסח סעיף בהסכם מעיד על כך שהסכם הוא פאושלי.
זיהוי ההסכם כהסכם פאושלי
 .2דחיית דרישת תשלום  -חוזה פאושלי-תמורה פאושלית
 .3מכרזים  -הצעה פאושלית  -חתימת חוזים פאושלים
 .4גביית תשלומים מעבר לתמורה הפאולית שנקבעה בהסכם
 .5ביצוע עבודות חשמל במסגרת חוזה פאושלי
 .6ביצוע עבודות צנרת-חוזה פאושלי-מחיר פאושלי
 .7עבודות בניה במסגרת חוזה פאושלי  -טענת התיישנות

67
67
87
171
248
267
298
315

 .8חברה בפירוק -מנהל מיוחד-בקשה למתן הוראות
 .9עבודות חשמל-הסכם פאושלי

422
461
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 .11בניית בניין משרדים ותחנת דלק  -הסכם פאושלי
 .11הסכם פאושלי-מס ערך מוסף
 .12בניית יחידות דיור-תביעת פיצויים
 .13חוזה פאושלי ותכנית תב"ע
 .14תשלום מעבר לתמורה הפאושלית

479
497
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539

 .15בית-המשפט קיבל את העמדה שאין קורלציה בין לוח
התשלומים לבין הביצוע בפועל .יחד-עם-זאת ,בית-המשפט לא
סבר שהתובעת זכאית לתשלום לפי הביצוע בפועל ,אלא לפי
635
הוראות ההסכם
 .16קביעתו של בית-המשפט כי היתה מוטלת על המתכנן חובה
לתת לתובעת מספר מדוייק של הכמויות; היתה מוטלת עליו
החובה להוסיף ביוזמתו  11%כדי להגן בפני טעות אפשרית
648
והיתה מוטלת עליו החובה להגיד לתובעת כי לא עשה כן
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