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קוראיםאורעהועםאישמשוחחיםאנוכאשרגם,בפרשנותימינוכלעוסקיםכולנוכי
?עיתוןאוספר

כאשר.פרשנותהמילהשלהכפולהבמשמעותנעוץלמחלוקתההסברכידומני
שתיזהשלמונחומסתבר,לכךזקוקה"פרשנות"המילהשגםהרי,פרשנותטעוןהכול

שלבמשמעות"פרשנות"במונחמשתמשיםברקוהשופטטדסקי'פרופ.משמעויות

כתוביםטקסטיםבקליטתקבעדרךעוסקיםכולנו.עמםהצדקזהבמובן."הבנה"
האחרתהמשמעות.בהםהאמוראתמביניםאנווכרגיל,פהבעללנוהנאמריםודברים

אפשרויותמספרביןבחירהידיעלברורלאטקסטפענוחהיא"פרשנות"המונחשל
הוא,פירושטעוןאיננוברורשהווהצייןכהןהשופטכאשר.עמולהתיישבהעשויות

עשויותשכולןאפשרויותמספרביןבחירהכלומר,השניבמובן"פרשנות"להתכוון
בדברים("פירוש"המילהבמקום)זומשמעותנציבאם.הטקסטעםלהתיישב
,היא("הישן"הדיןומשמעות)דבריומשמעות.דופיבהםשאיןיסתבר,מפיושצוטטו
להבינוניתןכאשרכלומר,ברורהמסמךכאשראפשרויותמספרביןלבחורצורךשאין
.ויחידהאחתבדרך

בדרךהמסמךאתלהביןשניתןהמסקנהשעצםולומרלהתפלסף,כמובן,אפשר
לשוןפיעל.סמנטיהואכזהויכוחכיאשיבלבך.פרשנותכברהיא,ויחידהאחת

שמחציתדבריםנכתבואונאמרוכאשר,בעברבפינושגורהשהייתההדיבור
שייחסהאואותםהבינהשלאאוהשנייהוהמחציתאחדמובןלהםייחסוהשומעים

,זאתלעומת.(פרסונותאו)פירושאוהסברטעוניםשהדבריםאמרנו,אחרמובןלהם

השומעיםכיאמרנו,משמעותאותהלהםייחסושומעיהםשכלדבריםנאמרוכאשר

שבו,האחרוןבמקרהשגםלומררוציםכיוםאם.המדובראת(מפרשיםלא)מבינים
במקום)הדבריםאתמפרשיםהשומעיםכינאמר,מובןאותולדבריםמייחסיםהכול
.ניחא(אותםמביניםשהםפשוטלומר

שבכללמניחוהוא,מזהיותרהרבהבחובוטומןהסמנטישהשינויחוששניאולם
פירושיםמספרלהציעאפשרטקסטלכל,אחרותובמילים.ברורטקסטקייםלא

,ואכן.ביניהםלבחורהפרשןאוהשופטועלאחרתאוזובדרךעמוהמתיישבים
ברוריםבלתיהםהחוזיםכללא"שקוראיםאנוחוזיםפרשנותעלברקשלבספרו
בדרגתרקנבדליםוהם,ברוריםבלתיהםהחוזיםכל,אחרותבמילים.9"שווהבאופן

בעסקהברורחוזהלנסחממנוויבקשדיןלעורךלקוחיפנהאם,לפיכך.הבהירות-אי
"ברורחוזה"וכי,אפשריתבלתימשימהזוכילולהשיבהדיןעורךעליהא,פשוטה

הלוקהחוזהלנסחבידויעלההיותרולכל,בעולמנוקייםשאיננויצורהוא

.נמוכהמדרגהבהירות-באי
שהנםפהבעלוביןבכתבבין,טקסטיםבעולמנושישמאמץאני.שונהגישתי
לייורשהאם)להבינוצריךברורטקסטשלתוכנועללעמודשרוצהמי.ברורים

.60'בע,3הערהלעיל,ברק9
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עליוהיתרובין,מתאימיםלכישוריםזקוקהואכךלשם.(הישןבמינוחלהשתמש

שאלהמעורראיננוכזהטקסטאולם.נאמראוהטקסטנכתבשבההשפהאתלהבין

אולהסברזקוקהואאיןולפיכך,בחשבוןהבאותמשמעויותמספרביןבחירהשל
טיעוןלהעלותניתןברורטקסטלגבישגםמובן.(זהמושגשלהישןבמובן)לפרשנות

מביןשאישמופרךכההואהטיעוןכאשראך.ממנוהנובעותנוספותמשמעויותבדבר
.ממנולהתעלםניתן,לקבלוייאותלאהטקסטאתלהביןהמסוגליםאלה

שהיה,חוזישטקסטאפשרותקיימת,ראשית:הבאותלהערותכפופיםאלהדברים
תתעוררכזהבמקרה.בנסיבותלכתמרחיקשינויעקבבהירותואתיאבד,במקורוברור
התרבותיתבמסגרתלהבינוישטקסטשכלעלימקובל,שנית.פרשנותוס1שלשאלה

משמעותועללעמודשמבקשממינדרשלפיכך.נכתבאונאמרהואשבוובהקשר
אפשרותקיימת,שלישית.המתאיםהתרבותילרקעשותףולהיותאלהנתוניםלהכיר

להיותעשויכזהטקסט.קודעלמושתתתתהיההטקסטייכתבאוייאמרשבהשהשפה

.שוניםאנשיםידיעלשונהבדרךמובן
נניח.הראשונהלהערהאתייחסתחילה.דוגמאותבאמצעותאלההערותאמחיש
ברורבוהאמורהיההחוזהנכרתשבובמועדוכי,ביםסחורההובלתעלשהוסכם
בדברזההלמסקנהמגיעהיה,בחוזהמעייןשהיה,בתחוםהעוסקאדםשכל,זהבמובן
,בנסיבותדרסטישינויחלההוזהכריתתלאחראולם.לפיווזכויותיהםהצדדיםחובות

קשההיעדלנמלהמוצאנמלביןהימיתההובלהאתהפכהמלחמהפרוץ,למשלכך
להיותעשויההתוצאה.זולאפשרותהתייחסלאשהחוזהעודנניח.ביותרומסוכנת

ובעקבותהחוזהכריתתבשעתקיימתהייתהשלאבהירות-אייצרהנסיבותששינוי
.שאירעהההתפתחותלאורלנהוגישוכיצדסוכלהחוזהאםהשאלהתתעוררזאת

בדברפרשניתסוגיהמציבהוהיא,אחתסבירהמתשובהיותרישנהזולשאלה
.להעדירייששאותההאפשרות

הערתיכלומר-הוצגאונכתב,נאמרשבובהקשרהטקסטאתלהביןהצורךאת
מקצת",זוסמןהשופטשלבמאמרוהמובאותהדוגמאותבאמצעותאמחיש-השנייה
במקרה.15המספרעלהמושתתותבדוגמאותנפתחהמאמר.2ן=פרשנותמטעמי
השניבמקרה,מ"ק15נאמרשבוהרוסיםלמגרשבכניסהתמרורעלמופיעהואהאחד

.יפוברחובביתבחזיתמופיעהואהשלישיובמקרהאוטובוסחזיתעלמתנוססהוא
חזיתעלהמספרלגבי.לחלוטיןשונהמובן15למספרישהללומההקשריםאהדבכל
15בביתשישהדברמשמעותהאם,השאלהאתזוסמןהשופטמציגיפוברחובהבית

?קומותאוחדרים15במקוםלבנותשמותראו,נפשות15בושגרות,קומותאוחדרים

.זורשימהכהמשךראו%נקודה.נסתרתבהירות-אישלאפשרותמצטרפתלכך10
6TsakirogI~o.:הימיםששתמלחמתבעקבותסואץתעלתחסימתבענייןלפסיקההשוו11

~

) cc

93.A .C[1962]"Noblee

~

hrel Gmb,0.א.:ראונוסףחומרהכוללבנושאלדיון.1ממ
819-818(1999,.ed10100604ח)Treitel The Law ofContractI.

.147(ב"תשכ,עורךכהן'ח)רוזןלפנחסהיוכלספרזוסמן"12
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15המספרמשמעות;נכוניםניחושיםאינםאלהכל"כיהיאלכךהברורההתשובה

הבית,משכניולהבדילו15המספראתהזהלביתקבעהעירוניתרשותכי,הפעםהיא
.ו'"למצאועליךולהקל,מזה17'מסוהביתמזה13'מס

על15המספראתהרואיםבירושליםיפוברחובושביםהעובריםאלפיעשרותהאם

אני.סמנטיתהיאהשאלה.כךלגרוסמניעהאין,כאמור?בפרשנותעוסקיםביתאותו

זהמספרשלמשמעותואתמביניםושביםשהעובריםבאמירהלהסתפקמעדיףהייתי
החדריםמספר,הדייריםמספר)האחרותשהאפשרויותהואלכךהטעם.הביתבחזית

שלהשאלהאיןזהבמקרה.הדעתעלאותןיעלהלאשאישמופרכותכההן('וכו
הרשוםהמספרמשמעותבדברוההבנה,כללמתעוררתאפשרויותמספרביןבחירה
.הציבורלכלמשותפתהביתבחזית

(פהבעלאובכתב)שטקסטלאפשרותמתייחסתלעילשצוינההשלישיתההערה

.זושפהדוברילכלהמשותףקודעלמושתתהעבריתבשפהטקסט.קודעליושתת
.לאחריםמוכרשאיננו,פרטיקודלעצמםיבנואנשיםשמספראפשרותקיימתאולם
בשעה,בתאריךחדשיםשקלים100לושישלםלאלמוניכותבשפלוני,למשל,נניח

העבריתדובריכלידיעליובןשלדעתיברורמסמךזהו.במסמךהמוגדריםובמקום
שקל"המיליםמשמעותשבופרטיקודולאלמונישלפלונינניחאולם.זההבצורה
מהמובןשונהבצורהידםעלאפואמובןזהמסמך.אמריקאידולרהיא"חדש

אפשר.(העבריתהשפהדוברייתרכלעלהמקובלהמובןכלומר)"האובייקטיבי"
אולם.לפרשוצורךיהא,משפטבביתיוצגואם,נסתרתבהירות-איבמסמךשישלגרוס
מסמךאיןזהבמובן.המשפטלביתהקודגילויאו"תרגום"אלאאיננוזהפירוש
.בהשולטאיננושהשופטבשפהבבהירותהכתובממסמךשונהבקודבבהירותהכתוב
.תרגוםטעוןהואישראלימשפטביתעבוראולם.שפהאותהדוברילכלמובןהמסמך
בניביןבשיחעוסקיםאנו.לדובראולמנסחנוגעהפרשנותאוההבנהשלהשניהצד

חשובותפחותאינן(המסרמעביר)למנסהאולדוברהנוגעותוהשאלות,אדם
ראותמנקודת.אליומיועדשהמסרלמיהנוגעותהבנהאופרשנותשלמהשאלות

אפשרותבכלללוהישהיא,לעילנרמזהשכבר,המכרעתהשאלההדובראוהמנסח
שאיןשסבורמי.לומרהתכווןשהואמהאתיביןשהנמעןבאופןכוונתואתלהביע
אני.לכישלוןמראשנועדההמנסחאוהדוברשלשמשימתוגורס,ברוריםחוויםבכלל
האפשריותההתפתחויותכלאתמראשלצפותיכולאיננושהמנסחנכון.כךסבוראינני

ולאהכללמןהיוצאהןצפויותובלחיחריגותהתפתחויותאולם.אליהןולהתייחס
,מלאכתואתהיודעלנסחלפנותלצדדיםלאפשרראויכזוהתפתחותבהיעדר.הכלל
המסמךיובאשאםלכךלצפותזכאיםוהם,ברורהבצורהכוונתםאתלבטאיוכלאשר

.כוונתםאתיביןהוא,שופטבפני

.שם,שםנו
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.מרכזיתחשיבותבעלערךאפואהואהחוזיהביטחון.לתכננןמכשירהואחוזה
בשם,להכירשאיןגםברור.החוזיםדינימושתתיםעליוהיחידהערךזהשאיןברור

מןאך.הציבורבתקנתהפוגעיםחוזיםאועושקחוזישלבתוקפם,החוזיהביטחון

לאשיתרום,ברורחוזהליצור,דופיבהשאיןלהסכמהשהגיעו,לצדדיםלאפשרהראוי
.התדיינותבהוצאותויחסוךוהמשפטיתהכלבליתלמערכתאלאעצמםלצדדיםרק

שלמשפטי-תרבותימשותףמכנהנדרשהחוזיהביטחוןרמתאתלהעלותכדי
,המשפטיהחינוךעלמושתתזהמשותףמכנה.ובפרשנותםחוזיםבניסוחהעוסקים

להעלותדינםעורךבאמצעותלצדדיםשיאפשרופרשנותכלליופיתוחהמעשהניסיון
,להתדיינותנושאהמסמךישמשפעםאישאםכךעלולסמוך,הכתבעלכוונתםאת

.לכוונתםלרדתהשופטבידייעלה
.שווהבמעמדהנמצאיםצדדיםולגבימסחרייםחוזיםלגבייפהכוחםאלהדברים

כאןשלא,שונותשאלותמעורריםללקוחספקביןהנערכיםוחוזיםאחידיםחוזים
.אפרופיםלפרשתמכאן.אליהןלהתייחסהמקום

אפרופיםהלכת.ב

ליחןשישהוא,(801608610פנטז)"הזהבכלל"לכינוישזכה,חשובפרשנותכלל
מביאהדברכאשרלמעט,והדקדוקהלשוןבכלליבהתחשב,הרגילמובנןאתלמילים
,הלשוןשלהרגילמהמובןלסטותישהאחרוןבמקרה.לסתירהאואבסורדיתלתוצאה

.!מהסתירה4אומהאבסורדלהימנעכדיהדרושהבמידה
כלללפי."השלביםשנישיטת"לכינוישזכה,פרשנותכללאצלנואומץאףבעבר

המחלוקתנשואהסעיףלשוןאתאו)החווהלשוןאתהראשוןבשלבבוחניםזה
צורךאין"כזהבמקרה.פסוקסוףזהו,משמעית-וחדברורההלשוןאם.(שבחוזה

לכךבדומה.!5"הכלכליתלכדאיותאוהמסחרילהיגיוןלאובוודאילנסיבותלהיזקק
המסמךכשלשוןהצדדיםכוונתבדברחיצוניותראיותלהשמעתמקוםאין"כינאמר

הוא,השניהשלב.לפיההדיןיוכרע,ברורההלשוןאם,ווגישהלפי.6י"ברורההעה
ביתעלכזהבמקרה.ברורהאיננההחוזהלשוןאםרקעולה,הנסיבותבירורשלב

אתלאורןולבחורהחוזהכריתתאתהאופפותחיצוניותלנסיבותלפנותהמשפט
.המתאיםהפירוש
שגישתשעהשנחקק,!החווימ7לחוק(א)25בסעיףשאומצההגישהשזוהינראה

שלדעתםאומדלפייפורשחוזה"כיקובעהסעיף.בכיפהשלטההשלביםשני

1485(1997,;ed2604תס6ח])Lewison The

.

~

Interpretation

ofContracts.מבוססהכלל.א
H.106,61-בWensleydaleלורדדבריעל .L6[1857]Pearson1Grey.

.494,499(1)מאד"פ,גלאור'גנחמני82/406א"בעבייסקיהשופט15
זוברוחנוספתפסיקה.(נתניהוהשופטת)380,384(1)מאד"פ,ויוחץ'נשטרן84/650א"ע16

.ואילך296'בע,1הערהלעיל,אפאתיםבפרשתברקהשופטשלדינובפסקמובאת
.1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוק17
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מתוךממנומשתמעתשאינהובמידה,החוזהמתוךמשתמעתשהיאכפי,הצדדים

מתוך"לאתרישהצדדיםשלדעתםאומדשאת,אפוא,מורההסעיף."הנסיבות
לשלבלפנותיש,ממנועולהאיננההצדדיםדעתאםרק.הראשוןהשלבזהו.18"החוזה

.לנסיבותכלומר,השני
בדעתברקהשופטידיעלנדחתהרכותשניםככיפהששלטה"השלביםשני"הלכת

להביאיששבמסגרתו,אחדשלברקקייםכינקבעובמקומה,אפרופים19בפרשתהרוב

אמנםזוהלכה.החוזהלפירושלסייעשבכוחםוהנסיבותהגורמיםכלאתבחשבון
.המשפטניםציבורבקרבנוחהלאמאודתחושהעוררההיאאך,בפסיקה26התקבלה
מהביטחוןגרעהזושהלכהבכךמכירהוא.לביקורתבספרומתיחסברקהשופט

במונחיםההלכותשתיביןהפער"לדעתואולם,השלביםשניבשיטתשהושגהמשפטי
.2!"גדולאינו,וביטחוןודאותשל

סיבהאץ.נכונההיאאפרופיםהלכתהעקרוניתמהבחינהכיאצייןהדבריםבפתח
ביןהגבולקו":חשין'מהשופטשציןוכפי,הנסיבותלביןהחוזהבץלהבחין

יונקיםוהתחומים,דק-מכל-דקלהיותעשוי'החוזה'שלעריכתו'נסיבות'לבין'החוזה'
,הרלוונטייםהשיקוליםמכלולאתבחשבוןלהביאהפרשנותשעלגםנכון.22"מזהזה
פסקמעוררזאתלמרות.אחדשלבבאמצעותמלאכותיבאופןאותםלקטועניתןולא
הנכונה,עצמהבהלכהנעוציםאינםאלהקשיים.ניכריםקשייםאפרופיםבפרשתהדין

במקרהההלכהיושמהשבהובדרךהדיןפסקשלברטוריקההואהקושי.לגופה
הכול,ברורחוזהבנמצאאיןשלפיהתחושהיצראלהגורמיםשלהשילוב.הספציפי

.פרשנותבאמצעותלהשגהניתנתתוצאהוכל,פתוח
שעלמה"או23"כשלעצמן'ברורות'מליםאין"לפיהןאמרותמכילעצמוהדיןפסק
אתלשלולאין,אכן.24"הנסיבותלאורברורכלאלהתבררעשוי,כברורנראהפניו

,כך.פירושאוהסברוכטעוןכמוקשהלהתבררעשויכברורשנחזהשמההאפשרות
מסויםבמחירסוסלחברולמכורשהציעאדםשלדוגמהברקהשופטמביא,למשל
שמדובר,אובייקטיבימבחןפיעל,ברורההסכםשלמלשונו.התקבלהוהצעתו
המובןשלפיו,משלהםפרטילקסיקוןאוקודהיהשלצדדיםנניחאולם.סוסבמכירת

ראו.אותוהמגבשהמסמך,השניה.הצדדיםביןההסכם,האחת.כפולהמשמעות"חוזה"למונח18
,היא"חוזה"במונההכוונההנוכחיבהקשר.159(אכרך,א"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'ד

.ההסכםאתהמגלםאוהמגבשלמסמך,כמובן
.1הערהלעיל,אפרופיםפרשת19
.378שולייםהערת,505'בע,3הערהלעיל,ברקאצלאסמכתאותריכוזראו20
.(504כעמודהציטטה)503-505'בע,שם21
,811,818(מת5ר"פ,מ"בעדורען'נסקלי90/5795א"בעמיעוטבדעתחשיןהשופט22

.483(4)מחד"פ,סקלן'נמ"בעדורען92/6226א"בדנ,למעשה,שהתקבלה
83/47צ"בבגברקהשופטשלקודםדץמפסקוציטוט298'בע,1הערהלעיל,אפרופיםפרשת23

.(169,176(1)לטד"פ,עסקיםהחמיםעללפיקוחהכרעצהר"יו'נ(הראל")אוירחור
.298'בע,1הערהישיל,אפרופיםפרשת24
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לפיהחוזהתוכןאתלקבועישכזהשבמקרהספקאין.25"מכונה"הוא"סוס"של
ונראה,המיליםשלהרגילההמשמעותעלהגוברת,הצדדיםשלהמשותפתכוונתם

.מהכללהיוצאלביןהכללביןלהבחיןראויזאתעם.הכול26עלמוסכמתזושמסקנה
הדוברהציבורעלהמקובלתבלשוןהצדדיםמשתמשיםהמקריםשלהמכריעברובם
ניתןהמקריםשלהמכריעברובם.הרגילבמובנןבמיליםמשתמשיםוהם,שפהאותה
,מהכלליוצאיםמקריםשקיימיםהעובדה.החוזהלשוןפיעלבמחלוקתלהכריעאפוא
צריכהאיננה,בוהשתמשושהצדדיםמושגלפרשנותפהבעלראיהנדרשתשבהם

.המקריםבמרביתביעילותהפועל(הוהבכלל)הכללאתלהשכיח
כאלהחוזיםשקיימיםההנחה.ברוריםחוזיםאיןשלפיההגישהאתלקבלגםאין

והיא,השלביםשניתורתשלבבסיסהשעמדההיא(בחוזהברוריםסעיפיםשישאו)
ולהמירהזוהנחהלדחותסיבהאין,לפחותבעיני.ענפהפסיקהידיעלנתמכה

נעזרתיוכבר,בהקשרומובןחוזהשכלהואנכון.בעולמנוברורדברשאיןבהשקפה
.יפוברחובביתבחזיתהמתנוסס15המספרבדברזוממןהשופטשלבדוגמהלעיל

בהירות-אישלבעיהלהתעורראמנםעשרהלעתים.ברורההקשרבאותוהמשמעות
עורךשפלונינניח,למשל,כך.חיצוניותבראיותלהבהירצורךיהיהשאותה,סמויה
אך,ברוריםבחוזההפרטיםשכלהיהנראהלכאורה.לאלמונימכוניתולמכירתחוזה
מכוניתלאיזהבשאלהחלוקיםוהצדדיםמכוניותשתילפלונישישמסתברהנה

ופעמיםהכוונהמהןלאיזהעצמומהמסמךלהסיקיהיהניתןפעמים.החוזהמתייחס
נסתרתבהירות-אישלקיומה:ואדגישאשובאך.בכךי2לסייעחיצוניותראיותיוכלו
,ברוריםאחריםרביםחוזיםשלקיומםדבראתלשלולכדיבהאין,אחדיםבמקריםכזו

.נסתרתולאגלויהבהירות-אילאבהםשאין
1990בשנת.הדיןפסקעובדותרקעעללהביןישאפרופיםפרשתעלהביקורתאת

תכניתהשיכוןמשרדהכיןכךלשם.לעוליםדירותשלבנייהלעודדהממשלההחליטה
לקבלניםישראלמקרקעימינהלידיעלקרקעותהקצאתשכללההבנייהלעידוד

את,דרישתםלפי,הקבלניםמןלרכושתתחייבהמדינהואילו,עליהןלבנותשיתחייבו
אחידנוסחהמדינההכעההתכניתמימושלשם.שנקבעבמחירחלקןאוכולןהדירות

בנייהביןהבחיןזהנוסח.הקבלניםעםלהתקשרויותבסיסשהיווה,מסגרתתוזהשל

בנייהלבין,הדירותמחציתעדלרכושהמדינההתחייבהשבהם,מבוקשיםבאזורים

הדירותכלאתאף(הקבלןדרישתלפי)לרכושהמדינההתחייבהשבהםפיתוחבאזורי
.שייבנו

.304'בע,שם25
,157-160'בע,18הערהלעיל,וכהןמרידמן:הלשוןעלהמשותפתהכוונהמעליונותנובעהדבר26

.285'בע,1הערהלעיל,אפרופיםבפרשתמצאהשופטשלדינופסקאתגםראו.694,759-761
בהיעדר.הושכרחדראההבשאלהמחלוקת)710ור"פ,בסנדלר'נעמל50/130א"עהשוו27

.(העליונהעלתהיההאובייקטיביהמבחןידיעלנתמכתשעמדתוהצדשלידו,משותסתכוונה
.675-676(בכרך,ג"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'דגםראו
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ביןהמחלוקת.המסגרתחוזהעלשחתמהקבלניתחברההייתהאפרופיםחברת
יופחתבושהוגדרובנסיבותכישקבע,מסעיפיואחדלפרשנותבנוגעהתגלעההצדדים
אתלממששתידרשבמקרה,פיתוחבאזוריהדירותאתהמדינהתרכוששבוהמחיר

.איחורשלחודשכלבגיןאחוזיםבחמישה,לרכשןהתחייבותה
באזורשכנתההדירותאתממנהלרכושדרישהלמדינההציגהאפרופיםחברת
בפועלאד,92.11.29-לעדבנייתןאתלהשליםעליההיהלמוסכםובהתאם,פיתוח

המדינההפחיתהלפיכך.זהמועדלאחרשבועותכחמישהרקבנייתןאתהשלימה
.אלהדידותלרכישתשנקבעמהמחיראחוזיםשישה

שההוראהוטענהפתיחהבהמרצתהמחוויהמשפטלביתפנתהאפרופיםחברת
למדינהבקשהבהגשתהקבלןשלאיחורלגביחלהמהמחירהפחתהבדברהרלוונטית

הבנייהבביצועאיחורשלבמקרהולא,הדירותאתלרכושהתחייבותהאתלממש

,משמעית-חדאיננההרלוונטיהסעיףשללשונוכיהמדינהטענהזאתלעומת.עצמה

ומהשוואתהחוזהממבנהפרשניותמסקנותלהסיקאיןהחוזהבניסוחהחיפזוןבשלכי
מטרתלאורלפרשוישוכי,אחריםבסעיפיםשננקטהללשוןזהסעיףשללשונו
עלהיאשנקבעהשהסנקציהלהניחישולפיכךהבנייהאתלזרזהייתהזומטרה.ההוזה
.בבנייההאיחור

והעמידועדויותהשמעתועלעובדתיותבמחלוקותהכרעהעלויתרוהצדדים
לביתשהוצגכפיהחוזהיסודעלהסעיףפירוששאלתאתהמשפטביתלהכרעת
.המשפט

לביןבינווההשוואה,הסעיףשלהברורהשלשונוקבע(טל'א'צ)המחוזיהשופט

בהגשתלאיחורמתייחסשהואכךעלבבירורמצביעות,בחוזהנוספותהוראות

לאיחורולא(אפרופיםכגרסת)הדירותלרכישתהמדינההתחייבותלמימושהדרישה
בהשלמתאיחורעלסנקציהכלבחוזהנקבעהלאזהפידושלפי.הבנייהבביצוע
השמטתאםשלפיהלאפשרותהתייחסברקהשופט.זהמסוגדירותשלהביצוע

בטעותהעוסק,החוזיםלחוק16בסעיףלהיעורהיהניתן,טעותפריהייתהההוראה
זובאפשרותלהשתמשכדיאולם.החוזהאתלתקןכדי,בההיוצאטעותאוסופר
הצדדיםשנישלמשותפתהסכמההייתהשאכןמשכנעותראיותלהביא,כמובן,צריך
לאשהצדריםאלא.נעשהלאהדברטעותעקבוכיכזהלמקרהקנססעיףבחוזהלכלול
ללא,המסמךפיעלהוכרעההפרשנותשאלת,כאמור)זהבענייןראיהכלהביאו
'האשם'"כיצייןברקהשופט.מהפרקזואפשרותירדהממילא.(חיצוניותראיות
הבאתשמנעודיןלסדריהסכימוהםשכן,הצדדיםשנישללפתחםרובץזהבעניין

ובמספרהחוזהבלשוןבעיקרוהסתפקו,המשותפתלכוונתםבאשרחיצוניותראיות
האינטרס."משותפתאשמה"בדבראלהלדבריםלהסכיםניתןלא.28"לגביוהבהרות
כזהסעיףאודותהסכםהוכחת.המדינהשלאינטרסהיה,קנססעיףשלקיומובהוכחת

.193'בע,1הערהלעיל,אפרוחיםפרשת28
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לאהקבלניתלחברה.עליהרובצתהאחריותראיותהבאתעלויתרהואם,מעניינההיה
חלקלהשאיןומכאן,(בקיומוכפרהאףהסתםומן)כזההסכםבהוכחתענייןהיה

.זובאחריות
לפי,הרלוונטישהסעיףלכךההרכבשופטישלושתהסכימוהעליוןהמשפטבבית
ולא)המדינההתחייבותלמימושדרישהבהצגתלאיחורמתייחס,המילוליפירושו
סברמצאהשופט.לתוצאהבאשרנחלקודעותיהםאולם,(הבנייהבהשלמתלאיחור

כילוין'דהשופטפסקזאתלעומת.המחוזיהדיןפסקאתלאשרישזומסקנהשלאור

הצרהמילולילמובןכבוללהיות[המשפטלבית]לואל"וכיאבסורדיתתוצאהזוהי
מלמדת,כריתתוונסיבותתכליתורקעעל,כמכלולהחוזהשראייתשעה,המיליםשל
ועקרוןהחוזהשתכליתהואאףפסקמקיףדיןבפסקברקהשופט.29"אהרתכוונהעל
הגשמתלשםלשונושינויתוך"בחוזההרלוונטיהסעיףאתלפרשמחייביםהלבתום

למימושהדרישהבהצגתאיחורעלולא)בביצועאיחורעליחולשהואכך,30"תכליתו
האפשרותאתברקהשופטהעלהאלטרנטיביכנימוק.(המדינהשלהרכישההתחייבות
,זהמסוגלמקרהקנססעיףבהיעדרהנעוץ,שבחוזה(לקונה)החסראתלהשלים
.מתאיםקנססעיףהוספתבאמצעות
מחמתוזאת,עדיפהמצאהשופטשלדינובפסקהמשתקפתהתוצאהבעיני

:הבאיםהשיקולים

בחוזיםבעיקר,הצדדיםהשתמשושבהללשוןמתאיםמשקללייחסראוי(1
רבהחשיבותיש,מצאהשופטשצייןכפי.דיןעורכישלבסיועםהמנוסחיםמסחריים

מקום,הכתובהוהמלה...כתבולאשרהתכוונוהםכיבחזקתםהצדדיםבהעמדת"
,עודנה,ההתקשרותנושאעםאחדבקנהעולההמסתברתוכוונתהברורהשמשמעותה

.3ן"המתקשריםשלדעתםלאומדביותרהאמיןהמקור,כמדומה
הכלל.הקבלניםעבוראחידחוזהשניסחההמדינהזוהייתההנוכחיבמקרה(2

יסודילכללבניגוד.המנסחכנגד,ספקשלבמקרה,כזהחוזהלפרששישהואהבסיסי
.(המדינהכלומר)המנסחלטובתפירושהרובשופטיהעדיפוזה

אוחילוטהגוררתפרשנותכנגדהכללהואזהבמקרהשהופרנוסףפרשנותכלל(3
לולהעניקהראוימן,חילוטאוקנססעיףנקבעאפילו,כןעליתר.קנסותיימטילה
,השקעתואתאוכספואתלחלטאוחברועלקנסלהטילהמבקשצד.מצמצםפירוש

ההוראהכפופהאזוגם)ברורהובצורהמפורשתבלשוןזאתשיעשההראוימן
הקנסהוראתאתהרובשופטיפירשוהאמורלכללבניגוד.(התרופותיילחוק15לסעיף
לא,המילוליפירושהשלפי,מצבעלאותהוהחילו,המנסחלטובת,מרחיבפירוש

.291'בע,שם29
.329'בע,שם30
.285'בע,שם31
.אחרתבמסגרתמירוטביתרלהתייחסבדעתיזהלכלל32
.1970-א"חשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק33
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,הזהבכלל.הכתובהמהלשוןלסטותראוישבהםמצביםשישנםספקאין.בהנכלל
צייןברקהשופט.אבסורדיתלתוצאהמביאההלשוןכאשרבכךמכיר,לעילשאוזכר

ברקהשופטמעדיףזאתבמקום34"מוגדרהואאין.עמוםהוא'אבסורד'הדיבור"כי
תכליתואתמגשימהאינההיאכאשר...לאבסורדמביאהמילוליתפרשנות"שלומר

.35"החוזהשל

סיכום.ג

בחוזהאיןשלפיהלתוצאהמביאהמילוליתשפרשנותהכולהסכימואפרופיםבפרשת
לאחדרצויהאיננהזושתוצאהאפשר.הבנייהביצועבהשלמתעיכובעלקנסהוראת
מהיעדרהנובעתהתוצאהאולם.כזותניהלקבועהיהיותרשסבירגםואפשרהצדדים

הפרתעלפיצוייםתביעתלמדינהעומדתמקרהבכל)אבסורדיתאיננהקנסהוראת
הטיעוןנחלשאלהבנסיבות.(להוכחהנוחאיננואוליכזהבמקרהשהנזקאף,חוזה
.הכתובמלשוןסטייהבזכות

במקריםהמילוליתמהפרשנותלסטותנכונותעלמצביעהברקהשופטשלעמדתו
השימושזאתובכל,המודרניתהנטייהאכןזוהי.כןלעשותנכונותהייתהלאשבעבר
הוא,המנסחלטובתקנססעיףלפרשכדי,אפרופיםבפרשתזופרשנותבשיטתשנעשה
.לכתמרחיק

.321'בע,1הערהלעיל,אפרופיםפרשת34
.322'בע,שם35
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