
דמן* Iאלפר Iמאת:דנ"פרשגות"המוגחלפרשגות
 1אפרופימדיופסקוהערות

ברוריםושאיגםברוריםחוזים

ביטוילפרשנות,זקוקאיננוברורשטקסטאחתלאנאמרבעבר

כהן:ח'השופטדבברילמצואניתןזהלרעיון

הטעוןבחוזהמדבר,החוזימלחוק 25שבסעיףהכתוב"במה

כןשאיןמהפנימ;לשתיהואמשתמעפורש,לאעודוכלפירוש,

ולאלספיקותלאמקוממשאירהואינהברורהשלשונובחוזה

 , 2לפירושימ"

 3ענפהבפסיקהרקלאנתמכימבעבר,מקובלימשהיואלה,דברימ

כלומר , in claris non fit interpretatioנאה:לטיניבביטויגמאלא

טדסקיפרופ'בשעתוחלקאלהדברימעלפירוש,טעוןאיננוהברור

נקלטתאמאלאבנולפעוליכולהאינההזולתש"מחשבתבאומרו

ומייגע,קשההפירושאמ"ביןפרשניתהליךבאמצעותידינו"על

פרופ'שללדעתו , 4ללא-משימ"ואףנקלהעלנעשההואאמובין

 ,נכונהאיננהלעילשאוזכרההאמרהגמטדסקי

בחיבורוברקהשופטידיעלאומצהטדסקיפרופ'שלעמדתו

טקסט"כלכיגורסברקהשופט , 5במשפטהפרשנותעלהמקיף

המודרניתבפילוסופיהענףבאותונתמכתוגישתו 6לפרשנות"זקוק

 , 7"הרמנויטיקה"לכינוישזכה

שגמהבנושלאבכךכולנו,וטעינוכהן,ח'השופטטעההאומנמ

שלבמחזהו Jourdainכמרהיינוושמאפירוש,טעוןברורטקסט

פרוזה?דיברימיוכלכילשמועשהופתע , 8באצילימ"הוא"גממוליר

כולנוכיעינינואתהאירואשרעדאנוגמידענולאכמוהוהאמ

רעהועמאישמשוחחימאנוכאשרגמבפרשנות,ימינוכלעוסקימ

עיתון?אוספרקוראימאו

המילהשלהכפולהבמשמעותנעוץלמחלוקתההסברכידומני

"פרשנות"המילהשגמהריפרשנות,טעוןהכולכאשרפרשנות,

טדסקיפרופ'משמעויות,שתיזהשלמונחומסתברלכ,ךזקוקה

"הבנה'!שלבמשמעות"פרשנות"במונחמשתמשימברקוהשופט

טקסטימבקליטתקבעדרךעוסקימכולנועממ,הצדקזהבמובן

האמוראתמבינימאנווכרגילפה,בעללנוהנאמרימודברימכתובימ

טקסטפענוחהיא"פרשנות"המונחשלהאחרתהמשמעותבהמ,

להתיישבהעשויותאפשרויותמספרביןבחירהידיעלברורלא

הואפירוש,טעוןאיננוברורשחוזהצייןכהןהשופטכאשרעמו,

אפשרויותמספרביןבחירהכלומרהשני,במובןל"פרשנות"התכוון

(במקומזומשמעותנציבאמהטקסט,עמלהתיישבעשויותשכולן

הפקולטהשלהמייסדוהדקןתל-אביבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהפרופסור

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,

דופי,בהמשאיןיסתברמפיו,שצוטטודבברימ"פירוש")המילה

לבחורצורךשאיןהיא,"הישן")הדין(ומשמעותדבריומשמעות

להבינוניתןכאשרכלומרברור,המסמךכאשראפשרויותמספרבין

ויחידה,אחתדברך

אתלהביןשניתןהמסקנהשעצמולומרלהתפלסףכמובן,אפשר,

ויכוחכיאשיבלכךפרשנות,כברהיאויחידה,אחתדברךהמסמך

בעבר,בפינושגורהשהייתההדיבורלשוןפיעלסמנטי,הואכזה

מובןלהמייחסוהשומעימשמחציתדברימנכתבואונאמרוכאשר

מובןלהמשייחסהאואותמהבינהשלאאוהשנייהוהמחציתאחד

לעומתפרשנות),(אופירושאוהסברטעונימשהדברימאמרנואחר,

משמעות,אותהלהמייחסושומעיהמשכלדברימנאמרוכאשרזאת,

כיומאמהמדובר,אתמפרשימ)(לאמבינימהשומעימכיאמרנו

לדבריממייחסימהכולשבוהאחרון,במקרהשגמלומררוצימ

לומר(במקומהדברימאתמפרשימהשומעימכינאמרמובן,אותו

ניחא,אותמ)מבינימשהמפשוט

מזה,יותרהרבהבחובוטומןהסמנטישהשינויחוששניאולמ

לכלאחרות,ובמילימברור,טקסטקיימלאשבכללמניחוהוא

אוזודברךעמוהמתיישבימפירושיממספרלהציעאפשרטקסט

ברקשלבספרוואכן,ביניהמ,לבחורהפרשןאוהשופטועלאחרת

ברורימבלתיהמהחוזימכלש"לאקוראימאנוחוזימפרשנותעל

והמברורימ,בלתיהמהחוזימכלאחרות,במילימ , 9שווה"באופן

דיןלעורךלקוחיפנהאמלפיכ,ךאי-הבהירות,דברגתרקנבדלימ

הדיןעורךעליהאפשוטה,בעסקהברורחוזהלנסחממנוויבקש

יצורהואברור""חוזהוכיאפשרית,בלתימשימהזוכילולהשיב

הלוקהחוזהלנסחבידויעלההיותרולכלבעולמנו,קיימשאיננו

 ..נמוכה,מדרגהבאי-בהירות
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המשך /ם Iאפרופו Iדלפסקוהערות"פרשנות"המונחלפרשנות

וביןבכתבביןטקסטימ,בעולמנושישמאמיןאנישונה,גישתי

צריךברורטקסטשלתוכנועללעמודשרוצהמיברורימ,פה,בעל

זקוקהואכךלשמהישן),במינוחלהשתמשלייורשה(אמלהבינו

נכתבשבההשפהאתלהביןעליוהיתרוביןמ,מתאימילכישורימ

בחירהשלשאלהמעורראיננוכזהטקסטאולמנאמר,אוהטקסט

להסברזקוקהואאיןולפיכךבחשבון,הבאותמשמעויותמספרבין

טקסטלגבישגממובןזה),מושגשלהישן(במובןלפרשנותאו

ממנו,הנובעותנוספותמשמעויותבדברטיעוןלהעלותניתןברור

להביןהמסוגלימאלהמביןשאישמופרךכההואהטיעוןכאשראך

ממנו,להתעלמניתןלקבלו,ייאותלאהטקסטאת

אפשרותקיימתראשית,הבאות:להערותכפופימאלהדברימ

שינויעקבבהירותואתיאבדבמקורו,ברורשהיהחוזי,שטקסט

י, oפרשנותושלשאלהתתעוררכזהבמקרהבנסיבות,לכתמרחיק

התרבותיתבמסגרתלהבינוישטקסטשכלעלימקובלשנית,

לעמודשמבקשממינדרשלפיכךנכתב,אונאמרהואשבוובהקשר

התרבותילרקעשותףולהיותאלהנתונימלהכירמשמעותועל

ייכתבאוייאמרשבהשהשפהאפשרותקיימתשלישית,המתאימ,

מובןלהיותעשויכזהטקסטקו.דעלמושתתתתהיההטקסט

שונימ,אנשימידיעלשונהדברך

להערהאתייחסתחילהדוגמאות,באמצעותאלההערותאמחיש

שבובמועדוכיבימ,סחורההובלתעלשהוסכמנניחהראשונה,

העוסקאדמשכלזה,במובןברורבוהאמורהיההחוזהנכרת

חובותבדברזההלמסקנהמגיעהיהבחוזה,מעייןשהיהבתחומ,

דרסטישינויחלהחוזהכריתתלאחראולמלפיו,וזכויותיהמהצדדימ

ביןהימיתההובלהאתהפכהמלחמהפרוץלמשל,כךבנסיבות,

לאשהחוזהעודנניחביותר,ומסוכנתקשההיעדלנמלהמוצאנמל

יצרהנסיבותששינוילהיותעשויההתוצאהזו,לאפשרותהתייחס

זאתובעקבותהחוזהכריתתבשעתקיימתהייתהשלאאי-בהירות

ההתפתחותלאורלנהוגישוכיצדסוכלהחוזהאמהשאלהתתעורר

מציבהוהיאאחת,סבירהמתשובהיותרישנהזולשאלהשאירעה,

להעדיףיי,יששאותההאפשרותדבברפרשניתסוגיה

הוצגאונכתבנאמר,שבובהקשרהטקסטאתלהביןהצורךאת

המובאותהדוגמאותבאמצעותאמחיש-השנייההערתיכלומר-

2פרשנותמטעמימקצת IIזוסמן,השופטשלבמאמרו המאמרי, 11

הואהאחדבמקרה , 15המספרעלהמושתתותדבוגמאותנפתח

במקרהמ, IIק 15נאמרשבוהרוסימלמגרשבכניסהתמרורעלמופיע

מופיעהואהשלישיובמקרהאוטובוסחזיתעלמתנוססהואהשני

 15למספרישהללומההקשרימאחדבכליפו,ברחובביתבחזית

מציגיפוברח'הביתחזיתעלהמספרלגבילחלוטין,שונהמובן

 15בביתשישהדברמשמעותהאמהשאלה,אתזוסמןהשופט

במקומלבנותשמותראונפשות, 15בושגרותקומות,אוחדרימ

אינמאלה"כלכיהיאלכךהברורההתשובהקומות?אוחדרימ 15

עירוניתרשותכיהפעמ,היא 15המספרמשמעותנכונימ;ניחושימ

 13מס'הביתמשכניו,להבדילו 15המספראתהזהלביתקבעה

 22המשפט

3למצאועליךולהקלמזה, 17מסיוהביתמזה י, 11

הרואימבירושלימיפוברחובושבימהעוברימאלפיעשרותהאמ

מניעהאיןכאמור,בפרשנות?עוסקימביתאותועל 15המספראת

באמירהלהסתפקמעדיףהייתיאניסמנטית,היאהשאלהכך,לגרוס

הבית,בחזיתזהמספרשלמשמעותואתמבינימושבימשהעוברימ

מספרהדיירימ,(מספרהאחרותשהאפשרויותהואלכךהטעמ

הדעת,עלאותןיעלהלאשאישמופרכותכההןוכו')החדרימ

מתעוררתאפשרויותמספרביןבחירהשלהשאלהאיןזהבמקרה

משותפתהביתבחזיתהרשומהמספרמשמעותדבברוההבנהכלל,

הציבור,לכל

שטקסטלאפשרותמתייחסתלעילשצוינהשלישיתההערה

מושתתהעבריתבשפהטקסטקו.דעליושתתפה)בעלאו(בכתב

שמספראפשרותקיימתאולמזו,שפהדוברילכלהמשותףקודעל

למשל,נניח,לאחרימ,מוכרשאיננופרטי,קודלעצממיבנואנשימ

בתאריך,חדשימשקלימ 100לושישלמלאלמוניכותבשפלוני

עליובןשלדעתיברורמסמךזהובמסמך,המוגדרימובמקומבשעה

ולאלמונישלפלונינניחאולמזהה,בצורההעבריתדובריכלידי

אמריקאי,דולרהיאחדש"שקל IIהמיליממשמעותשבופרטיקוד

"האובייקטיבי"מהמובןשונהבצורהידמעלאפואמובןזהמסמך

אפשרהעברית),השפהדוברייתרכלעלהמקובלהמובן(כלומר

יהאמשפט,בביתיוצגואמנסתרת,אי-בהירותבמסמךשישלגרוס

הקודגילויאו"תרגומ"אלאאיננוזהפירושאולמלפרשו,צורך

שונהבקודבבהירותהכתובמסמךאיןזהבמובןהמשפט,לבית

המסמךבה,שולטאיננושהשופטבשפהבבהירותהכתובממסמך

הואישראלימשפטביתעבוראולמשפה,אותהדוברילכלמובן

תרגומ,טעון

אנולדובר,אולמנסחנוגעהפרשנותאוההבנהשלהשניהצד

למנסחאולדוברהנוגעותוהשאלותאדמ,בניביןבשיחעוסקימ

הבנהאופרשנותשלמהשאלותחשובותפחותאינןהמסר)(מעביר

הדובראוהמנסחראותמנקודתאליו,מיועדשהמסרלמיהנוגעות

אפשרותבכלללוהישהיאלעיל,נרמזהשכברהמכרעת,השאלה

לומר,התכווןשהואמהאתיביןשהנמעןבאופןכוונתואתלהביע

אוהדוברשלשמשימתוגורסברורימ,חוזימבכללשאיןשסבורמי

שהמנסחנכוןכך,סבוראינניאנילכישלון,מראשנועדההמנסח

ולהתייחסהאפשריותההתפתחויותכלאתמראשלצפותיכולאיננו

הכללמןהיוצאהןצפויותובלתיחריגותהתפתחויותאולמאליהן,

לנסחלפנותלצדדימלאפשרראויכזוהתפתחותבהיעדרהכלל,ולא

ברורה,בצורהכוונתמאתלבטאיוכלאשרמלאכתו,אתהיודע

אתיביןהואשופט,בפניהמסמךיובאשאמלכךלצפותזכאימוהמ

כוונתמ,

בעלערךאפואהואהחוזיהביטחוןלתכנון,מכשירהואחוזה

דינימושתתימעליוהיחידהערךזהשאיןברורמרכזית,חשיבות

שלבתוקפמהחוזי,הביטחוןבשמלהכיר,שאיןגמברורהחוזימ,

לאפשרהראוימןאךהציבור,בתקנתהפוגעימחוזימאועושקחוזי



שיתרומברור,חוזהליצורדופי,בהשאיןלהסכמהשהגיעו ,לצדדימ

ויחסוךוהמשפטיתהכלכליתלמערכתאלאעצממלצדדימרקלא

התדיינות.בהוצאות

-יתרבותמשותףמכנהנדרשהחוזיהביטחוןרמתאתלהעלותכדי

זהמשותףמכנה .ובפרשנותמחוזימבניסוחהעוסקימשלמשפטי

פרשנותכלליופיתוחהמעשהוןיניס ,המשפטיהחינוךעלמושתת

עלכוונתמאתלהעלותדינמעורךבאמצעותלצדדימאפשרויש

 ,להתדיינותנושאהמסמךישמשפעמאישאמכךעלולסמוךהכתב,

 .מלכוונתלרדתהשופטבידייעלה

הנמצאימצדדימולגבימסחריימחוזימלגיביפהכוחמאלהדברימ

ללקוחספקביןהנערכימוחוזימאחידימחוזימ .שווהבמעמד

מכאן .אליהןלהתייחסהמקומכאןשלאשונות,שאלותמעוררימ

 .אפרןפיפלפרשת

פיס Iאפרהלכת

 ,) the golden rule ( "הזהבכלל"לכינוישזכהחשוב,פרשנותכלל

הלשוןבכלליבהתחשבהרגיל,מובנןאתמילילמליתןשישהוא

לסתירה.אואבסורדיתלתוצאהמביאהדברכאשרלמעטוהדקדוק,

הדרושהבמידההלשון,שלהרגילמהמובןלסטותישהאחרוןבמקרה

 • 14מהסתירהאומהאבסורדלהימנעכדי
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שנישיטת"לכינוישזכהפרשנות,כללאצלנואומץאףבעבר

(אוהחוזהלשוןאתהראשוןבשלבבוחנימזהכלללפי ."מהשלבי

וחד-ברורהןוהלשאמ .שבחוזה)המחלוקתנשואהסעיףלשוןאת

לנסיבותלהיזקקצורך"איןכזהבמקרה .פסוקסוףזהומשמעית,

לכךבדומהן. Sהכלכלית"לכדאיותאוהמסחרילהיגיוןלאובוודאי

הצדדימכוונתבדברחיצוניותראיותלהשמעתמקומ"איןכינאמר

 ~ברורה,הלשוןאמזו,גישהלפי . 16 "ברורההינההמסמךכשלשון
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O .זו.רשימהבהמשךראוזובנקודהנטתרת.אי-בהירותשלאפשרותמצטרפתלכךו

 Tsakirog/oll :הימיםששתמלחמתבעקבותטואץתעלתחטימתבענייןלפטיקההשוווו.

93 . Co. Ltd. v. Nob/ee Tho/'/ GlllbH [1962] A.C &חומרהכוללבנושא.לדיון

 G. H. Treitel The Law ojColltract (London, 10'h ed ., 1999 ( :ראונוטף

818-819 . 

 .ו 47תשכ"ב)עורך,כהן 'ח(רח!לפנחסהיולבספרזוטמןי' .ו 2

שם.שס,ו. 3

 . K. Lewison The lnterp/'elation oj Conl/'acls (London, 2'd ed ., 1997 ( 85ו. 4

 G/'ey v. Pea/'son [1857] 6 H.L 61 ,ב- Wensleyda\eלורדדבריעלמבוטטהכלל

106 . 

406א"בעבייטקיהשופטו. 5 / 499מא(ו)פ"דנלאןר,נינתמני 82 ,494 . 

650ע"או. 6 / נוטפתפטיקה .נתניהו)(השופטת 384,380מא(ו)פ"דזיןנץ,נישטח 84

 296 'בע ,והערהליעלאפרןפיס,בפרשתברקהשופטשלדינובפטקמובאתזוברות

ואילך.

 23המשפט



המשך /ם Iאפרופו Iדלפסקוהערות"פרשנות"המונחלפרשנות

רקעולההנסיבות,בירורשלבהואהשני,השלבלפיה,הדיןיוכרע

לפנותהמשפטביתעלכזהבמקרהברורה,איננההחוזהלשוןאם

אתלאורןולבחורהחוזהכריתתאתהאופפותחיצוניותלנסיבות

המתאים,הפירוש

 , 17החוזיםלחוק )א( 25בסעיףשאומצההגישהשזוהינראה

כיקובעהסעיףבכיפה,שלטההשלביםשנישגישתשעהשנחקק

משתמעתשהיאכפיהצדדים,שלדעתםאומדלפייפורש"חוזה

הסעיףהנסיבות",מתוןממנומשתמעתשאינהובמידההחוזה,מתון

"מתוןלאתרישהצדדיםשלדעתםאומדשאתאפוא,מורה,

עולהאיננההצדדיםדעתאםרקהראשון,השלבזהו , 18החוזה"

לנסיבות,כלומרהשני,לשלבלפנותישממנו,

ידיעלנדחתהרבותשניםבכיפהששלטההשלבים""שניהלכת

כינקבעובמקומה , 19אפררפיםבפרשתהרובדבעתברקהשופט

הגורמיםכלאתבחשבוןלהביאיששבמסגרתואח,דשלברקקיים

התקבלהאמנםזוהלכההחוזה,לפירושלסייעשבכוחםוהנסיבות

ציבורבקרבנוחהלאמאודתחושהעוררההיאאן , 20בפסיקה

בכןמכירהואלביקורת,בספרומתייחסברקהשופטהמשפטנים,

גרעהזושהלכה

המשפטימהביטחון

שניבשיטתשהושג

לדעתואולםהשלבים,

ההלכותשתיבין"הפער

ודאותשלבמונחים

2גדולאינווביטחון, 111 , 

אצייןהדבריםבפתח

העקרוניתמהבחינהכי

היאאפררפיםהלכת

להבחיןסיבהאיןנכונה,

הנסיבות,לביןהחוזהבין

מ'השופטשצייןוכפי

ביןהגבול"קוחשין:

'נסיבות'לבין'החוזה'

עשוי'החוזה'שלעריכתו

דק-מכל-דק,להיות

זהיונקיםוהתחומים

שעלגםנכון , 22מזה"

בחשבוןלהביאהפרשנות

השיקוליםמכלולאת

ניתןולאהרלוונטיים,

באופןאותםלקטוע

שלבבאמצעותמלאכותי

מעוררזאתלמרותאח.ד

בפרשתהדיןפסק

ניכרים,קשייםאפררפיס
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הואהקושילגופה,הנכונהעצמה,בהלכהנעוציםאינםאלהקשיים

הספציפי,במקרהההלכהיושמהשבהודברןהדיןפסקשלברטוריקה

ברור,חוזהבנמצאאיןשלפיהתחושהיצראלהגורמיםשלהשילוב

פרשנות,באמצעותלהשגהניתנתתוצאהוכלפתוח,הכול

'ברורות'מלים"איןלפיהןאמרותמכילעצמוהדיןפסק

כלאלהתבררעשויכברור,נראהפניושעל"מהאו 23כשלעצמן"

שנחזהשמההאפשרותאתלשלולאיןאכן, , 24הנסיבות"לאורברור

למשל,כן,פירוש,אוהסברוכטעוןכמוקשהלהתבררעשויכברור

במחירסוסלחברולמכורשהציעאדםשלדוגמאברקהשופטמביא

מבחןפיעלברור,ההסכםשלמלשונוהתקבלה,והצעתומסוים

קודהיהשלצדדיםנניחאולםסוס,במכירתשמדובראובייקטיבי,

 , 2S"מכונה"הוא"סוס"שלהמובןשלפיומשלהם,פרטילקסיקוןאו

כוונתםלפיהחוזהתוכןאתלקבועישכזהשבמקרהספקאין

המילים,שלהרגילההמשמעותעלהגוברתהצדדים,שלהמשותפת

ביןלהבחיןראויזאתעם , 26הכולעלמוסכמתזושמסקנהונראה

משתמשיםהמקריםשלהמכריעברובםמהכלל,היוצאלביןהכלל

והםשפה,אותההדוברהציבורעלהמקובלתבלשוןהצדדים

במיליםמשתמשים

ברובםהרגיל,במובנן

המקריםשלהמכריע

להכריעאפואניתן

לשוןפיעלבמחלוקת

שקיימיםהעודבההחוזה,

מהכלל,יוצאיםמקרים

בעלראיהנדרשתשבהם

מושגלפרשנותפה

בו,השתמשושהצדדים

להשכיחצריכהאיננה

הזהב)(כללהכללאת

במרביתביעילותהפועל

המקרים,

אתלקבלגםאין

חוזיםאיןשלפיההגישה

ההנחהברורים,

כאלהחוזיםשקיימים

ברוריםסעיפיםשיש(או

שעמדההיאבחוזה)

שניתורתשלבבסיסה

נתמכהוהיאהשלבים,

ענפה,פסיקהידיעל

סיבהאיןלפחות,בעיני

ולהמירהזוהנחהלדחות

ברורדברשאיןבהשקפה

שכלהואנכוןבעולמנו,

~ןו

( J I 



זוסמןהשופטשלדבוגמאלעילנעזרתיוכברבהקשרו,מובןחוזה

באותוהמשמעותיפו.ברחובביתבחזיתהמתנוסס 15המספרדבבר

אי-בהירותשלבעיהלהתעורראמנמעשויהלעתימברורה.הקשר

למשל,כ,ךחיצוניות.בראיותלהבהירצורךיהיהשאותהסמויה,

נראהלכאורהלאלמוני.מכוניתולמכירתחוזהעורךשפלונינניח

שתילפלונישישמסתברהנהאךברורימ,בחוזההפרטימשכלהיה

החוזה.מתייחסמכוניתלאיזהבשאלהחלוקימוהצדדיממכוניות

ופעמימהכוונהמהןלאיזהעצמומהמסמךלהסיקיהיהניתןפעמימ

שלקיומהואדגיש:אשובאך . 27בכךלסייעחיצוניותראיותיוכלו

דבראתלשלולכדיבהאיןאחדימ,במקרימכזונסתרתאי-בהירות

אי-בהירותלאבהמשאיןברורימ,אחרימרבימחוזימשלקיוממ

נסתרת.ולאגלויה

פסקעודבותרקעעללהביןישאפרןפיםפרשתעלהביקורתאת

לעולימ.דירותשלבנייהלעודדהממשלההחליטה 1990בשנתהדין.

הקצאתשכללההבנייהלעידודתכניתהשיכוןמשרדהכיןכךלשמ

לבנותשיתחייבולקבלנימישראלמקרקעימינהלידיעלקרקעות

דרישתמ,לפיהקבלנימ,מןלרכושתתחייבהמדינהואילועליהן,

התכניתמימושלשמשנקבע.במחירחלקןאוכולןהדירותאת

בסיסשהיווהמסגרת,חוזהשלאחידנוסחהמדינההכינה

באזורימבנייהביןהבחיןזהנוסחהקבלנימ.עמלהתקשרויות

הדירות,מחציתעדלרכושהמדינההתחייבהשבהממבוקשימ,

(לפילרכושהמדינההתחייבהשבהמפיתוחבאזוריבנייהלבין

שייבנו.הדירותכלאתאףהקבלן)דרישת

המסגרת.חוזהעלשחתמהקבלניתחברההייתהאפרופימחברת

שקבעמסעיפיו,אחדלפרשנותבנוגעהתגלעההצדדימביןהמחלוקת

אתהמדינהתרכוששבוהמחיריופחתבושהוגדרובנסיבותכי

התחייבותהאתלממששתידרשבמקרהפיתוח,באזוריהדירות

איחור.שלחודשכלבגיןאחוזימבחמישהלרכשן,

הדירותאתממנהלרכושדרישהלמדינההציגהאפרופימחברת

אתלהשלימעליההיהלמוסכמובהתאמפיתוח,באזורשבנתה

כחמישהרקבנייתןאתהשלימהבפועלאך , 29.11 .-92לעדבנייתן

אחוזימשישההמדינההפחיתהלפיכךזה.מועדלאחרשבועות

אלה.דירותלרכישתשנקבעמהמחיר

פתיחהבהמרצתהמחוזיהמשפטלביתפנתהאפרופימחברת

איחורלגביחלהמהמחירהפחתהדבברהרלוונטיתשההוראהוטענה

לרכושהתחייבותהאתלממשלמדינהבקשהבהגשתהקבלןשל

לעומתעצמה.הבנייהבביצועאיחורשלבמקרהולאהדירות,את

חד-משמעית,איננההרלוונטיהסעיףשללשונוכיהמדינהטענהזאת

ממבנהפרשניותמסקנותלהסיקאיןהחוזהבניסוחהחיפזוןבשלכי

בסעיפימשננקטהללשוןזהסעיףשללשונוומהשוואתהחוזה

אתלזרזהייתהזומטרההחוזה.מטרתלאורלפרשוישוכיאחרימ,

האיחורעלהיאשנקבעהשהסנקציהלהניחישולפיכךהבנייה

בבנייה.

השמעתועלעודבתיותבמחלוקותהכרעהעלויתרוהצדדימ

עלהסעיףפירוששאלתאתהמשפטביתלהכרעתוהעמידועדויות

המשפט.לביתשהוצגכפיהחוזהיסוד

הסעיף,שלהברורהשלשונוקבעטל)(ציאיהמחוזיהשופט

עלבבירורמצביעותבחוזה,נוספותהוראותלביןבינווההשוואה

התחייבותלמימושהדרישהבהגשתלאיחורמתייחסשהואכך

בביצועלאיחורולאאפרופימ)(כגרסתהדירותלרכישתהמדינה

איחורעלסנקציהכלבחוזהנקבעהלאזהפירושלפיהבנייה.

לאפשרותהתייחסברקהשופטזה.מסוגדירותשלהיבצועבהשלמת

להיעזרהיהניתןטעות,פריהייתהההוראההשמטתאמשלפיה

בה,היוצאטעותאוסופרבטעותהעוסקהחוזימ,לחוק 16בסעיף

כמובן,צרי,ךזובאפשרותלהשתמשכדיאולמהחוזה.אתלתקןכדי

שנישלמשותפתהסכמההייתהשאכןמשכנעותראיותלהביא

הדברטעותעקבוכיכזהלמקרהקנססעיףבחוזהלכלולהצדדימ

(כאמור,זהבענייןראיהכלהביאולאשהצדדימאלאנעשה.לא

חיצוניות).ראיותללאהמסמ,ךפיעלהוכרעההפרשנותשאלת

'"האשמ'כיצייןברקהשופטמהפרק.זואפשרותירדהממילא

לסדריהסכימוהמשכןהצדדימ,שנישללפתחמרובץזהבעניין

 ~המשותפת,לכוונתמבאשרחיצוניותראיותהבאתשמנעודין
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המגבשהמסמןהשנייה,הצדדים.ביןההסכםהאחת, .כפולהמשמעות"חוזה"למונחו. 8

הכוונההנוכחי.בהקשרו 59א)כרן(תשנ"א,חחיסכהןונ'פרידמןד'ראו .אותו

 .ההסכםאתהמגלםאוהמגבשלמסמןכמובן,היא,"חוזה"במונח

ו.הערהלעילאפרופיס,פרשת .ו 9

 • 378שולייםהערת , 505בע' , 3הערהלעילברק,אצלאסמכתאותריכוזראו . 20

 .) 504בעמוד(הציטטה 505- 503בע'שס, . 2ו

5795בע"אמיעוטדבעתחשיןהשופט . 22 /  , 8ו 8 , 8וו ) 5מו{פ"דעב"מ,זועוןניקסל, 90

6226בדנ"אלמעשה,שהתקבלה, /  . 483 ) 4מח{פ"דסקלי,ניעב"מזועון 92
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 .שםשס,אפרופיס,פרשת . 24

 . 304בע'שס, . 25

בע'ו, 8הערהלעיל ,וכהןפרידמןהלשון:עלהמשותפתהכוונהמעליונותנובעהדבר . 26

אפרופיס,בפרשתמצאהשופטשלדינופסקאתגםראו . 76ו 759,694-ו,-60ו 57

 • 285בע'ו,הערהלעיל

30ע"אהשוו, . 27 /  .הושכרחזראיזהבשאלה(מחלוקת 7ו Oופ"דנ·ישנלדר.עמלו 50

האובייקטיביהמבחןיזיעלנתמכתשעמזתוהצדשליזומשותפת,כוונהבהיעדר

 . 676-675ב)כרן(תשנ"ג,חחיסכהןונ'פרידמןד'גםראוהעליונה).עלתהיה

 25המשפט



המשך /ם Iאפרופו Iדלפסקוהערות"פרשנות"המונחלפרשנות

ניתןלא . 28I1לגביוהבהרותובמספרהחוזהבלשוןבעיקרוהסתפקו

בהוכחתהאינטרסמשותפת"."אשמהדבבראלהלדבריםלהסכים

אודותהסכםהוכחתהמדינה.שלאינטרסהיהקנס,סעיףשלקיומו

האחריותראיותהבאתעלויתרהואםמעניינה,היהכזהסעיף

כזההסכםבהוכחתענייןהיהלאהקבלניתלחברהעליה.רובצת

זו.באחריותחלקלהשאיןומכאןבקיומו),כפרהאףהסתם(ומן

שהסעיףלכךההרכבשופטישלושתהסכימוהעליוןהמשפטבבית

דרישהבהצגתלאיחורמתייחסהמילולי,פירושולפיהרלוונטי,

אולםהבנייה),בהשלמתלאיחור(ולאהמדינההתחייבותלמימוש

מסקנהשלאורסברמצאהשופטלתוצאה.באשרנחלקודעותיהם

לויןד'השופטפסקזאתלעומתהמחוזי.הדיןפסקאתלאשרישזו

כבוללהיותהמשפט][לביתלואל IIוכיאבסורדיתתוצאהזוהיכי

עלכמכלול,החוזהשראייתשעההמילים,שלהצרהמילולילמובן

השופט . 29I1אחרתכוונהעלמלמדתכריתתו,ונסיבותתכליתורקע

הלבתוםועקרוןהחוזהשתכליתהואאףפסקמקיףדיןבפסקברק

לשםלשונושינויתוך IIבחוזההרלוונטיהסעיףאתלפרשמחייבים

איחורעל(ולאבביצועאיחורעליחולשהואכך , 30Ilתכליתוהגשמת

כנימוקהמדינה).שלהרכישההתחייבותלמימושהדרישהבהצגת

החסראתלהשליםהאפשרותאתברקהשופטהעלהאלטרנטיבי

זה,מסוגלמקרהקנססעיףבהיעדרהנעוץשבחוזה,(לקונה)

מתאים.קנססעיףהוספתבאמצעות

עדיפה,מצאהשופטשלדינובפסקהמשתקפתהתוצאהבעיני

הבאים:השיקוליםמחמתוזאת

הצדדים,השתמשושבהללשוןמתאיםמשקללייחסראוי ) 1

כפידין.עורכישלבסיועםהמנוסחיםמסחרייםבחוזיםבעיקר

בחזקתםהצדדים"בהעמדתרבהחשיבותישמצא,השופטשציין

שמשמעותהמקוםהכתובה,והמלה ...כתבולאשרהתכוונוהםכי

ההתקשרות,נושאעםאחדבקנהעולההמסתברתוכוונתהברורה

שלדעתםלאומדביותרהאמיןהמקורכמדומה,עודנה,

 • 31I1המתקשרים

עבוראחידחוזהשניסחההמדינהזוהייתההנוכחיבמקרה ) 2

שלבמקרהכזה,חוזהלפרששישהואהבסיסיהכללהקבלנים.

הרובשופטיהעדיפוזהיסודילכללבניגודהמנסח.כנגדספק,

המדינה).(כלומרהמנסחלטובתפירוש

פרשנותכנגדהכללהואזהבמקרהשהופרנוסףפרשנותכלל ) 3

סעיףנקבעאפילוכן,עליתר . 32קנסותמטילהאוחילוטהגוררת

המבקשצדמצמצם.פירושלולהעניקהראוימןחילוט,אוקנס

הראוימןהשקעתו,אתאוכספואתלחלטאוחברועלקנסלהטיל

ההוראהכפופהאז(וגםברורהובצורהמפורשתבלשוןזאתשיעשה

שופטיפירשוהאמורלכללבניגוד .) 33התרופותלחוק 15לסעיף

אותהוהחילוהמנסח,לטובתמרחיב,פירושהקנסהוראתאתהרוב

שישנםספקאיןבה.נכלללאהמילולי,פירושהשלפימצב,על

שאוזכרהזהב,כללהכתובה.מהלשוןלסטותראוישבהםמצבים

השופטאבסורדית.לתוצאהמביאההלשוןכאשרבכךמכירלעיל,

 26המשפט

במקום . 34I1מוגדרהואאיןעמום.הוא'אבסורד'"הדיבורכיצייןברק

 ..לאבסור.דמביאהמילוליתש"פרשנותלומרברקהשופטמעדיףזאת

 • 3SIIהחוזהשלתכליתואתמגשימהאינההיאכאשר

טיכים

לתוצאהמביאהמילוליתשפרשנותהכולהסכימואפררפיםבפרשת

הבנייה.ביצועבהשלמתעיכובעלקנסהוראתבחוזהאיןשלפיה

שסבירגםואפשרהצדדיםלאחדרצויהאיננהזושתוצאהאפשר

הוראתמהיעדרהנובעתהתוצאהאולםכזו.תניהלקבועהיהיותר

פיצוייםתביעתלמדינהעומדתמקרה(בכלאבסורדיתאיננהקנס

להוכחה).נוחאיננואוליכזהבמקרהשהנזקאףחוזה,הפרתעל

הכתוב.מלשוןסטייהבזכותהטיעוןנחלשאלהבנסיבות

מהפרשנותלסטותנכונותעלמצביעהברקהשופטשלעמדתו

אכןזוהיכן.לעשותנכונותהייתהלאשבעברבמקריםהמילולית

זופרשנותבשיטתשנעשההשימושזאתובכלהמודרנית,הנטייה

מרחיקהואהמנסח,לטובתקנססעיףלפרשכדיאפררפים,בפרשת

לכת.
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