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הקדמה . 1

בטדרתשישה,מתוךהרביעיהכרךהואהחיזהפרשניתהטפר

אהרןפרופ'שלעטומפריבמשפטפרשניתהמונומנטליתהטפרים

שנכתבהביותרוהמקיפההחשובההיצירההיאזוטדרה , 2ברק

 3ברקשלהרביםולמאמריולטפריומצטרפתהיאהישראלי,במשפט

ייחודיעצום,אופוטלנוכחהעליון,המשפטבביתהעשירהולפטיקתו

עוצריכמעטהתפעלות,ומלאימשתאיםעומדיםאנוזהומרשים

הפלאילדשהיהמישלוהמופלאההאדירהתפוקתומולאלנשימה,

אתבאישיותוהיוםעדשמגלםלמיוהפךהישראלי,המשפטשל

משפטנו,שלוהאינטלקטואליהשיפוטיהיצירהכוחמיטב

ומפעימים,מרשימיםברקשלהכתיבהוהיקףהיצירהכוחרקלא

ברקיצרהזאת,הארץמשפטניעינינו,לנגדהתוצאה:גםמרשימה

ניצניוערוכה,טדורהשלמה,תורהומפואר,הרמונישלם,מבנה

כתיבתובתחילתכברניכריםהילולים,פרישיבשילוזו,תורה

לפניהתמנה,מאזהמגוונת,ובפטיקתוהשישים,בשנותהמדעית,

 , 4העליוןהמשפטלביתשנים,יובלכמחצית

העשייהביןואמיתיהדוקקשרברקיצרובפטיקתובכתיבתו

לך"איןכישלימדנוהואלהלכה,המשפטיהמעשהביןלתאוריה,

והרבותהחשובותמתרומותיואחתטובה",מתאוריהיותרמעשידבר

קוהרנטיתאחידה,תורהביצירתהיאבישראלהמשפטלהתפתחות

נושאובכלהמשפטשלתחוםבכלליישוםהניתנתוהרמונית,

מנושאיו,

זונחברקאיןההלכתיות,פטיקותיוובכלהמדעית,כתיבתובכל

הענףעלהעלה,עלכותבכשהואגםהכולל,המשפטיערראייתאת

המשפט,יער-היערשללקיומומודעהואהמשפטי,העץעלאו

מתוחכם,משפטידיאלוגלקייםולנו,לו,מאפשרתזומודעות

התמחותלתחומימעבראחידה,ושפהמשותףמכנהבאמצעות

טפציפיים,ועניין

בקצרהלתאראפשרי:הלבתיאתלעשותאנטהזוביקורתבטקירת

זותורהשליישומהואתברקשלהכלליתהפרשנותתורתאת

לאחרשלפנינו,הטפרעמודיבשבע-מאותשנעשהכפיהחוזים,דביני

ואציעבטפרובהםעוטקשברקונושאיםרעיונותמטפראציגמכן

שונה,דעה

ברקתורת-החוזהפרשנות . 2

ברקשלהכלליתהפרשנותתורתא.

המחברשלבלשונו-מהווהרשימתנו,מושאהחחה,פשרניתהטפר

ירושל,ם.העברית,ברטיטההאונילמשפטיםהפקולטההמנין,מןפרופטור

הכלליתהפרשנותתורתהיאהשרשרתכאשר , 5בשרשרת""חוליה-

ברק,אהרןהפרופטור-השופטשלמדרשומבית

לתפיטהביטוימהווהברקשלהכלליתהפרשנותתורת

הטקטטיםכללעלחלהזותורההמשפט,שלוהרמוניתאינטגרטייבת

פיהעלצוואות,חוזים,תקנות,חוקים,חוקי-יטו,ד-המשפטיים

מובןמתןאלאאינופירושבאשרפירוש,טעוןמשפטיטקטטכל

ולפיההמשפטיים,הטקטטיםכללגביזהההפרשנותדרךלטקטט,

ולאחרהטקטט,שלהלשוניותהמשמעויותמגווןאתהפרשןקובע

הפרשנותשיטתגםהמשפטית,המשמעותאתמתוכןבוחרמכן

טקטטכלולפיההמשפטיים,הטקטטיםלכלומתייחטתאחידההיא

הפרשנותתורתאתלכנותאפואניתן ,לתכליתובהתאםמתפרש

לטקטטכיגורטתזותורההתכליתית,הפרשנותתורתברקשל

אתביותרהטובהבצורההמקייםהפירושאתלתתישמשפטי

המשפטיהטקטטתכלית , 6בטקטטהטבועההנורמהשלתכליתה

הלואטובייקטיבית,מתכליתמורכבת-הנורמטיביתהתכלית-

היאהלואאובייקטיבית,ומתכליתהטקטט,יוצרשלרצונוהיא

לפיהכלליתהפרשנותדינישלה,היטודערכיאוהשיטה""רצון

נקודתהשיטה,רצוןוביןהיוצררצוןביןהמאזניםהדיניםהםברק

האובייקטיביתהתכליתלביןהטובייקטיביתהתכליתביןהאיזון

 ... , 7הפירושמלאכתמושאהטקטט,טוגפיעלדברק,אליבאמשתנה,

 .החוזה)פרשנותד:כרך(תשט"א,במשפטפרשנותברקא' . 1

הפרשנותתורת :אכרך(תשנ"ב,במשפטפשרנותברקא'הכרכים:ששתהםואלה . 2

פשרנותברקא'התקיקה);ב:פרשנותכרך(תשנ"ג,במשטפפשרנותברקא'הכללית);

ד:כרך(תשט"א,במשפטפרשנותברקא'חוקתית);פרשנותג:כרך(תשנ".דבמשפט

ברקא'הצוואה);פרשנותה:כרך(תשט"א,במשפטפשרנותברקא'החוזה);פרשנות

פורטם).(טרםהחקיקה)בפרשנותמיוחדותבעיותו:(כרךבמשפטפרשנות

ברקאילאחרונה:הופיעואור,ראושטרםשלומאמריםובהםגדולים,כרכיםשני . 3

תש"ט).עורכים,זמירוי'כהן 'ה'ת(כנתיסמבחר

207(ע"א,לוסינתבפרשתהראשוןדינובפטקלדוגמה: . 4 / פ"דילוס,ביתנירינב 79

שוויון)(שס:הציבוריהמשפטשלהיטודערכיתחולתשלהרעיוןמובלע ) 533 ) 1לז(

משפטביןרעיוניותמחיצותללאהמשפטאחדותשלהתפיטהנזכרתהפרטי,במשפט

הלב.תוםעקרוןשלהרבכוחוונחזהציבורי,למשפטפרטי

 . 37בע' , 1הערהליעלברק,לטפר,ההקדמהמתוך . 5

 • 373בע' , 2הערהליעלא,כרךבמשפט,פשרנותברקאי . 6

הפרשניתהפעילותעלהפרשנותאובייקטהשפעתאת , 1הערהלעילמדגים,ברק.ד

מתפרשיםהטקטטיםשניחוזה.פרשנותויבןהחוזיםחוקפרשנותביןהשוואהבאמצעות

התכליתביןבהכרעההאיזוןנקודתאולםהתכליתית,הפרשנותפיעלאמנם

התכליתמשקלהתוזיס,תוקבפרשנות :שונההאובייקטיביתלתכליתהטובייקטיבית

הבכורהמעמדחוזהשבפרשנותבעודהטויביקטייבת,התכליתממשקלרבהאובייקטיבית

 .) 388 , 54בע'(שס,הטובייקטיביתלתכליתניתן

 79המשפט



המשי /החוזהפרשנות

המסודרימטקסטימ,שלספקטרומברקיוצרפרשנותעלבכתיבתו

ורצוןגיסאמחדהיוצררצוןשלהיחסיומשקלמחשיבותמפיעל

שלאחדבקצההטקסטימ,מןאחדבכלגיסאמאידוהשיטה

החוקתיהטקסטנמצא-הציבוריהקוטב-הפרשניהספקטרומ

שלאלהקצוותביןהצוואה,-הפרטיהקוטב-האחרובקצהו

מיקומוהצוואה,לצדוהחוזההחוקה,לצדהחוקנמצאימהספקטרומ

אחדקוטבאלקרבתוהאמור,הספקטרומגביעלהטקסטשל

המהאחר,הקוטבמןוריחוקו

האיזוןנקודתאתהקובעימ

התכליתביןבהכרעה

יוצרשל(רצונוהסובייקטיבית

התכליתוביןהטקסט)

של(רצונההאובייקטיבית

בפירושכ,ךהמשפט),שיטת

שלהפרטיבקצההניצבהטקסט

משקלההצוואה,הספקטרומ,

הסובייקטיביתהתכליתשל

ממשקלהרבהמצווה)(כוונת

האובייקטיבית,התכליתשל

החוקתי,הטקסטבפירושמנג,ד

הציבורי,האחר,בקצההניצב

שלמשקלההספקטרומ,של

האובייקטיבית,התכלית

שלהיסודערכיאתהכוללת

המכריע,הואהשיטה,

שלתכליתיתפרשנותב.

חוזים

ברקשלהחוזהפרשנותתורת

הכלליתהפרשנותמתורתנגזרת

ככלחוזה,עמה,ומתיישבתשלו

לפרשישאחר,משפטיטקסט

התכליתית,הפרשנותבשיטת

קובעתחוזימלפירושביישומה

כיהתכליתיתהפרשנותתורת

המגשיממובןלחוזהלתתיש

-והאובייקטיביתהסובייקטיבית-התכליותביןהאיזוןנקודת

מיקומופיעלאחר,משפטיטקסטכללגביכמוהחוזהלגבינקבעת,

שבקוטבזה,בספקטרומהפרשני,הספקטרומגביעלהטקסטשל

וחוקיהחוקהנמצאימהמנוגדובקוטבהצוואהנמצאתשלואחד

הטקסטמןורחוקלצוואהקרובהחוזהאתברקמציבהיסו,ד

שללאוטונומיהברקשמייחסמהחשיבותנובעזהמיקומהחוקתי,

אמהחוזימ,בדינירבמשקלזואוטונומיהעללהגנההפרטי,הרצון

הצוואות,בדינימאשרפחותכי

מצטרפימהחוזימבדיני

הפרטיהרצוןשללאוטונומיה

ומוסר,צדקכמואחרימ,ערכימ

אףהראויימאחרימ,ואינטרסימ

הסתמכותוכמולהגנה,המ

השני,המתקשרשלוציפיותיו

הטמוןהחברתיהאינטרס

שלהאוטונומיהעלבהגנה

באהחוזימדביניהפרטיהרצון

רצונמבהגשמתביטוילידי

לחוזה,הצדדימשלהמשותף

שלהסובייקטיביתהתכליתזוהי

זותכליתשלמשקלההחוזה,

התכליתשלבתרכובת

שהואהגמרב,הנורמטיבית

רצוןשלהיחסיממשקלופחות

משקלהואילובצוואה,היוצר

התכליתשלהיחסי

החוזה,שלהאובייקטיבית

היסודערכיאתגמהמבטאת

ממשקלהקטןהשיטה,של

רבאולמחוקימ,בפירושהיחסי

בפירושהיחסיממשקלה

צוואות,

החוזהפרשנותבמסגרתגמ

כוונתביןהאיזוןנקודתנקבעת

שלהיסודערכיוביןהצדדימ

סוגשלהמיקומפיעלהשיטה,

החוזהשלהשונימסוגיוהפרשני,בספקטרומלדיוןהעומדהחוזה
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שטיינברגול Dאיור:

כלכתכליתהחוזה,תכליתגמ , 8תכליתואתביותרהטובבאופן

ומתכליתסובייקטיביתמתכליתמורכבתמשפטי,טקסט

כוונתמהיאהחוזהשלהסובייקטיביתהתכליתאובייקטיבית,

שלהאובייקטיביתהתכלית , 9הצדדימשלהמשותפתהאמיתית

אומהסוגחוזהאשרוהערכימהמטרותהאינטרסימ,המהחוזה

האובייקטיביתהתכליתי, oלהגשימנועדשנכרתהחוזהשלמהטיפוס

רצונמאתלחוזהיי,הצדדימשלההיפותטיהרצוןאתמשקפת

 ,י 2השיטהשלהיסודערכיאתגבוהההפשטהוברמתסיברימכאנשימ

 80המשפט

מסחריחוזהיחס,חוזהקיבוצי,הסכמרשות,חוזהאחי,דחוזה-

הקרבהמידתפיעלהאמורהספקטרומפניעלמסודרימ-

אתקובעתזוקרבהמידתהדו-צדדי,הרגיל,החוזהשללפרדיגמה

היחסימשקלהואתהצדדימכוונתשלוההשפעההמשיכהכוח

הנורמטיבית,התכליתשלבתרכובת



החוזהתכליתג.

מתכליתהמורכבנורמטיבי,מושגכאמורהיאברקלפיהחוזהתכלית

החוזהתכליתשלמשמעותהאובייקטיבית,ומתכליתסובייקטיבית

התכליתלהגשים,נועדשהחוזהוהמטרותהאינטרסיםהיא

לאמור:הצדדים,שלהראליהרצוןאתמשקפתהסובייקטיבית

באמצעותלהגשיםביקשולחוזהשהצדדיםוהמטרותהאינטרסים

שלההיפותטיהרצוןאתמשקפתהאובייקטיביתהתכליתהחוזה,

והואהפשטה,רמותכמההאובייקטיביתהתכליתלמושגהצדדים,

רצונםאתהצדדים,שלהמשוערהמשותףרצונםאתבקרבומכיל

השיטה,שלהיסודערכיאתואףהסבירהמשותף

העליונה,עלהסובייקטיביתהתכליתידהתכליותביןבהתנגשות

מלאהראייתיתותשתיתפוזיטיביתהוכחהכןלשםנדרשתאולם

התכליתאתעיניהםלנגדשיוולאלחוזההצדדיםכיכןעלשתצביע

 , 13האובייקטיבית

ומקורותיההחוזהשלהסובייקטיביתהתכליתד.

דעתםאומדברק,לדעתהיא,החוזהשלהסובייקטיביתהתכלית

הואזהדעתלאומדבמעלהראשוןמקורהצדדים,שלהמשותף

רצונםאחרלהתחקותכדילחוזההפנייהעקא,דאעצמו,החוזה

פוניםאנו : 14שוטה""מעגלליצורעשויההצדדיםשלהמשותף

לאומדפוניםואנוהצדדים,שלדעתםאומדמהולדעתכדילחוזה

זהשוטהמעגלפורץברקהחוזה,אתלפרשכדיהצדדיםשלדעתם

לדעתכדילחוזההפנייה : 15ההרמנויטיהמעגלתורתבאמצעות

שלמוקדמתהבנהפיעלנעשיתהצדדיםשלדעתםאומדמהו

מוקדמות,ומשפטיותתרבותיותתפיסותבסיסעלהטקסט,

המשותפת,כוונתםהיאהלואלחוזה,הצדדיםשלדעתםאומד

מעמדזולתכליתהחוזה,שלהסובייקטיביתהתכליתאתקובע

הנורמטיביתהתרכובתבתוןתאורטי,בכורהמעמדלמצערבכורה,

החוזה,תכליתשל

קובעהשלבים,שניתורתאתשקבעהלפסיקהמוצהרבניגוד

הנסיבות,מכלללמודישהצדדיםשלדעתםאומדעלכיברק

נעשיתשלפיה , 17השלביםשניתורת , 16החוזהלשוןכמובןלרבות

מתוכוהחוזהאתלהביןניתןלאכאשררקהנסיבותאלהפנייה

ברקהשופטשלדינובפסקכברחילכלחייםשבקהומתוכנו,

שלהמתיםארוןמסמריאתברקמהדקבספרו , 18אפריפיםבפרשת

הקודמת,לפסיקתוותאורטירעיוניגיבושבנותנוהשלבים,שניתורת

כדימהםאחדבכלדיולשיטתוומשכנעים,מגווניםרבים,טיעוניו

מתוןהחוזהלשוןאתלפרשאפשרותאיןשלפיהההלכהאתלבסס

 , 19לנסיבותכלומרלקונטקסט,פנייהנדרשתתמידאלאהטקסט,

הנסיבות","לכלפנייההנסיבות")("בכלתמידמצריןהחוזהפירוש

כדיתוןברורה,החוזהכשלשוןגםלנסיבותלפנותרשאיהפרשן

כדיוהכולללשון,ומהנסיבותלנסיבותמהלשוןחופשיתתנועה

 , 20לחוזההצדדיםשל(הסובייקטיבית)כוונתםאתלברר

עניינימבמטפרוביקורתהברקתורתנ,

א.מבוא

דו-ברקמנהלהחיזה,פרשניתבספרוגםהאחרים,ספריובכלכמו

להישאריכולאינוברקשלספריואתשקוראמיקוראיו,עםשיח

מחדשלחשובאותנומאלץהואלרעיונותיו,נפששווהאואדיש

זה,ספרגםראשונים,מושכלותולדבוקברורותשהיואמיתותעל

הרחב,במובנהביקורתיתלחשיבהמנועמהווההחיזה,פרשנית

ביקורת-גםאןעצמית,ביקורתהקיים,הדיןביקורתלאמור:

עצמו,הספר

שלמה,שתפיסתומשוםרקלאברק,אתלבקרקשהזאת,עם

עצמושהואמשוםגםאלאכול,וחובקתהרמוניתסדורה,מגובשת,

וביושרוורעיונותיו,תורתושלאפשריותולחולשותלקשייםמודע

עמם,ומתמודדאלהוחולשותקשייםחושףהואהאינטלקטואלי

ולעתיםהושמעהבטרםעודלתשובהזוכהאפשריתביקורתכל

ומראש,נתקלת,פוטנציאליתהתנגדותוכלנהגתהבטרםאפילו

מרשימים,נגדבנימוקי
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השיטההתכליתית,הפרשנותשיטתכיטועןהואלמשל,כ,ן

זוכיטועןהואאיןבחכמהמפגמים","נקייהאינהדוגל,הואשבה

פרשנותשיטתזובלדב:יחסיתטענתוהאפשרית;היחידההשיטה
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לכןוהנימוקיםאחרות,שיטותפניעללדעתוהעדיפה"ראויה",

הקורא,בפניפרושים

מגובשתתורהעםלהתמודדקשהברק,אתלבקראפואקשה

רשימתבמסגרתצדקלעשותאפשרי,בלתיקשה,כתורתו,ומרתקת

עםגםואוליברקשלרעיונותיועםהזה,העצוםהספרעםביקורת

החוזה,פרשנותבסוגייתשלידעותי

והנושאיםהרעיונותמןמעטלבחורהחלטתיאלהקשייםחרף

 ,וו 2נעי,והערהלעילנרק, . 8

 . 405נע'שם, . 9

 • 532-53ונעישם, .ו 0

 . 534נע'שם,וו.

 . 539נע'שם,ו. 2

התכליתתאנוגדתהצדדיסשלדעתסאומדכיפוזיטיניתקניעה"רק : 569נע'שם,ו. 3

 , 583נע'שם,גס(וראוזו"תכליתלדחותכדינהישמהחזקההעולההאונייקטינית][

.(630,622 ,602 

 . 445נע'שם,ו. 4

 .שםשם, .ו 5

 . 529נע'שם,ו. 6

 . 482נעישם,ו. 7

4628ע"א .ו 8 / (להלן: 265 ) 2מט(פ"דעב"מ,ו) 991 (ייזוםישכוןאפרופיםני '"מ 93

 .אפרופים)פרשת

דניסטיעוניםעודשנסיאר . 505נעיו,הערהלעילנרק,ההרמנויטי,הטיעוןזהו .ו 9

ואילן: 500נעמוד(ראואפרופיםכהלכתכיוסידועשכנרנמההתומכיסושוניס

ומעלות).חסרונותאפרופיס:הלכת

ואילן. 490נע'שם, . 20

 81המשפט



המשי /החוזהפרשנות

דעה-קוראיובפנימציבשהואוהאתגרמעודדשברקהדיאלוג

מאו.דעדשונהלעתיםבמקצתשונהלעתיםשונה,

החוזהתורתב.

ברקהשקפת. 1

התורההיאהחוזים.דינישביטודהתאוריההיאהחוזהתורת

משפיעההחוזהתורתבחברה.ותפקידוהחוזהמהותאתהמטבירה

פנימיקשר"קייםברק,מטכםכן",כי"הנההחוזה.פרשנותעל

כללילביןהחוזיםדיניביטודהמונחתהפילוטופיהביןחשוב

 • 21בחוזים"החליםהפרשנות

אקלקטית",משפט"תורתהיאברק,אתשמנחההמשפטתורת

לכלראוימשקלמתןתורכולן,התורותבכלהמתחשבתתורה

שלהפרשנותתורתנגזרתזוכלליתמשפטמתורת . 22מהןאחת

אתביטודההמניחההתכליתית,הפרשנותתורתהיאהלואברק,

זותורהמכוונתהחוזיםלדיניביישומההמתפרשת.הנורמהתכלית

התורותבכלהתחשבותתורהחוזה,שלתכליתואתלהגשים

היבטיםביןהכלל,לצורכיהפרטצורכיביןאיזוןותורהאחרות

ובהקשרזותורהבמטגרתאובייקטיביים.להיבטיםטובייקטיביים

הטובייקטיבי,להיבטעדיפותנותנתתפיטתוכיברקמצהירהחוזי

 • 23האובייקטיביההיבטפניעלהפרטי,הרצוןשללאוטונומיהכביטוי

ביןהמשקף,האובייקטיבילהיבטגםניכרמשקלנותןהואזאתעם

השיטה.שלהיטודערכיאתהיתר,

חופשובעקרוןהפרטיהרצוןשלבאוטונומיהאפואמכירברק

ניכרמשקללייחטממנומונעתאינהזוהכרהאולםהחוזים,

הלב,תוםלעקרון .הלבתוםלעקרוןובעיקראחרים,לעקרונות

החוזהפרשנותבתחוםמשפיעהוא . 24פרצופים""אלףדברק,אליבא

החוזה,תכליתבקביעתמטייעהוא , 25הרחבובמובנההצרבמובנה

שיערורלבטטמאפשרהוא , 26החוזיתהנורמהלתוקףנוגעהוא

בקביעתמטייעהוא , 27לגיטימיתשיפוטיתפעילותעלחוזייםחובות

קווילפריצתהדרראתשטללהואהציבור,תקנתשלמשמעותה

ואפשרהשלבים")שני("תורתולנטיבותיוהחוזהלשוןביןהגבול

הלבתוםעקרון . 28וחזרהלמשנהואחדמשלבלדלגולפרשןלשופט

ולהנחלתם,השיטהשלהיטודערכילגיבושחשובמקורגםהוא

תכליתשלפיה(האובייקטיבית)התכליתלחזקתמקורגםהואולפיכר

 • 29לבבתוםהחוזהחיוביאתלבצעהנההחוזה

אחרתהשקפה . 2

דבומהברק.שלהחוזהמתורתשונהאותיהמנחההחוזהתורת

הרצון,חופשעלכמושתתיםהחוזיםדיניאתרואהאניגםלברק

לכוונתםהצדדים,שללרצונםמייחטתשאניהמשקלאולם

ברקשמייחטמהמשקלבהרבהרבדעתם,ולאומדהמשותפת

המשפטבעולםהמרכזיהתחוםהואהחוזיםתחוםאלה.לנתונים

ולשמרלנטותישלדעתיהפרט.לרצוןותוקףמשמעותישבואשר

שלהאוטונומיהעלולהגןהפרטרצוןשלכוחואתהאפשרבמידת

 82המשפט

ברורלפיכרהמשפט.משיטתתוקפואתשואבהפרטרצוןזה.רצון

לפעולולאמוכרות,וחוזיותחוקיותלמטגרותמתועללהיותשעליו

עשויהפרטשרצוןגםברורחוקיים.בלתיאואטוריםבנתיבים

מיועדיםכעיקרון,זאת,עםקוגנטית.חקיקהידיעלמוגבללהיות

הצדדיםשלולהטכמתםהמשותףלרצונםתוקףלהקנותהחוזיםדיני

חקיקהידיעלנקבעיםשגבולותיהמטגרתהחוק,במטגרתלחוזה.

ענייניהםאתלקדםפרטיםרשאיםהציבור,ותקנתקוגנטית

מעשיתאותאורטית-הצדקהאיןחוזים.באמצעותומאווייהם

שמעולםערכיםלהםיוכתבושבדיעדבלאפשרותאותםלחשוף-

עומדיםהנדוןשבמקרהערכיםאושביניהםבחוזהלהכלילרצולא

שוויוןהגינות,צדק,-השיטהערכיהאמיתי.לרצונםברורבניגוד

החוזהבאמצעותלאאולםולהגשמה,ליישוםהדעותלכלראויים-

הפרטי.

מעניקההמשפטששיטתמכשירהואחוזההדבר:נכוןאמת,

שלהיטודערכישלחלחולמצדיקהאינהזוהענקהאולםלצדדים.

כאשרהפרטי.החוזהשלדמותועיצובלשםאדםוזכויותהמשפט

ומקנהותקפיםאכיפיםחוזיםלערודלצדדיםכוחהשיטהמעניקה

מתנההיאהלגיטימיים,רצונותיהםשלחוקילביטויכליבכרלהם

בלתייהיולאביניהםעורכיםשהצדדיםשהחוזיםבכרארזאת

הציבור.תקנתאתינגדוולאחוקיים,

שלהאוטונומיהביןהמתחכיברקמודהאינטלקטואליביושר

הדבריםמטבע-אחריוגוררהציבורי,האינטרטלביןהפרטיהרצון

הפרשנותתורתתושתתאםיפחתזהודאותחוטר . 30ודאותחוטר-

העמטתבלאהצדדים,שלדעתםאומדועלהמשותפתכוונתםעל

החוזהגביעלהשיטהשלהיטודערכיבצורתאובייקטיבייםהיבטים

 • 3הפרטין

החוזהבפרשגותומקומההצדדיםכווגתג.

ברק.השקפת 1

שללאוטונומיהעדיפותנותנתתפיטתוכימצהירברקכאמור,

דיניביטודעומדתזואוטונומיהשל"הגשמתה : 32הפרטיהרצון

בכרהואהחוזהשל"יחודוכותב:הואועוד . 33ופרשנותם"החוזים

 ...הצדדיםשלהמשותףהרצוןשלהאוטונומיהאתלהגשיםבאשהוא

המשותפתלכוונהנכדבמשקלמתןמחייב ...החוזהשלהמיוחדאופיו

 • 34הצדדים"של

"מןהחוזה,ביטודמונחתהצדדיםשלהמשותפתכוונתםבהיות

(ריאלית)כוונהשללהגשמתהתביאהחוזהשפרשנותהואהראוי

היאהלואהחוזה,שלהטובייקטיביתתכליתוכן,עלאשר . 35זו"

תכליתופניעלעדיפההצדדים,שלהמשותפתכוונתם

לתכליתהטובייקטיביתהתכליתבין"בהתנגשותהאובייקטיבית:

 • 36העליונה"עלהטובייקטיביתהתכליתידהאובייקטיבית,

להיותיכולהאינההטובייקטיביתהפרשנותברק,לדעתזאת,עם

מעשייםהםלכרהטעמיםהחוזה.לפרשנותיחידהמידהאמת

איןקרובותלעתיםכיברקמצייןהמעשיבמישורכאח.דועיוניים



כאשרוגמהצדדימ,שלהמשותףהראליהרצוןמהויודעימאנו

הבעיהאתלפתורכדיבואיןקרובותלעתימלנו,ידועזהרצון

החוזיתהנורמהשלהיותהאתברקמדגישהעיוניבמישורהפרשנית.

 • 37ממנהומושפעתהשיטהעלהמשפיעההמשפט,משיטתחלק

התכליתשלידהתאורטיתמבחינהאמגמכיברקמודהבהמשך

שלידההמעשיתהבחינהמןהריהעליונה,עלהטובייקטיבית

והואפרגמטיהואלכך"הטעמהעליונה.עלהאובייקטיביתהתכלית

משותפתשהיאכוונהלמצואהמשפטביתעליקשהכללדברךזה:

 • 38הצדדימ"לשני

הפשטהברמותהחוזהשלהאובייקטיביתהתכליתאתמציבברק

"היפותטי",רצוןעלמדברהואהנמוכהההפשטהברמת . 39שונות

רקלבעיה.דעתמנתנואילולצדדימשהיהלשערשישהרצוןהוא

עוברהמשפטית,הבעיהבפתרוןמטייעתאינהזוהשערהכאשר

רצוןאתמחפשימאלהברמותיותר.גבוהותהפשטהלרמותברק

החוזהבטוגהטיפוטיהרצוןאתואףטבירימכאנשימהצדדימ

לרמתלעבורניתןתוצאות,מניבאינוזהחיפושגמכאשרשנכרת.

האובייקטיביתהתכליתנקבעתשבהרמהביותר,הגבוההההפשטה

רצוןמחליףובההשיטה,שלהיטודעקרונותפיעלהחוזהשל

אינולשנייהאחתהפשטהמרמתהמעברהצדדימ.רצוןאתהשיטה

 • 40במדרגות"ולאברצףלנו"ענייןכימודהברקוברור;חד

ביקורת . 2

שלבמונחימהאובייקטיביתהמידהאמתאימוץעלמדברברק

(ראלי)משותףרצוןבהיעדרכיאומרהואאחדבמקומברירה.חוטר

תבואאשראובייקטיביתמידהאמתמאימוץמנוט"איןהצדדימשל

במצבכיכותבהואאחרובמקומ . 41החטר"המשותףהרצוןתחת

הצדדימ,עינילנגדעמדהלאשכללשאלהמתעוררתשבודברימ

 • 42הטובייקטיבית"הפרשנותמזניחתמנוט"אין

אמתעללחשובאפשרהרימנוט"?"איןהאומנמלהקשות:ניתן

ותנטההצדדימשלהאמיתירצונמעלראיותבהיעדרשתופעלמידה

נשואלאירועדעתמנתנואילוהמשועררצונמאחרלהתחקות

מעיןבניטיוןמטוימפיקטיבייטודלעתימקיימאמגמהפרשנות.

לצדדימכוונהיביחוטהקיימימהפיקטיביימהיטודותמןקטןהואזה,

האובייקטיבית").("התכליתשביניהמבחוזההשיטהערכיאתלאמץ

רצונמאחרההתחקותאתלנטושממהרשברקהיאהתחושהאכן,

להגיעמנתעלהצדדימ,שלהמשוער)-בהיעדרואך(הראלי,

ומעמיקהבוחנתקריאההאובייקטיבית.המידהאמתחפצו:למחוז

שלעליונותהדבברברקשלהצהרותיוביןפערמעלהטפרושל

המשקלוביןהטובייקטיביתהפרשנותשלועדיפותההצדדימכוונת

לשיקוליהתכליתיתהפרשנותבמטגרתנותןשהואוהנכדבהרב

ציבוריימ.ולאינטרטימחוקתיימלערכיממדיניות,

שלהאובייקטיביתהתכליתשלפיהחזקהברקיוצרלמשל,כ,ך

הצדדימעלהיא"חזקההטובייקטיבית:תכליתוגמהיאהחוזה

שיטתשלערכיהאתלקדמהייתההמשותפתכוונתמכילחוזה

r 
c::: 
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ודוק: . 43האדמ"ולזכויותהכלללטובתלהגינות,לצדק,לשוויון,

נוגדת,טובייקטיביתתכליתמוכחתאמרקלטתירהניתנתזוחזקה

עמדהלאהאובייקטיביתהתכליתכימוכחאמנטתרתהיאואין

 • 44הצדדימעינילנגדכלל

תכליתועמהחוזהשלהאובייקטיביתתכליתואתהמזהההחזקה

אמיתיבניטיוןמקומלהואיןמאליה,מובנתאינההטובייקטיבית

טבירימכצדדימהמשוערתכוונתמגמולוהצדדימ,כוונתלבירור

רצונמאתוממזערתמצמצמתברקשלגישתוהנדון.מהטוגלחוזה

האובייקטיבית,המידהאמתבמטגרתלהמ,ומייחטתהצדדימ,של

דווקאולאוהוכחתיימ,קשיימלכאורה,להמ.היהלאשמעולמרצון

להתחקותהניטיוןלזניחתברקאתהמביאימהממהותיימ,קשיימ

נחלתמאינמכאלהקשיימאולמהצדדימ.שלהאמיתיתכוונתמאחר

ומוצאימהמשפטענפיבכלקיימימהמאלאבלב,דהחוזימדינישל

הכלימאתברקמרחיב 45אפרןפיםבפרשתהראיות.דביניפתרונמ

לכלפנייהמחייבהצדדימשלדעתמאומדכיוקובעההוכחתיימ

 ~לפנותניתןכיטפקעודאיןזה,דיןפטקמאזואמנמ, . 46הנטיבות
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המשי /החוזהפרשנות

הצדדימ,שלכוונתמאתלבררכדיהחוזה,ללשוןרקולאלנסיבות,

דעתשלפיההחזקהאתלסתורעשויותהנסיבותכיעלינומקובל

כיהחזקהאתלראותהאיןאךהחוזה,בלשוןמשתקפתהצדדימ

כהתרחקותהסובייקטיביתהתכליתגמהיאהאובייקטיביתהתכלית

האמיתיתכוונתמאתלחשוףכןמניסיוןעמהויחדאפררפיממהלכת

הצדדימ?של

תכליתושלפיההחזקהאתמעדיףברקהפרופסורכידומה

פניעלהסובייקטיביתתכליתוגמהיאהחוזהשלהאובייקטיבית

הצדדימשלהאמיתיתכוונתמאתלבררברקהשופטשלניסיונו

הלשוןמןפוסקתבלתיתנועהבמקומונסיבותיו,החוזהלשוןמתוך

להתחקותבמגמהאפררפיס,בפרשתברקשהציעוחזרה,הנסיבותאל

הפרופסורמסבירהצדדימ,שלהאמיתיתהמשותפתכוונתמאחר

מחייבימהמעשהאילוציכיברק

הסובייקטיביתהתכליתנטישת

כתוצאההאובייקטיבית,זולטובת

המקריממאודעדיפחתוזומגישה

סובייקטיביתפרשנותתופעלשבהמ

הראלירצונמבחשבוןיילקחושבהמ

הצדדימשלהאמיתיתוהסכמתמ

לחוזה,

מרכזאתברקמעתיקבספרו

הסובייקטיבית,התכליתמןהכודב

אלהצדדימ,שלבכוונתמהמתרכזת

המשקפתהאובייקטיבית,התכלית

אתוכןוהיגיוןסבירותשלעקרונות

רבספקהשיטה,שלהיסודערכי

והוגנימסבירימצדדימאמבעיני

אתלהגשיממתכוונימכלשהולחוזה

אמואפילוהשיטה,שלהיסודערכי

אלהערכימביןהאיזוןאמספקכן,

לצדדימומכתיבימהחוזהבתוכןמתערבימאנוחוקתיימיסודערכי

היושאילומאודוייתכןבדעתמ,עלולאשכללומטרותערכימ

החוזהבתוךהכללתמאפשרותעלבשלילהמשיבימהיואותמהוגימ

שלהמ,

צדדימשלפיההחזקהבסתירתלהכירמוכןברקלעיל,כאמור

רקבישראלהמשפטשיטתשלהיסודערכיאתלקדמרוצימלחוזה

במפורשמשיבימלחוזהצדדימשבהוהחריגה)(הנדירהבסיטואציה

שלהמ,החוזהבתוךהיסודערכישלהכללתמאפשרותעלובשלילה

הכללטובתהגינות,צדק,שוויון,עלחוזיתהתנאהתעמודהאמאך

עדהורחבוהמשאףמבחנימהציבור,תקנתבמבחניהאדמוזכויות

 ? 47ברקהשופטידיעללמאוד

רבימובמקריממוחלט,ערךאינוהחוזימחופשהדבר:נכוןאמת,

אחרימ,עקרונותמפנינדחההוא

שחיקתומשומדווקאהימנו,חשובימ

חופשעקרוןשלונמשכתההולכת

שנותרהמעטאתלשמרישהחוזימ,

לולהוסיףנכוןזהאיןבוודאיממנו,

האדרתשלבמסווה"פנימיות",הגבלות

הצדדימ,שלהמשותפתכוונתמ

מביתהחוזה,שלהתכליתיתהפרשנות

מאודמתרחקתברק,שלמדרשו

ולפיכךהצדדימ,שלהאמיתיתמכוונתמ

ההסתמכות,באינטרספוגעת

לחוזההצדדימשלהסבירותבציפיותיהמ

החוזימ,חופשובעקרון

אחרת.השקפה 3

העיקרוןהואהחוזימחופשעקרון

עיקרוןהחוזימ,בדיניוהמרכזיהחשוב

שלחירותמאתהשאר,ביןקובע,זה

חירותמואתבחוזימלהתקשרפרטימ

מראייתאלה,חוזימשלתוכנמאתלעצב

מנחהכעקרון-עלהחוזימחופשעקרון

שלהמשותפתכוונתמבירורשלהחשיבותגמנובעתהחוזימדביני

רוינד 9גוטדניציוום: . 2002ל Iא~ר

ת Iבבזימ Iחת I~רשנשא Iבנו Iע'ב'/מאמ Iנברקא Iהנש

שהשופטהאיזוןהואבובחרושהמ ,נהל Iלמהמכללהשל Iהאקזמל Iל Dהממ Iלמש~ט~ר Dה

ספקהראוי,האיזוןאתבויראהברק

אתלהגשימונכוןראויאמבעינירב

החברתיותהמטרותואתהישראליהמשפטשלהיסודעקרונות

החוזה,ופרשנותהחוזימדיניבאמצעותדווקאלהגשיממנסהשברק

בחופשפוגעתהאובייקטיביתהתכליתשליתרהפעלתלדעתי,

אינוהחוזימחופשעקרוןהפרט,שלהרצוןובאוטונומייתהחוזימ

העיצוב,חופשואתההתקשרותחופשאתהקובעהעיקרוןרק

שעשוהסכמימכיבעיקר,ואוליגמ,פירושוהחוזימחופשעקרון

וייאכפופגיעהמפנילהגנהיזכו-החפשירצונמהגשמתתוךפרטימ,

משקלמתןידיעלבתוכנמ,התערבותבלא-המשפטבתיידיעל

מאודעדמתרחקימאנוהחוזהשלהאובייקטיביתלתכליתיתר

מיועדימהחוזימשדיניכוונהאותההצדדימ,שלהאמיתיתמכוונתמ

ולקדמלהגשימלצדדימ(פיקטיבי)רצוןייחוסידיעללהגשימ,
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חוזהבפירושהעיקרימ"עיקרבעבר:כתבתיוכךלחוזה,הצדדימ

שלהמשותפתהאמיתיתכוונתמאתלבררהניסיון(לפיכך)הוא

החוזימלחוק )א( 25בסעיףהחוק,מצוותאףזוהי , 48הצדדימ"

דעתמאומדלפייפורש"חוזהלאמורבראשיתוהמורה , 49הכללי

 ,"מהצדדישל

רצונמ,היאלאמו,דהפרשןמצווהאותההצדדימ,שלדעתמ

פסיכולוגי-מושגהיאשכוונהעקא,דאהמשותפת,והסכמתמכוונתמ

"רבותכינאמרכבראחריו,ולהתחקותלהלמושקשהסובייקטיבי,

השטן"רקכינאמרוכןתקומ"היאהיועצתאיש,בלבמחשבות

היחידשלאינדיבידואליתכוונהואמהאדמ",שלכוונותיומהןיודע



צדדימשנישלמשותפתכוונהוסובייקטיבי,פסיכולוגימושגהיא

הדרךלבררו.אפשרי,בלתיואולישקשה,מיסטי,מושגהיאלחוזה

היאאנושיותכוונותשלדביעדבלבירורהמשפטשמכירהיחידה

חיצוניימ-דינימטיבממעצמשהמהראיות,דיניבאמצעות

תומכימאינדיבידואליותכוונותשלהוכחהקשייאובייקטיביימ.

צדדימשלהמשותפתכוונתמעללעמודניתןלאשלפיהבגישה

דביעדב,השערהאומדנה,באמצעותאלאדעתמ,אתולאמודלחוזה,

הוכחותבאמצעותנעשימזה,דעתאומדזו,אומדנהדעתמ.של

לחוזה.הצדדימשלהמשותפתולדעתמלרצונמלכוונתמ,חיצוניות

שלאחרימרבימבתחומימכמוהחוזה,פרשנותבתחומגמואכן,

האופייניתזו,תאוריההאובייקטיבית.התאוריהשלטתהחוזימ,דיני

הגילויעלהדגשאתשמהובעולמ,בארץהמודרניימ,החוזימלדיני

הצהרתעלאותה,המלוותהמחשבותעלולאההסכמהשלהחיצוני

פישעלהדברפירושאיןהפנימי.הרצוןעלולאהחיצוניתהרצון

 .בחשבוןנלקחתאינההצדדימשלכוונתמהאובייקטיביתהתאוריה

בתנאימשפטיולתוקףלהכרהזוכהשכוונתמהואהדברפירוש

נאות.חיצוניביטוישקיבלה

אינממשותפותוכוונותאינדיבידואליימרצונותשלההוכחהקשיי

תאוריהשלותוקפההגיונה .האובייקטיביתלתאוריההיחידהנימוק

אנוואיןוכוונה,רצוןשלהחיצוניבביטוימסתפקימאנושלפיהזו,

הצדדימשל-"האמיתי"-הפנימיהרצוןאתלהביןחותרימ

ביןזהותכללדברךקיימתשלפיהאמפירית,מהנחהנובעימלחוזה,

הצהרתמוביןלחוזההצדדימשלהמשותפתוכוונתמהפנימיהרצון

מתמרץגורמלפיכךמהווההאובייקטיביתהתאוריההחיצונית.

הדינמיותלקידומגמחשובההיאהצדדימ.שבלבכוונותלהחצנת

בלאומוצרימ,שירותימשלומהירהיעילהוהעברההמסחרית,

"אמיתיימ",ורצוןכוונהלבררמניסיונותלנבועעשויימשהיועיכובימ

התאוריההכול,מעלאולמהמוצהרימ.ולרצוןלכוונהזהימשאינמ

לחוזה.השניהצדשלההסתמכותעללהגןמיועדתהאובייקטיבית

הצהרתמפיעלהזולתשלמצגיוועלדבריועללהסתמךזכאיזהצד

מניעיואתולבחוןלדבוקשיידרשבלאהרגילה,הסבירהומשמעותמ

ביןהתיאוממידתואתהזולתשלהפנימיותוכוונותיוהנסתרימ

צדכלשללחוזה,צדשלהסבירותציפיותיולהצהרותיו.רצונותיו

דינישלהאובייקטיביתהתאוריהבאמצעותמוגנותחוזה,לכל

וכוונתמהצדדימשלהחופשירצונמכיהעודבהחרףהחוזימ.

החוזימ,דינישלוהלגיטימיותהתוקףמקוראתמהווימהמשותפת

בתחומגמוביניהמהחוזימ,דינישלשונימבתחומימהדגשמושמ

הצדדימכוונתשלהחיצוניהביטויועלרצונמהצהרתעלהפרשנות,

לחוזה.

והיאבישראלהחוזימדיניאתמאפיינתהאובייקטיביתהתאוריה

החוזימ,לחוקא'פרקהוראותכ,ךאלה.דינימשלשונותבגזרותחלה

כפירקאולמהצדדימ,לכוונותתוקףמקנותחוזה,ביצירתהדנות

מבחןהואא'בפרקהקבועהדעתגמירתמבחןהחיצוני.ביטויין

מסתפקאינוהחוק . 50הסמויההכוונהמבחןולאהחיצוניתההצהרה

לענייןהןשלה.חיצוניתהשתקפותתובעאלאבעלמא,דעתבגמירת

כדיהדעת:גמירתעל"העדה"נדרשתהקיבוללענייןוהןההצעה

 ; 5המציעןשלדעתוגמירתעללהעידעליהלהצעה,תיחשבשפנייה

שלדעתוגמירתעללהעידעליהכקיבול,תיחשבשהודעהכדי

שלפנימיתלהחלטהמתייחסדעתגמירתשהמונחבעוד . 52הניצע

זו.החלטהשלהחיצונילביטויהעדההמונחמתייחסהאדמ,

בסעיףהקבועהדעתאומדמבחןהחוזה.פירושלגביהדיןהוא

פיעלהצדדימכוונתנבחנתשלפיואובייקטיבימבחןהוא )א( 25

נובעהדעתאומדשלהאובייקטיביהמבחןהחיצונית.השתקפותה

שהוראותכשמ .עמהומתיישבהחוזימדיןשלהכלליתהגישהמן

גמירתדורשותאינןהחוזה,בכריתתהדןהחוזימ,חוקשלא'פרק

במובןדעתבגמירתמסתפקותאלאהסובייקטיבי,במובןדעת

דבעתמהפירושמבחןאתתולה )א( 25סעיףאיןגמכךהאובייקטיבי,

נדרשתלחוקא'שבפרקוכשמלחוזה;הצדדימשלהסובייקטיבית

חוזהשלשכלולולשמהצדדימשלדעתמגמירתעלחיצוניתהעדה

שלדעתמאומדאחרהתחקותתובעהפירושמבחןגמכךתקף,

מובהק.אובייקטיבייסודיש"אומד"במונחטיבו,מעצמהצדדימ.

מטבע-נעשותאשראומדנה,אוהשערההערכה,עלמצביעהוא

בוחנימ,אנוסבירות.שלמבחןאובייקטיבי,מבחןפיעל-הדברימ

 • 53הענייןבנסיבותסבירימכאנשימהצדדימכוונתאתאפוא,

אחדטעמהחוזה.לפירושהאובייקטיביתלגישהטעמימכמה

אשרהצדדימ,שלדעתמאומדרבימבמקרימהגיוני.טעמהוא

החוזה.כריתתבעתהאמיתיתכוונתמאתמשקףאכןדביעדב,נקבע

דינישאיפתאתבכךמגשימהחוזהפירוששלהאובייקטיביהמבחן

מעשי.טעמהואשניטעמ .הצדדימכוונתשללמימושההחוזימ

האמיתיתכוונתמאתלבררקשהחוזי,סכסוךבהתעוררכלל,דברך

שונה.(משותפת)לכוונהטועןצדכלבאשרלחוזה,הצדדימשל

תניותשלמובנןלגבימיוחדתכוונהלצדדימהייתהלאכיגמייתכן

היחידההיאהאובייקטיביתהאומדנהמלאכתאלהבנסיבותהחוזה.

למבחןנוסףטעמהצדדימ.שלכוונתמבירוראתדביעדבהמאפשרת

 ...גמעליו.ההגנהובמגמתההסתמכותבאינטרסנעוץהאובייקטיבי
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קירתהציבור?"לתקנתארעמהאולאן-הפרא"טוטשלונ'מאמרי,ראוכךעל . 47

 . 21(תשט"ב)בהמשפט

 . 301תשנ"ה)שנייה,(מהדורהחיחסדינישלונ' . 48

החוזים")."חוק(להלן:-1973תשל"נכללי),(חלקהחוזיםחוק . 49

620בע"אשמנרהנשיאלדבריהשוו . 50 / "בידוע : 594 , 588 ) 1מו(פ"דאמנר,ניחושנני' 89

הטמויהי.'הכוונהולאהחיצוניתההצהרההיאהקובעתהדעתנמירתבבחינתיכהוא

 .החוזיםלחוק 2טעיף . 51

החוזים.לחוק 5טעיף . 52

154ע"אהשוו . 53 /  , 213 ) 2לח(פ"ד ,עב"מחדירובטוןנילונדוןלימיזטליינסבורכזו 80

552ע"אברק);(השופט 223 / נתוניסליעבדוישראליתחחברחח.י.ל.ןניאניס 85

 E.A Farnsworth On Contractsנם:וראובך);(השופט 245 , 241 ) 1מא(פ"דבע"מ,

Boslon, 20 .זז, 1990 ( 254
' ed., Vol (. 
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המשי /החוזהפרשנות

ובצדק,שהעניק,לחוזהצדשלהסתמכותונראיתהפירושבתחומ

מכללהגנה.כראויהבחוזה,רעהולהצהרותאובייקטיבימובן

החיצוניותהצהרותיהמכיההנחה,עולהיחדגמהללוהטעמימ

המרצונותיאתמשקפימלחוזההצדדימשלומצגיהמ

דעתמאומדלדעתי,זהו,המשותפת.כוונתמואתהאינדיבידואליימ

חיצוני,מבחןידיעלהאמיתית,כוונתמבירורלחוזה:הצדדימשל

מצגימהצדדימ,וכתבושאמרודברימדביעדב.המופעלאובייקטיבי,

בקביעתלפרשןשיסייעוהמבכללותןהענייןונסיבותשהציגו

לחוזה.הצדדימשלההדדיורצונמהמשותפתדעתמ(באומד)

"התכליתלחוזה,הצדדימשלהמשותפתהראליתהכוונהחשיפת

תהליןשלהפתיחהנקודתהיאברק,שלבלשונוהסובייקטיבית"

המבחןפיעללדעתינעשיתזוכוונהאחרהתחקותהפירוש.

שלהאובייקטיביתהתאוריהביסודהמונחזה,מבחןהאובייקטיבי.

תורתלפישמהווה,האובייקטיביתהתכליתמןשונההחוזימ,דיני

הנורמטיביתמתכליתועיקריחלקברק,שלהתכליתיתהפרשנות

לשוןאתבוחנימאנוהאובייקטיביהמבחןבמסגרתהחוזה.של

אלהחיצוניימאמצעיממ.חיצונייבאמצעימנסיבותיוואתהחוזה

החוזה,לשוןאתלפענחמנסימאנוולרשמקול.למצלמהמשולימ

כוונתמהייתהמהולהביןלכריתתו,שנלוווהקולותהתמונותאת

הלואהסביר,הפרשןהסביר,האדמ .לחוזההצדדימשלהאמיתית

ונסיבותיה,החוזיתההתקשרותאתדביעדבהבוחןהמשפטביתהוא

שומעאינולו,להראותבחרושהצדדיממהאתאלארואהאינו

המבחןשכתבו.מהאתאלאקוראואינושהשמיעומהאתאלא

החוזימ,דינישלהאובייקטיביתמהתאוריהחלקשהואהאובייקטיבי,

לדעתי,טיבמ.מעצמאובייקטיביימדינימשהמהראיות,מדינינגזר

עלמצביעהחוזימ,לחוק )א( 25בסעיףדעת""אומדהמונח

כוונתמאתהצדדימ,דעתאתהצדדימ.כוונתשלאובייקטיביזציה

מ-חיצונייבאמצעימלקבועכלומר:לאמו,דישהמשותפת,

בעזרתמ,שייקבעווהממצאימאלה,אמצעימאובייקטיביימ.

זאת,עמהצדדימ.שלהאמיתירצונמאתלחשוףלנומאפשרימ

שלהאמיתיתכוונתמאתולבררלהתחקותהניסיוןנכשלכאשר

בנסיבותסבירימכאנשימהמשוער,רצונמאלפונימאנוהצדדימ,

לאשבהמהמקרימבאותמאכן,ביניהמ.שערכוהמסוימהחוזה

אמלקבועליולא-הצדדימשלהאמיתיתכוונתמאתלבררניתן

סבירהכוונהלצדדימתיוחס-מעטימאורבימהמאלהמקרימ

הכוונהלמבחןכתחליףהסבירההכוונהמבחןהעניין.בנסיבות

במקורותאירופית.ובחקיקהבינלאומיותבאמנותאומץהאמיתית

המשותפתלכוונתמבהתאמחוזהלפרשניתןלאכאשרכינקבעאלה

בנסיבותסביראדמשלהבנתופיעלהפירושייעשההצדדימ,של

כוללתהענייןבנסיבותסביראדמשלהבנתוואדגיש: . 54העניין

אןהנדון,החוזהונסיבותהשוקתנאיהמסחר,נהגיאתבוודאי

החוקתיימ.היסודערכיאתכוללתאינה

כן:השקפתיאתלסכמאוכל

שלהעיקריתמטרתוהואהצדדימשלהאמיתיתכוונתמבירור
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אובייקטיבית,מידהאמתפיעלנעשההפירושתהליןהחוזה.פירוש

חיצוניות.ראיותפיעלונסיבותיוהחוזהשלדביעדבבחינה-כלומר

שלהאמיתיתכוונתמאחרלהתחקותהניסיוןנכשלכאשררק

היאהלואהמשוערת,כוונתמאחרולהתחקותלנסותישהצדדימ,

העניין.בנסיבותסביראדמאותהמביןשהיהכפיכוונתמ

חוזיםבפירושהמשפטבית.תפקידד

ברקהשקפת. 1

כיהקביעהושגורהשכיחהובעולמ,בישראלובספרות,בפסיקה

אןעשו,שהצדדימחוזהלפרשהמוכוחוהמשפטביתשלתפקידו

ברקהצדדימ.שעשוחוזהלשנותלאוגמעבורמחוזהלעשותלא

שבהןרבותנסיבותעל 55מצביעהואכפשוטה.זוקביעהמקבלאינו

האמירהלדעתו,הצדדימ.עבורחוזהעושההמשפטביתכילומרניתן

חוזהעושהואינועשושהצדדימחוזהמפרשהמשפטביתשלפיה

שללבחירהשיפוטיתרגישותבעודדהאמנמחשובהעבורמחדש

בחופששיפוטיתהתערבותכמונעתאותהלקרואאיןאןהצדדימ,

כיבכןברקאפואמכירלכאורהכרצונמ.החוזהאתלעצבהצדדימ

לפיכן . 56פרשנותואגבחדשחוזהליצורמוסמןאינוהמשפטבית

השיפוטיתהפעילותללגיטימיותחדשמקורמוצא,ואףמחפש,הוא

לבר-לדוקטרינותפרשניותמדוקטרינותעוברהואבכןהיוצרת.

לגיטימיותהמעניקה-כזולבר-פרשניתדוקטרינה . 57פרשניות

ברקחסר.השלמתהיא-החוזהללשוןמעברשיפוטיתלפעילות

ללשוןמשפטימובןמתןשעניינההצר,במובןפרשנותביןמבחין

הנורמטיביבמסרהמתמקדתהרחב,במובןפרשנותוביןהחוזה,

כמו-הרחבבמובןפרשנותגמלדעתו . 58החוזהמתוןהעולה

לאחרנעשית,חסרהשלמתפרשנות.בגדרהיא-חסרהשלמת

הלב.תומעקרוןידיעלהדיספוזיטיבי,והדיןהנהגיממיצוי

יצאמאזשחלפההיובלבמחציתהענפותובפסיקתובכתיבתו

מקומולקביעת-אחדמכליותר-ברקתרמהכללי,החוזימחוק

ודביניהישראליהמשפטבמערכתהלבתומעקרוןשלהמרכזי

הלבתומלעקרון"היששואלהואכאשרכן,עלאשרהחוזימ.

הטקסטובפרשנותבכלל,המשפטיהטקסטבפרשנותמיוחדמקומ

השאלהכיוכתביופסיקתואתשמכירמילכלברור , 59בפרט"החוזי

מהוראותהשראהתוןחיובית.עליהוהתשובהרטוריתהיא

האזרחיהחוקימלספרך 57סעיףובעיקרהאירופיימ,הקודקסימ

עלהלבתומעקרוןשלהרבההשפעתואתברקקובעהגרמני,

הלבתומעקרון"מכוחמשולשת:היאזוהשפעההחוזה.פרשנות

שלהמשותף(הסובייקטיבי)דעתמאומדעל-פיחוזהלפרשיש

הגשמתהינהשתכליתובאופןלהתפרשצריןחוזהכלהצדדימ;שני

 • 60הלב"תומעקרוןעל-פילהשלימישבחוזהחסרהלב;תומעקרון

והןהצרבמובנההפרשנותבתחומהןאפוא,פועל,הלבתומעקרון

עלהלבתומעקרוןמורההפרשנותבתחומהחסר.השלמתבתחומ

היאזוקביעהמשמעותהלב.תומעקרוןלפיחוזהלפרששישכן

הצדדימ.שלהמשותפתהאמיתיתכוונתמפיעלחוזהלפרשישכי



אלהפנייהבבסיסברק,שלתורתולפינמצאאףהלבתומעקרון

הוגנימצדדימעלהמקובלימהאינטרסימאלכלומרהשיטה,תכלית

השיטהשלהיסודמעקרונותהמושפעימאינטרסימהחוזי,ליחס

עקרוןופועלמשפיעהחסרהשלמתבתחומגמהבסיסיימ.ומערכיה

הקונסטרוקציהבאמצעותבעברשנעשתההחסרהשלמתהלב.תומ

-ברקלדעת-היומנעשיתמכללא,תניותשלהפיקטיבית

 • 61הלבתומשלהמידהאמתבאמצעות

אחרתהשקפה . 2

לפירושהמשפטביתשלכוחולדעתי,מוגבל,החוזימדיניבתחומ

חוזהלשנותלאואףחוזהליצורכוחבידיולהפקידואיןחוזה,

חופשבעקרוןהדוגלתתפיסהמשקפתגישתיעשו.שהצדדימ

ולעצבלהתקשרהצדדימשלהחופשרקאינוהחוזימחופשהחוזימ.

אתגמבחובוטומןהחוזימחופשהמשותף.רצונמפיעלחוזימ

רשאימפרטימאכן, .שיפוטיתהתערבותמפניהחוזהעלההגנה

ואףכלכליימבלתיסבירימ,בלתיהגיוניימ,בלתיחוזימלעשות

ולקוותסיכונימליטוללהממאפשרהחוזימחופשמ.טיפשיי

אסורימ,חוזימלעשותלהמשאלמובןשלהמ.חשבונמעלמ,לסיכויי

ערכיאולמהציבור.תקנתאתהנוגדימחוזימאוחוקיימבלתי

לידילבואלדעתי,צריכימ,אינמהציבוריוהמוסרהכלליהצדק

בדינינדחימאלהחשובימערכימרגילימ.פרטיימבחוזימביטוי

כלכליתתועלתהצדדימ),(ביןיחסיצדקשלשיקוליממפניהחוזימ

עסקית.והגינות

ונדבלימשונימתהליכימשניהמבחוזהחסרוהשלמתחוזהפירוש

שונות.מידהאמותפיעללדעתימתבצעימוהמהמשפטי,בניתוח

הפירושתהליךמקדימכרונולוגית,מבחינהוהןלוגיתמבחינההן

ולעתימ-ראשוןשלבתמידהואהחוזהפירושההשלמה.תהליךאת

החוזה.אתלפרשישהדרךבראשיתהמשפטי.בניתוח-אחרון

לאלפיכךהחוזה.שלהשתרעותותחומיאתקובעהחוזהפירוש

אלאההשלמה,שלב-המשפטיבניתוחהשנילשלבלהגיעניתן

ישאמלבררניתןלאהפירוש.שלב-הראשוןהשלבמיצוילאחר

וחתימתפירושולאחראלאהשלמה,הטעונימליקויאוחללבחוזה

גבולותיו.

עמהמשפט.ביתלידימסורימהשלמתווהןהחוזהפירושהן

תהליךשונה.אינטלקטואליבתהליךאלהתפקידיממבוצעימזאת

תהליךלחוזה.הצדדימרצוןאחרהתחקותכנגדשקולהפירוש

הצדדימגיבשולאמסוימענייןלגביכיההנחה,עלמבוססההשלמה

בתהליךבמשתמע.אובמפורש-לגביוהסכימוולאמשותףרצון

ההשלמהבתהליךואילוהצדדימ,דעתאתהמשפטביתאומדהפירוש

ההשלמהעשויהלעתימכיאמדבעתמ,מתחשבהמשפטביתאין

האמיתי.רצונמעמאחדבקנהלעלות

מהוראותנובעתבחוזהחסרהשלמתשלהלגיטימיותלדעתי,

החוזימ)לחוק 26סעיףהוראת-רקלאאך-(כמוהחוק

סכסוכימוליישבלפתורהחברתיומהצורךכזוהשלמההמאפשרות

ברקהרחב.במובנהפרשנותבגדרההשלמהמהכללתולאחוזיימ,

מכנההואולעתימכפרשנות,החסרהשלמתבכינויעקביאינועצמו

פרשנותאו 62"אמיתית"מפרשנותלהדבילה"מדומה",פרשנותאותה

מוסמךהמשפטביתואכן, . 63"רגילה"מפרשנותלהדבילה"משלימה",

מנותקתכזוהשלמהכילהודותישאולמבחוזה,חסרלהשלימ

להאלזאת,עמ . 64הצדדימשלהאמיתיתמכוונתמהגדרתהמעצמ

ביעילותולפגועהאמיתיתהצדדימלכוונתבסתירהלעמודלהשלמה

שביניהמ.בחוזההצדדימשיצרוהפנימיובאיזוןביחסהחוזה,

ולפרשןלשופטמדי,חשובלדעתיחשוב,תפקידמעניקברק

לטעמירב,משקלונותןדעתמ,ובאומדלחוזההצדדימכוונתבגיבוש

באמצעותוההשלמה.הפירושבתהליכיהלבתומלעקרוןמדי,רב

להתערבהמשפטביתסמכותאתברקמרחיבשלוהפרשנותתורת

תניותיהמ.אתמחדשלעצבואףבחוזימ

ההתערבותהיקףבדברדומה,מחלוקתנתגלעהלאחרונה

 • 65קרנטבפרשתזמירהשופטוביןברקהנשיאביןבחוזה,השיפוטית

ברקהנשיאדעתביןההדבלעיקראתזמירהשופטשמסיכמוכך

 : 66דעתולבין

שללהסכמהנותןהמשפטשביתהמשקלבמידתנעוץ"ההדבל

נותןהמשפטשביתלאפשרותמכךיוצאוכפועללחוזה,הצדדימ
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) 2002 english/principles/contents.htln](last visited on 2 June ; כללי:באורחו

'" 3 , K. Zweigert & H. Kotz An introduclion 10 Comporalive Law (Oxford 

408-409 ) 1998 ,. ed . 

 • 63בע' , 1הערהלעילברק, . 55

 . 229בע'שמ, . 56

 . 237בע'שמ, . 57

 . 88בע'שמ, . 58

 . 216בע'שמ, . 59

 • 218-217בעישמ, . 60

שלוכהן,פרידמןשלזה:בעניןאחרותעמדותואילר, 180מעמודברק,דוחהזובטענה . 61

ושלי.נתןבן

 • 1 16בע' , 1הערהלעיל . 62

 . 133בעישמ, . 63

כמוהצדדימבכוונתלהיתלותהמתיימרותהמשפטיותהגישותפניעלעדיפהזוגישה . 64

אומכללא,תניותשלהמכניזמבאמצעותבחוזהחסרימהממלאההאנגליתהגישה

המהווההיאהמתקשרימהצדדימשלהמשותפתכוונתמשלפיההצרפתיתהגישה

להשלמה.בסיס
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המשי /החוזהפרשנות

הסכמתלפישלאמחדש,החוזהאתלעצבבסמכותהמשפטביתשל

ברקהנשיאלדעתי,הציבור.תקנתשלהטענהיסודעלהצדדים,

יסודעלבחוזיםלהתערבהמשפטביתשלהסמכותאתמרחיב

ההתדיינותגםתתרחבמכךוכתוצאההציבור,תקנתשלהטענה

לראוימעברואףכהעדלמקובלמעברזאתטענהסביבהצפויה

לענייניםבנוגעגםאלאגיל,מחמתלהפליהבנוגערקלאכיום

אחרים".רבים

האחרת,ההשקפהוביןברקהשקפתביןהעיוניתהמחלוקת

זומוצאעמדתכאשרהעקרונית,המוצאבעמדתנעוצההמנוגדת,

העקרונותביןהאיזוןנקודתשלמקומהעלגםואוצלתמשפיעה

חופשעקרוןשלפיההמוצאמנקודתכמוני,שיוצא,מיהמתנגשים.

ימצאבישראל,החוזיםדביניביותרהחשובהעיקרוןהואהחוזים

מסוימתבסוגיההמתנגשיםוהעקרונותהערכיםביןהאיזוןנקודתאת

האפשרבמידתורחוקהחוזיםחופששלהקוטבאליותרקרוב

הפרשנותבנושאכמוהלב,תוםמושגזהויהא-השסתוםממושגי

מושגיםבהיותםלדעתי,רקנט.בפרשתכמוהציבור,תקנתמושגאו

הפעילותלמרכזמחוץלהיוותראלהשסתוםמושגיצריכיםשיוריים,

שיוצא,מימנג,דכלכלית-מסחרית.פעילותבעיקרהשהיאהחוזית,

גובריםוצדקהגינותמוסר,ערכישלפיההמוצאמעמדתברק,כמו

יותרקרובהאיזוןנקודתאתימצאהחוזים,חופשעקרוןעלמראש

הציבור.ותקנתלבתוםשלהקוטבאל

שניביןנקלעיםישראלמדינתשלהמודרנייםהחוזיםדיניאכן,

ערכייםשסתוםועקרונותאחדמצדחוזיםחופש-אלהקטבים

עלפרשהובכלסוגיהבכלתימצאהאיזוןונקודת-האחרהצדמן

פיעלגםאךהנדון,הענייןשלוהעודבתייםהמשפטייםהנתוניםפי

משפטית.עולםהשקפת

4 • O יOI 

להראותמברקשמיטיבמיהישראלי,המשפטבעולםהיה,ולאאין,

בינינווליצורשלנוהמשפטיתהמורשתעושראתהמשפטנים,לנו,

ברקיוצרבכתיבתוהמשפטית.לחברהושייכותלכידותשלתחושה

המשותףהתרבותיבמקורלהכירלנוהמאפשרתאחדותזיקת

עלבינינו,שוטףדיאלוגולנהלהמשפטשלהמשותפתובמטרה

 • 67אחידהמשפטותורתברורמושגיםעולםבסיס

ומפוארשלםממבנהכחלקלראותניתןהחתהפרשניתהספראת

החוזים.בדינייסודכספרגםלראותוניתןאךבמשפט.פרשנותעל

החוזה,תוקףהחוזים:דינישליסודבשאלותזהבספרדןברק

בשלברצוןהצהרותפירושחוזה,כריתתתוקף,היעדרתוצאות

אלהדיוניםאםגםפסול.חוזהטעות,וקיבול,הצעהומתן,המשא

הנושאיםביןגומליןויחסיפרשנותשלבהקשרתמידנעשים

חשיבותגםלהםישכיספקאיןהחוזה,פרשנותוביןהאמורים

בנושאלמשל,כך,פרשנות.שלבהקשררקולאדווקאלאוכללית,

פרשנותשלבהקשררקלבבתוםברקעוסקלכאורההלב.תום

 88המשפט

בכלל,הלבתוםבנושאונפסקנכתבשנאמר,מהכללמעשה,החוזה.

מעל-הספרדפיביןנמצאבפרט,חוזיםבדיניהלבתוםובנושא

כבר(והריומתחתיושוליים,הערותוביןטקסטביןהמבחיןהקו

שמתחתוסעיפיםהערותלרבותהכתוב,הטקסטכלכיברקלימדנו

מילכלמאודמומלץואכן,פרשנית).לפעילותחומרמהווהלקו,

(וכילבלתוםהקשורמעשיבירוראותאורטיעיוןלהתחילשרוצה

החיזה,פרשניתהספרדפיאתלפתוחלב?)לתוםקשוראינומה

והשפעתוהזההחשובהעיקרוןהתפתחותשלמקיפהתמונהולקבל

כוחוניכראחריםובנושאיםאחריםבמקומותגם . 68החוזיםדביני

מכניסהואלמשלכךהפוזיטיבי.הדיןוהסברבמיצויהמחברשל

העמודיםאתכשקראתי . 69ההשלמהערוצישלהסבוךבנושאסדר

להיזכרשלאיכולתילא , 70הדדית)(טעות Peeriessפרשתבעניין

בשנותאותישלימדהצעירהמתרגלשלהמופלאההסברבכוח

גםורבי,מוריברק,מאהרןשלמדתימהובכלחיוביםדיניהשישים

החוזים.דיניבתחוםובעיקר

בכללדיוןפתיחהנקודתלהוותאפואיכולהחוזהפרשנותהספר

אלשמגיעמיגםכן:עליתרהחוזים.דינימתחוםסוגיהובכלנושא

בסוגיהלעייןאוספציפיתלשאלהמענהלמצואכדיבספרהקריאה

ברקשלהפרשנותתורתאתהמידי,מבוקשולצדימצא,מסוימת,

להעמקהלהסבר,ברקשלהנדירכוחוהנדון.לנושאביישומה

לגרעיןבספרמשנהופרקפרקכלבהפיכתלומסייעיםולהפשטה,

אחדבפרקוקוראשמעייןמיכולה.תורתוכלאתבחובוהמחזיק

תורתהכרתגםאךהפרק,נושאהכרתבידו:משכרוויותריוצא

משרתתהכללייםהרעיונותעלזוחזרהבכללותה.ברקשלהפרשנות

לשאלהתשובהלמצואכדיתכליתי,באופןהספראלשמגיעמיאת

והואמסויםמחירלהישזאתעםהחוזה.פרשנותבתחוםכלשהי

המרכזיים.רעיונותיועלוחזרותהספרשלבאורכו

כתביוכלכקריאתהחוזה","פרשנותברקשלספרוקריאת

שלוהנאהנדירהאינטלקטואליתחוויהלקוראמזמנתהאחרים,

חוויהגםאךמלמדת,חוויהזוהיומעמיק.חכםבדיאלוגשותפות

חוקרים,שלהיום-יומית,המשפטיתהעשייהבתוךמענגת.

לשאתראש,להריםברקלנוגורםושופטים,דיןעורכיסטודנטים,

עשירהתרבותית-משפטיתממורשתכחלקולהרגישגולזקוףעיניים,

ויפה.

" M.V. Llosa "?יוסה,ורגסמריושלמאמרואתהשוואהלשםראו . 67 Why literature 
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