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תחילתה של ירידת הפרשנות התכליתית ועליית 
  לקראת ויכוח פרשני במשפט הישראלי ?הָמקוָֹרנ�ת

  מאת

   *רפי רזניק

 –המתודה הפרשנית שלו , בניגוד להיבטי� אחרי� באידאולוגיה השיפוטית של אהר� ברק

הטענה המרכזית .  התקבלה בעול� המשפט הישראלי ללא עוררי�–הפרשנות התכליתית 

, בשלושה פסקי די� מהעת האחרונה.  הרשימה היא שמצב זה מתחיל להשתנותשמציעה

פיתח השופט נע� סולברג תורה פרשנית , הרבנות הראשית לישראל' גיני נ� "בדנגובעיקר 

. הרשימה מבקשת לעמוד על טבעה של מתודה זו. פרשנות חקיקה של  בהקשר,מתחרה

א התחקות אחר הכוונה המקורית של קרו� המנחה של גישתו של סולברג הוינטע� כי הע

. מוצע לכנותה ָמק�ָרנ�תולפיכ� , המחוקק כפי שהיא מתבטאת בנתוני� חיצוניי� ללשו�

 משקל מכריע מוכנה להעניקהמתודה המקורנית חורגת מ� הפרשנות התכליתית בכ� שהיא 

טה לערכי היסוד של השי, המשקל שנית� ללשו� החוקעל חשבו� , להיסטוריה החקיקתית

 היסטורי�המקורנות תופסת את הפרשנות כפרויקט אמפירי; חקיקתית�ולהיסטוריה הפוסט

עוד נטע� כי היבדלות המקורנות . ואת המועד הקובע לפירוש החוק כמועד החקיקה, בעיקרו

תפיסות העול� י� מהפרשנות התכליתית מבחינה מתודולוגית משקפת הבדלי� עקרוניי� ב

, הפרדת רשויות, ודאות,  לערכי� כמו איזו� בנוגעברג וברקהשיפוטיות של השופטי� סול

העיצוב , תהיות באשר לאפיקי הקליטהבהרשימה נחתמת . ומושג הפרשנות עצמו

בשי� לב בי� היתר לגישתו של השופט סולברג , וההשפעה של המקורנות במשפט הישראלי

  .2017תיו ס�כעולה ממקב� פסיקות עקרוניות שניתנו בקי�, "אקטיביז�"לשאלת ה

�יישו�� השופט סולברג את הפרשנות התכליתית בפרשת גיני ובפרשת התאחדות . א. מבוא

  .לקראת ויכוח פרשני. ג. קווי� לדמותה: המקורנות. ב. הסוחרי�

  מבוא

והנה קמה אלטרנטיבה ,  שני� חלפו מאז פרש הנשיא אהר� ברק מבית המשפט העליו�11
לא קרא תיגר על הפרשנות התכליתית ג� בחלו�  שופטשו� העובדה ש. לתורתו הפרשנית

היא עדות נוספת לא רק לתפקידו המרכזי על , ברק לכתוב פסקי די� מעשור מאז חדליותר 
אחיזה  קנתה במשפטנו במת המשפט הישראלי אלא ג� לכ� שהמתודה הפרשנית שלו

 
הרשימה מבוססת על פרק מתו� (תלמיד לתואר מוסמ� במשפטי� באוניברסיטת ניו יורק , די� עור�  *

 על תמיכה בתהלי� החשיבה ,נפתלי ולמשה הלברטל�תודה לארנה ב�). חיבור לש� קבלת התואר
לליאת דאשט ולמערכת ; מועילותו יפות  על הערות,ירו� קובונע� הרצוג ול ל;שהוביל לכתיבת הרשימה

הכתוב אינו משק! אלא את עמדתו האישית של . על עבודת עריכה מעמיקה ומדוקדקת, משפטי� על אתר
 . כל ההדגשות שלהל� ה� במקור.rafi.reznik@gmail.com: תגובות והערות יתקבלו בברכה. המחבר
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שמוני�  של הפרשנות התכליתית בסו� שנות ה1"עלייתה"ניר קידר מתאר את ,  כ�.מוצקה
המשפט �בבתי נחשבת"באשר ברק החדיר� למערכת בהצלחה כזו שהיא , "מהפכה"כ

 א� 2,"ומעול�מאז "כאילו הייתה בשימוש , "לשיטת הפרשנות הנוהגת הלכה למעשה
ובקרב די� �ועורכינקלטה ללא התנגדות כמעט בקרב שופטי� "מהפכה שקטה שכ� התורה 

פרשנות  כגו� – 4גיה השיפוטית שהנחיל ברקהיבטי� אחרי� באידאולו 3".אנשי אקדמיה
כעילת ביקורת במשפט  הרחבת זכות העמידה או הסבירות, "יהודית ודמוקרטית"המונח 
א� ;  בעיקר מחו� לרשות השופטת א� ג� בתוכה6,תוני� במחלוקות חריפות נ– 5המנהלי

 נושא שופטי ישראל רואי� בה עניי� מוב� מאליו שאיננו. לא כ� הפרשנות התכליתית
בבואה לפרש לכל הפחות , השיטה הזודוחה את בנמצא שופטת שכיו� ואי� , לוויכוח

בשלושה פסקי די� . ואול� לא לעול� חוס� 7.טקסטי� ציבוריי� ובראש� חוקי� וחוקי יסוד

 
 מאוטנר על אודות עליית הערכי�בדעת את התזה הידועה של מנח� ה עלמ" עלייה"השימוש במילה   1

 ובכ� מבהיר קידר כי ))1993( הישראלי במשפט הערכי� ועליית הפורמליז� ירידתראו מנח� מאוטנר (
הדיו� ; כרוכי� לבלי הפרד במתודולוגיה,  השיפוטובמיוחד, הערכי� שאות� נועד להגשי� המשפט

  . והדיו� בצורה מאירי� זה את זהתוכ�ב
, 737 כו עיוני משפט" עלייתה של שיטת הפרשנות התכליתית בישראל: הפרשניתהמהפכה "ניר קידר   2

738) 2002(.  
  .758' בעמ, ש�  3
אלא לשיטה סדורה המכוונת כיצד ראוי לשופט , אינני מתכוו� להשקפת עול� פוליטית" אידאולוגיה"ב  4

 .Joshua Bראו " יתאידאולוגיה שיפוט"משמעיות של המונח �על הרב. שיכריע בסכסוכי� הבאי� לפניו
Fischman & David S. Law, What is Judicial Ideology, and How Should We Measure It?, 29 

WASH. U. J.L. & POL’Y 133, 137–142 (2009).  
, 12 ש"ראו להל� ה( שיידו� ברשימה זו  התאחדות הסוחרי��"ולמוס בנושא אחרו� זה התעורר א! בדנגפ  5 

 ). לפסק דינו של השופט סולברג36–35 'פס;  לפסק דינה של הנשיאה נאור58' פס
במשפט הפרטי נית� להוסי! למשל את הרחבת . מניתי מוקדי מחלוקת בולטי� בתחומי המשפט הציבורי  6 

  ).163, 7 ש"לעניי� זה ראו להל� ה(היקפה של דוקטרינת תו� הלב ואת המחלוקת סביב פרשנות חוזי� 
על , כפי שמנסח אותה ברק,  הפרשנות התכליתיתה ההגמונית שלחו� החוזי� הוא חריג בולט לשליטת  7 

זה כשני עשורי� נטושה מחלוקת בתו� הרשות השופטת ומחו� לה בדבר . השיח הפרשני בישראל
: פרשנות החוזה במשפט הישראלי"קידר � רונית דוני�למשלראו (ת חוזי� המתודה הראויה לפרשנו

 681 ספר אליהו מצא" נאמנות הפרש�"נילי כה� ; )2017 (7 ט חוקי�" בעקבות התיקו� לחוק החוזי�
)). 2012 (5 מג משפטי�" עוד על פירוש והשלמה של חוזי�"איל זמיר ; )2015, עורכי�' אהר� ברק ואח(

, המחלוקת הזו מערערת על תוקפה של הפרשנות התכליתית כתורה פרשנית כוללתע� זאת ספק א� 
במוב� זה שהיא איננה משליכה על פרשנות טקסטי� משפטיי� אחרי� או מאתגרת את היסודות 

לעומת זאת פרשנות .  מחו� למסגרת המשפט הפרטיבייחוד –הפרשניי� שבליבת הפרשנות התכליתית 
ו חולשת על כל תחומי המשפט ומשפיעה ישירות ג� על פרשנות החקיקה שבה ממוקדת רשימה ז

,  בדומה.)163ש "ליחסי הגומלי� בי� פרשנות חוזי� לפרשנות חקיקה ראו להל� ה(חוקתית ומנהלית 
�  דיני מסי– יישו� הפרשנות התכליתית על חקיקה בתחומי משפט ספציפיי� עלקיימי� דיוני� ערי� 

) היעדר(על : � חס�"בג"אדרעי ' על מסי� ראו למשל יוס! מ; 25ש "על עונשי� ראו להל� ה(ודיני עונשי� 
ספר " על חוק יסודות המשפט ועל התעלמות מהלכות פסוקות והלכות שנפסקו, מתודולוגיה שיפוטית

אמת �מס: פרשנות דיני המיסי�"רפעאת עזא� ; )2017, עורכי�' אהר� ברק ואח (65 כה��שטרסברג
פרשנות חקיקת "אבי נוב ; )2014 (401 יח משפט ועסקי�" המשפט העליו��וזכויות האד� בפסיקת בית

 על תא! הדיוני� הללו אינ� מערערי� עקרוני)). 2010 (767 טו המשפט" בחזרה ללשו� החוק: מס
ואינ� מציעי� ) 740–739' בעמ, 2ש "לעיל ה, דר קיראו(הפרשנות התכליתית כשיטה הרמנויטית כוללת 

  . החובקות תחומי� נוספי�לה חלופות נורמטיביות
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הציג  8,הרבנות הראשית לישראל' גיני נבדיו� הנוס� בעניי� ובעיקר , מהעת האחרונה
סרטוט עניינה של רשימה זו ב.  לפרשנות התכליתיתפוטנציאלית השופט נע� סולברג חלופה

, הג� שהיא עודנה בחבלי לידתה וטר� מיושמת בעקביות. קווי� לדמותה של אותה חלופה
אטע� כי כבר היישו� המצוי משק� מתודה בעלת היגיו� פנימי קוהרנטי הנבדל מזה של 

 וחר�  גיני�"דנגוברא� ב'וגכפי שמצייני� השופטי� רובינשטיי� . הפרשנות התכליתית
אני מציע ולפיכ� , Originalismגישתו מזכירה את הגישה האמריקנית , הכחשתו של סולברג

  9.ָמק�ָרנתלכנותה 

 
  .11 ש"להל� ה ,גיני �"דנג 8

ת על מנ, וכיוצא באלה" מייבאת", "מיישמת", "מושפעת" מבשונה" מזכירה"ני משתמש במילה א  9 
במסגרת הנוכחית אני מותיר . להתרכז בפעולה השיפוטית כשלעצמה ולא בתנאי� שהובילו לצמיחתה

את השאלה א� יש קשר סיבתי בי� מגמות בפרשנות או בפוליטיקה השיפוטית בארצות " בצרי� עיו�"
ת את ולפיכ� ההצעה לכנו, מנ� סבור שיש קשר כזהוא� כי אני א(הברית לבי� עליית המקורנות בישראל 

שיפוטית , גישתו של סולברג מקורנות קשורה לא רק במשפט השוואתי אלא ג� בפוליטיקה השוואתית
  ).ואחרת

 היא Originalism� ג� מכיוו� ש–ה זהה לה נא� בפירוש אי, Originalism�אדגיש כי המקורנות דומה ל  
נית� לדבר על  ולכ� לא , ביניה� הבדלי� ניכרי�שאפשר שיהיוגג למשפחה של גישות �כותרת

Originalism ראו ( כמתודה אחידהLawrence B. Solum, What is Originalism? The Evolution of 
Contemporary Originalist Theory, in THE CHALLENGE OF ORIGINALISM 12 (Grant Huscroft & 

Bradley W. Miller eds., 2011)( , וג� מכיוו� , ק ולא החוקה בפרשנות החוגיניג� מכיוו� שעניי� פרשת
 והטקסט 74–72 ש"בהקשר זה ראו עוד להל� ה(שהמקורנות יוצאת מתו� עקרונות הפרשנות התכליתית 

 או – אלא גישה העומדת בפני עצמה Originalismאינה אפוא תרגו� של " מקורנות). "הסמו� לה�
  .ר שיש לה פוטנציאל כזהלמצע

שבארצות שלפיה� אי� כל מקו� להיקש בי� האקלי� הפרשני  )הקודמות לעליית המקורנות(לעמדות   
 .Gideon Sapir, Living Originalism – The Jewish Version, 7 JRSLM בישראל ראוש לזה הברית

REV. LEGAL STUD. 49, 51 (2013); Iddo Porat, The Use of Foreign Law in Israeli 
Constitutional Adjudication, in ISRAELI CONSTITUTIONAL LAW IN THE MAKING 151, 158 

(Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez & Aharon Barak eds., 2013))  להל�הספר :ISRAELI 

CONSTITUTIONAL LAW(. פט המש של דיני הפרשנות בישראל בתחו�" אמריקניזציה" בדבר לטענה
 – )31.5.2018, בנבופורס�  (מ"בע לביטוח חברה הפניקס' נ זליגמ� 9778/16א "בעקבות רע, המנהלי

ברירת " ,סבירה היא קבעה עצמה שהיא להוראות מאסדרת רשות של פרשנותה כאשר כי נקבע שבו
לקראת אמריקניזציה של המשפט  "תמיר אור� ראו – )40' פס, ש�( "המחדל תהיה לאמ� עמדה זו

 The Long March 8.6.2018" המהפכה הבלומה בפסק הדי� בעניי� זליגמ�? נהלי בישראלהמ
https://thelegallongmarch.wordpress.com/2018/06/08.  

 Helen Irving, Constitutional בסמכויות שיפוט אחרות ראו" ינליסטיות'אוריג"גישות ב לדיוני�  
Interpretation, the High Court, and the Discipline of History, 41 FED. L. REV. 95 (2013) 

 Stephen Brittain, The Case for an Originalist Approach to Constitutional; )אוסטרליה(
Interpretation in Ireland, 13 TRINITY C.L. REV. 71 (2010)) אירלנד( ;Gretchen Carpenter, 

Constitutional Interpretation by the Existing Judiciary in South Africa: Can New Wine be 
Successfully Decanted into Old Bottles?, 28 COMP. & INT’L L.J. S. AFR. 322 (1995) 

 Yvonne Tew, Comparative Originalism in Constitutional Interpretation in;)אפריקה�דרו�(
Asia, 29 SING. ACAD. L.J. 719 (2017)) מלזיה וסינגפור, הונג קונג, הודו(; Jorge M. Farinacci 

Fenós, Originalism in Puerto Rico: Original Explication and its Relation with Clear Text, 
Broad Purpose and Progressive Policy, 85 REV. JUR. U.P.R. 203 (2016)) פוארטו ריקו( ;Kerri 
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השופט סולברג החל לשטוח משנה פרשנית המאתגרת את הפרשנות התכליתית 
ניי� מתוכ�  ש12.התאחדות הסוחרי�� " ודנג11גיני �"דנג 10,גיני �"בג :בשלושה פסקי די�

התאחדות  לפרשת גיניבי� פרשת .  ה� גלגולי� של אותה פרשה–  גיני�"ודנגגיני � "בג –

שני המקרי� עוסקי� בסוגיות מרכזיות , לוראשית כ.  יש הרבה מ� המשות�הסוחרי�
בשתי ). התאחדות הסוחרי�(ויו� השבת ) גיני(הכשרות : ונפיצות של יחסי דת ומדינה

בהקשר של מתח  ובעיקר, יתמסחרבהקשר של פעילות " קוו וססטט"הפרשות התערער ה
בסמיכות זמני� , מלבד זאת. דתית�בי� עסקי� קטני� ועצמאיי� לבי� הרגולציה המדינתית

 בהרכבי� "דיו� נוס�"הליכי ונדונו ב ,קיבלו שתי הסוגיות הד תקשורתי ופוליטי נרחב
בשני המקרי� , לבסו�. צרי� שהיה על בית המשפט להכריע בה� בתו� סד זמנ, מורחבי�

 13,לתוצאה המשפטית הנכונה את זו של הממסד הדתי באשרתאמה עמדתו של סולברג 
אחרות יש חשיבות והג� שברי כי לנסיבות אלה . בניגוד לעמדת מרבית חבריו השופטי�

ברקע לפיתוח הגישה הפרשנית של סולברג והמשמעות שבהבנת התנאי� 
 האחרו� של הרשימה אתייחס לייחודיותו של המדג� קפרוב –פוליטית שלה �החברתית

במתודה הפרשנית לגופה במסגרת ניתוח  ברצוני להתרכז –ולקשיי� שבהכללה ממנו 
, ה פרשנית בישראל הוא חסרולוגיהטע� לגישה זו הוא שהדיו� במתוד. דוקטרינרי�פני�

קול הדעת או עילות קווי הגבול בינה לבי� עקרונות שיפוטיי� נבדלי� כמו היק� שי ובעיקר
 זיקוק סכמטי של 14;לא בכדי הקדיש ברק את מרצו לפיתוח תורה פרשנית. הביקורת

ניתוח וביקורת של האופ� בו , המתודה כעומדת בפני עצמה חיוני לש� הבניה והבהרה
  .שופטות מתרגמות טקסט לתוצאה

ווה  המתודה השיפוטית המתהכיצדמטרתה המרכזית של הרשימה היא אפוא להסביר 
  ורק בשוליי� תעלינה שאלות,השלטת בדי� הנוהג, של השופט סולברג חורגת מזו של ברק

בתו� כ� שואפת הרשימה לתרו� לעניי� האקדמי . מה זה אומר וא קרהלמה זה  כמו

 
A. Froc, Is Originalism Bad for Women? The Curious Case of Canada’s “Equal Rights 

Amendment”, 19 REV. CONST. STUD. 237 (2015)) קנדה.(  
  ). גיני�"בג: להל�) (6.6.2016, בנבופורס�  (הרבנות הראשית לישראל' גיני נ �6494/14 "גב 10 
  ).גיני �"דנג: להל�לעיל ו) (12.9.2017, בנבופורס�  (הרבנות הראשית לישראל' גיני נ �5026/16 "נגד 11 
לעיל ) (26.10.2017, בנבופורס�  (שר הפני�' התאחדות הסוחרי� והעצמאי� הכללית נ �3660/17 "נגד 12 

  ). התאחדות הסוחרי��"דנג: ולהל�
) 'בדימ( הצטר! המשנה לנשיאה  גיני�"כאשר בדנג,  זהות� הדתיתלפישתי הפרשות נחלקו השופטי� ב 13 

.  עשה כ� השופט הנדל התאחדות הסוחרי��"ואילו בדנג, סולברגהשופט רובינשטיי� לתוצאה שהציע 
 ניתוח כמותי והשוואתי :בית המשפט העליו�פסיקת בוחוק אידאולוגיה מרגל �ראו בעניי� זה קר� וינשל

" ותרהייתה הגור� המסביר החזק בי"זהותו הדתית של שופט , בסוגיות של חופש דת) (2016( 130
  ).להחלטותיו

א� כי הוא , רק א! הביע תקווה שיבואו בעקבותיו תרומות נוספות לביסוס תאוריה מקומית של פרשנותב  14 
על רקע התיאוריה הכללית יבקשו לקבוע את הקשר "לא ייחל לעליית מתודות מתחרות אלא למחקרי� ש

 החוקתי וענפי המשפט המשפט, תורת המשפט, בי� הפרשנות במשפט לבי� ההרמנויטיקה הכללית
ברק : להל�( )1992 (24–23 תורת הפרשנות הכללית –כר� ראשו� פרשנות במשפט אהר� ברק , "השוני�

 ושל עמדה זו ככלללניתוח ביקורתי של כתביו וגישתו השיפוטית של ברק ). תורת הפרשנות הכללית
, 81 כא עיוני משפט" התהוותהטקסט הברקי כקאנו� ב: קאנו�)ה(העמדות של " ראו רועי עמית ספציפית

113–114) 1997.(  



   ?תחילתה של ירידת הפרשנות התכליתית ועליית הָמקֹוָרנ	ת  ח"עתש על אתר יב משפטי�

    לקראת ויכוח פרשני במשפט הישראלי  

71  

לדומיננטיות של הנשיא ברק בשדה , מבית ומחו�, המתעורר כעת בהתבססות תגובות הנגד
 פרישתו נדמה שבשלה העת להערכה של ההתפתחויות  לקראת תריסר שני� מאז15.המשפט

וברוח זו מפנה הרשימה את הזרקור לתחו� , שחלו במשפט הישראלי ע� תו� עיד� ברק
יש חשיבות לניתוח האידאולוגיה השיפוטית של השופט  לצד זאת .המתודולוגיה הפרשנית

,  נוספותשני� 14�שמכה� בבית המשפט העליו� זה כשש שני� ועתיד לכה� בו כ, סולברג
המחקר בישראל חסר בניתוח גישותיה� העקרוניות של שופטי� . ארבע מה� בתפקיד הנשיא

 סולברג 16.לא רק רטרוספקטיבית אלא עוד במהל� כהונת� ,ספציפיי� למעשה השפיטה
 תי� קרובות בעמדות עצמאיותיהוא מקרה מעניי� לניתוח כזה מפני שהוא אוחז לע

לש�  .פוליטית ואידאולוגית,  משפטית–ול� מגובשת שמייצרות רוש� של תפיסת ע
, וברא�'רובינשטיי� וג, בשל פרישת� לגמלאות בסמיכות זמני� של השופטי� נאור, הדגמה

 17.שנדונו בהרכבי� מורחבי�בתיקי�  פסקי די� 17, 2017בר נובמ–ניתנו בחודשי� יולי
שיעור  – מקרי� שישהבומתוכ� אחז בעמדת מיעוט ,  מה�11�השופט סולברג היה שות� ל

 18.מכל שופט אחרגבוה בהרבה 

 
איל� סב� ; )2017 (605 מו משפטי�" העיד� השלישי: שיקול דעת שיפוטי"או אריאל בנדור וטל סלע ר 15 

  ).2017 (13, 13 המרחב הציבורי" הנגד הפוליטית למהפכה החוקתית�תגובת"
וגה סספרי� המשתייכי� ל,  לאחורכל הנוגע לניתוח מכלול פסיקותיה� של שופטי� בולטי� במבטב 16 

ספר ; )2015, עורכי�' אהר� ברק ואח (ספר אליהו מצא דוגמאות המאוזכרות במאמר זה ה�( " יובלספרי"
 כוללי� ))2017, אוהד גורדו� עור� (ספר אדמונד לוי; )2017, עורכי�' אהר� ברק ואח (כה��שטרסברג

  .לעתי� קרובות ניתוחי� מסוג זה
; )3.7.2017, בנבופורס�  (מ"סלקו� ישראל בע' ברניר נ�סירוגה 7115/14א "ע: לוגילפי סדר כרונו  17

הועדה לאישור ' פנקס נ�ארד �781/15 "בג; )19.7.2017, בנבופורס� (פלונית ' פלוני נ �919/15 "בע
, )אישור הסכ� ומעמד הילוד(הסכמי� לנשיאת עוברי� על פי חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� 

, בנבופורס�  (כנסת ישראל' קוונטינסקי נ �10042/16 "בג; )3.8.2017, בנבופורס� ( 1996–ו"התשנ
 8101/15מ "עע; )23.8.2017, בנבופורס�  (מפלגת ישראל ביתנו' טיבי נ �1525/15 "דנג; )6.8.2017

' מ נ"בע) 2007(שלמה תחבורה  3698/11א "רע; )28.8.2017, בנבופורס�  (שר הפני�' צגטה נ
המרכז האקדמי למשפט  �8260/16 "בג; )6.9.2017, בנבופורס�  (מ" שירותי אכיפה בע.ר.ג.מ.א.ש

טל טריידינג ' בנק לאומי לישראל נ 8447/15א "דנ; )6.9.2017, בנבופורס�  (כנסת ישראל' ועסקי� נ
 ,בנבופורס� (מ "אל על נתיבי אויר לישראל בע' צמח נ 5783/14א "דנ; )11.9.2017, בנבופורס� (גרופ 

פורס� (דמארי ' פקיד השומה רחובות נ 2308/15א "דנ; 145ש "להל� ה, חוק הגיוסעניי� ; )12.9.2017
, בנבופורס�  (שר הפני�' אבו ערפה נ �7803/06 "בג; 11ש "לעיל ה, גיני� "דנג; )12.9.2017, בנבו

התאחדות � "דנג; )13.9.2017, בנבופורס�  (טווק בוקובזה' אסר� נ 5625/16פ "דנ; )13.9.2017
 ).2.11.2017, בנבופורס�  (מדינת ישראל' סגל נ 5991/13פ "רע; 12ש "לעיל ה, הסוחרי�

 בנק, תחבורה שלמה, טיבי, קוונטינסקי, פלונישופט סולברג היה חלק מ� המותב בתיקי� בעניי� ה  18 
לפחות בסוגיה (ובדעת מיעוט ; )ש� (הסוחרי� התאחדות, אסר�, גיני, דמארי, הגיוס חוק, צמח, לאומי

השופטי� . הסוחרי� התאחדות, אסר�, גיני, הגיוס חוק, לאומי בנק, טיביבתיקי� בעניי� ) מסוימת
 2017סתיו �רחבי� בקי�היחידי� שאחזו בדעת מיעוט ביותר ממקרה אחד מבי� אלה שניתנו בהרכבי� מו

השיעור על ). 11 מקרי� מתו� 2(ומלצר ) 12 מקרי� מתו� 3(הנדל , )13 מקרי� מתו� 4(ה� רובינשטיי� 
ראו ) 95%–90%(הגבוה במיוחד של החלטות הניתנות פה אחד בבית המשפט העליו� של ישראל ככלל 

Keren Weinshall-Margel, Attitudinal and Neo-Institutional Models of Supreme Court Decision 
Making: An Empirical and Comparative Perspective from Israel, 8 J. EMPIRICAL LEGAL 

STUD. 556, 564 (2011);אנטומיה של שיח ומחלוקת בבית המשפט "מירו� גרוס ורו� חריס ,  יור� שחר
  ).1997 (758, 749 כ עיוני משפט"  ניתוחי� כמותיי�–העליו� 
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 השופט סולברג את הפרשנות יישומו שלאתאר את א  פרקב. הרשימה תתקד� כדלהל�
אתרכז בשאלות הפרשניות . כבסיס לדיו�, התכליתית בשלושת פסקי הדי� האמורי�

את נו וומשכ� לא אפרט את מכלול הסוגיות שנדו, עימ�  סולברגובהתמודדות שלשהתעוררו 
סולברג נדמה חצוי באשר לשאלת התאמת המתודה שהוא  . יתר השופטי�שהביעוהדעות 

נקוטה א� "זו אחרונה כשמצד אחד הוא מתעקש ששיטה , מקד� ע� הפרשנות התכליתית
אינה "הוא מודה כי המחלוקת שלו ע� חבריו  אחר ומצד 19,"ומקובלת עלי במלואה, בידי

 האופ�והוא טמו� בשאלת ,  שורש המחלוקת עמוק יותר; פרשנותו של החוקמהיא� בשאלה 
באמצעות , אבהיר כי האפשרות השנייה היא הנכונה ב פרקב 20".שבו יש לפרש את החוק

ה� מכיוו� , "מקורנות"העלאת הדברי� לרמת הפשטה גבוהה יותר וזיקוק מתוכ� של ה
;  הנוהגי�כליתית כיצד היישו� אינו עולה בקנה אחד ע� עקרונות הפרשנות הת–" שלילי"

א� . ה� הרצויי� לפי המתודה שיושמה בפועל חלופיי� אילו עקרונות –" חיובי"ה� מכיוו� 
 זו שאלה , הפרשנות התכליתית ובכללמול ל,מנ� המתודה ראויה מבחינה נורמטיביתוא

או (השופט סולברג שעשה אינני שואל א� הניתוח ; נפרדת שאותיר לשיפוטה של הקוראת
אני חותר רק להבי� מה עשה ". גרוע"או " טוב", "שגוי"או " נכו�) "פטי�מי מיתר השו

 הוא התחקות מסד המתודולוגי למקורנותטענתי תהיה שה. הפרשנות התכליתית מ� אחרת
לפיכ� . אחר הכוונה המקורית של המחוקק כפי שהיא מתבטאת בנתוני� חיצוניי� ללשו�

, של ערכי היסוד של השיטה, של הלשו� משקל� גובר משקל ההיסטוריה החקיקתית לעומת
;  בעיקרוהיסטורי�הפרשנות נתפסת כפרויקט אמפירי; חקיקתית�ושל ההיסטוריה הפוסט

אטע� עוד כי היבדלות המקורנות . והמועד הקובע לפירוש החוק הוא מועד החקיקה
תפיסות העול� י� י� עקרוניי� בפערמהפרשנות התכליתית מבחינה מתודולוגית משקפת 

, הפרדת רשויות, ודאות, לערכי� כמו איזו�בנוגע פוטיות של השופטי� סולברג וברק השי
ארחיב מעט את העדשה ואניח יסודות ראשוניי� למיפוי  ג פרקב. ומושג הפרשנות עצמו

, פסקי די� נוספי� עמדתו הפרשנית של השופט סולברג כפי שהיא באה לידי ביטוי בכמה
העיצוב , תהיות באשר לאפיקי הקליטהב אסכ�ו ,"ז�אקטיבי"אגב התייחסות ג� לשאלת ה

 .וההשפעה של המקורנות במשפט הישראלי

הפרשנות התכליתית בפרשת גיני את השופט סולברג  "יישו�". א
 ובפרשת התאחדות הסוחרי�

, העותרי�". כשרות אלטרנטיבית" עיקר� בהקמת מער� של גיניהעובדות שברקע לפרשת 
יגו בבתי העסק שלה� תעודות שהכילו הצהרה על שמירת הצ, בעלי מסעדות בירושלי�

 לאחר שהעותרי� ניתקו – הרבנות הראשית מאתא� לא הונפקו , כללי הכשרות לפי ההלכה
בעקבות זאת קנסה  21".השגחה פרטית", עצמאי  אלא במסגרת מיז�–את קשריה� עימה 

 
  . לפסק דינו של השופט סולברג28' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"נגד 19 
  . לפסק דינו של השופט סולברג2' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"נגד 20 
איר את ההקשרי� החברתיי� השוני� שעשויי� לה, תחומיי��יני הכשרות מעוררי� מגוו� דיוני� בי�ד 21 

אוכל ודת : יחסי� לא כשרי�"למחקרי� עדכניי� בנושא ראו שי יהושע לביא . גיניהמשיחי� ע� פרשת 
 669 עיוני� במשפט ואוכל: לח� חוק –משפט חברה ותרבות  "בגבולות ומגבלות התבונה הסוציולוגית
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, ר הונאה בכשרותלחוק איסו) א(3אות� הרבנות הראשית בנימוק שהפרו את הוראת סעי� 
בעל "הקובע כי , בלב המחלוקת המשפטית עמדה פרשנותו של סעי� זה. 1983–ג"התשמ

". אלא א� כ� ניתנה לו תעודת הכשר, בית אוכל לא יציג בכתב את בית האוכל ככשר
רבני� הפועלי� מטע� הרבנות הראשית , לחוק) א(2לפי סעי� , מוסמכי� לתת תעודת הכשר

 הוצגו שלוש גיני� "לפני בית המשפט בבג 22)).2)(א(2' ס(ני� מקומיי� או רב ))1)(א(2' ס(
ולפיה , ה הפרשנות שהציעו העותרי�ניצבבקצה האחד . לחוק) א(3' פרשנויות להוראת ס

ואי� נפקא ,  אי� בכ� משו� הפרה של החוק,א� הדברי� הכתובי� בתעודה ה� דברי אמת
בקצה השני . למנוע הטעיה של הצרכני�שהרי תכליתו היא , מינה מי העניק את התעודה

, בחוק וסמ�שלא הולפיה כל מצג כשרותי שנת� גור� , עמדה פרשנותה של הרבנות הראשית
בתוו� . מטעה את הצרכ� ומנוגד לתכלית החוק ,מפר את הוראות הדי� לפי לשונ� הברורה

הציע ש "היועמ 23).ש"היועמ: להל�( בי� שתי הגישות התייצב היוע� המשפטי לממשלה
הכשרות ושאינ� מטעי�  לפרש את החוק כמתיר להציג מסמכי� המעידי� על שמירת דיני

 ולפיכ� ,"כשר"עוד אינ� משתמשי� במונח  כל – את הציבור באשר לגור� שהעניק אות�
ש בתנאי� "עומדות לגישת היועמ" השגחה פרטית" תעודות 24".תעודת הכשר"אי� לכנות� 

 .הללו
 ותרגומה  סדורה בהקניית כלי� לחילו� משמעות מ� הטקסטמהותה של מתודה פרשנית

התוצאות השונות שהציעו הצדדי� מעוגנות כול� בפרשנות . להוראה נורמטיבית מחייבת
. וכל צד הדגיש לפני בית המשפט את כללי הפרשנות המשחקי� לטובתו, התכליתית

קבועי� בחוקי עקרונות החוקתיי� הה לפיהעותרי� פנו לכלל שלפיו יש לפרש חוקי� 
הרבנות הראשית הדגישה את ; בראש� זכויות חוקתיות ובמקרה דנ� חופש העיסוקו, היסוד

 
בחינת הצידוק לאסדרת רישו� ? בדלה כשרהה"אס! הרדו! ; )2017, יופי תירוש ואייל גרוס עורכי�(

  ).2016 (65 ח מעשי משפט" מזו� כשר לצד היעדר אסדרת רישו� מזו� טבעוני בישראל
  ).1983–ג"התשמ, לחוק איסור הונאה בכשרות )3)(א(2' ס(רבני� צבאיי� , ל"בצהו 22 
השמיע את עמדתה אופ� חריג הורה בית המשפט ליוע� המשפטי לממשלה לאפשר לרבנות הראשית לב 23 

בית המשפט לא סיפק טע� . לאחר שהתגלה כי הדעות חלוקות בקרב רשויות המדינה, בנדו� בנפרד
שעל , "בקול אחד" ולפיה� המדינה מדברת בערכאות –המנוגד לנוהג ולהלכה , משכנע להצדקת צעד זה

ת השלטו� התנועה למע� איכו �5134/14 "ראו למשל בג(השמעתו אמו� היוע� המשפטי לממשלה 
בכמה "וראו מנגד אד� שנער ; )14.11.2016, בנבופורס�  (23' פס, מועצת מקרקעי ישראל' בישראל נ

 361 לח עיוני משפט" על מת� מעמד לרשות חולקת בהליכי� משפטיי�? קולות מדברת המדינה
 ש סבור שהעמדה"שבו הוצע כי כאשר היועמ, ח ועדת שמגר"השופט סולברג ציטט מדו)). 2016(

,  גיני�"בג(ראוי שיתיר ייצוג נפרד , גלויברור ויחוקית בב�ממשלתית החולקת עליו איננה בלתי�הפני�
,  עמדה זו לא התקבלהדבר א� בסופו של ,) לפסק דינו של השופט סולברג26–21' פס, 10 ש"לעיל ה

רה זה הותר הייצוג הנפרד לרבנות הראשית כי במק, כעולה מהסברו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�
" ח ועדת שמגר"וראינו כ� כחריג ברוח דו, שכ� סברנו כי התמונה שלפנינו אינה שלמה בלעדי זאת"
 �"בדנג. הסוגיה לא נדונה בדיו� הנוס!). ד לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�' פס, ש�(

והנשיאה , מנוגדת לזו של המדינה, ע� שר הפני�הפ, תה עמדת הגו! המשיבי שוב היהתאחדות הסוחרי�
 כ� יוצגה בפנינו וכ� ראוי שתיוצג –עמדת המדינה : "נאור הביעה את דעתה כי אי� מקו� לייצוג נפרד

, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג" ( היא זו שנקבעת על ידי היוע� המשפטי לממשלה–בפנינו 
  ). לפסק דינה של הנשיאה נאור45' פס

'  לפסק דינו של השופט סולברג ופס18–11' פס, 10ש "לעיל ה,  גיני�"מדות הצדדי� מפורטות בבגע 24 
  . לפסק דינו של השופט שה�3–2
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ש הזכיר "היועמ;  ואת ההרמוניה שבי� סעיפיו השוני�החוק של לשו�" טבעית"המשמעות ה
שבגינו יש להעדי� פרשנות מצמצמת לאיסור המוטל על , את הפ� הפלילי של הקנסות

 עומדת לימינו – למנוע הטעיית הצרכני� –כל צד טע� שתכלית החוק , מזהחשוב  25.הפרט
טר� שאדו� ביישו� כללי הפרשנות התכליתית על המקרה  .ומובילה למסקנה המועדפת עליו

  26.אזכיר את עיקריה�, הנדו�
כידוע שגבולות הלשו� תוחמי� את גבולות  קרו� הבסיסי בפרשנות התכליתית הואיהע

 שחולקת שיטה זו ע� יתר שיטות הפרשנות המקובלות במשפט  נקודת מוצא27,הפרשנות
,  בתו� גבולות הלשו� על הפרש� לערו� איזוני� שוני� באמצעות מושג התכלית28.המשווה

פירוש "על הפרש� התכליתי לתת לטקסט את ה. במשמעויות שונות שאותו טוע� ברק
דהיינו  29,"בטקסט הטבועההמקיי� בצורה הטובה ביותר את תכליתה של הנורמה 

של התכלית  שקילה באמצעות ,האינטרסי� והערכי� שהנורמה באה להגשי�, המדיניות
: התכלית הסובייקטיבית היא עובדה אמפירית. הסובייקטיבית והתכלית האובייקטיבית

 באשר למטרות – 30"מחוקק"כוונת ה,  וכאשר עסקינ� בחקיקה–כוונת מחבר הטקסט 

 
פירושי� סבירי� נית� די� ל: "הקובע, 1977–ז"התשל, כא לחוק העונשי�34' קרו� פרשני זה קבוע בסיע 25 

יוכרע העני� לפי הפירוש המקל ביותר ע� מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי , אחדי� לפי תכליתו
על "ראו בעניי� זה אהר� ברק . 1994 משנת 39' ההוראה נוספה לחוק העונשי� בתיקו� מס". אותו די�

 !?פרשנות מרחיבה בפלילי�"רו 'בועז סנג; )2002 (347 יז מחקרי משפט" פליליתפרשנותה של הוראה 
המשפט העליו� �על נשיא בית'? אי� מחוקק מבלעדי המחוקק ולו בלבד נתכנו עלילות החקיקה'האומנ� 
' פלוני נ 7128/16פ "ע; )2003 (165 ג עלי משפט" על והספד לכלל הפרשנות המצמצמת�כמחוקק

 בהקשר לעקרו� הפרשנות גיני �"לביקורת על בג. )16.5.2018, בנבופורס�  (22–10' פס, מדינת ישראל
משפט נגד , כשרות נגד נאמנות, יהדות נגד כשרות: �"כשר בג"המצמצמת בפלילי� ראו אס! הרדו! 

. ")�"כשר בג"הרדו! : להל� ()2016 (6, 60  מבזקי הארות פסיקה– זכויות אד�: המשפט ברשת" שינוי
 העניי� איננו ש� אלא בסוגיות של משפט שורש, גינילמרות ההיבט הפלילי הנוכח בפרשת , לעניות דעתי

 לעקרו� הפרשנות קט�בדי� מייחסי� אפוא השופטי� בשני הגלגולי� של הפרשה משקל . מנהלי וחוקתי
, גיני �"דנג;  לפסק דינו של השופט סולברג55' פס, 10ש "לעיל ה, גיני� "ראו בג(המצמצמת בפלילי� 

  ).רובינשטיי�) 'בדימ(ה לפסק דינו של המשנה לנשיאה ' פס, 11 ש"לעיל ה
מאמרי� האוחזי� אלפי בספרי� וב, ידי אהר� ברק בפסקי די�בקרונות הפרשנות התכליתית נפרשו ע 26 

וברי שבמסגרת זו לא אוכל לשטוח אלא את העיקרי� , )הג� שה� מכילי� חזרתיות רבה(עמודי� 
לפירוט על הפרשנות . שמטבע הדברי� יחטא למורכבות�, רלוונטיי� לדיו� הנוכחי בקיצור נמר�ה

; )פרשנות תכליתיתברק : להל�) (2003 (פרשנות תכליתית במשפטהתכליתית ראו למשל אהר� ברק 
 Stanley Fish, Intention Is All Thereלביקורת ראו ; 2ש "לעיל ה, היסטורי ראו קידר�להקשר השוואתי

Is: A Critical Analysis of Aharon Barak’s Purposive Interpretation in Law, 29 CARDOZO L. 
REV. 1109 (2008).  

פרשנות ברק : להל�) (1993 (85–81 פרשנות החקיקה –כר� שני פרשנות במשפט או למשל אהר� ברק ר 27 
  ).החקיקה

 279) 4(ד נח"פ, ר"התצ' סרדיוק נ 2524/01פ "בעקבות רע: בולות היצירה השיפוטיתג"או רונ� פרי ר 28 
  ".מעורער�בלתי"שמגדיר את הכלל , )2006 (554, 541 ט משפט וממשל)" 2004(

  .373בעמ& , 14ה$ש  לעיל, תורת הפרשנות הכלליתרק ב 29 
 בגיבוש כוונה כאשר יוצר הטקסט המשפטי הוא גו! קולקטיבי ראו ליטיי� והיישומיי�אעל הקשיי� האנ  30

 לפסק דינו 5–4' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג; 180–177' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק 
 לפסק דינה של 11' פס, 12ש "לעיל ה, סוחרי� התאחדות ה�"דנג; וברא�'ג) 'בדימ(של המשנה לנשיאה 

 .John F. Manning, Inside Congress’s Mind, 115 COLUM. L למשלעוד ראו . ארז�השופטת ברק
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המקור המרכזי המסייע בידי הפרש� בבירור התכלית  31.במועד החקיקה ,שביקש להגשי�
לי� עולה ישל המ" הטבעית והרגילה"וחזקה שממשמעות� , הסובייקטיבית הוא הלשו�

במעמד זהה מבחינת קבילות א� משני מבחינת משקל מצויי� מקורות . כוונת היוצר
 :ורמטיבית נהתכלית האובייקטיבית היא קביעה 32.חיצוניי� ובראש� ההיסטוריה החקיקתית

  ברמת הפשטה נמוכה זהו33.המטרה החברתית הראויה של החוק נכו� למועד הפירוש

התכלית  34". של השיטה�רצוה" –וברמת הפשטה גבוהה יותר , "רצונו של היוצר הסביר"
האובייקטיבית נלמדת א� היא מ� הטקסט כמו ג� ממגוו� של מקורות חיצוניי� המרכיבי� 

המבנה , ובה� עקרונות היסוד של השיטה, מעליו הפרושה "יה הנורמטיביתיהמטר"את 
המשפט העברי , המער� החקיקתי כולו, ההלכה הפסוקה, חוקתי של המשטר�הדמוקרטי

" חזקות תכלית"עוד מסתייעת הפרשנית בהקשר זה בחזקות שברק מכנה . והרקע החברתי
זכויות אד� , ותהגינ, כמו ודאות, שבאמצעות� מקודמי� הערכי� הנורמטיביי� של השיטה

חזקה שתכלית אובייקטיבית ספציפית של חוק , למשל 35.ומיושבי� זה ע� זה, ודמוקרטיה
לא תימצא נוגדת את התכלית האובייקטיבית ) הפתרו� המוצע בו לבעיה חברתית מסוימת(

על פני   אלא כאשר עדיפותה של הראשונה,)חוקתיי��קידו� עקרונות דמוקרטיי�(הכללית 
  36".משמעית�ברורה וחד, מפורשת" ביטוי בלשו�השנייה באה ל

ייחודה של . התכלית הסופית מורכבת מהתכליות הסובייקטיבית והאובייקטיבית ג� יחד
הכרעה  תחת  בחתירה להלימה בי� התכליות הללו37,כ� ברק, הפרשנות התכליתית

שאיפתו של הפרש� אינה צריכה להיות לניצחו� בהתנגשות אלא לאחדות : "קטגורית
  זו ע� זועל הפרש� לעשות כל אשר לאל ידו כדי ליישב את התכליות השונות 38".לשלמותו

אינטגרציה בי� לו על מנת להביא לסינתזה, ולצמצ� את הקונפליקט ביניה� כשהוא מתעורר
שומה עליו לבחור מבי� מגוו� התכליות , כ� 39.לרצו� השיטה) הממשי(רצו� היוצר 

 , שעולות בקנה אחד ע� התכלית האובייקטיביתהסובייקטיביות האפשריות את אלה
מנ� קיי� ובמקרי� החריגי� שבה� א. מעיקרואמור להימנע הקונפליקט  40.הפ�לו

הפרשנית התכליתית תפעיל שיקול דעת בהעדפת התכלית , נמנע קונפליקט בלתי
 אופי: מיקומו של הטקסט על פני כמה רצפי� מרכזיי�לפי הסובייקטיבית או האובייקטיבית 

; היק� הענייני� המוסדרי� בו; חלו� הזמ� מאז יצירת הטקסט; מפרטי לציבורי, משפטי
; או עקרונות) סטנדרטי�(אמות מידה , א� הוא כולל כללי�; אופי המשטר שבו הוא מתקיי�

 
REV. 1911 (2015); Kenneth A. Shepsle, Congress is a “They,” not an “It”: Legislative Intent 

as Oxymoron, 12 INT’L REV. L. & ECON. 239 (1992).  
  .202–201' בעמ, 27ש "לעיל ה, פרשנות החקיקהברק   31
  .190–182' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   32
  .203–202' בעמ, 27ש "לעיל ה, פרשנות החקיקהברק   33
  .195' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   34
  .224–220' בעמ, ש�  35
  ).יידוע הושמט (429' בעמ, ש�  36
  .233' בעמ, ש�  37
  .756' בעמ, 27ש "לעיל ה, פרשנות החקיקהברק   38
  .234' בעמ, 26ש " לעיל ה,פרשנות תכליתיתברק   39
  .163–161' בעמ, ש�  40
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 כל הפרמטרי� הללו יובאו בחשבו� 41.חקיקה אזרחית מול פליליתבעיקר , והתוכ� המסוי�
 42".עד לרגע הפרשנות) וא� לפני כ�( הטקסט מרגע היוולדו על חייו של"בגדרי השקפה 

שיקול ו תכלית, לשו�: "העל המנחי� של הפרשנות התכליתית ה� שלושה�עקרונות, לסיכו�
  43".דעת

דעת רוב מבחינת התוצאה  (גיני� "בגשכתב את חוות הדעת המרכזית ב ,השופט סולברג
 לביכור הפרשנות שהציעה הרבנות ייש� את העקרונות הללו באופ� שהוביל, )44הפרשנית
שכ� כפי שיובהר הוא סוטה למעשה מהוראות הפרשנות , יישו� לכאורי; הראשית

תעודת "להעניק יכולי� פרטיי�  כי ג� גורמי�, פרשנות� המוצעת של העותרי�. התכליתית
 לחוק 2הואיל וסעי� .  לשו� החוק–נדחתה כבר בשלב הבחינה הראשוני , כדי�" הכשר

ככזו שמעניקי� הגופי� המוסמכי� מטע� " תעודת הכשר"הונאה בכשרות מגדיר איסור 
, והואיל ואי� להלו� פרשנות המעמידה את סעיפי החוק בסתירה זה לזה, הרבנות בלבד

לכל תעודת הכשר באשר "לפי החוק כמתייחסת " תעודת הכשר"נקבע שפרשנות המונח 
אינה מתיישבת , �2 לכ� לפי סעי� לרבות תעודה שאינה מטע� הגורמי� המוסמכי, היא

קביעה זו עולה , אכ� 45". להידחות–ומשכ� אחת דינה , אפוא ע� הקשרו הפנימי של החוק
" המידה הפרשנית" את בית המשפט ייש�. בקנה אחד ע� שיטת הפרשנות התכליתית

)Canon of Interpretation ( משמעותו של דיבור נקבעת על פי סביבתו"המקובלת שלפיה" ,
גידור מתח� המשמעויות הלשוניות  לש�מידה פרשנית זו הפרשנות התכליתית מאמצת ו

יותר מרכזי  זאת הג� שככלל הפרשנות התכליתית מועידה תפקיד 46.של הטקסט המשפטי
והיא מעדיפה שלא לצמצ� מלכתחילה , בי� סעיפי חוק במסגרת קביעת התכליתשלהרמוניה 

קבע , פרשנויות האחרות נכנסות בתו� מתח� זה שתי ה47.את מתח� האפשרויות הלשוניות
 על התכלית הסובייקטיבית 48.ה� על סמ� בחינה תכליתיתיניולפיכ� יש להכריע ב, סולברג

פרוטוקולי� של מליאת הכנסת (למד סולברג מעיו� מעמיק בהיסטוריה החקיקתית של החוק 

 
  .255–234' בעמ, ש�  41
  .234' בעמ, ש�  42
  .259' בעמ, ש�  43
ויש בי� שלושת השופטי� , זהו אחד מאות� פסקי די� שבה� ההבחנה בי� רוב למיעוט אינה ברורה וחדה  44

ה אחד הוחלט על דחיית העתירה במוב� זה שפרשנות פ, כ�. בסוגיות השונות" קואליציות"מגוו� 
מבחינת התוצאה . חוקתי�העותרי� לחוק איסור הונאה בכשרות נדחתה והוא לא נמצא בלתי

כי תחולת פסק הדי� ,  בניגוד לדעתו של השופט סולברג, השופטי� רובינשטיי� ושה� קבעו,האופרטיבית
, מבחינת התוצאה הפרשנית; שא מחדש הנויהיה אפשר לפתוח אתתוגבל לשנתיי� שאחריה� 

מבחינת ; בניגוד לדעתו של שה�, רובינשטיי� וסולברג קיבלו את הפרשנות שהציעה הרבנות הראשית
הוסכ� פה אחד כי התכלית הסובייקטיבית היא הענקת מונופול לרבנות , ההנמקה לתוצאה הפרשנית

 �"בג(ת האובייקטיבית היא צרכנית א� שה� הצטר! לסולברג בקביעה שהתכלי, בהנפקת תעודות הכשר
רובינשטיי� סבר שאי� בי� התכליות ואילו , ) לפסק דינו של השופט שה�15' פס, 10ש "לעיל ה, גיני

לפרשנות שנת� סולברג לחוק " מצטר!"א� כי ביסודו של דבר הודיע רובינשטיי� כי הוא , הבדל ממשי
  ).דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�יד לפסק ' פס, ש�(

  . לפסק דינו של השופט סולברג34' פס, ש�  45
  .152–151, 146–145' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   46
  .185–182' בעמ, ש�  47
  .ל השופט סולברג לפסק דינו ש35' פס, 10ש "לעיל ה,  גיני�"בג  48
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לא רק למנוע הטעיה ממנה עולה כי המחוקק ביקש ש, )חוק ומשפט, ושל דיוני ועדת החוקה
אסדרת הענקת מונופול על בלייחד את מער� הכשרות ג� אלא , של הצרכני� בעלמא

מוסדי " תו תק�"לש� שמירה על , לגורמי� המוסמכי� בלבדופיקוח עליה� תעודות הכשר 
 מכא� שהתכלית 49".מרחב ההונאה וההטעיה של הצרכני�"בתחו� הכשרות שיצמצ� את 

בלעדיות הגורמי� המוסמכי� על  – מצעי שנבחר למימושההסובייקטיבית כרוכה בא
פרשנות המבקשת לצמצ� את המונופול של הרבנות רק לשימוש  ואילו – אסדרת הכשרות

 50".תחת אופי ההסדר שביקש המחוקק ליצור, הלכה למעשה, חותרת ","כשר"במונח 
שתי : הפוכהלעומת זאת השופט סולברג מצא כי התכלית האובייקטיבית מובילה לתוצאה 

הפרשנויות המתחרות מגשימות את תכלית מניעת ההכשלה של המבקשי� לשמור על דיני 
ש מובילה להרמוניה חקיקתית כוללת "א� רק הפרשנות המצמצמת שהציע היועמ, הכשרות

באשר היא מצמצמת את הפגיעה בזכות החוקתית לחופש , ולקידו� ערכי היסוד של השיטה
  51.חופש העיסוק: יסוד�הקבועה בחוק, עיסוק

 אפוא התנגשות בי� התכלית הסובייקטיבית לתכלית כי קיימתקבע  השופט סולברג
 של נתוני� במצב זה בחר להעדי� את התכלית הסובייקטיבית משו� קיומ�. האובייקטיבית

הפגיעה המצומצמת בעקרונות משו�  ו,על כוונת המחוקק מצד אחד" ברורי� ואמיני�"
מצד , מידת הפגיעה בחופש העיסוקבדבר בי� שתי הפרשנויות גדול פער אי�  מאחר ש,יסוד
כפי שיבואר , א� החשוב לענייננו, הגיונו של הכלל הפרשני שנקבע אולי בצידו 52.אחר

 .כללי הפרשנות התכליתיתאת  חזיתית  סותרהוא שהכלל, בהמש�
מיעוט מצא את עצמו סולברג בדעת ,  בהרכב מורחבגיני �"בגמשהתקיי� דיו� נוס� ב

ומתו� עמדה זו יצק תוכ� אל הכלל , לחוק איסור הונאה בכשרות) א(3באשר לפרשנות סעי� 
 שכתבה את חוות הדעת העיקרית, הנשיאה נאור. שניסח בגלגול הראשו� של הפרשה

 המובילה לפרשנות –מצאה הלימה בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיבית ,  גיני�"דנגב
קבעה כי שתי התכליות ג� יחד נועדו למנוע הטעיה של הצרכ� הנשיאה . ש"שהציע היועמ

תכלית זו עולה בקנה אחד ע� תכליות אובייקטיביות נוספות בדמות הגנה . שומר הכשרות

 
  .45' פס, ש�  49
  .48' פס, ש�  50
  .52–51' פס, ש�  51
 אינו  שתי הפרשנויותבי�פער בפגיעה בחופש העיסוק כ� שההנימוקי� שסיפק סולברג ל. 54' פס, ש�  52

; סבירות לש� קבלתהלא אי� דרישות עקרוניות ;  ה� שאי� חובה על בית עסק להחזיק תעודת הכשרגדול
שהרי הגשת , ספק א� הנימוקי� הללו משכנעי�). 68' פס, ש�(פה  מצג כשרותי בעלאי� מניעה להציג ו

 ולפיכ� התוצאה גוזרת על העותרי� ,העתירה מעידה על התנגדות עקרונית לשיתו! פעולה ע� הרבנות
כבתי אוכל ; איסור מוחלט להציג כל תעודה כתובה שהיא הנוגעת לשמירה על סטנדרטי� של כשרות

לאומד� נזק בגי� שלילת תעודת כשרות מבית אוכל  (גדולהעה בעסקיה� תהא כנראה בירושלי� הפגי
 46' פס, רב העיר אשדוד' קומפורטי נ 14�01�25538) מחוזי מרכז(א "ראו ת) קונדיטוריה באשדוד(
שיעור אובד� ההכנסות הפוטנציאליות בשל עצ� נטילת תעודת הכשרות ) ("15.2.2018, פורס� בנבו(

סיוני האישי אוסי! כי במש� כשנתיי� התגוררתי סמו� לאחד מבתי העסק ימנ")). 30%�עומד על כ
פעמי� רבות ראיתי לקוחות ). 2בית הקפה שבבעלות העותר , "קרוסלה ("גינישעליה� נסבה פרשת 

ומקבלי� הסבר על מער� הכשרות האלטרנטיבי והפניה לתעודה , פוטנציאליי� שואלי� א� המקו� כשר
 2אי� לי כל קשר אישי לעותר , למע� הסר ספק(מרבית� נשארו , חלק מהלקוחות עזבו. רהתלויה על הקי

  .)או לבית העסק שלו
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א� , חופש הדת והאוטונומיה של הסועד, על ערכי יסוד חוקתיי� ובראש� חופש העיסוק
ופול לרבנות הראשית בחלוקת היא מת� מונוסותרת תכלית סובייקטיבית נוספת של החוק 

משו� הפגיעה , על השנייה לסגת מפני הראשונה הנשיאה קבעה כי 53.תעודות הכשר
העובדה שהתכלית הסובייקטיבית , הזמ� שחל� מאז נחקק החוק, הפחותה בעקרונות יסוד

רוב השופטי�  54.הסותרת נעדרת מלשו� החוק והיותה טפלה לתכלית הצרכנית העיקרית
 כי בית אוכל רשאי להציג מצג אמת בדבר המזו� גיני� "דנגולפיכ� נקבע ב ,הצטרפו לנאור

  55".כשר"מילה  אינו נוקט את הקרי, "תעודת הכשר"הנמכר בו כל עוד הדבר אינו עולה כדי 
וכעת לא רק פרט אותה  ,לעומת רוב חברי ההרכב נותר השופט סולברג אית� בדעתו

ולטעמי ", הדגיש כי לדידו יש לתת משקל נכבד, �כ. לפרטי� אלא ג� שיווה לה נופ� עקרוני
להיסטוריה החקיקתית בתלות במידת אמינותה בשיקו� דעת� של " א� משקל מכריע

אובייקטיביות וניטרליות , הפרדת רשויות, הגיו� בריא"מפאת שיקולי� של זאת  .המחוקקי�
גלה סתירה  נפקות הדברי� בפועל היא שכאשר מת56".ודאות משפטית, של מעשה השפיטה

בטוחה , אמינה"היא א� הראשונה עדיפה , בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיבית
כ� ג� במקרה שבו לכוונת המחוקק יש אחיזה א� לא ביטוי מפורש בלשו�  57".וברורה

משו� שהתאמת החוק לעקרונות חוקתיי� ממילא נבחנת במסגרת הלי� שיפוטי , החוק
וחוק איסור הונאה בכשרות , גיני� "בגמנ� נערכה בושא(הוא הביקורת החוקתית , נפרד

טשטוש של הגבול בי� פרשנות , לשיטת סולברג, היתה מסקנה אחרת). 58צלח אותה
ורק אז לבחו� א� היא מתנגשת , מכיוו� שיש ראשית להתחקות אחר תכלית החוק, לביקורת

חוקתית עניינה הבחינה ה, המצויהפרשנות עניינה בחוק : "ע� עקרונות היסוד של השיטה
על הצגת מצג (הפה שאסר : " וכ� סיכ� את הדברי� סולברג59".רצוי)�בלתי(הבחוק 

חוקתית �והיא אינה בלתי, משידענו מהי כוונת המחוקק; הוא הפה שיתיר, )כשרותי כלשהו
  60". לא עלינו המלאכה לגמור–

מצא ג נ לגישתו הפרשנית המתגבשת של השופט סולבר– אחרו� לעת עתה –חיזוק נוס� 
.  ושג� בו אחז בדעת מיעוט,גיני� "דנגשנית� כחודש לאחר , התאחדות הסוחרי�� "דנגב

לאחר שעיריית תל אביב תיקנה , מרכולי� בשבת עניינה של פרשה זו בשאלת הפעלת� של
 62.נקבעו חריגי� מסוימי� לאיסור על פתיחת עסקי� בשבת ו61,את חוק העזר הרלוונטי

 עסקי� שביקשו לקבוע איסור גור� על פתיחת מרכולי� בשבת התיקוני� נתקפו מצד בעלי

 
  . לפסק דינה של הנשיאה נאור23–18' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  53
  .24' פס, ש�  54
  .27–26' פס, ש�  55
  .ברג לפסק דינו של השופט סול8–7' פס, ש�  56
  .15' פס, ש�  57
  .106ש "ראו ג� להל� ה.  לפסק דינו של השופט סולברג69–56' פס, 10ש "לעיל ה,  גיני�"בג  58
  . לפסק דינו של השופט סולברג16' פס, 11 ש"לעיל ה, גיני �"דנג  59
  .24' פס, ש�  60
  .1980–�"התש, )פתיחת� וסגירת� של חנויות(יפו �אביב�חוק עזר לתל  61
  . לפסק דינה של הנשיאה נאור12–1' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"לפירוט ראו דנג  62
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לחוק שעות עבודה ) א(א9 נסבה בעיקר על הוראת סעי� 63הסוגיה הפרשנית שעלתה. בעיר
בימי המנוחה הקבועי� כמשמעות� בפקודת סדרי : "שלשונו, 1951–א"התשי, ומנוחה

ולא בעל מפעל , כתולא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלא, 1948–ח"תש, השלטו� והמשפט
, ג� הפע� מפי הנשיאה נאור,  דעת הרוב."ולא יסחר בעל חנות בחנותו, תעשיה במפעלו

מפתיחת העסקי�  בשונה ,קבעה כי האסדרה הקבועה בסעי� נוגעת לאנשי� העובדי�
 לאותו 9כ� בהתבסס בי� היתר על קריאה משולבת של ההוראה ע� זו של סעי� . כשלעצמה

על ו, "12עסקת עובד במנוחה השבועית אסורה א� לא הותרה לפי סעי� ה"הקובע כי , חוק
לפיה� עניינו ש, )1969 משנת 1' תיקו� מס(א 9' דברי ההסבר לתיקו� שהוסי� לחוק את ס

 עוד עמדה הנשיאה על כ� שפקודת 64.עובדי� שכירי�ג� למי שאינ� איסור אותו בהרחבת 
ית להתקי� הוראות שעניינ� פתיחת  מסמיכה את הרשות המקומ65]נוסח חדש[העיריות 

וממילא הוראה ספציפית זו גוברת על ההוראה הכללית שבחוק שעות עבודה , עסקי� בשבת
 נקבע אפוא שהרשות המקומית מוסמכת 66.ומנוחה ג� א� זו תפורש ככוללת איסור גור�

  .להתקי� הוראות בעניי� פעילות עסקי� בשבת
לחוק שעות עבודה ) א(א9' קריאה של ס ,לגישתו. תה שונהיעמדתו של סולברג הי

, אול� 67.מוצאת אחיזה בלשו� ההוראה" איסור חפצא"וה� כ" איסור גברא"כ ה� ומנוחה
פרוטוקולי� של ועדת העבודה ומסמכי� שהוצגו , דברי הכנסת(מההיסטוריה החקיקתית 

חב בעניי� צביו� המר" סטטוס קוו"לשמור על הכדי כי הסעי� נחקק לגישתו עולה ) לה
ללא תלות , ולעניי� זה החשוב הוא עצ� קיו� הפעילות המסחרית, הציבורי בימי המנוחה

עוד מצא סולברג שחקיקת הסעי� מאוחרת  68.בזהות או במעמד הגור� שמבצע אותה
 לצמצ� את תחולת� ולקד� בי� במיוחד כדיונחקקה , להוראות הרלוונטיות בפקודת העיריות

 לפיכ� סבר 69. יו� מנוחה משות� לכלל העובדי� במשקהיתר תכלית סוציאלית של כפיית

 
 שר הפני�'  הכללית נהתאחדות הסוחרי� והעצמאי� �6322/14 "בג,  הדיו� הנוס!מושאבפסק הדי�   63

השופט סולברג לא נכלל במותב ). או אחרת(לא נדונה שאלה פרשנית זו , )19.4.2017, בנבופורס� (
  .המקורי והצטר! רק להרכב המורחב בדיו� הנוס!

  . לפסק דינה של הנשיאה נאור43–42' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  64
להסדיר [...] סמכויותיה של עיריה ה� : "קבע בעת הרלוונטית] נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 20(249' ס  65

קנטינות , מזנוני�, בתי משקה, בתי תה, בתי קפה, מסעדות, פתיחת� וסגירת� של חנויות ובתי מלאכה
ציבורי או של סוג תיאטרוני� ומקומות אחרי� של עינוג , ושל בתי קולנוע, ומוסדות אחרי� כיוצא באלה

 שעות פתיחת� – בלי לפגוע בכללותה של הסמכות –ולקבוע , ולפקח על פתיחת� וסגירת�, פלוני מה�
בעקבות " (אלא שתקפה של פסקה זו יהא בכפו! לכל פטור שהשר יורה עליו בצו; וסגירת� ביו� פלוני

בכפו! להוראות "הביטוי  בתחילתה !הוסו,  שונתה לשו� הסעי! התאחדות הסוחרי��"פסק הדי� בדנג
עיריה רשאית להפעיל את סמכותה על " :קובע) 21(249' ס; ))2018–ח"התשע, 143' תיקו� מס" (כל די�

בהתחשב בטעמי� שבמסורת דתית , בתחו� שיפוטה או בחלק ממנו לגבי ימי המנוחה) 20(פי פסקה 
  [...]".ולגבי יו� תשעה באב 

  . לפסק דינה של הנשיאה נאור44' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  66
  . לפסק דינו של השופט סולברג6–5' פס, ש�  67
  .8–7' פס, ש�  68
 השנייה גוברת –יוער כי בי� נורמה מאוחרת וכללית לבי� נורמה מוקדמת ומיוחדת . 24–18' פס, ש�  69

לכ� אילולא היה מוסי! סולברג שהנורמה המאוחרת ). 117' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק (
היה חורג מ� הפרשנות התכליתית לא רק במוב� שברק מכנה , ) לפסק דינו23' פס(היא ג� מיוחדת 

) Construction" (פרשנות במוב� הרחב"אלא ג� במוב� של ) Interpretation" (פרשנות במוב� הצר"
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לפיה אי� לרשות שת האובייקטיבית והסובייקטיבית ג� יחד מובילות לפרשנות ושהתכלי
). 70להבדיל מבתי עינוגי�(המקומית סמכות להתיר פתיחת� בימי המנוחה של בתי מסחר 

עמדתו של סולברג , שלא מצא התנגשות בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיביתאחר מ
ע� זאת . מתודת הפרשנות הנוהגת אינה סותרת חזיתית את התאחדות הסוחרי�� "דנגב
בעיקר בביסוס ,  הבא יובהר כי חוות דעת זו מוסיפה נדב� חשוב להבנת המקורנותפרקב

 גיניוביחד ע� שתי העמדות שהוצגו בפרשת , מעמדה הבכיר של ההיסטוריה החקיקתית
  .גיו� פנימי אחר מזה של הפרשנות התכליתיתייוצרת שיטה בעלת ה

 קווי� לדמותה: המקורנות. ב

שניה� משני� לנשיאה בדימוס בעת מת� (וברא� 'השוו השופטי� רובינשטיי� וג גיני� "דנגב
 בנוגע  לזה שקיי� בארצות הברית71סולברג את הפולמוס שעורר השופט) פסק הדי�

ה פרשנית שבראש ולוגימצדדי מתודבצד האחד של המתרס ניצבי� . לפרשנות החוקה
ובצד השני  72,מעייניה התחקות אחר כוונת� המקורית של האבות המייסדי� של האומה

ברק  73.תי�ישמשמעותו משתנה ע� תמורות הע" חי"אלה הגורסי� כי החוקה היא טקסט 
 הג� .סברו שבצדק עשה כ� והמשני� לנשיאה, הוביל את המשפט הישראלי לכיוו� השני

 עוסקת בפרשנות החוק גיניבי� היתר מאחר שפרשת , אה אינה מדויקת לחלוטי�שההשוו
. וברא�' להל� אראה כי יש ממש באינטואיציה שביטאו רובינשטיי� וג74,בשונה מ� החוקה

 
פסק דינו של  ל12' פס ,ש�,  התאחדות הסוחרי��"דנג ראו ג� ).104' בעמ, ש�, ות תכליתיתפרשנברק (

  .השופט הנדל
  . לפסק דינו של השופט סולברג33–28'  פס,ש�  70
 טקסטי� ה� לרוב לפירוש הראוי  האופ�חילוקי דעות בי� שופטי� על, כפי שמציי� עילי אהרונסו�  71

שאלה שנדונה מתוחמת לגבולות מוסכמי� על יסוד מחויבויות כלומר שה, "מחלוקת"פולמוסי� מסוג 
. א� ללא אפשרות לפנות לפרוצדורת הכרעה מוסכמת, מוסדיות ודיסציפלינריות שהצדדי� חולקי�

הצדדי� משכנע את מי שמוסמכי� להכריע בי� העמדות כי מ� אחד כשפולמוסי� מסוג זה מוכרעי� 
אהרונסו� מנתח במסגרת זו את הפולמוס שבי� . חברומשקל� של הטיעוני� שהציג רב מזה שהציג 

 ומדגי� כ� ,)1995 (589) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל' גנימאת נ 2316/95פ "דנבחשי� לשופט ברק  השופט
שימוש ב בי� היתר ,כיצד התבססה הפרדיגמה הברקית בדבר המהפכה החוקתית בקרב השופטי�

 ראו.  של שיקול דעתגדולשמעניקות לשופט מרחב , "תסבירו"ו" איזו�"לי� יבאמצעי� רטוריי� כמו המ
 166, 134 ש"והשוו ג� לדיו� להל� ה, )2006 (497 ט משפט וממשל" שפיטה כפולמוס"עילי אהרונסו� 

  .14 ש"לעיל ה, עמית; והטקסט הסמו� לה�
 פינתה את , המקוריתכוונה שלפיה יש להתחקות אחר הOriginalism�א� כי יש מקו� לציי� שאסכולת ה  72

ראו ( המקורית משמעותמקומה בזר� המרכזי של השמרנות השיפוטית האמריקנית לטובת העדפת ה
Solum ,9 ש"לעיל ה ;Fish ,פירושה המוב� שנת� למילות " המשמעות המקורית). "26 ש"לעיל ה

ומשכ� הגדרה מדויקת יותר  ( או האשרורבעת הכינו�, ההוראה הרלוונטית לחוקה האזרח מ� השורה
  ). המקוריתהבנהאולי תהיה ה

 לפסק דינו 4'  פס,רובינשטיי�) 'בדימ(ז לפסק דינו של המשנה לנשיאה ' פס, 11 ש"לעיל ה,  גיני�"דנג  73
  .וברא�'ג) 'בדימ(של המשנה לנשיאה 

,  אלא גישה עצמאיתOriginalism�אינני טוע� שהמקורנות היא גירסה ישראלית ל, 9 ש"הבלעיל כאמור   74
" כינו�"בישראל ,  ע� זאת בשונה מארצות הברית.יני� משותפי�הג� שהשתיי� חולקות כמה מאפי

בגדרי אותה פרוצדורה ובידי אות� ,  נעשית באותו מוסד– חקיקת חוקי יסוד –" חוקה"ה" אשרור"ו
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שהוא דוגל  בהבהירו "ינליסטית'אוריג" של חבריו כי גישתו טענת�סולברג התגונ� מפני 
 ,כלית הסובייקטיבית וה� לתכלית האובייקטיביתבאימו� גישה פרשנית המתייחסת ה� לת

 קביעה 75".הא ותו לא" .גוברת, ככלל, אלא שבמקרה של התנגשות ביניה� זו הסובייקטיבית
א� היא ג� אינה ממצה את החידוש שמציג השופט , זו כשלעצמה אינה עניי� של מה בכ�
וש התכלית הסופית זאת ה� משו� שהשינוי בשלב גיב. סולברג בשלוש חוות הדעת שפורטו

הלכה למעשה מרחיק סולברג לכת עוד משלי� על השלבי� הקודמי� בתהלי� וה� משו� ש
המושתתות על תפיסת עול� , קביעות פרשניות משמעות וכור� יחד מקב�בעלי צעדי� כמה 

ממשית לפרשנות התכליתית חלופה לות כדי שויות לעשע, פני� שיפוטית מגובשת ורבת
 קושרת, כמו הפרשנות התכליתית, החלופה הזו.  החוק ובכללבכל הנוגע לפרשנות

קרו� המנחה בגישתו של יהע .נועדה להגשי�היא הערכי� המהותיי� שע� מתודולוגיה 
הוא כוונת המחוקק כפי שהיא משתקפת בנסיבות העולה מ� המקרי� הנדוני� כא� סולברג 

  .הכוונה המקורית, לי� אחרותיבמ; החיצוניות ללשו� החוק
גבול "כי , ופט סולברג אינו חולק על נקודת המוצא של הפרשנות התכליתיתהש

של הפרשנות  "חזקת הזהב" , אמות לשו� החוק'בתו� ד 76".הפרשנות הוא גבול הלשו�
הנחה בטוחה "ומשמע ש 77,התכליתית היא שהתכלית הסובייקטיבית באה לידי ביטוי מלא

ו ניתנת לסתירה א� יש בנסיבות  חזקה ז78".היא כי היוצר הגשי� בטקסט את רצונו
 סולברג מדגיש 79.יותרבאמינות רבה החיצוניות לטקסט כדי להצביע על רצונו של היוצר 

א� הוא כי החשוב לעניי� המקורות שמה� למד הפרש� על התכלית הסובייקטיבית הוא 
שונה מזה  � משקלהלהעניק ל, כברירת מחדל, א� דומה שהוא מעדי� 80,מידת אמינות�

מלמטה '"היא לפרשנות חוק שתיעשה  קריאתו של סולברג .נה לו הפרשנות התכליתיתשנכו
, ניתוח החוק לנתחיו[...] מ� המסד אל הטפחות , לעתי� מייגעת', חפירה'בעבודת ', למעלה

 נית� להבי� 81".זו חובתנו בפרשנות חוק לעסוק ג� בשפיר ושליה[...] על כרעיו ועל קרבו 
,  התאחדות הסוחרי��"פנית רק לחוות דעתה של הנשיאה בדנגכמו, אמירה זו באופ� צר

שבה אכ� נמנעה נאור מלהעמיק חקור אל תו� הנתוני� החיצוניי� המעידי� על כוונת 
רטוריקה לבהתא� , הבנה מדויקת יותר 82.המחוקק באשר לחוק שעות עבודה ומנוחה

 
לפיכ� הטשטוש בי� הקטגוריות לעניי� המשקל שנית� לכוונת המחוקק . אנשי� כחקיקת חוקי� רגילי�

 בארצות הבריתככלל הזר� הליברלי , )בשונה מהחוקה(פרשנות החוק בשיש מקו� לציי� . אינו מופר�
ואילו הזר� השמרני תומ� , הוא שמצדד במת� משקל להיסטוריה החקיקתית במסגרת בחינה תכליתית

ראו ( ובכלל זה להיסטוריה החקיקתית שעשויה ללמד עליה ,בהיצמדות ללשו� החוק ללא פנייה לתכלית
 .Margaret H. Lemos, The Politics of Statutory Interpretation, 89 NOTRE DAME L. REVלמשל 

849 (2013).(  
  . לפסק דינו של השופט סולברג29' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  75
  . לפסק דינו של השופט סולברג34' פס, 10ש "לעיל ה,  גיני�"בג  76
  .190' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   77
  .181' בעמ, ש�  78
  .ש�  79
  . לפסק דינו של השופט סולברג8' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  80
  . לפסק דינו של השופט סולברג13, 2'  פס,12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  81
 לפסק דינה של הנשיאה 43' פס,  ש�,א9 'סמלבד הידרשות לדברי ההסבר לתיקו� לחוק באשר להוספת   82

  .נאור
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 מסקנה זו נובעת . ועקרוניהיא שלדרישה שהוא מציב אופי מהותי, שסולברג משתמש בה
 הפרש� התכליתי לפנות למקורות החיצוניי� לצד עבורשממילא קיימת חובה בי� היתר מכ� 

ה כ� ביתר פירוט בחוות דעתה שבה היא תארז א� עש� והשופטת ברק83,המקורות הפנימיי�
מניח את ו  עצ� ההידרשות להיסטוריה החקיקתית אינ84.הגיבה לזו של השופט סולברג

מלמעלה "גישתו שלו או פרשנות : יש לבחור אחת משתיי�, דסולברג אליבא –דעתו 
 לא נית� אפוא להבי� את דבריו אלא 85."התבשמות בעקרונות יסוד"שעיקרה ב" למטה

הענקת מעמד באמצעות  ,בגדרי בירור התכלית הסובייקטיבית" חזקת הזהב"כהחלשת 
 86,"צלול וברור" באופ�  משקפת את כוונת המחוקקזולמצער ככל ש, להיסטוריה החקיקתית

אלמלא כ� קשה לראות כיצד יהיה משקלו של  . ממנור�שנית� ללשו� החוק וא�  השווה לזה
  87".מכריע", כפי שראוי שיהיה בעיני סולברג, המידע המתקבל מ� ההיסטוריה החקיקתית

 88:יש לזכור בהקשר זה כי ללשו� תפקיד כפול במסגרת התכלית הסובייקטיבית
 א� היא 89, מערערת על תפקיד הלשו� בהגבלת האפשרויות הפרשניותהמקורנות אינה

 –מפחיתה מ� המשקל הכבד יותר שנית� ללשו� כמקור פרשני אל מול הנתוני� החיצוניי� 
המשקל העיקרי , נהפו� הוא. עוד" בטוחה"ההנחה שהיוצר הגשי� בטקסט את רצונו אינה 

משתקפת ממנה קונה אחיזה בלשו� הכוונה המקורית ה וא� ,נית� להיסטוריה החקיקתית
באה לידי ביטוי בכ� שהמנגנו� " חזקת הזהב"היחלשותה של ,  כלומר90".דיינו "–החוק 

במקו� : אפיסטמי המשמש לחילו� התכלית הסובייקטיבית הפ� את כיוונו�הראייתי
 כלשונו 91,"לאחור הילו�"שהפרש� יתחיל בלשו� וילמד על אופ� גיבושה בתודעת היוצר ב

 כעת עליו ליל� עקב בצד אגודל לצידו של המחוקק ולהתחקות אחר צעדיו –ברק ' רופשל פ
ואת המסגרת שלה קובע , הטקסט אינו עוד נקודת ההתחלה כי א� נקודת השיא. לפי סדר�

הנטל הראייתי מונח כעת לפתח� של המילי� להצדיק סטייה . השביל הפרשני המוביל אליה
גיני � "דנגהשילוב בי� עמדותיו של השופט סולברג בהיפו� הנטל נלמד מ� . משביל זה

במקרה אחרו� זה מצא סולברג כי שתי הפרשנויות המוצעות . התאחדות הסוחרי�� "דנגוב
 נפנה. נתכנסנולפיכ� ": ויש אפוא לעבור לשלב הבא בבחינה, לחוק מוצאות אחיזה בלשו�

 כדי בה יש שמא, יקתיתהחק ההיסטוריה מ� משתקפת שהיא כפי, המחוקק כוונת את לבחו�
 משהסתיי� שלב בחינת הלשו� ונפתח שלב 92."הסעי� של הנכונהו פרשנות על אור לשפו�

ותשומת הלב , שוב אי� הטקסט משחק תפקיד חשוב, בחינת התכלית הסובייקטיבית
 נאמ�ביטוי "ה� שאוצרי� בקרב� , השיפוטית מופנית למקורות המידע החיצוניי� לו

 
  .190–189' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   83
ראו ג� להל� . ארז� לפסק דינה של השופטת ברק25–6' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  84

  . לפסק דינו של השופט שה�14–8' פס, 10ש "לעיל ה,  גיני�"והשוו ג� לבג. 116ש "ה
  . לפסק דינו של השופט סולברג2' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  85
  . לפסק דינו של השופט סולברג11' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  86
  .8' פס, ש�  87
  .191–190' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   88

  .17ש "לעיל ה, אסר�בעניי� ) דעת מיעוט( חוות דעתו של השופט סולברג או בהקשר זה אתר  89 
  . לפסק דינו של השופט סולברג17' פס, 11 ש"לעיל ה, גיני �"דנג  90
  .181 'בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   91
  . לפסק דינו של השופט סולברג6' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג  92
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 ככל שנית� להעלות את התכלית הסובייקטיבית הנלמדת 93."וקיהח ההסדר של למהותו
כ� א� א� הלשו� כשלעצמה . המקורנות באה על סיפוקה, מה� בקנה אחד ע� הלשו�

וסולברג אינו , ארז�כפי שממחישות הנשיאה נאור והשופטת ברק, מושכת לכיוו� הנגדי
 משקל"למת� " תאימותמ]ה[ נסיבות" כאלה ה� אפוא ה94.חולק עליה� מ� הבחינה הלשונית

שאינ� יכולות להתגבש , גיני� "דנג כלשונו של סולברג ב95, להיסטוריה החקיקתית"מכריע
  .א� לא תינת� לה הבכורה בחילו� התכלית הסובייקטיבית

ראשונה פרויקט במהל� זה מסמ� פתיחות לאפשרות שהפרויקט הפרשני הוא בראש ו
אותה כלית הסובייקטיבית ללא שקיימת לתבאשר " חזקת הזהב"עצ� קיומה של . אמפירי
פריורית שנותנת הפרשנות � מצביע על עדיפות א96,תכלית האובייקטיביתבאשר לחזקה 

על ") התבשמות בעקרונות יסוד", בלשונו של סולברג(התכליתית לשיקולי� נורמטיביי� 
דעת� של אלה שעשו את "התחקות דקדקנית אחר  (היסטוריי��פני שיקולי� אמפיריי�

. 'יצירה'יש בה ג� . 'גילוי'פרשנות אינה א� " ,ברק' בעיניו של פרופ, אכ�). 97"חוקה
שמוכנה להסכי� ע� , לכ� מתנגדת המקורנות 98".הטובה ביותר' יצירה'השאלה הינה מהי ה

שתי המתודות נותנות  99.'מהו הגילוי הטוב ביותר'יצירה רק ככל שיש בה לתרו� לשאלה 
משקלה , בגדרי הפרשנות התכליתית.  התכלית הסובייקטיביתלהעדפותיה� ביטוי כבר בשלב

בנסיבות ". סו� פסוק"דהיינו איננו , של ההיסטוריה החקיקתית לעול� איננו מכריע קטגורית
כאשר הנתוני� המתקבלי� מ� המקורות החיצוניי� : מסוימות היא עשויה לקבל משקל ניכר
אבל בחינה זו עודנה , נסתרת" זהבחזקת ה"ולפיכ� , ללשו� אמיני� מאלה שמספק הטקסט

 
  .9' פס, ש�  93
 8–6'  והשוו פס,ארז� לפסק דינה של השופטת ברק9–8'  פס, לפסק דינה של הנשיאה נאור43' פס, ש�  94

פרשנות שמציעות השופטות ללשו� היא בהכרח יודגש כי אינני טוע� שה. לפסק דינו של השופט הנדל
הנקודה היא שהשופט סולברג ). ודאי שהיא איננה מובילה בהכרח לתוצאה הפרשנית הסופית(הנכונה 

אינו מתמודד ע� הטענות הלשוניות ואינו מתעכב על הלשו� כלל בבואו לצקת תוכ� לתכלית 
  .) לפסק דינו של השופט סולברג6–5' פס, ש�(הסובייקטיבית 

  . לפסק דינו של השופט סולברג8' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  95
  .226–225 'בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק  ראו  96
השוו ג� ). המצטט את השופט זוסמ�( סולברג  לפסק דינו של השופט7' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  97

  .164ש "להל� ה, זלו�לעניי� 
  .273' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק   98
 שקובל בי� היתר על כי התייחסות לישויות ,26ש "לעיל ה, Fishמשמיע ) א� חריפה יותר(ביקורת דומה   99

 refining or enriching or enhancing the act of interpreting“איננה " המחבר הסביר"ערטילאיות כמו 
[… but] abandoning it and taking up some form of re-writing […] judgments of truth and 

falsehood (at least with respect to interpretation) have no place in Barak’s argument”) ש� ,
אלכס שטיי� ' פרופהשוו ג� לדבריה של שרת המשפטי� בעקבות מינוי� של ). 1142, 1129' בעמ

ה� חלק מהמהל� להחזרת בית המשפט : "עופר גרוסקופ! לשיפוט בבית המשפט העליו�השופט ו
הושל� : שקד" טובה צימוקי ."המחוקק ולא החלפתהפירוש הנורמה שקבע : לתפקידו החשוב כל כ�

 Ynet 23.2.2018 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-512" המהל� לשינוי בית המשפט העליו�
6984,00.html . בראשונה בית המשפט : המציירת תמונה של שלוש תקופות, "החזרת"שימו לב למילה

 ראו , גיני�"תמונה דומה מצייר סולברג בדנג. ירוש�כעת הוא חוזר לפ; אז החל להחליפ�; פירש נורמות
לביאור הרקע ההיסטורי לעליית הפרשנות .  הסמו� לה�טקסטוה 132–126, 106–105 ש"להל� ה

  .2ש "לעיל ה,  ראו קידרהתכליתית
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ואילו ההכרעה שמורה לתו� ההלי� , אמותיו של שלב התכלית הסובייקטיבית' ד�מוגבלת ל
את תקרת הזכוכית הלשונית בשלב " הכוונה המקורית"מששברה , בניגוד לכ�. הפרשני

 שלב נוס� ותבקש להשתוות לתכליתבמסגרת המקורנית תטפס היא , התכלית הסובייקטיבית
 המקורנות פותחת .האובייקטיבית וא� לגבור עליה בעת גיבוש התכלית הסופית של החוק

  .להוות סו� פסוק, את הדלת לפני ההיסטוריה החקיקתית
 המקורנות  היא הנקודה שבה100נוסחת האיזו� בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיבית

רג מביע בהקשר זה סולב, לכאורה. מוצהרבמתבדלת מ� הפרשנות התכליתית במובהק ו
האי� זה ראוי לפעול בכלי� : מעתה יש לשאול": עמדה דומה לזו של הפרשנות התכליתית

 והרי זו בדיוק 101,"'רצו� השיטה'לבי� ' רצו� המחוקק'שבי� ' התנגשות'פרשניי� לצמצו� ה
המש� המשפט ". עד עתה"מנוגד ל" מעתה"ע� זאת ברור כי . משימתו של הפרש� התכליתי

שונה לחלוטי� מהפרשנות תפיסה מקורנות תופסת את צמצו� ההתנגשות מבהיר שה
של הביקורת ' נשק יו� הדי�'בטר� יעשה שימוש ב: "התכליתית כפי שאנו מכירי� אותה

 והוא גיני� "דנג שהוביל לתוצאה המחייבת בקרו�יכוונתו של סולברג כא� לע ."החוקתית
) היינו שמוצאות אחיזה בלשו�(שריות לבחור מבי� כל התכליות הסובייקטיביות האפשיש 

התכליות ,  כזכור102).וההפ�(את אלה שעולות בקנה אחד ע� התכליות האובייקטיביות 
לב לבה של הפרשנות "שאות� מגדיר ברק , "חזקות התכלית"לפי האובייקטיביות נקבעות 

ת משו� שה� מחדירו, עיסוק טכניהיות  חזקות התכלית גואלות את הפרשנות מ103".במשפט
לרבות הרמוניה  ,לתוכה ערכי� מהותיי� שהשופט מחזיק את החוק כשוא� לקד� אות�

המוסר , הצדק", סבירות ומידתיות, זכויות אד�, שלטו� חוק, דמוקרטיה, נורמטיבית

 
לקביעת היחסי� בי� התכלית הסובייקטיבית " נוסחת קס�"ברק מדגיש כי בפרשנות התכליתית אי�   100

אלא מהל� פרשני מורכב ) 241' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק (לאובייקטיבית 
ראו . לשיטת השופט סולברג זו בדיוק הבעיה,  כמוב�.בות המונחה על ידי שיקול דעת שיפוטינסי�ותלוי

  .136ש "הוכ� , 120–119ש "ההסמו� לטקסט הג� להל� 
  . לפסק דינו של השופט סולברג20' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  101
 נאור באיזו�  הנשיאהסולברג שוגה באשר לסטנדרט שמיישמתהשופט   גיני�"דומה שבדנג, בהערת אגב  102

כשהוא מייחס לה קביעה כי אלמלא הראשונה הובעה בלשו� , בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיבית
זה שבי� תכלית , סטנדרט זה מתייחס למתח אחר. השנייה גוברת, "מפורשת וחד משמעית, ברורה"

לא נאור בחוות דעתה ולא ).  הסמו� להטקסטוה 36ש "ראו לעיל ה(אובייקטיבית ספציפית וכללית 
י א� כ, אובייקטיביתלבי� תכלית סובייקטיבית שמתח ב זאת ותהפרשנות התכליתית לפי ברק מיישמ

שא� אי� לתכלית הסובייקטיבית עיגו� , )ללא אימוצה במפורש(ה י את האופציות מציג�יהתש
 של ה לפסק דינ24' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג( אזי אי� כל התנגשות בי� התכליות ,משמעי בלשו��חד

כוונה "כי , מהפכה החוקתיתהכרזה על ה לאבל השוו לדברי ברק בפסק די� שנית� קוד�. הנשיאה נאור
משמעי �ברור וחד,  אינה מספיקה א� אי� לה ביטוי מפורש– אפילו היא קיימת ומוכחת –סובייקטיבית 

ד "פ, הממונה על מרש� האוכלוסי� במשרד הפני�' אפרת נ �693/91 "בג, "בלשונו של דבר החקיקה
ל חזקת התכלית הנוגעת ליישוב תכלית אובייקטיבית לביקורת מכיוו� שונה ע)). 1993 (764, 749) 1(מז

 בית המשפט כדי להימנע מהכרה בהשפעות בעייתיות של אתשלפיה היא משמשת , ספציפית וכללית
משפט " הבחירה הציבורית ופרשנות תכליתית" ראו עמיחי כה� ,קבוצות אינטרס על תהלי� החקיקה

  ).2007 (351, 317 יא וממשל
  .223' בעמ, 26ש "לעיל ה, יתפרשנות תכליתברק   103



   ?תחילתה של ירידת הפרשנות התכליתית ועליית הָמקֹוָרנ	ת  ח"עתש על אתר יב משפטי�

    לקראת ויכוח פרשני במשפט הישראלי  

85  

 שספגה לאחר, בשלב קביעת התכלית הסופית נפגשת התכלית האובייקטיבית 104."וההגינות
 כא� ".סינתזה ואינטגרציה"ת הסובייקטיבית למטרת ע� התכלי, את הערכי� המהותיי� הללו

נטישת אות� מרכיבי� בבי� היתר , תצמצ� הפרשנית התכליתית את המתח בי� התכליות
  .בתכלית הסובייקטיבית שסותרי� את ערכי היסוד של השיטה

סקר השופט סולברג את התפתחות ההכרעה בי� תכלית סובייקטיבית   גיני�"בדנג
ברק הקודמי� ' טט מכתבי פרופיהוא צ. י המהפכה החוקתית ואחריהלאובייקטיבית לפנ

ש� נטע� כי בעת התנגשות תהא ידה של , חוקי של חוקי היסוד�להכרה במעמד� העל
לא העניקה הרשות המכוננת מעמד חוקתי א� משו� ש, התכלית הסובייקטיבית על העליונה

 סולברג 105".החקיקה מפעלמעמדו הבכיר של המחוקק ב"יש לכבד את , לעקרונות היסוד
חוקי לעקרונות יסוד �משנודע מעמד על, תכע :ושאל, מצב דברי� זה איננו עודציי� כי 

 –תה יתשובתו נותרה כשהי, ובכ�? איזו תכלית גוברת, ובמרכז� זכויות האד�
הטע� לכ� הוא שע� ההכרה במעמד החוקתי של זכויות האד� באה ג� . הסובייקטיבית

 וזו הדר� 106,פט לערו� ביקורת חוקתית על חוקי� שפוגעי� בה�סמכותו של בית המש
א� החוק אינו מתיישב ע� , בגדרי הכרעה בינארית בעיקרה, השופט לבחו� הפתוחה לפני

הפרשנות התכליתית שוגה במקו� שבו היא מותחת את קו הגבול בי� ,  כלומר.ערכי יסוד
זו ג� . יתחוקת בדבר נפקותה ה בי� חילו� משמעות מטקסט לבי� הכרעה:פרשנות לביקורת

גישה  א� לפי ה107,"מוב� לחוד ותוק� לחוד"כי  סבורות – פרשנות תכליתית ומקורנות – זו
 החדרת ההתחשבות בערכי היסוד של השיטה אל תו� ההלי� הפרשני היא כבר ,השנייה

 –נסיגה מערכי היסוד תתרחש רק במקרה של סתירה ע� הכוונה המקורית . מעשה ביקורת
קיפה עליה� כעל שא� המקורנות מ, ומ� של חזקות התכלית לא נפקד מהְסֵכמה הפרשניתמק

 די� של מקומו את תופס רצוי די�": כלי� שיפוטיי� שנקלעו למקו� לא לה�, נטע זר
  108".מצוי

 
המשפט �המתודולוגיה של בית: הנדסה חוקתית"ראו עוד בהקשר זה מיכאל ד� בירנהק . 224' בעמ, ש�  104

  ).2003 (591 יט מחקרי משפט" העליו� בהכרעות ערכיות
  . לפסק דינו של השופט סולברג13' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  105
הבחינה . קוד� לחקיקת חוקי היסוד העוסקי� בזכויות אד�, 1983חוק איסור הונאה בכשרות נחקק בשנת   106

 מציינת הנשיאה נאור כי  גיני�"א� בדנג,  לחופש העיסוק בלבדבנוגע נערכה  גיני�"החוקתית בבג
זכויות אלה מקור� . האוטונומיה של הצרכ�חופש הדת ו: מונחות על הכ! זכויות חוקתיות נוספות

חופש העיסוק : יסוד�שאינו קיי� בחוק" שמירת דיני�"שכולל סעי! , כבוד האד� וחירותו: יסוד�בחוק
ולפיכ� לא נית� , )חופש העיסוק: יסוד� לחוק10, 8' ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק10' השוו ס(

 למבט השוואתי .פגיעה בזכויות אלהשל  בכשרות בהקשר לערו� ביקורת חוקתית על חוק איסור הונאה
בחוקות שונות והמתודות הפרשניות שבתי משפט נוטי� לייש� עליה� ראו " שמירת דיני�"על הוראות 

Rivka Weill, Bills of Rights with Strings Attached: Protecting Death Penalty, Slavery, 
Discriminatory Religious Practices and the Past from Judicial Review, in CONSTITUTIONAL 

DIALOGUE: RIGHTS, DEMOCRACY INSTITUTIONS (Rosalind Dixon et al. eds., forthcoming 
2018).  

  .429' בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק  107
גישתו של השופט על  . לפסק דינו של השופט סולברג2' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג 108

  . והטקסט הסמו� לה�159–144ש "סולברג ליחס שבי� פרשנות לביקורת חוקתית ראו ג� להל� ה
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מיקומה הראוי של התכלית האובייקטיבית במישור התוצאה החוקתית במקו� במישור 
 על "ושלמותאחדות "ת אינה שותפה לגישה המעדיפה ההלי� הפרשני מלמד כי המקורנו

 ככל שאלה מתייחסי� למאמ� להעלות בקנה אחד תכלית 109,"בהתנגשותניצחו� "פני 
גישה זו מכרסמת בוודאות המשפטית . סובייקטיבית ברורה ע� תכלית אובייקטיבית עמומה

דעת יצומצ� הוודאות תקוד� ושיקול ה; נסיבות�לטובת שיקול דעת שיפוטי גמיש ותלוי
ולש� כ� ג� ההתנגשות , דווקא כאשר פתרונה הראוי של ההתנגשות ייעשה בהיר ונגיש

בי� התכלית הסובייקטיבית  האופ� שבו מתחדדת ההתנגשות .עצמה צריכה להתחדד
נהיר פחות מאשר הדר� הראויה , למול החתירה התכליתית לסינתזה ביניה� ,לאובייקטיבית

א� המקורנות ודאי חולקת על הרצו� ; תנגשות כשזו מפציעהבעיני המקורנות לפתרו� הה
א� כי אינה שוללת את  ( פתרו� ברורתנגשותבמקו� זאת היא מציעה לה. למנוע אותה כליל

אי� בכוח� של ערכי היסוד  . מנצחת התכלית הסובייקטיבית–) האפשרות שיהיו לו חריגי�
כי אז זו , ני המהפכה החוקתיתלא לפ: לגבור על הכוונה המקורית בתו� ההלי� הפרשני

כי נית� בידו כלי , ולא אחרי המהפכה החוקתית; ידי השופטבתה הסגת גבול החקיקה יהי
  110.הביקורת החוקתית, חלופי

הפרשנות וה� במקרה של הביקורת המקורנות מחליפה את שפת  ה� במקרה של
ת האופ� שבו ברוח זו דוחה סולברג א . בהכרעות–הסבירויות והסינתזות , האיזוני�

הפרשנות התכליתית שואפת ליישב בי� התכלית הסובייקטיבית לאובייקטיבית בהעמידה 
 אחד מאות� 111.את המתח על פני מגוו� צירי� שנדרש שיקול דעת כדי לזקק מה� תוצאה

, רב יותר מעת שנוצר הטקסט העומד לפירוששחול� זמ� שה ככל –צירי� הוא הכרונולוגי 
תייחס לציר ה סולברג. כלית האובייקטיבית על פני הסובייקטיביתכ� יגבר משקלה של הת

 112,בהיר שהכלל בעיקרו מקובל עליוה וגיני �"דנגחוק איסור הונאה בכשרות ב בעניי�הזמ� 
הוויכוח העקרוני נותר " שני� 34 הואיל ובחלו� ,אלא שבמקרה דנ� אי� בו כדי לסייע

 בעמדה זו טמונה הסתייגות 113. אז כעתה מקומו להתברר בבית המחוקקי�."כשהיה

 לא כתחלי� לשיקולי� נורמטיביי� –מההיבט האמפירי שהפרשנות התכליתית כ� מאמצת 
 הוא הנסיבות החברתיות המצויות ברקע לחוק לאור� כל שנות חייו עד –אלא כמקור שלה� 

של מער� השמיע ביקורת חריפה על הידרדרות ההשופט סולברג עצמו  114.למועד הפירוש
אבל חר� ההכרה  115,כמו ג� יתר השופטי�, גיני� "בגת הכשרות על ידי הרבנות באסדר

 
  .38ש "ראו לעיל ה 109
ובחריג ; חוקתית  כאשר התכלית הסובייקטיבית איננה–המקורנות מכירה בחריג אחד ברור לכלל זה  110

  . והטקסט הסמו� לה�120–119ש "ראו להל� ה,  חלו! הזמ�–עמו� יותר , נוס!
  . והטקסט הסמו� לה�42–41 ש"לעיל ה 111
 של משקלהייעל� "כי באשר לחוקי� א! יגיע שלב שבו , ע� זאת ספק א� סולברג יסכי� לדברי ברק 112

  .244–242 'בעמ, 26ש "לעיל ה, פרשנות תכליתיתברק , "לחלוטי� הסובייקטיבית התכלית
  .לפסק דינו של השופט סולברג 24–22' פס, 11ש "לעיל ה, גיני �"דנג 113
אוהד  (95 ספר אדמונד לוי" וסיפור היסוד של החברה' ערכי היסוד של השיטה'" בעניי� זה גיא הימ� ראו 114

  ).2017, גורדו� עור�
יד לפסק דינו של , ב–א' פס;  לפסק דינו של השופט סולברג72–70, 1' פס, 10 ש"לעיל ה, גיני �"בג 115

תחלואי מער� ההשגחה על דיני . " לפסק דינו של השופט שה�22' פס; המשנה לנשיאה רובינשטיי�
, ה� ג� הטע� לתוצאה המחייבת של פסק הדי�) 22' פס, ש�, בלשונו של השופט שה�" (הכשרות
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מובא בחשבו� חלו�  אינוהוא , בשינוי היחס החברתי לחוק ובכ� שיש לשינוי יסוד מוצק
ששואבת סמכות נורמטיבית , ובעת כלפי מסורת המשפט המקובלמהסתייגות דומה  .הזמ�

ית האיזוני� והבלמי� שסולברג מזהה בפרשנות  כמזור לבעימהאבולוציה הפסיקתית עצמה
את עמדתה כי אי� לפרש  התאחדות הסוחרי�� "דנגארז הביעה ב�השופטת ברק .התכליתית

, חקיקתית� בהתייחסה להיסטוריה הפוסט116"לוח חלק"את חוק שעות עבודה ומנוחה כ
 – ומיותהנוהגת ברשויות המק בית המשפט העליו� וכ� הפרקטיקהבבעיקר מסורת פרשנותו 

א� הוא קרא שלא ; סולברג לא שעה להפצרה. ששתיה� מושכות לדעתה לכיוו� עמדת הרוב
 א� זאת בהתייחס לרקע החברתי הרלוונטי בעיני 117,"בחלל ריק"להשקי� על החוק 

,  לחוק1' בי� חילוני� לדתיי� במועד חקיקת תיקו� מס" קוו סטטוס" הוא ה–המקורנות 
א� אפוא היסטורי של הפרש� המקורני מכוו� �אמפיריהפרויקט ה .1969–1968שני� ב

שמש לחשיפתה של מואינו , להיסטוריה שהובילה עד למועד חקיקתו של חוק פלוני
הלכה "כשהיא אינה עולה כדי  שממילא נתפסת כלא רלוונטית, חקיקתית�היסטוריה פוסט

 118."פסוקה
בעת האיזו� בי� התכלית לנוכח דבריו של השופט סולברג כי רצ� הזמ� אינו נטול נפקות 

נותרת פתוחה האפשרות שלכלל בדבר עליונותה של הכוונה , הסובייקטיבית לאובייקטיבית
חלו� הזמ� על קרות בלא ברור מה צרי� לע� זאת .  יהיו חריגי�– כמו לכל כלל –המקורית 

קסט אי� מדובר בגילו של הט, בניגוד לגישתו של ברק.  עור וגידי� החריג לכללקרו�מנת שי
במיוחד כששוקלי� במשולב ציר נוס� שמונה ברק כבעל רלוונטיות לגיבוש  119,גרידא

המהפכה החוקתית , לשיטת השופט סולברג. הוא שינוי באופי המשטר, התכלית הסופית
חריג אפשרי . שהעלתה את זכויות האד� על נס חוקתי אינה מביאה להטיית הכ� הפרשנית

בהכרעה שבי� ": איננה חוקתית הוא כאשר זו קטיביתנוס� לעליונותה של התכלית הסוביי
לבי� אימו� התכלית האובייקטיבית , אימו� התכלית הסובייקטיבית וביטולו של החוק

יש אפוא  120." ידה של התכלית האובייקטיבית על העליונה–והותרת החוק על מכונו 
, ה המקורניתבהירות מסוימת בנוגע לפונקצייה שממלאת התכלית האובייקטיבית בסכמ�אי

ומצד שני מכירה בקיומ� של נסיבות שבה� , שמצד אחד מייעדת לה תפקיד ביקורתי בעיקרו
 ג של הרשימה פרקב. התכלית האובייקטיבית תגבר על זו הסובייקטיבית כעניי� של פרשנות

 
 תוצאה גיני� "דנג משנית�( כי תחולתו תוגבל לשנתיי� ימי� ,על השופטי� רובינשטיי� ושה�שהוסכמה 

  ).זו אינה רלוונטית עוד
,  גיני�"ראו ג� בבג. ארז� לפסק דינה של השופטת ברק18' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג 116

  . לפסק דינו של השופט שה�10' פס, 10ש "לעיל ה
  . לפסק דינו של השופט סולברג8' פס, 12ש "לעיל ה,  התאחדות הסוחרי��"דנג 117
ארז � ברקדפנהמתחי� הנלווי� לעריכת בחינה היסטורית על ידי בתי משפט ראו לדיו� ב .6' פס, ש�  118

ארז מתרכזת בהיותו של בית � ברק).2018�בצפוי להתפרס� (מא  משפט עיוני" היסטוריה של הצדקה"
ואילו הדיו� הפרשני ממחיש כי בה בעת זהו ג� אתר של , המשפט אתר של מחלוקת על ההיסטוריה

כלומר על המתודה שבאמצעותה שופטי� משתתפי� בכתיבת ההיסטוריה , מחלוקת על ההיסטוריוגרפיה
הדי� שעשה �פסק"יאיר שגיא ;  והטקסט הסמו� לה�132–126ש "להל� ה; 99ש "ראו ג� לעיל ה(

  )).2018 (325 יט משפט וממשל" הדי� בפרשת בנק המזרחי�עיו� היסטוריוגרפי בפסק: היסטוריה
  . 144–142ש "ההטקסט הסמו� לראו עוד בעניי� זה להל�   119
  . לפסק דינו של השופט סולברג21' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  120



  ח"תשע על אתר יב משפטי�  רפי רזניק

88  

הטמו� בחוסר נכונות כללית מצד השופט סולברג להתערב  ,אציע הסבר אפשרי לפער הזה
  .מטיביות של המחוקק בכל דר� שהיאבהכרעות הנור

כלל וחריגי� בצידו הוא מודל להכרעה שונה בתכלית מזה המועד� על הפרשנות 
המעבר מכללי שכנוע . נסיבות הנערכי� לפי שיקול דעת�שעיקרו באיזוני� תלויי, התכליתית

לכללי הוכחה הוא מרכיב חשוב באידאולוגיה השיפוטית הנגלית מבעד לשלוש חוות הדעת 
 נוספות המנויות בחוות דעתו של "מעלות טובות" היא מושתתת על כמה 121.של סולברג

  :גיני� "דנג בסולברג

כמשתק� , של המחוקק[זו �לכוונתו) וא� מכריע(מת� משקל נכבד "
שהרי אי� כיוצרה של  (הגיו� בריאמשק� , ]מהנתוני� החיצוניי� ללשו�

עקרו� הפרדת ע�  עולה בקנה אחד 122;)נורמה כדי להעיד על תכליתה

ואילו השופט , שכ� הרשות המחוקקת היא היוצרת את החוק (הרשויות
האובייקטיביות מדגיש את ; )תפקידו לית� תוק� ליצירתו של המחוקק

ידי מחשבותיו �שאינו מונחה על (והניטרליות של מעשה השפיטה
ידי תפיסתו �אלא על, הסובייקטיביות של השופט בדבר המדיניות הראויה

 ואת היכולת לצפות הוודאות המשפטיתומגביר את ; )עתו של המחוקקוהכר
  123)".ובכ� משיג הפעלה שוויונית של החוק(מראש את פירושה של הנורמה 

מחלוקת מהותית על חלוקת התפקידי� בי� שופטי� טמונה ביסוד הגישה המוצגת כא� 
 ליצור את במקו� שבו ברק סבור כי המערכת החוקתית מסמיכה את השופט. למחוקקי�

סולברג גורס כי תפקיד השופט , החוק הטוב ביותר האפשרי באמצעות פרשנות הלשו�
במקו� שבו ברק מבקש לקד� את הזכות החוקתית ; מתמצה במת� תוק� ליצירת המחוקק

 במקו� שבו ברק מעניק 124;בשוויוניות ביישו� הכרעת המחוקק סולברג מצדד, לשוויו�
מחשבותיו "סולברג מזהיר מפני , יקטיביי� של השיטהלשופט יכולת לגלות ערכי� אובי

שתי ": כוונת השיטה" זוהי הטלת ספק בעצ� קיומה של –" הסובייקטיביות של השופט
השאלה היא א� מעדיפי� את הסובייקטיביות של המחוקק או את , התכליות סובייקטיביות

  125.זו של השופט

 
משפט "לברג סו: להל�) (2014 (24, 13 ח די� ודברי�" שמרו משפט ועשו צדקה"ראו ג� נע� סולברג   121

  .71ש "לעיל ה, והשוו לאהרונסו�, )"וצדקה
מעניי� לחשוב בהקשר זה מה היה סולברג פוסק אילו ישב בדי� במקרה שבו ביקש אחד המחוקקי�   122

ביקש להצטר! כמשיב ' כ בצלאל סמוטרי�"ח. במוב� המילולי ביותר, של נורמה" להעיד על תכליתה"
להצביע על "על מנת ,  שנגעה להריסת מבני� שנבנו על קרקע פרטית בבעלות פלסטיניתלבקשה

 �5023/08 "בג (2017–ז"התשע, של חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרו�" הפרשנות הנכונה
בהסבירה , הנשיאה נאור דחתה את הבקשה)). 27.2.2017, בנבו �פורס (11' פס, שר הביטחו�' שחאדה נ

 ).ש�( "שא� לא כ� תיפגע ההפרדה בי� הרשויות, מסורה לבית המשפט בלבד"הפרשנות כי מלאכת 
  . לפסק דינו של השופט סולברג9' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג 123
י שוויו� פרח"האופ� שבו השופט סולברג תופס את עקרו� השוויו� ומיישמו ראו יפעת ביטו� לביקורת על  124

  מבזקי הארות פסיקה–זכויות אד� : המשפט ברשת" מרחב המחיה של פרחה אמזלג: כשוויו� לפרחות
  . לפסק דינו של השופט סולברג47–42' פס ,145ש "להל� ה, חוק הגיוסוהשוו לעניי� ; )2013 (13, 13

  .105, 94' בעמ, 14 ש"לעיל ה, ראו ג� עמית 125
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יסח ברק עצמו במאמר משנת מעניי� שאת השיקולי� הללו להעדפת כוונת המחוקק נ
 ושסולברג ציטט ממנו במקו� אחר 126,שבו התפלמס ע� גישתו של הנשיא זוסמ�, 1985

אול� ברק לא ייחס לשיקולי� הללו משקל מכריע כש� שמבקש .  גיני�"בדנגבחוות דעתו 
של " כוונתו המשוערת"המבכרת את , כנגד גישתו של זוסמ�, אדרבה. סולברג לעשות
מה היה מכריע המחוקק אילו ניצב לפני הדילמה (לשו� החוק אינה ברורה המחוקק כאשר 

א� כזה , עמד ברק על כ� שכוונת המחוקק היא שיקול ממשי, )שהובאה לפתח בית המשפט
מטרת ", לגישת ברק כפי שהוצגה באותו מאמר,  תחת זאת127.שאינו עומד לבדו במערכה

 שני המונחי� –" מטרת החוק "היא א� אחד מ� האמצעי� המשמשי� לחשיפת" המחוקק
שהוא , ותכלית הפעולה השיפוטית להתחקות אחר השני, מתקיימי� כשה� עצמאי� זה מזה

 באה הנורמה אשר והמטרות התפקידי�, האינטרסי�": עניי� אובייקטיבי של מדיניות כללית
 128."קונקרטיי� למצבי� מעבר המתרומ�, הפשטה על המבוסס עקרו� זהו [...] להגשי�

 לרבות –ק מונה אפוא את מעלותיה של כוונת המחוקק מתו� אותה פרדיגמה תכליתית בר
, צדק, ציבוריסדר "מת� משקל לתכליות החולשות על מכלול הנורמות המשפטיות כמו 

מה ג� שבתוו� בי� פרסומו של ,  שתבוא לביטוי מפורט יותר בכתבי� אחרי�– 129"מוסר
שתטרו� את , ג תתרחש המהפכה החוקתיתהמאמר לבי� ציטוטו על ידי השופט סולבר

באמצעות בידוד� של ההצדקות לכיבוד . הקלפי� מבחינת מעמד� הפרשני של ערכי היסוד
הוא , ראשית: כוונת המחוקק שמונה ברק משיג סולברג כמה מטרות רטוריות שלובות

בהצביעו על טעמי� טובי� לאימו� גישה שונה שחושפי� , מאתגר את הפרשנות התכליתית
אות� ע� שיקולי� שעשויי� " מאזנת"קושי בגישה הנוהגת הממעיטה מערכ� בכ� שהיא 

בהביעו ערגה לתורת הפרשנות טרו� עיד� , הוא מחזיר עטרה ליושנה, שנית; לגבור עליה�
 ושג� בה נראתה הפעולה הפרשנית כמרוכזת בגילוי 130,ברק שזוסמ� היה מנסחה הבולט

אותו אתגר כנובע מתו� מסורת הפרשנות התכליתית הוא מציג את , שלישית; ולא ביצירה
 נית� אפוא לראות במקורנות מעי� 131.צעד שצובע את האתגר בגווני� מתוני�, ומכבד אותה

הזוסמני , ששוא� להתעלות מעל לשני השלבי� שקדמו לו, שלב שלישי במהל� דיאלקטי
יה� סינתזה באמצעות לערו� בינ, ובאופ� אירוני. לבטל� ולשמר� בעת ובעונה אחת, והברקי

  132.דחיית המתודה הסינתקטית הברקית

 
  ).1985 (165לו  הפרקליט" ?מציאות או דמיו�: כוונת המחוקק"אהר� ברק  126
  .179–178' בעמ, ש� 127
  .170' בעמ, ש� 128
  .169' בעמ, ש� 129
כמי שעסק בתורת הפרשנות עיסוק מעמיק הנשיא זוסמ� מבי� השופטי� שכיהנו קוד� לעיד� ברק התבלט   130

  ).165' בעמ, ראו ש�(ומקי! יחסית 
כצורה של הסללת שינויי� " שינוי תו� המשכיות"פרדיגמה של ב ארז�ראו בהקשר זה את דיונה של ברק  131

מהפכה או "טוב �סימ�� ראו ג� איתי בר.118ש "לעיל ה, נורמטיביי� בשיפוט דר� נתיב אבולוציוני
משפט " תחות המודלי� של ביקורת שיפוטית בישראלדי� בנק המזרחי בהתפ�מקומו של פסק? המשכיות

  ).2018 (271 יט וממשל
לעיל , בנדור וסלע: בהקשרי� משיקי�, דיוני� נוספי� על התפתחויות משפטיות בשלושה שלבי�השוו ל  132

 Joshua Segev, Justifying; )פרשנות דיני מסי� (7ש "לעיל ה, עזא�; )שיקול דעת שיפוטי (15ש "ה
Judicial Review: The Changing Methodology of the Israeli Supreme Court, in ISRAELI 

CONSTITUTIONAL LAW, ביקורת שיפוטית (105, 9ש "ה לעיל.(  
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 – שיקול דעת ,תכלית,  לשו�–שלושת העקרונות של הפרשנות התכליתית  תחת, לסיכו�
מבחינה מעשית היא  133.תיקו�, תכוונה מקורי, לשו�: מציעה המקורנות שלישייה חלופית

תכלית חילו� הלממקור משני ,  מעמדה של ההיסטוריה החקיקתיתבשדרוגעושה כ� 
 לפיכ� המאז� שנער� .הסובייקטיבית אל הכלי הראשו� במעלה בארגז הכלי� של הפרש�
בשעת קביעת התכלית . בשעת בירור התכלית הסובייקטיבית אינו נוטה עוד לטובת הלשו�

 של השיטה בשל מיקו� חזקות התכלית בביקורת של ערכי היסודהסופית פוחת משקל� 
מכוח תפיסת , חקיקתית� ההיסטוריה הפוסטכמו ג� זה של, רשניהחוקתית ולא בהלי� הפ

י� אלה  מתודולוגיהבדלי�. מועד החקיקההיסטורי שמוגבל ל�הפרשנות כפרויקט אמפירי
לערכי� כמו בנוגע , המנוגדת לזו של הפרשנות התכליתיתתפיסת עול� שיפוטית נובעי� מ

בדומה . � נוגע למושג האיזו� הבדל נוס.ומושג הפרשנות עצמו, הפרדת רשויות, ודאות
איזוני� משפטיי�  אגב הסטת הדגש מ134,"איזו� :מילת המפתח#סולברג מגדיר את , לברק

 הנימה שנוקט סולברג בנסותו לבודד .שמקומ� הראוי במליאת הכנסת, לאיזוני� פוליטיי�
את  [נצבעלא ": מגלה שכבה אירונית נוספת, רה השיפוטית מזו הפוליטיתְספֵ לכאורה את ה

 נגד פריפריה ולא' דרו� 'נגד' צפו� 'לא', חילוניי� 'נגד' דתיי� 'לא; עזי� בצבעי�] המחלוקת
בהכלילו את ,  סולברג עצמו הוא שצבע את המחלוקת בצבעי� הללו135;"'אביב תלמדינת '

  .א� לאו" לא"א� נפתח במילה , המשפט הזה בחוות דעתו

 לקראת ויכוח פרשני. ג

ל שלושה פסקי די� בלבד המרוכזי� בסוגיות של יחסי דת היות שהמדג� הנוכחי מכי
. ראוי להסתייג מ� המסקנה הגורפת שהמקורנות עולה כדי תורת פרשנות שלמה, ומדינה

ספק בעיניי א� נית� להצביע על תורת פרשנות שיפוטית המיושמת בשלמות , ככלל
 136.והתאמותללא שהמציאות תציב בפניה משוכות שיתבעו ממנה שינויי� , ובעקביות

 –ראשוניותה : משני טעמי� מרכזיי�, התובנה תקפה על אחת כמה וכמה באשר למקורנות
 עד כה נפרשה –ושוליותה ; זוהי תורה חדשה שכלליה ועקרונותיה חסרי� מסורת של יישו�

 
השופט תפקידו לית� " –פיסתו של השופט סולברג את תפקידו של השופט לת" תיקו!"כוונתי במילה   133

פרשנות השוו ברק .  כתמונת מראה לשיקול דעת–) 123ש "לעיל ה ("תוק! ליצירתו של המחוקק
  .297–293' בעמ, 26ש "לעיל ה, תכליתית

  . לפסק דינו של השופט סולברג33' פס, 12ש "לעיל ה, סוחרי� התאחדות ה�"דנג  134
אביביי� �שבה מדמיי� השופט סולברג מה קוני� החילוני� התל, 31' פס, ש�ראו ג� . 37' פס, ש�  135

הוא , המרכיב השלישי מתקשר בראש ובראשונה לסושי ("סויה ורוטב וביצי�חלב ": במכולת בשבת
  ").מדינת תל אביב"תגלמותה הקלישאתית של ה

 באשרבמיוחד ) אינקלוסיבית(כלילתית דרכה של הפרשנות התכליתית להתמודד ע� בעיה זו היא להיות   136
מידות , לשו� פשוטה וטבעית, כוונה מקורית (למכשירי� הפרשניי� שהיא פותחת לה� את הדלת

לנפות את התוצאות ו, )על חשבו� האחר, רהלכאו, א! אחד מאלה ואחרי� לא בא; תכלית, פרשניות
 אמצעי שקשה לבודד חוסר עקביות בשימוש –האפשריות באמצעות מכשיר שיקול הדעת השיפוטי 

לביקורת על הפרשנות התכליתית בהקשר . מפני שהוא תלוי בנסיבות השונות של כל מקרה ומקרה, שלו
הרדו! ; 14ש "לעיל ה, עמית; 7ש "לעיל ה, נוב; 2ש "לעיל ה, קידר; 1ש "לעיל ה, זה ראו למשל מאוטנר

חיי� ; 104ש "לעיל ה, בירנהק; 28ש "לעיל ה, פרי; 26ש "לעיל ה, Fish; 25ש "לעיל ה, "�"כשר בג"
  ).1988 (509 יח משפטי�"  שיפוטי לאהר� ברקדעת�שיקול"גנז 
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המקורנות בעיקר מתו� עמדת מיעוט המאפשרת חופש רב יותר למנסח ללא שייאל� לבצע 
אינני טוע� ,  ואומנ�137.בית עמיתיו לתוצאה הנכונה בעיניופשרות לטובת גיוס מר

מבט . שהמקורנות משמשת את השופט סולברג בעקביות לאורכה ולרוחבה של פסיקתו
א� מכא� אי� להסיק , חטו� על פסיקותיו מגלה שא� סולברג עצמו סוטה מעיקרי המקורנות

בור שיש לה פוטנציאל אני ס. שהמקורנות נטולה פוטנציאל ממשי לעמוד על רגליה שלה
תוכני , כרונולוגי: ואסביר באמצעות מיקו� המקרי� השוני� על פני שלושה צירי�; כזה

  .ומתודולוגי
בהתחשב בכ� שכללי המקורנות נתגבשו ונשטחו בעיקר . ציר אחד הוא ציר הזמ�

 סביר שפסקי הדי� שניתנו מפי השופט סולברג קוד� לפרשה זו אינ� מיישמי�, גיני� "דנגב
.  שבו הונחו יסודותיהגיני� "בגא� א� ניתנו לאחר , את התורה החדשה יישו� קוהרנטי

, חוק הבלו על הדלקבתוו� שבי� שני גלגולי הפרשה פסק סולברג בעניי� , למשל
שלא הועלתה על , לאורה של תכלית ההגנה על הסביבהוקבע כי יש לפרשו  1958–ח"התשי

את תכליתו של [...] ו של החוק כיצירה נמשכת מהות" בשל ,דעת המחוקק באותה תקופה
 יש לבחו� בהתא� למציאות – של המאה הקודמת 50� שנחקק בשלהי שנות ה–חוק הבלו 

 שהגיע ללשכתו של סולברג לאחר, התאחדות הסוחרי�� "בדנג לעומת זאת 138."דהאידנא
חויות  מעמד� של ההתפת–הוא ייש� את המקורנות וא� פיתח אותה הלאה ,  גיני�"דנג

  139.חקיקתית צנח�החברתיות המאוחרות למועד החקיקה ושל ההיסטוריה הפוסט
ייתכ� שהמקורנות שמורה למקרי� בעלי . ציר שני הוא תוכנה של הסוגיה המשפטית

 פרשות באמצעות פרשנות החוקי� הרגילי� שעמדו במרכזבמוב� זה ש, ממד חוקתי מובהק
בעיקר חופש העיסוק וחופש (ויות חוקתיות  נער� איזו� בי� זכהתאחדות הסוחרי� וגיני

, זאת בשונה ממקרי� נטולי השלכות חוקתיות רחבות היק�. וגודרו תחומי התפרשות�) הדת
פקודת ,  למשל–שאז פירש השופט סולברג דברי חקיקה לאור� של ערכי היסוד של השיטה 

שורשיה של את ' מזינה'כש� שתקנת הציבור ": 1980–�"התש, ]נוסח חדש[פשיטת הרגל 
אל תו� גבולותיה ' מזרימה'וכש� שהיא , )כגו� שלטו� החוק(הפקודה בעקרונות יסוד 

לעברה ' מקרינה'כ� היא , )דוגמת השאיפה שלא ֵיצא חוטא נשכר(שיקולי� ערכיי� שוני� 
 לא רק בעלי ממד – ואולי עסקינ� במקרי� ספציפיי� א� יותר 140."את עקרו� השוויו�

 
נימק או הסביר את , ואולי מטע� זה לא פירט, גיני �"בבג ניסח את חוות הדעת המרכזית סולברגהשופט   137

א! בעניי� זה לא היה מדובר בפסק די� , כ� או כ�. הכלל שהוביל אותו לתוצאה הפרשנית שאליה הגיע
 היות שכל שופט הביע עמדה עצמאית שחפפה רק בחלקה את ,רגיל מבחינת התפלגות דעות השופטי�

א! הוחלט ) הגבלתה לשנתיי� ימי�(ובהיבט מסוי� של התוצאה הסופית ; אלה של עמיתיו או מי מה�
 ).44ש "ראו לעיל ה(בניגוד לדעתו של סולברג 

 20–19'  פס, רשות המיסי�– מדינת ישראל 'מ נ" בע1998דור אלו� אנרגיה ישראל  4239/15א "ע  138
  .)29.3.2017, בנבופורס� (

חקיקתית בהקשר של חקיקת �לדוגמה לפסק די� מאת השופט סולברג המייחס נפקות להיסטוריה פוסט  139
ועד ארגו� הסגל  �5480/14 "ראו בג)  גיני�" א� קוד� לדנג גיני�"ונית� א! הוא לאחר בג(משנה 

 124–85' פס, המועצה להשכלה גבוהה'  למוסיקה ולמחול בירושלי� נהאקדמי הבכיר באקדמיה
  ).10.11.2016, בנבופורס� (

עיד�  לביקורת על פסק די� זה ראו .)11.1.2015, בנבופורס� ( 21' פס, שיכמ�' פלונית נ 3083/13א "ע  140
זכויות : רשתהמשפט ב" שיכמ�' הרהורי� פמיניסטיי� על פרשת פלונית נ: שוויו� בפני החוב"חלילי 

  ).2016 (6, 54  מבזקי הארות פסיקה–אד� 
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שאזרחי ישראל דעתניי� , כז בסוגיות רגישות דוגמת דת ומדינהאלא כזה שמרו, חוקתי
ברוח זו נית� להבי� את המקרה . ומשכ� המקו� הראוי לעיצוב� הוא בית המחוקקי�, בעניינ�

: "במלואה"הפרשנות התכליתית מקובלת עליו  כדוגמה לכ� שגיני� "דנגשמביא סולברג ב
לי� את הגישה לאתרי הימורי� פרשה שעסקה בסמכות המשטרה להוציא צווי� המגבי

ושבה קרא למאמ� פרשני על מנת להתאי� את חוק העונשי� למציאות , באינטרנט
 השאלה המשפטית משליכה על סוגיות של חופש הביטוי ושל דמותו של 141.המשתנה

א� ספק א� זו סוגיה שקובעת את דפוסי ההצבעה של האזרחי� , המרחב הציבורי בישראל
לפיכ� הרכנת הראש השיפוטי לפני הכרעותיו הערכיות של . רטי�עבור נציגיה� הדמוק

למותר לציי� שציר התוכ� אינו סותר את ציר הזמ� . המחוקק אינה מתחייבת באותה מידה
  .הואיל והדוגמאות הללו ניתנו א� ה� בשני� קודמות

  כדוגמה להשתייכותו לזר� המרכזיאיגוד האינטרנטבחירתו של סולברג לציי� את עניי� 
ודאי . משו� שהוא נותר בפרשה זו בדעת מיעוט, מבחינה פרשנית אינה מובנת מאליה

ע� זאת . ששופטי� יכולי� להשתמש באותה מתודה פרשנית ולהגיע לתוצאות שונות
מתו� מכלול פסקי הדי� שיצאו מתחת ידו של השופט , בהצבעה על חוות דעת זו דווקא

חיצונית על יישו� הפרשנות התכליתית הוא הציב את עצמו בנקודת השקפה , סולברג
הוצאת� מהקשר� של הטעמי� שמנה ברק למת� משקל לכוונת . המקובל על חבריו

ספוגות אירוניה דומה של , "מדינת תל אביב"כמו ג� ההתייחסות ל, כנזכר לעיל, המחוקק
שהוא , נקודה שמובילה לציר השלישי; נאמנות�לא�שייכות ונאמנות�לא�שייכות

  .מתודולוגי
, השופט סולברג מביע כאמור שאיפה להשיב עטרה ליושנה מבחינה תורת פרשנית

 כנגד 142.ברקית הוא זה של הנשיא זוסמ��כשהמודל שהוא משתמש בו להשראה טרו�
הציב ברק את , שבה צידד זוסמ�, של המחוקק" הכוונה המשוערת"הנקודה הארכימדית של 

ובה� דומה שסולברג מייש� , מקרי� שמניתיה. הנושא מטע� נורמטיבי שונה, רעיו� התכלית
קרי  –ובעיקר בהקשר של התחשבות אותנטית בחלו� הזמ� , נאמנה את הפרשנות התכליתית

 עשויי� –בנסיבות החברתיות המצויות ברקע לחוק לאור� כל שנות חייו עד למועד הפירוש 
איגוד  וה� בעניי� �דור אלוה� בעניי� . לקבל הסבר מדויק יותר לפי מודל הכוונה המשוערת

יצרה המציאות מצבי� שיוצרי הטקסט החקיקתי לא העלו וא� לא יכלו  143האינטרנט
). או קיומ� של אתרי הימורי� באינטרנט, פגיעה בסביבה משימוש בדלק(להעלות בדעת� 

, לפיכ� הדוגמאות הללו אינ� בהכרח מערערות על המסקנה בדבר קיו� עצמאי למקורנות
זאת מכיוו� שבמקרה של שינוי מהותי ולא צפוי במציאות . פטיבנפרד מהתוכ� המש

�. א� ירצה וא� לא ירצה, הכוונה המקורית לא תוכל לסייע בידי הפרש�, משפטית�החו
ג� כא� ; "מה היה אילו "–עשויה אפוא להיות התחקות אחר הכוונה המשוערת " 'תוכנית ב"

הלימה ע� הפרשנות התכליתית לא א� ה, תפקידה של הפרשנית הוא להיכנס לנעלי המחוקק

 
, בנבופורס� (איגוד האינטרנט הישראלי ' יפו במשטרת ישראל נ�מפקד מחוז תל אביב 3782/12מ "עע  141

  ).איגוד האינטרנטעניי� : להל�( )24.3.2013
  .ל השופט סולברג לפסק דינו ש7–5' פס, 11 ש"לעיל ה, גיני �"דנג  142
 לפסק דינו של 14' פס, מנהל מיסוי מקרקעי� נתניה' שלמי נ 3178/12א "עראו ג� . 141, 138ש "לעיל ה  143

  .464–462' בעמ, 7ש "לעיל ה, עזא�; )17.11.2014, בנבופורס� (השופט סולברג 
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כגו� בפרשות ,  כשזו בנמצא–לעומת זאת המגע בי� תכלית לבי� כוונה מקורית . תקשה עליה
 . מכיל פוטנציאל רב יותר לחיכו�– התאחדות הסוחרי� וגיני

, לצידה של ההבחנה בי� תכלית לבי� כוונה יש להציב את זו שבי� פרשנות לבי� ביקורת
במקרה הראשו� השופטת שואלת את עצמה מהי . גיני� "דנגרג בשאותה מדגיש סולב

במקרה השני השאלה הנשאלת היא א� ; משמעותו המחייבת של דיבור חקיקתי מסוי�
גיני � "בגב. ההוראה שמכיל דיבור זה עומדת בתנאי הלגיטימיות שמציב הטקסט החוקתי

לתה רק השאלה  עהתאחדות הסוחרי�� "דנגובגיני � "בדנג 144.נדונו שתי השאלות
ג� ה� , אול� בסמיכות זמני� לה� ניתנו שני פסקי די� שעוסקי� בשאלה השנייה, הראשונה

  .בהרכבי� מורחבי� שכללו את השופט סולברג
אותו יו� שבו  בפסק די� מ א� הוא בסוגיה רגישה של יחסי דת ומדינהמקרה אחד עסק

בית המשפט ". תורת� אומנות�"גיוס תלמידי ישיבה ש)�אי(הוא עניי� , גיני� "דנגנית� 
שהסמיכו , 1986–ו"התשמ, ]נוסח משולב[הורה על ביטול ההוראות בחוק שירות ביטחו� 

 ,טחו� להעניק פטור קולקטיבי לתלמידי ישיבות ולפטור אות� משירות צבאייאת שר הב
שבה העלה על נס בי� ,  סולברג כתב דעת מיעוט145.בשל פגיעה בזכות החוקתית לשוויו�

המתיישב ע� חוקי היסוד ואת הצור� להתבונ� במגוו� פירוש  את הצור� לפרש חוקי� היתר
 ע� 146.אחרותמ� הולהבחי� אילו מה� ראויות , התכליות שהחוק העומד לביקורת בא לקד�

זאת האמצעי� הפרשניי� הללו לא הובילו אותו למסקנה כי נדרש שינוי כלשהו של הדי� 
 אגב הסתמכות על 147,"למועד חזו�עוד "תחת הכותרת אלא שיש להותירו על כנו , הנוהג

 בשל כ� סבר סולברג שיש 148.כ� שהגורמי� המנהליי� יפעילו את שיקול דעת� כראוי
 – חוקתי או לא חוקתי –ההכרעה הבינארית "בהדגישו כי , לדחות את העתירה נגד החוק

שקפת  כי הללמדנו 149."אינה משקפת את עושר הלבטי� והמתחי� המונחי� על הכ�
 חולשת ה� 150העול� שלפיה חובתו של השופט היא לכבד את כוונתו המקורית של המחוקק

כשעסקינ� בפרשנות נימנע ,  אליבא דמקורנות. ההלי� הביקורתיעל ההלי� הפרשני וה� על
 ;כי לש� כ� יש ביקורת חוקתית, מהתערבות באיזוני� שנערכו במערכת הפוליטית

 אי� .כי כ� מורי� אותנו כללי הפרשנות, ע מהתערבותוכשעסקינ� בביקורת חוקתית נימנ
חדש בהיותה של הפרשנות אמצעי שיפוטי יעיל על מנת להימנע מפסילת דבר חקיקה 

כש� שעצ� האפשרות של :  א� כא� סולברג עושה זאת על דר� המחדל151,חוקתי�כבלתי

 
  .58ש "ראו לעיל ה  144
לעיל ) (12.9.2017, בנבופורס�  (הכנסת' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ �1877/14 "בג  145

  ).חוק הגיוסעניי� : להל�ו
  . לפסק דינו של השופט סולברג28, 18' פס, ש�  146
  .11' פס, ש�  147
  .19–18' פס, ש�  148
  אצל,קוד� של אותה סוגיה והשוו לדיו� בעמדותיה� של השופטי� ברק וגרוניס בגלגול .32' פס, ש�  149

" פסיקתו של הנשיא גרוניס לאור התאוריה החוקתית של אילי? ו� הארט גרוניס'ג"טוב �סימ��איתי בר
  ).2015 (78–76, 67 ט די� ודברי�

גרשו� גונטובניק ביחס שבי� התכליות ששיטה פרשנית מבקשת לקד� לבי� המשקל שנית� לה� ראו לדיו�   150
  .)2013 (105יח  המשפט" פרשנות חוזי� וגבולותיה, ותמחשבות על אודות פרשנ"

משרד ' גניס נ �9098/01 "בג; )15.4.2015, בנבופורס�  (הכנסת' אבנרי נ �5239/11 "ראו למשל בג  151
  ).2004 (241) 4(ד נט"פ, הבינוי והשיכו�
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 האפשרויות בלא שאיזו משתי,  כדי להסיר את איו� הפרשנותגיני� "דנגביקורת שימשה ב
 ולא –כ� עצ� האפשרות של פרשנות , תבוצע באופ� שמשנה את המצב המשפטי הקיי�

 פרשנות חלופית בעלת נפקות חוק הגיוסשהרי סולברג אינו מציע בעניי� , ביצועה בפועל
  152. משמשת להסרת איו� הביקורת–ממשית לדבר החקיקה הנדו� 

ה� מדעת הרוב וה� מדעת המיעוט  גיני� "דנגעל רקע זה ברי מדוע סולברג מצטט ב
 שבו ניטשה מחלוקת על האפשרות לתת פרשנות יצירתית לחוק שלפי לשונו 153,גניסבעניי� 

השופט סולברג מביע הסכמה ע� , כ�. חוקתי כדי להימנע מביטולו�המתבקשת הוא בלתי
כי יש להימנע ככל הנית� מפסילת דבר חקיקה , שהיה בדעת הרוב, דבריו של הנשיא ברק

 ובה בעת 154,במקרי� שבה� הקושי החוקתי עשוי לבוא על פתרונו באמצעי� פרשניי�
ולפיה� לא , שהיה בדעת המיעוט, ריבלי�) כתוארו אז(מביא סולברג מדבריו של השופט 

 את מחדש כותב] הפרש� [עצמו ימצאלבל "נית� להרחיב עד בלי די את גבולות הפרשנות 
רי ההרכב בי� מי שהעדי� אקטיביז� פרשני לבי�  באותו מקרה נחלקו חב155."המחוקק דבר

 ע� דהות הזמבטאות סולברג העדכניות של פסיקותיו – 156ביקורתי אקטיביז�מי שהעדי� 
  .הפ� הפסיבי של כל אחד מ� הצדדי�

סולברג השופט עד כה סיפק לנו ?  ויבוטל דבר חקיקה157"נשק יו� הדי�"מתי כ� יופעל 
ושבו נפסל הסדר חוקי , 2017סתיו �א בקי�בפסק די� שנית� ג� הו, תשובה אחת

 התשובה שניתנה מחזקת 158.שכתב את דעת הרוב, הפע� מפי סולברג עצמו, חוקתי�כבלתי

 
! בדבר הוא עילת הס" על דר� המחדל"אמצעי שיפוטי נוס! המשמש להסרת איו� הביקורת החוקתית   152

השופט סולברג )). 2016 (33 ח משפטי� על אתר" בשלות ועוד"ראו למשל אריאל בנדור (היעדר בשלות 
ב� מאיר  �5744/16 "בג(מצדד בהפעלה של דוקטרינה זו באופ� הדוק מהמקובל בבית המשפט העליו� 

מת זאת השופט לעו)). 27.5.2018, בנבופורס� ( לפסק דינו של השופט סולברג 16–13' פס, הכנסת' נ
 למצער כשהפג� – התראת הבטלות –סולברג הביע הסתייגות משימוש מופרז בדוקטרינה משלימה 

 ג� בל יוס! ראו.  לפסק דינו של השופט סולברג100' פס, 17ש "לעיל ה, קוונטינסקיעניי� (החוקתי חמור 
 ICON-S-IL Blog 15.5.2018 https://israeliconstitut" שבע הערות קצרות על התראת הבטלות"

ionalism.wordpress.com/2018/05/15(.  

  .151ש "לעיל ה, גניס עניי�  153
  . לפסק דינו של השופט סולברג20' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  154
  .ש�  155
 יו�נשק "ריבלי� אומנ� הביע ג� הוא את העמדה שביקורת חוקתית היא ) וארו אזכת(השופט יוער כי   156

 אול� חר! זאת הוא ,)286' בעמ, 151ש "לעיל ה, גניסעניי�  ("הקיצי� כלכלו " שיש להפעיל רק כש"הדי�
 הבחינה מפני גדול כה חששל מקו�אי� "שסבר כי , הצטר! בהסכמה לפסק דינו של המשנה לנשיא מצא

 החוקתית התורה. דרסטית לתוצאה להוביל חייבת היא אי� בחוקחוקתיות �אי כשמתגלה ג�. החוקתית
עוד יוער כי ). 271' בעמ, ש� ("החוקתית הפגיעה למהות הסעד של ומדויקת מתונה התאמה מאפשרת

' בעמ, ש� ("כוונתו את וקקהמחהבהיר "הג� שהשופט סולברג הדגיש את השימוש של ריבלי� במילי� 
 מילי� אלה באות� משמעויות שבה� סולברג ביקש גניסלא טע� א! אחד מ� השופטי� בעניי� , )288

 לפסק דינו של 21' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג( והשופט סולברג עמד על כ� בעצמו –לטעו� אות� 
, לשיטת�;  לא ערכו בחינה של ההיסטוריה החקיקתיתגניס בעניי� שופטי המיעוט). השופט סולברג

המשנה לנשיא מצא א! הבהיר כי המחלוקת . הפרשנות שהציעו שופטי הרוב פשוט נטולת אחיזה בלשו�
, גניסעניי�  ("ממנה המנותק תכליתי פירוש לבי� בלשו� המעוג� תכליתי פירוש שבי�ברירה "נסבה על 

  ).271' בעמ, ש�
  .101 ש"הלעיל   157
  .17ש "לעיל ה, קוונטינסקיעניי�   158
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שתואר לעיל בגלל הימצאותה במישור חיצוני לזה של שיקול דעתו של  הנראטיב את
ירה מס ד"ההסדר החוקי שכונה , כ�. כפרוזדור המוביל לטרקלי�, מישור ההלי�: המחוקק
אלא א� משו� פגיעה בעקרו� , נפסל בלא שנבחנה איכות הדיו� בכנסת" שלישית

 א� מוש� 159."לא ותוהא " –ליטול חלק בהלי� החקיקה , ההשתתפות של חברי הכנסת
, בניגוד לתכלית(אי� יכולה להתגבש כוונת המחוקק מלכתחילה , עקרו� ההשתתפות לאל

לכ� המקורנות מחייבת לראות בהלי� חקיקה ). שתלותה בטיב הלי� החקיקה אינה מובהקת
  .של התוצר החקיקתי, בדר� זו או אחרת, ראוי תנאי הכרחי לש� בחינה שיפוטית

מגלה כי סולברג חוק הגיוס חוות דעתו בעניי� . טר� בשלה העת לגזירת מסקנות חותכות
 באופ� – בי� הלי� ושיקול דעת, מתודה ותוצאהבי� , הכרעה ונראטיברואה את היחסי� בי� 

  :מורכב ומרובד

פעמי� שמשמעותו רבה , האופ� שבו בוחר בית המשפט לספר את הסיפור"
בכ� , מ� העבר האחד: הציווי שבסו� הדר�', השורה התחתונה'יותר מאשר 

לעתי� זוהי הדר� , מ� העבר השני; בא לידי ביטוי כוחו הכופה של המשפט
נגזר לחיות ע� המתח , טועל השופט בפר, על המשפט�. לפעול לתיקו� עול�

  160."הזה

יישו� ,  לפי ערכי הצפיות והוודאות שהיא מציבה במרכזא� המתודה המקורנית תיוש�
או שיתפתח פלורליז� מתודולוגי לפי נסיבות הענייני� שיבואו לפתחי בתי ,  ואחידעקבי

המקורנות עושה כעת היות ש, לצידה יש שאלות רבות נוספות.  זו שאלה פתוחה– המשפט
א� המתודה תמשי� להתפתח , למשל. ועוד רב הנסתר על הגלוי, את צעדיה הראשוני�
,  על פרשנות טקסטי� שאינ� חוקי�האיזו השפעה תהיה לו, ליטיתאולהתחדד מבחינה אנ

 טקסטי� משפטיי� ייחודיי� ו163; חוזי�162; טקסטי� מנהליי�161;ובעיקר חוקי יסוד

 
� קוונטינסקי "בג"טוב �סימ��בר איתילניתוח פרשה זו ראו .  לפסק דינו של השופט סולברג106' פס, ש�  159

בלתי מוצדקת מההלכה ' סטיה רבתי'החלטה מתבקשת או : הכנסת בעניי� מס דירה שלישית' נ
 Nadiv Mordechay & Yaniv Roznai, A; )2018�צפוי להתפרס� ב( לב מחקרי משפט" ?הפסוקה

Jewish and (Declining) Democratic State? Constitutional Retrogression in Israel, 77 MD. L. 
REV. 244 (2017).  

  . לפסק דינו של השופט סולברג50' פס, 145ש "לעיל ה, חוק הגיוסעניי�   160
 ליציקת תוכ� הראוי האופ� בדבר החוקתית המהפכה לאחר ששררהבהירות �בהקשר זה נית� להיזכר באי  161

 הגישה של ניכרה נוכחות בתחילה.  בה�המנויות זכויות הובעיקר, למונחי� המופיעי� בחוקי היסוד
שאינ� אפשרות של גזירת הגנה על זכויות  )�אי( לבנוגעהמכונ� � משקל מכריע לכוונת המחוקקהמעניקה

) 4(ד מט"פ, הביטחו� שר' נ מילר �4541/94 "ראו בג (ה� מתו� הזכויות המנויות ב בחוקי היסודמנויות
 Tamar Hostovsky Brandes, Human ראו( בפסיקה גישה זו נדחתהא�  –)) 1995 (129–128, 94

Dignity as a Central Pillar in Constitutional Rights Jurisprudence in Israel: Definitions and 
Parameters, in ISRAELI CONSTITUTIONAL LAW, 274' בעמ, 267, 9ש "ה לעיל(.  

שד� בכתביו ג� בטקסטי� ציבוריי� וג� בטקסטי� , אלה בולטי� בהיעדר� במפעל הפרשני של ברק  162
 פרשנות מכרזי� היא בעניי�וההלכה הנוהגת , היא המכרזחוליה מקשרת בי� שתי הקטגוריות . פרטיי�

 ראו למשל( לאומד דעתו של עור� המכרז תו� שנית� משקל מיוחד, תתכליתיפרשנות שיש לפרש� 
 .))12.4.2009, בנבופורס� ( 11' פס, מ"חברת החשמל לישראל בע' מ נ"סופרמאטיק בע 5487/06מ "עע

נקיטת צעד בכיוו� מקורני בנוגע לפרשנות הנחיות מנהליות , 9ש "לעיל ה, זליגמ�נית� לראות בעניי� 
  ).מפי השופטת וילנר(
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 שאלה מרכזית נוספת קשורה פחות 164.ה מקובלת כלשהישאינ� משתייכי� לקטגורי
, ברק' היא נובעת מתובנה שעליה עמד פרופ. בראשוניותה של המקורנות ויותר בשוליותה

והלגיטימיות שלה תלויה במסורת ובתרבות , "כל פרשנות היא פרי הסכמה חברתית"כי 
ילייה המשפטית  בשלב זה נית� רק לתהות א� חברי הקה165.שמפתחת הקהילייה המשפטית

 יאמצו את גישתו של –בבית המשפט העליו� ובערכאות אחרות , יתר השופטי�ובייחוד  –
א� הפרשנות התכליתית תשתחרר אפשר לתהות ,  א� כ� ואולי ג� א� לא.סולברג לחיק�

ואיזו מ� (מכבליו של ברק ותשיב למקורנות בהתפתחויות משלה או שמא תתבצר בעמדתה 
  .) מנקודת מבט� של חסידיה הנכונה יותרהטקטיקות הללו היא

דיו� הציבורי בעניי� ה מילותיו של סולברג 166".ראוי, נוקב, עקרוני; ויכוח –הנה כי כ� "
; לא בשוגג הצית את הדיו�. על מער� הכשרות תקפות ג� לדיו� הפרשני שהצית הוא עצמו

 נשאל על כבר בהרצאה שנשא סולברג בשנה הראשונה לכהונתו בבית המשפט העליו�
ערכי היסוד עוגנו , פריצת הדר� נעשתה: "המגמות שצופ� עתיד המשפט הישראלי והשיב

ועתה השעה כשרה לשימור הערכי� לצד חזרה מתונה למשפט פורמלי , בחקיקה כיאה לה�
: אלה שנמנו לעילל� יה ז168"חיזוק הבסיס הפורמלי" העקרונות שבשמ� צידד ב167".יותר

 
 חברת –דלק  3894/11א "סולברג שטח את גישתו לפרשנות חוזי� בדעת המיעוט שכתב בעהשופט   163

חלק ( לחוק החוזי� 2' בעקבות תיקו� מס. )6.6.2013, בנבופורס� ( ב� שלו�' מ נ"הדלק הישראלית בע
ל לחוק "הנ) א(25לשו� סעי! , ההיסטוריה החקיקתית"שאותו פירש לפי , 1973–ג"התשל, )כללי

משקל הלשו� על הנסיבות סבר השופט סולברג כי אפשר שיגבר , "ומדיניות משפטית ראויה, החוזי�
 לפסק דינו של השופט 19' פס, ש�" (תזכה הלשו� למעמד בלעדי, ירותנד, לעיתי�, עד כי", החיצוניות

משו� , יש ניגוד בי� גישתו של סולברג לפרשנות חוזי� לבי� גישתו לפרשנות חקיקה, מצד אחד). סולברג
; ההפ� הוא הנכו�ובמקרה השני , שבמקרה הראשו� הוא תומ� בהעברת המטוטלת מ� הנסיבות ללשו�

משו� שבשתיה� סולברג מצדד בהותרת השליטה על ,  הלימה בי� שתי הגישות נית� למצוא,שנימצד 
הטע� לגישתו לפרשנות חוזי� הוא שהגישה , מצד שלישיו; פרשנות המסמ� בידי יוצרו ולא בידי השופט

והשוו לטענה שפרשנות טקסטי� ציבוריי� (הזו היא עצמה הוראה שבחוק שאותה על השופט לייש� 
משו� שברוח תאוריות האמנה החברתית ההסכמה החוזית היא הבסיס , ת חוזי�צריכה להיגזר מפרשנו

 JONATHAN O’NEILL, ORIGINALISM IN, המעוג� בחוקה ובחוק, ללגיטימציה של הכוח המדינתי

AMERICAN LAW AND POLITICS: A CONSTITUTIONAL HISTORY 3–4 (2007) .( לדיוני�
תית בדגש על היחס שבי� טקסטי� פרטיי� לתורת פרשנות השוואתיי� על הפרשנות התכלי�ביקורתיי�

 KENT GREENAWALT, LEGAL INTERPRETATION: PERSPECTIVES FROM OTHERכללית ראו 

DISCIPLINES AND PRIVATE TEXTS 329–336 (2010) ;150ש "לעיל ה, גונטובניק.  
מאת נשיא המדינה שבו נקבעו התנאי� לשחרור " תב הקלהכ"למשל במקרה שבו נדרשה פרשנות ל  164

שעיקרה בבירור , "פרשנות אמפירית"ביכר השופט הנדל בדעת יחיד , "עסקת שליט"אסירי� במסגרת 
 לפסק דינו של 8' פס, היוע� המשפטי לממשלה' זלו� נ 328/15ב "רע(כוונת הנשיא יוצר הטקסט 

נחלקו , רובינשטיי� וברו�, ני השופטי� האחרי� בהרכבש)). 3.12.2015, בנבופורס� (השופט הנדל 
ככל , כתב ההקלה"השופטת ברו� א! ציינה כי (א� שניה� השתמשו בפרשנות תכליתית , באשר לתוצאה
 לפסק דינה 4' פס, ש�, "נורמטיביתשהיא מעצ� טיבה וטבעה , נתו� לפרשנות תכליתית, טקסט משפטי

  ).של השופטת ברו�
  .273' בעמ, 26 ש"לעיל ה, תיתפרשנות תכליברק   165
אני משתמש במילה , בעקבות סולברג.  לפסק דינו של השופט סולברג24' פס, 11ש "לעיל ה,  גיני�"דנג  166

אלא במוב� כללי , dispute�כ) 512' בעמ, 71ש "לעיל ה(לא במוב� שבו מתייחס אליו אהרונסו� " ויכוח"
  ").דיו�" למילה כ� ג� באשר (debate�כ, וציבורי יותר

  .18' בעמ, 121 ש"לעיל ה, $משפט וצדקה "סולברג  167
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, כיאה,  ועוד הציע סולברג169.הכרעה במקו� עמימות, טודאות במשפ, הפרדת רשויות
, משפט של ערכי� הריהו תלוי בי� שמיי� ואר�: " תנועת מטוטלת–מתודה להשגת המטרה 

המטוטלת נעה כדרכה מצד לצד ועלינו . וכדי שיצלח צרי� לטעת את שורשיו באדמה
יותר מהמקו� עלי� להטות את המשקולת רחוק ,  א� ברצונ� לייצב מטוטלת170".לייצבה

זהו מהל� שנושא עימו . שאתה סבור שבו מצוי האיזו� הראוי כמשקל נגד למיקומה הנוכחי
 ימי�ג� כא� עשויי� דבריו של סולברג עצמו לזרוק אור על מהל� הדברי� הרצוי ב. סיכוני�

כמו בכל , אלו נחוצי�. איזוני� ובלמי�: "שבה� הגישה המקורנית עודנה בתהליכי גיבוש
  171".די שהגול� לא יקו� על יוצרוכ, תחו�

 
  .32' בעמ, ש�  168
  .32, 19' בעמ, ש�  169
  .18' בעמ, ש�  170
  ).הגנה משפטית על חירויות הפרט להדברי� נכתבו בהתייחס (27' בעמ, ש�  171




