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 –התלכדות מהותית או נסיבתית  –על לידתן של הלכות שיפוטיות 

 האם עניין ביבי כבישים שינה את הלכת אפרופים?

 חגי ויניצקי

 

 

לעת מגיע עת , ומדעך טרםמוס סביבה הפול אפרופיםלהלכת צי יובל שנים במלאות ח

 יב ביעניין החדשה נוצרה סביב  הסערה. מחדש רר את הסערה סביבהועגל חדש שמ

הן השופט , שכן ת אפרופיםכלאת הפסק הדין החדש שינה האפשרות ש  רולא , כבישים

ן יאבלבד והחוזה יש להיצמד ללשון ותו מקרה קופף קבעו שבאגרוסן השופט שטיין וה

כתבו נין ק הדחר פרסום פסמייד לאכים ציבוריים. רתת החוזה ולעירלפנות לנסיבות כ

את פסק  ססבי מאחר שכל אחד מהשופטים דעה הרווחתבהתאם למרי דעה. מאמספר 

, סגורחוזה  -ופט שטיין הש :ריון שונהיטקרדינו שיש להתחשב בלשון החוזה בלבד על 

מנגד הובעה הדעה שעניין ביבי  .לא נוצרה הלכה חדשה ,חוזה עסקי -פף השופט גרוסקו

מאמר זה בוחן את השאלה איך נולדות הלכות  שים ביטל את הלכת אפרופים. כבי

, כאשר רק בסוג תיתהתלכדות נסיבבין תית לוהשות? המאמר מבחין בין התלכדות מחד

בהתאם לנטען במאמר בעניין ביבי כבישים נוצרה   . ההראשון נוצרת הלכה חדש 

 שצמצמה את הלכת אפרופיםדעות השופטים שטיין וגרוסקופף בין  כדות מהותיתהתל

ללשון החוזה בלבד ואין  פנותיש לכך שבחוזים אלו  ,סקי סגורדובר בחוזה עכאשר מ

     לפנות לנסיבות כריתת החוזה ולערכים ציבוריים.

 

 

גוליה. ב. דעות השופטים בענייו ביבי כבישים. ג. . א. עיקרי הלכת אפרופים וגלמבוא

יבי  ן ב ייהתלכדות מהותית או נסיבתית. ד. האם שונתה הלכת אפרופים על ידי ענ 

 . הנוסף בעניין ביבי כבישים. ו. סיכוםכבישים? ה. השלכות ההחלטה בדיון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערי מדע ומשפטרכז האקדמי שבמ יניקות המשפטיותהקלומנהל  דיני קנייןלו י חוזיםנר לדימרצה בכי ד"ר חגי ויניצקי הוא ,
משה , לסקיגדעון פרחומובודה למאני  וראש מכון בגין למשפט וציונות. מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית לדיני חוזים

   לות.ועהמ הםעל הערותי כתוחברי המערליהי יעקובי משפטים על אתר , לעורכת כתב העת אפי צמחל ,גלברד
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 מבוא

 

 ההיא קבע 2חוזים מאז קום המדינה.פרשנות נחשבת בצדק להלכה החשובה ביותר בדיני  1אפרופיםהלכת 

תב ין שעוסק בדיני החוזים. רבות נכסוגיה שמתעוררת כמעט בכל פסק ד –כללים חדשים בפרשנות חוזים 

ק לבחון האם פסשימה זו היא ר מר להתייחס לכל משמעותיה. מטרתא אתייה זו לצרק עליה וברשימה

, ביחס להלכת אפרופיםביטל, שינה או לא חידש דבר  3ם נגד רכבת ישראלביבי כבישיהדין החדש בעניין 

. ר קיימות דעות מנוגדות של שופטי ההרכבבחינת השאלה אימתי נוצרת הלכה חדשה כאשוזאת לאור 

שה לבין הלכה חדשיוצרת  םפטיושתית של דעות הובדל בין התלכדות מההה על דמואעה בהקשר ז

   .הלכה חדשה תרצבלבד שאינה יו התלכדות נסיבתית

 

 וגלגוליה עיקרי הלכת אפרופים .א

 

החוזה לנסיבות כריתתו ובין שניים מהחידושים המרכזיים של הלכת אפרופים עסקו במתח שבין לשון 

אל הגישה ים נהגה בישרפרות אפכו האובייקטיבית. עובר להלוזה לזשנות חפרל התכלית הסובייקטיבית

לפרשנות חוזה. תחילה השופט אמור היה לבחון רק את החוזה עצמו. במקרה שהחוזה היה  תשלבי הדו

ר אחר נסיבות ותהיה לאמור השופט לא ללשון החוזה,  שתי פרשנויותלפחות  ו, דהיינו לא התעוררברור

ת לפחות, ויות אפשרויומות שתי פרשניקיה שהחוזה לא היה ברור, דהיינו היו קרבמזאת,  מתלעוכריתתו. 

או אחרים שקיימים בין שני  , בין היתר, חוזים קודמיםלצאת לעולם הנסיבות, שכללונדרש השופט 

היה עליהם לדעת עליו,  סחרי שהצדדים ידעו אומהלך המו"מ, הנוהג המטיוטות שהוחלפו, , הצדדים

לשוניות האפשריות הפרשנויות ה הבין מי מביןלן ומה ,ברקע כריתת החוזה וכדו' ות שהיועובדתי תבונסי

בכל חוזה בין הלשון  נועשיש לעבור למבחן חד שלבי, ועל השופט ל ההלכת אפרופים קבע 4היא הנכונה.

, אפרופים כתבהל 5הנכונה. מסע זה להגיע למסקנה מהי הפרשנות לנסיבות ובין הנסיבות ללשון ולאחר

כאשר אנו דנים אפרופים הודגש ש נוסף בעניין ה למעשה דיוןישה מגדלי הירקותבדיון הנוסף בעניין ו

  6הפרשנות של החוזה אינה יכולה לנגוד את לשונו.בפרשנות טקסט )"פרשנות במובן הצר"( 

 

ק )א( לחו 25נוסח סעיף הפרשנות שהייתה מקובלת לבה לגמרי עם ת אפרופים לא התיישכעל אף שהל

א ניתן להבין , שהרי להגיונה היה בצידה 7.ת נתינתהשהיה תקף בע פיכ ,1973 –החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 

 (.1995) 265( 2מט ), פ"ד בע"מ םפימ"י נ' אפרו, 8/93462ע"א  1
 11לכה זו במסגרת ן שהנשיא ברק מנה הימעניין לצי (.ט"עת, תשרביעי)מהדורה  516 דיני חוזים ,ואפי צמח שלו בריאלהג 2

 (.  2009) 256" עושה הכובעיםאו: זאב סגל אריאל בנדור "פסה"ד החשובים שנתן, ר
   (.0192רסם בנבו, )פו אל בע"מנ' רכבת ישר "משים עפר ופיתוח בעביבי כבי ,7649/18א "ע 3
 . 503 – 501, בעמ' 2"ש יל השלו וצמח, לע 4
 . 314, 311, בעמ' 1ש ופים, לעיל ה"ניין אפרע 5
ינו של השופט סק דלפ 13פס'  ,י"נ' מ ותן מגדלי ירקארגו ,2045/05דנ"א ; 183, 314, 312, בעמ' 1לעיל ה"ש עניין אפרופים,  6

. עם זאת (2012פורסם בנבו, ) 593, 586 - 585 ,ומי נ' סהרוסד לביטוח לאהמ 3961/10רע"א ם: (. ראו ג2006ריבלין )פורסם בנבו, 
א במסגרת רשנות טקסט אלפ –הצר"  ובןים קבלו פרשנות שנוגדת את הלשון אך לא במסגרת "פרשנות במבעניין אפרופ

לשנותו נוסח, דהיינו לגרוע מהגם אפשרות השלמת לקונה, שכוללת לדעת הרוב  –שנות משלימה" "פר רשנות במובן הרחב" או"פ
 . 331 – 317עניין אפרופים, שם, בעמ' במקרה של אבסורד, שנגרם כאשר לשון החוזה לא הולמת את התכלית, 

ית מתחילים בלשון החוזה ורק ראש לתחילת תהליך הפירוש.א מורה דרך תה שכלל זה הויף זה היילסעהפרשנות המקובלת  7
ע"א (; 1987) 499, 494( 1), פ"ד מאנחמני נ' גלאור 406/82ע"א , ראו: ת שני השלבים(בות )תורוברים לנסיאם החוזה לא ברור ע

 638, 635( 2) , פ"ד מגהאחים זקן חברה קבלנית בע"מ נ' מזרחי 170/85ע"א (; 1987) 384, 380( 1), פ"ד מאזיונץ ן נ'שטר 650/84
ין המוסד עני ;(1992) 213, 209( 5) פ"ד מוגז, בע"מ נ' סופר י שומרון(קרנדלתא להשקעות ולמסחר ) 3804/90ע"א (; 1989)

, 101' ו שערי משפט" תובנות נוספות ם':אנטי אפרופי'וחקיקת  םאפרופידויטש, " ; מיגל11פס'  ,6לביטוח לאומי, לעיל ה"ש 
ה ש אלא של סופו. בתחילתהליך הפירוכלל של תחילת א מדובר ב. ל)תשע"ג(. השופט ברק מפרש את הסעיף בצורה שונה 105
ם אומד דעתם של הצדדים משתמע פעלת הסעיף. אניגש לה ק לאחר מכןופט תר בין הלשון לנסיבות )תורת השלב האחד(, ורהש

http://www.nevo.co.il/case/17921954
http://www.nevo.co.il/case/17929550
http://www.nevo.co.il/case/17929550
http://www.nevo.co.il/case/17946404
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יתרה מכך, שיטת ניהול המשפט היא שהצדדים מביאים את ראיותיהם ביחס  8טקסט בלי הקונטקסט.

כבר מכיר ילא ממהוא  יןהדב את פסק ווכאשר השופט יושב לכת ,ו במהלך המשפטללשון החוזה ונסיבותי

אם לשון החוזה ברורה אם לאו. ולכן חוזה שיכול על מסקנתו  עעשויות להשפיש ,את נסיבות כריתת החוזה

שיטת שני לכן גם בהיה להיחשב כברור אם השופט לא היה נחשף לנסיבות ייחשב מעתה כלא ברור, ו

חד דה טת השלב האלפי שילנהוג א ל התחשב בנסיבות. אם כך, מדועל רומא היהממילא פט השלבים השו

שיטת שני השלבים, הייתה צריכה לחלק על פי אמתי לנהוג באופן ט שמעוניינת ת משפיטש ,יורה. למעשה

רק את הדיון השיפוטי לשני שלבים. שלב ראשון ידונו רק בלשון החוזה מבלי להביא ראיות לנסיבותיו, ו

ה יהכל צד . בשלב השני ו לשלב השניר יעברנו ברואיה גיע למסקנה שהחוזהיה מאם בסוף שלב זה השופט 

כריע איזו פרשנות היא הנכונה. היה מ, שבאמצעותן השופט החוזה תלנסיבות כריתאת ראיותיו  ביאמ

רק דנו הצדדים  ,באופן מעט אבסורדי כך למעשה התנהל הדיון בהלכת אפרופים. בעקבות הסכמה דיונית

ה את הפני הלכת אפרופים שמקדשת ,דהיינו 9.בדהעולות שבשאל ללא התייחסותלשון החוזה פרשנות ב

שהעדרו של סעיף ת דעת הרוב לאור זאת, מסקנ 10שבו לא הוצגו נסיבות כלל.ה בתיק תננילנסיבות 

שלילי" נסמכה על  במקרה מסוים )נושא פסק הדין( מהווה חסר )לקונה( ולא "הסדר פיצוי מוסכם/קנס

את  ת המשפטיאם הצדדים היו מגישים לב 11תה.ות הכריעל נסיב אלואובייקטיבית פרשנות תכליתית 

על  אויתכן שניתן היה להתרשם אם אכן מדובר בלקונה עקב שכחה , ככל שהיו כאלו, חוזהטיוטות ה

  12ם חברה שבנתה באזורי פיתוח.ע"הסדר שלילי" בשל רצון להטיב 

 

מכן בהצעת חוק דיני  אחרול ,2006 –, תשס"ו גם בתזכיר חוק דיני ממונות התקבל ישלב-החד המודל

לחוק  2 מס' תיקוןבאותה השנה תקבל החוק הנ"ל ה סום הצעתעובר לפר 1120.13 -"א ת, תשעוממונ

 14המתוקן. 1973 -)א( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  25גם ברישא של סעיף  השתלב הז מודלהחוזים ו

את הלכת  וק נועד לבטלתיקון לחלמרות שה, )לשון ונסיבות( במישור זה של הלכת אפרופים ,יכךלפ

חוזה פסק הדין מדגיש כי  16.סהר נ' המוסד לביטוח לאומיניין וכך נקבע בע 15הוא רק עיגן אותה,ופים אפר

 

לעיל ה"ש אפרופים, ין יתן מהנסיבות לדלות פרשנות אחרת שיש לה עיגון בחוזה, ענימתוך החוזה יש לתת לו עדיפות, ואם לאו נ
 .318, 314 – 310' , בעמ1
 .510עמ' ב, 2וצמח, לעיל ה"ש (; שלו 2001) 506 – 055 ות חוזה""פרשנות במשפט: פרשנאהרון ברק  8
 . 279, בעמ' 1פרופים, לעיל ה"ש עניין א 9

חדש עלייתה ונפילתה? בעקבות התיקון ה –לכת אפרופים ם: ה"פרשנות חוזיכנס יץ בפ' שחר ליפשבט זה עמד פרועל הי 10
 . 2011ץ שערי משפט, מר, חוזים"לחוק ה

השלד, להבדיל מאזורים מבוקשים שבהם ניתן היה לקבל באזורי פיתוח ניתן היה לדרוש את התמורה מהמדינה כבר בגמר  11
איחור בבניה, מקל וחומר שהייתה אמורה  ה עלם מבוקשים ישנה סנקצי, אם באזורית המבנה. ולכןרק בהשלמ ורהאת התמ
כול להשלים את השלד לקבל את התמורה ולהתעכב בהשלמת המבנה, ראו עניין שהרי הקבלן י י פיתוח,קציה באזורלהיות סנ

חור בבניה הוא הפרה שמזכה ח אילכך שגם באזורי פיתו ית המשפט ער. עם זאת, ב330, 315, 290 , בעמ'1אפרופים, לעיל ה"ש 
 לצפותו, וזאת גם אם אין סעיף קנס/פיצוי מוסכם, שם, שם. פרה וניתן היהסיבתי להיש לו קשר בפיצוי אם נגרם נזק ש

געת התערבות הפולגיטימית או  , "פרשנותאובישראל ציגנלניתנו הסברים משכנעים להעדר הסדר שלילי ראו: לטענה שלא  12
 )תשס"ט(.נ'  פרקליטה 285, 263ת הפרשנות התכליתית על פרשת דרכים", גיש ביציבות המשפטית?

ם של הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך "חוזה יפורש לפי אומד דעת : 2006 -א( לתזכיר חוק דיני ממונות, תשס"ו ) 123סעיף  13
הווה אומר  .2011 –מונות, תשע"א ני מ)א( להצעת חוק די 122סעיף ר גם בכלל מאורח יותוסח זהה ננ ."החוזה ומנסיבות העניין

 .105, בעמ' 7טש, לעיל ה"ש יחד, ראו דוי סיבות גםללשון ולנ שיש לפנות מראש
מע מתוך פי שהוא משתשל הצדדים, כ אומד דעתםפי "חוזה יפורש ל: 1973 –א( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג ) 25סעיף  14

 .תאם ללשונו"פורש החוזה בההחוזה, יורש מלשון עניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפות ההחוזה ומנסיב
הצעת חוק החוזים )חלק השלבים בכמה אופנים. כך למשל:  הצעות החוק שקדמו לתיקון לחוק ניסו להשיב את תורת שני 15

)א( לחוק החוזים שהיה קיים באותה העת  25ף סעי הציעה לקבוע במקום 2009–, התשס"טפרשנות החוזה( –)תיקון י( כלל
יפורש ובלת של מילותיו; מצא בית המשפט כי אין אפשרות לפרש את החוזה כאמור, י המשמעות המקיפורש לפ: "חוזה מןכדלק

 מאוד לנוסח שהיה קייםבנוסח דומה למעשה מדובר  ".הנסיבותוך החוזה לפי אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא משתמעת מת
ל הסעיף הקיים באותה העת. לשון הפשוטה שתבטאה מהים, כפי שהתה העת, שנועד להבהיר שיש לחזור לתורת שני השלבבאו

שהציעה  2009–תשס"ט (כללי פרשנות חוזה –ק החוזים )חלק כללי( )תיקון הצעת חו -באופן דומה הוגשה הצעת חוק נוספת 
י הצדדים, כפפיק לשם פירושו, יפורש החוזה לפי אומד דעתם של י מסהמילולי של החוזה בלתהיה תוכנו "קבוע כדלקמן: ל

נו ותוצאתו של פירוש מתוך הנסיבות, ובלבד שטענה בדבר תוכ –וזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו שתמעת מתוך החשהיא מ
שא לסעיף רילבהתאם . "סיכומי טענותיוזה, במסגרת ין פרשנות החושפטי בעניהמ כאמור נטענה במפורש על ידי צד להליך
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 ת הפרשנותלהעדיף א שתנת לסתירה שיילשון החוזה ונסיבות העניין, בכפוף לחזקה הנליפורש בהתאם 

מקרים זקה תיסתר בחכתוב. הה שלוהטבעית הרגילה  המשמעות הפשוטה, - התואמת את פשט הלשון

כפי שנחזתה להיות במבט ראשון, וניתן לפרשה בדרכים  פשוטה וברורההלשון אינה  ישעולה מהנסיבות, כ

שנות א ניתן לקבל פראך בכל מקרה ל נוספות. ולכן משקל הלשון הוא משמעותי אך אינו מכריע או בלעדי.

 17לשון החוזה.הנוגדת את 

 

התכלית הסובייקטיבית לפרשנות חוזה לזו ין הוא כאמור בם עסקה הלכת אפרופיו שבי השנ המתח

תכלית הסובייקטיבית, ת חוזים היא ההעדיפה בפרשנו בהלכת אפרופים נקבע כי התכלית  האובייקטיבית.

תן לאתר את הרצון המשותף של שני . ברם, אם לא נידהיינו מה רצו יוצרי החוזה להשיג באמצעותו

לא בוחנת את רצון הצדדים לחוזה אלא את השאלה  ייקטיבית. תכלית זוהאובלתכלית ת לפנו שצדדים יה

מה אנשים הגונים וסבירים היו ר להגשים. ה מסוג זה אמוזת, האינטרסים והתכליות שחוומהן המטר

ואף  18ם לב,ותשוויון, גם שיקולי הגינות, צדק  לולת זו אפשר לכ. כאשר במסגרכאמוררוצים להשיג בחוזה 

בכך הכלי של  20בדיור למבוגרים.ויציבות או ביטחון  19ה הציבורית,כגון שמירה על הקופ ייםים ציבוררכע

ציבוריים לחוזה בין שני  –ת שיקולים ערכיים ש למעשה להחדרבייקטיבית משמוהפרשנות התכלית הא

ק, ב, צדל תום, ציבורת התקנהאחרים במודל התחולה העקיפה:  ה למושגי השסתוםאנשים פרטיים, בדומ

כאשר תכלית זו מופעלת ביחס לנושא שהוסדר בחוזה אך רצון הצדדים  21וכד'. ת הקיפוח, סבירותעיל

פרשנות טקסט, בעוד שאם פרשנות זו  -מדובר בפרשנות במובן הצר קיים או שלא התרור בהמשותף אינו 

 

לתחום את שיקול הדעת של בית המשפט  ויפא ניססבבחלק שילו לעיל, ואבים כאמור להשיב את תורת שני השל והמוצע ניס
שהפרשנות  ת המשפט סבורבי דים בהליך המשפטי. ניסיון זה מעורר שאלה לא פשוטה. אםהצד ילפרשנויות שנטענו על יד

יו. ת הנכונה בעינמהפרשנו רשנות שונהב לפסוק שהפרשנות של החוזה היא פצדדים הוא יחויל ידי הו שנטענה עהנכונה היא לא ז
 2010 –ע "חוזה(, התש פרשנות ( )כללי2מס'  כללי( )תיקון החוזים )חלקשהובילה לשינוי בחוק היא הצעת חוק  חוקה צעתה

". נוסח עמום זה הוביל הצדדים ידי על לו ניתןש פירושה ניתן, אתה שתואם, ככל באופן יפורש "חוזהדלקמן: ע כשהציעה לקבו
, יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין"חוזה התקבל: לנוסח ש ופו של דברבס

החוק צעת החוק ו. למקרא הזה בהתאם ללשונו"ה, יפורש החוחוזואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון ה
את  ןס רק מעגהצעת הקודקמ כאמור שנלקח של הסעיףרישא לק בהחין שום קשר ביניהם. יתרה מכך, תקבל מתחוור שאשה

ראו: מע במפורש" )ם "משתימורון במילידבר. מעבר לאוקס סיפא לא חידשבהחלק (, ואילו 13)ראו לעיל ה"ש  החד שלבימודל ה
על  – דין פירוש החוזה" צמח אפיושלו יאלה גבר(; גתשע")מ"ג  משפטים 33, 5ם" ירוש והשלמה של חוזיעוד על פ" ראיל זמי

 וסקסיפא עבק שהחל, הרי (106, בעמ' 7דויטש, לעיל ה"ש )תשע"ד(;  21, 1י'  קרית המשפט" מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים
משמעות בהכרעה  ם אלו אין שוםה. במקרילשון החוז אתיבות הסתבר שהתכלית הולמת ן והנסלשור בחינת הבחוזים שלאח

סיפא בהחלק שסיבות החוזה, ולכן שיש לפרש את החוזה בהתאם ללשונו, שהרי לשון זו הולמת גם את התכלית שהתבררה מנ
ן את א שהוא רק עיגלחוק הי תיקוןשל ה תברר שהמשמעות היחידהעיל, מר ל. לאור האמו(106 , בעמ'7דויטש, לעיל ה"ש ) תרמיו

הרמנויטי על פרשנות מבט יין "שחר ליפשיץ ואלעד פינקלשט ;21שלו וצמח, שם, בעמ'  גםזה  רראו בהקש הלכת אפרופים.
   (.תשע"ג)מ"ג  משפטים 141, 55ם", יחוז

איל זמיר פרופ' זו על עמדתו של  ד נסמך בהכרעהפסה" .16, פס' 6וח לאומי, לעיל ה"ש הרוב בעניין המוסד לביט ראו דעת 16
ב את תורת שני ת אפרופים והשיהתיקון ביטל את הלכחה את העמדה שוד ((2011) 98, 11 עורך הדיןן כאן" "אפרופים עדיי

השופט יחיד של (; דעת ה2011) 102, 11 ורך הדיןעח בעייתי, התכלית ברורה" נילי כהן "הניסופרופ' י שנתמכה על ידהשלבים, 
מיכה בדעה לת (.2011, בנבו פורסם) 3, פס' ח נפגעי רכבאליהו חברה לביטוח נ' אבנר אגוד לביטו 11039/07ע"א בדנציגר 

קון לחוק לא הפך את הלכת . לדעה שהתי22 – 20בעמ' ו וצמח, שם, לכת אפרופים ראו גם: שליגן את השהתיקון לחוק ע
תקבל בתאריך ניין לציין שהתיקון לחוק ה. מע35 – 31, בעמ' 15 לעיל ה"ש, למהירוש והשפעל  דעו – זמיר :פרופים ראו גםא

תוקן. האם את הרישא של הסעיף ש רק כוללת כאמור , כאשר היא15.6.11אריך , ואילו הצעת הקודקס פורסמה בת26.1.11
תשובה חיובית. ברם, יתכן שסמיכות הזמנים גרמה יתכן שה יותרסיפא מבהחלק שדה שנוי עתידי? לאור העובהדבר מרמז על שי

לסמיכות  קס )להתייחסותדש שתוקן עובר לפרסום הצעת הקודחס לנוסח החעת הקודקס לא הספיקו להתיילכך שמנסחי הצ
  (. 22, שם, בעמ' שלו וצמחמנים ראו גם הז
דגשים שמ 512 – 510, בעמ' 2יל ה"ש לעוצמח, שלו או גם ר . 593, 592, 586 - 585, בעמ' 6המוסד לביטוח לאומי, לעיל ה"ש  17

   .שם ,שם ",נוישב עם לשואינו מתישירוש יתן לחוזה פלמאפשרת  אינהירוש והפגבולות שלשון החוזה תוחמת את 
 .327, 314 – 313, בעמ' 1עניין אפרופים, לעיל ה"ש  18
 (.2005סם בנבו, )פור 537, 481( 5, פ"ד נט )מדינת ישראלות נ' גון מגדלי ירקאר 01/5325 ע"א 19
 – 514, בעמ' 2או גם: שלו וצמח, לעיל ה"ש ר (.1998) 601, 145( 4נ"ב ), פ"ד ' משעןגרוס נמנהלי עיזבון מיל, 1185/97רע"א  20

515 . 
קדישא נ'  חברה, 91/429ע"א )תשנ"ד(;  663 – 661 תחוקתי במשפט: פרשנותרשנות פ אהרון ברק למודל זה ראו: 21

וקתי קונקרטי במשפט הפרטי תחשב בצדק חליחס לאפשרות להש במודל זה בלשימו .(1992) 532, 464( 2, פ"ד מ"ו )םקסטנבאו
 . )תשע"א( 469יד  פטמשהט הפרטי" ל טמיר "מודלים לתחולת צדק חלוקתי קונקרטי במשפחגי ויניצקי ומיכראו 
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ות אחת הביקור 22.ת חסרהשלמ –ב חדר בחוזה מדובר בפרשנות במובן הרס לנושא שלא הוסמופעלת ביח

ברק  נשיאה ,סובייקטיביתהתכליתית השת הנשיא ברק היא שלמרות הבכורה שניתנה לפרשנות ביחס לגי

יתרה  23בייקטיבית שמאפשרת הכנסת שיקולים ערכיים לחוזה.ות לתכלית האונוח אותה ולפנזהר לימ

תכלית ה תאאתר ל מאודה קשים ים צרכני, חוזי רשות, חוזי יחס וחוזאחידיםם ר מדובר בחוזימכך, כאש

 24., ולכן הפניה לתכלית האובייקטיבית תהיה מהירה יותרהצדדים לחוזהמשותפת בין הסובייקטיבית ה

 הלא הייתהאובייקטיבית( הסובייקטיבית ו)התכלית כת אפרופים היבט זה של הלניין לציין שלעמ

על מעמדה מש של מ השפעהשפיעה ה לאדה זו ובע ,ברם 25.לחוק החוזים 2בתיקון מס'  תמפורשסות ייחהת

 26.של התכלית האובייקטיבית בפסיקת בתי המשפט

  

 דעות השופטים בעניין ביבי כבישים .ב

 

ין חברת ביבי כבישים לבין רכבת ישראל לביצוע עבודות זה מפורט וארוך בישים עסק בחוכבי עניין ביב

ת בין הצדדים או ויות והחובוזכה ממצה את ת בין הצדדים סבה על השאלה האם החוזהשתית. המחלוקת

שמדובר בחוזה פתוח ובלתי שלם שלתוכו יש לקרוא הסדרים משלימים המבוססים על עקרונות של תום 

ן את כל וקבע ש"לא כל החוזים נולדו שווים". בהתאם לעמדתו יש לבח שטייןהשופט  ת.גינות וסבירוה ב,ל

ד. חוזים כאמור מסמיכים את ם כלליים בלבויקושנוסח ב רום שבצדו האחד חוזה פתוחזים על ספקטהחו

אלו ר אשבתי המשפט לקרוא לתוכם חיובים חדשים על פי עקרונות של תום לב, הגינות וסבירות, כ

א חוזה סגור שנות תכלית אובייקטיבית(. בצדו השני של הספקטרום נמצלמטרות החוזה )פרמותאמים 

זה סגור מכיל בדרך כלל וירתית. חש לפרשנות יצדרו נוהוא אינמוגדרים באופן ברור ונהיר  ושכל תנאי

כם בכתב סבה לאא הוראה שהחוזה ממצה את מכלול החיובים והזכויות שבין הצדדים, וכן שאין לשנותו

מה. וחתה כתובה ודים. במקרה זה אין לקבל אף טענה להסכמה מאוחרת שאינשנחתם על ידי הצד

ת תכליתית סובייקטיבית(. במקרה של בלבד )פרשנו נושובהתאם ללבמקרים אלו השופט יפרש את החוזה 

ה בחוז המנסח. גדנ ספק ביחס לאמור בחוזה יש להפעיל את הכלל של נטל ההוכחה ואת הכלל של פרשנות

ל החוזה. גישה נו שכתו תעיעל קבר אין להכניס שיקולים ערכיים. חובת תום הלב לא תשפיע במקרה זה סגו

ליצור וודאות חוזית, שמפחיתה את עלויות העסקה,  ית ועל הרצוןסקע ת מהותיתזו מבוססת על תכלי

קים חלקים פתוחים וחלזים שיש להם חום מסייעת בגיוס הון. בין שני קצוות אלו חליו יוצרת ביטחון עסקי

מור לעיל. השופט שטיין מדגיש אכ אימים לוסגורים. במקרים אלו יחולו על כל חלק הכללים המת

זים סגורים חלים רק כאשר מדובר ביחסים עסקיים רגילים, דוגמת עמדתו על חו פי שחלים עלשהכללים 

ודה. בחוזים חוזי עבאו  צרכנייםדים, הסכמים חיא החוזה נושא פסק הדין. כללים אלו לא חלים על חוזים

 

 דעת ש אומדשל הצד השני, אין כל אפשרות לגב ד הצדדים שונה מזהכן, אם אומד הדעת )הסובייקטיבי( של אח-"על 22
בייקטיבי המשותף אינו רה זה, כמו גם במקרים אחרים שבהם אומד הדעת הסוזה יפורש במקיבי משותף. החוסובייקט

. 313 ', בעמ1"ש האובייקטיבית", עניין אפרופים, לעיל ה תכליתופי -השופט, עללפני  בתרשנית הניצרלוואנטי לפתרון הבעיה הפ
דים אינן רלוונטיות לסוגיה כלית האובייקטיבית רלוונטית גם כאשר הסכמות הצדזו עולה שהת לסיפא של פסקה בהתאם

 486, בעמ' 2ה"ש  ונה(. ראו בהקשר זה גם: שלו וצמח, לעילסר )לקכאשר מתקיים חוי גם יטבא לידי ב שבמחלוקת, כפי שהדבר
 . 4ש. ה.
 , 675ח'  המשפטהרון ברק" : על "פרשנות במשפט כרך ד': פרשנות חוזה מאחת אתורת ברק –ה ו "פרשנות החוזגבריאלה של 23

 )תשס"ג(.  684
 .160 – 158, בעמ' 20יל ה"ש ראו גם: משען, לע ; לגבי חוזים אחידים512, בעמ' 2"ש ה וצמח, לעילשלו  24
 .411 – 140, 15ן, לעיל ה"ש טיישופינקלץ ישפלי 25
יקטיבית כמוצא אחרון כאשר לא ניתן לאתר התכלית האובי בכלי של שיך להשתמשדעת הרוב בעניין סהר סברה שיש להמ 26

להשתמש בחר שלא  2' חוקק בתיקון מסדל ציינה שהמיעוט של השופט הנ, דעת המ595יבית, שם בעמ' כלית הסובייקטאת הת
ל"מנהג  לכל היותר שרות ששימוש בכלי זה עלול להטעות יש לתחום אותובית, ולאור האפבכלי של התכלית האובייקטי

 .   621 – 620בעמ' הסוחרים", שם 
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 יםצד תאגידכדי ליצור הגינות, למנוע שליטה בשוק מ םרירגולטו אלו, גם אם הם סגורים יש להפעיל כלים

      27ם.ילהגן על צדדים חלשים ולהבטיח לציבור אספקה של מוצרים ושירותים חיונירבי עוצמה, 

 

השופט שטיין קובע שבחוזה סגור השופט צריך רק לקבוע את "עובדות בהקשר זה מתעורר ספק מסוים. 

את לא רק  ללחוזה" כושהמונח "עובדות הניתן היה להניח  28.ביתיקטהסוביי החוזה", ומכנה זאת כתכלית

ת השופט שטיין כולל בהגדרה של תכלילא גם את נסיבות העניין, במיוחד שבפסקה קודמת שון אהל

בהקשר  מזכירהשופט שטיין  ,ברם 29.הן את לשון החוזה והן את נסיבות כריתתו, כמקובל, סובייקטיבית

ראיות להביא  זהם לחוידדמצכלל זה מונע  . "parol evidence rule"בלהמקו פטאת הכלל מהמש זה

למעשה הכלל קובע  מתנאי החוזה.מעת תכראיה לכוונה אחרת מש מ""פ בעת המואחרות כגון אמירות בע

כלל שפוסל עדות בעל פה "פט שטיין וש, ובמילים של הקבילות ביחס לחוזה בכתב ןוניות אינצישראיות ח

נח "עובדות מוין מתכוון בטישהשופט ש ברורמהקשר הדברים ולכן  30".כתוב בחוזההת לסתור אאשר באה 

מאוחר יותר שיצא תחת ידו  ק דיןבירור מפסלנסיבות, והדברים עולים ב ון החוזה ולאהחוזה" רק ללש

ר שכאשר מדובשם מדגיש השופט שטיין תוך הסתמכות על עניין ביבי כבישים,  .יבי נ' זהבזהבעניין 

עותם המילולית ולמשמהיצמד ללשונם ל מן הדין ויק שנוסח בידי גורמים מקצועייםורט ומדפמ הסכםב

   31.יטויים בחוזההפשוטה של ב

 

, התמקד השופט (סגור או פתוח)חוזה  והזכויות ט של החיוביםרופירמת הבניגוד לשופט שטיין שהתמקד ב

צדדים  ןבי חוזה עסקי. אוש קטגוריות: ללשווגם צדדים שערכו את החוזה וסימאפיינים של הגרוסקופף ב

פורמה משפטית יעילה שתסייע לצדדים להשתמש כלית היא יצירת פלטוג זה התזה מסחו: בייםעסק

ומתוחכמים דיים  ,המתמודדים באופן שוויוני ,נלייםם צדדים רציוותהי רבמכשיר החוזה, וזאת לאו

פרשני שיאפשר זאת הוא כלל שייתן ל לכ צונם.משפטיים לעיצוב החוזה בהתאם לרהבכלים  תמשלהש

דים יידעו שבית המשפט יפרש את החוזה רק בהתאם לנוסח שהם קבעו. ון החוזה. הצדלשכריע למשקל מ

יימנעו מהכנסת פרשנות שלא הייתה מוסכמת ה מוגברת בחוזה וחוזית, שליט ותדאך הם ישיגו יציבות, ובכ

מתי ך שאם ניסוח החוזה לא יתאם לאומד דעתם האכב סתכנועליהם על ידי בית המשפט. מצד שני הם י

. בחוזה בין שני אנשים פרטייםחוזה פרטי . בטחון של בית המשפט שיתקן זאת. הא להם רשת בית לא

היכרותם , שכן הם בדרך כלל במעמד שווה. ברם, גשמת רצון הצדדיםמרכזית היא הה יתמסוג זה התכל

שון ללן לתת בחוזים אלו אי כולתם להשתמש בשפה החוזית.ית מוגבלעם כללי הפרשנות מוגבלת, ובהתאם 

 זהבחו :בין צד עסקי לבין אדם פרטי חוזה צרכני. ג ח.ע שכן הצדדים אינם שולטים ברזי הניסומשקל מכרי

נצל את האדם הפרטי, כצד חלש, לאור היכרות הצד העסקי את כללי חשש שהצד העסקי יסוג זה קיים מ

גם בסוג  .יוןפגיעה בשווע למנוי כד כלית היא לכבד את ערכי היסוד של השיטהתה ולכן הפרשנות החוזיים,

י רק לצד העסק שראפזה של חוזים אין לתת ללשון משקל מכריע, וזאת בשל חוסר האיזון בין הצדדים שי

 

   . 17 – 12פס' , 3ל ה"ש עניין ביבי כבישים, לעי 27
 .14שם פס'  28
 .11ס' שם פ 29
מאפשר הבאת עדויות בעל פה בנוגע לחוזה כתוב אך ורק למטרת פרשנות, שכלל זה יש גדאמנם השופט שטיין מ .31ס' שם פ 30

רוב, אם כי לא תמיד, חוזים סגורים על פי ין "שטיין מציעם זאת השופט  .ל פני הכתובת גלויה עימווזאת רק מקום שקיימת עמ
ת מכלול החיובים והזכויות שהצדדים ביקשו ליצור עבור עצמם, אשר גם היותם ממצים אה בדבר בהוראה כתו םמכילים בתוכ

. הוראה כאמור תחסום כל עדות אשר בידי הצדדים בהסכם בכתב החתום מבהירה כי שום תנאי מתנאי החוזה לא ישונה אלא
שת הכתב כבסיס הצדדים את דרימשקבעו  הווה אומר:"מציין השופט שטיין  ם. בהמשך הדברי"תנאי החוזהלסתור את  באה

  . שם ,, שם"parol evidence rule" -הוא מתייחס בהקשר זה ל  "כתבת הישרד"מונח בכאשר  ".ליחסיהם החוזיים, רצונם יכובד
 1, פס' 3"ש ה לעילכבישים, לחוות דעתו של השופט שטיין, יבי , בעניין בשל השופט גרוסקופףמסקנה זו נלמדת גם מהתייחסותו 

 לפסק דינו.
   .(0192)פורסם בנבו,  23פס'  זהבי נ' גד זהבי 18/7669א "ע 31
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אם נסכם את עמדת השופט גרוסקופף אזי בחוזה עסקי יש  של היצמדות ללשון החוזה. ליהנות מהיתרון

ה גם לערכים ציבוריים, ואילו בות וככל הנראסיון ולנפי הלשון בלבד. בחוזה פרטי יש לפנות ללש לע לפרשו

 32יים.ערכים ציבור פיל בחוזה צרכני יש לפרשו על פי לשונו ונסיבותיו וביתר שאת ע

 

ביחס  מכריע""מש במילה שתר השופט גרוסקופף משאם ככן ספק מסוים. האבהקשר זה מתעורר גם 

, כמקובל בהלכת מעמד עדיףות כלל או רק יבות לנסן החוזה, הכוונה מעמד בלעדי, כך שאין לפנולשד מעמל

הפרשן המוסמך )בית המשפט( "אם נבחן היגדים נוספים מפסק דינו נראה שהתשובה ברורה.  33.אפרופים

 .הםיינסוך ביפעל על פי הנחיותיהם הכתובות, ולא ינסה לנחש את העומד מאחוריהם לאחר שהתגלע סכ

חרו לא יתאם ות בניסוח, במובן זה שאם הניסוח בו יבוישל טע ודוק, הצדדים חשופים במקרה זה לסיכון

השופט גרוסקופף יא שהמשמעות ה 34".וענק להם רשת ביטחון שיפוטית שתתקן טעות זום לא תאת כוונת

יחתור אחר המשפט  תישבות ושולל אפשר דהיינו ללשון,, "הנחיות הכתובות"ורק ל "ניסוח"מתייחס רק ל

כאן מצטלבות דרכיהן של חבריי ף קובע השופט גרוסקופף: "ד נוסיגבה .ותנסיבולה מהעכוונה אחרת ש

סקינן בצורה צמודה ללשונו, תוך התבססות על וא את ההסכם בו עכי. הן לשיטתם והן לשיטתי יש לקרודר

אמנם  35"לא בחרו לקבוע בו.שם הסדריההסדרים שהצדדים בחרו לקבוע בו, והימנעות מלקרוא לתוכו 

א גם הי את ההפניה לערכים הציבוריים, אך ההתייחסות המפורשת ללשון, םג לשלול הכוונה כאן היא

  .ולא ע"פ הנסיבות ל פי הלשון בלבדפרש את החוזה עהיא ל במסקנה שהכוונהת תומכ

 

 A.T.S Investments ןיינעביותר בפרשת מאוחרת גרוסקופף מדבריו של השופט הדברים עולים בבירור גם 

Inc, "אנשי עסקים מנוסים, שחזקה עליהם כי הם  , אשר נערך על ידיקיוזה עסעסקינן בח

בקיאים ברזי הניסוח של מסמכים משפטיים, ולמצער כי באפשרותם להסתייע ביודעי דין. במצב 

מכריע, שכן  עטמד כמדברים זה יש להעניק ללשון הברורה בה נקטו הצדדים מעמד דומיננטי, מע

ניסיון שפגיעתו בתכלית  –נתם נסה "לנחש" את כווי המשפט יל כי ביתאין הצדקה במקרה הרג

הצופה פני עתיד של שכלול ההתקשרות החוזית עולה על תועלת שיכולה לצמוח ממנו להגשמת 

 םאה 36ם.עניין ביבי כבישיחוות דעתו בך הפניה לתו ,"תכליות אחרות של דיני הפרשנות החוזיים

פט גרוסקופף ושמדתו של העסיגה מנ ישנהן ל הלשומדה ששניתן למעמונח "כמעט מכריע" ב

ל זה ישנו הסבר באותה הפסקה. בד? להשון משקל "מכריע"ניתן ללשם בעניין ביבי כבישים 

נו דהיי" ,חוזה למראית עיןאו ל טעות סופרלנה עטהשופט גרוסקופף מסביר שכאשר קיימת 

א ניתן לבחון ל ממילא ל המתקשרים בו,את כוונתם הסובייקטיבית ש תאמנה תושלשון החוזה אי

תעלם מהלשון, מאחר את תוקף הטענה זו לפי לשון ההסכם )שהרי תורף הטענה הוא שיש לה

שאינה משקפת את אומד הדעת הסובייקטיבי(, ועל כן אין מנוס מבירורה על פי הנסיבות 

מכאן ניתן להבין שההבדל בין "כמעט  37".נןיסקבו ע לא קשר לסוג החוזההחיצוניות, וזאת ל

 

ואלעד פינקלשטיין  ץשחר ליפשי: גם ראו זה בהקשר ופף.קלפסק דינו של השופט גרוס 7 – 1פס' , 3ביבי כבישים, לעיל ה"ש  32
דה של פרופ' ובקובץ מאמרים לכ :עיונים בתורת החוזה 31 – 30, 28 -27התנהגות", נוי חוזה בשי של מקרהה – ויחסים החוז"

  )צפוי להתפרסם בשנת תש"ף(. לה שלואיגבר
 17ד ה"ש לי טסראו טק 33
 . 6פס' שם,  34
 .7 פס'שם,  35
 (.2020)פורסם בנבו,  22פס'  GmbH and Co.Kp (Dresden) Gal GrougSeנ'   cnIA.T.S Investments 9025/17א "ע 36
 שם, שם.  37
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אך כאשר  .ה למראית עיןזחולן לטעות סופר או עטיע" נובע מהאפשרות שצד ימכר"ל מכריע"

   38וזה עסקי יש להיצמד ללשון ולא לפנות לנסיבות או לערכים ציבוריים.ענו בחטטענות אלו לא נ

 

ר בחוזה שנכרת במסגרת מכרז. עובדה זו בדוה שמהשופט פוגלמן בחר לבסס את פסק דינו על העובד

ן הצדדים בהיבט חשוב נוסף. עקרון השוויון מחייב שפרשנות החוזה לא תסטה וקת בילחהמאת  תדמחד

   .  39אות המכרז ומתכליתן של הוראות אלו שנלמדות מנסיבות העניין.מהור

 

 בתיתסי נ התלכדות מהותית או .ג

 

ה, ולו ים האם נוצרה הלכפטהשו ה לא פשוטה להסיק מדעותכלאלכות? לעתים קיימת מלדות האיך נו

הגיעו לאותה התוצאה. לצורך חידוד סוגיה  שהםוה דעת יחיד, אף פטים מהושואחד מהרוב או שכל דעת ב

. התלכדות "תהתלכדות נסיבתי"של דעות השופטים לבין  "התלכדות מהותית"הבחנה בין  יעצזו א

ל פי כל אחד עאך לאותה תוצאה, ים יעומג ים את אותו כלל משפטיילמחששני שופטים  תתית מתרחשנסיב

א פסק הדין מתקיימים שני הקריטריונים. כך למשל, אם שופט א' יחיל את נוש אך במקרה, ן שונהטריוקרי

ובש על מי שהוא חק ר , ושופט ב' יחיל את הכלל המשפטי50על מי שהוא מעל גיל רק הכלל המשפטי 

הכלל ילו את ופטים יחחובש משקפיים שני השו 55ן א פסק הדין הוא בדם נושאם הא משקפיים, אזי

ות מהותית צרה הלכה, שכן יש כאן רק התלכדות נסיבתית. לעומת זאת, התלכדאך לא נו, המשפטי

ם שני קריטריוני ש, אך שופט א' דורעל פי אותו כלל משפטי מתרחשת ששני שופטים מגיעים לאותה תוצאה

י שניימים ק הדין מתקפסא רה נוש, ובמקם מבין השנייםוין מסקריטריופט ב' דורש רק ושטברים ואילו מצ

וחובש  50כלל המשפטי על כל מי שהוא מעל גיל יונים. כך למשל, אם שופט א' יחיל את ההקריטר

פסק  שאנומשקפיים, ושופט ב' יחיל את הכלל המשפטי רק על מי שהוא חובש משקפיים, אזי אם האדם 

כה, שכן הלנוצרה וניתן לומר ש, המשפטיהכלל  פטים יחילו אתשוני הקפיים שוחובש מש 55בן  אהדין הו

 רש את שניוהקריטריונים הכלל המשפטי חל. שופט א' ד שני השופטים מסכימים שאם מתקיימים שני

 םן השני מתקיייוטרבאחד מהם, אך בוודאי סובר שאם גם הקרימסתפק רק  'ואילו שופט ב הקריטריונים

 מהותית.דות לכהתש רה זה יההלכה חלה. במק

 

המשפט דן בתניית פטור מנזקי גוף  בית .מזיאר 'נצים  ענייןאת א ן להבימהותית ניתת דולהתלכ כדוגמא

הביע את העמדה המחמירה בפסק הדין זילברג  ופטהששנכללה בקבלה על תשלום לשיט באנייה של צים. 

יש שע הביע את עמדת האמצי דולנט ופהש .גם בחוזה רגיל ףוגמנזקי  תשפוטר היל כל תנופסליש לפיה 

הביע את העמדה המקלה לפיה יש השופט ויתקון אילו ו. בחוזה אחיד רק זקי גוףמנשפוטר כל תנאי סול לפ

 

 ,קהרקטיהפט גרוסקופף בפרשה זו לבין שופשל הפער בין הרטוריקה  ישנוטוענים שצמח "ר אפי ודאלה שלו ירגבפרופ' אמנם  38
  ,הרטוריקהקה ולא הפרקטיבע היא וולכן מה שק ,השופט גרוסקופף פונה לבחינת הנסיבות ,ם דלעיללאחר הדברימייד שכן 

 Segal Group'נ A.T.S Investments Inc 9025/17 ע״א דין פסק בעקבות גבריאלה שלו ואפי צמח "עוד על מעמדה של אפרופים
(Dresden)  פנה גםגרוסקופף  שופטהניתן להשיב שלטענה זו . (24.2.2020) למשפטים באוניברסיטה העבריתבלוג המרצים 

ואכן, גם אם נרחיב את בחינתנו מעבר ללשון ")אה דומה גם במסלול זה צלהגיע לתוראות שניתן לההרצון  לבשלנסיבות 
 ות השופטות האחרותעדתלכד עם שמ( 23, פס' 36ה"ש לעיל  A.T.S עניין "הההסכמים, עדיין נגיע לאותה מסקנ

 סחבי צמח"ר אפי ודאלה שלו ירגבפרופ' ן כך סברו ואכ .את הכלל א קובעתישהקה רטוריליש לתת משקל  ,לדעתי. בהרכב
 .18 – 16, בעמ' 15עיל ה"ש וצמח, ל שלו, ה לפרקטיקהיקרפער בין הרטו, כאשר הם זיהו דנצינגרהשופט ות של רילאמ

ולכת ומתגברת בשנים ציין רעה חולה שהשר זה ראוי להקב מן.פוגל של השופטק דינו ספ, 3ה"ש  ביבי כבישים, לעיל 39
תחילת ביצוע החוזה היא דורשת ים לאחר עתתה, ולמכרז לאור הצעתה הטובה ביותר, ולאחר זכייבהאחרונות. חברה זוכה 

תנאיה  ראו: עומר דקל "שינוי. ותר בשלב זהיהאפשרויות של הצד השני בעייתי ב זה להטיב עמה, כאשר מתחםלשנות את החו
 (.2006) 287' ה משפט ועסקים של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז"
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לפיכך, ניתן לומר שיש דעת רוב  40שירות חיוני.ורק בבחוזה אחיד  רק ל כל תנאי שפוטר מנזקי גוףופסל

ופט לנדוי השן ברג והפט זילקרה זה הן השובמיד. חוזה אחרת מנזקי גוף בטויימת תניה שפק שרכא

נאים: תניה שפוטרת מנזקי גוף וחוזה אחיד. יר בתניה. השופט לנדוי דורש את שני התשאין להכם מסכימי

כים מסי השופט זילברג מסתפק בקיומה של תניה שפוטרת מנזקי גוף כדי שהיא תיפסל, ברם הוא בוודא

פורמה ה ברשאף נחקקלכת צים וזו אכן נחשבת לה. הותול איש לפס ימת בחוזה אחידיקשאם היא 

  41וק החוזים האחידים.חרונה בחהא

 

 ?על ידי עניין ביבי כבישים האם שונתה הלכת אפרופים .ד

 

את פסק דינו שיש להתחשב בלשון החוזה בלבד על  ססביכל אחד מהשופטים  ביבי כבישיםבעניין 

גרת מסב ן חוזהפוגלמוהשופט  פף חוזה עסקי,השופט גרוסקו, סגורחוזה  –ט שטיין פוריון שונה. השיטקר

לאור עובדה זו , ולכן יםשונ קריטריונים השועל של מתבססעולה שפסה"ד  אןמכ 42.)לשון ונסיבות( מכרז

 אפרופיםיה הלכת לפ וגדתאם כי הובעה גם דעה נ 43הלכת אפרופים לא שונתה. כי קיימת דעה רווחת

התלכדות אם קיימת הצעתי פי על בחון יש ל ,אואם ל שונתהם פיאפרואם הלכת  כדי לבחון 44.בוטלה

אם השופט שטיין לא היה מדגיש שההבחנה שלו בין חוזה סגור  פרופים.מהותית שמהווה שינוי מהלכת א

פט עסקי סגור. השונסיבתית בחוזה  בחוזים עסקיים, ניתן היה לומר שיש כאן התלכדות רק וח חלהלפת

מחייב להיצמד ללשון החוזה ופט גרוסקופף השו ה סגורות החוזהיל ייב להיצמד ללשון החוזה בששטיין מח

ר סגוזה וזה: חני תנאים להיצמדות ללשון החוזה עסקי. ברם, מאחר שהשופט שטיין דורש שהחו בשל היות

ני תנאים יין דורש שסקופף. השופט שטית עם השופט גרושהוא גם חוזה עסקי, ישנה כאן התלכדות מהות

וזה סגור, ואילו השופט גרוסקופף מסתפק וזה עסקי וח: חשוןות ללשל היצמדל כלמצטברים לתחולת ה

החוזה בלבד, וזו ון מד ללשובר בחוזה עסקי סגור יש להיצחוזה עסקי בלבד, אך בוודאי יסכים שאם מדב

 

 (. 1963) 1319 פ"ד יז צים נ' מזיאר 461/62ע"א  40
שלו  גבריאלה ודעה של השופט לנדוי היא "הלכת צים", ראי ה. לתפיסה לפ9821 -שמ"ב האחידים, ת )ב( לחוק החוזים 5סעיף  41

עות דהדעה הממוצעת בין שתי ה . פרופ' שלו רואה בדעה של השופט לנדוי כהלכה, שכן היא(2003)מהד' שניה,  621 זים"ני חו"די
תומכים כאמור לעיל. ני עה זו יש לנו שן כבר בדט לנדוי, שכם, שם. לדעתי הלכת צים היא הדעה של השופהקוטביות האחרות, ש
עיף הנ"ל של חוק החוזים האחידים, שנחקק בשנת ינן רלוונטיות, לאור הסבר אר, שכיותחרות ויות מאוחהלכה זו זכתה להתפת

נדירות יהן שכן הן רגילים, אך לא אעמוד על הפסיקה ביחס אל נם תניות פטור לנזקי גוף יכולות להיות גם בחוזים. אמ2014
ן שניתן לתאר מקרים שבו לצייזה ראוי הקשר בהותית. מבאה במאמר זה רק לדוגמא ביחס להתלכדות הו אוד, והלכת ציםמ

כולל ) דעה שדורשת שני פרמטריםג, ולכן לא יצטרף לה חלה ללא סיושההלכיסבור שדורש פרמטר אחד בעל הדעה המקלה 
  קרים נדירים.ראה שמדובר במברם, נ .(טר שלומפרה
ב שחי כבישים יש להתביבבעניין ש שסבורים וגרוסקופףהשופטים שטיין הדעות של גלמן מהשופט פוהדעה של בכך שונה  42

 בלבד. וןבלש
במאמר שכתב הרחיב עם זאת, . .191.12, גלובס ",2019ת הלכת אפרופים, גרסמתן ברניר "פרופ' איל זמיר ראו: של  הדלעמ 43

פן ואוסקופף ורכי לפחות ככל שמדובר בעמדות השופטים שטיין וג. מדבריו עולה גע לפרשת ביבי כבישיםאת דבריו בכל הנו
בי מידת קיימת אי בהירות לג זאתלאור . אורח משמעותי מהלכת אפרופיםיטתן סוטה בש ,ספציפיהדות המקרה בוע מן עלושיי

השאלות את ב שבית המשפט העליון יבהיר וחשו ת,בהלכה שיפוטיים כעניין שים מהלכת אפרופכביש ישל ביב יהיהסט
 עפר כבישים ביבי 7649/18בשולי ע"א ( וערכים עובדות, יןד, תיאוריה: חוזים ירושפ" זמיר לאי ת פסק הדין,בוקבע והתעוררש

ם מאמראת ראו  ןכ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576441" )מ"בע ישראל רכבת' נ מ"בע ופיתוח
ים פומהלכת אפר הטוים אינו סיבי כבישב בענייןים את העמדה כי פסק הדין יעשם הם מב צביבן ד"ר עמרי וצמח ד"ר אפי של 

יאוריה על הקשר בין תצבי "-בןאפי צמח ועמרי , טירותיאור השיקופף במסורפטים שטיין וגושהר בין עמדות נוכח הפע
דעה: פרשת ביבי כבישים, הלכת בן צבי "פי צמח ועומרי ראו גם: א (.2020ם, סטרם פור) 27 – 21לפרקטיקה בדיני חוזים" 

זה ראו  בהקשר. 38צמח, לעיל ה"ש ו; שלו 26.12.19 גלובס", שמעותיתגוריה ציבורית מאקטיביזם כקטומותו של האפרופים 
שעומד על כך שגם נסיבות  (2020) משפטים על אתר "בות הנסיבות?באילו נסיבות חשו -פירושו של חוזה " לי בוקשפןעגם: 

 .ות של החוזההכריתה הן חלק מהנסיב
 לאורותב . לדעת הכ9.11.192 גלובס, גר "דעה העליון מטלטל את דיני החוזים בישראל: ביטל את הלכת אפרופיםגיל ברינ 44

אם לתפיסות עולם התהוא יפורש רק ע"פ לשונו ולא בפורט כאשר מדובר בחוזה עסקי מ ,שטיין וגרוסקופףפטים של השו הדעות
שטיין  פטיםושדעות של האיך ניתן לחבר בין הה רה הבהרחס א. .ר תהיותפעולות מסאלו  ומדברי וניות.ציותכליות ח

 .אלו בחוזים כך שלא ניתן לפנות גם לנסיבות ,ףגרוסקופשטיין וופטים דעות הש האם הוא מפרש אתב. לא ברור  .סקופףוגרו
שהרי לא כל  ,ופים בוטלהיו הלכת אפררג. לא ברור מדוע לדבוניות. ציגדה לתכליות החהיא בהנהחוזה ללשון  ההתייחסות

 ורטים. החוזים הם חוזים עסקיים ומפ
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ותה הצדקה. השופט שקבעו על אם את הקריטריון תיהשופטים משתי יתרה מכך, שני התלכדות מהותית.

אות חוזית, הותית עסקית שמבוססת על הרצון ליצור וודעל תכלית מ ענתנש ביעתומדגיש שקר מושטיין כא

אילו השופט גרוסקופף סבור . ווס הוןצרת ביטחון עסקי ומסייעת בגישמפחיתה את עלויות העסקה, יו

 שר ישנה התלכדות גם בהנמקהבחוזה. כא ת ושליטה מוגברתבות, ודאות חוזיהשגת יצי שהתכלית היא

 תמחיש היכןטבלה להלן ב שמצמצמת את הלכת אפרופים. המעשה דעת רוה לגבשאה התרק בתוצ לאו

הצדדים  כת הבחנה בין מאפייניעורהטבלה ין וגרוסקופף מתלכדות והיכן הם חולקים. ידעות השופטים שט

ו סגור א חוחוזה פתיחס להשופטים בדות מעאת  נתחובהיא חס לכל סוג י ועסקי, וכן בילחוזה: צרכני, פרט

 וונטית רק לשופט שטיין.לשרה הבחנ –

 

 עסקי פרטי צרכני 

כלים רגולטורים שטיין: ' הש סגור

 ולא תכלית אובייקטיבית.

 הלכת גרוסקופף:הש' 

ערכים בדגש על  יםופאפר

 ציבוריים.

 ים.הלכת אפרופשטיין: הש' 

הלכת ף: גרוסקופהש' 

 אפרופים

 – רור. אם החוזה לא בבלבד לשון: שטייןהש' 

וכלל הפרשנות נגד המנסח.  הוכחהה טלך על נלהסתמ

לתכלית האובייקטיבית )ערכים  לנסיבות ולאלא לפנות 

 ציבוריים(

משקפת את  לא הלשון לשון בלבד. אםגרוסקופף: הש' 

 ערכיםולא ל לא פונים לנסיבות כוונת הצדדים

    ציבוריים.

טורים רגול כלים יין:טשהש'  פתוח

 בית.טיולא תכלית אובייק

הלכת ף: קופוסגר הש'

ערכים בדגש על  רופיםאפ

 ציבוריים.

  כת אפרופים.להשטיין: הש' 

הלכת גרוסקופף: הש' 

 אפרופים

 ובייקטיבית.ת אם תכליבחלקים הפתוחישטיין: הש' 

לא משקפת את  לשון בלבד. אם הלשוןגרוסקופף: הש' 

ולא לערכים  ותונים לנסיבונת הצדדים לא פכו

 ציבוריים.   

 

 

לפנות לנסיבות יתן רים ביחס לשאלה האם נורק בחוזים עסקיים סג ת מהותיתכדוהתל מתייקכאמור 

פעיל את התכלית האובייקטיבית הלן אם ניתכריתת החוזה או שיש רק להיצמד ללשון החוזה, וכן ה

 עיםבוקן והן השופט גרוסקופף ישטי . הן השופטערכיים ציבורייםלחוזה שיקולים  ובאמצעותה להכניס

במסגרת אה דומה צוגיע לתפוגלמן ה השופטערכים ציבוריים. ת ואין לפנות ליבולנסלפנות ן אי הז רהשבמק

עם הקריטריונים של השופטים ד מהותית כלתינו מז אמכרת רגסיון שלו חוזה במרטאך הקרי ,פסק הדין

ל יכורז , ומכמכרז יכול להיות במסגרת עסקית או פרטית, שכן בתיתנסי רק מתלכד לאא יין וגרוסקופףשט

וצרה ולכן ההלכה שנ 45.ר שיש להתחשב גם בנסיבותו, וכן הוא סבם סגורים או פתוחיםלהיות עם תנאי

לה טא בולכת אפרופים ללפיכך, הרוסקופף. גוטים שטיין השופן יבותית היא רק ביחס להתלכדות המה

לנסיבות לפנות  האם ניתןולכן שונתה ביחס לשאלה  ,השהיא צומצמ ן לומרניתך א ,בעניין ביבי כבישים

ים זובח, גם בישיםכ עניין ביביעובר לים סגורים. לפנות לתכלית האובייקטיבית בחוזים עסקיוהאם ניתן 

 היתית המשותפת לא היקטיבוביילנסיבות, ואם התכלית הסתחילה גם ת וצורך לפניה רים הועסקיים סג

חוזים עסקיים לפנות בישים יש ביבי כב אובייקטיבית. לאחר ענייןה יתלצורך לפנות לתכ ההי ברורה

ה וכחההל תן להתבסס על כלל נטניברורה, אזי לפי השופט שטיין סגורים רק ללשון החוזה, ואם היא לא 

 

מציינת הנשיאה חיות ( 19.4.20) מ"בע ישראל רכבת' נ מ"בע ופיתוח עפר כבישים ביבי 8100/19דנ"א בבמסגרת ההחלטה  45
ל לא הצביעה ע אם יש מקום להידרש לתכלית האובייקטיבית של החוזה, המבקשת אף", לפיהם של השופט פוגלמן ולדברי ביחס

יננו יש להידרש אף אילו הייתי מניח כי בעני" ,הניסוח מעט שונהבפסה"ד דינו  ,ברם ."שתכלית כזו תוביל לתוצאה שונה כך
 ."ע לתוצאה שונהם הצביעה על תכלית כאמור שתאפשר להגילתכלית האובייקטיבית איני סבור כי ביבי כבישי

    טיבית.קילתכלית האובידרש שיש להי , נראה שהוא לא סבורריוח המקוסינהמולכן 
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 הל פניבמובן שלצדדים ט לא יסייע המשפפף קבע שבית ופט גרוסקוסח. השל הפרשנות נגד המנלל כו עא

תובע צריך להוכיח את הראה שגם הוא יסכים שנשטיין, ומה לשופט ים ציבוריים, בדולנסיבות או לערכ

מופיע שסח נמגד הות נשנריתנגד לכלל הפ י שלאדאמחברו עליו הראיה, והוא בוו תביעתו, בבחינת המוציא

י פסיקת בתיין שמעניין לצבהקשר זה . 1973 –ללי(, תשל"ג חוזים )חלק כ( לחוק ה1)ב 25במפורש בסעיף 

בפסה"ד הלכה מחייבת במקרים רבים בישים אכן רואה ת ביבי כלאחר הלכבערכאות הדיוניות המשפט 

   46עות יחיד בלתי מחייבות.ולא רק ד

 

 יבי כבישיםן בבעניי ףהשלכות ההחלטה בדיון הנוסה. 

 
 כבישים.ף בעניין ביבי בקשה לדיון נוסשדחתה את הסום התפרסמה ההחלטה שליחת המאמר לפרלאחר 

 ביחס הסכמה הדין בפסק משיש": "ד בערעור האזרחיביחס לפסה חיותאה הנשיזו קבעה ה טבמסגרת החל

שכן הלכה גלויה ל א כלכה, ללא ניתן לקבוע כי נקבעה בו ה ,אליה הובילו שונות הנמקות אך לתוצאה

 ההאם מסקנ 47קיומו של דיון נוסף".במקרה דנן התנאי הראשון וההכרחי ל ומפורשת, ומשכך אין מתקיים

אף בפסקה הבאה שלקוחה יזכר ענה לשאלה זו ראוי להכמ ?העתידית כתיתוצאה ההלהיא למעשה התזו 

ל השאלות שנדונו ק שח המקיף והמעמי"נראה לי כי אין בניתו: יון נוסףמהחלטה לדחות בקשה לדהיא 

עט סטיה מהדין או מההלכה. מבלי למוהן המיוחדות לנסיבות המקרה(, בפסק הדין )הן הכלליות 

דין ומעומק ניתוחה על ידי השופטים שישבו בדין, ותוך נתינת סק היה שנדונה בפיגמחשיבותה של הסו

הבקשה את  בהחלטה לדחותשה מדובר למע ."בההדעת לתוצאות פסק הדין, אין, לדעתי, מקום לדיון נוסף 

בדיון החלטה הדוע כילכה חדשה? פים לא היוותה ההאם אכן הלכת אפרו 48!אפרופיםלדיון נוסף בעניין 

הלכה החשובה ביותר ל כאמורלא קבעה את עתידה של הלכת אפרופים שנחשבת אפרופים  בעניין הנוסף

, בעניין מגדלי הירקותה בדיון הנוסף נדונ ר יותר הלכה זויתרה מכך, מאוח 49בתחום דיני פרשנות חוזים.

צדורה חזור על פרולבית המשפט יידרש עתיד יתכן שב 50ן הנוסף על הלכת אפרופים.ושהיה למעשה הדי

 נדירה זו.

 

מקרה לפי המנתח את פסה"ד  (2019רסם בנבו, )פו 56' פס פארם-וי חדרה נ' נירת גנצמ 51-01-31364א )ת"א( "תאו למשל: ר 46
עסקי חוזה ר ב, שכן מדובט גרוסקופףושל השופ ,רוגסלחוזה  הנוטהעסקי שמדובר בחוזה  עבווקפט שטיין ושהקריטריונים של ה

 של מקריםלשלול אפשרות לקיומם  אין"המשפט מדגיש שעם זאת בית . "'מכריע'משקל רב שמא סכם ההלשון "לולכן יש לתת 
", בדרך אחרתשינוי מוסכם יוכח  – חוזהומה לצרכי שינוי חרף סעיף חוזי הדורש הסכמה כתובה וחת -בהסכמים מסוימים בהם 

א "תדומות אך לא זהות,  קופף, ומציין שמדובר בגישותוגרוס שופטים שטייןשל העות את הד פס"ד נוסף שמיישם .29ם בפס' ש
העולה, איפוא מן , "(2019לפסה"ד )פורסם בנבו,  16 – 12עמ'  לית בע"מ נ' בלסקילק הישראדלק חברת הד 27542-07-15)פ"ת( 

זו שננקטה ע"י כב' והן שופט שטיין, זו בה נקט כב' ה טות המצויות בפסה"ד בפרשת ביבי הנ"ל, הןהדברים הוא, שלפי שתי השי
, קום לפרשנות מרחיבה. כפי שנאמר לעיל, ואין מונם הכתובה של ההסכמיםהשופט גרוסקופף, במקרה דנן יש להיצמד ללש

ה במקרה ז .16", שם עמ' שהוא עסקי לחלוטיןורטת, שנכרתה בין שני גורמים עסקיים בעניין מדובר במערכת הסכמית מפ
ואין מקום  יש להיצמד ללשון הכתובהבית המשפט קובע שכאשר , ה עסקי מפורטבחוזהותית דות המכההתלאת  יםאור

אסטרטגיות -טאק 7446-02-16א )ת"א( "תראו גם: . או לערכים חיצוניים לפנות לנסיבותאין מקום יינו חיבה, דהלפרשנות מר
יל הגיעו כל אחד כבישים הנזכרת לע ביביגם שבפרשת ה"(: 2019ם בנבו, ספור) 6.2פס'  ורי שלומי פרסומאים בע"מדרצמיחה נ' 

כאשר קיים הסכם שמשמעותו עולה ממילותיו וכאשר שני על ברי שהרי בפו –שאינם זהים  מהשופטים לתוצאה בנימוקים
 ."א נרשמו בולת שוראות ההסכם ולא לקרוא לתוכו הוראולהרי יש מקום לפעול בהתאם כם הם אנשי מקצוע, ההצדדים להס

ר בחוזה מילותיו, דהיינו מדובמומשמעות ההסכם עולה  עקצותית כאשר מדובר באנשי מהוות המכדלתת ההא ואיםכאן ר גם
בי נ' חן מכ 34146-09-16א )ת"א( "תגם: ראו  .שאין בוראות ים הולש, ולכן יש להיצמד ללשון ולא להלשון מפורטת דיההשעסקי 

 13פס'  ביו דיזל תעשיות מיחזור נ' טל הל יסכה בע"מ 27113-11-16ת"א ; (2019)פורסם בנבו,  33פס'  אורבן קופיקס בע"מ
-5876ת"א ; (2019בנבו,  רסם)פו 56פס'  נ' פ. גורדי הנדסה בע"מבנדיקטה נדל"ן בע"מ  31246-07-18ת"א  .(2019סם בנבו, )פור

 ,שפ בע"מ-שו"ת נ' אלאל -יד 44279-01-18ת"א ן לציין שב. מעניי(2019)פורסם בנבו,  טיינר"מ נ' שת.א. טלקום בע 11-19
בענה ותהבישים על כת פסה"ד בעניין ביבי כלהשאשר למהצדדים לחוות דעתם ב ניתנה החלטה שמבקשת (2019)פורסם בנבו, 

ט מפנה לפסיקת (, בית המשפ2019)פורסם בנבו,  19פס'  "מנ' יקותיאל ביזנס סנטר בעדיין  10580-09-17 ת"אעם זאת ב הנדונה.
ביחס . 1973 –וק המכר דירות, תשל"ג חוזה סגור בלי לשים לב שמדובר באותו המקרה בחוזה שחל עליו חחס לופט שטיין ביהש

 .17, פס' 3ביבי כבישים, לעיל ה"ש  עסקי סגור בעניין החוזלא חלים הכללים שקבע השופט שטיין ללסוג זה של חוזים 
  .15פס'  ,45 ים, לעיל ה"שין ביבי כבישדין נוסף בעני 47
 (.1995, ורסם בנבו)פ 3, פס' ( בע"מ נ' מדינת ישראל1991) אפרופים שיכון וייזום 2485/95א "דנ 48
 .2או לעיל ה"ש ר 49
 .6ט ליד ה"ש סראו טק 50
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 כוםיס .ו

 

לא שונתה כלל פרופים, בוטלה, ה האם הלכת אבשאלרחב ועסקה פרשת ביבי כבישים זכתה להד תקשורתי 

עסקיים ן וגרוסקופף ביחס לחוזים יעות השופטים שטימהותית בין דות הלאור ההתלכד מה.ומצצ או

ם ציבוריים, רכילע אוסיבות כריתתם ין לפנות לנאסגורים, שלגביהם יש לפרשם רק על פי לשונם בלבד, ו

 גם יםתאם להלכת אפרופלכת אפרופים. בהצם במידת מה את הניתן לומר שעניין ביבי כבישים אכן צמ

את הפרשנות התכליתית ת, ואם לא ניתן היה לאתר תחילה גם לנסיבו רך לפנותר היה צוווזה עסקי סגבח

כעת לאור הלכת ביבי  ת לתכלית האובייקטיבית.צורך לפנוה יהלשני הצדדים תפת ובייקטיבית המשוהס

לפי השופט  אזי ,ן לא תהא ברורהואם הלש .ללשונם םתאיפורשו רק בה ריםוים חוזים עסקיים סגשכבי

כלל על התובע או בהתאם לכלל  הרובץ בדרךן ניתן יהיה להכריע את הדיון בהתאם לנטל ההוכחה שטיי

ף האמור בהחלטה על א ט גרוסקופף תנגוד אפשרות זו.דעת השופ כי ההפרשנות נגד המנסח. לא נרא

ים הפרשנידושים חס לחירונה ביכי לא נאמרה המילה האחעניין זה, נראה בדיון הנוסף בקשה ללדחיית ה

  בישים.בעניין ביבי כ

 

 


