
 

 

 

 האומנם הלכה מהפכנית? –ביבי כבישים 

 ם,נכבדי וידידים לקוחות

ע"א בשל בית המשפט העליון )כב' השופטים פוגלמן, גרוסקופף ושטיין(  דינועיקרי פסק  נסקור בפניכם את זה בעדכון

השלכותיו והשפעותיו וכן את , )"עניין ביבי כבישים"(ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ  7649/18

 .דרך פרשנותו של הסכםעל 

ישנם כאלו הטוענים כי פסק  ,פסק דין ביבי כבישים עורר עניין רב, ויצר מצב קלאסי של "שניים אוחזין בטלית". מחד

אפרופים ועימה את מורשתו של כבוד הנשיא )בדימוס( אהרון ברק, ביחס לפרשנות דין מבטל סופית את הלכת ה

דין מתיישב עם הלכת אפרופים ומורשתו של הנשיא אהרון התכליתית של הסכם. מנגד, ישנם כאלו הטוענים כי פסק 

 ברק. בסקירה להלן, נציג את פרשנותנו לפסק הדין והשלכותיו.

 הלכת אפרופים והתפתחותה –ביבי כבישים עניין הרקע שקדם ל

קבע כבוד הנשיא ברק את הלכת , ( בע"מ1991מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום ) 4628/93ע"א במסגרת 

לפי כוונת הצדדים בהתאם ללשון החוזה ונסיבות כריתתו  עליו לפרשו ,אפרופים לפיה בבוא בית המשפט לבדוק הסכם

 .באופן שווה

בית המשפט העליון בחן ,  מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית ב נ' מדינת ישראל ארגון 2045/05א "דנבמסגרת 

יש לפרש את כוונת הצדדים לפי לשון החוזה  בהרכב של תשעה שופטים את הלכת אפרופים וקבע ברוב דעות כי

בעו כי מעורבות יתר . בדיון זה כבוד השופטים )בדימוס( חשין וגרוניס ביקרו את הלכת אפרופים וקונסיבות כריתתו יחד

 של בתי המשפט בפרשנות חוזים צופנת בחובה פגיעה בוודאות המשפטית.

בלמורל השקעות בע"מ  8836/07א "עהלכת אפרופים זכתה לביקורת במערכת המשפטית במרוצת השנים. במסגרת 

והאופן בו  ההלכהוט( כי כבוד השופט )בדימוס( דנציגר מתח ביקורת על הלכת אפרופים וכתב )בדעת מיע, נ' ירון כהן 

בעקרונות היסוד של דיני החוזים: אוטונומיית הרצון החופשי של הצדדים, עקרון חופש החוזים  פוגעתהיא מיושמת 

 ועקרון היציבות והוודאות המשפטית.

 2020 ינואר                                   דיני חוזים – ליטיגציה מעו"דכן
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ועודנה מושא למחלוקת בקרב שופטי  מן האמור מעלה עולה כי הלכת אפרופים מיום שנקבעה ועד לימים אלו, היתה

 בית המשפט העליון.

תיקנה ו, החליטה הרשות המחוקקת להתערב בחוסר הוודאות והמחלוקת שנוצרו בעקבות הלכת אפרופים 2011בשנת 

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של " לנוסח הבא:"(, חוק החוזים)" 1973-תשל"ג חוק החוזים )חלק כללי(,ל 25את סעיף 

הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש 

במקרים בהם ניתן לפרש חוזה במספר " כמו כן, הוספה הוראה לפיה .יפורש החוזה בהתאם ללשונומלשון החוזה, 

 "(.2תיקון בתו של מנסח החוזה )"פירושים, עדיפה הפרשנות אשר נוגדת את טו

וכוונת  הייתה להביא לוודאות משפטית והיצמדות ללשון החוזה 2מטרתו של תיקון לפי דברי ההסבר להצעת החוק, 

 .הצדדים כפי שהיא עולה ממנו

הינו מושא למחלוקת. כך  2אולם, כפי שהלכת אפרופים הינה מושא למחלוקת, כך גם פרשנות בית המשפט לתיקון 

סבר כבוד השופט   אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אבנר אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ 11039/07א "עוד במסגרת בע

 3961/10א "רעדנציגר )בדעת מיעוט( כי תיקון זה מציג עמדה אשר נותנת משקל מכריע ללשון החוזה, במסגרת 

קבע המשנה לנשיאה )בדימוס(  ,המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ 

מחזק ומקבע את הלכת אפרופים, וכי יש לתת ללשון החוזה משקל משמעותי אך  2אליעזר ריבלין )בדעת רוב( כי תיקון 

 ן החוזה תיבחן בהתאם לנסיבות חיצוניות.לא מכריע ויש לפרשה במקביל לנסיבות של כריתת החוזה. משמע, לשו

קיבל פרשנות שיפוטית  הפוכה אשר רק  2למעשה, בעוד המחוקק קיווה להביא לבהירות וכן וודאות משפטית, תיקון 

 חיזקה את הלכת אפרופים.

 האם פסק הדין באמת סתם את הגולל על המחלוקות הרבות סביב הלכת אפרופים? –ביבי כבישים 

 פסק הדין:תמצית עובדות 

מסילות הרכבת בין  רחבת ושידרוג"( חתמה על חוזה עם רכבת ישראל להביבי כבישיםחברת ביבי כבישים בע"מ )"

במכרז, היות וחברת רכבת ישראל כחברה  של ביבי כבישים קיבוץ נען לבאר שבע. חוזה זה נחתם לאחר זכייתה

ממשלתית מחויבת לקיום מכרז. החוזה בין החברות היה מורכב מחוזה כללי המגדיר את התחייבויות הצדדים, וכן מכמה 

מסדירים את המפרט הטכני ואת כתב הכמויות. המפרט הטכני פירט את העבודות השונות שנדרשות לצורך ה נספחים

את מחירה של כל יחידת ביצוע כפי שהופיע בהצעת המכרז שהציעה ביבי כמויות פירט כתב הו הקמת המסילות,

כי כמות יחידות הביצוע הוא אומדן ראשוני  קבעו ממורכבות העבודות, הצדדים תנובעהדאות והו חוסרלאור כבישים. 

חירי היחידות בהתאם התמורה עבור ביצוע הפרויקט חושבה לפי מ .לעבודות בפועל בלבד, אשר כפוף לשינוי בהתאם

 אושרו על ידי רכבת ישראל. הלכמויות שנדרשו עבור העבודות, ובתנאי שאל

לבין הסכום ₪( מיליון  68 -כתוצאה משיטת חישוב זו, נוצר פער בין האומדן הראשוני של עלות עבודות הרכבת )קרוב ל

 נחתם בין הצדדים.שכרז ולחוזה אותו שילמה רכבת ישראל, בהתאם לתנאי המ₪( מיליון  105 -הסופי )קרוב ל
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טענה כי מגיעים לה תשלומים נוספים  מסגרתהביבי כבישים הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ב

כבת ישראל רמרכבת ישראל בגין שינויים שנדרשה לעשות בעבודות הרכבת, ביצוע עבודות נוספות בהתאם לדרישת 

רכבת ישראל מצידה טענה כי היא שילמה את כל התמורה שמגיעה ₪. ון מילי 60העמידה את תביעתה על סך ו ,ועוד

ואין בטענותיה של ביבי כבישים דבר מלבד ניסיון פסול לשפר את תנאי החוזה  ולמכרז, לביבי כבישים בהתאם לחוזה

 שהושגו במכרז.

ישים טענה כי החוזה השאלה כיצד מוגדר החוזה שנחתם ביניהם. בעוד ביבי כב מדהבבסיס המחלוקת בין הצדדים ע

הוא חוזה "יחס" אשר נועד להישאר פתוח להשלמות ולפרשנות שיפוטית רחבה, בין היתר על ידי עקרונות תום הלב 

 רכבת ישראל טענה כי החוזה הוא חוזה סגור ושלם. ,הגינות וסבירות

ביבי כבישים סך של קרוב בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת ביבי כבישים בחלקה, וקבע כי על רכבת ישראל לשלם ל

 .בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין₪ מיליון  43-ל

 שני הצדדים ערערו על פסק הדין.

 הכרעת בית המשפט העליון

 פירוש החוזה ייקבע לפי סוג החוזה: -כבוד השופט שטיין 

לחוק החוזים, לפיכך חלה על פרשנותו  2החוזה בין ביבי כבישים לבין רכבת ישראל נחתם בטרם נכנס לתוקף תיקון 

 .2הלכת אפרופים, מבלי להיזדקק לפרשנות המאוחרת של תיקון 

. םאך לא כל החוזים נולדו שוויבפסק דינו קבע כב' השופט שטיין כי אומנם הלכת אפרופים חלה על כל חוזה וחוזה, 

כאשר בית המשפט נדרש לפרש את כוונת הצדדים לחוזה, עליו לבחון את סוג החוזה, וכוונת הצדדים תפורש לפי סוג 

 החוזה.

 כבוד השופט שטיין הסביר כי בעולם החוזים ישנו ספקטרום של חוזים הבנוי ונפרס כדלקמן:

ווים כלליים בלבד. במקרה כזה בית , אשר הינו חוזה פתוח המנוסח בקחוזה יחסבקצה אחד של הספקטרום ישנו 

המשפט יכול לקרוא אל תוך החוזה תנאים חדשים וחיובים חדשים שלא הוסכמו מראש על בסיס עקרונות משפט 

תיעשה בהתאם מסוג זה השלמת חוזים רחבים כמו תום לב, הגינות וסבירות, כשכל אלו מותאמים למטרות החוזה. 

 להלכת אפרופים.

, חוזה אשר כל תנאיו מוגדרים באופן ברור. חוזים מסוג זה לרוב יהיו חוזים חוזה סגורבקצה השני של הספקטרום ישנו 

ארוכים היורדים לפרטי פרטים, וסביר להניח שנוסחו על ידי עורכי דין, משרתים מטרה חשובה ומהותית של ודאות 

 .זה יפורש לפי לשונו מסוג חוזהחוזית, המאפשרת ביטחון עסקי, וביצוע פעולות עסקיות. 

כללים  ציין כי כללי פרשנות אלה החלים על חוזים סגורים, מטרתם הסדרת יחסים עסקיים רגילים. השופט שטיין,כבוד 

 אלה אינם מתייחסים לחוזים מיוחדים כמו חוזים אחידים, הסכמים צרכניים, חוזים בין עובד למעסיק.
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ללשון , אשר לפי השופט שטיין נותן בכורה 2טרום האמור, יחול תיקון מס' על חוזים אשר נמצאים בתווך של הסק

 .החוזה

ציין והסכים עם התוצאה אליה הגיע כבוד השופט שטיין ועם קביעתו כי לא כל החוזים נולדו שווים  כבוד השופט פוגלמן

מחייב להקפיד שפרשנות החוזה לא תסטה מהוראות  לבדו ןעקרון השוויוכי החוזה הנדון הינו תוצר של מכרז, ועל כן 

 המכרז ותכליות הנלמדת מנסיבות העניין.

 פירוש החוזה ייקבע לפי זהות המתקשרים: -כבוד השופט גרוסקופף  

כבוד השופט גרוסקופף הצטרף אף הוא לתוצאה אליה הגיע כבוד השופט שטיין, אך ציין כי לשיטתו ההבחנה המרכזית 

 .בחוזה המתקשרים בזהותם השונים אינה נעוצה ברמת הפירוט של החוזה כפי שציין השופט שטיין אלא בין סוגי החוזי

ידי עורכי דין, לבין -ההבחנה שעורך השופט גרוסקופף, היא בין מתקשר מתוחכם המנהל עסקים ומיוצג היטב על

 מתקשר שהוא אדם פרטי שלרוב אינו מיוצג היטב.

המתקשרים יוצרת שלוש קטגוריות שונות של חוזים: חוזה עסקי, חוזה צרכני וחוזה לשיטת השופט גרוסקופף, זהות 

פרטי. על כל אחד מחוזים אלו יש להחיל כללי פרשנות שונים אשר מתיישבים עם התכליות השונות המתייחסות לסוגי 

 החוזים השונים.

נות המגשימה את רצון הצדדים בעת אדם פרטיים(, יש להעניק מעמד בכורה לפרש-)חוזה בין שני בני בחוזה פרטי

 כריתת החוזה. זאת מכיוון שהצדדים לחוזה אינם מתוחכמים ויכולתם להשתמש בשפה החוזית מוגבלת.

)חוזה בין בן אדם פרטי לבין חברה(, יש להעניק מעמד בכורה לפרשנות המגשימה את כיבוד ערכי שיטת  בחוזה צרכני

ויה של התמורות החוזיות, בין הצדדים לחוזה. זאת מכיוון שצד אחד לחוזה המשפט הישראלית, כגון חלוקה צודקת ורא

 הוא צד חזק המכיר את השפה החוזית, ומנגד עומד צד חלש אשר אינו בקיא בשפה החוזית.

ההתקשרות החוזית בין )חוזה בין שתי חברות(, יש להעניק מעמד בכורה לפרשנות המגשימה את שכלול  בחוזה עסקי

אם ללשון החוזה עצמו. זאת מכיוון, שהצדדים לחוזה מתוחכמים דיים כדי להשתמש בכללים המשפטיים הצדדים, בהת

 לצורך עיצוב החוזה כרצונם.

 ?הלכת אפרופים ביבי כבישים ביטל את פסק הדיןהאם 

, שכן זו "חלה על כל חוזה וחוזה". נקודת המוצא של כל שופטי ההרכב היא שפסק הדין אינו מבטל את הלכת אפרופים

 משמע שכבר מנקודה זו ניתן להבין, כי הלכת אפרופים עדיין חיה ונושמת.

 היה השפעה מסוימת על האופן בו תחול הלכת אפרופים על פרשנות חוזים.תאולם, סביר להניח כי לפסק הדין כן 

זים מסוגים שונים, האבחנות בין סוגי החוזים החלים על חו פרשנותהכאמור, פסק הדין מציע אבחנה הנוגעת לכללי 

השונים עושות בעיקרן סדר בנסיבות החיצוניות כריתת החוזה. אומנם, לפי הלכת אפרופים ממילא יש צורך להתחשב 

הלכת אפרופים על חוזים  תחולתהאבחנה המוצעת עשויה לצמצם את בנסיבות אלו, לצד בחינת לשון החוזה. אך, 
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 "מתוחכמים". בין צדדיםרטים ומפועסקיים סגורים 

בתמצית, עניין ביבי כבישים לא ביטל את הלכת אפרופים, אלא רק "תיחם" אותה, וקבע כי בחוזים "פשוטים" ראוי 

 להחיל אותה ואילו בחוזים מסחריים מפורטים חוזים לא צריך להחיל אותה.

בפסקי דין של בית  משפט עד כה.יש להבהיר גם כי גישה זו אינה חדשנית ואינה משנה את התנהלות בתי ה

 המשפט העליון כבר נתנו מעמד של בכורה ללשון החוזה על פני נסיבות חיצוניות.

 ,  בית המשפט העליון קבע:פסקפנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלו 841/15ע"א כך, במסגרת פסק הדין 

"בענייננו אין צורך להידרש לעובי המחלוקת, משום שדי לנו בכך שההלכה הפסוקה קבעה כי ככל שלשונו של החוזה 

אזי שמורה משמעית, באופן שניתן ללמוד ממנה באופן מפורש על אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים, -ברורה וחד

 .לה הבכורה בהליך הפרשני"

 נקבע: בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מיואל  7186/15א "עבמסגרת  ,כמו כן

אין חולק כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני, וככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם "

 ", שמורה לה הבכורה בהליך הפרשנישל הצדדים בעת כריתת החוזה

בתי המשפט נהגו לתת בכורה ללשון החוזה, ורק  ,ביבי כבישיםעניין  אף לפני ,בעולם המעשהבשורה תחתונה, 

 במקרים בהם לשון החוזה לא הייתה ברורה פנו להשלמת החוזה בעזרת נסיבות חיצוניות.

מכאן, שייחודו וחשיבותו של ביבי כבישים הוא בעיקר בסימבוליות שלו ובאופן בו שופטי בית המשפט העליון מנסים 

 חוזה, בשים לב להלכת אפרופים. ימים יגידו אם אכן הצליחו בכך. לעשות סדר כיצד יש לפרש

, והתאחדות הקבלנים נוסףיצוין כי חברת ביבי כבישים הגישה לבית המשפט העליון בקשה לדיון  הלשלמות התמונ

 ביקשה להצטרף לבקשה זו כ"ידיד בית המשפט".

 יותם גולדשטיין וגב' ניצן טובול.עו"ד עו"ד מיטל בן בסט, עדכון זה:  י* כותב

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

 Mbenbasat@fbclawyers.com 03-6941349 עו"ד מיטל בן בסט

 ygoldstein@fbclawyers.com 03-6941349 עו"ד יותם גולדשטיין

 בברכה,

 חן וול אוריון ושות'פישר בכר 

............................................................................................................................... 
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות
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