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  *אפיקעו"ד דורון  / בישראלהחוזית הוודאות המשפטית וביבי וילהלם טל,  על

, ארעה בישראל אחת מפרשיות הרצח שיעסיקו את בתי המשפט, הפרשים ובית המחוקקים  1995אפריל,  6- ב 

ובכך רצח, יש    1בית המשפט העליון תן את פסק הדין בפרשת אפרופים   – הישראלי במשך עשרות השים שלאחר מכן  

גם כשהמחוקק שיה את החוק לא הכיר בכך בית המשפט העליון,  בישראל.   חוזית  ה יאמרו, את הוודאות המשפטית  

אפרופים מתה, תחי הוודאות  הלכת    – והארץ רעשה שוב     ,2יתן פסק דין בפרשת ביבי כבישים 2019ובמבר,    20- ב אולם  

  ... או שלא   . , קבע שדבר לא השתה 20203ל שיאת בית המשפט העליון מסוף אפריל,  המשפטית!   אך פסק דין ש 

שי צדדים מסחים חוזה בייהם הם לא תמיד יודעים כיצד בית משפט יפרש אותו מאוחר יותר, לעתים שים כש

מפורשות בחוק רשום כפי שו, כמקובל מזה מאות שים במשפט הבריטי פרשת אפרופים עדלאחר שכרת.  

באותו סכסוך לו, אך סיבות חיצויות ללא בחית את החוזה  פירשבית משפט  – לשון החוזה ברורהש הישראלי, כ

משמעות . העליון שתמיד יש לבחון את ההסכם על פי סיבותיו החיצויות קבע בית המשפט 90משות המקרקעין 

ית המשפט תחילה להחליט יכול בכך  ו  ולא התכוון אלי  לוצד    אףאולי  מפרש חוזה באופן שבית המשפט  שהדבר היא  

: תחילה יורה אגדת העם השוויצריתובאפליקציה לז לפרש את החוזה בהתאם.  מה התוצאה אליה רוצה להגיע וא

  ... פגעבמסגרת התהליך לעתים הילד  אף אם, התפוחאת  מחליט היכן החזיק הילדאז רק ובית המשפט את החץ 

  .היא פגיעה אושה בוודאות המשפטית ועל כן הביקורת הרבה לה זכתה במהלך השים משמעות הלכת אפרופים

כאשר החוזה ברור רשם בו מפורשות ששכך  ,  4הישראלי   חוק החוזיםתוקן    2011גם המחוקק הישראלי זעק ובשת  

טל את הלכת מטרתו הברורה של המחוקק, כפי שרשמה בכל מקום אפשרי, הייתה לב    בהתאם ללשוו.הוא יפורש  

אפרופים ולהחזיר לחיים את הוודאות המשפטית החוזית בישראל, אולם זמן קצר לאחר כיסת החוק לתוקף כבר 

בפועל, כדי לבחון  כיובטל את הלכת אפרופים המחוקק לא באמת התכוון לשהחלו להיתן פסקי דין הקובעים, 

  זה. ובמלים אחרות, דבר לא השתה... יש תחילה לבחון את הסיבות החיצויות לחו החוזה ברור,האם 

,  2019בסוף   שים וספות עד שיתן פסק הדין בפרשת ביבי כבישים   10- משך קרוב ל תחת הגשר מיץ תפוחים רב זרם  

אחד  .  חתם טרם תיקון חוק החוזים בן מאות עמודים, שכרת כתוצאה מזכיה במכרז ו  חוזה ובו דובר בפרשות 

"הלכת אפרופים חלה על כל חוזה וחוזה, אבל לא כל החוזים ולדו שווים".  קבע ש  , שטיין אלכס פרופסור ם, י השופט 

שכל    אך חוזים   עקרוות כלליים כמו תום לב, הגיות וסבירות יותר מכוח    עמוקה חוזים ארוכי טווח דרשים לפרשות  

ה, הוא ביסס את אי ההתערבות על  תוצא פוגלמן הסכים ל עוזי השופט בעוד ש   ייבחו לפי לשום. תאיהם מוגדרים 

קבע שלושה מדרגי אי התערבות בלשון החוזה:  ,  גרוסקופף עופר  השופט השלישי, ד"ר  היות החוזה תוצאה של מכרז.   

חוזה פרטי שכל  התערבות פחותה ב  תהיה  חוזה עסקי שכל הצדדים לו מיוצגים משפטית; לא תהיה התערבות ב 

בקשה לדיון וסף הוגשה    חוזה צרכי בין עוסק לאדם פרטי. מרובה ב  התערבות הצדדים לו הם אשים פרטיים; ו 

דבר לא השתה  אסתר חיות קבעה ש  ה בטעה שמדובר בהלכה חדשית אך כב' השיא לשיאת בית המשפט העליון 

מלהכיס  ימע על בית המשפט לעשות כל שיתן על מת לה לפיה הלכת אפרופים הליכה בדרכה של ובפועל מדובר ב 

חזקה  " ו" שמור ללשון החוזה תפקיד מרכזי וחשוב בתהליך הפרשי לחוזה דברים שהצדדים לא התכווו לו ועל כן " 

".  ובמילים אחרות, פסק הדין המהפכי  היא כי פרשות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה והטבעית של הכתוב בו 

  שה שהיא אומרת...   25ה את מה שכולם חושבים כבר  מכיוון שהלכת אפרופים מעולם לא אמר   דבר בעצם לא שיה  

משמעותית את הצורך להשתמש בעורכי דין הוודאות המשפטית בהחלט התחזקה וחיזקה השתה? כן אז מה 

בעלי יסיון בתחום טובים ובעריכת הסכמים מסחריים אבל הרבה מעבר לכך, את החשיבות להשתמש בעורכי דין 

קובעת שלחסוך כסף עולה בסוף הרבה יותר, כך שגם כאן אין כל חידוש...   עתיקה  הרלווטי.  מצד שי, אמרה חכמה
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On Wilhelm Tell, Bibi and Contractual Legal Certainty in Israel  /Doron Afik, Esq.*  

On April 6, 1995, one of the most famous murder cases took place in Israel and would occupy the Israeli 
courts, scholars and the legislature for the ensuing decades - the Supreme Court gave the verdict in the 
Apropim case,1 thus murdering, some say, the contractual legal certainty in Israel. Even when the legislature 
changed the law, the Supreme Court did not recognize it, but on November 20, 2019, a judgment was given 
in the Bibi Roads case2 and the earth shook again – Apropim is dead, long live the legal certainty! But a 
verdict by the President of the Supreme Court of April 20203 holds that nothing had changed. Or not... 

When two parties draft a contract between them, they do not always know how a Court will, sometimes 
years thereafter, read it. Until the Apropim case, as Common Law has it for centuries and as expressly stated 
under Israeli law, if the language of the contract is clear - the Court construes it without reviewing extrinsic 
evidence, but in that certain 90’s real-estate dispute the Supreme Court held that a contract must always be 
read under its external circumstances. This means that the Court construes a contract in a way that neither 
party thereto intended, thus allowing the Court to first decide the outcome it wishes and only then construe 
the contract accordingly. And if we apply it to the famous Swiss folk legend: first the Court shoots the arrow 
and only then decides where the child held the apple, even if in the process the child is sometimes injured ... 

The meaning of the Apropim caselaw is a death-strike to the contractual legal certainty and that is the reason 
for which it attracted much criticism over the years. The Israeli legislature also took rightful action and in 
2011 the Israeli contract law was amended4, so that it now explicitly states that when the contract is clear it 
will be construed in accordance with its language. The clear purpose of the legislature, as recorded 
everywhere possible, was to abolish the Apropim caselaw and revive the contractual legal certainty in Israel, 
but shortly after the law came into force, judgments were given stating that the legislature did not really 
intend to abolish Apropim and that in practice, in order to decide whether the contract is clear, one must first 
examine the external circumstances of the contract. In other words, nothing changed ... 

Much apple juice flowed under the bridge for nearly 10 years until the Bibi case was decided in late 2019, 
involving interpretation of a long contract, entered as a result of a public tender before the Contracts Law 
was amended. One of the justices, Professor Alex Stein, held that "Apropim applies to every contract, but 
not all contracts are born equal."  Long-term contracts require deeper interpretation under general principles 
such as good faith, fairness and reasonableness but contracts all terms of which are defined will be read 
according to their language. While justice Uzi Vogelman agreed to the outcome, he based his refusal to 
intervene on the fact that the contract was the result of a public tender. The third justice, Dr. Ofer Grosskopf, 
set three levels of construction: no intervention in a business contract for which all parties were legally 
represented; less intervention in a private contract; and deep intervention in a consumer contract between a 
dealer and a private person. The Supreme Court was moved for an additional hearing on the grounds that 
this is an innovative caselaw, but President Esther Hayut decided that nothing has changed and in fact the 
decision walked in the path of Apropim, under which the Court must do everything possible to avoid 
injecting into a contract things that the parties did not intend.  Thus,"the language of the contract plays a 
pivotal and important role in the interpretive process” and “it is presumed that interpretation of the contract 
is consistent with the plain and natural meaning of the text."  In other words, the revolutionary Bibi verdict 
did not change anything because Apropim never said what everyone, over the past 25 years, believe it said... 

So what did change? Legal certainty certainly strengthened and significantly strengthened the dire need to 
use lawyers in drafting commercial agreements but far beyond that, the importance of using good lawyers 
with experience in the relevant field. On the other hand, ancient wisdom states that trying to save money 
costs much more at the end, so here too there is not really anything new ... 

 
  *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys 
and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the 
EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian IPO’s, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute 
resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators 
and also serves as arbitrator.   For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 

  1 CA 4628/93 State of Israel v. Apropim Housing and Development (1991) Ltd., 49(2) 265 (April 06, 1995), Supreme Court, the honorable Deputy President Aharon Barak, Justice Dov Levin, Justice Eliyahu Matza 
  2 CA 7649/18 Bibi Roads Dirt and Development Ltd. v. Israel Railways Ltd. (20.11.2019), Supreme Court, the honorable Justices Uzi Fogelman, Dr. Ofer Grosskopf, Prof. Alex Stein 
  3 AHA 8100/19 Bibi Roads Dirt and Development Ltd. v. Israel Railways Ltd. (19.04.2020), Supreme Court, President Esther Hayut 
  4 The Law of Contracts (General Part) (Amendment No. 2), 2011, January 26, 2011, p. 202 (Knesset Bills, No. 335, p. 198) - Amendment No. 2. 


