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)ששת הכרכי(
כר ראשו

תורת הפרשנות הכללית
הקדמה
שער ראשו :תכונות הפרשנות
פרק ראשו :מהותה של פרשנות
פרשנות ,תורת משפט והרמנויטיקה
פרק שני:
פרק שלישי :תפיסות יסוד בפרשנות
פרק רביעי :שיטות ,אמצעי ומקורות בפרשנות
פרק חמישי :פרשנות ושפיטה
פרק שישי :שיטת המשפט בישראל ,מסורתה ודרכי פרשנותה
שער שני :מרכיבי הפרשנות במשפט
פרק ראשו :מרכיבי בפרשנות המשפט
מרכיב הלשו בפרשנות
פרק שני:
פרק שלישי :מרכיב המטרה בפרשנות
פרק רביעי :מרכיב שיקול הדעת בפרשנות
שער שלישי :הפרשנות התכליתית
פרק ראשו :שיקולי בגיבוש שיטת פרשנות ראויה
פרשנות ראויה – סובייקטיבית או אובייקטיבית
פרק שני:
פרק שלישי :השיטה הפרשנית התכליתית
שער רביעי :הפעילות השיפוטית הלברפרשנית :השלמת חסר ופיתוח המשפט
פרק ראשו :פרשנות ,השלמת חסר ופיתוח המשפט
הפעילות השיפוטית בחסר ובהשלמתו :מהותו של החסר
פרק שני:
פרק שלישי :השלמת החסר
פרק רביעי :הפעילות השיפוטית בפיתוח המשפט
פרק חמישי :סתירות בי נורמות משפטיות
פרק שישי :תיקו טעות והסרת אבסורד בטקסט משפטי
פרק שביעי :קידו המשפט במסגרת החוק
פרק שמיני :קידו המשפט בניגוד לחוק
מפתחות
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כר שני

פרשנות החקיקה
שער ראשו :החקיקה ומרכיבי פרשנותה
פרק ראשו :חקיקה ופרשנות
פרשנות החקיקה – מחוקק ושופט
פרק שני:
פרק שלישי :המרכיבי של פרשנות החקיקה
שער שני :לשו החקיקה
פרק ראשו :משמעות לשונית של החקיקה
משמעות מפורשת ומשמעות משתמעת
פרק שני:
פרק שלישי :משמעות לשונית רגילה ומיוחדת
פרק רביעי :מידות לחשיפת המשמעות הלשונית
פרק חמישי :הכלל מעי הפרט )(enjusdem generis
פרק שישי :שינויי במשמעות לשו החקיקה
פרק שביעי :החקיקה ולשונה
שער שלישי :הפרשנות התכליתית בחקיקה
פרק ראשו :השיטה הפרשנית התכליתית ותכלית החקיקה
מדוע שיטה פרשנית תכליתית לחקיקה
פרק שני:
פרק שלישי :הביקורת על השיטה הפרשנית התכליתית והתשובות לה
שער רביעי :מהותה של תכלית החקיקה
פרק ראשו :תכלית סובייקטיבית ותכלית אובייקטיבית
תכלית סובייקטיבית
פרק שני:
פרק שלישי :תכלית אובייקטיבית
פרק רביעי :תכלית החקיקה – תכלית סובייקטיבית ואובייקטיבית
פרק חמישי :תכלית החקיקה ולשונה
שער חמישי :מקורות תכלית החקיקה
פרק ראשו :מקורותיה של תכלית החקיקה והפנייה אליה
החקיקה כמקור לתכליתה
פרק שני:
פרק שלישי :מער החקיקה כמקור לתכלית החקיקה
פרק רביעי :ההיסטוריה של החקיקה כמקור לתכליתה
פרק חמישי :הרקע ההיסטורי ,החברתי והמשפטי כמקור לתכלית החקיקה
פרק שישי :עקרונות היסוד של השיטה כמקור לתכלית החקיקה
שער שישי :חזקות בדבר תכלית החקיקה
פרק ראשו :מהותה של החזקה בדבר התכלית
חזקות המשקפות ערכי אתיי
פרק שני:
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פרק שלישי:
פרק רביעי:
פרק חמישי:
פרק שישי:
פרק שביעי:
פרק שמיני:

חזקות המשקפות מטרות חברתיות
חזקות המשקפות דרכי התנהגות ראויות
חזקות המשקפות זכויות אד
חזקות המשקפות את שלטו החוק )הפורמלי(
חזקות המשקפות ביטחו ,ודאות והרמוניה במשפט
החזקה נגד תחולה למפרע )רטרוספקטיביות(

שער שביעי :שיקול דעת שיפוטי בפרשנות החקיקה
פרק ראשו :מהותו של שיקול הדעת בפרשנות החקיקה

השלב הראשו בהפעלת שיקול הדעת :תכלית החקיקה על פי מקורותיה
פרק שני:
פרק שלישי :השלב השני בהפעלת שיקול הדעת :הגיבוש הסופי של תכלית החקיקה
פרק רביעי :שיקול דעת בפירוש חקיקה שפורשה שיפוטית בעבר
פרק חמישי :שיקול דעת בפירוש חקיקה שפורשה בעבר עלידי הרשות המבצעת
והמחוקקת
מפתחות

כר שלישי

פרשנות חוקתית
שער ראשו :חוקיהיסוד ופרשנות התכליתית
פרק ראשו :המבנה החוקתי וחוקיהיסוד
הפרשנות החוקתית וחשיבותה
פרק שני:
פרק שלישי :מהותה של חשיבה חוקתית
פרק רביעי :ייחודה של הפרשנות החוקתית

פרק חמישי :חשיבותה של פרשנות חוקתית תכליתית
פרק שישי :מעמד בית המשפט בפרשנות החוקתית
פרק שביעי :פרשנות חוקתית ,ביקורת שיפוטית ופרשנות החוק
שער שני :לשו הטקסט החוקתי
פרק ראשו :כוחה של הלשו החוקתית ומגבלותיה
חיוניותו של הטקסט החוקתי
פרק שני:
פרק שלישי :עמימות וחסר בטקסט חוקתי
שער שלישי :התכלית החוקתית
פרק ראשו :מהותה של התכלית החוקתית
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פרק שני:
פרק שלישי:
פרק רביעי:

תכלית חוקתית סובייקטיבית :כוונת יוצרי הטקסט החוקתי
תכלית חוקתית אובייקטיבית
מרכיבי התכלית החוקתית וגיבוש

שער רביעי :שיקול דעת שיפוטי בפרשנות החוקתית
פרק ראשו :שיקול דעת שיפוטי בגיבוש התכלית החוקתית
אובייקטיביות שיפוטיתחוקתית
פרק שני:
פרק שלישי :שיקול דעת שיפוטי בבחירה בי רמות הפשטה של התכלית החוקתית
פרק רביעי :שיקול דעת שיפוטי באיזו בי ערכי חוקתיי מתנגשי
פרק חמישי :שיקול דעת בסטייה מהלכה שיפוטיתחוקתית
שער חמישי :פרשנות תכליתית של חוקיהיסוד בדבר זכויות האד
פרק ראשו :מעמד המשפטי של חוקיהיסוד בדבר זכויות האד
פרשנות תכליתית לחוקיהיסוד בדבר זכויות האד
פרק שני:
פרק שלישי :תכלית כללית :פסקת עקרונות היסוד
פרק רביעי :תכלית כללית :פסקת המטרה
פרק חמישי :טיב של זכויות האד החוקתיות
פרק שישי :היק זכויות האד וההגנה עליה
פרק שביעי :מבנה חוקיהיסוד בדבר זכויות אד ושלבי פרשנות
שער שישי :חוקיסוד :כבוד האד וחירותו
פרק ראשו :היקפו של חוקיסוד :כבוד האד וחירותו )השלב הראשו(
הפגיעה בזכות האד )המש השלב הראשו(
פרק שני:
פרק שלישי :פגיעה בזכויות מוגנות :פסקת ההגבלה )השלב השני(
פרק רביעי :פגיעה כדי בחופש העיסוק בלא לקיי את תנאיה של פסקת ההגבלה
)השלב השלישי(
שער שביעי :חוקיסוד :חופש העיסוק
פרק ראשו :חופש העיסוק כזכות חוקתית
היקפו של חופש העיסוק )השלב הראשו(
פרק שני:
פרק שלישי :פגיעה בחופש העיסוק :פסקת ההגבלה )השלב השני(
פרק רביעי :פגיעה כדי בחופש העיסוק בלא לקיי את תנאיה של פסקת ההגבלה
)השלב השלישי(
שער שמיני :זכויות אד חוקתיות והמשפט הפרטי
פרק ראשו :משפט פרטי ומשפט ציבורי
מודלי לתחולת זכויות האד החוקתיות במשפט הפרטי
פרק שני:
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פרק שלישי:
פרק רביעי:

משפט השוואתי
שיקולי לפתרו הראוי

שער תשיעי :תרופות בגי פגיעה שלא כדי בזכות אד חוקתית
פרק ראשו :התרופות החוקתיות
תרופות כנגד חוק הפוגע שלא כדי בזכות אד חוקתית
פרק שני:
פרק שלישי :תרופות כנגד פעולה הפוגעת שלא כדי בזכות אד חוקתית
נספחי
מפתחות

כר רביעי

פרשנות החוזה
שער ראשו :החוזה ומרכיבי פרשנותו
פרק ראשו :פרשנות החוזה
פרשנות החוזה ותוק החוזה
פרק שני:
פרק שלישי :פרשנות החוזה והשלמת חסר )לאקונה( בו
פרק רביעי :פרשנות החוזה ועקרו תו הלב
פרק חמישי :גבול הפרשנות בחוזי
פרק שישי :המקורות לדיני הפרשנות בחוזי
שער שני :פרשנות תכליתית בחוזי
פרק ראשו :בעיות יסוד בפרשנות החוזה
בעיות יסוד בפרשנות החוזה והמשפט המשווה
פרק שני:
פרק שלישי :הפרשנות התכליתית בחוזי
שער שלישי :לשו החוזה
פרק ראשו :המשמעות הלשונית של הטקסט
מידות לחשיפת המשמעות הלשונית של החוזה
פרק שני:
שער רביעי :תכלית החוזה
פרק ראשו :מהותה של תכלית החוזה
התכלית הסובייקטיבית )"אומד דעת של הצדדי"(
פרק שני:
פרק שלישי :מקורות התכלית הסובייקטיבית
פרק רביעי :התכלית האובייקטיבית
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פרק חמישי:

חזקות לזיהוי התכלית האובייקטיבית

שער חמישי :שיקול דעת בפרשנות החוזה
פרק ראשו :מהותו של שיקול הדעת הפרשני
מצבי של שיקול דעת פרשני
פרק שני:
נספחי
מפתחות

כר חמישי

פרשנות הצוואה
שער ראשו :הצוואה ומרכיבי פרשנותה
פרק ראשו:
פרק שני:
פרק שלישי:

פרשנות וצוואה
פרשנות הצוואה ותוק הצוואה
המקורות לדיני הפרשנות בצוואות

שער שני :פרשנות תכליתית בצוואות
פרק ראשו :בעיות יסוד בפרשנות הצוואה
הפרשנות התכליתית בצוואות
פרק שני:
שער שלישי :לשו הצוואה
פרק ראשו :המשמעות הלשונית של הצוואה
מידות לחשיפת המשמעות הלשונית של הצוואה
פרק שני:
שער רביעי :תכלית הצוואה
פרק ראשו :מהותה של תכלית הצוואה
התכלית הסובייקטיבית )"אומד דעתו של המצווה"(
פרק שני:
פרק שלישי :מקורות התכלית הסובייקטיבית )"אומד דעתו של המצווה"(
פרק רביעי :התכלית האובייקטיבית
פרק חמישי :חזקות לזיהוי התכלית האובייקטיבית
שער חמישי :שיקול דעת שיפוטי בפרשנות הצוואה
פרק ראשו :שיקול דעת פרשני
מצבי של שיקול דעת פרשני
פרק שני:
שער שישי :דוקטרינות לברפרשניות )פרשנות במוב הרחב(
פרק ראשו :גבולות הפרשנות בצוואה
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פרק שני:
פרק שלישי:

תיקו טעות בצוואה
פרשנות הצוואה והשלמת חסר )לאקונה( בה

מפתחות

כר שישי

בעיות מיוחדות בפרשנות החקיקה
שער ראשו :פרשנות ספר החוקי )הקודקס( האזרחי
פרק ראשו :ספר החוקי האזרחי בישראל
פרשנות החקיקה האזרחית ופרשנות "מתוכו של החוק גופו"
פרק שני:
פרק שלישי :הפרשנות התכליתית של הקודקס האזרחי
פרק רביעי :לשו הקודקס האזרחי
פרק חמישי :תכלית הקודקס האזרחי
פרק שישי :שיקול דעת שיפוטי בפרשנות הקודקס האזרחי
פרק שביעי :חסר בקודקס האזרחי והשלמתו
פרק שמיני :פיתוח המשפט האזרחי מחו לקודקס האזרחי
שער שני :פרשנות החקיקה עלפי ענפי המשפט
פרק ראשו :תוכ החקיקה והשפעתה על פרשנותה
פרשנות דיני עונשי
פרק שני:
פרק שלישי :פרשנות דיני מסי
פרק רביעי :פרשנות חקיקת משנה
פרק חמישי :פרשנות חקיקה דיונית
שער שלישי :פרשנות נוסח חדש ונוסח משולב
פרק ראשו :פרשנות נוסח חדש
פרשנות נוסח משולב
פרק שני:
שער רביעי :פרשנות ומשפט השוואתי
פרק ראשו :מקומו של המשפט ההשוואתי בפרשנות החקיקה
פרשנות מונחי בחקיקה מקומית לפי משפט זר
פרק שני:
פרק שלישי :פרשנות דבר חקיקה שהועתק משיטת משפט זרה
פרק רביעי :פרשנות דבר חקיקה והמשפט העברי
מפתחות
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כר חמישי

פרשנות הצוואה
שער ראשו :הצוואה ומרכיבי פרשנותה 33
פרק ראשו :פרשנות וצוואה 35
35 ‰‡ÂÂˆ‰ ˙Â˘¯Ù Ï˘ ‰˙Â‰Ó .1
שליפת משמעות משפטית ממגוו משמעויות לשוניות 35
אובייקט הפרשנות :הצוואה כטקסט ולא כנורמה משפטית 36
פרשנות הצוואה והכללי לפרשנותה 37
פרשנות צוואה ופרשנות חוק הירושה :יסודות משותפי 38
יסודות מבחיני בי פרשנות חוק הירושה לפרשנות הצוואה 39
חיוניות הפרשנות" :צוואה ברורה" ו"צוואה שאינה ברורה" 40
"בית המשפט אינו עור צוואה עבור המצווה" 44
פרשנות ליברלית ופרשנות שמרנית 46
פרשנות הצוואה כמכשיר לפיתוח דיני הצוואה 46
47 ˙ÂÎÓ˙Ò‰ Ò¯ËÈ‡ ¯„ÚÈ‰ :‰‡ÂÂˆ‰ ˙Â˘¯Ù Ï˘ ‰„ÂÁÈÈ .2
ייחודה של הצוואה כטקסט וכנורמה משפטית 47
ייחודה של הצוואה כטקסט 48
ייחודה של צוואה כנורמה משפטית המגשימה את האוטונומיה של הרצו הפרטי 49
הכוח לצוות הוא כוח חוקתי 49

השוני בי צוואה לחוזה :צוואה כפעולה משפטית חד צדדית 51
צוואה כפעולה משפטית חדצדדית המשתכללת ללא קליטה 52
היעדר אינטרס הסתמכות של היורשי 53
צוואה הנערכת במסגרת חוזה 56
פער בזמ בי עריכת הצוואה לפעולתה 57
השפעת ייחודה של הצוואה על פרשנותה :כיבוד רצו )"אומד דעת"( המת 58
השפעת ייחודה של הצוואה על פרשנותה :איהתחשבות ברצו היורש 62
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