
עבודהבתאונותסוגייה-ה"ושסח"רמ
קיבובישאולר"דמאת

(ד"תשנ,לאורההוצאה-בישראלהדיןעורכילשכתהוצאת)

*פורתעדינההשופטת

מבוא.א

.ישראלאוכלוסייתמרביתעלחסותואתפורס("החוק":להלן)הלאומיהביטוחחוק
בקרות:מצביםבמגווןובעיןבכסףגמלאותלאומילביטוחהמוסדמעניקמכוחו
כמוצפויותבלתיקטסטרופותבהתרחש;ומוותזיקנה,לידהכמוטבעייםארועים
מפאתכלכליתלמצוקההמבוטחבהקלע;אחרותותאונותהעבודהבמהלךפגיעות

אשראחריםנזקקותובמצבי;פרנסהמקורזמינותאיבשלאולהשתברכושרואבדן
.מלפרטםהיריעהתקצר

נפגעיגימלתהיאהלאומיהביטוחחוקמכוחהמוענקותהגמלאותמביןהנדיבה
אתהמשקף-המחוקקהכרתרקעעלמוסברעבודהנפגעזוכהלו"ייחוס"ה.עבודה
כיסוימתן.הכלכלהשללחוסנהובתרומתההעבודהשלבערכה-ההברהתפיסות

שלולרווחתהלתועלתהלעבודן-תמרמהווההעבודהסיכוניכנגדנאותביטוחי
.החברה
פגיעהכללא,כך:היבטיםמכמהעבודהנפגעשלזכאותוהנגבלה,זאתחרף
אלא,עבודהנפגעילגימלתזכאותהמצמיחהכפגיעהבחוקהוכרהמהעבודהכתוצאה
.י"מקצועמהלת"ו"עבודהתאונת":מוגדרותסיטואציותלשתיהמזכההפגיעהסויגה

מצטברותזעירותמתאונותכתוצאהפגיעההיאהקלסיתהעבודהלתאונתואריאציה)
.(להלןידוברכךועל

בעבודההפגיעותסוגעלמהותיתהגבלההוטלה,"תאונה"המונחנקיטתמעצם

התרחשותהאומרהווה,תאונתייםביסודותהמתאפיינתפגיעהרק:בגימלההמזכות

.בדימוסלעבודההארציהדין-ביתשופטת* ,"מקצועמחלת"ו"עבודהתאונת":"זרועותיה"שתיעל"בעבודהפגיעה"שלהגדרתהראו1

לנוסח35לסעיףהמקביל,1995-ה"מתשנלחוקהחדשהמשולבלנוסח79לסעיףברישא
.החדשהמשולבבנוסחמספרםפי-עלהחוקסעיפייצוינולהלן.1968-ח"מתשכהקודם
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להבדיל,(בודדיםימיםאושעות,דקות)קצרובזמןבמקוםלאיתורוניתנתפתאומיתהיא
.עבודהנפגעיבגימלתהמזכהעבודהכתאונתותוכריכול,מתמשךתחלואימתהליך
תחלואיתמהתפתחותכתוצאהטבעןמעצםהנוצרות,מקצועלמחלותבאשר
הגנהרשתללא,הזכאותלתחוםמחתןאלומותירהוסגורהקצרהרשימתן,הדרגתית
.מהעבודהנכתוצאהלהגרםהעלולותושונותרבותמחלות,ביטוחית

הזכאיםהיקףצומצםובעטיה-הזכאות,באכאותעלהמחוקקהטילנוספתהכבדה
חיצונייםשאינםמגוומיםכתוצאהעבודהתאונותנפגעילרעהבהפלותו-ניכרבאורח
שגורמיהמתאונהכתוצאהנפגעיםלעומת,("נסתריםגורמים":להלן)לעיןונראים

כתאונתתוכרגלוייםשגורמיהתאונה.("גלוייםגורמים":להלן)לעיןונראיםחיצוניים
,לפגיעההגורמיםמכלולבתוךבעבודההנעויןהגורםהשפעתהיתהאםגםעבודה
אשרבעוד,"הגמלגבאתששברקש"לנמשלתאו,"ההדקעללחיצה"בבחינת,מועטה
בעבודההנעוץהגורםהשפעתאם,עבודהכתאונתתוכרלאנסתריםשגורמיהתאונה
שקיננוהסיכוןגורמי:קרי,"אחריםגורמים")אחריםמגורמיםבהרבהפחותההיתה
.34(לעבודתוקשרבלאבנפגע
להוכחתהנוגעבכלנסתריםשגורמיהעבודהלתאונתהטועןשלחלקושפרלאגם
כללכדרךוגלויהמספקנעלהלתאונההעבודהגרימת,גלוייםשגורמיהבתאונה:טענתו

גורםביןהסיבתיהקשרלאישושהרפואהמתחוםראיהמתייתרת,כן-על.פניהעל
ומשוערתסמויהרוב-פי-עלהגרימהנסתריםשגורמיהבתאונה,מאידך.לפגיעההעבורה
ההיבטמןוהןהמשפטיההיבטמןהן,בעייתיתלעיתיםמספקתבסבירותוהוכחתה

.הרפואי
,השיפוטיתהערכאהשלדעתהלהנחתהנסתרתהגרימהבהוכחתהכרוךזהקושי

בהלכההנקוט,העבודהלשיגרתכהשוואה"החריגהארוע"מבחןאתכמסתברהניב
,עבודהכתאונתמוחיארועאוהלבשריראוטםיוכרולאזהמבחןפי-על.העדכנית

,בעבודתוחריגארועלמבוטחארעכי,יעבורובלמקדמיכתנאיהוכחאםבלתי

.הרפואיההיבטבירורויתייתרהעובדתיבשלבכברהתביעהתקרוסהוכחתוומבלעדי
שולחןעלתדירהעלתה,נסתריםשגורמיהןהתאונותבסוגייתוההלכההחוקיישום
מעומעםהזכאותגבולהיהאחתולא,ורפואהמשפטעלמורכבותשאלותהדיונים
הגלום"הכמותיהמבחן"משמעותמה,השאלותלעיתיםקשות,כך.נחרץובלחי
המוציאהסיטואציה,"אחריםמגורמיםבהרבהפחותההיתההעבודההשפעת"במילים
,מעשית,יונחואיך?עבודהתאונתשלמגידרהנסתריםמגורמיםכתוצאהתאונהכנכור

ותקבעהפגיעהגורמיויישקלויאותרו,הנפגעבגוףההתרחשויות,המאזנייםכפותעל

ביטוח)הלאומיהביטוחלתקנותהשנייהבתוספת,המקצועמחלותשלהסגורההרשימהראו2
.1954-ד"התשי,(בעבודהפגיעהמפני

.לחוק83סעיף3
זהעיקרון:הנזיקיןדיניבתחוםהנקוט,הדקההגולגולתלעיקרוןהמחוייביםבשינוייםהשוו4

תאתותעלשהוחלמההסדרנלמדהיפוכואולם,גלוייםשגורמיהןתאונותעלכמשתמעהוחל
.נסתריםשגורמיהן
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העצמהמידתמה?לפגיעהוגרמויחדיושחברוהגורמיםמכלולבתוךגורםכליחסיות
עלמתנהלתתמידלאשיגותהשגם-בעבודהארועשלהנדירותמידתמהאוהעודפת

גורמיביןהמשותףהמכנהמהו?חריגותתכונתבעבודהלארועהמקנים-מנוחותמי
הרציונלומהוביניהםהאבחנהכוחומה,נסתריםתאונהגורמיוביןנגליםתאונה
?נסתריםשגורמיהתאונהלעומתנגליםשגורמיהתאונהעלשונהדיןבהחלתהמונח

סוגייתעםהעקרוניבמישורהפסוקהההלכההתמודדהלא,מגעתשידיעתיככל
נפנה,אמנם.אלהשורותכתיבתעצםעד,נסתריםאולגלויים,התאונותגורמיסיווג
ובאחתלפניושהובאקונקרטיתאונהגורםשלסיווגולבחינתאחתלאהארציהדין-בית

כיהספציפיתבקביעההסתפקלא,לאומיילביטוחהמוסר-זהבייצחק-הפרשות
הדגיםאלא,לעיןונראהחיצוניגורםהואהרשתיתלהפרדותשגרמהבאויראופןתפיסת

הדין-ביתשמנההנסתריםהגורמים.לעיןונראהחיצונישאינוגורםתפיסתופי-עלמהי
על.נפשיומתחמאומצתעבודה,חום,רעש,חיידקיםפעולת:הםזהביבפרשתהארצי
בפרשתגם,זהביבפרשתבנדוןלדבריוהפניהתוך,הארציהדין-ביתחזרדוגמאותאותן

שמשקלואדמהתפוחישקהרמתכינקבעבוגבאהדוד-לאומילביטוחהמוסד
במקריםגם.לעיןונראהחיצוניגורםהיא,ברישתיתוקרעלהפרדותשגרמהג"ק50-60

אך,בגבלפגיעהשגרמהמשאהרמתשלסיווגהלשאלתהארציהדין-ביתנדרשאחרים
משאהרמתביןהגבולטושטשולעיתים,עקביתהיתהלאהגורםסיווגבענייןמשנתו
בפרשתכזכורשסווגהמאומצתעבודהלבין,גלויכגורםבהלכהרוב-פי-עלשסווגה

.נסתריכגורםוגבאיזהבי
דרכםהמוצאיםגבולייםבמקריםחריפותןבמלואעולותואחרותאלהשאלות

שיפוטיתלאינטואיציה,ולהערכהלאמדןנרחבכרמותירותהן.לעבודההדין-לבתי
ולמצער,נשענותהןשגם,בדיןהיושבההרכבשלולנטיותיולתפיסותיו,ורפואית
,הרופאמשתייךשאליההרפואיתהאסכולהפריסובייקטיביתרפואיתמדעה,מושפעות
לאמידהאיפואמזמנתזושיטה.נתונהרשימהמתוךהדין-לביתכיועץהמתמנה
.נסתרים8שגורמיהןתאונותבגיןהתביעותגורלבחריצתמקריותשלמבוטלת
היאנסתריםשגורמיהןהתאונותוסוגיית-העבודהתאונותנושאמורכבותלאור

עיונית-מקצועיתספרותשלחסרונהמכברזההורגש-הסבוכותמסוגיותיואחתרק
נשוא,קובוביר"דשלספרו.היבטיומכלולעלאורותפיץהאמורבנושאשתתמקד

.החסראתלמלאבא,זורשימה

."זהביפרשת":להלן,44זע"פד,6-0/להע"דב5
."גבאיפרשת":להלן,1388ע"פד,36-0/להע"דב6
ועלהפסוקהבהלכהשחלוהתנודותעל,כגבפגיעותגורמישלהסיווגבעייתיותעלראו7

'בע,"עבודהכתאונתגבכאבי"בפרקזורשימהנשואבספרזובסוגייהפרגמטייםפתרונות
43-44.

מכחןביטולידי-על,השיטהופישוטבשינויהמצדדים,קולותנשמעים,זופרובלמטיקהנוכח8
עלותופיזור,בעבודההנעוץגורםלבין,מוחיארועאוהלבשריראוטםביןהסיבתיהקשר

כשינוים,המוצעתהשיטהתקורבזהבאורח.האמורותבפגיעותהנפגעיםכלעלהגימלאות
.רלבנטיאינוהנכותגורםבה,בחוקהמוסדרתהכלליתהנכותלשיטת,המתחייבים
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המחבר.ב

העבורהתאונותנושאשלצפונותיובכלהידיעהבהאהסמכאכברנודעקבקביס"י -על
תהילה,שניםעשרותהחוקמדוכתעלשישבכשופט.הלאומיהביטוחחוקפי
ולבסוף,ערכאותיושתיעללעבודההדין-בביתכךאחר,לאומילביטוחהדין-בבית
ורב,ואתמורכבתבמאסריהוידעניסיוןעתירהוא,לעבודההארציהדין-ביתנשיאכסגן
.שהניבההעניפהבפסיקהידולו

תאונותמתחוםשוניםבנושאיםהפסוקהבהלכהחותמואתטבעקובובישאולר"ד
לעוסקים"וחומיםאורים"כמשמשיםידיומתחתשיצאורביםדין-ופסקי,העבודה
המנחהדינו-בפסקהפסוקהבהלכה"היסטורימהפך"שחוללהשופטהוא.במלאכה
אוטםלהכרתיעבורבלכתנאיהציבבו,לאומי9לביטוחהמוסד-יצחקדןבפרשת
היהזהמבחן.לשגרתהכהשוואהכעבודהחריגארועקרותעבודהכתאונתהלבשריר

הארציהדין-ביתידי-עלשניתןדין-בפסק1971בשנתשנזנחעדהפסוקהבהלכהנקוט
ההלכהבהשראתאומצוותחתיו,לאומיילכיטוההמוסד-אשכנזיכנסכהכפרשת

משנתוולאור,ליושנהעטרה,איפואהחזירקובוביר"ד.,אחרימ1מבחניםהאמריקאית
מערכתשופטיידי-עלהלבשריראוטםבגיןהתביעותמוכרעות,יצחקדןבפרשת

.היום2ןועדמאז,לעבודההדין-בתי

(י%כ)הספר.ג
עטומפרימאמריםאסופתמהווה,"עבודהבתאונותסוגיות-ה"ושסח"רמ"הספר
שלצדדי-ורבמגווןלפסיפסיחדיווחוברועודכנו,השניםבמהלךשנכתבוהמחברשל

,החוקיתתשתיתןבדברמקיףמידעכוללהוא.העבודהתאונותמתחוםטיפוסיותסוגיות
.הפסוקהמההלכההלקוחותדוגמאותבשללהמחשתןתוך,וההיסטוריתההלכתית

שלדוק,ושםפה,ממנהנעדרלאגם.מיוחדחןבהויצוקקליטה,עשירההמחברשפת
.ושנינהההומור

."יצחקדןפרשת":להלן,315יחע"פד,139-0/מוע"דב9
.47גע"פד,66-0/לאע"דב10
.שם,שם11
שריראוטם",סבר'ועגלעד'ישלביקורתםראו.החריגהארועמבחןעלעורריןגםהיו,אכן12

אלעבד148-0/נבע"דכראווכן,241,253-257(כ"תשנ)מהפרקליט"עבודהכתאונתהלב
בסעיף,פורתהשופטתשלנפרדתהנמקה,פורסםלא,לאומילביטוחהמוסד-מוגרבימגיד

בדונוהחריגהארועמבחןעלידוסמךלצדקהגבוההדין-בית,אולם.הדין-לפסקואילך11
,267(4)מהר"פ,לעבודההארציהדין-בית'נספומשהנ91/063צ"בבג:שונותפרשותבשתי
.386(מת3ד"פ,לאומילביטוחהמוסד'נפרץ91/1619צ"ובבג

לתורתהמחברהתייחסות,"עבודהכתאונתגבכאבי"לפרקהפתיח,38'בע,לדוגמאראו13
.הגבלכאביהרעהכמקור,שתייםעללהולךארבעעלמהולךהאדםשלמוצאובדבררארווין

מסעיףמפחדמי"בכותרתושכונה,39סעיףשלולרישאלסיפאהמתייחסהפרקתת,44'בעאו
,בחוקכמשמעהעבודהתאונתמשקפידרךהבלאתקיןרצחניתוח,לספר122'בעאו."39

.ועוד
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מן.יחסיתבפשטותהמחברידי-עלמבוארות,המשפטמתחוםמורכבותסוגיות
למילרבות,עבודהבתאונותלושענייןרחביעד-לקהלספרואתהמחברכיווןהסתם
המחבראין,מרכזייםלנושאיםבהתייחסו.החוקנפתוליעלהאמון,משפטןשאינו
הוא:ולמקוםלזמןמעבר,רחבהיריעהפורסהואאלא,העדכניהדיןבסקירתמסתפק
שלהדינמיקהאתמבהיר,וההלכההחוקוגובשוהתפתחו,צמחושעליוהרקעאתמאיר

נקודותעלועומדוהפסיקההחוקגלגליאתשהניעוהדרךאבניעלמתעכב,התפתחותם
.המפנההתחוללשבעטייןהתורפה

עלאורמפקןהוא.זריםלשדותומפליג,השוואתיבדיןהמחברעוסקתכופות
,והשונההמשותףעלעומד,הישראליתלהלכההשראהמקורשהיווה,הזרהדיןמקורות

,עתידפניצופהוהואיש.ממנוהתנתקותושלביועל,הזרלדיןהמקומיהמשפטזיקתעל
.המצוידהדיןלעומתהרצויהדיןבדברעמדהונוקט

הספרמנושאי.ד

"שבדרךתאונות"(1)
באתוהמתאנית"קלסית"הבתאונהדווקאלאוהדןבפרקהמחכרפותחספרואת

בין,סיטרית-הדו,המקובלתבדרךהמתרחשתבתאונהאלא,העבודהובשעותהעבודה
בדרך,נכללה,תאונותשלזוקטיגוריה.("שבדרךתאונה":להלן)לעבודההמעון
עלופריסתההדווקניתההגדרההרחבתמכוח,עבודהתאונותשלבגידרן,פיקציה

מסיכונינובעיהאהתאונהשגורםובלבד"שבדרךתאונות"
.הדרך5ן

התמודדהשאיתןפרשניות-משפטיותשאלותהעלתהשבדרךהתאונותסוגיית
משמעותמה:כגון,הלאומיהביטוחחוקשלדרכומראשיתכמעטהפסוקהההלכה

תחוםמה?עבודהכתאונתתוכרממנוכתוצאהשנגרמהתאונהשרק,"דרכיםסיכת"
הדרךשלהתוואימהו?מסתיימתהיאובוהמקובלתהדרךמתחילהשממנוהמעון

שאזממששללסטיהאולהפסקהזהמתוואיסטיהאוהפסקהתחשבומתיהמקובלת

אלהשאלות?עבודה6ןתאונתשלמגידרהתאונההמוציאבחוקהקבועסייגיחול
.המחברשלבספרוולביאורלליבוןזוכותואחרות

הלבכשריראוטם(2)
,הצערלמרבה.עבודה17כתאונתהלבבשרירלאוטםהמחברמקדישבספרומרכזיפרק

לארועיהנפגעיםמייחסיםאותםהלבשריראוטםמקרישלנפיצותםמאדגבוהה
הםכךובשל,העבודהבמהלךנשאובומיוחדמאמץאונפשידחקכמו,העבודה

.במיקרוטראומותהדןבפרק,71'בע,למשלואו14
.לחוק(1)80סעיף15
.לחוק81סעיף16
בפיהשגורהכינוישהוא,"לבהתקף"הלבשריראוטםאתזהפרקבכותרתמכנההמחבר17

.הלבשרירלאוטםהבריות
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מוחיארועומקרי)הלבשריראוטםמקרי.עבודהכתאונתבאוטםלהכירעותרים
שאלותהדיוניםשולחןעלמעלים,(דומהבירורםררךאךבהרבהנמוכהשנפיצותם
מסיבילסיועהמשפטיתהמדוכהעלהיושבאתומזקיקיםורפואהמשפטשלמשולבות
הלבשריראוטםבגיןבתביעההדיתמתחלקיוצאכפועל.הרפואיתהדיסיפלינהמתחום

אםויקבעהעובדתיתהתשתיתתתבררשבוהעובדתיהשלב:שלביםלשני(מוחיוארוע)
חריגארועשלקיומוויוכחהיה.העבודהלשגרתבהשוואהחריגארועכדבעיהוכח
.הרפואיתההיבטבירורשעניינו,ההליךשלהשנילשלבהדין-ביתיידרשאזרק,כאמור
הררושותהשאלותאתבפניוויציגמטעמורפואייועץהדין-ביתימנהזהבשלב

ומידתהעבורהלביןהפגיעהביןהסיבתיהקשרקיוםבדברהרפואיההיבטלהבהרת
.הלבשרירלאוטםהעבודהגרימת
בהלכהשאחזההטלטלהתאורלרבות,וההלכההחוקשלהיסטוריתסקירהבצד
,המחברשלכדרכודוגמאותבמגווןהשזוראנליטיניתוחובצד,החריגהארועבנושא
מסמרותלקבועמבלי-הקוראאתומנחההפרקטילהיבטגםזהבפרקנפנההוא
רפואימידעלספקהנועדות,הרפואיהיועץבפנילהצגההראויותהשאלותבדבר-

.דינואתיפסוקבטרםהדין-לבית

בגבפגיעות(3)
.עבודהכתאונותכגבפגיעותהואהדיוניםשולחןעלתכופותהעולהאחרבעייתינושא
לביןבעבודהבחבלהשמקורןבגבפגימותביןהמעומעםבגבולבעיקרוטמוןהקושי
,(ניגוניותגבמחלותבעיקר)לעבודהקשרללאהנפגעיםלוקיםבהןבגבטבעיותפגימות
.האוכלוסיהבקרבגבוהה,כידוע,שכיחותןאשר

כיןהאבחנהלחידודהמחברנדרש,הגבמהלותשלהנפוץהתחלואיהרקעמפאת

תאונות"לבין,הגרימהבמלואלפגיעההעבודההסבתשמשמען,"גרימהתאונות"
בלאהנפגעלוקהבה,קיימתמחלההעבודהגורםשהחמירהחמרהשמשמען,"החמרה

.לעבודתכןקשר
תאונהגורמיביןהסיווגלסוגייתלהידרשראויהקשר,זהבפרק,המחברמוצאאף
זאת.האמורהסיווגבעייתמחריפהגבשבתאונותלפי,נסתריםתאונהגורמילביןנגלים

אולגלוייםשסיווגםגורמיםרוב-פי-עלהםהנטעניםהגבפגיעותשגורמי,הטעםמן
תנועה,התיישרות,התכופפות,משאגרירתאוהרמת:כגון,וחלקחדאינולנסתרים

.באלהוכיוצאנוחהבלתיתנוחה,חפוזה
תוךהקושיאתמבהיר,הגבתאונותגורמישלהסיווגבעייתאתמבארהמחבר

תוךוהתפתחהונחרצתעקביתהיתהתמידשלא,בהלכהשנדונומקריםהדגמת

,והגיוןסבירותמבחניעלהעוניםהפרגמטייםהפתרונותעלמתעכב,ונסיגההתקדמות

.הרפואיבמישורוהןהמשפטיבמישורהן

.9הערהלעיל,יצחקדןהלכתראו8נ
תשולמנההןאך,בגימלאותהמזכהבעבודהכפגיעההפסוקהבהלכההוכרהגרידאהחמרהגם19

.בעבודהקשורהשאינההבסיסיתמהמחלההפרדתהתוךההחמרהכגיןרק
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אוסיףנסתרים10תאונותגורמילביןגלוייםתאונותגורמיביןלהבחנהבהתייחס
:ואומר

מגורמיםתאונות)לחוק83לסעיףהסיפאאוהרישאברירתכיבדעהאנימחזיקה

ולאו,הגרימהפי-עלתיעשהכיראוי(בסיפאנסתריםומגורמיםברישאמוסדרותגלויים

היסודהוא,("עקב"ה:קרי)הגרימהיסוד:לסברתיהטעםזהו.הגורםפי-עלדווקא

,השערתייסודבחובהשישנסתרתשגרימה,מכאן.עבודהתאונתשללקיומההקרדינלי
עלהגלויהוראיתמתאונהלרעההופלתה,הסתםמן,כךובשלמשוערתתאונהמשמעה

הגורםיהאאפילו,גלויהשגרימתן,ודאיותתאונותבהפלייתסבירותאין,מאידך.פניה
יביאנסתרגורםואילו,גלויהלגרימהגלויגורםרוב-פי-עליביא,אמנם.גלויבלתיעצמו

המתרחש,עזפיצוץשלדוגמאטול.הדבריםפניהםאלותמידלאאך.נסתרתלגרימה

בוגורם,לעובדבסמוךבעבודה

-

.התוףבעורקרעבהומאובחןבאוזנוחדלכאבזמנית-תינמז
שלדינהבהפלייתסבירותכלאיןאך,נסתרכגורםוגבאיזהביבהלכות,כזכור,סווגרעש

התוףבעורקרעמדין,מספקנעלההתוףבעורלקרעהרעשגרימתשבהזומעיןתאונה

שלדוגמאטול,מנגד.לעיןנראהגורםשהואלאוזןחדגוףמחדירת,למשל,שנגרם

נטעןאך,אתרעלמאובחנתלפגיעהגרמהשלא,חזקהמכהכגון,גלוימגורםפגיעה

גלויהואהגורם,אכן.חדשיםאושבועותכעבורשאובחנהנדחיתלפגימהשגרמה

אשר.רפואיבירורוטעונהודאיתאינה,מעומעמתהגרימההזמןחלוףמפאתאך,בעליל

.עסקינןגלוישבגורםאףעל83סעיףשלהסיפאאתעליהלהחילהראוימן,כןעל
,הגורםנסתרותאומנגלותלהבדילהגרימהנסתרותאונגלותעלדגשהשמה,זותפיסה

אימתכלגלויכגורםמשאהרמתסווגה,כץכיהנה.הפסוקהההלכהמתוךגםמשתמעת

.הרישתיתםולהיפרדותלקרעמיידיתגרמהאוהגבולתפיסתזמנית-בושגרמה
.מספקונעלהפניהעלגלויההיתה,לפגימההמשאהרמתגרימת,אלהמעיןבמקרים
הווה)משאלהרמתבהלכההתייחסותהייתהלאמעולם,מגעתשידיעתיככל,מאידך

לאוטםגרמהכישנטעןאימתכללעיןונראהחיצוניכגורם,(עצמוהגורםלאותו:אומר
מהגורםלהבדיל,האמוריםבמקרים,הגרימהבאשרזאת.מוחילארועאוהלבשריר

.רפואיבירורוטעונה,פניהעלעולהאינה,הנטען

(זעירותפגיעות)המיקרוטראומותתורת(4)

בקליפת,זותורה.המיקרוטראומותלתורתמוקדש,המחברשלבספרו,ענייןרבפרק
,ונשנותחוזרות,רבותזעירותמפגיעותכתוצאהשנוצרהתאונהשגם,משמעה,אגוז
נגרמה,לזוזוהפגיעותבהצטבראך,לאבחוןהניתןלנזקגרמהלאעצמהבפניאחתשכל

.בחוק23כמשמעהעבודהלתאונתתחשבהיאגם,גימלהובתמאובחנתפגיעהלמבוטח

.4הערהלעיל,2'עמראו20
.415יע"פד,לאומילביטוחהמוסד-שרביטמזל,27-0/לטע"דב21
.7הערהלעיל,גבאיפרשת22
טיפהכל.סלעעלהמטפטפותמיםטיפותשלמטאפורהבאמצעות,זותורהלהמחישמקובל23

.לביקועוגורמותטיפותספור-איןאך,הסלעעלרישומהמותירהאינהעצמהבפני
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מבוטחלתביעתתקומהתהיהלא,כך.ונוקשיםדווקנייםהשיטהשעקרונותעקאדא
פגיעהבכלכילהראותבידויעלהלאאםהמיקרוטראומותתורתעליהבואתהמשליך
נגרמהכיויסתברהיה.רבתיתאונהלקיוםהנדרשכתנאיתאונתייםיסודותחלוזעירה

הניתנותזעירותפגיעותבולאתרניתןשלא,מתמשךתחלואימתהליךכתוצאההפגיעה
.עבודהכתאונתהפגיעהתוכרלא,להפרדה

הורתהאת,המיקרוטראומותתורתאתשהצמיחהרקעאת,כדרכו,סוקרהמחבר
קליטתה,מכורתהארץבאנגליההתפתחותה,2'העשריםמשנותאנגליבתקדיםולידתה

:למלאשנועדהוהחסרהחמישיםשנותמאמצעהישראליתבהלכה"התאזרחותה"ו

בעבודהבפגיעהלהכרהנוסףמקורויצירתהמקצועמחלותשלהסגורההרשימהעקיפת
הלקוחותבדוגמאותשזוריםאלהכל.אחריםמקורותשנסתתמושעה,עבודהכתאונת
.יישומהודרךתכליתה,התפתחותה,השיטהמהותעלאורומפיצים,הפסוקהמההלכה
שהואהגם.השיטהכלפיעמדתואתלהביעכושרשעתהמחברמוצאזהבפרק

תחבולה","פיקציה"בהרואההוא,הזמניקיומהצדקתעם,כמסתבר,משלים
השיטהודיןחקיקהממחדליכתוצאהשנולדו-כלשונו-"טכסיס"או"משפטית

,בלשונו,המכונה,שיטההחלת,המחברמציע,זאתתחת.העולםמןהיוםבבואלחלוף

שנגרמהאימתכלבעבודהכפגיעהפגיעההכרתזושיטהשלמשמעה."הסיכוןהגדרת"
,"המקצועמחלות"רשימתהגבלתבלא,בעבודההטמוןמיוחדמסיכוןכתוצאה

תוכל,המוצעהמשפטיההסדרויונהגהמיוחלהיוםבבוא"אזאו.הזכאותאתהמקימות
,הנכבדותהמשפטיותהתאוריותבהיכלבשלוםמשכבהעללנוחהמיקרוטראומהתורת
דברי-"נשיקהמיתתומתו,וביעילותככבודתפקידןמלאו,מצוקהבעתנולדואשר

.המיקרוטראומהבתורתהדןהפרקאתהחותמיםהמחבר
שרירותשלמקורטוביותריש,אכן.המחברלעמדת,הכבודבכל,אנימצטרפת

ההיבטמןהן,תחלואיתהתפתחותאותהליךלביןנפרדותזעירותפגיעותביןבאבחנה

אותהליךגםכי,הגורסיםיש,המהותילהיבטאשר.התכליתיההיבטמןוהןהמהותי
מפאתאולם,זעירותפגיעותשלהצטברותתוצאת,הכלככלות,הםתחלואיתהתפתחות
כי,הדבריםפניהםאלהאם.כתהליךנחזיתהתפתחותן,לפגיעהפגיעהביןהזמןמיזעור

וגבול,מהותימבחןדווקאולאוכמותימבחןהוא,הנדוןבהקשרהזכאותמבחןאז
.שרירותיבאורחפיו-עלמוצבהזכאות

עםאחדבקנהעולההמחברידי-עלהמוצעההסדר,אכןהתכליתילהיבטובאשר

סיכוניכנגדהעובדעלביטוחיתהגנהרשתבפריסת,עניינהזותכלית.החקיקהתכלית
מה,החקיקהתכליתזוהיאם.העבודהבמעגלותלהשתלבאותולתמרץמנתעלהעבודה
כתוצאהנפגעאםאופתאומיותזעירותמפגיעותכתוצאההעובדנפגעאםמינהנפקא

!?מתמשךתחלואיתהליךתוךמהעבודה

לעבודהנלוותפעולותבעתתאונות(5)
הזכאותתחומיהוגמשו,השניםבמהלך.שמריועלשקטלא"עבודהתאונת"המושג

1921Selvage(1)ק.24.355 LR.ץ.Burrell (Charles) And Sons Ltd
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בשפתוזהתהליךמתארהמחבר.הסוציאליהביטחוןבתחוםהזכאיםמעגליוהורחבו
:אומדהואוכך,לעבודהנלוותפעולותבעתלתאונותשיוחדבפרקהציורית

שלרבמחנהעליהצבאו,כנהעלעבודהתאונתהגדרתמשהועמדה:הרואותעיננו"
מהביןתחוםתוחמת-גדרהמילהמןשנגזרהמילה-הגדרהכולשהרי.גבולמקרי

במקרילהכרהפנימהחלחולשללחץקייםולעולם,להשמחוצהמהלביןבהשכלול
לכללוהתמזגותם,אלהמקריםשלסיפוחםתהליך.ההגדרהבתוךשייכללוגבול

התפתח-משפטיתאוסמוזהשלתהליך,'כדיתוך'השלכחלק,לעבודהנלוותפעולות
המאהשלהארבעיםמשנותהוחשהתהליךקצב.לאטפעםמהרפעם,בעצלתיים
הביטחוןלתחוםעבודהלנפגעהפיצוייםסוגייתהועברהכאשר,הארצותברובהנוכחיה
.25"הסוציאלי

ביטוחיתחסותופרסוהנאורותהמדינותאחרפיגרולאהישראלייםוההלכההחוקגם
עלההגנההורחבהבחוק.העבודהוממקוםמשעותהחורגותסיטואציותעלגם

בהלכהואילו.לעיל26דוברעליהשבדרךהתאונההיאבהןשהבולטתסיטואציות
דווקאלאוהעובדבעשותשארעותאונותעלגםונפרשהזכאותמבחןהוגמש,הפסוקה
כוסו,כך.המעבידאינטרסשלהישירלקידומואו,העבודהשלהמיידיתלתועלתה

פעילותתוךאו,לעבודהאינצידנטליתפעילותאגבשארעותאונותגםביטוחיבכיסוי
לעבודההפגיעהביןמוחשיקשרשאותרובלבדהעבודהתנאיעםהמתיישבת

)Work Connection(.
.חוץובארצותבארץומגמותיהההלכהלהתפתחותהרקעאתזהבפרקסוקרהמחבר

ואתתאונותארעושבמהלכןלעבודהנלוותפעילויותלסוגידוגמאותמגווןמביאהוא
,לספורט,לנופש,לעישון,לאכילה,לדוגמאמתייחס,כך.בנסיבותיהןשנחרץהדין

ולפעילויותהעבודהבמסגרתחברתיותלפעילויות,להשתלמות,רכושאוגוףלהצלת
מבהיר,לעבודההקשרמבחן,אומרהווה,הקובעהמבחןמהותעלעומדהוא.אחרות

7080האלימינציהמבחןאת

'

the But-For(עדמושגומקנה,מסוימותבנסיבותהננקט

.עבודה27תאונתשלבגידרהנלוותתאונותמכוחםולהכליל,"למתחם"ניתןכמה

הרפואיותהוועדות(6)
העקרוניתלזכאותוהגיע,בדרכוהניצבותהמשוכותכלאתעבודהנפגעשעברלאחר

מותנותאלה.גימלאותיושלוגובהןטיבן,הזכאותהיקףאתלקבוענותרעוד,המיוחלת
שתיעלרפואיותועדותבחוקהופקדוהנכותשעורקביעתעל.נכותומאחוזיונגזרות

לביקורתוכפופה(לערריםרפואיתועדה)הערעוריבדרגהוועדהוהחלטות,דרגותיהן
.בלבדחוקבשאלתלעבודההדין-ביתשל

.לספר76,ע25
.פיסקאותיוכלעללחוק80בסעיף,ביטוחיתלהגנההזוכותהאחרותהסיטואציותראו26
לאתרמחוץגםמפעילותוניכרוחלק,העובדהאדםשלחייוצירכללבדרךהיאהעבודה,אכן27

קשרבין,הנדוןבהקשרהגבולתחימת.לעבודהמזיקהחףואינוזהצירסביבסובבהעבודה
בודישלאערטילאיאורופףקשרלביןעבודהנפגעילגימלתזכאותהמצמיחלעבודהמוחשי
.שיפוטידעתולשיקולמשפטיתלאינטואיציהענייןהואהזכאותלהקמת
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,הלאומיהביטוחחוקלנושאימעברהשלכותהרפואיותהוועדותשללקביעותיהן

,איפואיפלאלא.דרכים28תאונותבגיןפיצוייםלענייןגםרוב-פי-עלמחייבותשהןלפי
חדשותהדין-בתיאתהוועדותהחלטותמעסיקות,הנרחבותהשלכותיהןמפאתכי

בהןעוסקתעניפהופסיקה,לבקרים
~

,הרפואיותבוועדותהעוסקבפרק.היבטיהןכל
המחבר.וסייגיההיקפה,לעבודההדין-בתישלהשיפוטיתהביקורתעלהדגשמושם
חובת,הדין-בבתיתקיפתןעילות,פעולתןדרכי,הרפואיותהוועדותסמכויותעלמתעכב
בכך.אחריםונושאיםמהדשהדיוןעילות,הנכותחישובדרך,עליהןהמוטלתההנמקה
הוועדותלנושאהקשורבכל,וההלכההחוקבשביליהתמצאותלקוראהמחברמאפשר

.הדפואיות29

נוספיםנושאים(7)
הדין-בתישלהדיוניםשולחןעלתדירהעולותמרכזיותטיפוסיותבסוגיותדוברהנהעד

בסיפרוזכואלהוגםונדירותשוליותסוגיותעלגםפסחלאהמחבראולם.לעבודה
,רצחכמו,מיוחדותבנסיבותלפגיעותנפרדבפרקנדרש,כך.ולבאורלהתייחסות
הבקעבנושאבהרחבהעוסקהואאחרבפרק.ותקיפהקונדסמעשה,התאבדות

לבקע.הוכחתף3בתנאיוהחמיר,בחוקמיוחדהסדרהמחוקקייחדלו,המפשעתי
בפירוטהמלווהמקיפהלסקירההזוכהמשלווהלכתיתחקיקתיתהיסטוריההמפשעתי
.זהבענייןשנפסקו,העקרוניותההלכות

באבריםלפגיעהאומרהווה:לישנאכהאיה"ושסח"לרמהמחברמתייחס,לבסוף
,בראיה,בשמיעהפגיעה:כגון,הפסיקהמתוךדוגמאותוסוקר,האדםבגוףספציפיים

ומחלותנפשיתפגיעה,הנשימהבדרכי,בשרירים,בורידים,בגידים,הקולבמיתרי
.קרינה
מתוך,צדדית-רבתשתית,קובוביר"דשלבספרו,הקוראבפניהונחה,כןכיהנה
תרומההמפריתרוםכיספקואין,העבודהתאונותמתחוםסוגיותשלהמגוונתהקשת
.זומורכבתבמאסריהאופקיולהרחיבהמבקשלכלנכבדה

.1975-ה"תשל,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםלחוק6בסעיף28
הוועדותשלהרכבןחוקיותבדברהשאלהלעבודההארציהדין-ביתבפניהתעוררהמכברלא29

הוועדותהרכבתאופן,הרובלדעת:נחלקוהשופטיםדעות.בתקנותהקבועהבדרךהרפואיות
הרכבאופןאתהקובעותהתקנותלוקותכי,המיעוטסבר,מאידך.הסבירותממתחםחרגלא

המוסד'נהכשהעזרא22-01/נבע"דכ)סכירותאינןולפיכךקונסטיטוציוניבפגםהוועדות
.(311כהע"פד,לאומילביטוח

בתנאי,עבודהכתאונתבוההכרהאתהמתנה,מפשעתיבקעשעניינו,לחוק84סעיףראו30
הבקע:והם,ביותרנדיריםבמקריםאלא,לתביעהתקומהאיןשבהעדרם,מוחלטיםהוכחה

הבקעשלבעטיועבודתוהפסיקהנפגע,בעבודהרגיללאממאמץכתוצאההופיעהמפשעתי
.הופעתומעתשעות72תוךרפואילטיפולופנה
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-חוקתיתפרשנות:שלישיכרךבמשפטפרשנות
ברקאהרן'פרופ

(עמודים942,נבוהוצאת)

זמנםרבאתהמשפט-בתי.המפרשתהרשותהואהמשפט-וביתפרשנותהואמשפט
.לסוגיהםהמשפטייםהטקסטיםשלהמשפטיתהמשמעותאתלדלותהניסיוןעלמכלים

המשפטיוהטקסט(משנהוחקיקתראשיתחקיקה,חוקה)הציבוריהמשפטיהטקסט

.משפט-בביתאכיפותחובותומטילזכויותהמקנהמסמךהוא(וצוואהחוזה)הפרטי
הטקסטיםפרשנותידי-על,לקבועהואפרטיםביןבסכסוךהדןהשופטשלתפקידו

.חייבומיזכאימיהמשפטיים
של"במשפטפרשנות"כרכיחמישהמתוךהשלישיהכרךהוא"חוקתיתפרשנות"
D"Dלושקדמוכרכיםשניהממשיך,ברקאהרן'פרופ,העליוןהמשפט-ביתנשיא:

."חקיקהפרשנות"ו"הכלליתהפרשנותתורת"
האדם-כבוד:יסוד-חוק)חוקתייםטקסטיםיוצרת,מכוננתכרשותבפועלה,הכנסת
הרשותמגבילהבוטקסטהואחוקתיטקסט.(העיסוקחופש:יסוד-חוק,וחירותו
נורמטיביתלמדרגהשהועלובזכויותמלפגוע(הכנסת)המחוקקתהרשותאתהמכוננת
קבעהאותםבתנאיםזאתאך,אפשריתהחוקתיותבזכויותהפגיעה,כלומר.חוקתית
.(וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-בחוקההגבלהפסקת-למשל)המכוננתהרשות

לאנשק",עצמהרבמשפטימכשירהואהחוקתיהטקסטברקהשופטשללשיטתו
שאינוהכנסתשלחוקלפסולהמשפט-לביתמאפשרשהואמשום-"קונבנציונלי

.החוקתיהטקסטשלהשיריוןדרישותעםאחדבקנהעולה
,חוקתיותאדםבזכויותהפוגעיםכנסתחוקילבטלהסמכותהמשפט-לבית,אכן
הםוהשופטיםהאדםזכויותשלמבצרםהיאהחוקה.חוקתיתפרשנותשלתהליךלאחר

הטקסטמלשוןהאדםוכיבודהאדם-כבודרוחאתליישםהואתפקידם,החומותשומרי
.המציאותלחייהחוקתי
בהרחבהשהוצגההתכליתיתהפרשנותתורתעלהמבוססת,החוקתיתהפרשנותתורת
שליסודשאלותבוחןבכרךהראשוןהחלק:חלקיםבשנינפרשת,הראשוןבכרך

החוקתיהטקסטיוצריכוונתשלמקומהבדברהשאלהעומדתבמרכזן.חוקתיתפרשנות
שלהסובייקטיביםההיבטיםביןהראויהאיזוןמהוהיאהמפתחשאלת.בפרשנות
שללשיטתו.(הנאורהציבורהכנת)האובייקטיבייםלהיבטים(היוצריםכוונת)התכלית
,האוביקטיבייםלשיקוליםמכריעמשקללתתישהחוקתיתהתכליתבקביעתברקהשופט
.החוקתיהטקסטשלאופיואתהמודרניתהישראליתהחברהשלהבנתהשעניינם
השופט.האדםזכויותבדברהחדשיםהיסוד-חוקילשנימוקדשבכרךהשניהחלק

הדגשתתוךעליהםהתכליתיתהחוקתיתהפרשנותשלהפעלתהדרכיאתבוחןברק
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.משותףממקוריונקותעליהןהמוטלותההגבלותוהןהאדםזכויותהןכי,העובדה
המשפטשיטתשלדדכםועלעיצובהעלגדולההשפעההחוקתיהמשפטלדיני
מעמדעל,היתרבין,תשליךהחוקתיתהפרשנותשלהשתרעותההיקף.הישראלי
מאדלמשמעותיברקהשופטשלספרוהפךכךעקב.ביניהןוהיחסיםהבכירותהרשויות

המשפט-ביתשלפסיקותיועלחותמואתבוודאייטביעוככזה,משפטיתמבחינה

.חוקתייםבענייניםהעליון
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(עורך)פרידמןדניאל'פרופ-כלליחלק-חיוביםדיני

(עמודים740,אבירםהוצאת)

פורתאריאל,מאוטנרמנחם,לרנרשלום,כהןנילי,דויטשמיגל:בהשתתפות
בדינישוניםלענפיםהמיון.האזרחיהמשפטמדינימרכזיחלקמהוויםהחיוביםדיני
עוסקיםהחוזיםדיני-החיובלהיווצרותהנוגעהיסוררעיוןעלמבוססחיובים
,מחייבחוזהמרצונוליצוראדםיכולשלפיוהעקרוןעלומושתתיםרצונייםבחיובים

עלמושתתיםהנזיקיןדיני.זולתוכלפיהתחייבויותעצמועלנוטלהואשבמסגרתו

השוללהרעיוןעלמושתתיםבמשפטולאעושרעשייתדיני.לזולתנזקלגרוםהאיסור
.חברוחשבוןעלאדםשלהתעשרות
למשל-הדיןמןחיובהואלחיוביםנוסףמקור)החיוביםענפימשלושתאחדלכל
משותפותנמצאותעקרוניותשאלותשמספראלא,משלודינים(וכדומההמזונותחובת
.כלליתפיתרוןשיטתמצריכותכךשעקבויתכן,החיוביםענפילכל

מוצאנקודותבשלושהעיסוקעלהכלליתהחיוביםתורתאתמשתיתיםהמחברים
:הדיניםלשלושתמשותפות

חיוביםתורתלהצגת.כספיחיובוקיוםבחיובשיתוף,החיובשלרכושייםהיבטים
כלליותשאלותהמקיף,ישראליחקיקהדברשלחסרונורקעעלחשיבותישכללית

ומשרדפרגמטיתהיאחיוביםבדיניהישראליהמחוקקגישת.חיוביםלדיניהנוגעות

,שידמההמקומיתהאזרחיתלחקיקהכלליחלקמהכנתבמתכווןנמנעהמשפטים

.(8.(8.3.)הגרמניהחוקיםספרשלהכללילחלק,למשל
חוקשלמהעדרוהנובעהחסראתלמלאנועד(כלליחלק)החוויםלחוק(ב)61סעיף

שהדברככליחולוזהחוקהוראות":שהיאהסעיףהוראת.חיוביםבדיניהעוסקכללי

ועלחוזהבבחינתשאינןמשפטיותפעולותעלגם,המחוייביםובשינוייםלענייןמתאים

בכורהמעמדמעיןהחוזיםלחוקהקנה(ב)61סעיף."מחוזהנובעיםשאינםחיובים
,כלומר(ב)61סעיףהוראתשלהתפרשותההיקףשאתעקאדא,החיוביםדיניבתחום

חיוביםדיני.קבעלא"המחוייביםהשינוייםמהם"ו,"לענייןמתאיםהדבר"מתי
תחולתותחומיאתלקבועבבואםלמשפטניםחשובעזרחומריהווההכלליהחלק-

.חיוביםבדיניעקרוניותשאלותבפיתרוןובעיסוקם,(ב)61סעיףשל
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ארז-ברקדפנהר"ד-חוקתיותעוולות

(עמודים358,בורסיהוצאת)

החוקתיתהזכות?הפגנהשלחוקיבלתיפיזורבגיןמפגיניםלפצותצריךהשלטוןהאם
ועמהנפגעת,הביטויחופשמעיקרוןהנגזרותהזכויותממכלולחלקהמהווה,להפגין

.מספקתאינהנוספתהפגנהלארגןהיכולת.למחאהאפקטיביביטוילתתההזדמנות
והלכיארגוןאופן,עיתוי,מקוםשלהמיוחדבשילובהואהפגנהשלערכהרביםבמקרים

דעתעללהשפיעמנסהבהשבוחריםמחאהפעולתכל.מועדבאותוהשורריםרוח
.להשפיעההזדמנותשלהחמצההואכזופעולהשלסיכול,הקהל

השלטוןשלעוולההיאבושפגיעהכך,מוגןאינטרסהיאלהפגיןהזכותהאם

?פיצוייםפסיקתהמחייבת

ביחסיוליחידהעומדות,הפרטשלהיסודבזכויותמכירההישראליהמשפטשיטת
מערכת.צ"בבגאכיפהבנותהןאלהזכויותכימשמעותההמשפטיתההכרה.הרשותעם

הסעדהואהציווי-צוויםעלמושתתת"החוקתייםנפגעים"למעניקצ"שבגהסעדים

הואהציוויסעדחיסרון.עתידיותלהפרותמושלםמענהאכןהוא,ביותרהחזקהמשפטי
.העברנזקיעםבהתמודדותו
,המקובלותמהמסגרותלחרוגהואבספרהארז-ברקר"דמציעהאותוהפיתרון
,מובהקאזרחיבסעדולהשתמש,הציבוריוהמשפטהפרטיהמשפטביןחציצהשיוצרות

.הפיצוייםסעד
למסקנההמחברתמגיעהנרחבתהשוואתיתסקירהלאחר?זהמעברלבצעישכיצד

כעוולתנמצאבישראלהחוקתיתהפיצויםלתביעתביותרהמתאיםהנורמטיביהבסיסכי
.הרשלנות
שהוטלולחובותדומהשבמהותהוהירותחובתשלתפיסהמניחההרשלנותעוולת

נורמות.חוקתיתזהירותחובת-המחברתשלבלשונה.צ"בגפסיקתמכוחהשלטוןעל
הנזיקיתהנהירותחובתשלכהפרהלהיחשביכולותהציבוריהמשפטכתהוםהמופרות

.פיצוייםלתביעתבסיסשישמשוכך
שחשיבותהמכאן.החוקתיהזכויותלמערךנלווההחוקתיהתרופותמערך,אכן

מתאימהתרופהבלא.עצמההזכותשלמחשיבותהנופלתאינההתרופהשלהחוקתית
גםשםזכותבושבמקוםהואהיסודיהמשפטיהעיקרון.ריקככלילהישארהזכותעשויה
.תרופה

לידישבאוכפיחוקתיותעוולותשלהתפיסהשבבסיסהשיקוליםאתמציגהספר

.הישראליהציבורילמשפטיישוםתוךבעולםאחרותבמדינותביטוי
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דינישלהבסיסייםהעקרונות:שלישיחלקתכרותדיני
-בישראלחברות

כהןיוסףד"עו

(מפתחותכוללעמודים842,איריסיםהוצאת)

אשר,"חברותדיני"הספריםבסדרתהמחברשלוהאחרוןהשלישיהכרךהואזהכרר
החברותדינישלהבסיסייםוהעקרונותהסוגיותמכלולאתולבארלפרשלרכזנועדה

.בישראל
להצביע,הנוהגיםוהשיקוםהחיסול,הפירוקדיניאתלתארהינהזהספרשלמטרתו

השוואהתוךזאתכל,השונותבסוגיותוהסדריםפתרונותולהציג,וחסריםליקוייםעל
.אמריקאי-האנגלוהמשפטלשיטת

כניסתןלאורהפירוקדינישלהגוברתחשיבותםאתמדגישדבריובראשיתהמחבר

,המחברלדעת.ולחיסולןלפירוקןלבסוףשהובילופיננסייםלקשייםרבותחברותשל

תואמיםאינםהם,הכלכליתלמציאותעצמםהתאימולאבישראלהנוהגיםהפירוקדיני
העולותהסבובותלבעיותהולמיםפתרונותבמציאתמסייעיםואינם,המשקצורכיאת

.הפירוקבמהלך
ושלביוהפירוקהליךאתכלליבמבואהמחברמתארספרושלהראשוןבשער

.בפירוקחברהעלשיחולוכללייםבעקרונותודיוןהפירוקסוגיביןהבחנהתוך,השונים
מרצוןפירוקביןההבדליםתיאורתוך,מרצוןהפירוקבעילותהמחברדןהשניבשער

מרצוןהפירוקבתוצאותמסתייםהשער.חבריםבידימרצוןפירוקלביןנושיםבידי
.והשלכותיו
,סמכויותיהם,מהותם,מרצוןבפירוקהאורגניםשלבמעמדםדןהשלישיהשער

.המיוחדיםאיפיוניהםהדגשתתוך,וחובותיהםזכויותיהם
וכןותוצאותיועילותיו,המשפט-ביתבידילפירוקהמחברמתייחסהרביעיבשער
.המשפט-ביתבידיבפירוקלאורגנים
נושיביןלחלוקההעומדיםהנכסיםמסתהיקףבענייןדיוןמרוכזהחמישיבשער

ובסדריהמסהבחלוקת,ומימושםהמסהנכסילאיסוףבדרכים,המסהבהרחבת,החברה

.הנשייה
הסדרים,מחדשאירגונן,התכרותשיקוםכנושאהמהברמתמקדהשישיבשער

,נושיםלהסדראוחברהשלמחדשלארגון,לשיקוםישמסוימיםבמקרים.ופשרות
גבוהסכוםיקבלושהנושיםלכךלגרוםעשוייםהםשכן,הפירוקפניעלרביםיתרונות
הפסדמניותיהומבעלישלישייםמצדדים,מעובדיה,ממנהוימנעומהחברהיותרהרבה
,במלואויצליחלאהשיקוםניסיוןאםשגםמדגישהמחבר.הפרנסהמקורוהרסכספי
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,כפויהמכירהמאשריותרגדולרווח"חיכעסק"החברהמכירתכללבדרךתכניס
מציעהמחכר.בלבדשלוהצרהאינטרסעיניולנגדאשר,אחדנושהבלחץהמתבצעת
שיביאוהנזקהתועלתבחינתתוך,שוניםמהיבטים,השיקוםכדאיותלשיקוליהתייחסות
,והחייאתןחיסולן,חברותבמחיקתהמחברדןהשביעיבשער.השוניםלצדדיםהשיקום

.נכסיםובכינוסזרהחברהבפירוק,בפירוקהנוהגיםהדיןבסדרי
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דרור-בןאמנוןד"עו-ופונדקאותאימוץ

(עמודים603,קוקהוצאת)

והואבציבוררביםמגוריםהעסיק,והפונדקאותהאימוץבסוגיותהעוסק,זהספרנושא
מוסדותשניהינםשהנושאיםאף.הציבוריתההתעניינותבמרכזלעמודממשיך

הקושירקעעלנוצרושניהם:ברורבקשרביניהםקשוריםשהםהרי,שוניםמשפטיים
נאותבפיתרוןלסייעבאיםשניהם,ילדיםחשוכיזוגותומצוקתפוריות-באישמקורו

.ולסבלםלבעיותיהם
.באימךןעוסקהראשוןהחלק.חלקיםלשנימחולקהספר

צרכיםבעליילדיםשלאימוצםלרבות,בישראלהאימרןסוגיאתלסקורבחרהמחבר
טובת"עיקרון,ילדיםבאימתןהמנחההעיקרוןאתלנתחהמחברמנסהבספרו.מיוחדים

התנאיםאתגםכמו,והשלכותיוהאימוץחוקלתיקוןשהביאוהסיבותואת"הילד

שלהרכושיותוזכויותיוהאימוץלתוצאותהוקדשמיוחדפרק.אימוץצולמתןשנקבעו
.האימרןביטולבסוגייתמטפלאחרופרק,המאומץהילד

הבלחיהאימוציםופרשתאימוץלצרכיילדיםחטיפותבשאלתעוסקהתשיעיהפרק
מוסדי-המנהליובטיפולהאימוץבדרכידןנוסףפרק.הרחבובעולםבארץחוקיים
אףומתייחסמאומציםוגיורלאימרןהעבריהמשפטגישתאתסוקרהספר.בכךהקשור

.קטיןבאימתןהגיורלחשיבות
בדרךשנולדילדבאימוץהצורךעםבהקשרפונדקאיתאםלנושאמתייחסאחרפרק

האימונןבנושאהמשפטיהמצבסקירתכוללהספר.האימוץלמוסדוהתחליפיםזו

אימוץבנושאיוהפסיקההחוקהשלכותאתבהןאףהמחבר.זרותמשפטבשיטות

.מיוחדיםחברתייםמגזריםעלבישראל
תוךזאת,אימתןבנושאיהמחברשלוהמלצותיובהצעותיומסתייםהספרשלזהחלק

חלקו.מציעהשהיאוהפיתרונותהאימוץחוקלתיקון,שהוגשההחוקלהצעתהתייחסות

מתייחס,גולד-געתוןדנהד"עועםבשיתוףהמחברידי-עלנכתבאשר,הספרשלהשני
מתקשריםזוג-בניובה,לאימוץעיקריתחלופהשמהווהתופעה,הפונדקאותלמוסד
שייךשגנטיתכך.פונדקאיתאוחילופיתאםעבורםתשמששזובמטרהאשהעםבחוזה
זהבנושא.(פונדקאיתאם)יחדגםלשניהםאו,(חילופיתאם)מהםלאחדהצאצא

.רבותוהלכתיותמשפטיות,חברתיותשאלותקיימות
בעיית,הטבעיההפריהתהליךבנושאירפואירקעלהקדיםנועדמיוחדפרק

,היסודזכויותשאלותנבדקובהמשך.גופית-החוץההפרייהוסוגייתהפוריות-אי
וחרותוהאדםכבודיסודחוקשלהשפעתוונבחנההפונדקאותעםבהקשרהעולות
החזקהזכויותובשאלתוהאמהותהאבהותקביעתבדרךדןהספר.1992-ב"התשנ

עלהציבור-תקנתשלוהשלכותיההעוברשלהמשפטימעמדושאלתנסקרת.בילד
שלוההשלכותהפונדקאותחוזיחוקיותשאלתלניתוחהוקדשואחריםפרקים.הנושא
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שנולדמישלבירושהוזכותוהדעתגמירותשאלתנבחנה.החווהמתנאיתנאיקיום-אי
.אלטרואיסטיותפונדקאיות/חילופיותלאימהותהשונותהגישותוהוצגופונדקאיתלאם

במדינותהפסוקהוההלכההחוקיהמצבלגביהשוואתימחקרישנוזהבחלקאף
בהשוואהוזאתמרכזינושאמהווההפונדקאותנושאשבהב"בארהבמיוחד,שונות
.בארץהמשפטילמצב

ועדתח"לדוהמתייחסותובהמלצותההתפתחויותבסיכוםמסתייםהספרשלזהחלק

.והבריאותהמשפטיםלשרישהוגשהאלוני
,רצוימשפטילהסדרבנוגעעמדתואתגרוסיהושעהשופטמביעלספרבהקדמה

ובפסיקהבחקיקהפתרונותלהעלאתהמאמציםמירבשיוקדשוראויכי,ספקאין",לפיה
שיתרוםוברי,זהבענייןחשובנדבךמהווהדרור-בןד"עושלספרו.זהכאובבתחום
."הרצוייםוהפתרונותההסדריםולחשיפתהמצבלשיפורחשובהתרומה
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מהוללירוןבהשתתפותרפאלאמנוןר"ד-הכנסהמס

(עמודים736,שוקןהוצאת)

הקיימתעצמאיתישותמהוויםהםואין,עצמםבזכותהריקבחללעומדיםאינםהמיסים
מטרותשללשפעהממשלאתהמשמש,מכשירהינםהמיסים.אותההסובבמכלבנפרד

.במשקהשוניםוהחברתייםהכלכלייםהזרמיםלהכוונתועדכספיםבגיוסהחל-
הואהכנסהמס.לפועלהמטרותהוצאתהמאפשרתהמסגרתאתיוצריםהמיסיםדיני
.שבהםהמורכביםאחדואף,המיסיםמערכתשלוהמקיפיםהראשייםממרכיכיהאהד

עליהםויקל,ההכנסהמסדיניבתחוםהעוסקיםלכלעזרכלילשמשנועדהספר

.אלודיניםלהבנת,הרביםהקשייםעללהתגבר
מס'-בחיבורהראשוןלכרך,ומעודכנתמורחבתשלישיתמהדורהמהווההספר

שלאוכמעטהפיסקליתהחקיקהוהתעצמהגברה,הראשונההמהדורהמאז.'הכנסה

נחלשההאינפלציה.עורערושלאכמעטהשיטהיסודותזאתעם.'נגועבלתי'תחוםנותר
.הפיסקליהענייןבמרכזאינןשוב,כךלשםבמיוחדשחנקקורבותשהוראותונראה
.הדיוןבמוקדמקומןלתפוסחזרויותרמסורתיותבעיות
אתלהקיףמטרתו.בישראלהמסשיטתשלהיסודבעקרונותמתרכזהמחבר,אכן

שמסדיריםהסטטוטורייםהדיניםולבדוקהכנסהמסדיניביסודהמונחיםהכללים
.מפורטבאורחמסוימותסוגיות
-המטופליםהנושאיםבין

.לפירותקרןביןהמבדילבמבחןדיון-'חייבתהכנסה'ו'הכנסה'הגדרת*
מהמקורותמאחדנובעתהיאכןאםאלא,פירותהכנסתלךאין-המסבסיס*

מעוררתמהותןאך,ברורשמקורןהכנסותישנן.הכנסהמסלפקודת2בסעיףהמוזכרים
.מיוחדותהוראותהפקודהקובעתלגביהן.מענקים,פיצוייםדין-כגוןקשיים

.דיפלומטייםנציגים,ונכיםעיוורים,הפיסמפעל-כגון-ממספטורותהכנסות*
,הנישוםשלהחייבתהכנסתועלרקמוטלהכנסהמס-במסמוכרותהוצאות*

לנכותמותרהוצאותאלומפרטהמחבר.וקיזוזיםניכוייםלאחרהנותרהסכום,דהיינו

.בניכויאסורותואילו
לצורךבהוצאהאובהכנסהלהתחשביששבוהמועדמהו-מסחשבונאות*

.ההכנסותלרישוםבשיטהרבהבמידהתלויההתשובה?החייבתההכנסהקביעת
.וחסרונותיהןיתרונותיהןעלשונותשיטותסוקרהמחבר
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,לחוקשימושימדריך:והלכותהליכים-ב"ארה
פייןליאוןד"עו-ומידענוהל

(עמודים499,בורסיהוצאת)

פרנקפורטרפליקס)."מהחייםניזוןאלא,עצמהבתוךסגורהבמערכתקייםאינוהחוק"
.(ב"בארההעליוןהמשפט-ביתשופט

ולאנשיםלאזרחיהמוכרתהיאאםרק,מועילהכלשהימדינהשלמשפטיתמערכת

הולכותהכלכליותהמערכות,בעולמנו.מולהלעמודעשוייםהענייןלפיאשר,אחרים
כורחישלכן.'קטןכפר'ל,בהגזמה,אותןהמדמיםישכיעד,בזוזושלובותוהופכות
שלהמשפטיותהשיטותאתגםאלא,המקומיתהמשפטיתהשיטהאתרקלא,להכיר
.ומעמיקיציבקשרלנוישעימןארצות

יוצר,הזולתעלמהימןמידעהעדר.ומהותייםרבים,לישראלב"ארהביןההבדלים

ב"ארהדיניעלמעשיתדרוךלתתנועד,פייןד"עושלספרו.הצדדיםשניאצלהבנות-אי
בטקסטאין.המצוילישראליבמיוחדהמתאימיםנושאיםמבחרמוצגים.ונוהליה

מקורלהיותמתיימרולאכללייםבעקרונותדזשהספרמשום,חוקוסעיפיפסיקהאזכורי
לפרשנות,היתרובין,משליםלמידעהפניותבוימצאהקורא.הקלאסיבסגנוןלימודי

.ופסיקהמקצועית
-חלקיםלשלושהמחולקהספר

,המשפטמערכת,הממשל,האמריקנים:עלמבואמציג-כללירקע-ראשוןחלק
לעיסוקרישיוןלקבלאיך:זהמחלקנלמדלמשלכך.הכלכלה,ומקצועוהמשפטן
משפטיםללימודנרשמיםאיך.אמריקניפרקליטשלמעמדומה.ב"בארהדין-בעריכת
.ב"בארה

,המשפטייםבנושאיםהדניםפרקיםעשרארבעה-והלכותדינים-שניחלק

תשובהלמצואאפשר.בעונשיןוכלהבחוזיםהחל-לישראליביותרהרלוונטיים

בןשלוחובותיוזכויותיו,ממנומתגרשיםאיך,אמריקנילאזרחנישאיםכיצד:לשאלות
מקבליםומתיכיצדתשובהלמצואאפשר.הנשואיםלקשרהנוגעבכלב"בארההזוג

ישראלישלדינומה.עליהחליםומיסיםהוצאותואלואמריקנימוריששהותירירושה
ישראלייכולכיצד.בפליליםנחשדאםדינומה.פלילילמעשהב"בארהקורבןשנפל
מוכריםאוקוניםאושוכריםאיך,נזיקיןבדמילזכותב"בארהדרכיםבתאונתשניזוק
.ב"בארהלתוכםלהקלעמועדישראלישכולרביםמצביםועודב"בארהמכונית/דירה

הפדרליתהחוקה:משלימיםמנושאיםמורכב-שימושימידע-שלישיחלק
בספריהשימוש.האמריקנימהממשלמידעלקבלתדרך.לעבריתובתרגוםבאנגלית

.הנושאאתללמודניתןבהםבישראלמידעמקורותאזכור-סחר,ב"בארההמשפטית
לימודים.טלפונינוהג,מזכריםנוסח,עסקימכתבניסוחדרכי-ומתן-ומשאתקשורת

.לאוניברסיטאותרישום-
.ב-האסדרלפיערוכים,הלשונותבשתייסודמונחילקסיקוןהספרבסוף
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:האירופיתהקהילייהמשפט

-הישראליהעסקיםואישלמשפטןרלוונטייםהיבטים

לב'אערןד"עו

(מפתחותכוללעמודים589,בורסיהוצאת)

הגדולהסחרשותףהינה,אזרחיהמיליוןשישיםמאותשלושעלהאירופיתהקהילייה
עםנעשה,ישראלשלהחווןמסחראחוזלשישיםקרוב.ישראלמדינתשלביותר

הצפויהההצטרפותעםיגדל,זהסחרהיקףכילוודאיקרוב.בקהילייההחברותהמדינות
שלהמשפטיסודותשהכרת,מכאן.האירופילאיחורנוספותחברותמדינותשל

עםבמגעשבא,ישראליעסקיםואישמשפטןלכלחיוניתהינה,האירופיתהקהילייה

.בההחברותהמדינותאחתעםאוהקהילייה
,הקהילייהמשפטשלההיבטיםאת,תמציתיבאופןזהבספרמציג,לבערןד"עו

.ישראליעסקיםאישאוסטודנט,דין-עורךשלהיומיומיתלעבודתםהרלוונטיים
בתחומיםבעיקר,השוואתייםלצרכיםגםהישראליהמשפטןאתלשמשיוכלהספר

אוהעסקייםההגבליםחתומיכגון,מספקתישראליתפסיקההצטברהטרםבהם
.האירופיתובפסיקהבחקיקהשימושבהםלעשותניתןואשר,הפרטיהבינלאומיהמשפט
-פרקיםלששהמחולקהספר
היסטורימרקעעוברהפרק.האירופיתהקהילייהמהיבשאלהעוסק:ראשוןפרק
בשלושבדיוןומסיים,כלכליפעולהושיתוףסחרהסכמישלאחרותצורותלסקירת

.מסטריכטואמנתהאחידהאירופיהחוקאמנת,רומאאמנת:אמנות
הקהילתיתהחקיקה,המוסדותבמבנהדןהמחבר.מנהלימשפטעניינו:שניפרק
לרשותהעומדותהמשפטיותהתרופותכולל-ועקיפהישירהשיפוטיתוביקורת
.וחברותיחידים
הון,שרותים,אדםבני,סחורותשלהתנועהחופש:המשותףבשוקדיון:שלישיפרק

.ותשלומים
המשפטיתבמסגרתדןהפרק.האירופיתהקהילייהשלהחווןביחסיעוסק:רביעיפרק

הקהילייההסכמי,המשותפתמסחריתמריניות,הסכמיםלכרותהקהילייהסמכות-
.שלישיותמדינותעם

הסכמים:האירופיתבקהילייה(עסקייםהגבלים)התחרותדיניעניינו:חמישיפרק
86סעיף)שליטהעמדתשללרעהניצול,(לאמנה85סעיף)אסוריםונהגיםהחלטות

,התחרותדינישלהאקסטרוטוריאליתהתחולה,שליטהוריכוזימיזוגים,(לאמנה

.רוחניקניןזכויותעלוהגנההתחרותודיניהדיוניתהמסגרת
לברירתולוגנובריסלבהסכמידןהפרק.פרטיבינלאומיבמשפטמתמקד:שיקויפרק
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הדיןלברירתרומאבהסכםוכןומסחרייםאזרחייםבענייניםדין-פסקיואכיפתשיפוט
.חוזייםחיוביםעלהחל

נוכח,ושינוייםבהתאמותרצוףהיהכתיבתושמהלךהמחברמדגישהספרבפתח
והחשובהאירופיהאיחוד,מסטריכטאמנתאשרורכגון,שארעוהדרמטייםהארועים

לבסוףפתחוהקהיליהונציבותישראלממשלת:הישראליהקוראמבחינת,מכל

.חדשופוליטיכלכליהסכםשלחתימתולקראתומתן-במשא
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והמאבקליברליתתיאוריה-והחירותהסבלנותגבולות
אלמגור-כהןרפאלר"ד-בכהנאות

(עמודים353,נבוהוצאת)

וקלותשבירותשלתוצריםכולנו.אנושבניהיותנושלהכרחיתוצרהינהסובלנות"
העיקרון,הטבעחוקשלהראשוןהעיקרוןזהו.טעויותולבצעלשגותעלוליםידעת

עוצמהבעללהיותפירושו,באמתחופשילהיות.האנושיותהזכויותכלשלהראשון
."עבוריחירותיזוהי,ברצוניאשראתלעשותאנייכולכאשר.לעשות

.ספרואתהמחברפותח,וולטרשלאלובמילים
דמוקרטייםמשטריםבבסיסהעומדותוהחירותהסובלנותבתפישותהספרשלעניינו
לטיפולזכתהלא,והחירותהסובלנותגבולותלהיותצריכיםמההשאלה.ליברליים

לקבועששיםהםאיןאולם,ובסובלנותבחופשלעסוקמעדיפיםליברלים.בעברממצה
."התלולהמדרוןסנדרום"מחששםמשום,גבולותיהם
עלאיומיםעםלהתעמתודרכיםלדמוקרטיהעצמיתהגנהמנגנונימציעהמחבר

.קיומה
ון'גשלאלוביניהן,ליברליותתאוריותבמספרדיון-תיאורטי-ראשוןחלק

שללקיומןבהכרחלהכירהדיוןמטרת.דוורקיןרונלד,רולסון'ג,מילסטיוארט

צורתשכל,היאהמחברשלהמרכזיתטענתו.גבולותיהןולהתוות,וחירותסובלנות

הדמוקרטיה.לחורבנהפתחלפתוחעלוליםהשיטהשיסודותבכךמתאפיינתממשל
עקרוןבזכותטוענותליברליותחברות."דמוקרטימלכוד"בהטמון.דופןיוצאתאינה

ליברליםאותם.דבריםשלתוכנםלצנזרבלאדיעותביטוילהתירשישהמניח,הסובלנות
בוזאושנאההמבטאות,קיצוניותלהשקפותביחסמנוחהחוסרשלסימניםמגלים

אלואתלסבולעלינוהאם.הליברליתהחברהשלוהדמוקרטייםהחוקתייםליסודות
עלאיסוריםלהציבישהאם?הסובלנייםלעקרונותינוביחססובלנותחוסרהמגלים

הצורךמודגש?מהפכניותבדוקטרינותהמחזיקיםבארגוניםפעילותעלאוחברות
.מגבלותלהציגהחובהקיימתומנגד,ביטויחופש,הדדיזולתכיבוד,הסובלנות
להקשרהתאוריהיישום-הספרשלהשנילחלקומובילסקוקיפרשתניתוח
הדיוןמרבית.קיומהתחתלחתורשביקשואתגריםעםהתמודרהישראלכיצד.הישראלי
השיקוליםנבחנים.ופעילותהרעיונותיה,כךתנועת:הכהנאותבתופעתמתמקד

כהנאבענייןבהחלטותיוהעליוןהמשפט-ביתאתשהנחווהתקדימיםהנורמטיביים

העםקול-העיקרייםובתקדימיםהעצמאותבמגילתמתרכזתהלבתשומת.ותנועתו
מכהנאלמנועהנסיונותאתמנתחהמחבר.(1965)וירדור(1964)רייס'גסברי,(1953)

תיקוןנסקר.זוחרותלושהעניקהניימןוהחלטת1984בבחירותלהשתתףכךותנועת

אוגזעניאודמוקרטיאנטימצעבעלותמפלגותהשתתפותשאוסר,הכנסתיסודחוק
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דיון,בהמשך.בעקבותיו(1988)ניימןוהחלטת,המדינהשלהיהודיאופיהשולל
.לכנסתכךרשימתפסילתמאזבהתפתחויות
.והפגיעהההיזקעקרונותפיעלרקהביטויחירותאתלהגבילניתןכימסיקהמחבר

גזעניתלרשימהלגיטימציהלבין,גזענייםגידופיםלהביעבזכותהכרהביןהבדלקיים
רשימהשאותהצפותנוכלהרי,בבחירותלהתחרותלרשימהמותראם.לכנסתלהיבחר

.מצעהאתלהגשיםתבקש
.ופוליטיחינוכימאמץגםמחייב,גזענותכגון,דמוקרטיותאנטיהשקפותנגדמאבק
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-המנהליהמשפטתחולת-ממשלתיותחברות

הנרפטאברהםר"ד

(עמודים730,בורסיהוצאת)

חוסרשוררגםכך.הפרטיהמשפטלביןהציבוריהמשפטביןקייםדמדומיםתחום
.הפרטהשלבעידן,המשפטיתבמערכתממשלתיותחברותשללמיקומןביחסבהירות

הממשלתיותהחברות,ובכללם,לאומייםתאגידיםהתפתחותשלעולמי-הכללההליך
הממשלתיותהחברותחוקהצעתשללהכנתההוועדהח"דו)ברקועדתידי-עלמתואר

לשניהאחתמקיצוניותהנעהמטוטלתתנועת"כ,(1970-א"תשלברק'פרופבראשות

."הדרךבאמצענעצרת-דברשלובסופו
,המדינהשלהעסקיתהפעילותמתנהלת-המטוטלתתנועתשלהאחדבקצה
הדוקפיקוחמבטיחאבל,עסקיתויוזמהגמישותנעדרכזההסדר.ממשלתיתכמחלקה

.פרלמנטריתוביקורתהמבצעתהרשותשל
כלכלתאתהמשמשגוף,לפיהמדיניותנהוגה-המטוטלתתנועתשלהאחרבקצה

נהנהכזההסדר.עצמאיבאופןלפעולצריך,משקיתפקידמילויידי-עלהמדינה

שלהעסקיתהפעילותעלממשלתיפיקוחמהעדרסובלאבל,מירביתעסקיתמגמישות

.המדינה
ושליטהפיקוחביןשתשלב,ביניים-דרךאחרלתורניסיוןנעשהברקבוועדת
,ממשלתיותחברותחוקהצעתנולדהכך.עסקיתועצמאותגמישותלבין,ממשלתית
שבילמהוותהממשלתיותשהחברותציינההוועדה.1975משנתלחוקבסיסששמשה

ציבוריפיקוחאשרכלאייםיצורהן.הממשלהידי-עלניהוללביןמלאההפרטהביןוהב
.בערבוביהבומשמשים,פרטיגוףהמאפייןניהולשלמידה-ואמות
משיבכךעל?קיומהומצדיקהממשלתיתלחברהשישייחודיתתכונהאותהמהי
כפופההממשלתיתשהחברה,היאבתמציתמסקנתו.וינרוטאברהםר"ד,בספרו

פטורההיא,מאידך.חופשישוקתנאיקיימיםלאבובמקום,הציבוריהמשפטלנורמות
חברההקמתבותחוםקיים,לפיכך.השוקתנאיכךשמחייביםבמקוםאלומנורמות

עצמאיגוףפני-עלהעדיפות:המטוטלתצידימשניהאלטרנטיבותעלעדיפהממשלתית
.חופשיתתחרותקיימתלאבומקום,פסולהוהפלייהלשרירותהחששבהסרתמתבטאת
.ממשלתיותחברותעלהציבורימהמשפטנורמותהחלתידי-עלמוסרהחשש

שלהיחסיתביעילותמצויהממשלתיתכמחלקהעסקיתפעילותניהולעלעדיפות
חברהשלוביכולת,ממשלתימשרדשללמחלקהבהשוואה,הממשלתיתהחברה

מחייביםחיונייםעסקייםצרכיםכאשר,הציבוריהמשפטמנורמותלהשתחררממשלתית
.זאת

המתבקשותוההשלכותהממשלתיותהחברותהקמתמטרותאתבספרוסוקרהמהבר
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שלהפנימימבנןמוצג.לממשלההממשלתיתהחברהביןההדוקההזיקהנבחנת.מכך
לחולהעשויותהאימוןחובותמפורטות.עליהןהפיקוחואמצעיהממשלתיותהחברות

שלספציפייםעקרונותנבחנים.ממשלתיות-בחברותמשרהונושאידירקטוריוניםעל
מחוזהההשתחררותהלכת,מנהליתהבטחהלקייםהחובה-כגוןהמנהליהמשפט

.ממשלתיותחברותעלהמחברמיישםאלהעקרונות.ההנמקהחובת,רשות
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שחםאריה-מניעהצוויהלכות:האזרחיבמשפטמעדים

(מפתחותכוללעמודים321,בורסיהוצאת)

prohibitory(מניעהצו Injunction01Restrictive(,אומאדםהמונעצוהוא

אחתאתמהווה,זהמשפטיסעד.מסוימתפעולהלעשותכלשהימשפטיתמאישיות

שורשיו.המודרניהמשפטמערכתשלוהחשובותהתכליתיותהשימושיותהתרופות
שלהמשפט-בבתי,באנגליהשפותחההיושרדינימערכתידיעלועוצבוצמחו

,האנגליבדיןהמניעהצוויבחשיבותההכרההשתרשההשניםבמהלך.chancery~-ה
הנהוגההמשפטלשיטתחדרה,זהבסיסיבסעדההכרה.הישראליבדיןגםובעקבותיו

.אזרחייםבמשפטיםהדניםהמשפט-בתילרגלינרוהפכההפסיקהידיעלבארצנו
סמכותהמשפט-לבתיהמחוקקמעניק,1984-ד"תשמהמשפט-בתיחוק75בסעיף

עקרונותפיתחוהמשפט-בתי.דעתםשיקולפי-עלקבועיםאוזמנייםצוויםלתתרחבה
הדרגתיתהתפתחותחלההשניםבמשך.יסרבמקריםבאילויוחלטפיהםשעלוכללים
,מוכרמשפטיצביוןלוהעניקווהם,המניעהצושלבסעדהמשפט-בתיבהכרתועקבית

.ומחייבמקובל
אוהמבוצעתפגיעהממנולמנוע,הפרטשלזכותועללהגןנועדוהמניעהצווי
יושיטמשפט-בית.כזופגיעהשלהמשכהאתלמנועאו,אחרידיעללהתבצעהעומדת

להגןהראוימןכיומצאששקללאחרקיימתזכותעללהגןשמטרתהכתרופההסעד

להיותעשויעליומגיניםמניעהצולמתןבבקשההדניםהמשפט-שבתיהאינטרס.עליה
זמנימניעהלצובבקשהוההכרעהיש.כלשהומוגדררכושיאינטרסאואישיאינטרס

משמשלעיתים.ההתדיינותשלבראשיתהכבר,גופוהמשפטתוצאותלגביגורליתהיא
המשפטשלהמגווניםבתחומיומהותיותזכויותעלהגנהלשםיעילהתרופהזהסעד

.הדין-פסקידי-עלשתגובשכפיהסופיתלהכרעהעד,האזרחי
פסיקתידיעלשפותחווהעקרונותהכלליםאתבוחן,הספרשלהראשוןהחלק

אתהמשפט-ביתמפעיללאורםואשרהשניםבמשךהמשפטומלומדיהמשפט-בתי
.זמנימניעהצולמתןלבקשהלהעתראםדעתושיקול

אתהמנחיםוהעקרונותהכלליםשללמעשההלכהביישומםדןהשניהחלק

האינטרסיםביןהאיזוןעלשמירהתוך,בעתירותהשיפוטיותבהכרעותיהםהמשפט-בתי
.הדין-בעלישלוהמתנגשיםהשונים
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מקרקעיןבדיניוהלכותיסודות
במקרקעיןופעולותהמרשם-ראשוןכרך

אייזנשטייןאריהד"עו

~
(עמודים447,בורסיהוצאת

זהברך.ארבעהמביןראשוןלכרךשניהמהדורהמהווהאייזנשטייןאריהשלספרו
.במקרקעיןופעולותבמרשםעוסק

בחקיקה,ההתחלה;בישראלהמקרקעיןדינישלההסטוריהבקצרהנסקרתבמבוא

הקרקעותסווגוזוכתקופה.עשרה-התשעהמאהשלהשנייהמהמחציתהעותומנית

הנוכחיתהמאהשלהעשריםשנות,בהמשך.מיוחדדיןחלסוגכלכשעל,שוניםלסוגים
כפנקסימסודררישוםלהנהיגשאףהבריטיהממשל.המנדטורייםהחוקיםשררו,ואילך

,1969-ט"תשכמשנתהמקרקעיןחוקלחקיקתעדחלואלהרישוםסדרי.מקרקעין

חוקיאתביטלזהחוק.האנגליהמשפטממקורותהמנותקעצמאיכישראלישהתקבל
הפקודהלמעט,מקרקעיןשעניינםהמנדטוריותהפקודותואתהעותומנייםהקרקעות

תהילתומאזשחלפוהשניםבמשך.1928משנתבמקרקעיןזכויותלהסדרהמנדטורית

דין-פסקיאלפיתיתנוהמשפט-בבתיהחוקסעיפינדונו,היוםועדהמקרקעיןחוקשל
כאשר,רלבנטייםעדייןשבוטלוהחיקוקיםגםכילזכוריש.החקיקהאתוביארושפירשו
.הקודםהדיןפי-עלמוקנותהיו-,בהןמכיראינוהמקרקעיןשחוקהמקרקעיןזכויות

והענייניםהרישוםחוכת-ענייניםבמגווןהספרדן,הבאיםהפרקיםעשר-בחמישה
מקרקעיןבהורשתדיוןלרבותירושותרישום.דין-פסקירישום:לרישוםהניתנים
.רישוםוחידושראשונירישום,הערותרישום.אזהרהלהערתהכפוףורישוםמעוקלים
.במקרקעיןשיתוף.הזולתבמקרקעיבניה.מהקרקעבנפרדמחובריםרושמיםאיך
,השטרותפנקסי,התורכייםהפנקסים:השוניםבסוגיםדיון-המקרקעיןפנקסי

תפקידיםבעליעלמידע.המקרקעיןרישוםלשכותפירוט.המשותפיםהבתים,הזכויות

.עררלהגשתפרוצדורה.המקרקעיןבתחוםסטטוטוריים
מצורפיםכן.פורסמושטרםדין-פסקיכולל,דין-פסקיבמפתחותמלווההכרך
.בעתידלאוריובאונוספיםכרכיםשלושהכימצייןהמחכר.הנדרשיםהחיקוקים
יקיףהשלישיהכרך.במקרקעיןועסקאותבזכויותדיוןהיתרביןיכלולהשניהכרך

ובהסדרמקרקעיןבהתיישנותיעסוקהרביעיהכרך.המשותפיםהבתיםנושאאת

.הקרקעות



441המדףעלחדשיםספרים

לנדויספר

(מפתחותכוללעמודים1748,כרכים3,בורסיהוצאת)

ישבשנהמשלושיםלמעלה.בישראלכשופטלנדוימשהכיהןשנהושתייםארבעים"
מאןשנהעשרה-כשלוששחלפואף.בכלניכרתתרומתו.העליוןהמשפט-בביתבדין

דינו-ופסקי,תדירותהמשפט-ביתבאולםעולהשמו,העליוןהמשפט-מביתפרישתו
ברקאהרוןהשופטפותחאלובמילים."הקשותבהכרעותינודרכינואתמכוונים

ברק.לנדויספרשנקראיםכרכיםשלושהמביןהראשוןהכרךאת(הקובץמעורכי)

המשפט-בביתהארוכהכהונתו.לנושקמוהשופטיםמגדוליכאחדלנדוימשהאתמתאר

עבודתבאמצעותוזאתהמשפטענפימרביתעלחותמולהטביעלואפשרההעליון
הנתוניםשלוקפדניתמדוקדקתבבחינהוהמתאפיינתהפרטיםאלהיורדתשיפוט

אתלפתחבהתמדההקפידלנדוי.מתוכםהעולההטבעיתההכללהושלהעובדתיים
.הפליליבמשפטבעיקרשמתבטאדבר,בפרטוהנאשםבכללהאדםזכויותנושא

בחברההשופטלתפקידיהמודעותלנדויהשופטשלבמשנתועוברתהשניכחוט
בתוךהנעשיתיצירהבהרואהואתועםשיפוטיתביצירתיותמכירלנדוי.הדמוקרטית

לפיהפסיקה.הקונקרטיבמקרההפסיקהמןטבעיבאופןוהצומחת,החקיקהסדקי
השתלבות;הקונקרטיבמקרהצדק:עקביותשלמשולשבמבחןלעמדוחייבת,לנדוי

וסופהשרירותאלאאינההפסיקה,כןלאשאם,עתידיתלפסיקהויסודקודמתבפסיקה

.יציבותחוסר
1:כוללהכרך.לנדויהשופטשלבכתביםעוסק-'כתבים':הקובץשל'אכרך

בעשייתדעת-ושיקולהלכה-כגוןמגווניםבנושאיםהשופטשלוהרצאותמאמרים
שלדמותה,ומגבלותיומשפט-ביתשלכוחו,ישראל-למדינתעליוןכחוקחוקה,משפט

דברים11.ועוד,וביטחוןחוק,הכנסתהליכישלשפיטותם,העתידיתהישראליתהחברה

אגרנטשמעוןהשופט,ל"זידיןאורי,ל"זכהןיצחק,ל"זאולשןיצחקהשופטשללזכרם
.ציבוריותועדותשלדוחות111.ל"ז

11לנדויהשופט1:אודותמאמריםמכילים-'מאמרים':הקובץשל'ג-ו'בכרכים

הדיוניהמשפטי1הפליליהמשפטו,הציבוריהמשפט1ימשפט-בית111שהיודברים

.הפרטיהמשפטי11
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-ידע,מוניטין,יוצריםינויותפטנטיםירוחניקניןמיסוי
אלקינסדור

(עמודים270,למשפטחושןהוצאת)

מוגבלכשהדיון,רוחניבקנייןעסקאותשלשוניםמסהיבטיבבחינתמתמקדזהספר

.בלבדהכנסהלמס
ההכנסהסיווגשאלתאתמעלה,רוחניבקנייןעסקאותשלמסהשלכותבחינת
.הוניתכתמורהאופירותיתכהכנסהמהעיסקההנובעת

פירותיותלהכנסותהוניותהכנסותביןבהבחנהעוסקהספרשלהראשוןהחלק.
עלויחוד,לפיה,התיזהאתהמחברמציעזולשאלהכפיתרון.רוחניבקניץבעסקאות

מוצאהמחבר.הנכסשלחלקילמימושייחשב,הקנייןאתיחדהמרכיבותהזכויותאחת
כך,סוmerזכויותשלאוסףאלאאינוהאמורשהקנייןבכך,זולתיזההצידוקאת

סוברכןכמו.עצמומהנכסחלקשלמכירהמהווהמהןאחדותעלאואחתעלשויתור

כנגדהיאשקולה,מסוימתזכותלנצללא,אחרכלפיאישיתהתחייבותגםכיהמחבר

הנכסאתהמרכיבותמהזכויותלזכותורקאךהיאבכךכוונתואך.זכותאותהעלויתור
.אחראוזהספציפיאדםכנגדאלהזכויותלאסוףלכוחולא

לאבחנההכלליהדיןשלהתייחסותואתבקצרההמחברסוקרלספרוהשניבפרק

.המיסויימההיבטבשאלהמתעמקכךובעקבות,לרישיוןחלקיתהמחאהשבין
והכוונה,המתקבלתההכנסהסיווגעלתשפיעהתשלוםצורתאףכייתכןאך

.רוחניבקנייןבעסקאותלמדינפוצהתשלוםצורת,תמלוגבצורתהתמורהלתשלום
כךאגבלהצביעניסיוןתוך,לסוגייהשונותגישותהמחברבוחן,לספרוהשלישיבפרק
.האמורהההכנסהשלהנכוןהמקורעל

העקרונותפי-עלרוחניכקנייןלעסקאותהמחברהתייחסהספרשלזהבחלק
פקודתשלמיוחדותלהוראותמתייחסהספרשלהשניהחלק.הכנסהמסשלהרגילים

.ובמוניטיןיוצריםבזכויות,בפטנטיםעסקאותשלבמיסויןהדנות,הכנסהמס
מדוברהאם,והיאלפקודה(9)2סעיףאודותהעולהלשאלהמתייחסהמחבר
מטעםזהירות-איאומסוימיםהיסטורייםאילוציםמחמתאשר,באופיההוניתבהכנסה
כיתאמרשמאאו?פירותיותבהכנסותהדן'בבפרקמקומהאתמוצאת,המחוקק
.פירותיאופיהאמורהשלהכנסהדעתואתהמחוקקהביע,(9)2סעיףאתבחוקקו
.השנייההאפשרותאתלהצדיקמנסה,לספרוהרביעיבפרק,המחבר

מושגכוללמההיא,ספרושלהחמישיבפרקהמחברדןבההשאלה,מוניטיןלעניין
לסכוםהמיוחדהחישוב,בהרחבהמנתחהואאותה,ולדעתוהואיל.לגדרומחוץומהזה

אתהאפשרככללצמצםהינהמגמתו,מוצדקובלחימעוותהינובמוניטיןאינפלציוני
.המונחהגדרת
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מההיבט.רוחניבקנייןעסקאותשלהבינלאומייםבהיבטיםעוסקהשישיהפרק

שלהגיאוגרפימקורהאיתורהינובינלאומיותבעסקאותהעיקריהקושי,המיסויי
ההכנסההפקתמקוםאיתור.הקודמיםלדיוניםישירהמשךמהווהזהעניין.ההכנסה

.נצמחתהיאממנוהמקוראיתורללאאפשריאינו
מנסההוא,רוחניבקנייןעסקאותמיסוישלזהבתחוםהמחברשמציג,השאלותעל

הנכסשל,הנדונההעיסקהשלוהמשפטיתהכלכליתמהותםניתוחבאמצעותלהשיב

מהותתואמתתמידלאכיעולההכללימהדיון.בגינוהמתקבלתההכנסהושלהמועבר
הינההאמיתיתהמהותלביןהמקובלהתיאורביןההפרדה.המקובלהתיאוראתזו

,המחברמתמודדזוהפרדהעם.בלבדהפסיכולוגיהטעםמןולוקשהמלאכהלעיתים

כלשלדינהאתולבחוןהשטחימהדמיוןלהתעלםהינוהחוקרשלתפקידו"כיהסבור

."האמיתיתמהותהלפיהכנסה

ברםאסףמר,גוטסמןעינת'הגב,טייברלילית'הגבידי-עלנערכההספריםסקירת

הספרביתותלמידיהמשפטהעתכתבמערכתחברי,לאיתןמשכילראובןומר

.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול-למשפטים




