רמ " ח ושס " ה  -סוגייה

בתאונות עבודה

מאת ד " ר שאול קיבובי
( הוצאת לשכת עורכי הדין בישראל  -ההוצאה לאור ,

השופטת עדינה

תשנ " ד )

פורת *

א  .מבוא

חוק הביטוח הלאומי (להלן  " :החוק " ) פורס את חסותו על מרבית אוכלוסיית ישראל .
מכוחו מעניק המוסד לביטוח לאומי גמלאות בכסף ובעין במגוון מצבים

:

בקרות

ארועים טבעיים כמו לידה  ,זיקנה ומוות ; בהתרחש קטסטרופות בלתי צפויות כמו

פגיעות במהלך העבודה ותאונות אחרות ; בהקלע המבוטח למצוקה כלכלית מפאת

אבדן כושרו להשתבר או בשל אי זמינות מקור פרנסה ; ובמצבי נזקקות אחרים אשר
תקצר היריעה מלפרטם .
הנדיבה מבין הגמלאות המוענקות מכוח חוק הביטוח הלאומי היא גימלת נפגעי

.

עבודה ה " ייחוס " לו זוכה נפגע עבודה מוסבר על רקע הכרת המחוקק  -המשקף את
תפיסות ההברה  -בערכה של העבודה ובתרומתה לחוסנה של הכלכלה  .מתן כיסוי

ביטוחי נאות כנגד סיכוני העבודה מהווה תמר-ן לעבוד לתועלתה ולרווחתה של
החברה .
חרף זאת  ,הנגבלה זכאותו של נפגע עבודה מכמה היבטים  :כך  ,לא כל פגיעה
כתוצאה מהעבודה הוכרה בחוק כפגיעה המצמיחה זכאות לגימלת נפגעי עבודה  ,אלא
סויגה הפגיעה המזכה לשתי סיטואציות

מוגדרות :

" תאונת עבודה " ו " מהלת מקצוע " י .

( ואריאציה לתאונת העבודה הקלסית היא פגיעה כתוצאה מתאונות זעירות מצטברות

ועל כך ידובר להלן ) .
מעצם נקיטת המונח " תאונה "  ,הוטלה הגבלה מהותית על סוג הפגיעות בעבודה

המזכות בגימלה  :רק פגיעה המתאפיינת ביסודות תאונתיים  ,הווה אומר התרחשותה

*1

.

שתי " זרועותיה "  " :תאונת עבודה " ו " מחלת מקצוע " ,
בדימוס
בעבודה " על
הארצי לעבודה
הדין " פגיעה
הגדרתה -של
שופטת בית
ראו

ברישא לסעיף  79לנוסח המשולב החדש לחוק מתשנ " ה  , 1995 -המקביל לסעיף

35

לנוסח

הקודם מתשכ " ח  . 1968 -להלן יצוינו סעיפי החוק על  -פי מספרם בנוסח המשולב החדש .
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ע ' פונת

414

היא פתאומית וניתנת לאיתור במקום ובזמן קצר ( דקות  ,שעות או ימים בודדים )  ,להבדיל

מתהליך תחלואי מתמשך  ,יכול ותוכר כתאונת עבודה המזכה בגימלת נפגעי עבודה .
באשר למחלות מקצוע  ,הנוצרות מעצם טבען כתוצאה מהתפתחות תחלואית
הדרגתית  ,רשימתן קצרה וסגורה ומותירה אל מחתן לתחום הזכאות  ,ללא רשת הגנה
ביטוחית  ,מחלות רבות ושונות העלולות להגרם כתוצאה

מהעבודהנ .

הכבדה נוספת הטיל המחוקק על באכאות  ,הזכאות  -ובעטיה צומצם היקף הזכאים

באורח ניכר  -בהפלותו לרעה נפגעי תאונות עבודה כתוצאה מגוומים שאינם חיצוניים

ונראים לעין ( להלן  " :גורמים נסתרים " )  ,לעומת נפגעים כתוצאה מתאונה שגורמיה

.

חיצוניים ונראים לעין ( להלן  " :גורמים גלויים " ) תאונה שגורמיה גלויים תוכר כתאונת
עבודה גם אם היתה השפעת הגורם הנעוין בעבודה בתוך מכלול הגורמים לפגיעה ,
מועטה  ,בבחינת " לחיצה על ההדק "  ,או נמשלת ל " קש ששבר את גב הגמל "  ,בעוד אשר
תאונה שגורמיה נסתרים לא תוכר כתאונת עבודה  ,אם השפעת הגורם הנעוץ בעבודה

היתה פחותה בהרבה מגורמים אחרים ( " גורמים אחרים "  ,קרי  :גורמי הסיכון שקיננו
בנפגע בלא קשר לעבודתו) . 4 3
גם לא שפר חלקו של הטוען לתאונת עבודה שגורמיה נסתרים בכל הנוגע להוכחת
טענתו  :בתאונה שגורמיה גלויים  ,גרימת העבודה לתאונה נעלה מספק וגלויה כדרך כלל

.

על פניה על  -כן  ,מתייתרת ראיה מתחום הרפואה לאישוש הקשר הסיבתי בין גורם

.

העבורה לפגיעה מאידך  ,בתאונה שגורמיה נסתרים הגרימה על  -פי  -רוב סמויה ומשוערת
והוכחתה בסבירות מספקת לעיתים בעייתית  ,הן מן ההיבט המשפטי והן מן ההיבט

הרפואי .
קושי זה הכרוך בהוכחת הגרימה הנסתרת להנחת דעתה של הערכאה השיפוטית ,
הניב כמסתבר את מבחן " הארוע החריג " כהשוואה לשיגרת העבודה  ,הנקוט בהלכה
העדכנית  .על  -פי מבחן זה לא יוכרו אוטם שריר הלב או ארוע מוחי כתאונת עבודה ,
בלתי אם הוכח כתנאי מקדמי ובל יעבור  ,כי ארע למבוטח ארוע חריג בעבודתו ,

ומבלעדי הוכחתו תקרוס התביעה כבר בשלב העובדתי ויתייתר בירור ההיבט הרפואי .
יישום החוק וההלכה בסוגיית התאונות שגורמיהן נסתרים  ,העלתה תדיר על שולחן
הדיונים שאלות מורכבות על משפט ורפואה  ,ולא אחת היה גבול הזכאות מעומעם

.

ובלחי נחרץ כך  ,קשות לעיתים השאלות  ,מה משמעות " המבחן הכמותי " הגלום
במילים " השפעת העבודה היתה פחותה בהרבה מגורמים אחרים "  ,סיטואציה המוציאה

כנכור תאונה כתוצאה מגורמים נסתרים מגידרה של תאונת עבודה ? איך יונחו  ,מעשית ,
על כפות המאזניים  ,ההתרחשויות בגוף הנפגע  ,יאותרו ויישקלו גורמי הפגיעה ותקבע

2

ראו הרשימה הסגורה של מחלות המקצוע  ,בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח
מפני פגיעה בעבודה )  ,התשי " ד 1954 -
סעיף  83לחוק .
השוו בשינויים המחוייבים לעיקרון הגולגולת הדקה  ,הנקוט בתחום דיני הנזיקין  :עיקרון זה
הוחל כמשתמע על תאונות שגורמיהן גלויים  ,אולם היפוכו נלמד מההסדר שהוחל על תאתות
שגורמיהן נסתרים

.

3
4

.

רמ " ח ושס " ה  -סוגיות בתאונות עבודה מאת ד " ר שאול קובובי
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יחסיות כל גורם בתוך מכלול הגורמים שחברו יחדיו וגרמו לפגיעה ? מה מידת העצמה
העודפת או מה מידת הנדירות של ארוע בעבודה  -שגם שיגותה לא תמיד מתנהלת על

מי מנוחות  -המקנים לארוע בעבודה תכונת חריגות ? מהו המכנה המשותף בין גורמי
תאונה נגלים ובין גורמי תאונה נסתרים  ,מה כוחו האבחנה ביניהם ומהו הרציונל
המונח בהחלת דין שונה על תאונה שגורמיה נגלים לעומת תאונה שגורמיה נסתרים

?

ככל שידיעתי מגעת  ,לא התמודדה ההלכה הפסוקה במישור העקרוני עם סוגיית

סיווג גורמי התאונות  ,לגלויים או נסתרים  ,עד עצם כתיבת שורות אלה  .אמנם  ,נפנה

בית  -הדין הארצי לא אחת לבחינת סיווגו של גורם תאונה קונקרטי שהובא לפניו ובאחת
הפרשות  -יצחק זהבי  -המוסר לביטוח לאומיי  ,לא הסתפק בקביעה הספציפית כי
תפיסת אופן באויר שגרמה להפרדות הרשתית הוא גורם חיצוני ונראה לעין  ,אלא הדגים

מהי על  -פי תפיסתו גורם שאינו חיצוני ונראה לעין  .הגורמים הנסתרים שמנה בית  -הדין
הארצי בפרשת זהבי הם  :פעולת חיידקים  ,רעש  ,חום  ,עבודה מאומצת ומתח נפשי  .על

אותן דוגמאות חזר בית  -הדין הארצי  ,תוך הפניה לדבריו בנדון בפרשת זהבי  ,גם בפרשת
המוסד לביטוח לאומי  -דוד גבאה בו נקבע כי הרמת שק תפוחי אדמה שמשקלו
60 - 50

ק " ג שגרמה להפרדות וקרע ברישתית  ,היא גורם חיצוני ונראה לעין  .גם במקרים

אחרים נדרש בית  -הדין הארצי לשאלת סיווגה של הרמת משא שגרמה לפגיעה בגב  ,אך
משנתו בעניין סיווג הגורם לא היתה עקבית  ,ולעיתים טושטש הגבול בין הרמת משא
שסווגה על  -פי  -רוב בהלכה כגורם גלוי  ,לבין עבודה מאומצת שסווגה כזכור בפרשת

.

זהבי וגבאי כגורם נסתרי
שאלות אלה ואחרות עולות במלוא חריפותן במקרים גבוליים המוצאים דרכם

לבתי  -הדין לעבודה  .הן מותירות כר נרחב לאמדן ולהערכה  ,לאינטואיציה שיפוטית
ורפואית  ,לתפיסותיו ולנטיותיו של ההרכב היושב בדין  ,שגם הן נשענות  ,ולמצער
מושפעות  ,מדעה רפואית סובייקטיבית פרי האסכולה הרפואית שאליה משתייך הרופא ,

המתמנה כיועץ לבית  -הדין מתוך רשימה נתונה  .שיטה זו מזמנת איפוא מידה לא

מבוטלת של מקריות בחריצת גורל התביעות בגין תאונות שגורמיהן נסתרים. 8
לאור מורכבות נושא תאונות העבודה  -וסוגיית התאונות שגורמיהן נסתרים היא
רק אחת מסוגיותיו הסבוכות  -הורגש זה מכבר חסרונה של ספרות מקצועית  -עיונית
שתתמקד בנושא האמור ותפיץ אור על מכלול היבטיו  .ספרו של ד " ר קובובי  ,נשוא
רשימה זו  ,בא למלא את

5
6
7

החסר .
" פרשת זהבי " .

דב " ע לה  , 0 - 6 /פד " ע ז  , 44להלן
דב " ע לה  , 0 - 36 /פד " ע 1
ראו על בעייתיות הסיווג של גורמי פגיעות כגב  ,על התנודות שחלו בהלכה הפסוקה ועל
פתרונות פרגמטיים בסוגייה זו בספר נשוא רשימה זו בפרק " כאבי גב כתאונת עבודה "  ,בע '
:

 , 388להלן

:

" פרשת גבאי " .

. 44 - 43
8

נוכח פרובלמטיקה זו  ,נשמעים קולות  ,המצדדים בשינוי ופישוט השיטה  ,על  -ידי ביטול מכחן
הקשר הסיבתי בין אוטם שריר הלב או ארוע מוחי  ,לבין גורם הנעוץ בעבודה  ,ופיזור עלות
הגימלאות על כל הנפגעים בפגיעות האמורות  .באורח זה תקורב השיטה המוצעת  ,כשינוים

המתחייבים  ,לשיטת הנכות הכללית המוסדרת בחוק  ,בה גורם הנכות אינו רלבנטי .

ע ' פורת
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.

ב המחבר

י

על -ס קבקבי נודע כבר הסמכא בהא הידיעה בכל צפונותיו של נושא תאונות העבורה
"

.

פי חוק הביטוח הלאומי כשופט שישב על מדוכת החוק עשרות שנים  ,תהילה
בבית  -הדין לביטוח לאומי  ,אחר כך בבית  -הדין לעבודה על שתי ערכאותיו  ,ולבסוף

כסגן נשיא בית  -הדין הארצי לעבודה  ,הוא עתיר ניסיון וידע במאסריה מורכבת ואת  ,ורב

שהניבה .

לו ידו בפסיקה העניפה

ד " ר שאול קובובי טבע את חותמו בהלכה הפסוקה בנושאים שונים מתחום תאונות

העבודה  ,ופסקי  -דין רבים שיצאו מתחת ידיו משמשים כ " אורים וחומים " לעוסקים
במלאכה  .הוא השופט שחולל " מהפך היסטורי " בהלכה הפסוקה בפסק  -דינו המנחה
בפרשת דן יצחק  -המוסד לביטוח לאומי , 9בו הציב כתנאי בל יעבור להכרת אוטם
שריר הלב כתאונת עבודה קרות ארוע חריג כעבודה כהשוואה לשגרתה  .מבחן זה היה
נקוט בהלכה הפסוקה עד שנזנח בשנת

1971

בפסק  -דין שניתן על  -ידי בית -הדין הארצי

כפרשת כנסכה אשכנזי  -המוסד לכיטוה לאומיי  ,ותחתיו אומצו בהשראת ההלכה

האמריקאית מבחנים אחרימ. , 1

ד " ר קובובי החזיר איפוא  ,עטרה ליושנה  ,ולאור משנתו

בפרשת דן יצחק  ,מוכרעות התביעות בגין אוטם שריר הלב על  -ידי שופטי מערכת
בתי  -הדין לעבודה  ,מאז ועד

היום2ן .
ג  .הספר

( כ %י

)

הספר " רמ " ח ושס " ה  -סוגיות בתאונות עבודה "  ,מהווה אסופת מאמרים מפרי עטו

של המחבר שנכתבו במהלך השנים  ,עודכנו וחוברו יחדיו לפסיפס מגוון ורב  -צדדי של

.

סוגיות טיפוסיות מתחום תאונות העבודה הוא כולל מידע מקיף בדבר תשתיתן החוקית ,
ההלכתית וההיסטורית  ,תוך המחשתן בשלל דוגמאות הלקוחות מההלכה

הפסוקה .

שפת המחבר עשירה  ,קליטה ויצוק בה חן מיוחד  .גם לא נעדר ממנה  ,פה ושם  ,דוק של

הומור ושנינהה .
9
10
11

12

דב " ע מו  , 0 - 139 /פד " ע יח  , 315להלן
דב " ע לא  , 0 - 66 /פד " ע ג

.

:

" פרשת דן יצחק " .

. 47

שם  ,שם
אכן  ,היו גם עוררין על מבחן הארוע החריג ראו ביקורתם של י ' גלעד וע ' סבר  " ,אוטם שריר
הלב כתאונת עבודה " הפרקליט מ ( תשנ " כ )  , 257 - 253 , 241וכן ראו דכ " ע נב  0 - 148 /עבד אל
מגיד מוגרבי  -המוסד לביטוח לאומי  ,לא פורסם  ,הנמקה נפרדת של השופטת פורת  ,בסעיף
 11ואילך לפסק  -הדין אולם  ,בית  -הדין הגבוה לצדק סמך ידו על מבחן הארוע החריג בדונו

.

.

בשתי פרשות שונות  :בבג " צ  063 / 91נ משה ספו נ' בית  -הדין הארצי לעבודה  ,פ " ר מה
ובבג " צ  1619 / 91פרץ נ ' המוסד לביטוח לאומי  ,פ " ד מת. 386 ) 3
13

() 4

, 267

ראו לדוגמא  ,בע '  , 38הפתיח לפרק " כאבי גב כתאונת עבודה "  ,התייחסות המחבר לתורת

רארווין בדבר מוצאו של האדם מהולך על ארבע להולך על שתיים  ,כמקור הרעה לכאבי הגב .
או בע '  , 44תת הפרק המתייחס לסיפא ולרישא של סעיף  , 39שכונה בכותרתו " מי מפחד מסעיף
 " 39או בע '  122לספר  ,ניתוח רצח קין את הבל דרך משקפי תאונת עבודה כמשמעה בחוק ,
ועוד

.

.
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סוגיות מורכבות מתחום המשפט  ,מבוארות על  -ידי המחבר בפשטות יחסית  .מן

הסתם כיוון המחבר את ספרו לקהל  -יעד רחב שעניין לו בתאונות עבודה  ,לרבות למי
שאינו משפטן  ,האמון על נפתולי החוק  .בהתייחסו לנושאים מרכזיים  ,אין המחבר
מסתפק בסקירת הדין העדכני  ,אלא הוא פורס יריעה רחבה  ,מעבר לזמן ולמקום  :הוא
מאיר את הרקע שעליו צמחו  ,התפתחו וגובשו החוק וההלכה  ,מבהיר את הדינמיקה של
התפתחותם  ,מתעכב על אבני הדרך שהניעו את גלגלי החוק והפסיקה ועומד על נקודות

התורפה שבעטיין התחולל המפנה .
תכופות עוסק המחבר בדין השוואתי  ,ומפליג לשדות זרים הוא מפקן אור על

.

מקורות הדין הזר  ,שהיווה מקור השראה להלכה הישראלית  ,עומד על המשותף והשונה ,

על זיקת המשפט המקומי לדין הזר  ,ועל שלבי התנתקותו ממנו  .יש והוא צופה פני עתיד ,
ונוקט עמדה בדבר הדין הרצוי לעומת הדין המצויד .

ד  .מנושאי הספר
( )1

" תאונות שבדרך "

את ספרו פותח המחכר בפרק הדן לאו דווקא בתאונה ה " קלסית " המתאנית באתו
העבודה ובשעות העבודה  ,אלא בתאונה המתרחשת בדרך המקובלת  ,הדו  -סיטרית  ,בין
המעון לעבודה ( להלן

:

" תאונה

שבדרך " ) .

קטיגוריה זו של תאונות  ,נכללה  ,בדרך

פיקציה  ,בגידרן של תאונות עבודה  ,מכוח הרחבת ההגדרה הדווקנית ופריסתה על

הדרך5ן .

" תאונות שבדרך " ובלבד שגורם התאונה יהא נובע מסיכוני
סוגיית התאונות שבדרך העלתה שאלות משפטיות  -פרשניות שאיתן התמודדה
ההלכה הפסוקה כמעט מראשית דרכו של חוק הביטוח הלאומי  ,כגון  :מה משמעות
" סיכת דרכים "  ,שרק תאונה שנגרמה כתוצאה ממנו תוכר כתאונת עבודה ? מה תחום
המעון שממנו מתחילה הדרך המקובלת ובו היא מסתיימת ? מהו התוואי של הדרך

המקובלת ומתי תחשב הפסקה או סטיה מתוואי זה להפסקה או לסטיה של ממש שאז
יחול סייג הקבוע בחוק המוציא תאונה מגידרה של תאונת עבודה6ן

ואחרות זוכות לליבון ולביאור בספרו של

()2

?

שאלות אלה

המחבר .

אוטם כשריר הלב

פרק מרכזי בספרו מקדיש המחבר לאוטם בשריר הלב כתאונת עבודה . 17למרבה הצער ,
גבוהה מאד נפיצותם של מקרי אוטם שריר הלב אותם מייחסים הנפגעים לארועי
העבודה  ,כמו דחק נפשי או מאמץ מיוחד בו נשאו במהלך העבודה  ,ובשל כך הם

14
15

16

17

ואו למשל  ,בע '  , 71בפרק הדן במיקרוטראומות .
סעיף  ) 1 ( 80לחוק .
לחוק .

סעיף
המחבר מכנה בכותרת פרק זה את אוטם שריר הלב " התקף לב "  ,שהוא הכינוי השגור בפי
הבריות לאוטם שריר הלב
81

.
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עותרים להכיר באוטם כתאונת עבודה  .מקרי אוטם שריר הלב ( ומקרי ארוע מוחי
שנפיצותם נמוכה בהרבה אך ררך בירורם דומה )  ,מעלים על שולחן הדיונים שאלות
משולבות של משפט ורפואה ומזקיקים את היושב על המדוכה המשפטית לסיוע מסיבי

.

מתחום הדיסיפלינה הרפואית כפועל יוצא מתחלק הדית בתביעה בגין אוטם שריר הלב

( וארוע מוחי ) לשני שלבים  :השלב העובדתי שבו תתברר התשתית העובדתית ויקבע אם

הוכח כדבעי ארוע חריג בהשוואה לשגרת העבודה  .היה ויוכח קיומו של ארוע חריג

כאמור  ,רק אז יידרש בית  -הדין לשלב השני של ההליך  ,שעניינו בירור ההיבט הרפואית .
בשלב זה ימנה בית  -הדין יועץ רפואי מטעמו ויציג בפניו את השאלות הררושות
להבהרת ההיבט הרפואי בדבר קיום הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין העבורה ומידת
גרימת העבודה לאוטם

שריר הלב .

בצד סקירה היסטורית של החוק וההלכה  ,לרבות תאור הטלטלה שאחזה בהלכה
בנושא הארוע החריג  ,ובצד ניתוח אנליטי השזור במגוון דוגמאות כדרכו של המחבר ,

הוא נפנה בפרק זה גם להיבט הפרקטי ומנחה את הקורא  -מבלי לקבוע מסמרות
 -בדבר השאלות הראויות להצגה בפני היועץ הרפואי  ,הנועדות לספק מידע רפואי

לבית  -הדין בטרם יפסוק את דינו .
()3

פגיעות בגב

נושא בעייתי אחר העולה תכופות על שולחן הדיונים הוא פגיעות כגב כתאונות עבודה .
הקושי טמון בעיקרו בגבול המעומעם בין פגימות בגב שמקורן בחבלה בעבודה לבין
פגימות טבעיות בגב בהן לוקים הנפגעים ללא קשר לעבודה ( בעיקר מחלות גב ניגוניות ) ,

אשר שכיחותן  ,כידוע  ,גבוהה בקרב האוכלוסיה .
מפאת הרקע התחלואי הנפוץ של מהלות הגב  ,נדרש המחבר לחידוד האבחנה כין
" תאונות גרימה "  ,שמשמען הסבת העבודה לפגיעה במלוא הגרימה  ,לבין " תאונות
החמרה "  ,שמשמען החמרה שהחמיר גורם העבודה מחלה קיימת  ,בה לוקה הנפגע בלא

קשר לעבודתכן .
אף מוצא המחבר  ,בפרק זה  ,הקשר ראוי להידרש לסוגיית הסיווג בין גורמי תאונה
נגלים לבין גורמי תאונה נסתרים  ,לפי שבתאונות גב מחריפה בעיית הסיווג האמור  .זאת
מן הטעם  ,שגורמי פגיעות הגב הנטענים הם על  -פי  -רוב גורמים שסיווגם לגלויים או
לנסתרים אינו חד וחלק  ,כגון  :הרמת או גרירת משא  ,התכופפות  ,התיישרות  ,תנועה
חפוזה  ,תנוחה בלתי נוחה וכיוצא

באלה .

המחבר מבאר את בעיית הסיווג של גורמי תאונות הגב  ,מבהיר את הקושי תוך
הדגמת מקרים שנדונו בהלכה  ,שלא תמיד היתה עקבית ונחרצת והתפתחה תוך
התקדמות ונסיגה  ,מתעכב על הפתרונות הפרגמטיים העונים על מבחני סבירות והגיון ,
הן במישור המשפטי והן

במישור הרפואי .
.9

8נ

ראו הלכת דן יצחק  ,לעיל הערה

19

גם החמרה גרידא הוכרה בהלכה הפסוקה כפגיעה בעבודה המזכה בגימלאות  ,אך הן תשולמנה
רק כגין ההחמרה תוך הפרדתה מהמחלה הבסיסית שאינה קשורה

בעבודה .
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בהתייחס להבחנה בין גורמי תאונות גלויים לבין גורמי תאונות נסתרים 10אוסיף
ואומר :
מחזיקה אני בדעה כי ברירת הרישא או הסיפא לסעיף

83

לחוק ( תאונות מגורמים

גלויים מוסדרות ברישא ומגורמים נסתרים בסיפא ) ראוי כי תיעשה על  -פי הגרימה  ,ולאו

דווקא על  -פי הגורם  .זהו הטעם לסברתי  :יסוד הגרימה ( קרי  :ה " עקב " )  ,הוא היסוד
הקרדינלי לקיומה של תאונת עבודה  .מכאן  ,שגרימה נסתרת שיש בחובה יסוד השערתי ,
משמעה תאונה משוערת ובשל כך  ,מן הסתם  ,הופלתה לרעה מתאונה וראית הגלויה על

פניה  .מאידך  ,אין סבירות בהפליית תאונות ודאיות  ,שגרימתן גלויה  ,אפילו יהא הגורם

עצמו בלתי גלוי  .אמנם  ,יביא על  -פי  -רוב גורם גלוי לגרימה גלויה  ,ואילו גורם נסתר יביא
לגרימה נסתרת  .אך לא תמיד אלו הם פני הדברים  .טול דוגמא של פיצוץ עז  ,המתרחש

בוז  -זמנית לכאב חד באוזנו ומאובחן בה קרע בעור התוף .
בעבודה בסמוך לעובד  ,גורם תינמ
רעש סווג  ,כזכור  ,בהלכות זהבי -וגבאי כגורם נסתר  ,אך אין כל סבירות בהפליית דינה של
תאונה מעין זו שבה גרימת הרעש לקרע בעור התוף נעלה מספק  ,מדין קרע בעור התוף

שנגרם  ,למשל  ,מחדירת גוף חד לאוזן שהוא גורם נראה לעין  .מנגד  ,טול דוגמא של
פגיעה מגורם גלוי  ,כגון מכה חזקה  ,שלא גרמה לפגיעה מאובחנת על אתר  ,אך נטען
שגרמה לפגימה נדחית שאובחנה כעבור שבועות או חדשים  .אכן  ,הגורם הוא גלוי

בעליל  ,אך מפאת חלוף הזמן הגרימה מעומעמת  ,אינה ודאית וטעונה בירור רפואי  .אשר
על כן  ,מן הראוי להחיל עליה את הסיפא של סעיף

83

על אף שבגורם גלוי

עסקינן .

תפיסה זו  ,השמה דגש על נגלות או נסתרות הגרימה להבדיל מנגלות או נסתרות הגורם ,
משתמעת גם מתוך ההלכה הפסוקה  .הנה כי כץ  ,סווגה הרמת משא כגורם גלוי כל אימת

שגרמה בו  -זמנית לתפיסת הגבו או גרמה מיידית לקרע ולהיפרדות

הרישתיתם .

במקרים מעין אלה  ,גרימת הרמת המשא לפגימה  ,היתה גלויה על פניה ונעלה מספק .
מאידך  ,ככל שידיעתי מגעת  ,מעולם לא הייתה התייחסות בהלכה להרמת משא ( הווה

אומר  :לאותו הגורם עצמו )  ,כגורם חיצוני ונראה לעין כל אימת שנטען כי גרמה לאוטם
שריר הלב או לארוע מוחי  .זאת באשר הגרימה  ,במקרים האמורים  ,להבדיל מהגורם
הנטען  ,אינה עולה על פניה  ,וטעונה בירור

( )4

תורת המיקרוטראומות ( פגיעות

רפואי .

זעירות )

פרק רב עניין  ,בספרו של המחבר  ,מוקדש לתורת המיקרוטראומות  .תורה זו  ,בקליפת
אגוז  ,משמעה  ,שגם תאונה שנוצרה כתוצאה מפגיעות זעירות רבות  ,חוזרות ונשנות ,
שכל אחת בפני עצמה לא גרמה לנזק הניתן לאבחון  ,אך בהצטבר הפגיעות זו לזו  ,נגרמה

למבוטח פגיעה מאובחנת ובת גימלה  ,גם היא תחשב לתאונת עבודה כמשמעה בחוק. 23

20

21
22
23

.

ראו עמ '  , 2לעיל הערה 4
דב " ע לט  , 0 - 27 /מזל שרביט  -המוסד לביטוח לאומי  ,פד " ע י
פרשת גבאי  ,לעיל הערה . 7
מקובל להמחיש תורה זו  ,באמצעות מטאפורה של טיפות מים המטפטפות על סלע  .כל טיפה
בפני עצמה אינה מותירה רישומה על הסלע  ,אך אין  -ספור טיפות גורמות לביקועו

. 415
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.

דא עקא שעקרונות השיטה דווקניים ונוקשים כך  ,לא תהיה תקומה לתביעת מבוטח
המשליך את יהבו על תורת המיקרוטראומות אם לא יעלה בידו להראות כי בכל פגיעה

זעירה חלו יסודות תאונתיים כתנאי הנדרש לקיום תאונה רבתי  .היה ויסתבר כי נגרמה
הפגיעה כתוצאה מתהליך תחלואי מתמשך  ,שלא ניתן לאתר בו פגיעות זעירות הניתנות
להפרדה  ,לא תוכר הפגיעה כתאונת עבודה .
המחבר סוקר  ,כדרכו  ,את הרקע שהצמיח את תורת המיקרוטראומות  ,את הורתה

ולידתה בתקדים אנגלי משנות העשרים '  , 2התפתחותה באנגליה ארץ מכורתה  ,קליטתה
ו " התאזרחותה " בהלכה הישראלית מאמצע שנות החמישים והחסר שנועדה למלא

:

עקיפת הרשימה הסגורה של מחלות המקצוע ויצירת מקור נוסף להכרה בפגיעה בעבודה

.

כתאונת עבודה  ,שעה שנסתתמו מקורות אחרים כל אלה שזורים בדוגמאות הלקוחות

מההלכה הפסוקה  ,ומפיצים אור על מהות השיטה  ,התפתחותה  ,תכליתה ודרך יישומה .
בפרק זה מוצא המחבר שעת כושר להביע את עמדתו כלפי השיטה  .הגם שהוא
משלים  ,כמסתבר  ,עם צדקת קיומה הזמני  ,הוא רואה בה " פיקציה "  " ,תחבולה

משפטית " או " טכסיס "  -כלשונו  -שנולדו כתוצאה ממחדלי חקיקה ודין השיטה

.

לחלוף בבוא היום מן העולם תחת זאת  ,מציע המחבר  ,החלת שיטה  ,המכונה  ,בלשונו ,

.

" הגדרת הסיכון " משמעה של שיטה זו הכרת פגיעה כפגיעה בעבודה כל אימת שנגרמה
כתוצאה מסיכון מיוחד הטמון בעבודה  ,בלא הגבלת רשימת " מחלות המקצוע " ,

.

המקימות את הזכאות או אז " בבוא היום המיוחל ויונהג ההסדר המשפטי המוצע  ,תוכל
תורת המיקרוטראומה לנוח על משכבה בשלום בהיכל התאוריות המשפטיות הנכבדות ,

אשר נולדו בעת מצוקה  ,מלאו תפקידן ככבוד וביעילות  ,ומתו מיתת נשיקה "  -דברי
המחבר החותמים את הפרק הדן בתורת המיקרוטראומה .

.

מצטרפת אני  ,בכל הכבוד  ,לעמדת המחבר אכן  ,יש יותר מקורטוב של שרירות
באבחנה בין פגיעות זעירות נפרדות לבין תהליך או התפתחות תחלואית  ,הן מן ההיבט

.

המהותי והן מן ההיבט התכליתי אשר להיבט המהותי  ,יש הגורסים  ,כי גם תהליך או
התפתחות תחלואית הם  ,ככלות הכל  ,תוצאת הצטברות של פגיעות זעירות  ,אולם מפאת

.

מיזעור הזמן בין פגיעה לפגיעה  ,התפתחותן נחזית כתהליך אם אלה הם פני הדברים  ,כי
אז מבחן הזכאות בהקשר הנדון  ,הוא מבחן כמותי ולאו דווקא מבחן מהותי  ,וגבול

הזכאות מוצב על  -פיו באורח

שרירותי .

ובאשר להיבט התכליתי אכן  ,ההסדר המוצע על  -ידי המחבר עולה בקנה אחד עם

תכלית החקיקה  .תכלית זו עניינה  ,בפריסת רשת הגנה ביטוחית על העובד כנגד סיכוני

.

העבודה על מנת לתמרץ אותו להשתלב במעגלות העבודה אם זוהי תכלית החקיקה  ,מה
נפקא מינה אם נפגע העובד כתוצאה מפגיעות זעירות פתאומיות או אם נפגע כתוצאה
מהעבודה תוך תהליך תחלואי מתמשך
()5

? !

תאונות בעת פעולות נלוות לעבודה

המושג " תאונת עבודה " לא שקט על שמריו  .במהלך השנים  ,הוגמשו תחומי הזכאות
24

 . 355 .ק ( Selvage LR 1921 ) 1

.ץ

Burrell (Charles) And Sons Ltd .

רמ " ח

ושס " ה -

סוגיות בתאונות עבודה מאת ד " ר שאול קובובי

421

.

והורחבו מעגלי הזכאים בתחום הביטחון הסוציאלי המחבר מתאר תהליך זה בשפתו
הציורית בפרק שיוחד לתאונות בעת פעולות נלוות לעבודה  ,וכך הוא אומד

:

" עיננו הרואות  :משהועמדה הגדרת תאונת עבודה על כנה  ,צבאו עליה מחנה רב של
מקרי גבול שהרי כול הגדרה  -מילה שנגזרה מן המילה גדר  -תוחמת תחום בין מה
שכלול בה לבין מה שמחוצה לה  ,ולעולם קיים לחץ של חלחול פנימה להכרה במקרי

.

גבול שייכללו בתוך ההגדרה  .תהליך סיפוחם של מקרים אלה  ,והתמזגותם לכלל
פעולות נלוות לעבודה  ,כחלק של ה ' תוך כדי '  ,תהליך של אוסמוזה משפטית  -התפתח
בעצלתיים  ,פעם מהר פעם לאט  .קצב התהליך הוחש משנות הארבעים של המאה
הנוכחיה ברוב הארצות  ,כאשר הועברה סוגיית הפיצויים לנפגע עבודה לתחום הביטחון

הסוציאלי " . 25
גם החוק וההלכה הישראליים לא פיגרו אחר המדינות הנאורות ופרסו חסות ביטוחית
.

גם על סיטואציות החורגות משעות וממקום העבודה בחוק הורחבה ההגנה על

סיטואציות שהבולטת בהן היא התאונה שבדרך עליה דובר לעיל . 26ואילו בהלכה
הפסוקה  ,הוגמש מבחן הזכאות ונפרש גם על תאונות שארעו בעשות העובד לאו דווקא

.

לתועלתה המיידית של העבודה  ,או לקידומו הישיר של אינטרס המעביד כך  ,כוסו
בכיסוי ביטוחי גם תאונות שארעו אגב פעילות אינצידנטלית לעבודה  ,או תוך פעילות
המתיישבת עם תנאי העבודה ובלבד שאותר קשר מוחשי בין הפגיעה לעבודה

). ( Work Connection
המחבר סוקר בפרק זה את הרקע להתפתחות ההלכה ומגמותיה בארץ ובארצות חוץ .
הוא מביא מגוון דוגמאות לסוגי פעילויות נלוות לעבודה שבמהלכן ארעו תאונות ואת
הדין שנחרץ בנסיבותיהן  .כך  ,מתייחס לדוגמא  ,לאכילה  ,לעישון  ,לנופש  ,לספורט ,
להצלת גוף או רכוש  ,להשתלמות  ,לפעילויות חברתיות במסגרת העבודה ולפעילויות

.

אחרות הוא עומד על מהות המבחן הקובע  ,הווה אומר  ,מבחן הקשר לעבודה  ,מבהיר
את מבחן האלימינציה  (the But- For 7080הננקט בנסיבות מסוימות  ,ומקנה מושג עד
כמה ניתן

" למתחם "  ,ולהכליל מכוחם תאונות נלוות בגידרה של תאונת עבודה. 27

(  ) 6הוועדות הרפואיות
לאחר שעבר נפגע עבודה את כל המשוכות הניצבות בדרכו  ,והגיע לזכאות העקרונית

.

המיוחלת  ,עוד נותר לקבוע את היקף הזכאות  ,טיבן וגובהן של גימלאותיו אלה מותנות

.

ונגזרות מאחוזי נכותו על קביעת שעור הנכות הופקדו בחוק ועדות רפואיות על שתי

דרגותיהן  ,והחלטות הוועדה בדרג הערעורי ( ועדה רפואית לעררים ) כפופה לביקורתו

של בית -הדין לעבודה בשאלת חוק בלבד .
25

26

27

ע 76 ,לספר .
ראו הסיטואציות האחרות הזוכות להגנה ביטוחית ,בסעיף  80לחוק על כל פיסקאותיו .
אכן  ,העבודה היא בדרך כלל ציר חייו של האדם העובד  ,וחלק ניכר מפעילותו גם מחוץ לאתר
העבודה סובב סביב ציר זה ואינו חף מזיקה לעבודה  .תחימת הגבול בהקשר הנדון  ,בין קשר

מוחשי לעבודה המצמיח זכאות לגימלת נפגעי עבודה לבין קשר רופף או ערטילאי שלא די בו
להקמת הזכאות הוא עניין לאינטואיציה משפטית ולשיקול דעת שיפוטי .

ע ' פורת

422

לקביעותיהן של הוועדות הרפואיות השלכות מעבר לנושאי חוק הביטוח הלאומי ,

.

לפי שהן מחייבות על  -פי  -רוב גם לעניין פיצויים בגין תאונות דרכים 28לא יפלא איפוא ,

כי מפאת השלכותיהן הנרחבות  ,מעסיקות החלטות הוועדות את בתי  -הדין חדשות
לבקרים  ,ופסיקה עניפה עוסקת בהן כל היבטיהן  .בפרק העוסק בוועדות הרפואיות ,
מושם הדגש על הביקורת השיפוטית~של בתי  -הדין לעבודה  ,היקפה וסייגיה  .המחבר
מתעכב על סמכויות הוועדות הרפואיות  ,דרכי פעולתן  ,עילות תקיפתן בבתי  -הדין  ,חובת
ההנמקה המוטלת עליהן  ,דרך חישוב הנכות  ,עילות הדיון מהדש ונושאים אחרים  .בכך
מאפשר המחבר לקורא התמצאות בשבילי החוק וההלכה  ,בכל הקשור לנושא הוועדות
הדפואיות. 29

(  ) 7נושאים נוספים
עד הנה דובר בסוגיות טיפוסיות מרכזיות העולות תדיר על שולחן הדיונים של בתי  -הדין

.

לעבודה אולם המחבר לא פסח גם על סוגיות שוליות ונדירות וגם אלה זכו בסיפרו

.

להתייחסות ולבאור כך  ,נדרש בפרק נפרד לפגיעות בנסיבות מיוחדות  ,כמו רצח ,

.

התאבדות  ,מעשה קונדס ותקיפה בפרק אחר הוא עוסק בהרחבה בנושא הבקע

.

המפשעתי  ,לו ייחד המחוקק הסדר מיוחד בחוק  ,והחמיר בתנאי הוכחתף 3לבקע
המפשעתי היסטוריה חקיקתית והלכתית משלו הזוכה לסקירה מקיפה המלווה בפירוט
ההלכות העקרוניות  ,שנפסקו בעניין זה .

לבסוף  ,מתייחס המחבר לרמ " ח ושס " ה כהאי לישנא  :הווה אומר לפגיעה באברים

ספציפיים בגוף האדם  ,וסוקר דוגמאות מתוך הפסיקה  ,כגון  :פגיעה בשמיעה  ,בראיה ,
במיתרי הקול  ,בגידים  ,בורידים  ,בשרירים  ,בדרכי הנשימה  ,פגיעה נפשית ומחלות
קרינה .

הנה כי כן  ,הונחה בפני הקורא  ,בספרו של ד " ר קובובי  ,תשתית רב  -צדדית  ,מתוך
הקשת המגוונת של סוגיות מתחום תאונות העבודה  ,ואין ספק כי יתרום המפר תרומה
נכבדה לכל המבקש להרחיב אופקיו במאסריה מורכבת זו .

28

29

30

סעיף 6ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  ,תשל " ה . 1975 -
לא מכבר התעוררה בפני בית  -הדין הארצי לעבודה השאלה בדבר חוקיות הרכבן של הוועדות
הרפואיות בדרך הקבועה בתקנות  .דעות השופטים נחלקו  :לדעת הרוב  ,אופן הרכבת הוועדות
לא חרג ממתחם הסבירות  .מאידך  ,סבר המיעוט  ,כי לוקות התקנות הקובעות את אופן הרכב
הוועדות בפגם קונסטיטוציוני ולפיכך אינן סכירות ( דכ " ע נב  01 - 22 /עזרא הכשה נ ' המוסד
לביטוח לאומי  ,פד " ע כה . ) 311
ראו סעיף  84לחוק  ,שעניינו בקע מפשעתי  ,המתנה את ההכרה בו כתאונת עבודה  ,בתנאי
הוכחה מוחלטים  ,שבהעדרם אין תקומה לתביעה  ,אלא במקרים נדירים ביותר  ,והם  :הבקע
המפשעתי הופיע כתוצאה ממאמץ לא רגיל בעבודה  ,הנפגע הפסיק עבודתו בעטיו של הבקע
ופנה לטיפול רפואי תוך  72שעות מעת הופעתו

.
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פרשנות במשפט כרך שלישי  :פרשנות חוקתית -
פרופ ' אהרן ברק
( הוצאת נבו ,

 942עמודים )

משפט הוא פרשנות ובית  -המשפט הוא הרשות המפרשת  .בתי  -המשפט את רב זמנם

מכלים על הניסיון לדלות את המשמעות המשפטית של הטקסטים המשפטיים לסוגיהם .
הטקסט המשפטי הציבורי ( חוקה  ,חקיקה ראשית וחקיקת משנה ) והטקסט המשפטי

הפרטי ( חוזה וצוואה ) הוא מסמך המקנה זכויות ומטיל חובות

אכיפות בבית  -משפט .

תפקידו של השופט הדן בסכסוך בין פרטים הוא לקבוע  ,על  -ידי פרשנות הטקסטים
המשפטיים מי זכאי ומי חייב .
" פרשנות חוקתית " הוא הכרך השלישי מתוך חמישה כרכי " פרשנות במשפט " של
 D " Dנשיא בית  -המשפט העליון  ,פרופ ' אהרן ברק  ,הממשיך שני כרכים שקדמו לו :

" תורת הפרשנות הכללית " ו " פרשנות חקיקה " .

הכנסת  ,בפועלה כרשות מכוננת  ,יוצרת טקסטים חוקתיים ( חוק  -יסוד  :כבוד  -האדם

וחירותו ,

חוק  -יסוד :

חופש

העיסוק ) .

טקסט חוקתי הוא טקסט בו מגבילה הרשות

המכוננת את הרשות המחוקקת ( הכנסת) מלפגוע בזכויות שהועלו למדרגה נורמטיבית

.

חוקתית כלומר  ,הפגיעה בזכויות החוקתיות אפשרית  ,אך זאת בתנאים אותם קבעה

הרשות המכוננת (למשל -

פסקת ההגבלה בחוק  -יסוד  :כבוד  -האדם וחירותו) .

לשיטתו של השופט ברק הטקסט החוקתי הוא מכשיר משפטי רב עצמה  " ,נשק לא
קונבנציונלי "  -משום שהוא מאפשר לבית  -המשפט לפסול חוק של הכנסת שאינו
עולה בקנה אחד עם דרישות השיריון של הטקסט

החוקתי .

אכן  ,לבית  -המשפט הסמכות לבטל חוקי כנסת הפוגעים בזכויות אדם חוקתיות ,

.

לאחר תהליך של פרשנות חוקתית החוקה היא מבצרם של זכויות האדם והשופטים הם
שומרי החומות  ,תפקידם הוא ליישם את רוח כבוד  -האדם וכיבוד האדם מלשון הטקסט

.

החוקתי לחיי המציאות
תורת הפרשנות החוקתית  ,המבוססת על תורת הפרשנות התכליתית שהוצגה בהרחבה

בכרך הראשון  ,נפרשת בשני חלקים

:

החלק הראשון בכרך בוחן שאלות יסוד של

.

פרשנות חוקתית במרכזן עומדת השאלה בדבר מקומה של כוונת יוצרי הטקסט החוקתי

.

בפרשנות שאלת המפתח היא מהו האיזון הראוי בין ההיבטים הסובייקטיבים של

.

התכלית ( כוונת היוצרים ) להיבטים האובייקטיביים (הכנת הציבור הנאור) לשיטתו של
השופט ברק בקביעת התכלית החוקתית יש לתת משקל מכריע לשיקולים האוביקטיביים ,

שעניינם הבנתה של החברה הישראלית המודרנית את אופיו של הטקסט החוקתי .
.

החלק השני בכרך מוקדש לשני חוקי  -היסוד החדשים בדבר זכויות האדם השופט

ברק בוחן את דרכי הפעלתה של הפרשנות החוקתית התכליתית עליהם תוך הדגשת

ספרים חדשים על המדף
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העובדה  ,כי הן זכויות האדם והן ההגבלות המוטלות עליהן יונקות ממקור

משותף .

לדיני המשפט החוקתי השפעה גדולה על עיצובה ועל דדכם של שיטת המשפט
הישראלי  .היקף השתרעותה של הפרשנות החוקתית תשליך  ,בין היתר  ,על מעמד
הרשויות הבכירות והיחסים ביניהן  .עקב כך הפך ספרו של השופט ברק למשמעותי מאד
מבחינה משפטית  ,וככזה יטביע בוודאי את חותמו על פסיקותיו של בית  -המשפט
העליון בעניינים

חוקתיים .

ספרים חדשים על המדף
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דיני חיובים  -חלק כללי  -פרופ ' דניאל פרידמן
( הוצאת אבירם ,

( עורך )

 740עמודים )

בהשתתפות  :מיגל דויטש  ,נילי כהן  ,שלום לרנר  ,מנחם מאוטנר  ,אריאל פורת
דיני החיובים מהווים חלק מרכזי מדיני המשפט האזרחי  .המיון לענפים שונים בדיני
חיובים מבוסס על רעיון היסור הנוגע להיווצרות החיוב  -דיני החוזים עוסקים
בחיובים רצוניים ומושתתים על העקרון שלפיו יכול אדם ליצור מרצונו חוזה מחייב ,

שבמסגרתו הוא נוטל על עצמו התחייבויות כלפי זולתו  .דיני הנזיקין מושתתים
האיסור לגרום נזק לזולת  .דיני עשיית עושר ולא במשפט מושתתים על הרעיון השולל
התעשרות של אדם על חשבון חברו .

על

לכל אחד משלושת ענפי החיובים ( מקור נוסף לחיובים הוא חיוב מן הדין  -למשל

חובת המזונות וכדומה ) דינים משלו  ,אלא שמספר שאלות עקרוניות נמצאות משותפות
לכל ענפי החיובים  ,ויתכן שעקב כך מצריכות שיטת פיתרון

כללית .

המחברים משתיתים את תורת החיובים הכללית על העיסוק בשלוש נקודות מוצא
משותפות לשלושת הדינים

:

.

היבטים רכושיים של החיוב  ,שיתוף בחיוב וקיום חיוב כספי להצגת תורת חיובים
כללית יש חשיבות על רקע חסרונו של דבר חקיקה ישראלי  ,המקיף שאלות כלליות
הנוגעות לדיני חיובים  .גישת המחוקק הישראלי בדיני חיובים היא פרגמטית ומשרד
המשפטים נמנע במתכוון מהכנת חלק כללי לחקיקה האזרחית המקומית שידמה ,
למשל  ,לחלק הכללי של ספר החוקים

הגרמני ( . ) 8 . 3 . 8 .
)

סעיף  ( 61ב ) לחוק החווים ( חלק כללי ) נועד למלא את החסר הנובע מהעדרו של חוק

.

כללי העוסק בדיני חיובים הוראת הסעיף היא ש  " :הוראות חוק זה יחולו ככל שהדבר
מתאים לעניין ובשינויים המחוייבים  ,גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל

חיובים שאינם נובעים מחוזה "  .סעיף

61

( ב ) הקנה לחוק החוזים מעין מעמד בכורה

בתחום דיני החיובים  ,דא עקא שאת היקף התפרשותה של הוראת סעיף

61

( ב ) כלומר ,

מתי " הדבר מתאים לעניין "  ,ו " מהם השינויים המחוייבים " לא קבע  .דיני חיובים
 החלק הכללי יהווה חומר עזר חשוב למשפטנים בבואם לקבוע את תחומי תחולתושל סעיף

61

( ב )  ,ובעיסוקם בפיתרון שאלות עקרוניות בדיני

חיובים .
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עוולות חוקתיות  -ד " ר דפנה ברק  -ארז
( הוצאת בורסי ,

 358עמודים )

האם השלטון צריך לפצות מפגינים בגין פיזור בלתי חוקי של הפגנה

?

הזכות החוקתית

להפגין  ,המהווה חלק ממכלול הזכויות הנגזרות מעיקרון חופש הביטוי  ,נפגעת ועמה

ההזדמנות לתת ביטוי אפקטיבי למחאה  .היכולת לארגן הפגנה נוספת אינה מספקת .
במקרים רבים ערכה של הפגנה הוא בשילוב המיוחד של מקום  ,עיתוי  ,אופן ארגון והלכי
רוח השוררים באותו מועד  .כל פעולת מחאה שבוחרים בה מנסה להשפיע על דעת

הקהל  ,סיכול של פעולה כזו הוא החמצה של ההזדמנות להשפיע .
האם הזכות להפגין היא אינטרס מוגן  ,כך שפגיעה בו היא עוולה של השלטון
המחייבת פסיקת פיצויים

?

שיטת המשפט הישראלי מכירה בזכויות היסוד של הפרט  ,העומדות ליחיד ביחסיו

.

עם הרשות ההכרה המשפטית משמעותה כי זכויות אלה הן בנות אכיפה בבג " צ  .מערכת

הסעדים שבג " צ מעניק ל " נפגעים החוקתיים " מושתתת על צווים  -הציווי הוא הסעד

.

המשפטי החזק ביותר  ,הוא אכן מענה מושלם להפרות עתידיות חיסרון סעד הציווי הוא
בהתמודדותו עם נזקי העבר .
הפיתרון אותו מציעה ד " ר ברק  -ארז בספרה הוא לחרוג מהמסגרות המקובלות ,
שיוצרות חציצה בין המשפט הפרטי והמשפט הציבורי  ,ולהשתמש בסעד אזרחי מובהק ,
סעד

הפיצויים .

כיצד יש לבצע מעבר זה ? לאחר סקירה השוואתית נרחבת מגיעה המחברת למסקנה
כי הבסיס הנורמטיבי המתאים ביותר לתביעת הפיצוים החוקתית בישראל נמצא כעוולת
הרשלנות.

עוולת הרשלנות מניחה תפיסה של חובת והירות שבמהותה דומה לחובות שהוטלו
על השלטון מכוח פסיקת בג " צ  .בלשונה של המחברת  -חובת זהירות חוקתית  .נורמות
המופרות כתהום המשפט הציבורי יכולות להיחשב כהפרה של חובת הנהירות הנזיקית
כך שישמשו בסיס

לתביעת פיצויים .

אכן  ,מערך התרופות החוקתי נלווה למערך הזכויות החוקתי  .מכאן שחשיבותה

.

החוקתית של התרופה אינה נופלת מחשיבותה של הזכות עצמה בלא תרופה מתאימה

עשויה הזכות להישאר ככלי ריק  .העיקרון המשפטי היסודי הוא שבמקום בו זכות שם גם

תרופה .
הספר מציג את השיקולים שבבסיס התפיסה של עוולות חוקתיות כפי שבאו לידי
ביטוי במדינות אחרות בעולם תוך יישום למשפט הציבורי

הישראלי .
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דיני תכרות חלק שלישי  :העקרונות הבסיסיים של דיני
חברות בישראל -

עו " ד יוסף כהן
( הוצאת איריסים ,

842

עמודים כולל

מפתחות )

כרר זה הוא הכרך השלישי והאחרון של המחבר בסדרת הספרים " דיני חברות "  ,אשר
נועדה לרכז לפרש ולבאר את מכלול הסוגיות והעקרונות הבסיסיים של דיני החברות

בישראל .
מטרתו של ספר זה הינה לתאר את דיני הפירוק  ,החיסול והשיקום הנוהגים  ,להצביע
על ליקויים וחסרים  ,ולהציג פתרונות והסדרים בסוגיות השונות  ,כל זאת תוך השוואה
לשיטת המשפט

האנגלו  -אמריקאי .

המחבר בראשית דבריו מדגיש את חשיבותם הגוברת של דיני הפירוק לאור כניסתן

.

של חברות רבות לקשיים פיננסיים שהובילו לבסוף לפירוקן ולחיסולן לדעת המחבר ,
דיני הפירוק הנוהגים בישראל לא התאימו עצמם למציאות הכלכלית  ,הם אינם תואמים
את צורכי המשק  ,ואינם מסייעים במציאת פתרונות הולמים לבעיות הסבובות העולות

במהלך הפירוק .
בשער הראשון של ספרו מתאר המחבר במבוא כללי את הליך הפירוק ושלביו

השונים  ,תוך הבחנה בין סוגי הפירוק ודיון בעקרונות כלליים שיחולו על חברה בפירוק .
בשער השני דן המחבר בעילות הפירוק מרצון  ,תוך תיאור ההבדלים בין פירוק מרצון

בידי נושים לבין פירוק מרצון בידי חברים  .השער מסתיים בתוצאות הפירוק מרצון
והשלכותיו .

השער השלישי דן במעמדם של האורגנים בפירוק מרצון  ,מהותם  ,סמכויותיהם ,
זכויותיהם וחובותיהם  ,תוך הדגשת איפיוניהם

המיוחדים .

בשער הרביעי מתייחס המחבר לפירוק בידי בית  -המשפט  ,עילותיו ותוצאותיו וכן
לאורגנים בפירוק בידי

בית  -המשפט .

בשער החמישי מרוכז דיון בעניין היקף מסת הנכסים העומדים לחלוקה בין נושי
החברה  ,בהרחבת המסה  ,בדרכים לאיסוף נכסי המסה ומימושם  ,בחלוקת המסה ובסדרי

הנשייה .
בשער השישי מתמקד המהבר כנושא שיקום התכרות  ,אירגונן מחדש  ,הסדרים

ופשרות  .במקרים מסוימים יש לשיקום  ,לארגון מחדש של חברה או להסדר נושים ,
יתרונות רבים על פני הפירוק  ,שכן הם עשויים לגרום לכך שהנושים יקבלו סכום גבוה
הרבה יותר מהחברה וימנעו ממנה  ,מעובדיה  ,מצדדים שלישיים ומבעלי מניותיה הפסד
כספי והרס מקור הפרנסה  .המחבר מדגיש שגם אם ניסיון השיקום לא יצליח במלואו ,
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תכניס בדרך כלל מכירת החברה " כעסק חי " רווח גדול יותר מאשר מכירה כפויה ,
המתבצעת בלחץ נושה אחד  ,אשר לנגד עיניו האינטרס הצר שלו בלבד  .המחכר מציע
התייחסות לשיקולי כדאיות השיקום  ,מהיבטים שונים  ,תוך בחינת התועלת והנזק שיביא

.

השיקום לצדדים השונים בשער השביעי דן המחבר במחיקת חברות  ,חיסולן והחייאתן ,
בסדרי הדין הנוהגים בפירוק  ,בפירוק חברה זרה ובכינוס

נכסים .
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אימוץ ופונדקאות  -עו " ד אמנון בן  -דרור
( הוצאת קוק ,

 603עמודים )

נושא ספר זה  ,העוסק בסוגיות האימוץ והפונדקאות  ,העסיק מגורים רבים בציבור והוא

.

ממשיך לעמוד במרכז ההתעניינות הציבורית אף שהנושאים הינם שני מוסדות

משפטיים שונים  ,הרי שהם קשורים ביניהם בקשר ברור  :שניהם נוצרו על רקע הקושי
שמקורו באי  -פוריות ומצוקת זוגות חשוכי ילדים  ,שניהם באים לסייע בפיתרון נאות
לבעיותיהם

ולסבלם .

הספר מחולק לשני חלקים  .החלק הראשון עוסק באימךן .
המחבר בחר לסקור את סוגי האימרן בישראל  ,לרבות אימוצם של ילדים בעלי צרכים

.

מיוחדים בספרו מנסה המחבר לנתח את העיקרון המנחה באימתן ילדים  ,עיקרון " טובת
הילד " ואת הסיבות שהביאו לתיקון חוק האימוץ והשלכותיו  ,כמו גם את התנאים
שנקבעו למתן צו אימוץ  .פרק מיוחד הוקדש לתוצאות האימוץ וזכויותיו הרכושיות של
הילד המאומץ  ,ופרק אחר מטפל

בסוגיית ביטול האימרן .

הפרק התשיעי עוסק בשאלת חטיפות ילדים לצרכי אימוץ ופרשת האימוצים הבלחי

חוקיים בארץ ובעולם הרחב  .פרק נוסף דן בדרכי האימוץ ובטיפול המנהלי  -מוסדי
הקשור בכך  .הספר סוקר את גישת המשפט העברי לאימרן וגיור מאומצים ומתייחס אף
לחשיבות הגיור באימתן

קטין .

פרק אחר מתייחס לנושא אם פונדקאית בהקשר עם הצורך באימוץ ילד שנולד בדרך
זו והתחליפים למוסד האימוץ  .הספר כולל סקירת המצב המשפטי בנושא האימונן

.

בשיטות משפט זרות המחבר אף בהן את השלכות החוק והפסיקה בנושאי אימוץ
בישראל על מגזרים חברתיים

מיוחדים .

חלק זה של הספר מסתיים בהצעותיו והמלצותיו של המחבר בנושאי אימתן  ,זאת תוך

התייחסות להצעת החוק שהוגשה  ,לתיקון חוק האימוץ והפיתרונות שהיא מציעה  .חלקו
השני של הספר  ,אשר נכתב על  -ידי המחבר בשיתוף עם עו " ד דנה געתון  -גולד  ,מתייחס

למוסד הפונדקאות  ,תופעה שמהווה חלופה עיקרית לאימוץ  ,ובה בני  -זוג מתקשרים
בחוזה עם אשה במטרה שזו תשמש עבורם אם חילופית או פונדקאית  .כך שגנטית שייך
הצאצא לאחד מהם ( אם חילופית )  ,או לשניהם גם יחד ( אם

קיימות שאלות חברתיות  ,משפטיות

פונדקאית ) .

בנושא זה

והלכתיות רבות .

פרק מיוחד נועד להקדים רקע רפואי בנושאי תהליך ההפריה הטבעי  ,בעיית

אי  -הפוריות וסוגיית ההפרייה

החוץ  -גופית .

בהמשך נבדקו שאלות זכויות היסוד ,

העולות בהקשר עם הפונדקאות ונבחנה השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו

התשנ " ב . 1992 -

הספר דן בדרך קביעת האבהות והאמהות ובשאלת זכויות החזקה

בילד  .נסקרת שאלת מעמדו המשפטי של העובר והשלכותיה של תקנת  -הציבור על
הנושא  .פרקים אחרים הוקדשו לניתוח שאלת חוקיות חוזי הפונדקאות וההשלכות של
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.

אי  -קיום תנאי מתנאי החווה נבחנה שאלת גמירות הדעת וזכותו בירושה של מי שנולד

לאם פונדקאית והוצגו הגישות השונות לאימהות חילופיות /פונדקאיות אלטרואיסטיות .
אף בחלק זה ישנו מחקר השוואתי לגבי המצב החוקי וההלכה הפסוקה במדינות
שונות  ,במיוחד בארה " ב שבה נושא הפונדקאות מהווה נושא מרכזי וזאת בהשוואה
למצב המשפטי

בארץ .

חלק זה של הספר מסתיים בסיכום ההתפתחויות ובהמלצות המתייחסות לדו " ח ועדת
אלוני שהוגשה לשרי המשפטים

והבריאות .

בהקדמה לספר מביע השופט יהושע גרוס את עמדתו בנוגע להסדר משפטי רצוי ,
לפיה  " ,אין ספק  ,כי ראוי שיוקדשו מירב המאמצים להעלאת פתרונות בחקיקה ובפסיקה

בתחום כאוב זה  .ספרו של עו " ד בן  -דרור מהווה נדבך חשוב בעניין זה  ,וברי שיתרום

תרומה חשובה לשיפור המצב ולחשיפת ההסדרים והפתרונות הרצויים " .
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מס הכנסה  -ד " ר אמנון רפאל בהשתתפות ירון מהולל
( הוצאת שוקן ,

 736עמודים )

המיסים אינם עומדים בחלל הריק בזכות עצמם  ,ואין הם מהווים ישות עצמאית הקיימת
בנפרד מכל הסובב אותה  .המיסים הינם מכשיר  ,המשמש את הממשל לשפע של מטרות

 החל בגיוס כספים ועד להכוונת הזרמים הכלכליים והחברתיים השונים במשק .דיני המיסים יוצרים את המסגרת המאפשרת הוצאת המטרות לפועל  .מס הכנסה הוא
אהד ממרכיכיה הראשיים והמקיפים של מערכת המיסים  ,ואף

אחד המורכבים שבהם .

הספר נועד לשמש כלי עזר לכל העוסקים בתחום דיני מס ההכנסה  ,ויקל עליהם
להתגבר על הקשיים הרבים  ,להבנת דינים

אלו .

הספר מהווה מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת  ,לכרך הראשון בחיבור  ' -מס

הכנסה '  .מאז המהדורה הראשונה  ,גברה והתעצמה החקיקה הפיסקלית וכמעט שלא

נותר תחום ' בלתי נגוע '  .עם זאת יסודות השיטה כמעט שלא עורערו  .האינפלציה נחלשה
ונראה שהוראות רבות שחנקקו במיוחד לשם כך  ,שוב אינן במרכז העניין הפיסקלי .

בעיות מסורתיות יותר חזרו לתפוס מקומן במוקד

הדיון .

אכן  ,המחבר מתרכז בעקרונות היסוד של שיטת המס בישראל  .מטרתו להקיף את
הכללים המונחים ביסוד דיני מס הכנסה ולבדוק הדינים הסטטוטוריים שמסדירים
סוגיות מסוימות באורח

מפורט .

בין הנושאים המטופלים -
* הגדרת ' הכנסה ' ו ' הכנסה חייבת '  -דיון במבחן המבדיל בין קרן

לפירות .

* בסיס המס  -אין לך הכנסת פירות  ,אלא אם כן היא נובעת מאחד מהמקורות
המוזכרים בסעיף  2לפקודת מס הכנסה  .ישנן הכנסות שמקורן ברור  ,אך מהותן מעוררת
קשיים כגון  -דין פיצויים  ,מענקים  .לגביהן קובעת הפקודה הוראות

*

הכנסות פטורות ממס  -כגון -

מיוחדות .

מפעל הפיס  ,עיוורים ונכים  ,נציגים דיפלומטיים .

* הוצאות מוכרות במס  -מס הכנסה מוטל רק על הכנסתו החייבת של הנישום ,
דהיינו  ,הסכום הנותר לאחר ניכויים וקיזוזים המחבר מפרט אלו הוצאות מותר לנכות

.

ואילו אסורות

בניכוי .

* חשבונאות מס  -מהו המועד שבו יש להתחשב בהכנסה או בהוצאה לצורך
קביעת ההכנסה החייבת ? התשובה תלויה במידה רבה בשיטה לרישום

ההכנסות .

המחבר סוקר שיטות שונות על יתרונותיהן

וחסרונותיהן .
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ארה " ב  -הליכים והלכות  :מדריך שימושי לחוק ,

נוהל ומידע  -עו " ד ליאון פיין
( הוצאת בורסי ,

 499עמודים )

" החוק אינו קיים במערכת סגורה בתוך עצמה  ,אלא ניזון מהחיים "  ( .פליקס פרנקפורטר
שופט בית  -המשפט העליון בארה " ב ) .
מערכת משפטית של מדינה כלשהי מועילה  ,רק אם היא מוכרת לאזרחיה ולאנשים
אחרים  ,אשר לפי העניין עשויים לעמוד מולה  .בעולמנו  ,המערכות הכלכליות הולכות

.

והופכות שלובות זו בזו  ,עד כי יש המדמים אותן  ,בהגזמה  ,ל ' כפר קטן ' לכן יש כורח
להכיר  ,לא רק את השיטה המשפטית המקומית  ,אלא גם את השיטות המשפטיות של
ארצות עימן יש לנו קשר יציב

ומעמיק .

ההבדלים בין ארה " ב לישראל  ,רבים ומהותיים  .העדר מידע מהימן על הזולת  ,יוצר

.

אי  -הבנות אצל שני הצדדים ספרו של עו " ד פיין  ,נועד לתת תדרוך מעשי על דיני ארה "ב

ונוהליה  .מוצגים מבחר נושאים המתאימים במיוחד לישראלי המצוי  .אין בטקסט
אזכורי פסיקה וסעיפי חוק  ,משום שהספר דז בעקרונות כלליים ולא מתיימר להיות מקור
לימודי בסגנון הקלאסי  .הקורא ימצא בו הפניות למידע משלים  ,ובין היתר  ,לפרשנות
מקצועית

ופסיקה .

הספר מחולק לשלושה חלקים -

חלק ראשון  -רקע כללי  -מציג מבוא על  :האמריקנים  ,הממשל  ,מערכת המשפט ,

המשפטן ומקצועו  ,הכלכלה  .כך למשל נלמד מחלק זה  :איך לקבל רישיון לעיסוק
בעריכת  -דין בארה " ב  .מה מעמדו של פרקליט אמריקני  .איך נרשמים ללימוד משפטים

בארה " ב .
חלק שני  -דינים והלכות  -ארבעה עשר פרקים הדנים בנושאים המשפטיים ,

.

הרלוונטיים ביותר לישראלי  -החל בחוזים וכלה בעונשין אפשר למצוא תשובה

לשאלות  :כיצד נישאים לאזרח אמריקני  ,איך מתגרשים ממנו  ,זכויותיו וחובותיו של בן

.

הזוג בארה " ב בכל הנוגע לקשר הנשואים אפשר למצוא תשובה כיצד ומתי מקבלים

ירושה שהותיר מוריש אמריקני ואלו הוצאות ומיסים חלים עליה  .מה דינו של ישראלי

שנפל קורבן בארה " ב למעשה פלילי  .מה דינו אם נחשד בפלילים  .כיצד יכול ישראלי
שניזוק בתאונת דרכים בארה " ב לזכות בדמי נזיקין  ,איך שוכרים או קונים או מוכרים

דירה  /מכונית בארה " ב ועוד מצבים רבים שכול ישראלי מועד להקלע לתוכם בארה " ב .
חלק שלישי  -מידע שימושי  -מורכב מנושאים משלימים  :החוקה הפדרלית

באנגלית ובתרגום לעברית  .דרך לקבלת מידע מהממשל האמריקני  .שימוש בספריה
המשפטית בארה " ב  ,סחר  -אזכור מקורות מידע בישראל בהם ניתן ללמוד את הנושא .

תקשורת ומשא  -ומתן  -דרכי ניסוח מכתב עסקי  ,נוסח מזכרים  ,נוהג טלפוני  .לימודים
 -רישום

לאוניברסיטאות .

בסוף הספר לקסיקון מונחי יסוד בשתי הלשונות  ,ערוכים לפי סדר

הא  -ב .
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משפט הקהילייה

האירופית :

היבטים רלוונטיים למשפטן ואיש העסקים הישראלי -
עו " ד ערן א ' לב
( הוצאת בורסי ,

589

עמודים כולל

מפתחות )

הקהילייה האירופית על שלוש מאות שישים מיליון אזרחיה  ,הינה שותף הסחר הגדול
ביותר של מדינת ישראל  .קרוב לשישים אחוז מסחר החוון של ישראל  ,נעשה עם
המדינות החברות בקהילייה  .קרוב לוודאי כי היקף סחר זה  ,יגדל עם ההצטרפות הצפויה
של מדינות חברות נוספות לאיחור האירופי  .מכאן  ,שהכרת יסודות המשפט של
הקהילייה האירופית  ,הינה חיונית לכל משפטן ואיש עסקים ישראלי  ,שבא במגע עם
הקהילייה או עם אחת

המדינות החברות בה .

עו " ד ערן לב  ,מציג בספר זה באופן תמציתי  ,את ההיבטים של משפט הקהילייה ,

הרלוונטיים לעבודתם היומיומית של עורך  -דין  ,סטודנט או איש עסקים ישראלי .
הספר יוכל לשמש את המשפטן הישראלי גם לצרכים השוואתיים  ,בעיקר בתחומים
בהם טרם הצטברה פסיקה ישראלית מספקת  ,כגון חתומי ההגבלים העסקיים או

המשפט הבינלאומי הפרטי  ,ואשר ניתן לעשות בהם שימוש בחקיקה ובפסיקה האירופית .
הספר מחולק לששה פרקים -
פרק ראשון  :עוסק בשאלה מהי הקהילייה האירופית  .הפרק עובר מרקע היסטורי
לסקירת צורות אחרות של הסכמי סחר ושיתוף פעולה כלכלי  ,ומסיים בדיון בשלוש
אמנות  :אמנת רומא  ,אמנת החוק האירופי האחיד ואמנת

מסטריכט .

.

פרק שני  :עניינו משפט מנהלי המחבר דן במבנה המוסדות  ,החקיקה הקהילתית
וביקורת שיפוטית ישירה ועקיפה  -כולל התרופות המשפטיות העומדות לרשות
יחידים

וחברות .

פרק שלישי  :דיון בשוק המשותף  :חופש התנועה של סחורות  ,בני אדם  ,שרותים  ,הון

ותשלומים .
פרק רביעי  :עוסק ביחסי החוון של הקהילייה האירופית  .הפרק דן במסגרת המשפטית
 -סמכות הקהילייה לכרות הסכמים  ,מריניות מסחרית המשותפת  ,הסכמי הקהילייה

עם מדינות שלישיות .
פרק חמישי  :עניינו דיני התחרות ( הגבלים עסקיים ) בקהילייה האירופית  :הסכמים

החלטות ונהגים אסורים ( סעיף

85

לאמנה )  ,ניצול לרעה של עמדת שליטה ( סעיף

86

לאמנה )  ,מיזוגים וריכוזי שליטה  ,התחולה האקסטרוטוריאלית של דיני התחרות ,
המסגרת הדיונית ודיני התחרות והגנה על זכויות קנין

רוחני .

פרק שיקוי  :מתמקד במשפט בינלאומי פרטי  .הפרק דן בהסכמי בריסל ולוגנו לברירת
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שיפוט ואכיפת פסקי  -דין בעניינים אזרחיים ומסחריים וכן בהסכם רומא לברירת הדין
החל על חיובים חוזיים .
בפתח הספר מדגיש המחבר שמהלך כתיבתו היה רצוף בהתאמות ושינויים  ,נוכח
הארועים הדרמטיים שארעו  ,כגון אשרור אמנת מסטריכט  ,האיחוד האירופי והחשוב
מכל  ,מבחינת הקורא הישראלי

:

ממשלת ישראל ונציבות הקהיליה פתחו לבסוף

במשא  -ומתן לקראת חתימתו של הסכם כלכלי ופוליטי חדש .
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גבולות הסבלנות והחירות  -תיאוריה ליברלית והמאבק
בכהנאות  -ד " ר רפאל כהן  -אלמגור
( הוצאת נבו ,

 353עמודים )

.

" סובלנות הינה תוצר הכרחי של היותנו בני אנוש כולנו תוצרים של שבירות וקלות
דעת י עלולים לשגות ולבצע טעויות  .זהו העיקרון הראשון של חוק הטבע  ,העיקרון

הראשון של כל הזכויות האנושיות  .להיות חופשי באמת  ,פירושו להיות בעל עוצמה
לעשות  .כאשר יכול אני לעשות את אשר ברצוני  ,זוהי

חירותי עבורי " .

במילים אלו של וולטר  ,פותח המחבר את ספרו .
עניינו של הספר בתפישות הסובלנות והחירות העומדות בבסיס משטרים דמוקרטיים

.

ליברליים השאלה מה צריכים להיות גבולות הסובלנות והחירות  ,לא זכתה לטיפול

.

ממצה בעבר ליברלים מעדיפים לעסוק בחופש ובסובלנות  ,אולם אין הם ששים לקבוע
גבולותיהם  ,משום

חששם מ " סנדרום המדרון התלול " .

המחבר מציע מנגנוני הגנה עצמית לדמוקרטיה ודרכים להתעמת עם איומים על

קיומה .
חלק ראשון  -תיאורטי  -דיון במספר תאוריות ליברליות  ,ביניהן אלו של ג ' ון

.

סטיוארט מיל  ,ג ' ון רולס  ,רונלד דוורקין מטרת הדיון להכיר בהכרח לקיומן של

.

סובלנות וחירות  ,ולהתוות גבולותיהן טענתו המרכזית של המחבר היא  ,שכל צורת

.

ממשל מתאפיינת בכך שיסודות השיטה עלולים לפתוח פתח לחורבנה הדמוקרטיה

.

אינה יוצאת דופן טמון בה " מלכוד דמוקרטי "  .חברות ליברליות טוענות בזכות עקרון

.

הסובלנות  ,המניח שיש להתיר ביטוי דיעות בלא לצנזר תוכנם של דברים אותם ליברלים
מגלים סימנים של חוסר מנוחה ביחס להשקפות קיצוניות  ,המבטאות שנאה או בוז

.

ליסודות החוקתיים והדמוקרטיים של החברה הליברלית האם עלינו לסבול את אלו
המגלים חוסר סובלנות ביחס לעקרונותינו הסובלניים

?

האם יש להציב איסורים על

חברות או על פעילות בארגונים המחזיקים בדוקטרינות

מהפכניות ?

מודגש הצורך

הסובלנות  ,כיבוד זולת הדדי  ,חופש ביטוי  ,ומנגד קיימת החובה להציג מגבלות .
ניתוח פרשת סקוקי מוביל לחלקו השני של הספר  -יישום התאוריה להקשר
הישראלי .כיצד ישראל התמודרה עם אתגרים שביקשו לחתור תחת קיומה  .מרבית הדיון
מתמקד בתופעת הכהנאות  :תנועת כך  ,רעיונותיה ופעילותה נבחנים השיקולים

.

הנורמטיביים והתקדימים שהנחו את בית  -המשפט העליון בהחלטותיו בעניין כהנא

.
(  , ) 1953סברי ג ' רייס (  ) 1964וירדור ( . ) 1965

ותנועתו תשומת הלב מתרכזת במגילת העצמאות ובתקדימים העיקריים  -קול העם
ותנועת כך להשתתף בבחירות

1984

המחבר מנתח את הנסיונות למנוע מכהנא

והחלטת ניימן שהעניקה לו חרות זו  .נסקר תיקון

חוק יסוד הכנסת  ,שאוסר השתתפות מפלגות בעלות מצע אנטי דמוקרטי או גזעני או
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שולל אופיה היהודי של המדינה  ,והחלטת ניימן

( ) 1988

.

בעקבותיו בהמשך  ,דיון

בהתפתחויות מאז פסילת רשימת כך לכנסת.
המחבר מסיק כי ניתן להגביל את חירות הביטוי רק על פי עקרונות ההיזק והפגיעה .
קיים הבדל בין הכרה בזכות להביע גידופים גזעניים  ,לבין לגיטימציה לרשימה גזענית
להיבחר לכנסת  .אם מותר לרשימה להתחרות בבחירות  ,הרי נוכל צפות שאותה רשימה

תבקש להגשים את מצעה .

מאבק נגד השקפות אנטי דמוקרטיות  ,כגון גזענות  ,מחייב גם מאמץ חינוכי ופוליטי .
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חברות ממשלתיות  -תחולת המשפט המנהלי -

ד " ר אברהם הנרפט
 730עמודים )

( הוצאת בורסי ,

תחום דמדומים קיים בין המשפט הציבורי לבין המשפט הפרטי  .כך גם שורר חוסר

בהירות ביחס למיקומן של חברות ממשלתיות במערכת המשפטית  ,בעידן של הפרטה .
ההליך הכלל  -עולמי של התפתחות תאגידים לאומיים  ,ובכללם  ,החברות הממשלתיות

מתואר על  -ידי ועדת ברק ( דו " ח הוועדה להכנתה של הצעת חוק החברות הממשלתיות
בראשות פרופ ' ברק תשל " א  , ) 1970 -כ " תנועת מטוטלת הנעה מקיצוניות אחת לשניה

ובסופו של דבר  -נעצרת באמצע

הדרך " .

בקצה האחד של תנועת המטוטלת  -מתנהלת הפעילות העסקית של המדינה ,

.

כמחלקה ממשלתית הסדר כזה נעדר גמישות ויוזמה עסקית  ,אבל מבטיח פיקוח הדוק
של הרשות המבצעת וביקורת

פרלמנטרית .

בקצה האחר של תנועת המטוטלת  -נהוגה מדיניות לפיה  ,גוף המשמש את כלכלת
המדינה על  -ידי מילוי תפקיד משקי  ,צריך לפעול באופן עצמאי  .הסדר כזה נהנה
מגמישות עסקית מירבית  ,אבל סובל מהעדר פיקוח ממשלתי על הפעילות העסקית של

המדינה .
בוועדת ברק נעשה ניסיון לתור אחר דרך  -ביניים  ,שתשלב בין פיקוח ושליטה

.

ממשלתית  ,לבין גמישות ועצמאות עסקית כך נולדה הצעת חוק חברות ממשלתיות ,

ששמשה בסיס לחוק משנת . 1975

הוועדה ציינה שהחברות הממשלתיות מהוות שביל

והב בין הפרטה מלאה לבין ניהול על  -ידי הממשלה  .הן יצור כלאיים אשר פיקוח ציבורי

ואמות -מידה של ניהול המאפיין גוף פרטי  ,משמשים

בו בערבוביה .

מהי אותה תכונה ייחודית שיש לחברה ממשלתית ומצדיקה קיומה
בספרו  ,ד " ר אברהם

וינרוט .

?

על כך משיב

מסקנתו בתמצית היא  ,שהחברה הממשלתית כפופה

לנורמות המשפט הציבורי  ,במקום בו לא קיימים תנאי שוק חופשי  .מאידך  ,היא פטורה
מנורמות אלו במקום שמחייבים כך תנאי השוק  .לפיכך  ,קיים תחום בו הקמת חברה
ממשלתית עדיפה על האלטרנטיבות משני צידי המטוטלת  :העדיפות על  -פני גוף עצמאי

מתבטאת בהסרת החשש לשרירות והפלייה פסולה  ,מקום בו לא קיימת תחרות חופשית .

החשש מוסר על  -ידי החלת נורמות מהמשפט הציבורי על חברות ממשלתיות .
עדיפות על ניהול פעילות עסקית כמחלקה ממשלתית מצויה ביעילות היחסית של
החברה הממשלתית  ,בהשוואה למחלקה של משרד ממשלתי  ,וביכולת של חברה
ממשלתית להשתחרר מנורמות המשפט הציבורי  ,כאשר צרכים עסקיים חיוניים מחייבים

זאת .
המהבר סוקר בספרו את מטרות הקמת החברות הממשלתיות וההשלכות המתבקשות

438
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מכך  .נבחנת הזיקה ההדוקה בין החברה הממשלתית לממשלה מוצג מבנן הפנימי של
החברות הממשלתיות ואמצעי הפיקוח עליהן  .מפורטות חובות האימון העשויות לחול

על דירקטוריונים ונושאי משרה בחברות  -ממשלתיות  .נבחנים עקרונות ספציפיים של
המשפט המנהלי כגון  -החובה לקיים הבטחה מנהלית  ,הלכת ההשתחררות מחוזה

רשות  ,חובת ההנמקה  .עקרונות אלה מיישם המחבר על חברות ממשלתיות .
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מעדים במשפט האזרחי  :הלכות צווי מניעה  -אריה שחם
( הוצאת בורסי ,

צו מניעה

321

)prohibitory Injunction

עמודים כולל

01

מפתחות )

 , ( Restrictiveהוא צו המונע מאדם או

מאישיות משפטית כלשהי לעשות פעולה מסוימת  .סעד משפטי זה  ,מהווה את אחת

התרופות השימושיות התכליתיות והחשובות של מערכת המשפט המודרני  .שורשיו
צמחו ועוצבו על ידי מערכת דיני היושר שפותחה באנגליה  ,בבתי  -המשפט של

ה ~. chancery -

במהלך השנים השתרשה ההכרה בחשיבות צווי המניעה בדין האנגלי ,

.

ובעקבותיו גם בדין הישראלי ההכרה בסעד בסיסי זה  ,חדרה לשיטת המשפט הנהוגה
בארצנו על ידי הפסיקה והפכה נר לרגלי בתי  -המשפט הדנים במשפטים

בסעיף

75

אזרחיים .

חוק בתי  -המשפט תשמ " ד  , 1984 -מעניק המחוקק לבתי  -המשפט סמכות

.

רחבה לתת צווים זמניים או קבועים על  -פי שיקול דעתם בתי  -המשפט פיתחו עקרונות

וכללים שעל פיהם יוחלט באילו מקרים יסרב  .במשך השנים חלה התפתחות הדרגתית
ועקבית בהכרת בתי  -המשפט בסעד של צו המניעה  ,והם העניקו לו צביון משפטי מוכר ,

מקובל ומחייב .
צווי המניעה נועדו להגן על זכותו של הפרט  ,למנוע ממנו פגיעה המבוצעת או
העומדת להתבצע על ידי אחר  ,או למנוע את המשכה של פגיעה כזו  .בית  -משפט יושיט
הסעד כתרופה שמטרתה להגן על זכות קיימת לאחר ששקל ומצא כי מן הראוי להגן

.

עליה האינטרס שבתי  -המשפט הדנים בבקשה למתן צו מניעה מגינים עליו עשוי להיות

אינטרס אישי או אינטרס רכושי מוגדר כלשהו  .יש וההכרעה בבקשה לצו מניעה זמני
היא גורלית לגבי תוצאות המשפט גופו  ,כבר בראשיתה של ההתדיינות  .לעיתים משמש
סעד זה תרופה יעילה לשם הגנה על זכויות מהותיות בתחומיו המגוונים של המשפט

האזרחי  ,עד להכרעה הסופית כפי שתגובש על  -ידי

פסק  -הדין .

החלק הראשון של הספר  ,בוחן את הכללים והעקרונות שפותחו על ידי פסיקת
בתי  -המשפט ומלומדי המשפט במשך השנים ואשר לאורם מפעיל בית  -המשפט את
שיקול דעתו אם להעתר לבקשה למתן צו

מניעה זמני .

החלק השני דן ביישומם הלכה למעשה של הכללים והעקרונות המנחים את
בתי  -המשפט בהכרעותיהם השיפוטיות בעתירות  ,תוך שמירה על האיזון בין האינטרסים
השונים והמתנגשים של בעלי  -הדין

.
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יסודות והלכות בדיני מקרקעין
כרך ראשון  -המרשם ופעולות במקרקעין

עו " ד אריה אייזנשטיין
הוצאת בורסי ,

 447עמודים )

~
ספרו של אריה אייזנשטיין מהווה מהדורה שניה לכרך ראשון מבין ארבעה  .ברך זה
עוסק במרשם ופעולות

במקרקעין .

במבוא נסקרת בקצרה ההסטוריה של דיני המקרקעין בישראל ; ההתחלה  ,בחקיקה

העותומנית מהמחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  .כתקופה זו סווגו הקרקעות

.

לסוגים שונים  ,כשעל כל סוג חל דין מיוחד בהמשך  ,שנות העשרים של המאה הנוכחית
ואילך  ,שררו החוקים המנדטוריים  .הממשל הבריטי שאף להנהיג רישום מסודר כפנקסי
מקרקעין  .סדרי רישום אלה חלו עד לחקיקת חוק המקרקעין משנת תשכ " ט , 1969 -

שהתקבל כישראלי עצמאי המנותק ממקורות המשפט האנגלי  .חוק זה ביטל את חוקי
הקרקעות העותומניים ואת הפקודות המנדטוריות שעניינם מקרקעין  ,למעט הפקודה

המנדטורית להסדר זכויות במקרקעין משנת . 1928

במשך השנים שחלפו מאז תהילתו

של חוק המקרקעין ועד היום  ,נדונו סעיפי החוק בבתי  -המשפט תיתנו אלפי פסקי  -דין

שפירשו וביארו את החקיקה  .יש לזכור כי גם החיקוקים שבוטלו עדיין רלבנטיים  ,כאשר
זכויות המקרקעין שחוק המקרקעין אינו מכיר בהן - ,

היו מוקנות על  -פי הדין הקודם .

בחמישה  -עשר הפרקים הבאים  ,דן הספר במגוון עניינים  -חוכת הרישום והעניינים

הניתנים לרישום  :רישום פסקי  -דין  .רישום ירושות לרבות דיון בהורשת מקרקעין
מעוקלים ורישום הכפוף להערת אזהרה  .רישום הערות  ,רישום ראשוני וחידוש רישום .
איך רושמים מחוברים בנפרד מהקרקע  .בניה במקרקעי הזולת  .שיתוף במקרקעין .
פנקסי המקרקעין  -דיון בסוגים השונים  :הפנקסים התורכיים  ,פנקסי השטרות ,
הזכויות  ,הבתים המשותפים פירוט לשכות רישום המקרקעין  .מידע על בעלי תפקידים

.

סטטוטוריים בתחום המקרקעין  .פרוצדורה להגשת

ערר .

הכרך מלווה במפתחות פסקי  -דין  ,כולל פסקי  -דין שטרם פורסמו  .כן מצורפים

.

החיקוקים הנדרשים המחכר מציין כי שלושה כרכים נוספים יובאו לאור

בעתיד .

הכרך השני יכלול בין היתר דיון בזכויות ועסקאות במקרקעין  .הכרך השלישי יקיף
את נושא הבתים

הקרקעות .

המשותפים .

הכרך הרביעי יעסוק בהתיישנות מקרקעין ובהסדר
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ספר לנדוי
( הוצאת בורסי ,

3

כרכים ,

1748

עמודים כולל

מפתחות )

" ארבעים ושתיים שנה כיהן משה לנדוי כשופט בישראל  .למעלה משלושים שנה ישב
בדין בבית  -המשפט העליון  .תרומתו ניכרת בכל  .אף שחלפו כשלוש  -עשרה שנה מאן

פרישתו מבית  -המשפט העליון  ,שמו עולה באולם בית  -המשפט תדירות  ,ופסקי  -דינו

מכוונים את דרכינו בהכרעותינו הקשות "  .במילים אלו פותח השופט אהרון ברק
( מעורכי הקובץ ) את הכרך הראשון מבין שלושה כרכים שנקראים ספר לנדוי  .ברק
מתאר את משה לנדוי כאחד מגדולי השופטים שקמו לנו  .כהונתו הארוכה בבית  -המשפט
העליון אפשרה לו להטביע חותמו על מרבית ענפי המשפט וזאת באמצעות עבודת
שיפוט היורדת אל הפרטים והמתאפיינת בבחינה מדוקדקת וקפדנית של הנתונים

.

העובדתיים ושל ההכללה הטבעית העולה מתוכם לנדוי הקפיד בהתמדה לפתח את
נושא זכויות האדם בכלל והנאשם בפרט  ,דבר שמתבטא בעיקר במשפט

הפלילי .

כחוט השני עוברת במשנתו של השופט לנדוי המודעות לתפקידי השופט בחברה

הדמוקרטית  .לנדוי מכיר ביצירתיות שיפוטית ועם ואת רואה בה יצירה הנעשית בתוך
סדקי החקיקה  ,והצומחת באופן טבעי מן הפסיקה במקרה הקונקרטי  .הפסיקה לפי
לנדוי  ,חייבת לעמדו במבחן משולש של עקביות  :צדק במקרה הקונקרטי ; השתלבות
בפסיקה קודמת ויסוד לפסיקה עתידית  ,שאם לא כן  ,הפסיקה אינה אלא שרירות וסופה
חוסר

יציבות .

כרך א ' של הקובץ  ' :כתבים '  -עוסק בכתבים של השופט לנדוי  .הכרך כולל

1 :

מאמרים והרצאות של השופט בנושאים מגוונים כגון  -הלכה ושיקול  -דעת בעשיית
משפט  ,חוקה כחוק עליון למדינת  -ישראל  ,כוחו של בית  -משפט ומגבלותיו  ,דמותה של

.

החברה הישראלית העתידית  ,שפיטותם של הליכי הכנסת  ,חוק וביטחון  ,ועוד  11דברים
לזכרם

של השופט יצחק אולשן ז " ל  ,יצחק כהן ז " ל  ,אורי ידין ז " ל  ,השופט שמעון אגרנט

ז " ל  111 .דוחות של ועדות

ציבוריות .

כרכים ב ' ו  -ג ' של הקובץ  ' :מאמרים '  -מכילים מאמרים אודות

1 :

השופט לנדוי 11

דברים שהיו  111בית  -משפט 1י המשפט הציבורי ,ו המשפט הפלילי י1
י 11המשפט הפרטי .

המשפט הדיוני
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מיסוי קנין רוחני פטנטיםי ינויות יוצרים  ,מוניטין  ,ידע -
דור אלקינס
( הוצאת חושן למשפט ,

 270עמודים )

ספר זה מתמקד בבחינת היבטי מס שונים של עסקאות בקניין רוחני  ,כשהדיון מוגבל
למס הכנסה

בלבד .

בחינת השלכות מס של עסקאות בקניין רוחני  ,מעלה את שאלת סיווג ההכנסה

הנובעת מהעיסקה כהכנסה פירותית או כתמורה הונית .
 .החלק הראשון של הספר עוסק בהבחנה בין הכנסות הוניות להכנסות פירותיות
בעסקאות בקניץ רוחני  .כפיתרון לשאלה זו מציע המחבר את התיזה  ,לפיה  ,ויחוד על

.

אחת הזכויות המרכיבות יחד את הקניין  ,ייחשב למימוש חלקי של הנכס המחבר מוצא
את הצידוק לתיזה זו  ,בכך שהקניין האמור אינו אלא אוסף של זכויות  merסו  ,כך

.

שויתור על אחת או על אחדות מהן מהווה מכירה של חלק מהנכס עצמו כמו כן סובר
המחבר כי גם התחייבות אישית כלפי אחר  ,לא לנצל זכות מסוימת  ,שקולה היא כנגד

ויתור על אותה זכות  .אך כוונתו בכך היא אך ורק לזכות מהזכויות המרכיבות את הנכס
ולא לכוח לאסוף זכויות אלה כנגד אדם ספציפי זה או

אחר .

בפרק השני לספרו סוקר המחבר בקצרה את התייחסותו של הדין הכללי לאבחנה
שבין המחאה חלקית לרישיון  ,ובעקבות כך מתעמק בשאלה מההיבט

המיסויי .

אך יתכן כי אף צורת התשלום תשפיע על סיווג ההכנסה המתקבלת  ,והכוונה

לתשלום התמורה בצורת תמלוג  ,צורת תשלום נפוצה למדי בעסקאות בקניין רוחני .
בפרק השלישי לספרו  ,בוחן המחבר גישות שונות לסוגייה  ,תוך ניסיון להצביע אגב כך
על המקור הנכון של ההכנסה

האמורה .

בחלק זה של הספר התייחס המחבר לעסקאות כקניין רוחני על  -פי העקרונות
הרגילים של מס הכנסה  .החלק השני של הספר מתייחס להוראות מיוחדות של פקודת
מס הכנסה  ,הדנות במיסוין של עסקאות בפטנטים  ,בזכויות יוצרים
המחבר מתייחס לשאלה העולה אודות סעיף

)9( 2

ובמוניטין .

לפקודה והיא  ,האם מדובר

בהכנסה הונית באופיה  ,אשר מחמת אילוצים היסטוריים מסוימים או אי  -זהירות מטעם
המחוקק  ,מוצאת את מקומה בפרק ב ' הדן בהכנסות פירותיות
בחוקקו את סעיף

2

?

או שמא תאמר כי

(  , ) 9הביע המחוקק את דעתו שלהכנסה האמורה אופי

המחבר  ,בפרק הרביעי לספרו  ,מנסה להצדיק את האפשרות

פירותי .

השנייה .

לעניין מוניטין  ,השאלה בה דן המחבר בפרק החמישי של ספרו  ,היא מה כולל מושג
זה ומה מחוץ לגדרו  .הואיל ולדעתו  ,אותה הוא מנתח בהרחבה  ,החישוב המיוחד לסכום
אינפלציוני במוניטין הינו מעוות ובלחי מוצדק  ,מגמתו הינה לצמצם ככל האפשר את
הגדרת המונח .

ספרים חדשים על המדף
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הפרק השישי עוסק בהיבטים הבינלאומיים של עסקאות בקניין רוחני  .מההיבט
המיסויי  ,הקושי העיקרי בעסקאות בינלאומיות הינו איתור מקורה הגיאוגרפי של
ההכנסה  .עניין זה מהווה המשך ישיר לדיונים הקודמים  .איתור מקום הפקת ההכנסה

אינו אפשרי ללא איתור המקור ממנו היא

נצמחת .

על השאלות  ,שמציג המחבר בתחום זה של מיסוי עסקאות בקניין רוחני  ,הוא מנסה
להשיב באמצעות ניתוח מהותם הכלכלית והמשפטית של העיסקה הנדונה  ,של הנכס

.

המועבר ושל ההכנסה המתקבלת בגינו מהדיון הכללי עולה כי לא תמיד תואמת מהות
זו את התיאור המקובל  .ההפרדה בין התיאור המקובל לבין המהות האמיתית הינה

.

לעיתים מלאכה קשה ולו מן הטעם הפסיכולוגי בלבד עם הפרדה זו מתמודד המחבר ,
הסבור כי " תפקידו של החוקר הינו להתעלם מהדמיון השטחי ולבחון את דינה של כל
הכנסה לפי מהותה

האמיתית " .

סקירת הספרים נערכה על  -ידי

הגב ' לילית טייבר  ,הגב ' עינת גוטסמן  ,מר אסף ברם

ומר ראובן משכיל לאיתן  ,חברי מערכת כתב העת המשפט ותלמידי בית הספר

למשפטים  -המסלול האקדמי של המכללה

למינהל .

