
-ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפט
רובינשטייןאמנון'פרופ

.עמודים939(1991-שוקןהוצאת)

בנושאהיסררספרשהוא,רובינשטיןאמנון'פרופשללספרוהרביעיתהמהדורה
.כרכיםבשני,השלישיתהמהדורהלאחרשניםכעשריוצאת,בישראלהחוקתיהמשפט

המשפטביתוהתערבותהכנסתריבונות:ובהםרביםבנושאיםמרחיבההמהדורה

וקואליציונייםפוליטייםהסכמים,בחירותלקראתרשימותפסילת,בהחלטותיההעלית
ובהםמיוחדיםפרקיםנכללוהחדשהבמהדורה.לממשלההמשפטיהיוצץשלומעמדו

מיוחדפרק,ועזהשומרון,ביהודההמוחזקיםהשטחיםשלהמשפטיבמעמדםהדןפרק
.זוכמהדורהלראשונהשמופיע,האדקזכויותעלשלםשערוכץחקירהועדותעל

במחזות,והאלקטרוניתהכתובהבעיתונותהביטויבחופשמקיףדיתכוללהשער
שנכתבה-זומהדורה.העיסוקוחופשההתאגדותחופש,ההפגנהחופש,ובסרטים

,משפטייםולאמשפטיים,נוספיםובמקורותחקיקה,בפסיקהעשירה-מחדשרובה
.רבים

אתלמצואהדורשעלמקלאשרמפורטענייניםמפתחמופיעהמהדורהשלבסופה
.מבוקשו

לאזרח,הקודמותבמהדורותכמנהגו,רובינשטהן'פרופמקדישמיוחדתהקדמה
בפניגםאלא,המשפטןבפנירקלאמקיףבאופןמציגזהמקיףחיבורואכן.משפטןהלא

.בארצנוהנוהגהמשטרויסודותהפוליטיתהשיטהמבנהאת,האזרח
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כהןוניליפרידמןדניאל-'אכרך,חוזים

.עמודים742(לאורהוצאה-אבירם)

תפוקתם.המומחההואבובתחוםעסקמהםאחדכל.צאןרועההבל,אדמהעובדקין
סביר.זההידבמשלחעוסקיםהיושניהםבובמצבמאשריותררבהההתמחותעקב

חוזהקייםהיהלוודאיקרובהשנייםבין.ולהיפךלאחיומתפוקתונתןקיןכילהניח
.החליפיןאתשהסדיר

מציגכהןנילי'ופרופפרידמןדניאל'פרופשלספרםבפתחהמובאכי"התנהספור
אתלערוךהשנייםרצון:כגון,החוזיםתורתבבסיסהעומדיםוחשוביםבסיסייםרעיונות
רבהכלכליתויעילותתפוקהלהשיגכאמצעיוההתמחותלחליפיןההסכמה,החליפין

.יותר
חוזיםדינישלהעיוניהבסיסאתמציגהראשנןהשער:שעריםלשנימחולקהספר

תיאורטיותבשאלותנרחביםדיוניםמובאיםזהבחלק.בישראלחוזיםדיניומקורות
מודרנייםחוזיםבדינימגמות,החוזהשלהקלאסיהמודל,החוזהתפקיד-בסיסיות
.חיוביםדינישלאחריםלמקורותחוזיםדיניביןוהיחס

.כריתתווהליךהחוזהביסודותעוסקהשניהשער
,היםשפתעלנוחכיסאהשכרת.חוזהכורתיםהםיוםמדיכייודעיםאינםרבים
דוגמאותהןאחרותרבותיומיומיותופעילויותוידאוסרטהשכרת,באוטובוסנסיעה

דודשמגןבמקרההדיןמה.החיוביםדינישלבעולמםמאתנואחדכלשללהשתתפות

שילםלא,בהגרלהעלהשכרטיסוואזרח,האזרחיםלכתיהגרלהכרטיסישולהאדום

שלאוהראיההכרטיסאתלרכושהסכיםכיטועןאזרחאותו.ההגרלהלפניעבורו
לפניתשלוםהואלזכייהתנאיכיטורקההגרלהמארגן.אדוםדודמגן,למציעהחוירו
מולאמשלא.הכרטיסעבורתשלום,במעשההותנההקיבול-כלומר.ההגרלהמועד

.לחוזהבסיסאין,הקיבולתנאי
לפנישהתשלוםהואהחוזיהמבנהכי,פסקאשרהעליוןהמשפטבביתנדוןזהמקרה
הוכחהישאםורקאךקיבוללהיותיכולתגובההעדר.החוזהקיבולהואההגרלה
.!הצדדיםביןזהמסוגקיבוללהסדרמפורשת
חקיקהאזכוריתוךיוםהיוםמחייבדוגמאותעשירבספרלדיוןהעולהנושאכל

וכןוזרהמנדטוריתמקומיתפסיקה,וזרהמקומיתחקיקהשלמפתחות.רביםופסיקה
.במהרהשבוקשואתלמצואלקוראיסייעוענייניםמפתח

.640(4)יחר"פ,אדוםדודמגן'נרחש64/374א"ע1
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גבטוןרות'פרופ-החוקבאכיפתמנהלידעתשקול

הפקולטה,מאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכוןהוצאת)
.עמודים689(ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,למשפטים

עלהתבססהמחקר.השבעיםשנותבסוףכברשהחלארוךלמחקרביטויהואזהספר
המשפטייםהיועציםעם,המשפטיםמשרדאנשי,בכיריםמשטרהאנשיעםשיחות

ואישיבלטמןויונהבךגבריאלהמדינהפרקליטי,זמירויצחקברקאהרוןלממשלה
במשפטיםההליכיםעיכובסמכותאתבוחןהספר.ל"ובחובארץחשוביםמשפט

אתהמסדירותהחוקהוראותשלניתוחוכולל,בישראלמנהליותרשויותי"עפליליים

משרטטוכןוטעמיוממדיו,זהדעתבשקולבפועלשנעשההשימושבדיקת,הנושא

.שהתגלוהבעיותשלראוילהסדרקוים
ב"ארה,באנגליההנהוגהההליכיםעיכובסמכותעםהשוואהעורכתהמהברת

ודעותהדיןפסקיאתגםכמו,בסוגיההקיימתהספרותאתסוקרתהיא.וגרמניה
היועץהנחיותוכן,וזרהמקומיתפסיקה,לחקיקהמפתחותהספרשלבסופו.מלומדים

ההליכיםעיכובלגבינתוניםהמציגיםנספחיםמצורפיםכן.השניםבמשךהמשפטי
.השניםלאורך

.אזרחוזכויותחוקשלטוןשוחראזרחכלאלא,המשפטןאתרקלאיעניין,החיבור
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זהב-הררענןד"עו-לצדקהגבוהש"בביהמהדיןסדר

.עמודים391(1991בורסיהוצאת)

זמןמזהמורגש,לצדקהגבוההמשפטבביתהנהוגיםהדיןבסדריהדןספרשלחסרונו"
שופטלספרההקדמהאתפותחכך."החסראתלמלאבא,זהב-הרמרשלספרו.רב

.לויןשלמהר"דהעליוןש"ביהמ
:שעריםלשלושהמחולקהספו

,העתירההגשת,העתירהכתב-צ"בבגהדיוניההליךאתמפרטהראשוןהשער

שלמחדשבדיקה,בינייםצווי,לגופהבעתירהדיון,תנאיעללצותשובהתצהירי
.צ"בגשלדין-פסקואכיפתצ"בגהחלטות
צ"בבגהדיןסדרלתקנות7תקנהשליישומהאופןאתמתארהשניהשער
.תנאיעלצומתןלפניהדיוןעלחלהזותקנה.1984-ד"התשמ

לדוןשלאצ"בגסמכותואתצ"בגשלהמוסדימעמדואתמנתחהשלישיהשער

.ציבוריתאומשפטיתמבחינהחשובותבלתיבעתירות
בו91.1.13-בשהוגשההעתירההיאצ"בבגהמיוחדההתדיינותלהליךדוגמא

נגדהגנהערכות,תמורהוללאמידלחלקהביטחוןלמערכתלהורותהעותרתביקשה

היההחשש.עזהוברצועתהמערביתבגדההפלסטינאיםלתושביםכימיתלוחמה
לשליטם"האושהציבהאולטימטוםיפוגבוהתאריך,91.1.15-ב,מכןלאחרשיומיים

כימינפץראשבעליטיליםביריישראלאתלתקוףהאחרוןעלול,חוסייןסדאםעירק
.השטחיםתושביגםלהיפגעעלוליםמהםאשר

.בבוקר1.14-בתנאיעלצומתןלפנימקדמילדיוןזומןלממשלההמשפטיהיועץ
בלבדשעותחמשקצבבותנאיעלצוהמשפטביתהוציאלעתירההתנגדותובעקבות
המוקצבבזמןעמדוהמשיבים.יוםאותולצהריהדיוןאתוקבעתשובהתצהירלהגשת
עלהצואתהפךיוםאותוובערבהדיוןאתקייםהמשפטבית.תשובהתצהירוהגישו

.השטהימילתושביהמגןערכותאתלחלקוהורההעתירהאתקבל,למוחלטתנאי
בענייניהחלטותמובאותבו,פורסמושלאדיןפסקינספח-נספחיםשלשהלספר

וענייניםדיןפסקימפתחות.חקיקהונספחצ"בבגעבודהנוהלינספח,צ"בבגהדיןסדר

.בספרמבוקשואתלמצואדורשלכליסייעו
:אלובמליםהקדמתואתמסייםלויןשלמהר"ד

הןענייןובתתנומהבושישבעיניספקאין.בקלותונקראבהירבסגנוןכתובהספר=

לקבלשמעונייןלמיוהןנתקלהואבהלשאלהקונקרטיתתשובההמחפשלפרקליט
."זהבנושאשמתעוררותהמרכזיותהבעיותעלתמונה

.467(1)מהי"פד,'ואחהביטחוןשר'נמורכוסמלואדי91/168צ"בג1
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קצירדוד-חוזההפרתבשלתרופות

.כרכיםבשניעמודים1214(תמרהמאת)

מלאכתהואשלפנינוהספר":בהקדמהכותבברקאהרון'פרופהעליוןמש"ביהשופט

לעתים,אנליטיהואהניתוחלעתים.וקשהמרכזיתבסוגיהמשפטיפסיפסשלמחשבת
הקוראלרשותמעמידיםאלהכל.ביקורתיהואלעתים,תיאוריהואלעתים.היסטוריהוא
".כישראלהוזההפרתבגיןהתרופותדינישלונאמןיסודי,מקיף,מעמיק,מצויןספר

חקיקתולפנילתוקפוניכנס1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק
האנגלייםהדיניםשללאתוהחליף1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוקשל

הביאווהתמציתיתהחסכניתולשונואלהעובדותשתי.זהבענייןשעסקווהעותומנים
.פרשנותבאמצעותהשניםבמשךתוכןמולאשהחוקלכך

וההלכתייםהחקוקיםהדיניםשללאתמציג,בחיפההמחוזיש=ביהמשופט,קצירדוד
ההלכהלפיתוחיסודומניחבקורתהראויאתמבקר,החוזיהחיובלהפרתהקשורים
.בעתיד

אליצאלאהעסקהביצוע.לשמעוןקרקעלמכירתדבריםזיכרוןעלחותםראובן
עלייתבשלכיטוען,המוכר,ראובן.שניםמספרחולפותשונותהתדיינויותובשלהפועל

.החוזהאתלאכוףהצדקמןזהיהיהלא,האינפלציהבגיןהכסףערךוירידתהקרקעערך
.הדבריםזיכרוןאתלאכוףישכימצדוטועןשמעון
תרופתאתסוקרהמחבר?הצדדיםשלאלולגיטימייםאינטרסיםשנייאוזנואיך
קבלההמשפטביתשלגישתו.העליוןהמשפטביתבפסיקתשיושמהכפיהאכיפה

אתלשלולמקוםאין"כינפסק.האינפלציהגבורעם,השבעיםשנותסוףלקראתתפנית

לקייםחייב,חוזהפי-עלשהתחייבמיכיהראוימן,"יחסיצדק"שלמנימוקיםהאכיפה
,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק4סעיף,אך.ו"עצמועלשנטלאת

כתנאיהתשלוםאתלשערךהאפשרותאתהמשפטלביתמעניק1970-א"תשל
.החוזהמן,הענייןבנסיבות,המתחייב
הקונהועםהמוכרעםהצדקעשייתרעיוןהוא,הפסיקהמתוךהעולההמרכזיהרעיון

.כאחד
,שאוזכרוהחוקסעיפי,הדין-פסקישלנספחיםמובאיםהשניהכרךשלבסופו
.1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקובןוענייניםנושאיםמפתחות

.281(2)לגר"פ,שקדמן'גוכינאי77/158א"ע1
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זלצמןנינהר"ד-אזרחיבהליךדיןביתמעשה

.עמודים723(אביב-תלאוניברסיטת,רמותהוצאת)

מעוניינתאינה)"מורדת"אשתודקלהכילקבועהמחוזיהמשפטמביתמבקשיורם
לאשהפוסקהמשפטבית.מזונותלהלפסוקמבקשתהיאבעוד(אישותחייעמולחיות
רבנידיןבביתגטתביעתדקלהמגישהמכןלאחר."מורדת"בגדראינהכיוקובעמזונות
האשהאכןכיהפעםפוסקהרבניהדיןבית."מורדת"אשתוכיעדייןטועןהבעלואילו

.למזונותזכאיתהיאאיןולפיכך"מורדת"
נשתנולאאם)המחוזימשפסקאחרתלפסוקהרבניהדיןביתשלבכוחואיןכיברור
.אחרתמלטעוןהדיןבעליאתמשתיקאשרדיןביתמעשהמשוםוזאת(הנסיבות
הליךבעקבותשניתןדיןפסקשלכוחובדברהרעיוןעלמבוססדיןביתמעשהכלל

עודיוכלושלאכאופוהצדדיםביןההתדיינותשלהמוחלטלסיומהלהביאשיפוטי
.הדיןבפסקוהוכרעושנדונושאלהאוענשןבשלמשפטבבתיביניהםלהתדייןלחזור
.לנצחלהתפלמסואיןדיתלכלסוףלשיםישכיהואזהבכללהמונחההיגיון
שנסקרים-הפלוגתאוהשתקהעילההשתק-משנהכללישניעלמושתתזהכלל
.והתיאורטייםהמעשייםהיבטיהםעלבספר
פסק:כגוןדין-ביתלמעשההקשוריםנוספיםנושאיםבספרהמנתחתזלצמןנינהר"ד

.ועודדיןביתמעשהלדחייתעילות,בהסכמהדיןפסק,סופידין
.ענייניםמפתחוכןוזרהמקומיתפסיקה,חקיקהמפתחותמובאיםהספרשלבסופו
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רקובךנחום'פרופ-היהודייםבמקורותהיוצריםזכות

.א"תשנ,העבריהמשפטספנית

צוריואלהשופט

למעשה:יוצריםזכויותבדיניועוסקיםבעבריתבישראלשנכתבוהספריםהםמעטים

.אחתידכףעללמנותםניתן
המשפטענףעלוהממונהלממשלההמשפטיליועץכמשנההמשמש,רקובר'פרופ

העבריוהמשפטהיוצריסזכויותבתחוםמחקריםכמהערך,המשפטיםבמשרדהעברי
רקובר'פרופאותנוהעשירהספראתבכתבו.דיונינונשואהספראתפרסםבטרם

התפתחות:העבריבמשפטיוצריםזכויותבנושאההגנההתפתחותעלמענייןבמחקר

עלההגנה.תהוםבאותובעולםשהיתהההתפתחותאתשניםמאותבהרכהשהקדימה
.האחרונותהמאותשלתופעההיאהעמיםבמשפטיוצריםזכויות

במשפטמוכרהיהשאבןלהוכיחהאתגרעםבהצלחהמתמורדבספרורקובר'פרופ

.המודרניבמובנההיוצריםזכויותעלהגנהשלהעיקרכןהעברי
עוסקוהוא"היוצריםזכותעקרונות"הואהראשוןהשער:שעריםשניכוללספרו

לזכותכיסודלספרים"ההסכמות"הואהשניהשער.כמחברהמחברוכותבשאלת
.בכללהמדפיסיםשלוכזכותםל"וכמוכמדפיסהמחברבזכותדןזהשער;היוצרים
.אומרובשםדברלומרוהחובה"דבריםגניבת"לנושאדיוןמוקדשהראשוןבשער
:שאמרןירמיהוהנביאבדברימצוי"דבריםגניבת"שלהרציון

".רעהומאתאישדברימגנבי,'הנאום,הנביאיםעלהננילכן"
רקוכר'פרופמצביעמהקרוכהמשך.כפלגיאטירושלמיכתלמודפורשואלהדברים

אסמכתאותומצא,מופשטיםדבריםשללגניבהבזיקהנמצא=דבריםמגנב=שהביטוי
.ואחרונים,ראשוניםבדברילכך

השאלות.יצירתובהדפסתהמחברזכותלשאלתרקובר'פרופמקדישמיוחדפרק
שמאאובלבדהמחברזכותהיאהיצירהאתלהדפיסהזכותהאםהןזהבפרקשנדונות

קיימתשהיאככל,ביצירתוהמחברשלזכותווהאם,היצירהאתלהדפיסרשאיאחרגם

הכללשלזכותושאלתהיאזהבפרקשנדונהנוספתשאלה.מותולאחרליורשיועוברת

.הפרטשלביצירתו
כשםדברהאומר"הכמינובמאמרמעוגנתליצירתושמולקריאתהיוצרשלזכותו
.הגזלןעםאחתבשורהעומדאומרובשםדבראומרשאינוומי"אומרו

לזכותכיסודלספרים"הסכמות"ההוארקובר'פרופשללספרוהשניהשער,כאמור

.'ל,ג"כירמיזו1
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להדפסתהיתר,הספרלהדפסתהכשרמתן,הספרבשבחדבריםהםההסכמות.יוצרים
מוסד.הספראתולהדפיסלחזוראחריםעלואיסורמיוחדתתקנהפ"עכנדרשהספר

הדפסה"איסור,המחברשמדגישכפי.הדפוסהמצאתעםלהתפתחהחל"ההסכמות"
"הסכמות"היוהדפוסהמצאתעם.בלבדההלכהלחכמימיוחדאינו"גבולמסיגת

לחווראחריםעלאיסורהטלתלענייןוהןלהדפיסרשותמתןלענייןהןהאפיפיורמטעם
.ולהדפיס
שעלולהלמדפיסהגנההענקתעללהתגברשכדירקובר'פרופמוכיח,זהבשער

שלזכותוביןזהבשבילישראלחכמימצאו,המונופוליןלבעלהמדפיסאתלהפוךהיתה
.ולהשכילללמודהציבורזבותלביןעמלומפרילהנותהיוצר

הספרשלחשיבותו.טעםבטובוערוךרהוטהבצורההכתובספרלפנינו,לסיכום
והןהיהדותמדעיוחוקריללומדיהן,להיסטוריוניםהן,למשפטניםהןביותררבה

.הרחבלציבור
יישר"ברכתלומגיעההמשפטיתלספרותרקובר'פרופשלהחשובהתרומתועל

."כוח
צוריואלהשופט
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הכלליתהפרשנותתורת:ראשוןכרך-במשפטפרשנות
ברקאהרן

(עמודים754,מ"בעלאורהוצאהנבו)

אהרןהשופטמאת,במשפטפרדסנותהספרשלהראשוןהכרךלאוריצאאלהבימים
המחבר.בפרשנותוהעוסקיםבהםשהורגלנואחריםחוקלספרידומהאינוזהספר.ברק

פיתוח,התכליתשלהעיוניתהמהותכגון,נרחבותסוגיות"כילספרובהקדמהמבהיר
אף.המשפטיתבספרותכהעדנדונולא,טעויותתיקון,נורמותביןסתירות,המשפט
,(צוואה,חווה,חוק,חוקה)מיוחדיםטקסטיםשלפירושםלענייןרבהספרותשקיימת

תיאוריה,במשפטפרשנותשלכלליתתיאוריהלגבשמספיקניסיוןכהעדנעשהלא
כלשלבייחודוהכרהתוך,המשפטייםהטקסטיםכללפרשנותכוללמודלשתעצב
.(23'בע)"טקסט
בנושא)textbooks(לימודספרימחברישלוהמצמצמתהמוגבלתהגישהמול,אכן

השופטמעמיד,(1כנושאהמקצועשלקיומוזכותאתבכללששללוויש)פרשנותשלזה

'בע)"הפרשנותבתורתרבותשניםבמשךומחשבהעיוןפרי"שהיאשלמהתורהברק

להמעיטשניסומשפטאנשישלועמדותגישותעםמתמודדברקהשופט.(22
.ומסודרתימדעיתבצורהלרוכשוהיכולת-באיאוהנושאשלבחשיבותו
בהםונדוניםשעריםארבעהבןהוא,הכלליתהפרשנותתורת,הראשוןהכרך
,התכליתיתהפרשנות,במשפטהפרשנותמרכיבי,הפרשנותתכונות:הבאיםהנושאים
ראשוןבמבטכבר.המשפטופיתוחחסרהשלמת:פרשנית-הלברהשיפוטיתהפעילות

,המחברבידיעלהכילהיווכחניתן-לשמוראויביקורתילמחקרראויוהספר-
מכשוליםעללהתגברכדיהנאותותהדרכיםאתולמצואלגלות,יתירהובהצלחה
המדעיהביסוסאתלהזכירצריךאלהבין.לפניוהציבה,זומעיןהיקףרחבתשעבודה

והמסקנההמוטעיתההנחהאתמאתנולמנועשנועדו,פרשנותכללישלוהאובייקטיבי
כפיהמחוקקדברהואהדין"כיהעליוןהמשפטביתקבעאם."המפרשלפיהכול"שמא

מוטלתאינהפרשניתלפעילותהשופטשלסמכותו"כיאו3"השופטידיעלשנתפרש
השופטשלבסמכותוכיוםמכיריםהכול...לפרשנותהאצלההיאחקיקה...בספקכיום

שלהערתוראה.לפרשנותבהתיחסו"פסתsubject"בביטףהשתמשWilberforceהשופט1
.(11הערה)לספרו50'בעברקהשופט

ישנםכיומזכירמצייןהוא(249'בע)248ב"ימשפטים"כפרשןהשופטעל":כמאמרוכבר2
,אותהלהרגישישאותהלהביןמשניתןיותראשר,אמנותהיאשהפרשנותהתבטאו"שכאלה
'בעבספרוראהוכן."אינטואיציהפי-עלבהלפעולישכלליםפי-עלבהלפעולמשניתןויותר

51.
.118(4)להד"פ,הכנסתועדת'נשרון81/306צ"בבגשמגרהנשיא3
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אלהכלאתעשהלאהרי'"יצירתיפירושלולהעניקגםאלאהחוקאתלפרשרקלא
קיומםמחייבהחוקשלטון"כי,היתרבין,ברקהשופטמסבירבספרו.הריקבחלל

מחייביםהמשפטושלטוןהחוקהשלטון,החוקשלטון...פרשנותכללישלוהפעלתם

שלמגובשתלמערכת-כפרשןהשופטשלצמידותוובעיקר-הפרשןשלצמידות

נעשהגםכך.(96'בע)"דמוקרטיתבחברהרבהחשיבותזהלהיבט.פרשנותכללי
משפטאנשישלהןוגישותעמדות,דעותשלרחבהקשתהקוראלפנילהביארבמאמץ
יתרונותיהםעלומצביעברקהשופטמעיראלהכלולגבי,משפטשיטותשלוהן

התמונהנפרשתהמעייןלפני.עליהם5חולקאולהםמסכיםהואאםבין,וחסרונותיהם
.אחריםשלבעבודותיהםחקורולהעמיקלהמשיך,בכךירצהאם,שיוכלמנתעלכולה

.(56'בע)"כולההשיטהסובבתעליווהציר"הדיניםדיני"הםהפרשנותכללישהרי"
הגדולותהיצירותאחתאתמהווהחלקיוארבעתכלעל"במשפטפרשנות"הספר
ימצאבושהמעייןלומרמוגזםזהיהיהלא.והמשפטהחוקבשדהבישראלשיצאו

הספרכיספקאין.כללית-ציבוריתמבחינהוהןמשפטיתמבחינההן"ומלואועולם"
השיקולים"אתבהסבירו.החוקשלטוןשלהרחבהעיקרוןלביסוסחשובהתרומהמהווה
כללישלמקומםאתגםברקהשופטמגדיר"השופטתברשותהציבוראמוןשל

המבחןואת"השיפוטיתהאובייקטיביותביטוי"לידיהמביאיםזובמסגרתהפרשנות

.(296'בע)"בשפיטההציבוראמוןאתהמגביר""החיצוני"
והספרפניםשנילנושאשישהעובדהמןנובעת,המחברלפנישעמדהאחרתבעיה

כאןגם,אכן.(24'בע)"כאחדומעשיתעיוניתראיהמזויתהפרשנותאתבוחן"
,(4נ'בע)"הרצוילדיןדוגמטי-אנליטיבסיסמתןתוך,המצויהדין"כזהזהמשולבים

להבחיןשאיןוכמעטהגיונית,טבעיתהיאאלהשניביןשההרמוניהתחושהונוצרת

הואביותרהמעשיהדבר":ברקהשופטכדברי.ביניהםהמפרידהקושל"חסרונו"ב

למעשה.זהבספרוהמעייניםהקוראיםקהללגביהדיןהוא.(2'בע)"טובהתיאוריה

הניסוחמבחינתרקלא,נוחהבצורההשונותהבעיותאתלהציגברקהשופטהצליח
.השוניםהאפשרייםוהפתרונותהבעיותהבנתלמען-ובעיקר-אלא,הבהיר

,הרחבההמשפטניםמשפחתאתהןלענייןויוכלכללפניפתוחשהספרהיאהתוצאה

.הציבורשלאחרותרחבותבשדרותבמשפטהמתענייניםאלהאתוהן

*דרור-בןמרדכי(בדימוס)השופט

.267,277ט"להפרקליט"לסוגיההשיפוטיתהיצירה"במאמרוברקהשופט4
.ואילך206'בעמ,למשל,ראה5

.לשעברהמשפטבתיומנהלהמחוזיהמשפטביתנשיא*
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יהודאיזלמן-בישראלההתיישנותדיני

(כרכים2-בעמודים1097,תמרהוצאת)

-ח"תשי,ההתיישנותחוקבארצנומחייב,תובענהשללהתיישנותהנוגעשהדברככל
קיימיםולצידובלבדאזרחייםבענייניםלהתיישנותהנוגעותהוראותמכילהחוק.ן1958
כאשר.בהםהנקוביםהמיוחדיםלמקריםהתיישנותהוראותהמכיליםמעטיםלאחוקים
תקופתמוסדרתפליליםבעניינים.מחייבתהיאתהא,פלוניבחוקמצויהכזוהוראה
.19822-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרבחוקשנות=ההת

גגקורתתחתלרכז"מחברוכדברי,היאבישראלההתיישנותדיניהחיבורשלמטרתו

מכילהחיבור."ההתיישנותלסוגייתהנוגעיםוהכלליםהעקרונות,ההוראותכלאתאחת
.והאמריקאיתהאנגליתלפסיקההתייחסותגםבוומצויההישראליתהפסיקהשלסקירה

,ההתיישנותחוקמנותחהראשוןבכרךהמופיע'אכחלק:כרכיםלשנימחולקהחיבור

מובאתהסעיפיםמרביתלגביכאשר,וסעיףסעיףלכלנעשההניתוח.1958-ח"תשי
.ב"בארהוהןבאנגליההןוהפסיקההחקיקההתייחסות
בתקופתהדןפרק;מבואהכולליםפרקיםבחמישהערוךזהבחלקהחומר

,נפשמחלת,קטינותשלבמקריםההתיישנותתקופתבחישובהדןפרק;ההתיישנות
שונותהוראותבפרשנותעוסקנוסףפרק;נוספיםומצביםצבאישירות,נישואין
שאיןעבירותלרבותבפליליםבהתיישנותדןהאחרוןוהפרקבחוקנבחריםוסעיפים
להתיישנותוהשוואההפליליתההתיישנותתקופתלמנייןהקובעהזמן,התיישנותעליהן

.אזרחית
ההתיישנותתקופותשלמקיפהסקירהכוללהראשוןבכרךהואגםהנכלל'בחלק

.מיוחדיםחוקיםושבעהבשישיםהקבועות
השוניםבחיקוקיםהקבועיםהמועדיםשל'ב-'א-הבסדר,פירוטמכילזהחיבור

.והפליליהאזרחיהדיןשבסדריההליכיםנקיטתעםבקשר
.הדיןבסדרימועריםהשופטסוקרהשניבכרךהמופיע'גבחלק
אוהתובעיםשמותלפיישראלייםדיןפסקימפתחותהשניהכרךשלבסופו
מפתח,אנגלייםתיקיםמפתח,התיקיםמספרילפיישראלייםדיןפסקי,המערערים

.ענייניםומפתחאמריקאייםתיקים
כי,העליוןהמשפטביתשללשעברנשיאו,לנדוימשההשופטאומרלספרבהקדמה

הנוגעבכלשלנוהמשפטיתבספרותכהעדקייםשהיהחללבחיבורומילאהמחבר"
ומדריךחשובעזרכליהמשפטןבידיהמחברנתןאלהבכל...ההתיישנותלסוגיית
".באחתמעשיתוחשיבותעיוניענייןלושנודעיםנושאשלהמפותליםבשביליו

.112,ח"התשי251ח"מ1
.43,ב"התשמ1043ח"ס2

355



כהן'החיים-"המשפט"

(עמודים1023,ב"תשנ-ירושלים,ביאליקמוסדהוצאת)

בבקשה,לספרבהקדמההמחברשמספרכפי,מתחילזהספרשל"בריאתו"תהליך
שתיכתבהיתהכוונתם.המשפטלתורתמבואלכתובביאליקמוסדאנשיאליושהפנו

אךהמשפטתורתמכהנתשבומקיףחיבורנולדדברשלשבסופואלא,קצרהמסה

בולגלותיוכלהקוראאשראינפורמציהספר"הואעצמוהחיבור;המשפטלגופיכמבוא
מעין-לשעהאותוהמענייןאוהמעסיקבנושאדיניהופרטיהמשפטתורתסתריאת

."נושאיםלפיהסדורהאנפין-בזעיראנציקלופדיה
,הצדק,יסורמונחי-בסיסייםפרקיםמהם,עיקרייםפרקיםלתשעהמחולקהספר

,מנהלדיני-מיוחדיםמשפטלתחומיהמתייחסיםומהם,המדינהרשויות,הדין,החוק
.קנייןודיניהוזיםדיני,נזיקיןדיני,עונשיןדיני

אסכולותהואמציגהשניובפרקהאדםלזכויותהשופטייחדהשביעיהפרקאת

משפטיתספרותאזכורינעדרתהמסה.ההיסטוריהלאורךהמשפטיתבפילוסופיה

.אומרםבשםנאמריםוהדבריםופסיקה
אובהפניההמחברהסתפקלא,הספרלאורךהמאוזכרת,התחיקהלעניין,זאתעם
המחברעוסקבנוסף.והתלמודהמקראמשפט:היסודותאחרהתחקהאלאציטוט

שיטותמולאלהישראליהמשפטאתמשווהמסוימיםובתחומיםהשוואתיבמשפט
.ועודהמוסלמיהמשפט,הרומי,האנגליהמקובלהמשפט:זרותמשפט

,(והאוטופית)האידיאליתבחברה"-כהן'החייםהשופטכותבהספרשלבסופו

הזולתוטובת,זכויותיהםאתמאשריותרחובותיהםאתמחשיביםהאדםבניבהאשר

שעהיתגשםשהשלוםמכאן.ביניהםשלוםשוררממילא-שלהםטובתםעלעדיפה
,להגשמהניתןאינועצמוהמושלםהשלוםאם...לשופטיםזקוקעודיהאלאשהמשפט

ההולךוכל,הןשלוםדרכיהמשפטדרכי.אליולהובילהעשויותבדרכיםנלךלפחות

דרכיאתולהביןלדעתהואחשובכהלכן.מלחמותבלילעולםאטאטמתקרבבהן
."דרךומורימדריכיםהשופטיםאתשמוולכןהמשפט
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בהטיחיאלר"ד-חברותהבראתדיני

(מפתחותכוללעמודים1991,488-ב"תשנשנייהמהדורה,בורסיהוצאת)

שקודםבלא...חברהשלפירוקהעללהורותשאיןדיןפיעלקובעהייתיבכוחיהיהלו"
.1"החברהאתלקומםממששלניסיוןנעשה...לכן

בדברספקותמוביליהבראשעוליםרצינייםפיננסייםלקשייםנקלעתחברהכאשר
פירוק-האחת.מולםעומדותעקרוניותאפשרויותשתי.החברהשלקיומההמשך
.והבראהמחדשארגת-והשנייה,וחיסולמימושלצורך

להבראתהמטרותאתלבחון,בהטיחיאלר"דהמחברכלשון,היאהספרשלמטרתו
.להבראההקיימותהדרכיםאתלבחוןוכןפירוקעללהעדיפןישמתיולקבועחברות

.שעריםלשלושהנחלקהספר
שלמבטומנקודת:החברותהבראתשלהמטרותאתהמחברסוקרהראשוןבשער

בעלישלמבטםמנקודת-במשקותחרותתעסוקהעלשמירה-הלאומיהמשק
,בפירוקבמכירההנכסיםערךירידת-מניותובעלינושים,החברהכלפיזכויות
.בחברההקיימתההנהלהשלהראייהמזויתוהתועלת-חובותוגבייתמוניטיןשמירת
ואלהלהבראההמשפטיותהדרכיםאתלבדוקישלאורםמבחניםנקבעיםכןכמו
עלהגנה,השוניםהאינטרסיםשלנכתאיות,משאביםמבזבוזיהימנעותכוללים
.נוספיםומבחניםההבראהדיןשלהגמישותמידת,להסדרהשוניםהצדדים
החברהביןהסדרובהןחברותלהבראתקיימותדרכיםהמחברבוחןהשניבשער
ניהול,מפרקידי-עלהבראה,המשפטביתידי-עלהסדר,המשפטלביתמחוץונושיה
כן.כללישוטףשעבודבעלידי-עלהמתמנהומנהלנכסיםכונסידי-עלחיכעסקחברה
.ציבורייםואינטרסיםממשלתיותהברותלהגנתמיוחדתכחקיקההמהכרק

אתובודק,הדרושהלחקיקההמלצותיואתבהטר"דמסכםהשלישיבשער
.רצוילמודלהדרכיםאתלשלבהאפשרויות

ט"תשממ"פס,'ואהפרידתן'נ'ואחפרידתן55/2328,80/588(ם-י)'בהמפינקלמןהשופט1
.2731י(2)
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אדרעי'מיוסף-בינלאומיתפעילותמיסוי

(מפתחותכוללעמודים394,פפירוסהוצאת)

חלקהיארביםעסקיםולגביהבינלאומיתהפעילותומתרחבתהולכתהמודרניבעולם

יותרעםהקשוריםנישומיםבהמעורביםאשר,בעסקה.העיסוקמשגרתאינטגרלי
ולנישוםאחתמדינהשללטריטוריהזיקהלעסקהישכאשר-ולחלופין,אחתממדינה

שלהמסתחולתהוראות:דיניםממכלולהמסתוצאותנגזרות,אחרתלמדינהקשר
גםשחלהעובדהלאוראלהמדינותשלהפנימיבדיןהוראות,בדברהנוגעותהמדינות

.הפחתתואומסכפלמניעתבדברהמדינותביןאמנותוכן,זרמס
מציין,העבריתבאוניברסיטהלמשפטיםמהפקולטה,יורןאהרון'פרופ,הספרעורך
מקובליםפרשנויותאו,כלליםשלמחודשתבחינהעורך"שספרלפנינוביבהקדמה
."בינלאומיתפעילותמיסויכנושאושיטתיותמקיפותוגישהתפיסהשלסינטזהויוצר
עטומפריספריםסדרתשתכלולמסיםספרייתשלהראשוןהנדבךלהיותעתידזהספר
.ואחריםאדרעי'פרופשל

2בסעיףהמופיעבביטוידיוןהחיבורבמרכז:פרקיםלעשרהנחלקבספרהדיון

או,שהופקה,שנצמחההכנסהעל...משתלםיהאהכנסהמס"-הכנסהמסלפקודת
העקרונותאתהספרשלהראשוניםבפרקיםמפרטאדרעי'פרופ."בישראלשנתקבלה
במסלחייביהיההמדינהשבסמכותלכךהערכיותוההצדקותהכללים,המקובלים

.והכנסותנישומיםמקומי
עסקאותממסהפוטרותסטטוטוריותהוראותפירוטמציגבספרהחמישיהפרק
ולקיזוזהוצאותלניכוימיוחדיםוכלליםהוראותוכןבינלאומיאופישלהןמסוימות
.בינלאומיתבפעילותכשמדוברהפסדים
רצוחםופתרונותזולבעיההמצוייםהפתרונות,המסכפלבעיתמוצגתהשביעיבפרק
.המחברלדעת

באזוריהפועליםישראלאזרחישלמיסוייםלשאלתהמחברמייחדמיוחדפרק
שמקורוהוןרווחמיסויבבללילדיוןמוקדשיםבספרפרקיםשני.ועזהשומרת,יהודה

.כזופעילותעלמוסףערךמסובהיבטיבינלאומיתבפעילות
הכנסהמסנציבידי-עלשסתתהועדהח"דואדרעי'פרופצרף,הספרשלבסופו
לענייןהפנימיבדיןהדרושיםהשינויים"בדיקתלצורך,המדינההכנסותעלוהממונה

."בינלאומימיסוי
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(גביזון.ור,ברק.א:עורכים)כהןחיים-כתביםמנחר

(עמודים423-ועמודים641,כרכים2,בורסיספריםהוצאת)

עללחשובקשה,העליוןהמשפטבביתהפורייםהשופטיםעלשנמנהרקלא,כהןחיים"
נושאיםשלרבכהבגיווןלהשתבחכיכולתםואומנתםאומנתםשכתיבתםאנשיםהרבה

בקיאותהמשקפת,שונותשפותבכמה,ואלגנטיתרהוטהובכתיבה,במותושל
כילקוותקשה.במקומותינונדירחיזיוןלפנינו.מקורותשלרבכהבעושרוהתמצאות

."כאלהרביםעודלפגושלנויאפשרולילדינונותניםשאנחנוהחינוךפירות
גבורותברקאהרון-העורכים

-
כיחשבו,בהקדמהאלהדבריםכותביםאשר-ת

רשימהעםיחד,כהןחייםהשופטשלכתביומקצתלקבץמאשרטובהדרךבהאלא
.עצמםבעדלדברלדבריםולתתהאחריםכתביושלמלאה

בכרךהחומר.באנגליתוהשניבעבריתהאחד-כרכיםבשניערוכיםהמאמרים

משפט,השוואתימשפט,עברימשפטהכולליםנושאיםלפימחולק-"כתביםמבחר"
מספרמובאיםיחידדעותעלבפרק.בפסיקהיחידודעותהספדים,לשוןענייני,ישראלי
ולחשיבותהלפיתוחהתרםשהואעמדה)מיעוטבדעתכהןחייםהשופטשלדיןפסקי

ומפסיקתאזרחייםערעורים,פלילייםמערעוריםלקוחיםהדיןפסקי.(הישראליתבפסיקה
.לצדקהגבוההמשפטבית

,עברימשפט:הבאיםלנושאיםמחולקהאנגליתבשפה-"כתביםמבחר"הכרך

.ודרשותדעותחילוקי,האדםזכויותחוק
,כהןחחםהשופטשלפרסומיורשימתמובאתהכרכיםמשניאחדכלשלבסופו
.עניניםומפתחחקיקה,פסיקהמפתחותולצידה
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העברילמשפטמשילגףןמפתח"המשפטאכתף

רקוברנחום'פרופ-(שניחלק)

((עמודים584)א"התשנ,ירושלים,העבריהמשפטספריתהוצאת)

הבטחה,רקוברנחום'פרופ,המחברקחם"המשפטאוצר"שלהשניהחלקבהוצאת
.ה"תשלבשנתלאוריצאאשר,"המשפטאוצר"שלהראשוןלחלקובהקדמהשנתן
.האוצראתלעדכן

המשפטבתחוםח"תשמ-ד"תשלבשניםשפורסםלחומרמתחחםהשניהחלק

בחלקהנכלליםערכים000,12-מלמעלהעלבנוסףערכים91000-כוכולל,העברי

.הראשת
שנדפסובעבריתוערכיםמאמרים,מונוגרפיות,ספריםאלפימפורטיםהחדרםבכרך
רובם.ואנציקלופדיותזיכרוןספרי,יובלספרי,קבצים,עתכתביבמסגרתאובנפרד

אקדמאיותגמרעבודותגםבכרךנכלליםאך,לאורוהוצאפורסםהמקורותשלהמכריע

.בארץהאוניברסיטאותשלבספריותלמוצאןושניולפורסמושלא
,השניםמשך,בישראלהמשפטניםציבורלרשותשהועמדומפתחותקבצילעומת

עוסקהואבובתחוםביותרהנרחבהוא"המשפטאוצר",החומרהיקףמבחינתכינראה

והלכתחםמנהגיים,היסטורייםהיבטיםזהובכללהרחבבמובנוהעבריהמשפט-
.ביהדותרביםלאספקטיםהמתיחסים(ממשפשפםלהבדיל)

בחלקאףשנעשתההמיקכדרך,עיקרייםפרקים'יז-למחולקהעשירהחומר

,"בכללוהעבריהמשפט"1"מקורות","ומהותהההלכהאסודות)כלליםמהם,הראשת
,"וראיותעדות")מיוחדיםמשפטלתחומיהמתיחסיםומהם,(ועוד"שוניםמושגים"
.("וחוזהקנחן","נזיקין","ירושה","משפחה","עונשין"

מפתחותבספריהנקוטההדרךתמידואינההמחברשלטעמוי"עפהיא,זומיתדרך
מפורטיםמפתחותחמישהבכרךמצוייםכלליענחניםלתוכןבנוסףאולם.אחרים
,ענייניםמפתחוהכולליםשונותבדרכיםמבוקשואתלמצואהמעייןעלמאודהמקלים
והפרסומיםהחיבוריםמאותאתהמפרטתוהקבציםהעתכתביורשימתמחבריםמפתח
.באוצרשפורטוהשוניםהערכיםהובאומהם

העבריהמשפטלהחדרתעודתלנחןבוודאיומתכונןרבותעשהרקובר'פרופ
מנתעלהיתרביןזאת.העבריהמשפטפרטיעלאמתשאינוהמשפטןשללתודעתו
הישראליהמחוקקלהכרתחלקיתזכתהאשרזומשפטבשיטתשימושיותרשייעשה
.1980-מ"התשהמשפטיסודותבחוקבישראלממקורותלהמשפטכאחד
ללמודניתןממנה,והמעודכנתהרבההספרותבפירוטרבותתורם"המשפטאוצר"
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חשובעזרכליספקללאויהווה,המשפטבעולםרבותבסוגיותהעבריהמשפטעמדתעל
.ישראלובמורשתהעבריבמשפטהמתענייניםאלוולכלהמשפטניםלציבור
השלמהלכרכיולצפותהמשפטלעולםהחשובהתרומתועלהמהבראתלברךיש
.לבואלעתידנוספים

*פורתחיים

.יפו-אביב-תלהמחוויהמשפטביתשופט*

למשפטיםהספרבבית'גשנהתלמידי,ירחירויטלוהגברתסימוןישראלמריזםעלנערכההסקירה
.למינהלהמכללהשל
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