
זמיריצחקבעריכת-יסוד-לחוקיפירוש

הכנסת:יסוד-חוק

הרחזהברענן,רובינשטייןאמנון

,למשפטיםהפקולטהסאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמנת
.1993-ג"תשנבירושליםהעבריתהאוניברסיטה
(עמודים152,נבוהוצאת)

לגוףכזאתמדינהלדמותאפשר.נכותעםמדינההיאחוקהללאמדינה"
."סכנהבשעתכראוילהגיבמסוגלהואאיןולכןפגומהשלוהחיסוןשמערכת

.לסדרהההקדמהדבריאתנמיריצחק'פרופפותחכך
המדינההקמתעלההכרזהידי-עלהמכוננתהאסיפהעלהוטלהחוקהכינוןתפקיד

1951בשנתקבלה,הראשונהלכנסתעצמהאתשהפכה,האסיפה.1948במאי15מיום

יהווהמהםאחדשכלבאופן,פרקים-פרקיםתכתבשהחוקההגורסת"הרריהחלטת"את
.המדינהלחוקתלהתאגדמיועדיםיחדהפרקיםכל,עצמוכפנייסוד-חוק

היסוד-הוקימערכתאך,יסוד-חוקישלבדרךהחוקהחקיקתהושלמהלאהיוםעד
שרשויותמשום,יותרחשובהבהדרגהנעשית,ומיושמיםמתפרשיםשהםכפי,שנחקקה

היסוד-וזכויות,מחד(המדינה-מבקר,נשיא,שפיטה,ממשלה,כנסת)המרכזיותהשלטת
שלמכוחםומוסדריםפוצלים,מאידך(וחירותוהאדם-כבוד,העיסוקחופש)הפרטשל

.היסוד-חוקי
פירושעלחיבוריםשלבסדרהאורשראההראשוןהחיבורהואהכנסת:יסוד-חוק

הוא.חוקהשלסממניםהכנסת:יסוד-לחוקכימסביריםהמחברים.היסוד-חוקישל
בחוק4סעיף.כובליםסעיפיםבוישואףומשפטחוק,חוקהועדתשלביוזמתהנתקבל
הכנסתשלחקיקהלמעשההלבהבוטלהבההיחידההמשפטיתלהתדיינותעילההיווה
.הסעיףהוראותעםהתיישבהשלא

ידי-עלשנתבהרוכפיתכליתיבאופןומפרשםהחוק-סעיפי46אתמציגהחיבור

,הכנסתבתקנתלהוראותובהשוואה,לממשלההמשפטי-היועץהנחיות,המשפט-בתי
.בנושאהקשוריםיסוד-ובחוקיבחוקים

אקדמימומחההוארובינשטייןאמנת'פרופ,חוקתיבמשפטסמכאברי,המחברים
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רענןדין-עורך,*כנסת-וכחברכשרבפעולתועשירמעשיניסיוןהמשלב,בתחום
.**צ"הבגובעבודתחוקתייםבנושאיםמתמחהזהב-הר

ישמשאואו,בישראלחוקהתיכוןהיוםשבבואהיאוהמחבריםהסדרהעורךתקוות

אורוייראו,האחריםהיסוד-חוקיאתשיפרשוהנוספיםלחיבוריםבנוסףזהחיבור
.החוקהלפירושכתשתית,הקרובותבשנים

.(1991א"ת,רביעיתמהדורה)ישראל-מדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרוכינשטיין'א*
.(1991,א"ת)לצדקהגבוהש"בביהמהדיןסדרזהב-הר'ר'*
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הפרתובעקבותהוזהביטול
דויטשמיגל

(עמודים351,רמותהוצאת)

נורמטיביתליצירההמשותףרצונםאתלהביאלפרטיםהמאפשרמשפטיכליהואההוזה
.עצמאית

למעטדברכל)נתוכןהןנרחבתבמידהקייםהישראליבדיןהוזיםליצורהחופש
דרךבבל)בצורהוהן(הציבורלתקנתמנוגדיםאומוסרייםבלתי,חוקייםבלתינושאים
במקרקעיןעסקאות:למשל-מסוימתצורהמחייבהחוקבהםענייניםלמעט,שהיא
.(בכתבלהיעשותחייבות

התרופותבחוקמוגדרתהפרה.החוזהבחייטראומטיארועמהווההחוזההפרת
הדיןנחלץוובנקודה."להווהבניגודמחדלאומעשה"כ(הוזההפרתבשלסעדים)

-החוזהאכיפת.1:סעדיםמסלולישניביןבחירהאפשרותבמתןהנפגעלעזרת
ביטול.2.המפרהצדעלביצועוהמשךכפייתתוךיקויםהחוזהבובמצבהנפגעהעמדת
.שכשלההנורמטיביתהיצירהמןהצדדיםשחרור-החוזה

התווייתתוךההפרהבעקבותהחטהלביטולהנפגעשלזכותואתבוהןהמחבר
הביטולשלאופיועלעמידהתוךלביטולמודלמוצג.זוזכותבדברהראויההתפיסה
.(המשפט-ביתדרךהממומשהאכיפהלסעדבניגוד)עצמיכסעד

.הפרותשלשוניםסוגיםביןאבחנהתוךהביטולעילתאתהמהברמנתהבהמשך
מנותהנפרדובאופן,בפסיקהביטוילידישבאוכפי,לביטולהמהותייםהסייגיםנסקרים
.לביטולהזכותשלהפצלתהאופן

מנסההנפגעכאשרזאת.כחוקאינוהביטולבההסיטואציהאתהמחברבוחןבסיום
.פרישתהמגבולותהריגהתוךהביטולבזכותשימושלעשות
זריםדיניםוהןהמצויהישראליהדיןאתהןהמהברמנתחהנזכרותהסוגיותבכל
.הרצויהדיןבחינתבמסגרת
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במשפטפרקטנרוצ

החקיקהפרשנות-שניכרך

ברקאהרון

(עמודים954,נבוהוצאת)

הואבישראלהמשפטשלמרביתו,החקוקותהנורמותעומדותהמשפטבמרכז"
חשיבותהמכאן,חקיקהדברלפרשהואהשופטשלתפקידועיקר.חקוקמשפט

"משפטןכלשלחוקולחםהיא,החקיקהפרשנותתורתשל

בסדרההשניהכרךאתברקאהרון'פרופ,העליוןהמשפט-בית-נשיאמ"מפותחכך

.החקיקהבפרשנותהעוסקכרך,"במשפטפרשנות"
כלשללפרשנותוהמתאימהכלליתפרשנותתורתאלהבכרכיםמגבשברק'פרופ
.התכליתיתהפרשנותמודללפי(צוואה,חוזה,חקיקה)משפטיטקסט

עלזהמודלמופעלהשניבכרך.כלליבאופןהמודלאתהמחברהציגהראשוןבכרך
אתמציגהמחבר.פעולתודרךומתוארתומגרעותיומעלותיונבחנות.החקיקהדבר

שלכוונתועלהמבוססתמשפטיתקונסטרוקציהשהיאהחקיקהתכליתאיתורשיטת
מקורות.מודרניתדמוקרטיתבחברההחקיקהדברשלמטרתוועלההיסטוריהמחוקק
ובעקרונותהחקיקהשלבהיסטוריה,החקיקה.במערך,החקיקהבלשתהםהתכלית
.השיטהשלהיסוד

עוסק,וכן,החקיקהתכליתבדבר(פרזומפציות)לחזקותמיוחדשערמקדישהמחבר

דעת-שיקולנדרשאזאו,נוגדותתכליותהתכליתממקורותעולותבוהמצבבפיתרון

.ההתנגשותבפיתרון,בסבירותהמופעל,אובייקטיבי
במסגרת.רבההיאהמעשיתחשיבותואךעיונילכאורההואבספרהמוצגהמודל

המצטברבמשקלםאשר,העליתהמשפט-ביתשלדין-פסקימאותמשובציםהספר

.כישראלהחקיקהפרשנותמבנהשלוהטפחותהמסדאתמהווים
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כלליחלק,קנייןדיש
ויסמןיהושע

,למשפטיםהפקולטהמאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכון
.1993-ג"תשנבירושליםהעבריתהאוניברסיטה
(עמודים416,נבוהוצאת)

שלהשונותהמשמצויותמןלאיזויודעאינו"קנייןדיני"הביטויאתלראשונההשומע

.העבריתהלשוןבמיכמנילורבידואםגם,לצפותעליוקנחן
לדיוןהיסודותאתהמחברמניח,קנייןדינישלהכלליהחלקויעניינו,זהבכרך

Law-בנכסיםזכויותשעניינוהפרטיהמשפטבתחוםומעשיתאורטי of'

Property

.
להצדקתשהוצעוהרווחותהתיאוריותאתתמציתיתבצורההמחברמציגבמבוא

כלליואתבישראלהקנייןדיניפסיפסשלהמגווניםהמקורותאת,הפרטיהקניין
.זהבתחוםהמקובליםהפרשנות
בחדרוכספואתלהשאירשלאשהעדיףמלוןביתאורח":בדוגמאנפתחהשניהשער

(א):אלהבמקריםכספואתלקבלזכותלאורחהתהא.המלוןלמשרדהכסףאתמסר
בעל(ב)?המלוןהנהלתברשלנותשלאבאשעלה,שבוהכסףקופתעלהמלוןמשרד

"?הרגלאתפשטהמלק
היסודמתכונותכמהלהבליטכאמצעי,ובאחרותזובדוגמאמשתמשהמחבר
זהקיער.מאידךהמעשיתוברמהמחדהתאורטיתברמההקנייניתהזכותאתהמייחדות
ההבחנהשבבסיסןשונותתאוריותסקירתבעזרתהקנייניתהזכותבתכונותלדיוןמוקדש

.חיובלביןקנייןבין
בתחילה,למיניהםהנכסיםמוצגיםהכרךשלרובורובאתהמהווההשלישיבשער

.הזכויות:מוחשייםהבלחיהנכסיםובהמשךומטלטליןמקרקעין:המוחשייםהנכסים
לב-שימתמתןתוך,ותיחומםהמקרקעיןהגדרתנדונהבמקרקעיןהדניםבפרקים

סוגישלסיווגםהואנרחבלדיוןהזוכהנוסףנושא."המחוברים"לנושאמיוחדת
מרביתאתהמהווים,ישראלבמקרקעיאמוריםהדבריםוביחודהשוניםהמקרקעין

.המדינהשלשיטחה
הבלתיהנכסיםפרק.כמטלטליןהכסףבסיווגדיוןנמצאבמטלטליןהדןבפרק
מסחרסימני,מדגמים,פטנטים,יוצריםבזכויותהיתרביןעוסק,הזכויות,מוחשיים
.ומוניטין
הכרכיםכיובהבטחהענייניםומפתחותפסיקה,חקיקהבמפתחותמלורההכרך
.לרכישתןוהדרכיםהשונותהקנייןזכויותבנושאידונוהבאים
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'אכרך,מקרקעיןשבחמס

הדרייצחק

(עמודים435,יונתןהוצאת)

למצואמצפיםהיינו.הוןרווחימיסוילנושא'החלקאתמייחדתהכנסהמספקודת
המחוקקואולם,זהבחלק,ובאנגליהב"בארההמקובלהוןרווחילמיסויכלליהסדר

מסחוק,נפרדכחוקמקרקעיןממכירתהנובעימהוןרווחיעלמסלהטילבחרהישראלי
.מקרקעיןשבח

ואולםרצויכמצבהוןרווחיבמיסויהעוסקיםהחיקוקיםשניבאיחודרואההמחבר

המהותיותבהוראותוהרמוניהאחידותליתרלחתורלדעתוישזהפיתרוןבהעדר

ומקיפהכוללתמבטנקודתלמחברמאפשרתזומוצאנקודת.החיקוקיםשניובהפעלת

.הראויוהן,ומהפסיקהמהחקיקהשעולהכפי,המצויהן,והסדרההסוגייהעל
וביחודמקרקעיןשבחמסלחוק2-ו1בסעיפיםהקבועותבהגדרותדןהשניהפרק
המושגבהגדרתודיוןבמכירהפטורלצורךבעיקרהרלוונטית"קרוב"המושגבהגדרת

.מקרקעיןבאיגודשליטה,לחוק2סעיףלצורך,"שליטה"
בסיסהמהווהמושג,"במקרקעיןזכות"במושגובדיוןבהגדרהעוסקהשלישיהפרק

כיאם,בלבדוחכירהבעלותכוללתבמקרקעיןזכות.שבחמסבחוקמסאירועלכל

מקריםזהבפרקבוחןהמחבר.בחוקביטוילידישבאכפיוהמיוחדהמורחבבמובנן
:לדוגמא,"במקרקעיןזכות"במדוברהאםהשאלהבהםשמתעוררתשוניםומצבים

והיא,להרבותפניםשבחמסבחוקהמכירה.מקרקעיןלפיתוחוהוצאותבנייהזכויות
לכלהאופייניותהפעיותועללסוגיהןנפרדבפרקשנבחנות,מגוונותעסקאותעלחלה
.סוג

שדירתהעיקרתעלהמבוסספטור,מגוריםדירתבמכירתבפטורדןהשישיהפרק
.בעליהשלהאישילשימושםועומדהנרכש,פרטינכסהינההמשפחהשלהמגורים

,הפטורכללידרך"מגוריםדירת"המושגמהגדרתההלבסוגייהשיטתידיוןכוללהפרק
,1992-השעהבהוראתוכלהקומבינציהועסקאותנוספותלבניהזכויותסוגיית

.נוסףפטורמסלולהמאפשרת
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כלליחלק,מניעהצווי
וינוגרדאליהו

(עמודים350,הלכותהוצאת)

גמישיםהםטבעםשמעצםדינים,היושרבדינינעוציםהמניעהצוסעדשלשורשיו
שבחוקהזכויותלהגנתלסייעוהנכונההנוהה,הישרההדרךאתלחפשומאפשרים

.המהותי
הדעת-שיקולכללישלרחבה.תפיסההאחרונותבשניםמהפסיקהעולה,המחברלדעת

עםהדאבצוותאהיושרכלליכלאתהממקמתתפיסה,המניעה-צוויבענייניהשיפוטי
.מניעה-צומתןשוקלכשהואבוחןהמשפט-שביתוהגורמיםהעקרונותשאר

הדיןפי-עלמניעה-צוויבנושאההלכהאתמרכז,הכלליהחלקאתהמהווהזהכרך
העקרונותותיחוםאיתורתוך,הברית-ומארצותמאנגליה,מישראלדין-פסקיפי-ועל

.מניעה-צוויבהלכותהכלליים
סמכותביןהמפרידהקושרטוטתוךמניעה-צולמתןבסמכותדןהשלישיהשער

.זהסעדהמעניקים,האחריםהגופיםסמכויותוביןלצדקהגבוההמשפט-בית
תוכנםפי-עלמחד,מניעה-צווישלשוניםסוגיםביןבאבחנהעוסקהרביעיהשער

.תוקפםמשךפי-עלומאידךוהוראותיהם
מערכת,המניעה-צובמתןושיקוליםכלליםמערכתהמחברמציגהשישיבשער
שיקוליםפני-עלהיושרלעיקריעדיפותלתתאיןכיהבסיסיתלעמדתוהכפופה

ענייןכלשלהנסיבותבמאזניהשיקוליםמכלולאתלשקולישוכיאחריםרוולנטיים
.ועניין

מרווהצוהראשון,באנגליהשמקורםצוויםסוגישנימוצגיםהשמיניבשער

)Mareva(,הדין-בפסקהתובעוכויותשלהפוטנציאלייםהפירותעללשמורשנועדצו
Anton(פילראנטוןצווהשני Piller(ראיותפרטיעלולהגןלשמר,לתפוסשנועד

.הנתבעידי-עלהשמדתםוראוהיעלמותםמפני,במשפטולתובעהחיונייםמסוימים
.הישראליתהחקיקהלמציאותאלוצוויםשלהתאמתםאתבוחןהמחבר

בסופו.המניעה-צווישלולאכיפתםהראיות,הדיןלסדרימוקדשיםנוספיםשערים

.זהלכרךמפתחותמופיעיםהכרךשל
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,האנטישמיותנצלמשפטים,אשםללאנאשמים
שישיכרך
קוטיקמאיר

משפטיםשלסידרהולחקורלתארבאה"האנטישמיותבצלמשפטים"הספריםסגרת

.המודרניתבהיסטוריהיהודיים-אנטי
הראשוןבחלק.חלקיםלשנימחולקלפנינוהמוצגוובסדרהוהאחרוןהשישיהכרך

שעברההמאהבסוףובפולניהבבוהמיה,בהונגריהשנערכומשפטיםשלושה-
לאור,בסדרהשהוצגוהמשפטיםכלעלמקיפהסקירההשניבחלק.הזוהמאהובתחילת

.שלהםהאופייניםהיסודקווי
,בהונגריהקטנהבעיירה,1883בשנתשנערך,אסלר-טיסהמשפט,הראשוןבמשפט

שהנערהשמועות.העיירהשלהכנסת-ביתדרך.להיעלמותהסמוךשעברהנערהנעלמה
שמששלעשרהוהארבעהארבעבניילדיובעדותחוזקויהודיםידי-עלנרצחה
,ועונונחקרו,נעצרוהעבירהלהםשיוחסההיהודים.מדמיונםסיפורשבדוהכנסת-בית
בעימותהמשפטשלשיאו.עליהםשטפלוהשוואבהאשמותלהודותבתוקףסירבואך

.הצדיםדוכןמעלוכנוהאבביןהטראגי
טומש.נערותשתיברציחתשהואשםיהודילדיןהביא,בבוהמיההילזנרמשפט

מאמריםפרסוםידי-ועל,וולאאמילשלבנעליונכנסכי'צדעותוהוגהמדינאי,מסריק
.חוזרמשפטודרשהדין-ביתעיוותיעלביקורתמתח,הדםעלילתאתשלל

התנקשותבנסיוןיהודיצעירהואשם,בפולניה1925-בשנערךשטייגרבמשפט
.הרפובליקהבנשיא

לעשרתהאופייניםוהשוניםהמשותפיםהיסודקוויאתהמחברסוקרהשניבחלק
בצלנערכוהמשפטיםכל.האנטישמיותהינוהראשוןהמשותףהמישור.המשפטים

במולדתובגידהמחדדם-עלילת,האישוםבנשואהםנבדליםכיאםהאנטישמיות
היוהאחריםהמשפטיםהרי,ביסודןאנטישמיותהןדם-שעלילתבשעהבה.מאידך
.הפרשהמהלךתוךבהםהשתלבהאנטישמיוהגורם,פוליטירקעבעליבעיקרם

במשפטוהןבחקירותהןשהתבטאהדיןעיוותימישורהינוהשניהמשותףהמישור
דרך,ההודאותלהשגתהחשודיםמעינויהחלשוניםמסוגיםהיוהעיוותים.גופו

לצדקמעלעקרונותבהעמדתוכלההמשפט-ביתלכותלימחפןהשפעהגורמיהתערבות

מישורהינוהנבחןהשלישיהמישור.(דריפוסבמשפטהצבאכבודלדוגמא)ולחוק
היהעליהם,יהודחםהאנטיבמשפטיםהסנגוריםשלמצבםהיהבמיוחדקשה.הסנגוריה
המישור.מאידךהעלילהמביימיונגדמחדהאנטישמיותהקדומההדעהנגדלהיאבק

נגדהיוברוכןשהאשמותלמרות.הנאשמיםעםהיהודיםשלבסולידריותאופייןהרביעי
בובמקוםקולקטיביתלהאשמהנשואהיהודיתהקהילהעצמהמצאה,יהודייםפרטים

.המשפטיםרובאתאפיינהואחרתווברמהסולידריותותגובותהמשפטיםהתקיימו
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מחדמאופייןזהפן.משפטים-האנטישמיותשלומיוהדנוסףפןחושפתזוסדרה
ההאשמהומאידךמשפטיםקיוםידי-על,שוואלהאשמותחוקיתמסגרתליצורבניסיון

היהדותנגדולפעמיםהיהודיתהקהילהנגדקולקטיביתלהאשמההופכתהיחידכלפי
.כולה

האירגוןשלהמועצהחבר,בריסלמאוניברסיטתלמשפטיםר"דהינוהמחבר

.יהודייםומשפטניםהדין-עורכישלהבינלאומי



המדףעלחדשיםספרים362

הסביבהאיכות
רקוברנחום

(עמודים160,בישראלהמשפטמורשתהוצאת)

-(יג,זקהלת)?"עותואשראתלתקןיוכלמיכי,האלוהיםמעשהאתראה"

אילניכלעלוהחזירובטלו,הראשוןהאדםאתהואברוךהקדוששבראבשעה"
בשבילך,שבראתימהוכל,הןומשובחיןנאיםכמהמעשיראה:לוואמר,עדן-גן

שיתקןמיאיןתקלקלשאם,עולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתן,בראתי
.(ז,רבהקהלת)."אחריך

בעולםהן,ומשפטיחברתילמוקדהסביבהאיכותעלההגנההופכתהאחרונותבשנים
בחובהטומנתזוהגנה.בנושאלטיפולמיוחדממשלתימשרדהקימהשאף,בישראלוהן
החיים-בעלאינטרס,הציבוראינטרס,היחידאינטרס-שוניםלאינטרסיםמשקלמתן
.ועוד

במשפטהמקורותגישתאתמביא,העבריהמשפטבתחוםידועמחבר,רקובר'פרופ

עציכריתת,השחתהאיסור,קרקעותשמיטת)הטבעשמירת-השונותלסוגיותהעברי
פסולת,שפכים,המיםויהום,האוירזיהום)הסביבהויהום,(דקהבהמהגידול,פרי

.ונוירעש,(וריחות
הבוראואהבת,הבוראשליצירתופריהיאכולההבריאה":המחברשמסכםכפי

,הטבע.והמדברהחי,הצומח,הדומם:ברואיוכלאהבתשלרחבהבמשמעותנתפרשה

."הבריאהמעשהאתלקלקללאדםלוואל,האדםבשבילנברא,יופיובכל
:כיוםבישראלדקהבהמהגידולסוגייתאתמציג,הראשון.נספחיםשנילחיבור

.בישראלשחליםהסביבהאיכותבנושאיהעוסקיםואמנותחוקיםרשימתמכילהשני
אחדותחוקהוראותרקאלא,כולוהנושאאתהמקיףמיוחדחוקעדייןאיןבישראל,אכן

.הנושאשלשוניםבהיבטיםונוגעיםשוניםבחוקיםהמפוזרות
בסיסלולשמשזהחיבוריוכלמיוחדבחוקהסוגייהאתלהסדירהמחוקקיחליטבאם
.מעוררשהנושאהשוניםוהאינטרסיםהערכים,לסוגיותהעבריהמשפטמקורותלגישת

הספר-ביתותלמידיהמערכתחברי,ברםאסףומרכהןבועזמרידי-עלנערכההספריםסקירת* המסלול-למשפטים
.למינהלהמכללהשלהאקדמי
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*and Critique

Juergen Christoph.זם,Goedan

השוואתיומשפטפרטיבינלאומילמשפטמלנקמקסמכוןספרייתמנהלהספרימחבר
ניתןלהןהמרכזיותהמשפטיותהביבליוגרפיות17-לנבוכיםמורהכתב,בהמבורג
.המשפטיהמחקרבמהלךלהיזקק
:חלקיםשלושהלספר

המחקרשיטתותיאורעוסקהואבהםהתחומים,הספרמטרותאתהמתארקצרמבוא
.הביבליוגרפיותלבחינתהמחברידי-עלשנבחרה
(א):הבאבאופןבומוצגתמהביבליוגרפיותאחתכל.הספרלבהינוהשניהחלק
(ד);וביקורתהערבהכולל,המיוןשיטת(ג);הפרסוםותדירותאופן(ב);כלליתיאור
.סיכום(ו);שימושהוראות(ה);אינדקס

בחלק.לעורכיהןוהמלצותהביבליוגרפיותשלוהערכהבחינהכוללהשלישיהחלק
זרבמשפטשעוסקיםכאלהבמיוחד,משפטייםלספרניםמיוחדענייןישזה

.ובביבליוגרפיות
ישביבליוגרפיותבאמצעותשלאהמידעאללהגיעעודאפשר-אישבובעולם
תמידאיננוזהאף.באמצעותןהמידעאללהגיעניתןכיצדהמסבירלספררבהחשיבות

אתלהפיקכדיביבליוגרפיהכלשלוחסרונותיהמעלותיהאתלהכירוחשובפשוטעניין
,ערך-רבכליכאןניתןהחוקרובעיקרהדין-עורך,הסטודנטבידי.בהמהחיפושהמיטב

.החשובהתרומתועללברכההמחברוראוי

,388,1992Ardsley-on-Hudsonק.* New York,.10תTrasEnational Publishers

.איינהורןטליהר"דקץ-עלנערכההספרסקירת**
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'ככרך,חוזים
כהןנילי,פרידמןדניאל

(עמודים744,אבירםהוצאת)

החוזיםדינישלהעיוניהבסיס:נושאיםבשניעסק1991בשנתאורשראה'אכרך
כולומיוחד'בכרך.כריתתוותהליךהחוזהוביסודות,בישראלהחוזיםדיניומקורות
.ובכשרותברצתלפגמים

הפרק.פרקיםלשמונהמחולק,השניהכרךאתמהווהשכאמור,השלישיהשער
הפרקים.ברצוןהפגמיםלדיניהמבואהוא(זהבכרךהראשוןהפרק)עשרהשלושה
עושק,כפיה,הטעיה,טעות-החוזהקשירתבעתברצוןפגמיםבארבצהדניםהבאים

בסעדדןהבאהפרק.הכשרותפגמינדוניםעשרשמונהבפרק.הוגנתבלתיוהשפעה

דןהאחרוןהפרק.הביטולסעדהוא,החוזהקשירתבעתברצוןפגםבשלהניתןהמרכזי
בדברהשאלהנבחנתזהבפרק.ברצוןפגםמחמתשבוטלואובטליםבחוזיםבהשבה
לסעדההשבהסעדביןהיחסונדוןבמשפטולאעושרעשייתדינישלתחולתם
לזהבטלחוזהביןההשבהבתחומיההבדלאתהמחבריםבוחניםזהבפרק.הפיצויים

השבה-ההשבהנשואבדברשאלותנבחנותכןכמו.בוטלואכןלבטלוניתןאשר

הסעדיםגםנבחניםכןכמו.ההשבהותחליףההשבהשוויהערכת,מזומניםהשבת,בצין

.בהשבהצדדיםריבוישלהשאלהונדונה-וקיזוזעכבת-
.הכרכיםלשנימשולביםמפתחותמופיעיםזהכרךשלבסופו
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-הישראליכמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםירידת
מאוטנרמנחם

(עמודים167,דעתמעגליהוצאת)

שנותשלבפסיקהשקרהביותרהמשמעותיהדבר"-המחברכותבלספרבמבוא

עלשבהלדרךבאשרשלמהעולםתפיסתשלבמעמדההירידההואהשמונים
.במדינההמשפט-ביתשללתפקידוובאשרהמשפטנורמותאתלהפעילהמשפט-בית

עולםתפיסתעלתהבמקומה.המשפטיהפורמליזםשלזוהיאשירדההעולםתפיסת
שהמשפטהתפקידואתהמשפטשלהערכיהמימדאתהמדגישה,פורמליסטית-לא

."ובחברהבמדינהממלא
.פרקיםלחמישהספרואתחילקמאוטנר'פרופ
מובאיםזהבפרק.המשפטיהפורמליזםשלהעולםתפיסתמוצגתהראשוןבפרק
,וברמקסשלבתורתוהמשפטיהפורמליזםמושגשלמקומווכןהמושגשלעיקריו
.האמריקאיבמשפטוכןהגרמניתהמשפטבתורת
,העליוןהמשפט-ביתבפסיקתהפורמליסטיתהגישהשלבירידתהדןלספר'בפרק
בתורתעצמםהשינוייםאתמציגהמחבר.השמוניםשנותעדשלטתשהיתהגישה

ההנמקותמולהחמישיםבשנותהשיפוטיותההנמקותלאורהמשפט-ביתשלהמשפט

הערכיםביןהאיזוןאתנמצאהאלהההנמקותבין.השמוניםבשנותהשיפוטיות
הפעלה,למדינהכתובהבלתיחוקהביצירתהמשפט-ביתשלחלקוהדגשת,המתנגשים

מסגרתכעוולתהרשלנותעוולתשלהעלמעמדהקנייתואתהלב-תוםחובתשלנרחבת

.הנזיקיןבדיני
הרחבתהיא,המחברלדעת,השמוניםבשנותשחלההשניההכוללתההתפתחות

מיוחדזולהתפתחות.השוניםהחייםבתחומיצרדיםעלהמשפטייםהחיוביםשלהיקפם
.השלישיהפרק

ובןפורמליסטית-הלאהגישהלעלייתהסבריםמוצעיםוהחמישיהרביעיבפרקים
שלהכלליתבתרבותהקיימותאהדותמגמותלביןזועולםתפיסתעלייתביןהקשרנבחן

.ישראל
מיועד,א"תבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטההמרצה,מאונטנר'פרופשלספרו

תרומההעליוןהמשפט-לביתהיתהומתמידמאז".משפטן-והלא.המשפטןלקורא

בשנות.הליברלילמערבישראלשלהערכיתזיקתהלביצור,מכרעתאולי,חשובה
שללערכיוישראלשלזיקתהעלתיגרשקראואלונגדהמשפט-ביתיצאהשמונים
כישסבורמיכל.זוזיקהשלקיומההמשךלמעןובנחישותבתקיפותופעלהמערב
חייב,להתעצםואףלהימשךהליברלילמערבישראלשלזיקתהצריכה,שיבואובשנים
.1"במאבקויצליחהמשפט-שביתלקוות

167,עם
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'גכרך,עונשיןבדינייסודות
פלרז"ש

האוניברסיטה,סאקרהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכוןהוצאת)
.(עמודים1992,376-ב"תשנלמשפטיםהפקולטה,ירושלים,העברית

,להכללהמגמהתוךתיאורטיבחיבורלהתבטאהסיכוםעל"-המחברכתב'אבכרך

,העונשיןדינילתחוםהאופינייםוהמוסדותהמושגיותעל,העקרונותעלדגשושימת

'פרופשלמחקרומושלםהראשוןהכרךצאתלאחרשניםשמונה.!"במשפטמדעיכענף
.פלר

."העבירותריבוי"ו"העבירותמיון"-סוגיותלשתיכולומיוחדהשלישיהכרך
המיון,השניבסימן.סימניםלשישהמחולקהפרק.העבירותמיוןבסוגייתמטפל'אפרק

שלקטגוריזציהנדונההבאיםבסימנים.בכללותההעבירהשלייחודסימנילפינעשה
שמרכיביםהכללייםהיסודותעל,שלההפנימיבמבנההכרוכיםמבחניםלפיהעבירות

.העבירהועושהנפשי,עובדתי-אותה
הראשוןבסימן.סימניםלשישהמחולקהואואףהעבירותריבויבסוגייתדן'בכרך
ריבויסוגימובחניםהבאבסימן."עבירהיחידות"מסוגייתלהבדילזוסוגייהמבוארת
עלדיןחריצתבטרםשנעברועבירותריבויעלהמחברעומדהשלישיבסימן.העבירות

בשלעונשנשיאתשלאחרעבירותריבוישהיא"מועדות"מלהבדיל,מהןאחתלאאף
.הרבתיבסימןנבחנתאשר,קודמתעבירה

של"מדומה"וריבוי"מועדותמעין=שלהמצביםנבחניםהאחרוניםבסימנים
.עבירות

אזכורי,חקיקה,ענייניםמפתחהכולליםמפורטיםמפתחותמובאיםהכרךשלבסופו
ביטוייםומפתחהמחבריםשמותלפיחיבוריםמפתח,פסיקה,העונשיןחוקשלסעיפים

.לועזייםמשפטיים

.'ז,'אכרךהעונשיןדינייסודות,פלרז"ש1
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1965-ה"תשכהירושהלחוקפירוש

שילהשמואל

(עמודים567,נבוהוצאת)

התכניתבמסגרתבכנסתשהתקבלהראשוןהחוקהוא1965-ה"תשכהירושהחוק
באהחוק.המדינהקוםעםעלהחדשירושהחוקלחוקקהרעיון.חדשהאזרחיתלחקיקה

הירושהפקודת)ומנדטורי(1913משנת)עותומניחוקשעירבבמשפטימצבלהחליף
.(1923משנת

בענייניהשיפוטסמכותהיתה,העותומניתבתקופהגםכמו,המנדטוריתבתקופה
.הרבנייםהדין-ולבתיהחילונייםהמשפטלבתימקבילהיהודיםשלירושה

הישראליהמחוקקחולל1965בשנתהירושהחוקלחקיקתועדהמדינההקמתמזמן
.הפרוצדורלילצדבעיקרהתייחסואלהשינויים.הירושהלדיניבנוגעשינוייםמספר

כפינותרוצוואהפי-עלוהירושהדיןפי-עלהירושהלדיניבנוגעהמהותיותההוראות
חדשבאופןזומרכזיתסוגיהלהסדירבא1965משנתהירושהחוק.המנדטבזמןשהיו

.לגמרי
,זאתעם.השוניםסעיפיופי-עלהירושהחוקאתלפרש,כןאם,הינההספרמטרת

כולוהחוקאתמלפרשהיריעהקצרה-סעיפים161-הירושהחוקשלאורכומעצם

לדעת,שהם,בלבדהחוקשלהשוניםסעיפיו55לפירושהחיבורמטרתצומצמהכןועל
.החוקשלליבולב,המחבר
פי-עלירושה,כלליותהוראות:הראשוניםהפרקיםשלושתנדוניםשבספריוצאכך
קיוםצו,ירושהכצובנושאיםשעוסקים,האחריםהפרקים.צוואהפי-עלוירושהדין

.מפורשיםאינם,ואחריםהעיזבוןמןמזונות,צוואה
,הכללייםועקרונותיושלוהחקיקתיתההיסטוריהעלהחוקאתהמאיר,מבואלאחר
.החוקכסעיפי,סעיפים55-להספרמחולק

מפתח,העבריהמשפטמקורות,חוק-הצעות,חקיקהבמפתחותמסתייםהספר
בנוסחו,1965-ה"תשכהירושהחוקשלציטוטומובאכנספח.ענייניםומפתחפסיקה

.המלא
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משפחהדית
שרשבסקיבנציון

(עמודים471,מורחבתרביעיתמהדורה,ירושלים,מ"בעמסראובןהוצאת)

דיניבנושאיסודספרשהוא,שרשבסקיבנציוןר"דשללספרוהרביעיתהמהדורה
"כתויוצאת,בישראלהמשפחה

מטרת.בהרחבה,השלישיתהמהדורהלאחרשניםע

בחקיקהשחלוהעיקרייםהשינוייםאתלשקףהיא,מחברהשמעידכפי,המהדורה
המהדורההופעתמאזמשפחהדינילגביובספרותבפסיקהשחודשוובחידושים
.(1984)השלישית
דיני"ומהם"משפחה"מהי.המשפחהדיניהואעיסוקו,הספרשלמשמושעולהכפי
ר"דשלכדבריו.החיבורשלכמבואולמצואניתןלכךתשובה-?"משפחה

אשרהאדם-בניאותםכלכללפירושהמשפחהדינילצורך"משפחה",שרשבסקי
.בנישואיןאודםבקרבתשיסודהקרבהקיימתביניהם
המשפטיבמצבהמטפלותהלכותאותןכל;הדםקרבתדיני,איפוא,הםמשפחהדיני
הדנותההלכותכל-קרי,נישואיןדיניכןוכמו;דםקרבתשלמיחסכתוצאההקיים
משתיאחתבכל.להםבנוגעאונישואין,עקבאו,יסודעלהקייםהמשפטיבמצב

נוהגים,זאתעם.ל"כנבמצבשיעודםממוןבדיניאואישותבדיניהמדוברהקבוצות

,האפוטרופוסשלהמשפטישמצבומהטעם,האפוטרופסותדיניגםמשפחהבדינילבלול
למצבהיינו,ילדיהםכלפיהוריםשללמעמדםרביםבמובניםדומה,הדבריםמטבע

.משפחהלדיניהשייךמשפטי
דינימהם,כאמור,המצייןקצרמבואלאחרוזאת,פרקיםלשישהמחולקהחיבור
;ונישואיןקידושין;שידוכין:עניינםהפרקיםששת.עליהםהחלהדיןומהוהמשפחה

הוריםדיני;הנישואיןהפקעת;הנישואיןפי-עלואשהבעלביןהנוצרהמשפטיהמצב
נופלותולאהנוהגהישראלילמשפטההפניותמרובותפרקבכל.אפוטרופסותןוילדים
.בישראלהאישותדינישביסודהעבריהמשפטלמקורותההפניות-מכך
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ועיזבוןירושהדיני
מעוזאשר,פלומיןיחזקאל,גולדברגמנחם

א"תאוניברסיטת

(עמודים388,חמישיתמהדורה,סדןהוצאת)

בתחוםאךהמדובראין.המשפטענפיכללעללכתמרחיקותהשלכותאדםשללמותו"
והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק1סעיף.הצרבמובנו'הירושהדיני'

הוראה.'מותוועדלידתומגמרולזכויותלחובותכשראדםכל':קובע1962-ב"תשכ
"...קושיותשללמעוררת,מאליהמובנתלכאורהשהינה,זופשוטה

קהלבפני,החמישיתהפעםזו,לפרושאותםמביאההמחבריםשלזוהשקפהנקודת

שללמותוהנודעותהמשפטיותבהשלכותהעוסקיםוההלכותהדיניםכללאתהקוראים

.הצרבמובנםירושהבעניינילהצטמצםולאאדם
ההכרעותשלמיעוטןרקכיהעובדהלאורלצפוימעברוהחריףנעורזהצורך

אוררואיםהמחוזייםהמשפטובבתיהעליוןהמשפט-בביתירושהבענייניהשיפוטיות

להכריעשבכוחןחשובותהלכותחומקותזובדרך.הדין-פסקישלהרשמיבפרסום
.אחריםבענייניםפסיקהגםכמו,ירושהולצוצוואהקיוםלצובקשותשלגורלן

הדבריםאתלפשט,מחבריושמעידיםנפי,מאמץנעשההספרשלבכתיבתו
שעיסוקיהםלמילהביאשבכוחובתועלתלפגועמבלי,אדםלכלברוריםולעשותם

השכלהובעליהמס-יועצי,החשבון-רואי,הדין-עורכישלצד,יוצאכך.בכךהמקצועחם

עניין:אותוהמעסיקותרבותלשאלותמענהלמצואההדיוטגםיכול,נוספיםמקצועית
.אחריםרביםונושאיםירושה,קבורה,איבריםתרומת,מהיםנתיחת

זכויות;פטירהעקבומענקיםקיצבאות;הירושהחוק:פרקיםלעשרהנחלקהספר
,משפטיתכשרות;קנייןודיניחיוביםדיני,מסחרדיני;עבודהביחסיהקשורות

קבורה,פטירותרישוםסדרי;ראיותודיניריןסדרי;מסים;רגלופשיטתאפוטרופסות

.מתיםוניתוחי
והנחיותשוניםטפסים,תקנות,חוקיםמציג-נספחים-הספרשלהתשיעיפרקו
.וספריםמאמריםרשימת,כשבסופוועיזבוןירושהבעניינילממשלההמשפטיהיועץ
,האלפביתסדרלפי-חקיקהמפתחובוהעשיריפרקו,כאמור,סוגרהספראת
.ענייניםומפתח,הצדדיםשמותלפישערוך-פסיקהמפתח
שחלוהמפליגיםהשינוייםעלהקוראאתמעמידזהספרשלמהדורותיובחמשתעיון
לשניקרובלפני,הספרשלהראשונהמהדורתואורראתהמאזהירושהדיניבתחום
.עשורים
המחוקקשמעניקהמירביהחופשונוכחצוואותעשייתשלהנוהגהתפשטותלאור
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החלקהורחב,זהבתמום

~

DWnהתקפותצוואותשלשונותדוגמאותוהוספובצוואות

אופןאת,גרפית,הממחישהחלקהורחבבן.ההלבהדרישותאחותואמותהחוקפי-על
.שוניםבמקריםהעיזבוןחלוקת
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:Einhorn78118.Dr

The Role of the irree Trade Agreemeni

between Israet and the EEC

Trading with Israel10זThe Legal Framework

*between Theory and Practice

250,1994Nolnosק. Verlasgesellschaft, Baden-Baden

הענייןכחשיבותהכרהמתוך.מאוזןחוץלסחרהמפתחישראלעכורהואחופשיסהר

להסכם.החופשיהסחראתלקדםשמטרתןבינלאומיותבאמנותישראלאכןהתקשרה
במעלהראשוןמקום,1975-בהאירופיתהקהילייהעםישראלשחתמה,החופשיהסחר
,עקאדא.ישראלשלהחוץלסחרהעיקריהשותףהקהילחהנהייתהבעקבותיו.ביניהן
המסחריהגרעוןהלך,המסחריבמאזןשיפורשל(1975-1980)קצרהתקופהשלאחר
משפטייםפתרונותולהציע,הקייםהמצבאתלבחתבאזהספר.לשנהמשנהותפח

.אותולשפרכדיבהםשיהיה
שלהכלגליתהחשיבותאתהמחברתמנתחתהראשוןבחלק.חלקיםארבעהלספר
את.הקהילייהעםהחופשיהסחרהסכםלחתימתהרקעאת,לישראלהחופשיהסהר

.הקהילייהמצדוהןישראלמצדהן,באיסומושהתעוררוהבעיותואת,ההסכםהוראות
ההתחייבויות-אראל"שלהחוץלסחרהמשפטיתהמסגרתנבחנתהשניבחלק

הנוגעיםהמינהלייםוהצוויםוהתקנותהמקומיתהחקיקה,הבינלאומייםההסכמיםפי-על
טוביןיבואעלהמכבידיםמכסחם-הלאהמבשוליםאוסףשלסקירהכוללהפרק.לעניין

.1991-בחוץסחרבנושאיהממשלהשהנהיגההליברליזציהתוכניתושל,לישראל
לטפלהמינהליותלרשויותחופשיתידהשאירהשהחקיקההיאזהמחלקהמסקנה
מגזריםשלאינטרסיםעללהגןכדיפעםלאדעתןבשיקולהשתמשומצידןואלה,בנושא

עלמשפטיתלביקורתהצורךנובעמכאן.בכללותוהציבורטובתעלולאמסויימים
.ההסכםפי-עלישראלשלהתחייבויותיהאתשיקוציהבחשבתשתביא,המינהלמעלף

לתוךנחקקושלאאמנות.הישראליבמשפטאמנותשלמעמדןנסקרהשלישיבחלק
:סיבותכמהלכך.המקומיבמשפטלאאךהבינלאומיבמישורמחייבותהפנימיהמשפט

משפט:קרי,"דואליסטית"מדינהישראלנחשבתדואליזם-מוניזםהדיכוטומיהפי-על

הסמכותבישראל)הרשויותהפרדתעקרת;הפנימיתהמשפטממערכתנפרדהבינלאומי
במשפטתוקףלתתשלאמחיב(לבדההמבצעתהרשותבידיהיאבאמנותלהתקשר

חשש.בינלאומיותמהתחייבויותחששקייםוכן;הכנסתידי-עלנחקקשלאלמההפנימי
המחברתמסקנת.לכךמיוחדותסיבותישלישראלאולת,לישראלרקאופייניאיננוזה
אתלערב,המערביותהדמוקרטיותשלהמכריעברובןכמקובל,הואהראוישמןהיא




