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,ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפט

רובינשטייןאמנון'פרופ

ז"תשנ,שוקןהוצאת,מדינהוברקרובינשטייןאמנון'פרופמאתחמישיתמהדורה)
(מפתחותכוללעמודים1329,כרכיםשני,1996

צאתלאחרבלבדשניםחמש,זהספרשלהחמישיתהמהדורהלפנינומונחת
-חוק,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקנחקקוזהזמןבפרק.הרביעיתהמהדורה

יצרו,המחברלדעת,אשר,החדשהממשלה:יסוד-וחוקהעיסוקחופש:יסוד
נשיאשלכלשונו,"החוקתיתהמהפכה"אתוהחלולישראלכתובהחוקהלמעשה

.ברקאהרן,העליוןהמשפט-בית
מצייןמהן-לכתמרחיקותפוליטיותתמורותחפפהזומשמעותרבתחקיקה
המפלהההתייחסותשינויאת,והפלשתינאיםירדןעםהשלוםתהליךאתהמחבר

יצחק,ישראלממשלתראששלרציחתוואתישראלערבייכלפי
רביי

.ל"ז
הובילוישראלמדינתשלוהפוליטיהמשפטיבנוףאלהחשוביםשינויים
הרחבת:נמניםהעיקרייםהשינוייםעם.קודמתהלעומתזובמהדורהלשינויים

;הישראליהמשפטהוחלבהםשטחיםעללוותרהממשלהסמבותבענייןהדיון

חקיקתבעקבות-בישראלהמפלגותשלהמשפטימעמדןבנושאפרקיםהוספת
שלבהוראותיודיון;וקואליציונייםפוליטייםהסכמיםובנושא,המפלגותחוק
;בישראלהמשפטבשיטתבעקבותיושבאוובשינוייםהחדשהממשלה:יסוד-חוק

השערשלניכרתוהרחבהלממשלההמשפטיהיועץשלמעמדובענייןפרקהוספת
.בישראלהאדםזכויותעלהחוקתיתבהגנההעוסק
.בישראלהקונסטיטוציוניהמשפטתולדותאתהמתארמבואפותחהספראת

ארועיםוכןהישראליתהממשלשיטתשליסודותיהבתמציתמתואריםזובמובאה
לחקיקתועדהמדינהמקוםישראלמדינתשלחוקתיים-הפוליטייםבחייהמרכזיים

אשר,זהיסוד-לחוקרבהחשיבותמייחסהמחבר.החדשהממשלה:יסוד-חוק
שלההלגיטימיותאתהפוליטיתלשיטהלהשיבוביקשעולםסדרישינהלדעתו
המבואבמסגרת.1990שלהגדולהפוליטיבמשברשאבדהשנדמהלאחר,בציבור
."הממשלשלמשפטיזציה"מבנההואאותולתהליךמיוחדדיוןהמחברמקדיש
לדעת,שהחלוהםהפוליטיתהמערכתשלמעמדהופיחותהממשלתיהשיתוק
.המשפטיתלמערכת,הפוליטיותגם,ההחלטותמסירתתהליךאת,המחבר
הבעייתיותעלהמחברמצביע,זהתהליךשלהשוניםבהיבטיםהדיוןבתום
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להתחמקהממשלהאתמרגילהרדיקליתמשפטיתהתערבות,ראשית:ממנוהעולה
.אלהלצרכיםנועדקיומהכלשלמעשהשעה-מאחריותולהתנערמהכרעה

וחורגתדווקאשמרניתהיאהשיפוטיתההתערבותתוצאתמסוימיםבמקרים,שניה
התפקידעלמעיביםאינםאלהמקריםכיאף.נאורהעולםמהשקפתלכאורה

מבהיריםהם,ישראלמדינתשלדמותהעלבמאבקהמשפט-ביתשממלאהחיובי
.נאורותעמדותמשקפתהיאאםרקחיוביתהיארדיקליתשיפוטיתהתערבותכי

במעמדולפגועעלולה,פוליטייםבנושאיםהמשפט-ביתשלמעורבותו,שלישית
.והקוטביתהשסועהבחברתנומחלוקותמעלהעומדציבוריכנכס

:שעריםשבעהבספר

שנקבעוהזמנייםהשלטוןבסדרי,העצמאותבהכרזתעוסקהראשוןהשער
ממנוחלקיםעללוותרוהסמכותהמרינהשטחשלבסוגיות,המדינההקמתעם

.שנקבעוהרשמיותוהשפות
:הישראליהחוקתיהמשפטשלהכללייםהעקרונותאתמציגהשניהשער

עקרון;מדתוחופשהדתחופש;ומדינהדתיחסי;יהודיתכמדינהישראלמדינת
.רשויותוהפרדתהשוויוןעקרון;החוקשלטון

,מכוננתכרשותבכנסתהמחברדןזהבשער.הכנסת-עיקרוהשלישיהשער
נוספיםפרקים.לכנסתבבחירותוכןהממשלהעםביחסיה,במוסדותיה,בריבונותה

פוליטייםובהסכמיםבמפלגות,הכנסתחברישלבמעמדםעוסקיםזהבשער
.וקואליציוניים

הרכבה,הרכבתה,סמכויותיהמתואריםובולממשלהמוקדשהרביעיהשער
חברישלאחריותם:הבאיםהנושאיםאתגםנמצאזהשערבמסגרת.והתפטרותה
ועדותוכןחרוםשעתותקנותמשנהחקיקת,לממשלההמשפטיהיועץ,הממשלה
.חוקפי-עלחקירה

.המדינהנשיאשלובתפקידיובסמכויותיועוסקהחמישיהשער
.ומעמדהאיבודה,הישראליתהאזרחותברכישתדןהשישיהשער
פי-עלהאדםזכויותשלהנורמטיבימעמדןעלחשובדיוןנמצאהשביעיבשער

ההתאגדותבחופש,להפגיןבזכות,הביטויבחופשנפרדדיוןוכןהיסודחוקי
.העיסוקובחופש
המשפטועלהמנדטוריהמשפטעל-נספחיםשניחותמיםהכרכיםשניאת

.מפורטיםמפתחותוכןהמוחזקיםבשטחים
משטרשעניינימיכלשלמעניינושהןבסוגיותעוסקת,כקודמתה,זומהדורה

אינואםגם,בההקוראכלשלעיניואתלהאירבהוישללבוקרוביםישראלמדינת
.משפטית-הפוליטיתשיטתנושלהיסודבאבנילושענייןובלבדמשפטיחינוךבעל
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זמיריצחק'פרופ,המינהליתהסמכות

(מפתחותכוללעמודים1178,כרכיםשני,1996ו"תשנ,לאורהוצאהנבו)

ולהבהירהמינהליתהסמכותאתלהציגמבקשהמחברשלהיריעהרחבספרו
ורקהמינהליהמשפטשלהתשתיתהיאהמינהליתהסמכות.מאפייניהאת

ולהפעילהציבוריהמינהלעלהשיפוטיתהביקורתאתלהביןניתןהבנתהמתוך
להועילכדיבווישמהפסיקהבאסמכתאותעשירהספר.נכונהבצורהזוביקורת

לאנשיוהןהמינהליתהסמכותבנושאמקצועיתלספרותהנדרשיםלמשפטניםהן
,שיטתיתבצורהבספרהמוצגת,המינהליתהסמכותאתהמפעיליםהציבוריהמינהל
.ומעמיקהברורה

:שעריםלחמישהמחולקהספר

בסמכותהדיוןאתלהביןישרקעםשעלהיסודבעקרונותדןהראשוןהשער
.האדםוזכויותהרשויותהפרדת,החוקשלטון,המינהלחוקיות:ביניהם,המינהלית
מתארוכןרכיביה,מקורותיה,המינהליתהסמכותמהותאתמנתחהשניהשער

.המינהליותהסמכויותסוגיאת
אתהמפעיליםהאורגנים-היינו,הציבוריהמינהלעיקרו,השלישיהשער
,המקומיותוהרשויותהמדינה,המינהליתהרשות:ביניהם,המינהליתהסמכות
רחבדיון.הציבורועובדילווינייםגופים,ציבורייםתאגידים,והשריםהממשלה
חלקלהיותעשויהואמינהליתרשותאינוהואכישאף,הפרטילתאגידמוקדש

נוחהבדרךמטרותיואתלהשיגהמינהלבידיכמכשיר-הציבורימהמינהל
,המחברלדעת,מסמלת,פרטיתאגידשלכסוג,למשל,הממשלתיתהחברה.יותר

המשקיתבפעילותהציבוריהמינהלשלהמעורבותאת,אחרמוסדמכליותראולי
.בישראל
הרשותשלההסמכהשיטת:ועיקרוהפנימיבמינהלעוסקהרביעיהשער
מוסמכותרשויותריבוי,פנימיותהוראות,פנימיתמינהליתביקורת,המינהלית

.ואצילתהסמכותנטילת,ענייןלאותו
מביעהדיוןבתום.נרחבדיוןהמחברמקדישהמינהליתהסמכותאצילתלנושא
בניגודדווקאלאוכיאם,הפסיקהשללרטוריקהבנגודכי,דעתואתהמחבר

אצילה")ההיררכיהבמורדסמכותאצילתכיהקובעתההלכה-שלהלפרקטיקה
להיותצריכה-בחוקבמכללאאובמפורשהותרהאםאלאאסורההיא("אנכית
קיימיםהענייןבנסיבותאםאלא,מותרתשתהאצריךאנכיתאצילה,היינו.הפוכה
.בשלילתההתומכיםטעמים

החובות:השארבין,כלולותובמסגרתוהמינהליההליךעניינוהחמישיהשער
חובת,הנתוניםאיסוףחובת-ההחלטהלקבלתעוברהרשותעלהמוטלות
קבלתלאחרהרשותשלוסמכויותיהחובותיה;ההתייעצותוחובתהשימוע
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החלטהולבטללשנותוהסמכותהפרסוםחובת,ההנמקהחובת-ההחלטה
והיעילותההגינותחובותביניהן,הרשותעלהמוטלות"הכלליות"החובותוכן

.המינהליתהרשותבמסמכילעיין,מתאימיםבמקרים,לאורחלאפשרוהחובה

ברכהברוך'פרופ*מינהלימשפט

(מפתחותכוללעמודים381,בכרך,1996ו"תשנ,לאורהוצאהנבו)

,המהכרשל"מינהלימשפט"הספרשלהשניהכרךהואלפנינוהמונההספר
ובהליכיהציבוריהמינהלבסמכויותעסקהראשוןהכרך.1987-ז"תשממשנת

.המינהליבהליךכולועוסקהשניהכרך.המינהליתהחקיקה
בחוקמעוגניםאינם,המינהליההליךובהםהישראליהמינהליהמשפטכללי
עוצבתוכנוועיקרספציפייםבחוקיםבחלקומוסדרהמינהליההליך.מסגרת
היא,השניכחוטבספרוהעוברת,המחברגישת.העליוןהמשפט-ביתבפסיקת

רכישתמרגעהמינהליתהרשותאתהמלווים-המינהליההליךכלליאתשגם
יעילותביןאיווןומתוךחוקתייםבעקרונותלעגןיש-למימושהועדהסמכות
.הציבורשלכנאמןהמינהליתמהרשותהנדרשתההגינותלביןהמינהל

הדיןעםעימותותוך,המצויהדיןאלהקוראאתהמחברמנווטספרולאורך
.לעילהמתוארהאיזוןאתהמגשיםהרצוי

:הםהספרדןבהםהעיקרייםהנושאים

להשהוענקההסמכותאתלהפעילהרשותעלהמוטלתהכלליתהחובה*
.בחוק
הרשותשלחובתה-היינו,המוסמכתהרשותשלהדעת-שיקולעצמאות*

-שיקולעצמאותבהלכתמעמיקדיוןבתום.עצמאיבאופןסמכותהאתלהפעיל
לביןהמוסמכתהרשותביןביחסיםהמתמקדדיון,המוסמכתהרשותשלהדעת
שלוצרכיוחוקתייםשיקוליםכילמסקנההמחברמגיע,עליההממונההרשות
ההלנהשלמווהפוכהמוצאלהנחתלהובילהיוחייבים,היררכי-המודרניהמינהל
.הקיימת

שנקבעכפיהדין:אתמציגהמחבר.ואצילתןנטילתן,סמכויותהעברת*
דיןעלביקורת;1968-ח"תשכמשנתהקודםהממשלה:יסוד-ובחוקבפסיקה

משנתהנוכחיהממשלה:יסוד-חוקשלהוראותיומכוחהנוהגבדיןשינויים;זה
וכן(1996שנתבמחצית,14-הלכנסתמהבחירותלתקפושנכנס)1992-ב"תשנ

.הנוכחיהממשלה:יסוד-מחוקלהבינושניתןכפיהחדשמההסדרחלקעלביקורת
הפנימיותההנחיותשלבמעמדןמקיפהבצורהדןהמחבר.פנימיותהנחיות*
.לשנותןובאפשרותפרסומןבסוגייתוכן
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הרשות.ההחלטהלקבלתעוברהמינהליתהרשותידי-עלהעובדותקביעת*
מוטלתהעובדותקביעתלצורך.בעובדותהחלטתהאתלעגןחייבתהמינהלית

דיני,חריגיםלמעט.הראיותאתלאסוףהמקדמיתהחובההמינהליתהרשותעל
התשתיתאתלבנותהרשאיתהמינהליתהרשותעלחליםאינםהכללייםהראיות

וממצהקצרדיוןמסייםהספראת."הוכחתיערךבעלת"ראיהכלעלהעובדתית
הדרושהההוכחהמידתנמדדתלפיוהמידה-ובקנההמינהליתהראיהבמבחן

.הראיהלקבילות

דותןיואבר"ד,מינהליותהנחיות

הפקולטה,סאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכון)
,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטים

(מפתחותכוללעמודים1996,623ו"תשנ

רחבותפעולהמסמכויותהציבוריהמינהלנהנהימינובתהמשפטיתבמציאות
הרשותאיןואפילוהמחוקקמידילפעולההסמבהאתמקבלהמינהלביאף.ביותר

לאהרי,לעשותובחוקבמפורשהוסמכהשלאדברלעשותמוסמכתהמינהלית
להנחותהמבלילפעולהכלליתהסמכותאתהמינהליתלרשותהחוקמקנהפעם
דרךאתהמסדיריםפורמלייםכלליםבנמצאמשאין.סמכותהאתלהפעילכיצד

,חוקלפיסמכותהאתלהפעילבבואההמינהליתהרשותשלהדעת-שיקולהפעלת
שידריכוגמישיםכלליםוליצורזהחלללמלאהבאות,המינהליותההנחיותנוצרות

.סמכותהבהפעלתהרשותאת
כלליםאיןבובמקום,המינהלרשויותבידירחבדעת-שיקולשללקיומו
מעשיעלשיפוטיתביקורתלקייםהאפשרותעלהשלכותיש,פורמלייםמשפטיים
רשויותשעושותהתכוףהשימושמשוםתוקףמשנהמקבליםהדברים.המינהל
הפעולהדרךעלההנחיותשלהשפעתןומשוםלסוגיהןהפנימיותבהנחיותהמינהל

.הפרטעםיחסיהועלהרשותשל
מוסדשלהייחודייםאיפיוניושלמקיפהסקירהתוךזובמציאותדןהמחבר
.זרותמשפטובשיטותהישראליתהמשפטבשיטתהמינהליתההנחיה
:שועריםשלושהבספר

ממוסדותאותהומאבחןהמינהליתההנחיהאתהמחברמגדירהראשוןבגוער
המינהליותההנחיותאת.בפעולותיוהמינהלאתהמשמשיםאחריםוממכשירים

מינהליתשרשותוגמישותפורמליותלאנורמטיביותהכללות"כהמחברמגדיר
מבחיןזוהגדרהמתוך."פעולותיהבמסגרתאותהשידריכומנתעללעצמהקובעת
,היררכיות,עצמיותבהנחיותדןוכןתקנותלביןמינהליותהנחיותביןהמחבר
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דעתואתהמחברמביעהדיוןבתום."מהותיות"ו"דיוניות",חיצוניות,פנימיות

מהדרגהמשפטיחומר"כלראותןהמשפט-ביתאתמחייבתההנחיותחשיבותכי
להכריעמבליגם,המינהליהדעת-שיקולהפעלתענייןשנדוןשעה"הראשונה
.המשפטיהחומרשלהקטגוריותלאחתההנחיותשלהעיוניהסיווגבשאלת

הדיןשלמקיפהתמונהמציגהמחבר.הקייםהמשפטאתמתארהשניהשער
.צ"בגבפסיקת,ככולורובו,שעוצבכפי,המינהליותההנחיותלענייןבישראלהקיים
,המשפטימעמדן,יצירתן,חוקיותן,סיווגן,ההנחיותבהגדרתעוסקההלכותעיקר

.עליהןהשיפוטיתוהביקורתלבטלןאולשנותן,מהןלסטותהחובהאוהאפשרות
עניין.וצרפתב"ארה,אוסטרליה,קנדה,באנגליהזהבתחוםהנוהגהדיןמובאכן

ההנחיותמוסדשם,הברית-בארצותהפדרליהמשפטבשיטתלמצואניתןמיוחד
.המשפט-בתישלעניפהבפסיקההנתמךחרותחוקעלבעיקרומבוסס

הלכההגשמתהדרכיואתהמחברשלהתיזהאתבהרחבהמציגהשלישיהשער
המינהליותההנחיותשלוחשיבותןמעמדןבבחינתהמחברעוסקבתחילה.למעשה
הבעיותאחת.המודרניתהמינהלבמדינתהציבוריהמשפטשלהחוקתיתבמסגרת

.המינהלרשויותשלהרחבהדעת-שיקולבעייתהיאזהבשלבהעולותהמרכזיות
עללביקורתכמקורהמינהליותההנחיותאתלנצלהמשפט-לבתימציעהמחבר
בהמשך.המינהליהדעת-שיקוללבעייתכפתרון-ולפיכךהמינהליתהפעולה

,למעשההלכה,המאפשריםהמינהליותההנחיותשלשוניםהיבטיםמאובחנים
בין.ותקנותחוקיםעלשיפוטיתביקורתשנעשיתכדרךעליהןשיפוטיתביקורת

וסוגייתההנחיותיישום;המינהליותבהנחיותהמשפטיהחיוב:העיקרייםההיבטים
.מינהליותהחלטותשלושינויפרסום,יצירה;מהןהסטייה
יוצאכפועלהעולותמסקנותשלתכליתיתשורההקוראימצאהחיבורבסוף
המינהליהדעת-שיקולעלשיפוטיתלביקורתככליההנחיותמוסדשלמהתפיסה

.בספרשנדונוהנוספיםבענייניםמסקנותוכן

זהב-הררענן,הישראליהמינהליהמשפט

עמודים1996,606ז"תשנ,משפטלספריחברה-בורסי:מפיצים)
(מפתחותכולל

.בישראלהמינהליהמשפטשלתחומיוניכרתבמידההורחבוהאחרונותבשנים
במשפטנושאיםהעברת:שבהםהעיקריים.זומגמהביסודעומדיםגורמיםמספר

עיקריהחלת;אחריםמשפט-בתישללסמכותםצ"בגשלמסמכותוהמינהלי
שלתחולתןהרחבת;מינהליים-מעיןפרטייםגופיםעלגםהמינהליהמשפט
חיזוקוכןהמידתיות-איועילתהסבירות-איעילתבעיקר,המינהליותהעילות
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,העמידהכזכות,צ"לבגלעתירההסףתנאיהגמשתידי-עלהמינהליותהעילות
צדביןהמשלבחיבורשלהחשיבותמובנתמכאן.נוספיםוכלליםשיהוי,שפיטות
.המינהליהמשפטשלוהמתפתחהרחבבתחוםהמחשבהצדלביןהמעשה
כוללוהואהישראליהמינהליהמשפטשלהמעשיבצדזהספרשלעניינו

תאור.זהבתחוםשנקבעוהעיקריותוההלכותהמינהליותהעילותשלופירוטתאור
הנושאיםאתלהפוךהמסייעות,מהפסיקהרבותבדוגמאותנתמךוההלכותהעילות

.פרקטיהיבטלבעליבספרהמתוארים
:שעריםשישהבספר

חוסרעילתאתמציגהראשוןהפרק.המינהליתבסמכותעוסקהראשוןהשער
המינהלחוקיותבעקרון.החוקיותמעקרוןחריגהשלבמקרההמתגבשתהסמכות

מעשישלהכשרותוחזקתהפרטחרויות,החוקשלטוןשלבמישוריםהמחברדן
הממתניםככלליםהכלליותהממשלוסמכויותהעורסמכויותמוצגותכן.הרשות

.החוקיותעקרוןואתהסמכותדרישתאת
את,המוסמכתהרשותשלהדעת-שיקולעצמאותהלכתאתמתארהשניהפרק
נטילת,סמכויותהאצלתעיקרוהשלישיהפרק.עליההביקורתואתההלכההגמשת
ההלכותמתוארות.מינהליותסמכויותלהפעלתבאחריםוהסתייעותסמכויות
ממשלהסמכויותלהאצלתהנוגעיםהמיוחדיםההסדריםוכןזהבנושאהכלליות
הסדריםיצרהחדשהממשלה:יסוד-חוק.שריםידי-עלסמכויותולנטילתושרים
תשובהלהןניתנהלאשעדייןפתוחותפרשניותשאלותוהעלהזהבתחוםחדשים
בפסיקהשנקבעכפיהקודםהדיןעםהשוואהתוךאלהבכלדןהמחבר.בפסיקה

.1968-ח"תשכ,הממשלה:יסוד-חוקעלשהסתמכה
סמכויותלהפעילבחובההעוסקיםהפרקיםחותמיםהמינהליתהסמכותנושאאת

קריטריונים,המינהליותובהנחיות(חובהוסמכויותרשותסמכויות)מינהליות
.מינהליתמדיניותוכלליפנימיים

וסמכויותיהחובותיהמתוארותזהבשער.המינהליההליךציקרוהשניהתוער

ובמועדבפרסומהוכלההחלטהלקבלתהקודמיםבהליכיםהחל,הרשותשל
ההליךלקיוםבפסיקהשנקבעההכלליתבדרךעוסקיםוהבשערהפרקים.תחולתה
;כלליותמינהליותוהוראותתקנותפירסוםבחובת;ההיוועצותבחובת;המינהלי

ולתקןלשנות,לבטלהרשותבסמכות;רטרואקטיביתמשנהחקיקתבדברבכללים
.ובהנמקתה-האורחלפנייתהתשובהבחובתוכןמינהלימעשהאוהחלטה

הטיעוןזכותאתמציגהראשוןהפרק.הטבעיהצדקבכלליעוסקהשלישיהשער
בצורהמתארהשניהפרק.מינהליתרשותמהחלטתלהפגעהעלולהאזרחשל

נבחריעלהקונקרטייישומוואתענייניםניגודהאוסרהכללאתומפורטתמקיפה
נספחיםמצורפיםזהלפרק.אחריםציבורייםתפקידיםובעלימוינהעוברי,ציבור

ונבחרישריםסגני,שריםשלענייניםניגודלמניעתכלליםהמכיליםחשובים
מהרשויותמידעלקבלהזכותאתמציגהשלישיהפרק.המקומיותברשויותציבור

שמתבטאתכפיזובזכותהגוברתההכרהאתמציגהמחבר.שוניםבנושאים
.בפסיקה
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.המינהליהדעת-שיקולעלהשיפוטיתהביקורתעילותאתנמצאהרביעיבשער
.הסבירות-איעילתוכןזרותומטרותזריםשיקוליםשלהעילהבהרחבהמתוארת
במשפטהסבירות-איעילתהתפתחותאתמתארותמהפסיקהרבותדוגמאות

.המידתיותהעדרעילתעםשילובהואתלמעשההלכהבההשימושאת,המינהלי
ואתלקיומההתנאיםאת,המינהליתההכטההמוסדאתמתארהחמישיהשער
.מהבטחתהבהלחזורהרשותאפשרות
.הישראליהמינהליבמשפטמשמעותרבותהתפתחויותשתימציגהשישיהשער

השנייה,אחריםמשפט-לבתיצ"בגמסמכותמינהלייםנושאיםהעברת-האחת

אתמתארהמחבר.מינהליים-מעיןפרטייםגופיםעלהמינהליהמשפטהחלה-
המינהלייםהנושאיםשלומפורטתממצהרשימהומציגאלהלהתפתחויותהרקע

עליהםשחליםהגופיםושל,אחריםמשפט-בתישללסמכותםצ"מבגשהועברו

.מינהליתרשותאינםאפילו,המינהליהמשפטכללי

ברקאהרן'פרופ,השליחותחוק

(מפתחותכוללעמודים1725,כרכיםשני,1996ו"תשנ,לאורהוצאהנבו)

ביןהיחסיםלהסדרתחיוניתהיא,החוזהכמו.בסיסימשפטימוסדהיאהשליחות
:צדדיםשניביןביחסבעיקרהעוסקהחוזהכמושלא.הפרטיבמשפטהפרטים

במערכת.שלישיצד-שלוח-שולח:משולשביחסהשליחותעוסקת,והניצעהמציע

הואאפילו,השולחאתמזכותאוהמחייבותמשפטיותפעולותנעשותזויחסים
.השליחותמוסרשלמורכבותומכאן.עשייתןבעתנוכחלא

כעשריםלפנישנכתבלספרוהשנייההמהדורההואברק'פרופשלספרו
לאורהשליחותמוסדאתמציגה,כרכיהשניעל,השנייההמהדורה.שנה

יסודותחוקשלחקיקתו:עיקרן.האחרוןבדורהישראליבמשפטשחלוהתמורות
לה'המגביטול;החדשיםהיסודחוקישלוחקיקתם,1980-ם"התש,המשפט
,(כלליחלק)החוזיםחוקבמרכזה-ישראליתאזרחיתקודיפיקציהוגיבוש
-חדשנייםולעתים-חדשיםדין-פסקימאותשלהצטברות;1973-ג"תשל

עלהמחברשלשונהמבטנקודתומתוךאלהתמורותמתוך.שליחותבענייני
במישוריםקודמתהעלזומהדורהמוסיפה,בכללהמשפטועלבפרטהשליחות
החקיקהושינוייהחדשההפסיקהלאורהשליחותחוקשלסעיפיופרשנות:הבאים

אמוריםבמיוחד.הכלליהאזרחיהמשפטבמרקםהשליחותחוקשילוב;הרלבנטיים
פרשנות,השליחותחוקעלהלבתוםועקרוןהחוזיםחוקהשפעתלגביהדברים

הדיוןהעמקת,המשווההמשפטעליותרמשמעותיתהסתמכותתוךהשליחותחוק
אשרשבמשפטהוודאותחוסרהדגשתוכןהשליחותלמוסדהתאורטיבבסיס
.השליחותחוקהוראותלהבנתאחתלגיטימיתמאפשרותיותרמעלה
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:שעריםארבעהבספר

חוקשלמהותואתמציגהראשוןהפרק.פרקיםשלושההראשוןבשער
מתוארכן.השליחותבחוקהיסודעקרונותואתהשליחותסוגיאת,השליחות

דיני,הנזיקיןדיני:ביניהם,אחריםאזרחייםדיניםלביןהשליחותחוקביןהיחס
השניהפרק.הלב-תוםועקרוןחוזיםדיני,המניעותדיני,במשפטולאעושרעשיית
אתוכןהישראליהאזרחיבקודקסחסרוהשלמתפרשנותעלמקיףחיבורמציג
לאורהשליחותחוקשלהתכליתיתהפרשנותתורתואתהשיפוטיהדעת-שיקול
,השליחותבחוקוהןהאורחיבקודקסהן,חסרבהשלמתהדיון.שבוהיסודתפיסות
השלישיהפרק.1980-ם"התש,המשפטיסודותחוקשלהוראותיולאורנעשה
העומדתהיא"הייצוגכוחתורת".השליחותובתאורייתהשליחותבתורתעוסק

כביטוי"השולחידי-עלהרשאההענקת":הםיסודותיה.השליחותחוקשלבבסיסו
ההרשאהבגדרימשפטיתפעולה"והשולחשלהפרטיהרצוןשללאוטונומיה

.השליחותשלהמבנהאתהמבססת"השלוחידי-על
אוטונומיהכיהמחברמוסיףהפרטיהרצוןשללאוטונומיהכביטויהשליחותעל

,חוקתיחופשהואשליחותלעשותהחופש,לפיכך.הפרטשלחוקתיתזכותהיאזו
שלדרישותיהאתלקייםצריכותזהחופשעלפיו-עלאובחוקהגבלות-היינו
.וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-שבחוקההגבלהפסקת

חוקשלסעיפיוואחדעשריםכלמפורטיםובוהספרשללבוהואהשניהשער
סעיפיםשללפרטםמלהננסהיריעהקצרה.נפרדפרקהואסעיףבל.השליחות

השיטתיתהצגתומתוך,זהבפרקהכלולהרבבחומרההעזרותקלותאתרקונציין
.והיעילה
הצעתאת,1965-ה"תשכ,השליחותחוקנוסחאתנמצאהשלישיבשער

,הולנד,גרמניה,באיטליההשליחותחוקיאתוכן,1964-ה"תשכ,השליחותחוק
.לאנגליתכולםמתורגמים-ושוויץקויבק,צרפת

בחיבורוההעזרותעלהםגםהמקליםמפורטיםמפתחותמכילהרביעיהשער
.המחברשלהיריעהרחב

שטרןידידיה"פרוס,חברותרכישת

הפקולטה,סאקרומיכאלהריש"עהשוואתיומשפטחקיקהלמחקריהמכון)
כוללעמודים1996,627ו"תשנ,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטים

(מפתחות

שלההוןבמבנהניכרותבחברותשליטהלרכישתעסקאותשלהשלכותיהן
חברותלמימוןטכניקותשלבעיצובן,המניותבעלישלההשקעהבדרכי,החברות

השפעתניכרת,כןכמו.הארוךאוהקצרבטווחלהשקיעחברותשלובתמריציהן
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שעריעל,בכללותוההוןשוקשלויציבותועיצובועלהמודרניותהרכישהעסקאות
יצירת":המרכזיותמטרותיואתהמחכרמציגהספרבפתיחת.ועודבמשקהריבית

בשלושההעסקההשלכותבחינת,חברותרכישתדינישלכלליתאורטימודל
צדדיםועללעסקההצדדיםעל,בכללותוהמשקעל-מצטבריםמישורים
הקריטריוניםואתהרכישהדינישלהמדיניותיעדיאתמגדירהספר.שלישיים

אתמפורטבאופןמיישםהספר.המישוריםמשלושתאחדבכללהשגתםהעובדתיים
.המתועשבעולםהנהוגותהרכישהמדרכיאחתכלעלבוהמוצעהתאורטיהמודל
ביןהשוואהנעשית,גווניהןעלהרכישהדרכישלהכוללהתפריטמוצגכךאגב

שלההשלכותונבדקותלזוזווהשלמתןהתאמתןבדיקתתוךהרכישהטכניקות
בשוקמהשחקניםאחדכלשלהיחודייםהאינטרסיםעלמהטכניקותאחתכל

."השליטה
למעט.חברותלרכישתמיוחדותטכניקותמצויותאיןהישראליהחוקיםבספר

לפיה,(1994-ד"התשנ,ערךניירותתקנות)רכשהצעותבענייןחדשהתקנה
.בחברהשליטהשלהעכרתהדרכיאתמסדיריםאינםוהמשניהראשיהמחוקק

המבניםמולאל,זהבנושאהישראליבמשפטהקייםהנורמטיביהחסרלאור
עלהספרשלחשיבותומודגשת,זרותמשפטבשיטותהנהוגיםהמשוכללים
.בוהמוצגיםוהאנליטייםהמקיפיםהפתרונות
:שעריםלשלושהמחולקהספר

:הבאיםהנושאים,היתרבין,בוומוצגיםחלקיםחמישההראשוןבשער

,והבעלותהשליטהביןההפרדה,בחברהוהבעלותהשליטהמאפייניעלמבוא
,בחברההמדיניותיעדיעלדיוןזהבשער.הנציגעלפיקוחודרכיהנציגבעיית

המניעים,שלישייםצדדיםעלהרכישהעסקאותהשלכות,וההגינותהיעילות
נפרדיםחלקים.ועודהשקעותגיוון,בענףשליטה,לגודליתרונות,חברותלרכישת
הטכניקותולהצגתבישראלוהעסקיתהנורמטיביתהסביבהלניתוחמוקדשים

.השונותהרכישהדרכיסיווגתוךחברותלרכישתהמשפטיות
הרכישהתוצאותסקירת,בחברהחלקיתשליטהשלברכישהדןהשניהשער

משערנרחבחלק.זהלנושאבישראלוההנחיותיוצרתשהיאהבעייתיות,החלקית
רכישהבדרךלשימושהמניע,היבטיהכלעלהרכשבהצעתמקיףלדיוןמוקדשזה
בשערימצאהקורא.לנושאהמתייחסתובישראלב"בארההרגולציהוסקירת,זו
רכישה"לוהתייחסותבחברהשליטהלרכישתכדרך"מניותבגאיסוףדיוןזה

.בישראלבחברותשליטהלרכישתהעיקריככלי"הפרטית
המשפטיהמבנהתיאור,בחברהמלאהשליטהשלברכישתהדןהשלישיהערער

שלהראותמנקודתהעסקהתנאיעלזהמבנהוהשלכותזורכישהדרךהמאפיין
.הנרכשתההברהשלהראותומנקודתהרוכשתההברה
מוצגות,והמשפטיותהעסקיותוהשלכותיההמיזוגלטכניקתמוקדשנרחבדיון
המוצגיםופתרונותלמיזוגהישראליתהמשפטשיטתשליחסה,שונותמיזוגצורות
החלק.מיווגבעסקתהשוניםהשוקכשליעללהתגברמנתעלהמחברידיעל
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השוקכשליהצגתתוךהשוניםהיבטיועלחילוטבמיזוגדןזהשערהחותם
.אפשרייםופתרונותזומיזוגדרךהמאפיינים

נמדראהרוןר"ד,חקלאיתבקרקעייעודשינוי

(מפתחותכוללעמודים1996,287ו"תשנ,למשפטחושןהוצאת)

שלאבשימושיםבקרקעלהשתמשלחקלאימאפשרחקלאיתבקרקעייעודשינוי
מקרקעימינהללהחלטותבהתאםהשינוינעשהלרוב,כןלפנילעשותםהיהיכול

העשוייםארועיםמתרחשיםאלוהחלטותפיעלהייעודשינויבביצוע.ישראל
אומקרקעיןשבחמסחוקלפירכישהבמס,מקרקעיןשבחבמסלחיובלגרום
מובילחקלאיתקרקעייעודשינוי,כןכמו.הכנסהמספקודתלפיהוןרווחיבמס
.ישראלמקרקעילמינהלבתשלומים,הקרקעבעל,החקלאילחיוב

בשינויהקשורותהעסקאותשלעניינימשפטיניתוחבספרלמצואיוכלהקורא
.המסדינישלהראיהמזוויתחקלאיתקרקעשלייעוד

העומדתוהפסיקתיתהחוקיתהתשתיתאתהמציגיםפרקים12-למחולקהספר* בבסיס
החלטותוביניהןהרלוונטיותהמינהלהחלטותמצורפותלספר.הייעודשינוי

:המטופליםהנושאיםבין.נרחבדיוןהמחברמקדישלגביהןאשר533,611,727

מסווגישראלמדינתשלשטחהמרבית-חקלאיתבקרקעהזכויותמערכת*
,החכירה,זובקרקעבזכויותמתמקדהדיוןעיקר.ישראלמקרקעישלכקרקע
.ועודהרשאההסכמי,בקרקעעסקאות,החכירהחידוש

בגיןשוניםתשלומיםגובההקרקעכמחכירהמינהל-למינהלתשלומים*
נידונים,כןכמו.היתרודמיהסכמהדמי,חכירהדמי:המדינהבקרקעעסקאות
.מתשלוםשוניםפטורים

השוניםהמיסיםאתסוקרהמחבר-חקלאיתבקרקעעסקאותמיסוי*
החכרתםאוממבירתםהנובעההוניהרווחמיסוי,במקרקעיןעסקאותעלהמוטלים

בהרחבהמוצגת,כןכמו.רכישהמס,הכנסהמס,שבחמס,חקלאיםמקרקעיןשל
לשימושאחדמשימושקרקעייעודשינוישלבפעולההמופעלתהמיסוימערכת
כפרמטרהייעודשינוישלובאופיובמקרקעיןהזכותשלבטיבהוהאבחנהאחר
.הפעולהעליוטלאשרהמסלסוג
קרקעותשלייעורןלשינויהמינהלהחלטת,727להחלטהמוקדשנרחבדיון*

הבלחיהפיצויעקרון,ההחלטהבבסיסהעקרונותמוצגים.למגוריםחקלאיות
כשלעצמה727החלטההאםהסוגייהבחינת,פיצויוקבלתקרקעעלויתור,אחיד
בהתקשרותההחלטהמכוחהמוטליםהשוניםהמיסיםותיאורמסאירועמהווה

.הקרקעעל.וויתורמכרעסקת,חליפיןעסקאות,יזםעם
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,המדינהלחוקיעממימדריך:הכללנחלתהחוק
לויןשלמהר"ד

(עמודים1996,608ו"תשנ,מ"בעמקצועיתלהכשרההישראליתהחברה)

ניתןבומשפטימדריךומהווהמשפטייםנושאיםשלרחבהקשתמציגהספר
.יוםהיוםבחייהמתעוררותהחוקשאלותלרובמענהלמצוא

,קונקרטיותחוקבשאלותידעלאזרחלהקנותהספרמטרת,המחברכדברי
ביןולקרבזולתועםביחסיו,השלטוןמוסדותעםביחסיוהפרטזכויותאתלתאר
והחוקיםהזכויותמארגהצגת.בפשטותוהספרשליחודו,אכן.והחוקהאזרח
המשפטתחומיעםמהירההכרהמאפשרתמהנושאיםאחדבכלברורבאופן
מושגי,רלוונטייםחוקיםמוצגיםמהפרקיםאחדבכל.היסודמושגיוהבנתהשונים
.ושימושימבורךלכליהספרואתהכלללנחלתהחוקאתההופכים,ודוגמאותיסוד

:ביניהם,נושאיםשלרחבבמגווןהדניםפרקיםעשרלששהמחולקהספר

הרשותהמחוקקתהרשותשלתפקידןתיאור-בישראלומשפטשלטוןסדרי
.השופטתוהרשותהמבצעת
חוזה,תוזהאכיפת,חוזההפרת,הלב-תוםעקרון,?חוזהמהו-חוזיםדיני
.ועודאחיריםחוזים,משכון,ערבות,מתנה,שאילה,שכירותחוזה,מכר

ושיקיםחובבשטרילשימושהמשפטיהבסיסתאור-ושיקיםשטרותדיני
.הצדדיםלזכויותהתייחסותתוך

הפיצוייםוחוקנזיקיןמבצעכנגדהסעדים,בנזיקיןהעוולותסוגי-נזיקיןדיני
.דרכיםתאונותלנפגעי
,במקרקעיןעסקאות,במקרקעיןהבעלותאתהסוקרפרק-מקרקעיןדיני
למועדיהתייחסותזהבפרקכןכמו,ציבורלצרכימקרקעיןוהפקעתציבורמקרקעי
.ההשבחהוהיטלהרכישהמס,השבחמסשלומרכיביהםהתשלום
תשובות,מפתחבדמיאובשכירותבדירהדיירשלזכויותיו-הדיירהגנתדיני
המפתחדמינחלקיםכיצד,במושכרושירותיםתיקוניםעלאחראימיכגוןלשאלות

.ועוד
התייחסותתוךפירוקהועדמרישומההחברהחיימחזורתאור-תאגידיםדיני

שיתופיתאגודה,שותפות,הדירקטורים,ההוןגיוס,התקנון,התזכיר,החברותלסוגי
.ועמותות
.מינימוםשכר,פיטוריןפיצויי,זכויותיומהן,עובדמיהו-עבודהדיני
דיני,וסמכויותיומשפחהלענייניהמשפטבית-וירושהאימוץמשפחהדיני
.בציבורהידועיםומעמרירושה,אימתן,מזונות,גרושיןדיני,ממתיחסי,נישואין

,הפליליבמשפטהיסודכלליומהםפליליתעבירהמהי-הפליליהמשפט
,החיפוש,המעצר,הפליליההליך,ויסודותיהןהעיקריותהפליליותהעבירותתיאור
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בוהרחבהנושאיםמגווןאתמלפרטהיריעהקצרה.הדין-ופסקהמשפטניהול
לאמורבנוסף,למצואיוכלהקוראכיבקצרהנציין.כעזרלשמשויכולהספרעוסק
כתב,האזרחיהדיון,רגלפשיטתדיני,לפועלההוצאהדיניבנושאימידע,לעיל
.ועודמיסיםדיני,המשותףהבית,תעבורהדיני,בוררותדיני,תביעהוכתבהגנה

אוליאלבןריקרדו'פרופ,כלליחלק,בנקאותדיני

הפקולטה,סאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכת)

(עמודים1996,612ו"תשנ,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטים

המסדירותנורמותשלמורכבתמערכתהכוללמשפטיתחוםהוא"בנקאותדיני"
המערכתהקמת,המודרניתהחברהשלוהחשוביםהדינאמיםההיבטיםאחדאת

.הציבורכללעםויחסיהתפקידיהמילוי,והאשראיהבנקאית
.הבנקיםעלהחליםהעסקיהדיןאתוהןהארגוניהדיןאתהןכוללזהתחום

הנורמות,השלטוןלביןהבנקביןהיחס,הציבוריבפןמתמקד"הארגוניהדין"
כאמצעיתפקידיהומילויהפנימיניהולה,הבנקאיתהמערכתהקמתהמסדירות
,הפרטיבפןמתמקד"העסקיהדין".הממשלהשלהכלכליתהמדיניותלביצוע

שביןבנקאיתעסקהעלהחלותהמשפטיותוהנורמותהפרטלביןהבנקביןהיחס

.ללקוחותיוהבנק
תוךהיבטיהםכלעלהבנקאותדיניאתזהבספרמציגאוליאלבן'פרופ

וטכניקותחשבונותסוגי,חשבונותפתיחת,ללקוחוהבנקשביןביחסהתמקדות
ושירותיםתשלוםכאמצעיהשיקעלמקיףדיוןבספר.החשבוןשלהשונותהניהול
ניתוח,ופסיקהחקיקהאזכוריתוךשיטתיבאופןמאורגןהמידע.נוספיםבנקאיים

.הנוהגתהפרקטיקהעלמעשימידעומתןהדין
:שעריםלחמישהמחולקהספר

אתהמחברסוקרזהבחלק.העסקיוהדיןהארגוניהדין-ראשוןשער
המערכתאת,והנוהגהחקיקה,בארץהבנקאותדינישלהמשפטייםהמקורות
ישראלבנק,אותםהמאפיינתוהאוניברסליותהמסחרייםהבנקים,הבנקאית
מתואריםזהבחלק.התקיןניהולםעלושמירההבנקיםיציבותבהבטחתוחשיבותו
חובת,ביניהם,בנקשירותיבמתןלקוחבנקיחסיעלהחליםהמשפטייםההסדרים

.הבנקאיתהסודיותוסוגייתהנאותהגילוי,אמוניםחובת,הזהירותחובת,הלבתום
,הבנקחשבונותשלהיבטיםבמגווןעוסקהשער.הבנקחשבונות-שנישער
הבנקביןהמשפטיהיחסטיב,חשבוןבפתיחתוהסיכוניםהמשפטייםההליכים

החשבונותסוגישלמקיףופירוטהבנקאייםהרישומיםשלהראייתיכוחם,והלקוח
.פתיחתםוהליכיהשונים
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בשיקמפורטדיוןזהבשער.בנקחשבוןוניהולתשלוםאמצעי-שלישישער

יסודותיואודותרבמידעבשער.בישראלהמסחרבחייהנפוץהתשלוםכאמצעי
,היסבסוגי,סיחורדרכי,העסקיבמישורביטויםואופןהשיקשלהמשפטיים

בשער.השיקפירעוןלמנועהעלוליםוארועיםשיקגביית,שיקפרעון,שיקאחיזת

וההעברהחיובבכרטיסישימוש,חשבוןלניהולנוספותשיטותלגביגםפירוטזה
.הבנקאית
הקשרלסיוםהגורמיםשוניםבארועיםדיון.החשבוןסגירת-רביעישער
,נפשמחלתעקב,הצדדיםרצוןפיעלחשבוןסגירת,ללקוחוהבנקשביןהחוזי
.החברהופירוקרגלפשיטת,מוות
בנקאייםשירותיםמתואריםזהבחלק.נוספיםבנקאייםשירותים-המישישער
בנקאיתדעתחוות,אוטונומיתבנקאיתערבות,והשקעותיעוץ,הבנקכספתכגון
.המעשיומההיבטהמשפטימההיבטמנותחיםהשירותים.ועוד

.ספרותומפתחותפסיקהמפתחות,וזרהישראליתחקיקהמפתחותהספרבסוף

דויטשמיגל,'אכרךקניין

(מפתחותכוללעמודים1997,897ו"תשנ,בורסיהוצאת)

.הקנייןבדיןהדניםשנייםמתוךראשוןכרךמהווהזהמקיףחיבור

המשפטיבמערךהמסורתייםהקנייןדינישלבשילובםמתאפייןהקנייניהשיח
הקנייןדיןשלזוענפיות-רבמחייבת":לספרבהקדמתוהמחברכדברי.הכולל
הקנייןשל'הקשהגרעין'האתרקלא,הדיוןבעת,עיניומולהרואהכולימבט

ידועהבמידהשומרזהשחיבורהגם.בכללותוהאזרחיהמשפטאתאלא,המסורתי
תפישהמתוךנעשההעיון,מתודייםמטעמים,'קשהגרעין'באותוהעיוןמיקודעל

."במרכזועומד,וביקורתוניתוחו,הפוזיטיביכשהדיןכאמוררחבה
אחדבכלשיקוליםשלרחבהיריעההפורשיםשעריםארבעהכוללזהכרך

והכרעותקיימותסוגיותעםלהתמודדותמקיףבסיסומהוויםהנדוניםמהנושאים
.הקנייןבדיןעתידיות
מהותהאתהמחברסוקר,הקנייןדיןשלביסודותיוהדן,הראשוןבשער
בינהההבחנה,הקנייניתהזכותבהגדרתהחשיבות;הקנייןזכותשלותכונותיה

סקירת,וקנייןחיובביןלהבחנההמידהאמותתאור,האובליגטוריתהזכותובין
המשפטבשיטתאלהתפישותשלהיחסיומשקלןקנייןשלשונותתיאוריות
.הישראלית

רשימתאתהסוגרהסגורההרשימהבכללדיוןזהבשערהקוראימצאעוד
זכותעלהאםבשאלהדיון,חדשותקנייןזכויותיצירתומונעהקנייניותהזכויות
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בהלכהאומשנהבחקיקתנתונהשתהאדישמאאובחוקנתונהלהיותהקניין
הקנייניתהיחידהשלאחדותה,הקנייניתהזכותשלבמסוימותהדיון,פסוקה

דיוןמסייםהשעראת.במיטלטליןהאחדותכללשלתחולתוובחינתבמקרקעין
פומביותשלמעמיקוניתוחהקנייןבדיניהלבותוםההגינותכללשלבתחולתם

.ראויפומביותלמודלקוויםהצגתתוךהקניין
הקנייןזכותשלמעמדה,הקנייןעלהחוקתיתההגנהבסוגייתעוסקהשניהשער
הקנייןהגנת;העיסוקחופש:יסודוחוקוחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשללאורם

מעמדובחינת,הפרטיובמישורשלטונייםלמעשיםבהקשרהיסודחוקיפיעל
.הגוףושלמותשיוויון,הביטויחופשביניהן,אחרותיסודזכויותמולאלהזכות

מקיפהסקירההקוראימצא,הקנייןוהגנתהבעלותבזכותהדןהשלישיבערער
החזקהזכויותשלמהותן,הקנייניתהעילה.רכישתהואופןהיקפה,הבעלותבמהות

האינטרסיםעלההגנהוביןבינןוהשוואהעליהןההגנה,הקנייןבדיניוהשימוש
לפעולכדיןמחזיקשלבזכותודיוןזהבשערעוד.הנזיקיןדיניבמסגרתהאמורים

ונטיעהבבנייהדיון,זכויותיועללהגןמנתעלכוחולהפעילself-helpשלבדרך

מיטלטליןבאמצעותמחובריםשלהקמתםותוצאותנכסיםערבוב,הזולתבמקרקעי
.בהםלהשתמשזכאיהיהלאהמקיםאשר

ובתיםבנכסיםשיתוף:עיקרייםנושאיםשניהמחברסוקרהרביעיבשער
עלוהגבלותזכויותהמקנהקנייניתסיטואציהיוצרבנכסהשיתוף.משותפים
יצירת,הבודדהשותףשלהפעולהוכוחזכויותיועלדיוןזהבשער,השותפים
חזקת,משותפיםבמקרקעיןונטיעהבנייה,שיתוףפירוק,שיתוףהסכמי,שיתוף
.ועודזוגבניביןהנכסיםשיתוף
,ודומיהםהמשותפיםהבתיםדיניאתהמחברסוקר,זהשערשלהשניבחלקו
בעליכללוצרכידירהבעלכלשלהקנייןחופשביןהטבעיבמתחדיוןזהבחלק

המקרקעיןלחוק18'מסתיקוןשלחקיקתווהשפעות,המשותףבביתהדירות
דיון,זהבחלקעוד.אלונוגדיםערכיםביןהאיזוןנקודתעלצודלרדיןפסקושל

שלומהותההמשותףהרכושמןפיזיחלקהצמדת,המשותףהביתשלברישומו
.ועודהכלליתהאסיפההחלטות,המוסכםהתקנון,המתמטיתההצמדה
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קלדרוןוחנהיעקב,כישראלמסחרייםחיקויים

(מפתחותכוללעמודים1996,630ז"תשנ,משפטספריקלדרוןהוצאת)

חובקיומותגיםלאומיות-רבבחברותהמאופיין,ענףבינלאומיסחרשלבעידן"
ישראלבמדינת.מסחרייםחיקוייםשלהכלכליתהחשיבותוגדלההולכת,עולם
בלתיותחרותחיקוייםעקבלפגיעההחשופיםהכלכלייםהאנטרסיםנאמדיםבלבד
בלאנאמדבעולםוהזיופיםהחיקוייםהיקף.לשנהדולריםמליוניבמאותהוגנת
וחנהיעקבשלספרםנפתחאלובמילים."בשנהדולרמיליארד100-מפחות

."בישראלמסחרייםחיקויים"קלדרון
מניעת,העוולהיסודות,העיןגניבתבנושאמקיפהסקירהבספרימצאהקורא
שביןביחסדיון,רשומותזכויותעלמבוססותשאינןבעוולותמסחרייםחיקויים
ותאור,קרוביםודיניםבמשפטולאעושרבעשייתהעילהלביןעיןבגניבתהעוולה
.והראיותהדיןסדרישלמפורט

והתמודדותמסחרייםחיקוייםמניעתבתחוםשחלהההתפתחותאתמתארהספר

מסחרבסימני,במשפטולאעושרבעשיית,עיןבגניבתהעוולהעםהמשפטבתי
שלמעמיקניתוחכוללהספר.זכויותהפרתשלבמקרההנזקובהערכתומותגים
;עיןבגניבתהעוולה

יצירתבדרךמפורטדיון:עצמםלטוביןבקשרהמוניטיןיסודהוכחת*
מפניהמוגןהמוניטיןהגדרת,מסחרסימני,מוניטיןהוכחת,בווהבעלותהמוניטין

.ועודמוניטיןמיסוי,מוניטיןחישוב,עיןגניבת
במטרהעובדהשלכוזבתהצגה:הטוביןלמקורבקשרההטעיהיסודהוכחת*
לושרכשמישלעסקואומוצרוביןהמעוולשלעסקואומוצריםביןלקשר
המקריםוקשתהאסורהההטעיהשלמהותהתאור.הצרכניםציבורבקרבמוניטין

ההטעיהסוגייתבחינת,מסחרבסימניהטעיה,עליהםאוסרשהדיןהשוואמצגישל
.ועודהפסיקהמבחניפיעל

בין,רוחניקנייןזכויותהפרתעלהמבוססותבתביעותהמשפטיההליךמטרת
מניעהצומתןידיעלהעיןגניבתהמשךלמנועהנה,רשומותבלתיוביןרשומות
.התובעלמוניטיןגרמוהנתבעשמעשיוהנזקהפגיעהעלבפיצוייםולזכותקבוע
,נוספיםסופייםוסעריםבינייםסעדי,אלוסעדיםשלפירוטבספרימצאהקורא
,אישיתאחריות,המשפטבתיסמכויות,הדיןבסדריריוןהקוראימצאכןכמו

.וההטעיההמוניטיןהוכחתודרכימומחיםעדויות,ראיותהבאתאופן,מסךהרמת
בגיןבתביעותהפיצויוקביעתהנזקגובהחישובכלליאתמפרטיםהמחברים

,במשפטולאעושרעשיית,עיןבגניבתעוולותעלהמבוססותמסחרייםחיקויים
אבדןמתקייםכאשרהנזקחישוב;יוצריםוזכויות,פטנטים,מדגמיםמסחרסימני
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החלופותותאורמדויקבאופןנזקולהוכיחהתובעהצליחלאוכאשרממשי
.וחישובוהנזקלהערכתהשונות
ולאעושרעשייתוביןעיןגניבתבקביחסלדיוןמוקדשבספרנפרדפרק
עילהמגבשאינובמוצריוהתובעשלההיכרוסממניהמסחרסימניחיקוי;במשפט
עשייתשלבעוולהלתבועניתןשכזהבמקרה.להטעיהחששאיןאםעיןבגניבת
התפתחותותאורהעוולותלהתגבשותביסודותדיוןבפרק.במשפטולאעושר

.הנוכחיתלתקופהעדהישראליבדיןההלכה
המפורטיםוהמפתחותהפסיקהשלהמקיףתאורה,הספרשלהברורהלשונו
החיקוייםבתחוםולעוסקיםלמתענייניםשימושיעזרלכליהספראתהופכים

.אלהמחיקוייםלהיפגעהעלוליםולאלוהמסחריים

פורתאריאל,חוזיםבדיניתורםאשםהגנת

הפקולטה,סאקרומיכאלהריש"עהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקריהמכון)
,1997ז"תשנ,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטים

(מפתחותכוללעמודים345

טרםהמקובלהמשפטמדינותברוב.הנזיקיןמדינילנומוכרתהתורםהאשםהגנת
.החוזיםדיניבמסגרתההגנהשלתחולתהבענייןנחרצתעמדהנקבעה

,נפגעכנגדחוזהלמפרהעומדתהגנההנההחוזיםבדיניהתורםהאשםהגנת
הנשיאהנטלחלוקתהיאתחולתהתוצאת.לנזקיובאשמותרםהאחרוןזהכאשר
.לחוזההצדדיםשניביןהנפגעשלבנזקיו
מפניהנפגעאתלהרתיעהיאהתורםהאשםהגנתשלממטרותיהאחת

נוסףיעד;האחרלצדקיוםתמריציהותרתתוך,החוזהקיוםעליתר-הסתמכות
.ביניהםהסולידריותוהגברתלחוזההצדדיםביןפעולהשיתוףעידודהנו

אשםלהגנתכיבפסיקתו1העליוןהמשפטביתלראשונהקבעאחדותשניםלפני
ביתהכיר,הלבתוםבעקרוןשימושתוך.החוזיםדיניבמסגרתתחולהישתורם

הצדדיםששניסיכוניםקיימיםוכי,לחלוקהניתנתהחוזיתשהאחריותבכךהמשפט
.להתממשותםיחדיואחראיםלחוזה

באשררבותשאלותמעוררתהחוזיםבדיניהתורםהאשםבהגנתההכרה
התאמתהואתהתורםהאשםהגנתאתמציגהספר.למעשההלכהליישומה

E.90/3912א"ע1

~

amin S.Aמ"כעפראררימטילאיטלוהנעלהטקסטיל'נבלגיתאגיד,
.64(מע4ר"פ
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האשםשלבאופיומעמיקדיוןמפתחהמחבר.המודרנייםהחוזיםבדינילמגמות
.לחוזההצדדיםביןהתפקידיםחלוקתלאורהחוזיםבדיניושילובוהחוזיהתורם

לקיוםהחובהוביןהתורםהאשםהגנתביןביחסדיוןבספרלמצואיוכלהקורא
והקטנתהפרהמניעתשלבמקריםהתורםהאשםהגנתשלפועלההדגמת,חוזה
ולהקטנתלקיומולחוזהלצדדיםתמריץביצירתההגנהשליתרונהוניתוח,נזק

.הפרתונזקי
המסחרומחייוהזרההישראליתהפסיקהמןמקריםשלשורהמציגהמחבר

.התורםהאשםלהגנתתחולהלהיותעשויהבהםאשר
אי,נזקמסכנתאזהרהי*,חוזהבביצועפעולהשיתוףאי:כגוןבמקרים

המוגניםאינטרסיםלהגנתמיוחדיםזהירותאמצעינקיטתאי,חיונימידעגילוי
מתעוררבהםובמקריםהחוזהלהפרתחשששלבנסיבותנזקהקטנתאי,בחוזה
,הפרתונזקיבהקטנתאוהחוזהבקיוםהנפגעשלבסיועוהמפרשלחיוניצורך

שמירהתוהלחוזההצדדיםביןהנכוןלאיזוןלהביאההגנהשלשומה"עשוי
;המודרניםהחוזיםרינימגמותעםוהשתלבותהנפגעשלהסבירההסתמכותועל

.לבותוםסולידריות,שיתוף
האשםוהגנתהנפגעהסתמכותביןביחסדיוןבספרלמצואהקוראיוכלעוד
ביטוילמתןדרכיםוניתוח,לנפגעהמפרביןהאחריותחלוקתבאופןדיון,התורם
.והביטולהאכיפהתרופתבאמצעותהתורםלאשם

אלמוגשולמית,ילדיםשלזכויות

(עמודים1997,205ז"תשנ,שוקןהוצאת)

השינויאתששיקףמהפךהאחרוניםהדורותבמהלךעברובילדיםהקשוריםהדינים
.ומוגןמיוחדמעמדלבעליהילדיםהפכוהוריםמרכוש:החברתיותבתפיסות
.לקיומןמודעותיצירתהואעליהןולהגנההילדיםזכויותלכיבודראשוניתנאי
המבוגריםבקרבילדיםזכויותשלבקיומןההכרהחיזוקהנההספרמטרת

ומציגפרקיםלחמישהמחולקהספר.עצמםהילדיםובקרבגידולםעלהמופקדים
.וברורנגישבאופןבישראלהילדיםזכויותשלכלליתתמונה

תאורתוךבפרטהילדובזכויותבכללהאדםבזכותדיוןהספרשלהראשוןבפרק
המוכרותהשונותהזכויותפירוטוכןילדיםלזכויותהקשורותהשונותהגישות
,לבריאות,לחייםהזכות,הפליהאיסור:הילדיםזכויותברברהבינלאומיתבאמנה
הגנה,ילדיםניצולמניעת,ההתאגדותחופש,ולפרטיותביטוילחופש,לחינוך
.ועודאלימותמפני

חיימתנהליםשבתוכןהעיקריותלמסגרותמתייחסיםהספרשלהנוספיםפרקיו
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.הרחבההחברתיתוהמסגרתהספרביתמסגרת,המשפחתיתהמסגרת:הילדים
הדבריםשלבהירההצגהלשםותשובותשאלותשלבמתכונתמובאהחומררוב

.ומיקודם
למגווןתשובותלמצואהקוראיוכל,במשפחהילדיםבזכויותהדןהשניבפרק

והאםילדיהםכלפיההוריםחובותמהן:כגוןשאלותביניהן,שאלותשלרחב
מותרהאם?מהוריהםילדיםלהפרידמותרהאם?הוריהםכלפיחובותלילדים
ההוריםרשאיםהאם?יגורוהיכןלקבועיכוליםילדיםהאם?ילדיםלהכותלהורים
בשמםלהסכיםאוטיפולילדיהםעללכפות,לילדיהםרפואיטיפולממתןלהימנע

להתחשבישהאם?נפרדושהוריהםילדיםשלגורלםמה?איבריםלתרומת
אלימות,ילדיםאימונןבנושאשאלות?אותםיחזיקמיבשאלהילדיםשלברצונם

.ועודבמשפחה
ממלכתיחינוךבחוק,חובהלימודבחוק,לחינוךבזכותדןהשלישיהפרק
ביתלתקנוןהתייחסות,תלמידיםבזכויותדיקבפרקעוד.מיוחדחינוךובחוק
עללהטילמוריםרשאיםאותםהעונשים,הספרבביתומשמעתמשטר,הספר

ביטויחופש,ספרבביתסמים,הספרבביתאלימות,אחידהתלבושת,תלמידים
.ועוד,תלמידיםביטוח,חוליםלתלמידיםסיוע,הספרבבית

פעולותלבצעהילדיםשליכולתם,בחברההילדיםבזכויותדיוןהרביעיבפרק
שלזכויותיה,עובדיםילדיםשלזכויותיהם,למעשיהםילדיםאחריות,משפטיות

.ועודישראליתאורחותרכישתאופן,לנישואיןהמותרהמינימוםגיל,בהריוןנערה
התייחסותבפרק,בסכנהנמצאיםאולצרהשנקלעובילדיםעוסקהחמישיהפרק
בתי,ילדיםחקירת,ילדיםמעצר,נפשחוליילדים,קטיניםעלהמגינהלחקיקה
.ילדיםומאסרלנוערמשפט

גביששושנה,ציבורייםמכרזיםבדיניסרגירת

(חקיקהעמודי99וכן,מפתחותכוללעמודים1997,241ז"תשנ,בורסיהוצאת)

הפתיחהבדבריגולדנברגאמנוןר"דשמצייןכפי,הםהציבורייםהמכרזיםדיני
.זרהלפסיקההיזקקותללאכמעטשהתפתח,"לבןכחול"משפטיענף,לספר

,היינו,בוהקיימתהנורמטיביתהדואליותהואזהמשפטיענףשלהעיקריהמאפיין
לשניםעד.הפרטיומהמשפטהציבורימהמשפטדיניםשלהמשותפתהתחולה

.צ"בגשלהבלעדיתסמכותולגדרנפלוהציבורייםהמכרזיםדיני,האחרונות
והקוויםההלכותקביעתשלהארוךהתהליךמשהסתיים,התשעיםשנותבתחילת
המשפטבתישללסמכותםהציבורייםהמכרזיםנושאעכר,זהבתחוםהמנחים

כפי,מכרזיםבדיניהעיקריותההלכותאתומנתחתמסכמתהמחברת.האזרחיים
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עד,בתחוםסוגיותעשרותמציגהספר.האזרחייםהמשפטובבתיצ"בבגשנקבעו

תשובהעליהתמצאשלא,כפסיקהשנדונהמכרזיםבדינישאלהאיןכינדמהכי
בעמודים,ענייניתהתייחסותישנהבחיבורהמועליתשאלהלכל.זהבחיבור
מצביםשלבדוגמאותומלוותוברורהקצרהבצורהמוצגותההלכות.ספורים

.בפסיקהשנידונומגווניםעובדתיים
.וארוכהממצה,כאמור,היא,הספרדןבהן,כגדולותקטנות,הסוגיותרשימת
,ראשית:הבאהכלליבסדר,מפורשתבצורהלאאםגם,אותןמציגההמחברת

הדיניםמערכותומהןמטרותיומהן,"ציבורימכרז"מהולשאלותתשובהניתנת
דיני,בעיקר,הםציבורייםמכרזיםעלהחליםהפרטיבמשפטהדינים.עליוהחלות
אתמדגימההמחברת.החוזיםודיניומתןהמשאדיני,חוזיםמעיןדיני,הנזיקין
החלההציבוריהמשפטדינימערכת.מהפסיקהקונקרטיותדוגמאותמתוךתחולתם

הרשותשלפנימיותבהנחיות,דיןבהוראות,בעיקר,מקורהציבורייםמכרזיםעל
,השארבין,וכוללותהמשפטבתיבפסיקתשנקבעוכלליות"ציבוריות"ובחובות

הדעתשיקולכלליאתוכןאפליהאיסור,הסבירות,הלבתום,ההגינותחובותאת

שלארוכהשורההקוראימצאהדבריםבהמשך.הטבעיהצדקכלליואתהמינהלי
ניסוחו,המכרזהכנתדרך:בהםרקלאאך,הבאיםבנושאיםהקשורותסוגיות
אי,התשלוםתנאיפירוט,מקומייםמשתתפיםהעדפתשיקולפירוטלמשל)ותנאיו
למכרזהמוגשותבהצעותפגמים;(המכרזתנאיאתלשנותהאיסור,במכרזבהירות

תנאימקיימתשאינההצעה,שנקבעהאחרוןהמועדלאחרהמוגשתהצעהלמשל)
שהתקבלולאחרהמכרזלניהולהכללים;(חתומהשאינההצעה,במכרזהקבוע

אתלקבלהחובה,ומתןמשאניהוללמשל)הזוכהההצעהובחירתההצעותכל
אחדעםהמכרזבעלשלקודםניסיון,לחובהוסייגיםביותרהטובהההצעה

פגם)במכרזליפולהעשוייםהפגמיםלסיווגגםמוקדשנפרדדיון.(המציעים

וכן(מאוחריםהפרהאופגםמולמוקדמיםהפרהאופגם,טכניפגםמולמהותי
מתחוםלהילקחעשויהמתאיםהסעד.המכרזכלליהפרתבגיןקונקרטייםלסעדים
הפגםמהותכמובגורמיםתלויוהואהפרטיהמשפטמתחוםאוהציבוריהמשפט

הציבוריוהאינטרס,המשיביםושלהעותרשלוהתנהגותםמעמדם,ההפרהאו
העומדותעקרוניותבשאלותדיוןחותםבחיבורהמהותיהחלקאת.החוזהבקיום

הציבוריהמשפטשלהתחולההיקף,ביניהן,הציבורייםהמכרזיםדינישלבבסיסם
סמכותביןההבחנה,הציבוריהמשפטלתחולתמבחנים,הפרטיהמשפטושל
אזור"והאמורההתחולהלהיקףבנוגעהאזרחייםהמשפטבתיסמכותלביןצ"בג

מתשעיםיותרלספרהלהוסיףבחרההמחברת."המקבילההסמכותשלהדמדומים
השימושעלהמקלדבר,המכרזיםלדינירלבנטייםחיקוקיםהמכיליםעמודים
כלשלמיוחדתלבלתשומתהראויחוק.התחוםשלכוללתראייהועלבספר

שמהווה,1992-ב=התשנ,המכרזיםחובתחוקהואהנושאאתללמודהמבקש
.ציבורייםמכרזיםדינישלהמקוריהישראליהענףפיתוחשלמשיאיואחדאת

.עדכנייםדיןפסקיומפתחענייניםמפתחגםמכילהספר
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לרנרשלום'פרופ,חברהנכסישעבוד

(מפתחותכוללעמודים1996,496ז"תשנ,בורסיהוצאת)

מוקד,המחברשמצייןכפי.חברהנכסיעלשוניםבשעבודיםעוסקשלפנינוהספר
עלהונחהבהבתקופהנכתבהספר.חברותדיניולאהשעבודיםדיניהואהדיון

שינוייםהמציעה,1995-ו"התשנ,החברותחוקהצעתהכנסתשלשולחנה
הדיןאתמשנההיאאין,זאתעם.החברותבדיניהקיימיםבהסדריםמשמעותיים

הדיוןחשיבותאתלבטלבכוחהיהיהולאהחברהנכסישעבודאתהמסדירהקיים
לצד.בנושאיסודבשאלותובהירמעמיקדיוןלפנינומציגהמחבר.זהבנושא
שלמלומדותמסקנות,כולוהחיבורלאורך,נמצא,המצויהמצבשליסודיתאור

שלהברורהתיאורביןהמוצלחהשילוב.הדיןלשינוימנומקותוהמלצותהמחבר

נושאולהבנתרבהשתרומתוחיבוריוצר,הרצוישלבתוכנוהמקוריותלביןהמצוי
.והדינמיהמורכב
:שעריםלארבעהמחולקהספר

תוך,חברותלמימוןבדרכים,בקצרה,ועוסקלחיבורמבואהואהראשוןהשער
ביחסובעיקרהשעבודיםדיניביסודות;נושיםובסוגיהמניותבבעליהתמקדות

חברותשלפרעוןחדלותבדיני;מובטחיםלאנושיםלביןמובטחיםנושיםבין
פקודת-בחברותהשעבודיםדיניבמקורות;השעבודיםדינילביןבינםוביחס

שני.יחידנכסישעבודלביןחברהנכסישעבודביןובשוניהמשכוןוחוקהחברות
הייחודי-הצףהשעבוד,האחד:השעבודסוגישניביןישנםעיקרייםהבדלים
הצדקהאיןכיסבורהמחבר.השעבודיםמרשםשיטות,השני.חברהנכסילשעבוד
עללהיעשותהאיחודעל.השעבודיםדיניכללאתלאחדישוכיאלהלהבדלים

הדיניםשינויידיועלהיחידשלהמסחרייםנכסיועלהצףחשעבודהחלתידי
פיעלהמרשםלדיניוהתאמתםתכרותנכסיעלהשעבודיםמרשמשלהמיושנים

.הבאיםהשעריםעוסקיםהשעבודיםובמרשםהצףבשעבוד.המשכוןחוק
.החיבורשלהאריהחלקאתמחזיק,הצףבשעבוד,כאמור,שעוסקהשניהשער

שלהעיונייםביסודותיו,עסקימלאיבשעבודהדניםפרקיםנמצאזהבשער
לביןבינוההבחנהבדרכי,בוהגבלהבסעיפי,בגיבושו,במאפייניו,הצףהשעבוד
ביןביחסעוסקונרחבחשובפרק.עליוהמשכוןחוקובתחולתקבועשעבוד
,רכישהמממןשלזכותו,ספציפישעבוד,ביניהן,אחרותזכויותלביןהצףהשעבוד
עמדתואתהמחברמביעהדיוןבסוף.וקיזוזעיקול,קדימהבניתובות,עיכבון
(מובטחנושהלביןרגילנושהבין)הצףהשעבודשלהבינייםמעמדשיצירת

במצב.האשראישוקשלפרקטיצורךולאתיאורטיותמשפטיותבעיותמשקפת
קבועשעבודלביןצףשעבודביןבהבחנהרבה'שיפוטיתאנרגיה'מושקעתזה

ולהמירוהצףהשעבודמוסדאתלבטלמציעהמחבר.ביניהםהיחסובקביעת
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אתתחזקזוהצעה.הרגילהעסקיםבמהלךלסחורלחייבהמאפשרקבועבשעבוד

ייתכן,הרגיליםבנושיםמידיקשהפגיעהלמנועכדי.המובטחהנושהשלמעמדו
.המשועבדיםהנכסיםממימושהמתקבליםמהכתפיםמסויםאחוזלהםלהפריש
שונותסוגיותמועלותהראשוןבפרק.שעבודיםבמרשםדןהשלישיהשער
התוצאות,הרישוםטעוניהשעבודים,ביניהן,החברותפקודתלפישעבודיםברישום

ממצהרשימהמוצגתהפרקבתום.בווטעויותהרישוםמועד,רישוםהעדרשל
לביןהחברותפקודתלפיהמרשםביןהמצויבדיןהמשמעותייםההבדליםשל
עלהשעבודיםמרשםשלבמטרותיועוסקהשניהפרק.המשכוןחוקשלזה

להגןבעיקרנועדהרישום,הקלאסיתהגישהלפי,כיעולהמהדיון.חברהנכסי
רלבנטיהרישום,המודרניתהגישהשלפיבעוד,החברהשלהכללייםהנושיםעל

תואםאינוהקייםהחברותמרשם.מסויםבנכססותרותזכויותביןלהכרעהבעיקר
יחידיםשעבודישלהטכניהמרשםאתלאחדמציעהמחבר.המודרניתהגישהאת

.המצביםשניעלאחתדיניםמערכתולהחילוחברות
בין,דןהמחבר.לפירוקבסמוךשנוצרושעבודיםבביטולעוסקהרביעיהשער

ביןביחס,פרעוןחדלותבעתעסקאותביטולשלהשונותבמשמעויות,השאר
ניתוחבתוםהמוצעותמההמלצותאחת.עסקאותלביטולובתנאיםהביטולהוראות
בקשתלאחרשנערכועסקאותלבטלהמשפטלביתלאפשרהיאהקייםהמצב
חקיקהשלמפתחותהספרבסוף.חלקבהןנטלהלאהחברהאםאפילו,הפירוק
.ענייניםומפתח-וזרותמקומיות-ופסיקה

חברי,נחושתןיוסיומראזרחיאריאלמרידי-עלנעשתההספריםסקירתש
האקדמיהמסלול,למשפטיםהספרביתותלמידיהמשפטהעתכתבמערכת

.הסקירהעריכתבעת,למינהלהמכללהשל




