
 הסדרי הבראה בבית המשפט ומחוץ לבית
 המשפט - דייר יחיאל בהט

 (הוצאת בורסי, תשנ״ו־391,1996 עמודים כולל מפתחות)
 אוגדן זה סוקר את האמצעים העיקריים לשיקום חברות ותאגידים.
 אחד האמצעים שהשימוש בו הולך ומתרחב הוא ההסדר בבית המשפט
 לפי סעיף 233 לפקודת החברות והערכת המחבר היא שהשימוש בסעיף
 זה יגבר לנוכח התיקון שהוכנס בו בחוק לתיקון פקודת החברות,
 התשנ״ה־ 1995 (להלן: ״תיקון מספר 10״). חלק הארי באוגדן מוקדש
 לדיון בסעיף זה. השער הראשון עניינו שיקום כחלופה לפירוק בחברה
 וכאשכול חברה. שער זה בוחן את הדרכים שבית המשפט פועל בהן
 לשם עיכוב הליכי פירוק ויצירת תנאים המאפשרים לשקם את החברה.
 עוד עוסק השער, בכלים המשפטיים לשיקום חברות בישראל ובעולם,
 בהבדלים בין השיקום לבין הפירוק והמכירה, בקושי בהסדר בין בעלי
 זכויות סותרות, באיזון בין פירוק ושיקום בחקיקה ולבסוף נבחנת
י  ההצדקה של שיקום כחלופה לפירוק באשכול חברות. השער השנ
 מהווה את חלק הארי של האוגדן והוא מתמקד בהסדרי הבראה בבית
 המשפט. תחילה, המחבר מציג באופן כללי את ההסדרים על פי סעיף
 233. בהמשך מנתח המחבר את מרכיביו השונים של סעיף 233 תוך
 שימת דגש מיוחד על ניתוח סעיפי המשנה שהוספו בתיקון מספר 10.
 המחבר דן, בין השאר, בהצעת הסדר, בצו הקפאת תהליכים, בהגנת
 נושה מובטח בעת הקפאת תהליכים, בהצבעה באסיפות, בכפיית הסדר,
 באישור בית המשפט ובסמכות בית המשפט לבטל את ההסדר. השער
 נחתם בהצגת שורה של נושאים רלבנטיים לסוגיית השיקום שלדעת

 המחבר חסרים בסעיף 233.

 המחבר סבור שסעיף 233 לוקה בשתיים: פעם אחת, מאחר שהסעיף
 עוסק בשורה של נושאים רחבים ביותר, כאשר הבעיות המתעוררות
 בגדרן אינן זהות בכל היקפו של הסעיף. פעם שנייה, מאחר שהיקפו
 של הסעיף צר מדי. כך, למשל, בולט חסרונן של הוראות ברורות
 וספציפיות לגבי ארגון מחדש של חברות הנתונות בקשיים. לדעתו,
 למרות שהפסיקה השלימה במידה מסוימת את ההוראות הלקוניות של
 סעיף 233 ולמרות שניתן לשאוב השלמות מעקרונות כלליים אין די
 בכל אלה כדי להסדיר נושא חשוב זה הכרוך בקונפליקטים רציניים
 ורבים. הנושא מחייב ודאות רבה יותר לצדדים העשויים להיות מעורבים
 בתהליך ועל המחוקק להסדיר זאת. השער השלישי עוסק בהסדרים
 מיוחדים: הסדרים הכוללים שינויי מבנה, מיזוגים והנפקות (לרבות
 בעיות המיסוי וההגבלים העסקיים), הסדרים לרכישת חברות כושלות

 והסדרים בפירוק.

 השער הרביעי עוסק בבחינת הסדרים שונים על פי חוק יסוד: כבוד
 האדם וחירותו, בחינת החקיקה המוצעת והפסיקה הקיימת לגבי שיקום
 חברות, תיקון ״הסנה״ לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חוק הסדרים
 במגזר החקלאי המשפחתי(תיקון) התשנ״ג־ 1993, סעיף 11א לחוק
 הפיקוח על מצרכים ושירותים ו״צו הבראה״ על פי הצעת חוק הסדרים
 ברשויות מקומיות (תיקוני חקיקה) התשנ״ה־ 1995. לדעת המחבר,
 התפישה היחסית של זכות הקניין של הנושה המובטח מתאימה ל״פסקת
 ההגבלה״ בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כמו בארצות הברית, גם
 כאן, על החקיקה להיות מאוזנת ולהתחשב בצורך לכבד את אפשרות
 הנושה המובטח ליהנות מזכויות שהוענקו לו, אבל בהיקף המביא
י מתאר את ש י מ ח ר ה ע ש  בחשבון גם את הצרכים של ההבראה. ה

 ההסדר מחוץ לבית המשפט ואת הבעיות והסיכונים האופייניים לו.

 ״זכות הגישה לערכאות״ מפות חוקתית
 ־ יורם רבין

 (בורסי הוצאה לאור, תשנ״ח־279,1998 עמודים כולל מפתחות)
 ״זכות הגישה לערכאות״ במובנה הרחב, הנה זכותו של האדם לפנות
 אל בית המשפט ולקבל סעד, ללא סירוב, ללא עיכוב וללא משוא
 פנים. הזכות מבוססת על ההנחה כי לצורך ההגנה על הזכויות המהותיות
 של האזרח, יש להגן על זכותו של האזרח להתדיין בבית המשפט ועל
 יכולתו לפנות אל הערכאות השיפוטיות. כך, בע״א 733/95 ארפל
ראה לנכון בית המשפט

 אלומיניום בע״מ נ׳ קליל תעשיות בע״מ1 
 העליון לדון לראשונה בזכות הגישה לערכאות, במסגרת ערעור על
 פסק דינו של בית המשפט המחוזי שהחלטתו חסמה את דרכו לבית

 המשפט בתקיפה ישירה של מי שראה עצמו נפגע מרישום מדגם.
 כדברי המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט שלמה לוין,
 בהקדמה לספר, ספרו של מר יורם רבין הוא תרומת־בראשית חשובה
 למחקר הישראלי ביחס לממד החוקתי של הזכויות הריוניות. תחילה,
 פורש הספר בפני הקורא חיבור תיאורטי הנועד לבסס את זכות הגישה
 לערכאות כזכות יסוד במשפט: הפרק השני עוסק בהגדרתה של הזכות
 ובהיקפה, בנקודות המתח הרבות בינה לבין מכשולים ישירים ומכשולים

 זיני עשיית עושר ולא במשפט
 ־ פרופ׳ דניאל פרידמן

 (אבירם הוצאה לאור, מהדורה שנייה, תשנ״ח־1998, שני כרכים,
 1464 עמודים כולל מפתחות)

 ארבעה הם מקורות החיוב: חוזים, נזיקין, עשיית עושר וחיובים מכוח
 הדין. דומה שלא נשגה אם נאמר כי מבין ארבעת האחים הללו ל״משפחת
 החיובים״, דיני עשיית עושר הוא האח הידוע פחות ־ האח האלמוני,

 בעבור מרבית עורכי הדין והמשפטנים בארץ.
 פרופסור פרידמן סוקר בצורה מעמיקה ומפורטת את דיני עשיית

 העושר בארץ, תוך אזכור וניתוח הפסיקה והחוק שמעבר לים.
 בטרם נעמוד על השוני והדמיון בין המהדורה הנוכחית לקודמתה,

 נפרט בקצרה את תוכנו של הספר:
 השער הראשון מניח את היסודות לדיון בדיני עשיית עושר. השער
 עוסק, בין השאר, במקורות הדין הישראלי, במיקומם של דיני עשיית
 העושר בין יתר ענפי המשפט והיחס ביניהם, בעיקרון המנחה בדיני

 עשיית עושר וכר.
י עוסק בפעולות שביצע פלוני ביודעין והיה בהן כדי  השער השנ
 להיטיב את מצבו של אלמוני(פעולות אותן מכנה המחבר ״טובות הנאה

 ׳כפויות׳״).
ה סובבת את נ  המחבר תוקף את הסוגיה בשלוש חזיתות: הראשו
 מניעיו של פלוני ־ פעולות שבוצעו מתוך אלטרואיזם ופעולות שבוצעו
 מתוך אגואיזם. השנייה עוסקת במצבים בהם אלמוני הזמין או הסכים
ת מתרכזת בפעולה עצמה  לקבל את טובת ההנאה. ואילו השלישי
 ובוחנת סיטואציות כגון: שיפור נכסי הזולת, פירעון חוב וכוי. השער
 השלישי מתמקד במצבים בהם נטל הנתבע את רכוש התובע או הפר
 חובה כלפיו. השער השלישי, בניגוד לשער השני שעסק בטובת הנאה
 ״כפויה״, עוסק במצב בו הנתבע הוא הפעיל והתובע הוא הסביל. השער
 הרביעי מחולק לשתיים ועוסק בטובת הנאה שהוענקה ללא עילה או
 מחמת עילה שבוטלה. החלק הראשון עוסק במקרים של פגם בעילת
 היסוד או כישלונה, כגון טובת הנאה שניתנה על בסיס פסק דין שבוטל
י עוסק במצבים בהם קיבל  או על בסיס חוזה שנכשל. החלק השנ
 הנתבע טובת הנאה שאינו זכאי לה מחמת פגם ברצון הנותן או מחמת
 היעדר עילה. בחלק זה מתמקד המחבר במצבים של עושק, כפייה וטעות.

 השער החמישי נועל את הספר ועוסק בסעדים ובהגנות.

 ואם ישאל הקורא ברוח ההגדה ״מה נשתנה?״, או ליתר דיוק, ״במה
 נשתנתה המהדורה הנוכחית מקודמתה?״ התשובה היא, כי המהדורה
 הקודמת הודפסה בשנת 1982, שלוש שנים אחרי חקיקת חוק עשיית
 עושר, ועת היה התחום של עשיית עושר בארץ בחיתוליו. מטבע הדברים,
 בטווח הזמן שבין המהדורות ־ 16 שנה ־ נוספה כמות גדולה של חומר
 משפטי בנושא, הן בארץ והן בעולם. המהדורה החדשה מעמיקה ומעודכנת
 יותר, ודי לציין כי היא מכילה 1464 עמודים לעומת 790 במהדורה
 הקודמת. ואם פתחנו בלשון מטפורית כך גם נסיים ונאמר כי המחבר
 במהדורה החדשה אינו ממציא את הגלגל על ידי יצירת דוקטרינות
 חדשות בתחום עשיית העושר, אלא משפץ את הגלגל הישן ומתאים

 אותו לעת המודרנית.

r 
D 
n 

n 
n 

n 

 דו
 מ

 11 (טרם פורסם), דינים עליון, כרך נב, 89.

 אמו לא ידוע
 ״מתיחה וביתור״
 בסביבות 1514
 חיתון עץ
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 אונורה דומייה ״נא*ם ההגנה״
 לפני 1879

 אוסף פיליפס, וושינגטון

 ביוב, אספקת מים, נתיבי מעבר וכוי) הם היסוד והמסה בבחינת תנאי
 בלעדיו אין, לכל צורת יישוב מודרנית.

 המחוקק בחר להטיל את האחריות להתקנתן ואחזקתן של מערכות
 תשתית אלה על כתפי הרשויות המקומיות, ולשם מימונן בחר המחוקק
 לתת בידי הרשויות המקומיות את הסמכויות להטיל ולגבות אגרות
 והיטלי פיתוח, באמצעות התקנת חוקי עזר (בהקשר זה חשוב לציין
 שההיקף הכספי של אגרות והיטלי הפיתוח הוא אדיר, ולדברי המחבר

 מהווה מרכיב בשיעור 7% ויותר ממחיר כל נכס מקרקעין בנוי).
 למרות חשיבותו של תחום משפטי זה ולמרות סכומי העתק הכרוכים
 בו, נותר ענף מיסוי זה מחוץ לאור הזרקורים: החקיקה הראשית וחקיקת
 העזר בתחום מיושנת ונעדרת עקביות, אין תשתית רעיונית כלכלית

 משה מקבל את
 לוחות הברית ומציג
 את הלוחות בפני
 העם, מתוך סיפורי
 התנ״ד
 ציור על קלף,
 מהמאה התשיעית
 המוזיאון הבריטי,
 לונדון
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 עקיפים על מימושה, בחשיבות הזכות, הצדקותיה והרקע ההיסטורי
 להתפתחותה. הפרק השלישי דן בזכות הגישה לערכאות במשפט
 המשווה והפרק הרביעי מצביע על ביטויה של הזכות במשפט הישראלי.
 לאחר מכן, בהסתמך על בסיס מחקרי זה, מבקש המחבר לתמוך
 בטענה המהווה את חוט השני של החיבור. לטענתו, קיימת הצדקה
 להכיר בזכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית ובמשפט הישראלי מוצדק
 לגזור זכות זו מתוך חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חרף כך שחוק
 יסוד זה אינו מכיר בזכות באופן מפורש. הפרק החמישי דן בזכות
 הגישה לערכאות במשפט החוקתי הישראלי. בפרק השישי מתווה
 המחבר את הקווים המנחים שבאמצעותם ראוי לדעתו לקבוע את המשקל
 המתאים שיש לתת לזכות הגישה לערכאות למול ערכים אחרים ומכיוון
 שהאיזון יכול להשתנות מהקשר להקשר, מיוחד דיון נפרד (בבחינת
 דוגמאות בלבד) לאיזון שבין זכות הגישה לערכאות לבין אינטרסים
 שונים: זכות הגישה לערכאות מול עלויות מימון המערכת, זכות הגישה
 לערכאות ומבחני הסף המינהליים וזכות הגישה לערכאות למול זכויות

 אדם אחרות. בפרק השביעי מסכם המחבר את מסקנותיו מן הדיון.

 זמי המת ערב - עו״ז ווי נר־קהן
 (נבו הוצאה לאור. תשנ״ח־522,1998 עמודים כולל מפתחות)

 שנת 1992 הייתה ללא ספק השנה של חוקי היסוד. יחד עם זאת,
 במרץ אותה שנה עבר בכנסת חוק חשוב נוסף הלא הוא: חוק הערבות
 , (תיקון), תשנ״ב־1992. בין היתר הוסיף חוק זה פרק שלם לחוק הערבות,
 תשכ״ז־1967, תוך יצירת סוג חדש של ערב אשר כונה בחוק ״ערב

 יחיד״, ואשר עקרונות הערבות המסורתיים שונו לגביו.
, עו״ד פעיל ומרצה חוץ  ניתן לחלק את ספרו של רוי בר־קהן

 באוניברסיטת תל־אביב, לארבעה רבדים.
 הרובד הראשון ־ ה״אפידרמיס״ ־ עוסק בחקיקה הצרכנית בארץ.
 רובד זה מרוכז ברובו בשער הראשון של הספר. המחבר סוקר את
 מאפייני החקיקה הצרכנית בארץ, משווה בין מאפיינים אלה ודן בדילמות
 שמאחורי חקיקה זו, כגון התערבות בחופש החוזי ועוד. הרובד השני
 ־ הרובד הפנימי יותר- עוסק בדיני הערבות בכלל, לרבות דוקטרינות
 והסדרי חקיקה נלווים. רובד זה מרוכז בשער השני והשלישי לספר:
 בשער השני נמצא סקירה, ניתוח ויישום של עקרונות היסוד ה״מסורתיים״
 המשמשים להגנת הצרכן בכלל, והערב בפרט, כגון: טעות והטעיה,
 אי גילוי, ״לא נעשה דבר״, חובות אמון וזהירות, אי חוקיות, חוסר
 תום לב, היעדר מפגש רצונות, חוזה למראית עין וכללי פרשנות ושיקול
 דעת. השער השלישי עוסק בהוראות חוק כלליות אשר שימשו ומשמשות
 לצורך הגנה על הערב, כגון: הוראות שונות בחוק הערבות, חוק
 הבנקאות (שירות ללקוח), חוק החוזים האחידים וכללי הראיות וסדרי
 הדין הרלוונטיים. הרובד השלישי ־ ״ליבת הספר״ ־ מוקדש לבחינת
 הוראות תיקון תשנ״ב לחוק הערבות, אשר מטבע הדברים בהיותו
 תוספת חדשה ומהפכנית להוראותיו הוותיקות של חוק הערבות,
 השתלבותו במערכת הדינים הקיימת יצרה שאלות פרשניות רבות עמן
 מנסה המחבר להתמודד. המחבר עורך דיון מקיף בתחולתו, פרשנותו,
 השתלבותו והשלכותיו של התיקון לרבות דיון בסוגיות ההתיישנות,
 ריבוי חייבים ונושים, היחס בין התיקון לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 ועוד. רובד זה מרוכז בשערים הרביעי, החמישי והשישי.

 במהלך התקנתו של הספר לדפוס, כפי שמעיד המחבר, עבר חוק
 הערבות (תיקון מספר 2), תשנ״ח־1997 בקריאה שנייה ושלישית

 בכנסת, עובדה שהביאה להוספת רובד רביעי לספר.
 תיקון תשנ״ח הנו חוק צרכני בעל מאפיינים צרכניים לכל דבר
 ועניין, החופן בחובו הוראות מרחיקות לכת ובעלות השלכה רבה על
 אפשרות ערבים להתגונן אף יותר מקודמו ־ הן בהיקף ההוראות המגינות
 על הערב־הצרכן, והן בהיקף מגזר הערבים עליהם צפוי הוא לחול.
 רובד זה מרוכז בשער השביעי של הספר, בו סוקר המחבר את הרקע
 לקבלת התיקון והוראותיו העיקריות, תוך הבחנה והשוואה לדיני

 הערבות ה״מסורתיים״ ולהוראות התיקון אשר קדם לו.
 לסיום, מן הראוי לצ״: T::־ כילל סקירה, ניתוח ויישום של
 פסיקה עדכנית רבה בתחום דיני הערבות והבנקאות, לרבות פסקי דין

 אשר טרם פורסמו.

 אגרות(תיטלי פ>תוח נרשמות מקוממת,
 עו״ז עופר שפ>ר

 (נבו הוצאה לאור, תשנ״ח־1998, שני כרכים)
 בימים אלה, בהם אלפי עורכי דין מצטרפים בכל שנה לשוק עריכת
 הדין, דומה כי ספרו של עורך הדין עופר שפיר יכול שיהווה נקודת
 פתיחה טובה לכל אלה המחפשים אפיקים חדשים וייחודיים בתחום
 המשפט, בכדי להתבלט ולהתייחד בשוק הרווי כל־כך. הספר עוסק
 בתחום משפטי-מיסויי אשר נותר בצל במשך השנים, הלא הוא התחום
 של אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות. דומה שלא נשגה באם
 נאמר שבמידת אלמוניותו של התחום כך מידת חשיבותו, שכן פיתוח
 מוניציפלי והתקנת מערכות התשתית המוניציפליות (כגון מערכות
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 יוצר מגוון רחב של בעיות שזוכות לדיון בפרק. כך, בין השאר, נדונות
 בעיות במכירה של חלקי דירה או במכירה של חלק מהזכויות בדירת
 המגורים, בעיות במכירה פנימית המבוצעת בתוך התא המשפחתי,
 בהורשה וכן בעסקת קומבינציה. בשער השלישי נדון התנאי שקובע
 כי על הנכס הנמכר לענות על ההגדרה של ״דירת מגורים״. בשער דן
 המחבר במבחנים להגדרה ובתנאים מיוחדים שעל דירה למלא כדי
 שמכירתה תזכה בפטור ממס. התנאים העיקריים שזוכים לדיון הם
 הדרישה לבעלות או לחכירה בדירה והתנאי שבניית הדירה נסתיימה.

 השער הרביעי דן בסייגים לפטור: בסייג של ״דירת מגורים מזכה״
 ובמכירת דירה שנתקבלה במתנה.

 בשער החמישי מתוארות עילות הפטור ממס. באופן כללי, ניתן
 לחלק את הפטורים לשני סוגים: האחד, הפטורים הכלליים שניתנים
 לכל ״מוכר״ באשר הוא (בסוגיה זו דן המחבר בפטור לדירת מגורים
 יחידה ובפטור לדירת מגורים שאיננה יחידה). השני, הפטורים הספציפיים
 שנועדו להעניק פטור ממס בנסיבות מיוחדות (בסוגיה זו דן המחבר,
 בין היתר, בפטור לדירה שנתקבלה בירושה, בפטור במכירת שתי דירות
 קטנות ורכישת דירה שלישית תמורתן ובפטור על תשלומי איזון ביחס

 לדייר בבית משותף).
 השער השישי מייחד דיון במקרים מיוחדים של דירת מגורים.
 השער עוסק, בין השאר, בדירת המגורים בחיי המשפחה(למשל, במתנות
 ומכירות בתוך התא המשפחתי), בדירת מגורים בתאגיד ובעסק(למשל,
 בדירה המהווה ״מלאי עסקי״), במכירה של דירה ונכס נוסף ובעקרון
 הפיצול של ״היחידה המיסויית״, בדירת מגורים בעסקת קומבינציה

 ובדירת מגורים במשק חקלאי.
 השער השביעי עוסק במיסוי של דירה בחו״ל או באזור יהודה,
 שומרון וחבל עזה. השער השמיני עניינו במס הרכישה שמוטל על

 הקונה.

 מס שנח מקרקעין ־ נסיס המס
- אהרון נמזר

 (הוצאת חושן למשפט, תשנ״ח־663,1998 עמודים כולל מפתחות).
 חוק מס שבח מקרקעין הנו חוק המטיל מס על רווח הוני. המס הנו
 בעל השלכה כמעט על כל עסקת מקרקעין בישראל והנו נחלתו של
 כל אזרח בישראל הרוכש דירת מגורים. בספר מבקש המחבר להציג
 בפני הקורא פתרון פרקטי ותשובות לשאלות מעשיות, אך יחד עם
 זאת, כוונתו לשמור על חיוניות הספר כספר לימוד תיאורטי שלא נמנע
 מלהציג את הצדדים השונים של כל נושא ואת השיקולים התומכים

 בכל צד מצדדיו.
 הספר מטפל ביסודות ובעקרונות החוק על פני חמישה שערים. השער
 הראשון סוקר בקצרה עקרונות מנחים בדיני המסים, את אופיו של
 המס, יחסו למסים אחרים ואת עקרון הטלת המס. השער השני דן
 בשני מישורים בהגבלת החיוב במס שבח רק לנכסים העונים על הגדרת
 ״זכות במקרקעין״: תחילה, המחבר דן במאפיינים של הזכות הנישומה
 ־ הגדרת מקרקעין, דינם של מחוברים למקרקעין, אופיה המשפטי של

 לאגרות והיטלי הפיתוח, אין פסיקה רבה של בתי המשפט ואין מחקרים
 משפטיים בתחום.

 על רקע דברים אלה נקל להבין את חשיבות הספר שמהווה חיבור
 מקיף וממצה של מגוון הסוגיות הנוגעות לאגרות ולהיטלי הפיתוח:
 החל מסקירה היסטורית על הולדתם, עבור בניתוח מהותם, בסיסם
 הרעיוני, משפטי וכלכלי, וכלה בדיון קונקרטי בכל אחד מסוגי ההיטלים
 והאגרות בנפרד. הכרך הראשון הוא כרך המחקר. כרך זה מורכב
 משלושה שערים: השער הראשון כולל דיון כללי בסוגיות שמנינו זה
 עתה. השער עוסק בסוגי התשתיות המוניציפליות וההתפתחות החקיקתית
 באשר למימונן, זהות החייב בתשלום אגרות והיטלי פיתוח, שטח הנכס
 החייב בהיטל, ויתורים והנחות באגרות ובהיטלי הפיתוח, אכיפה וגבייה
 ועוד. השער השני עוסק בצורה מקיפה באגרות ובהיטלי הפיתוח
 הספציפיים: סלילת רחובות ומימונה, ביוב ומימונו, מערכת הולכת
 מים ומימונה וכן תיעול ומימונו. השער השלישי דן בסוגיות קונקרטיות
 שונות שמעורר הנושא, כגון: אגרות והיטלי פיתוח ביהודה, שומרון
 וחבל עזה, חבות המדינה באגרות והיטלים, אגרות והיטלי פיתוח במצב

 של כונס נכסים, פירוק ופשיטת רגל.
 הכרך השני הוא כרך הנספחים המאגד חומר מגוון ומסמכים מארבעה
 סוגים: דברי חקיקה העוסקים בסוגיות הנוגעות לאגרות והיטלי פיתוח,
 פסקי דין שלא פורסמו בסוגיות שנדונו בכרך הראשון, דוגמאות
 לתחשיבים הכלכליים שמכוחם נקבעים תעריפי האגרות והיטלי הפיתוח,
 וכן חוזרי מנכ״ל משרד הפנים הכוללים הנחיות והוראות בנושא

 התשתיות המוניציפליות בכלל והאגרות והיטלי הפיתוח בפרט.

 מס שנח מקרקעין - הפטור ל1>רת מגומם
 ־ אהרון נמזר

 (הוצאת חושן למשפט, תשנ״ז 558,1997 עמודים כולל מפתחות)
 כדברי המחבר, חוק מס שבח מקרקעין זוכה לאחרונה לתשומת לב
 רבה של המחוקק. התיקונים הרבים בחוק עושים את הוראותיו למסובכות
 יותר ויותר כך שכיום מכירה פשוטה של דירה בפטור ממס דורשת ידע
 רב בדיני מסים ומצריכה מעקב יומיומי אחרי הפסיקה המתחדשת

 והתעדכנות בתיקוני החוק התכופים.
 הספר פורש בפני הקורא תיאור וניתוח מקיפים של הפטור ממס
 לדירות מגורים כך שנושא זה אשר ״תפס״ שני פרקים במהדורתו

 הקודמת של הספר, הפך במהדורה זו לספר שלם העומד בפני עצמו.
 כאמור, במצב הדברים הקיים הנישום נקרא לכלכל בתבונה את
 צעדיו, ומטבע הדברים השער הראשון עוסק בתכנון המס בדירת
 מגורים. בשער דן המחבר, בין היתר, בלגיטימיות התכנון, באפשרות
 לבטל עסקה מלאכותית או בדויה, במבחן התוכן הכלכלי ובאפשרויות
 השונות העומדות לרשות מתכנן המס (הברירה לשלם את המס, הזכות
 לבחור את עילת הפטור, בקשה לשינוי עילת הפטור וכיו״ם. השערים
 השני והשלישי עניינם בתנאים המקדמיים שחוק מס שבח קובע כדי
 שהנישום יזכה בפטור ממס הניתן למכירת דירת מגורים. את קיום
 התנאים המקדמיים יש לבחון באספקלריה של העיקרון הקובע שיש
 לראות בכל חברי התא המשפחתי כמוכר אחד. בהקשר זה דן המחבר,
 בין היתר, בשאלות מתי נחשבים בני הזוג לתא משפחתי אחד, מה דינם
 של ילדים היוצאים מהתא המשפחתי של הוריהם ויוצרים תא משפחתי
 חדש משלהם ומה הדין ביציאה מן התא המשפחתי על ידי פירוד או
 גירושין. בשער השני נדון התנאי שלפיו על המוכר למכור את כל
 זכויותיו בדירת המגורים כדי שיוכל ליהנות מן הפטור ממס. תנאי זה
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