
ם ש • ל  כינוס נכסי
 גביית חוב מס

 אשתקד, בוצע תיקון בפקודת המיסים(גבייה), באמצעות חוק ההוצאה לפועל לפיו יכול נציב מס הכנסה או

 מנהל המכס ומע׳ימ, למנות כונס נכסים לנכסי חייב לגביית חובות מיסים המגיעים ממנו. עד לתיקון היתה

 הסמכות נתונה לראש ההוצאה לפועל ולבתי המשפט בלבה מסירת סמכות יוצאת דופן זו לרשויות המס היא

 מרחיקת לכת ולכן על רשויות המס להימנע משימוש בה כל עוד ניתן לגבות את המס בדרכים אחרות

ל זה יקרא) ל (אם ״מצב חירום״ ע ע ו פ  ההוצאה ל

 איננו מצדיק תיקון בפק׳ המיסים בדרר לא דרר

ל חקיקה  ותור התעלמות מעקרונות יסוד ש

 מתוקנת במדינת חוק. תוספת הסמכות שהוקנתה

ר פ ש  לנציב מס הכנסה, בכל מקרה, אין בה כדי ל

 את ״מצב החירום״ בהוצאה לפועל.

־ כ  האפשרות לאכוף חוב מס באמצעות כינוס נ

 סים, מתווסף לאמצעי הגביה הרבים והמגוונים

 שהוקנו לרשויות המס במסגרת פקודת המי־

 סיםי־י, וגם מחוצה לה. סעד כינוס הנכסים איננו

ל ושגרתי ״המדובר בסעד מרחיק לכת, י  סעד רג

ל הנתבע  שבגדרו מצטמצם חופש הפעולה ש

ל ל ידי פעולות אקטיביות ש  בנכס מסוים ע

. ולפיכף גם בתי המשפט הגבילו 1  הכונס...״1

 עצמם להעתר לו רק כ״סעד שיורי״ ובהעדר

 סעדים חילופיים אחרים. גם לו עסקינן בתיקון

ל מה בכך, קשה היה להצדיק דרר חקיקה שכזו.  ש

ל אחת כמה וכמה, כאשר באמצעות התיקון  ע

 שבפק׳ המיסים היקנה המחוקק לרשויות המס את

 היכולת להיזקק לסעד מיוחד שכזה מחוץ למער

 כת בתי המשפט.

 יתירה מזאת, אכיפת חבות המס באמצעות

ל הריקמה  כונס נכסים שכך ימונה משליכה ע

ל היחסים שבין רשויות המס לנושיו ה־  העדינה ש

ני אכיפה ו גנ ל יחסן למנ ע ל סרבן המס ו  אחרים ש

 אחרים. ראוי היה לתיקון כזה שיעשה בריש גלי,

, ולא בצינעה 1 4 ד ר פ  בכותרת משלו ובחוק נ

 ו״בדלת האחורית״. למיצער, מצריד תיקון שכזה

 דיון מעמיק במכלול היבטיו והשלכותיו עוד

 טרפ הוקק.

 ג. מעמדו

 וסמפויוו־ניו עול

 הנציב במנוי פונס

 1. השיקולים במינוי כונס נכסים.

 הסמכות למנות כונס נכסים לשם גביית חוב מס,

 הוקנתה בסעיף 12 ז׳ לנציב מס הכנסה או למנהל

 המכס ומע״מ. (להלן הנציב). הסעיף אף קובע כי

 לכונס הנכסים שיתמנה יהיו אותן חובות וסמ

 כויות שיש לכונס נכסים המתמנה לפי חוק

 ההוצל״פ, ״ולעניין זה יראו את הנציב או את המ־

 החקיקה שננקטה. שר המשפטים, התייצב בפני

 הכנסת והביע את מורת רוחו כדלקמן:

 ״... זה דבר לא רגיל שהממשלה או שר בממשלה

 מגיש הסתייגות... אבל חשבתי שנעשו בו דברים

ד לא י  שלא היה רצוי שיעשו... אני חושב שזו ר

 נכונה בימים כתיקונם - אנחנו לא במלחמה שוו

 עדת כנסת חשובה ויעילה... תגיש לאישור הכנ

 סת בקריאה שנייה תיקונים בחוקים שלא היו

 בתוף ההצעה בקריאה טרומית,... הכנסת איננה

 כל יכולה. יש ציבור שהיא חייבת לו את הצעו

 תיה והוא רשאי להגיב עליהן. אם רוצים לתקן

 את פקודת המיסים (גבייה) צריך להגיש הצעת

 חוק... צריף לפרסם אותה, במה שנקרא הנוסח

 הכחול, בלי שהציבור בכלל מוזהר... מביאים

 הנה... תיקון בהצעה שלא נידונה בקריאה הר

י  אשונה אלא רק עלתה בוועדה בדיד אגב, ולפנ

 שמישהו מספיק לומר את דעתו, יש תיקון, יש,

 חוק, וחוק אנחנו מכבדים.

 למשל התיקון לפקודת המיסים (גבייה)...

 מציעים פה להתיר לפקיד השומה או לנציב מס

 הכנסה, יותר נכון, למנות כונסי נכסים. לא בית

 משפט. נציב מס הכנסה ימנה כונס נכסים

 לנכסים עלי. הצעה מרחיקה לכת - פגיעה

 המורה בזכויות האדם,.... אני חושב שהנוהג

 הזה איננו טוב. ויש דרר מקובלת להגיש הצעות

 חוק ולא בדרף הזאת״.״״׳. (הדגשות שלי - ד.א)

 ביקורתו החמורה של שר המשפטים לא זכתה

 לכל תגובה עניינית. באמירה שאיננה ממין הענ

 יין, השיב יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, כדלקמן:

 ״...אני מקבל בצד העקרוני את כל מה שאומר

 שר המשפטים הלוואי שהיינו יכולים להתייחס

 לדברים רק בצדם העקרוני. אבל אני רוצה

 שיובן כי אנחנו עוסקים במצב חרופ וכאשר

 עוסקים במצב חירום הרי עקרונות שהם יפים

 לתקופה רגילה אינם יפים תמיד למצב חירום.

 אני רואה את המצב השורר היום במשרדי

 ההוצאה לפועל כמצב חירום.״״. (הדגשות

 שלי - ד.א.).

 ולגבי דברים אלה לא נותר אלא לשאול, מה

 עניין שמיטה להר סיני? ״מצב החירום״ במשרדי

 העובדה שבהצעת החוק המתקן לא נאמר דבר

ל התיקון המיועד  והצי דבר שהיה בו לרמז ע

 בפק׳ המיסים. כדבר שבשגרה, מפנה אותנו

 המחוקק בשולי החוק המתקן להצעת החוק ודברי

 ההסבר.-׳ עיון באלה אין בו כדי להחכים. החוק,

 לעניין התיקון בפק׳ המיסים, הינו בבחינת הפת־

 עה גמורה. מעיון בדברי הכנסת מסתברת גם

ל החוק שה  מידת הציניות שננקטה בחקיקתו ש

ל חרשים״. ביום 28 במרס  תנהל כ״דו שיח ש

 1990, הציג יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט את

 הצעת החוק בפני הכנסת. לאחר שהציג את התי

 קון בחוק ההוצל״פ, הוסיף כדלקמן:

 ״אנחנו גם שילבנו חלק מההוראות הפשוטות

 והחשובות האלה בפקודת המיסים (גבייה), ואני

 רוצה להעיר יתכן שזו מסגרת חקיקה שונה,

 ובימים כתיקונם היינו רוצים לראות הצעת חוק

 נפרדת לפקודת המיסים (גבייה). אבל יש למדי

 נה הזו הרבה מאד הוצאות - קודם כל הוצאות

 שאתם יוצרים בימים אלה, אתם, בכללם, אני,

ל כן, קיימות הוצאות הקשורות בעליה  ויתר ע

־  הגדולה, וחייבים לתת יכולת יותר טובה למער

 כת המיסים לגבות את המיסים, בטרם יטילו מי
ל הצבור, והדבר הזה יגיע גם כן.״0  פים נוספים ע

 (הדגשות של״ - ד.א)

ל היו״ר יש נסיון להציג את התיקון  בדבריו ש

 שבפק׳ המיסים כשילוב ההוראות ״הפשוטות״

 שבתיקון חוק ההוצל״פ, ואילו התיקון לעניין מי־

 נוי כונס נכסים איננו נזכר או נרמז בתיקון לחוק

 ההוצל״פ.

 החידוש שביכולת רשויות המס למנות בעצמן

 כונס נכסים הינה הוראה חשובה, אד איננה

 פשוטה כלל וכלל. בהבדל מהאמור בדברי היו״ר

 זוהי, ללא ספק מסגרת חקיקה שונה מהתיקון

 שבחוק ההוצל״פ וספק, בלשון המעטה, האם

 ההוצאות שיוצרים חברי הכנסת או העליה

ל דיון בסעד  הגדולה, הינם צידוק להעדרו ש

 שיש בו משום פגיעה משמעותית בזכויות

 האזרח.

 במהלר ישיבת הכנסת היה גם מי שסבר כי מן

ל דרר  הראוי למהות, ולו רק לפרוטוקול, ע

 א. מבוא

 כינוס הנכסים כסעד לאכיפת החיוב, הינו

 סעד מרחיק לכת שכה רב טמון בו המאפשר

ל נכסי החייב בדרך חוקית.1 מטעם  השתלטות ע

 זה בעיקר, יוחדו עד כה הסמכות ושיקול הדעת

 למנות כונס נכסים לבתי המשפט,- ובהינתן פסק

 דין לראש ההוצאה לפועלי. לאחרונה, שינה

 המחוקק מדרכו והקנה סמכות לנציב מס הכנפה

 או מנהל מכס ומע״מ למנות כונס נכסים לנכסי
 סרבן מס, במסגרת פקוהת המיסים (גבייה)4

 (להלן: פק׳ המיסים) ללא צורר בפניה לבית

 משפט.

ל ע ו פ  באמצעות החוק לתיקון חוק ההוצאה ל

 (תיקון מס. 9) תש״ן - 1990 י, הוסיף המחוקק את

 סעיף 12 ז׳ לפק׳ המיס־ם שזו לשונו:

 ״12,׳ הנציב או המנהל רשאי למנות כונס

 נכסים לנכס כפויים של החייב, לשם גביית חוב

פ הנכסים יהיו אותם חובות וסמכויות נ  מס: לכי

 שיש לכונס נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל,

 התשכ״ז - 1967, בשינויים המחוייבים, ולעניין

־ •ראו את הנציב או המנהל, לפי העניין, כאילו  ז

 היה ראש ההוצאה לפועל, למעט לעניין סעיף 58

 (בו לחוק האמוי־".

 ב. דרסו ע\ל תמחודןק

 בתלזיקרנ סעיף 2 ו ז׳

ל (תיקון מס׳ 9) תש״ן - ע ו פ  חוק ההוצאה ל

 1990 ילהל׳: ״החוק המתקן״) תיקן בפעם

 התשיעית את הוק ההוצל״פ ואולם במסגרתו, לא

 הסתפק המחוקק בתיקון חוק ההוצל״פ ותיקן בה־

 זדמנות זו גם את פק׳ המיסים. כאילו בדרר אגב,

 לאהד תשעה סעיפים בחוק המתקן שעינינם חוק

 ההוצל״פ, הוסף לחוק המתקן סעיף 10 שכותרתו:

 ״תיקון פקודת המיםים (גבייה)״״ . מבלי שדבר

ל ״המתחולל״ בו ל החוק יעיד ע  בפותרתו ש

 היקנה המחוקק לנציב מס הכנסה או למנהל

 המכס ומע״מ (להלן - ״הנציב״) סמכות למנות

ל האזרח, לשם גביית חוב המס,  כונס לנכסיו ש

 שלא באמצעות בתי משפט, ומחוץ להליכי

. 7 ל הכפופים לפיקוח בתי המשפט ע ו פ  ההוצאה ל

 התמיהה בהקשר זה גדלה עוד יותר נוכח

 גביית חוב מס כמשמעותו בחוק קיזוז מסים, תשים - 80*1. וגם את סעיף 12 ח' שעניינו עיקול זכויות

 במקרקעין בגין הערת אזהרה.

 88 הצעת החיק לתיקון חוק ההוצאה לפועל(מס׳ 9), תש״ן - 1990 ה״ח 52.

 98 ד״כ כ״ג(תש״ן): 3062-3061.

 108 ד כ שם.

. ם ש / 7 # 

/ סעי 7,7,5,4א. 7ב. 8. ו־12 לפק׳ המיסים. 2 8 

 138 רע־א 7/89 רותם חברה לביטוח גע״מ נ׳ חגרת נשר סוכנות לביטוח בע״מ, פ״ד מב(4) 690.683. וכן

 ראה: אבנור. ה״ש 1 לעיל.

 148 וכך אמנם נהג המחוקק כשתיקן תיקון מקיף את פק׳ המיסים בשנת תשל״ג: חוק לתיקון פקודת

 המיסים(גבייה) תשל״ג - 1973, סייח 46.

 158 סעיף 53 לחוק ההוצל״פ.

 8 1 על הכח הרב הטמון בסעד כנוס הנכסים ראה: ח־ אבנור. ״כונסי נכסים לפי תקנה 264 ״ הפרקליט לג.

 (תשמ״א) 366. (להלן: אבנור).

2 תקנה 388 לתקנות סדה״ד האזרחי. תשמ״ד - 1984; וכן ראה. סע־ 194 לפקודת החברות [נוסח חדש], 8 

 תשמ״ג - 1983. נייח 761 (להלן: פק׳ ״החברות״); סע׳ 74 לפקודת השותפויות(נוסח חדש) תשל״ה - 1975. נייח
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3 סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל תשכ־ז - 1967, ס״ח 116 (להלן: ״חוק ההוצל״פ״). וכן ראה: לעניין מימוש 8 

 משכון או משכנתא בהוצאה לפועל באמצעות כנוס נכסים, סעי 17(2) לחוק המשכון תשכיז - 1967, סייח 48

 וסע׳ 1 לחוק ההוצל״פ.

4 חא״י כרך ב׳(ע) 1374, (א) 1399. 8 

 58 התקבל בכנסת ביום ג׳ בניסן התש״ן(29 במרס 1990).

 68 החוק המתקן בסע׳ 11 כולל גם תיקון לחוק השיקים ללא כיסוי, תשמ״א - 1981. הביקורת שלהלן על

 שיטת החקיקה, מתייחסת בחלקה גם לתיקון זה. אך לגופו של עניין, תיקון זה, חורג ממסגרת רשימה זו.

 78 לבד מסעיף 12 זי. הוסיף המחוקק לפק׳ המיסים גם את סעיף 12 ו׳ שעניינו ״הטלת תפקיד גביה״ לשם
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 גביית חוב מס אין בה כשלעצמה משום חידוש.
 החידוש שבסע׳ 12ז נעוץ בכך, שלאחר חקיקת
 סע׳ 2 ח אין רשויות המס נזקקות ״לשרותיו״ של
 ראש ההוצאה לפועל ויכולות הן לפעול בעצמן,
 גם לעניין עצם מינויו של הכונס. כמו־כן הרחיב
 סע׳ 12ז את היקף הנכסים בגינם ניתן למנות

 כונס.
 למרות ההגדרה הרחבה של ״נכס״ בפק׳ המי־
 סים, ההפניה לחוק ההוצל״פ, שאיפשרה מנוי
 כונס נכסים, הוגבלה למכר המיטלטלין או
 המקרקעין בלבד. מה שעמד בפני המחוקק המנ
 דטורי עת חוקקה פק׳ המיסים, ומה שהיה נכון
 באפשרויות גביה בשנת 1929, שוב איננו משקף
 את מיגוון הצורות העיסקיות, והנכסים שערך
 כספי בצידם ואשר יכולים הם לשמש, בעת הצו
 רך, מושא לגבית חובות. צורת המימוש הקלסית
 של תפיסה ומכירה לא תמיד יעילה, ולפעמים
 גם בלתי אפשרית, לגבי נכסים בלתי מוחשיים.
 בנכסים ש״תפיסתם״ איננה פיזית, עוד קודם
 למימושם, יש ל״נהלם״. בנסיבות רבות ניתן
 לגבות החוב מפירותיהם, גם ללא צורך במ
 כירתם. למטרות אלו, מיועד, סעד כינוס הנכ
 סים, המאפשר מכח הדין השתלטות על נכסי

 החייב, ניהולם וגביית החוב מתוכם.
 חוק ההוצל״פ מקנה לראש ההוצאה לפועל
 סמכות למנות כונס לצורך ״ניהולו״ של הנכס50,
 ואולם במסגרת פק׳ המיסים שהתמקדה בתפיסת
 מעוקלים ומכירתם, חמקו נכסים שאינם מו־
 חשיים מידי רשויות המס כאשר פעלו הן לגביית
 המס במסגרת פק׳ המיסים״. ״פירצה״ זו, כנראה,

 התכוון המחוקק לסגור באמצעות סעיף 12 ז.
 בחוזר הנציבות2׳ נקבע:

 "... כונסי נכסים ימונו במקרים בעייתיים או
 כאשר לפני מכירת הנכס מעונינת הנציבות

 להנות גם מההכנסות השוטפות בגינו״.״
 והחוזר אף מפרט דוגמאות לנכסים להם ניתז

 למנות כונס:54
 ״כרטיסי שחקן באגודת ספורט, מניות בהברה
 או באגודה שיתופית, זכות תב־עה כלפי צד ג;
 זכות חתימה, נכסי מקרקעין, נכסי מקרקעי־
 הרשומים על שם בעליהם בחברות משכנות, א״
 שעדיין לא נרשמו כלל על שם רוכשיהם
 בלשכת רישום המקרקעין, זכויות על פי הסכם,

 זכות ציבורית למונית זכויות יוצרים."
 ואולם חוזר הנציבות מדגיש: ״לגבי כלי רכב
 או מטלטלין שניתן לעקלם ולמכרם בדרר
 הרגילה אין לבקש כינוס נכסים.״״. וכן בהמשך
 ״למען הסר ספק מובהר בזאת כי נכסי מקרקעין
 הרשומים על שם בעליהם בטאבו והבעלים הוא
 החייב, ימשך לגביהם הנוהל הקיים ביחס
 למכירתם. נוהל זה אינו כולל מינוי כונס נכסים

״ י  . ״

 מפרוט הנכסים שבחוזר הנציבות, דומה כי
 אכן נסגרה ״הפירצה״, וספק אם נותר נכס, שאינו
 של מה בכר, שיוכל לחמוק מלשמש את רשויות
 המס, לשם גביית חוב מס באמצעות כונס נכסים,

 שימונה על־ידי נציב מס הכנסה או המנהל.

נס ו ע1ל מו ד מ ע  ת. מ
ת י י ב  תמרנמנת לעזבו ג
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 לכונס נכסים ־:יתנינה :יכה סעיף 12 ז, היקנה

 מוגדר בסעיף 3 לפק׳ המיסים, כדלקמן:
 '״מס׳ כולל את מס הרכוש העירוני, כל הסכומים
 המגיעים בעד הלוואות זרעים שהלוותה ממשלת
 ישראל, כל אגרה, ארנונה, הלוואה ותשלום
 אחרים שגבייתם הוכרזה או תוכרז על ידי שר
 האוצר בגבייה הכפופה לחוק הדן בגביית

 מיסים.״
 שר האוצר עשה שימוש בסמכותו זו והחיל
 את הוראות פק׳ המיסים על מספר רב של
 חיקוקים.״2 בנוסף לכך, חוקים רבים מכילים
 הוראה הקובעת כי גבייתם אפשרית באמצעות
 הוראותיה של פק׳ המיסים.21 התוצאה היא כי את
 רב רובם של המיסים ניתן לאכוף בהסתמר על
 הוראותיה של פק׳ המיסים. לאחר החוק המתקן,
 גם באמצעות כונס נכסים שימונה על ידי הנציב.
 לפיכך, החידוש שבסע׳ 12 ז׳ משתרע על פני
 עיקר חקיקת המיסים המשמעותית שבשיטתנו

 המשפטית.
 בעקבות החוק המתקן, פירסמה נציבות מס
 הכנסה חוזר שמטרתו לקבוע נוהל לשם מינוי
 כונס נכסים למימוש נכסי חייב לצורך פרעון חוב
 למס הכנסה״. מסתבר עם כך, שלמרות תחולתו
 הרחבה של סעיף 12 ז׳, הרי, בשלב ראשון
 לפחות, מתעתדות רשויות המס להיזקק לסמכות
 מינוי כונס נכסים, אך ורק לצורך אכיפת חוב מס

 ההכנסה.׳2

ם נ י ג ב ם ש י ס כ נ . ה  ד
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 סעיף 12ז מאפשר מינוי כונס נכסים ל״נכס
 מסויים של החייב״. ״נכס״ מוגדר בסעיף 2
 לפקודת המיסים - ״לרבות זכות קיימת או
 עתירה״. הסדר זה זהה להסדר החקיקתי שבחוק
 ההוצל׳׳פ4• ומאפשר גבייתם של מיסים על פי
 פק׳ המיסים מכל דבר שהינו בעל ערך כלכלי וי
 כיל להיות נשוא לבעלותי2. לאחר התוספת של
 סעיף 12 ז, ניתן למנות כונס נכסים לגבי כל נכס

״6נ.  שכזה ובלבד שיהיה זה ״נכס מסויים
 גם בטרם חוקק סע׳ 12 ז, איפשרה פק׳ המיסים
 גבייתו של חוב מס באמצעות כינוס נכסים

 ואולם מינויו של הכונס צריך היה להעשות על
 ידי ראש ההוצאה לפועל: לגבי מכירת מטלטלין
 שעוקלו קובעת פק׳ המיכים כי ״יכול שיימכרו
 גם על ידי ראש ההוצאה לפועל בהליכים הנהו
 גים במכירת מיטלטלין מעוקלים לפי חוק
 ההוצאה לפועל, תשכ״ז־1967 ך- ומכירת מעוק
 לים בהוצאה לפועל יכול שתעשה באמצעות
 כינוס נכסיםי׳2; לגבי מקרקעין נקבע כי יכול
 הממונה על הגביה להורות, כי ימכרו ״באותו
 אופן כאילו נמכרו עפ״י צו מאת בית משפט
 מוסמך לשם סילוק חוב שבפסק דין.״׳׳2 מכאן
 שעצם האפשרות למנות כונס נכסים, לשם

 מסקנה זו מתחזקת גם נוכח סיפא סע׳ 12 ז׳
 המסייג בסייג נוסף את מעמדו של הנציב. הסיג
 קובע כי לא יחול על הנציב האמור בסעיף 58(ב)
 לחוק ההוצל״פ. סעיף 58(א), עניינו חילוט ערובה
 שהפקיד כונס הנכסים, וסעיף 58(ב) אחריו,
 קובע: ״בדיון לפי סעיף זה ינהג ראש ההוצאה
 לפועל כאילו היה בית משפט הדן בבקשה בדרך
 המרצה, ולעניין ערעור והוצאה לפועל, דין החל

 טתו כפסק הין של בית משפט שלום״.
 מכלל הוראות פרק ה׳, הדן בכינוס נכסים,
 השמיט המחוקק לעניין סעיף 12 ז׳ את הסעיף
 המייחס להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל
 מעמד של פסק דין. התוצאה היא, כי הנציב
 רשאי להורות על חילוט ערובה שנתן כונס נכ
 סים, וזה בהסתמך על סעיף 58(א), אך, אין
 המחוקק מאפשר לערער על החלטה זו כאילו
 היתה היא פסק דין. מסייג זה אתה למד שלא
 היתה, כנראה, כוונה להחיל על הנציב את
 הוראות חוק ההוצל״פ המקנות לראש ההוצאה
 לפועל מעמד של בית משפט ומאפשרות לערער

 על החלטותיו. הוא הדין בסעיף 80(ב).
 האפשרות הקיימת לכן לאזרח, כדי להשיג
 על הפעלתה של פק׳ מיסים, כלפי נכסיו ורכושו,
 היא גם זו שתעמוד לו לעניין מינוי כונס לנכסיו.
 אפשרות זו מוגבלת למסגרת ולעילות הקיימות

 בדין לעניין תקיפתה של החלטה מינהלית.״
 הסדרים שהשתרשו לאורך השנים, ומאז
 תקופת המנדט, ספק אם נכון היה לחזור עליהם
 בחקיקה ישראלית חדשה. לפחות לעניין מנוי
 כונס נכסים, מן הראוי היה לנקוט קו אחר ושונה.
 משהחליט המחוקק להקנות לרשויות המס את
 הסמכות לפעול בעצמן, באמצעות סעד מרחיק
 לכת של כנוס נכסים, מן הראוי היה, לפחות,
 לאפשר לאזרח להשיג על החלטה זו בפני רשות
 שיפוטית, מחוץ למערכת המינהלית של רשויות

 המס.
 אפשרות זו לא נראתה למחוקק מרחיקת לכת
 לעניין צווים והחלטות של ראש ההוצאה לפועל.
 החלטותיו של ראש ההוצאה לפועל מתייחסות
 לשלב שבו המחלוקת העניינית בין הצדדים,
 הוכרעה בבית משפט מוסמך ונותר להמליט על
 הדרר היעילה לביצועו של פסק הדין; המחוקק
 סבר, שגם החלטות לעניין זה, יכול ותעוררנה

 שאלות ״קשות״ ואיפשר לערער ברשות על
 צווים והחלטות אלה, בפני בית המשפט המחוזי.
 ההיגיון שהצדיק מתן אפשרות ערעור על
 החלטותיו של ראש ההוצאה לפועל תקף גם
 יותר, בהקשר להחלטותיו של נציב מס הכנסה
 הפועל במסגרת פק׳ המיסים הן כתובע והן
 כפוסק. רצוי היה בהזדמנות בה הוקק סע־,־ י י י׳
 לתת את הדעת, לא י־ק לסמכות הני*.י־־
 לרשות, אלא גם לאזרח סרבי־המס שעליו י״גיני

 תופעל הסמכות.
 3. המס שלצורר גבייתו ניתן למנות כונס.

 המם שבגינו יכול הנציב למנות כונס נכסים

 נהל, לפי העניין, כאילו היה ראש ההוצאה
 לפועל״.

 סע׳ 53 לחוק ההוצל״פ מקנה לראש ההוצל״פ
 סמכות למנות כונס נכסים ״אם ראה צורך או
 תועלת בדבר לשם ביצוע פסק דין״. שיקוליו של
 הנציב בהפעלת סמכותו למנות כונס נכסים, כמו
 שיקוליו של ראש ההוצאה לפועל, צריך שיהיו,

 אם כך, שיקולים של ״צורך״ ו״תועלת״.15
 סמכות רחבה מזו הוקנתה לבית המשפט בגדר
 תקנות סדר הדין האזרחי16. בית המשפט רשאי
 למנות כונס נכסים, כסעד זמני, ״אם הדבר נראה
 לו צודק ונוח״. למרות הסמכות הרחבה הגבילו
 עצמם בתי המשפט בהפעלתה. כאמור לעיל,
 סעד כינוס הנכסים הינו סעד תקיף במיוחד ול
 פיכך נפסק לא אחת, כי יש להפעילו במשנה
 זהירות ו״אין לעשות את הכונס לתחליף להליכי
 פשיטת רגל. אפשר למנותו במקרה הראוי רק
 לנכסים מסויימים, ואין בדרר כלל להיעתר
 לסעד כזה, אם מצויים בידי התובע אמצעים חלי

 פיים יעילים.״ז1.
 למרות סמכותם הרחבה, ראו בתי המשפט
 להגבילה מטעמים הנעוצים, בין היתר, ב״נחר־
 צותו״ של הסעד, וצמצמו תחולתו של סעד כינוס
 הנכסים לכדי ״סעד שיורי״ בלבד. מה בתי המש־
 פט ראו להגביל סמכותם, נציב מס הכנסה
 שאיננו רשות שיפוטית על אחת כמה וכמה.
 הגבלת הסמכות הנקוטה בידי בתי המשפט, ראוי
 לה שתאומץ גם על ידי הנציב. עה כמה וכל עוד
 ניתן לאכוף תשלומו של המס באמצעים חלו
 פיים, מן הראוי לעשות כן, ולהימנע משימוש

 בסמכות שבסעיף 12 ז׳.
 2. האפשרות לערער על החלטת הנציב

 למנות כונס
 סעיף 12 ז׳ מתווסף לפק׳ המיסים ומהווה חלק
 מהוראותיה. הפקודה מהווה ״דין כללי״ של
 הליכי אכיפת גביית המס ומקנה לרשויות המס
 את הסמכות והיכולת לפעול בעצמן, ומחוץ למ
 ערכת המשפט, לשם גבייתו של חוב מס. מש
 הוטל על אדם חיוב מס כחוק, ולא שולם המס,
 רשאי ״פקיד המחוז״ ליתן ״כתב הרשאה״ שבע־
 קבותיו ניתן לפתוח בהליכים לאכיפת חוב המס.
 אין בפק׳ המיסים, הוראה המאפשרת להשיג על
 עצם ההחלטה ליתן כתב הרשאה כמו גם על עצם
 ההחלטה לבחור בהליך מסויים של אכיפה. על
 רקע זה משתלבת הוראת סעיף 12 ז׳ עם הקו
 הנקוט בפק׳ המיסים. גם במסגרת הסעיף החדש
 אין הסדר השגה או ערעור על עצם החלטתו של

 הנציב למנות כונס.
 לכאורה, הישווה המחוקק את מעמדו של
 הנציב לזה של ראש ההוצאה לפועל, ולפיכך
 ניתן לטעון כי מאחר, ועל החלטתו של ראש
 ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לשם ביצוע
 פסק דין, ניתן לערער בהסתמר על סעיף 80(ב)
 לחוק ההוצל״פ,*׳ הרי שמכח ההשוואה ניתן
 לעשות זאת גם לגבי החלטת הנציב למנות כונס

 נכסים לשם גביית חוב מס.
 ואולם נראה כי רק לכאורה כך: סעיף 12 ז׳ מסייג
 את השוואת מעמהו של הנציב לזה של ראש
 ההוצאה לפועל ״לעניין זה״. וה״עניין הזה״ נסב,
 כך נראה, על הסעיפים ההנים בחובותיו של
 הכונס מחד, ושל ראש ההוצאה לפועל, בהקשר
 זה, מאידך. דהיינו, הסעיפים 53 - 60 לחוק
 ההוצל״פ. סעיפים אלה הם שיסדירו את מוסד
 כינוס הנכסים שעל פי פק׳ ילמיסים ואת סמכויו
 תיו של הנציב. ולפיכך אין מקום להחיל על
 הנציב את הסעיפים הדנים במעמדו של ראש
 ההוצל״פ כחלק מההיררכיה המשפטית, ובכללם

 סעיף 080.

 ד נמה ונל ע1ד ניהן
 לאנוף תשלומו סל המס באמצעים חלופיים, מן הראוי לעשוח

 נגולהמנע משימוש נסמנוהטל נינוס ננסים

 221 חוזר מיה 9/91 משפטית מיום 28.3.91 (להלן: ״חוזר הנציבות) סעיף 2.

2 סעיף 4 לחוזר הנציבות שכותרתו ־החובות בגינם ימונה כונס״ מגביל את כינוס הנכסים לסכום חוב 3 9 
 שלא יפחת מסך השווה ל־100.000 ש״ח. (סעי 1.4) ולחובות בהרשאה, (סע׳ 12.4. לעניין ההגבלה האחרונה. ספק

 אם יש בה משום חדוש שהרי עצם הפעלת הוראותיה של פק' המיסים מותנה בכתב הרשאה(סעי(4)1 לפק'
 המיסים) ובכלל אלה גם מינויו של כונס נכסים.

2 סע׳ 1 ו־53 לחוק ההוצל״פ. 4 9 

 25/1 והשווה: סעי 1 לחוק נכסי נפקדים, תש״י ־ 1950; סעי 1 לחוק נכסי המדינה, תשי״א ־ 1951; סעיפים 1 ו־
 4 לחוק המכר, תשכיח ־ 1968 ועוד. וכן ראה: י׳ ויסמן משכון, פירוש לחוקי החוזים(1974), 17 ־ 16.

2 הביטוי ״נכס מסויים״ נקבע גם בסעיף 53 לחוק ההוצל״פ. לעניין כנוס נכסים מכח תקנה 388 לתקנות 6 9 
 סדה־ד האזרחי. תשמ״ד - 1984 הדגישה הפסיקה. כי אין למנות כונס נכסים לכלל נכסיו של החייב אלא לנכס

 מסויים: ראה לדוגמא, עניין רותם, לעיל, היש 8 לפרק ב. שם, בעמי 690 - 691; ע״א 689/74 בשמת, חברה
 להשקעות ופיננסים בע׳׳מ נ׳ עירית אילת פ״ד כט(2) 281; והשווה, אבנור. לעיל, ה״ש 1. בעמי 368, וכן, ח׳ אבנור,

 כונסי נכסים, הפרקליט לה, בעמי 170.

 271 סעי 5(2) ג׳ לפק' המיסים.

 61 / תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמיד - 1984.

 71 1 פסה״ד בעניין רותם, לעיל ה״ש 13.

1 הסעיף קובע כדלקמן: ־(ב) צווים והחלטות של ראש ההוצאה לפועל, לרבות החלטות בערר לפי סעיף 8 9 
 קטן(א). ניתנים לעירעור, ברשות ראש ההוצאה לפועל או שופט בית משפט מחוזי, לפני בית המשפט המחוזי;

 אולם ערעור על החלטה לפי סעיפים 25.19, 58,48 יהא בזכות.״

9 / ראה סעיף 15 (ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה. 9 

2 כך לדוגמא: פק׳ המיסים(גבייה)(אכרזה בדבר תחולת הפקודה על בלו), תשט״ז-1956, ק״ת 787; פק' 0 9 
 המיסים(גבייה)(אכרזה בדבר תחולת הפקודה על מכס) תשט״ז-1956, ק״ת 505; ועוד.

2 כך לדוגמא: סעי 92 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג - 1963; סעי 102 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו - 1 9 
 1975; סעי 193 לפק' מס הכנסה. תשכ״א - 1961; סע׳ 3(א) לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב)(תיקון מסי 10),

 תשל״ג 1973; ועוד. בשני החוקים האחרונים נקבע שגבייתם אפשרית באמצעות פק׳ המיסים, למעט סע׳ 12
 שבה. והכוונה לסע׳ 12 המקורי של פק׳ המיסים - לפני התיקון משנת תשל״ג - הסעיף שהעניק לרשויות המס

 בטוחה בנכסי סרבן המס להבטחת תשלום המיסים. על התיקון, השלכותיו, ומשמעותו, ראה: א׳ פרוקצ׳יה דיני
 פשיטת הרגל(תשמיד - 1984), 177 - 180.
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 בלתי מובטח, ואין אכיפה באמצעות כונס נכסים

ן זה. מסקנה זו, מתבקשת גם י י  שונה לענ

ל ירי  מהשוואת מעמדו של הכונס המתמנה ע

 הנציב למעמד ״עמיתו" שבהוצאה לפועל. התוצ־

ל פי פק׳ המי־ ע  אה היא שהליכי כינוס נכסים ש

ל הליכי י תחילתם ש  סים באם לא הושלמו לפנ

 חדלות פרעון, לא יוכלו רשויות המס להנות

 מהם. משהחלו הליכי חדלות הפרעון, ובמצב

ל חדלות פרעון כדין  שכזה, יחולו סדרי הנשיה ש

 מיוחד.״י

 ו. סיכום

 מפורשות, פק׳ החברות, בסע׳ 357 כדלקמן:

ד ג ל נ ע ו פ  "(א) נושה שפתח בהליכי הוצאה ל

 טובין או מקרקעין של חברה, לרבות עיקול חוב

ל ע ו פ  המגיע לה, לא יוכל להינות מההוצאה ל

י  לעומת המפרק, אלא אם כן השלים אותה לפנ

 תחילת הפירוק״.

 (ב) לעניין סעיף זה -

ד ג על היא, נ  (1) השלמתה של הוצאה לפו

גד מקרקעין -  טובין - בתפיסתם ומכירתם, נ

 בתפיסתם, ובעיקול חוב בקבלת החוב;

... (2) 

 (ג) - (ד).״

 הליכי אכיפת החיוב שבפק׳ המיסים ומינוי

 12ז אין בכר כדי לשנות את סדרי הנשיה ולה

ל ל פני נושיו האחרים ש  קנות לרשות עדיפות ע

. 4  החייב4

ל ע פ ל פי חוק ההוצל״פ אין נושה ש  גם ע

ל זוכה בעדיפות על פני זו ע ו פ  ראשון בהוצאה ל

ל החייב, ואם גרם ראשון, למינויו  כים אחרים ש

ל כונס נכסים אין הוא רוכש לעצמו עדיפות  ש

ל פני הזוכים האחרים וזכותו ניצבת בדרגה זהה  ע

4 הוא הרין גם בכונס הנכסים המתמנה י  לזכותם.

 מכח סע׳ 12 ז. אין בעצם מינויו כדי להקנות

ל ל פני נושיו האחרים ש  לרשות עדיפות ע

 החייב. בהבדל מכונס נכסים המתמנה כדי לממש

 בטוחה,•׳4 כונסי הנכסים המתמנים לשם ביצוע

 הסמכות למנות כונס נכסים לשם גביית חוב

 מס, למרות היותה תרופה יוצאת דופן, איננה

 תרופת פלאים.יי יש בה כדי לשפר משמעותית

 את אמצעי הגביה המוקנים לרשות ואולם, אין

ל הרשות  בה כדי לשנות או לשפר את מעמדה ש

 כנושה.

 קושי מעשי יכול להיווצר מהפעלה בו זמנית

ל ע ו פ ל סעד כנוס הנכסים במסגרת ההוצאה ל  ש

ל  ובמסגרת פק׳ המיסים.-י קושי זה איננו תוצר ש

 הסמכות למנות כונס נכסים, דווקא, אלא הוא

ל שני מנגנוני ל יוצא מקיומם המקביל ש ע ו  פ

 אכיפה והוא מאפיין את מכלול מערכת היחסים

 שבין גובה המס לבין המוציאים לפועל. דיון

 מעמיק בתיקון לחוק ההוצאה לפועל, ובתיקון

 בפקודת המיסים אפשר היה מעורר את השאלה

ל שני מנ  אם אכן יש צידוק לקיומם המקביל ש

 גנוני אכיפה, או שמא ״איחוד הכוחות״, יכול היה

 לסייע בפתרון"מצב החירום״ שבהוצאה לפועל.

 מכל מקום, גם לדעת הסוברים כי נכון ורצוי

 לקיים שני מנגנוני אכיפה, מן הראוי היה,

 לפחות, להסדיר את מערכת היחסים שביניהם,

 ולמנוע מצב שבו האזרח כפוף לשתי מערכות

 אכיפה ובשתיהן יכול ויתמנה כינס לנכסיו.

 חירוס ט/יק/ן

 לחו? הוא,סאץ וסרוח המס הקקוח ׳לסחחיו׳ סל 1אס

 ההוצאה לנועל רכולוח הן לנעול בעצמן

 כונס נכסים בכלל זה, אינם הליכי ההוצאה

ל ״הרגילים" ואלה המוסדרים בחוק ע ו פ  ל

 ההוצל״פ , ואולם במהותם הינם הליכי הוצאה

ל חיוב המס, ואפילו יוחדו לרשויות ל ש ע ו פ  ל

 המס מחוץ למערכת האכיפה הרגילה. ההיגיון

 העומד מאחורי עיכוב הליכים נפרדים נגד

 החייב, במצב חדלות פרעון,״4 דהיינו, המגמה

ל החייב חדל הפרעון ל נכסיו ש ל  לכנס את כ

ג אחת", כדי לחלקם באופן שווה  תחת "קורת ג

ל  בין כלל נושיו הבלתי מובטחים,״4 חל גם ע

ל ידי הרשות כנושה  הליכי האכיפה הננקטים ע

וסח חדש] תש ם 1980. נ ל!  498 סעי 76 לפק' פשיטת הרג

 508 בנסיבות ובתנאים הקבועים בסע' 354 לפק' החברות (סעי 78 לפק פשיטת הרגל) יכיל ותהיינה

 רשויות המס נושה בדין קדימה. והשווה: בגיצ 88 199 קהילת ציון אמריקאית (בפירוק) נ יי'ר הועדה

.89 ( 1 ) ג ד מ ן ובניה. קרית אתא, פ  המקומית לתכנו

ל ש  8 51 בתחילת שנות השמונים. במאמר מפרי עטה הקשתה כבי השופטת אבנור (כתוארה אז) לעיל ה

 לפרק ד בעמי 172: ׳ימה הנימוק בעטיו הפכה התרופה של ״כונס נכסים ללהיט של העת החדשה׳ והשיבה

 נראה לי כי הנימוק מקורו בטעות משפטית הטעות מתייחסת לסמכויותיו וכוחו של כונס הנכסים. מי שחושב

 כי תרופת פלאים זו מאפשרת להשתלט על חייו גופו. של הנתבע. טעות בידו. ניתן רק לקוות כי לא טעות

 משפטית זו עמדה מאחורי ״כוונת המחוקק״.

 528 במסגרת ההוצאה לפועל מוסדרת אפשרות כזו בתקנה 83(2) לתקנות ההוצאה לפועל תש״ם־1979

. ת ר ח  המקנה סמכות לראש ההוצאה לפועל ״לבטל את צו מנוי כונס הנכסים שנתן או לתת כל הוראה א

 ע״וד לא ביקרת
?  בסניף הוס״ם שר סטימצק,

 עורן דץ, סטודנט למשפטים, לרשותן

 מבחר מגוון של כתבי עת וספרות מקצועית

 בנושאי חוק ומשפט:
 * ספרי חוק מאנגליה וארה״ב

 ומבחר מנויים לכתבי עת מאנגליה.

• 8 ע ד ד י £ ^ 0 מ ד ^ 

• 5 ^ £ £  £££׳\\\\/4\1 םא\> 1

• ^ £ 5 1  0א8£171(1ק ־

8 ££ד£11 • £ 0 \ ^  א

 • ספרי חוק ומשפט

 מהוצאות שונות בארץ

 אתה מהמן לבקר

 ולהתרשם בסניפנו

 שברח, תרס׳יט(ליד הבימה)

 טל׳: 03-5280477

 פתוח בימים:
 א׳ - ה׳ 18.00 ־ 8.00
 יום ג׳ 16.00 ־ 8.00
 יום ו׳ 13.00 ־ 8.00

 ספרים זה סטימצקי 5

 פסק־דין, או לשם גביית חוב מס, אינם מתמנים

 מכח זכות קניינית בנכסי החייב, אלא, מינויים

 נעשה לצורר אכיפת חוב. עובדה זו היא הקובעת

 את מעמדם.

ל כינוס הנכסים, סעד לשם גביית  היותו ש

ל כונס הנכ ל מעמדו ש  חוב המס, משליר גם ע

ל חדלות פרעון. עם  סים מכח סע׳ 12ז במצב ש

ל הליכי פרוק או פשיטת רגל אין לה־  תחילתם ש

גד החברה או  משיך או לפתוח בשום הליך נ

 פושט הרגל והליכים תלויים ועומדים ניתנים

ם לגבי הליכי הוצאה לפועל, קובעת ב ו כ י ע  ל

 המחוקק"אותם חובות וסמכויות שיש לכונס נכ

 סים לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז ־ 1967,

 בשינויים המחוייבים״. לפיכך, כמו כנוס נכסים

ל לשם ביצוע פסק דין, גם כנוס ע ו פ  בהוצאה ל

 נכסים לשם גביית חוב מס, הינו בבחינת סעד -

 כלי עזר - לאכיפת החיוב־׳י ויש להבדילו מכינוס

 נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל או מכח פק׳

ל החייב... ושולל  החברות. ״אין הוא משתלט ע

 ממנו את כושרו לעסוק בפעולות משפטיות או

, ואין ! ל הגוף.״א  לעסוק בעסקים. אין הוא כונס ע

 בכינוס הנכסים מכח סע׳ 12ז כדי להקנות לכונס

ל סרבן המס. ל פני נושים אחרים ש  עדיפות ע

ל האזרח לממשלת  חבות המס חינה חוב ש

ל פי סדרי הנשיה הקיימים, רשויות  ישראל.״1 ע

 המס העם ככלל, נושה ״רגיל״ - נושה בלתי מו

 בטח (להבדילו מנושה מובטח),״4 אלא אם כן,
4 ל ידי המחוקק אחרת.1  כיוצא מן הכלל, נקבע ע

 הרשות, מעצם היותה רשות איננה קונה לעצמה

־ כ -4 היכולת למנות כונס נ  מעמד מועדף כנושה.,

 סים לצורך אכיפת חבות מס, משפרת, אמנם

 באופן משמעותי את אמצעי הגבייה המוקנים

, ואולם אין בעצם היכולת למנות כונס 4  לרשותי

ל  נכסים כדי לשפר או לשנות את מעמדה ש

ל כונס נכסים  הרשות כנושה. גם לאחר מינויו ש

ל פי סעיף 12 ז, חוב המס נשאר כשהיה - חוב  ע

 לממשלת ישראל, ורשות המס - ״נושה רגיל״,

 בלתי מובטח.

 כאשר חב האזרח, חובות שונים, וביניהם

 חובות מם, מתחרות רשויות המס, עם יתר נושיו

ל נכסיו ורכושו, לצורר פרעון חובר ל החייב, ע  ש

 ודו. אפילו הקדימה הרשות את נושיו האחרים

ל החייב, ופעלה לגביית חוב המס, ואפילו  ש

 פעלה באמצעות כונס נכסים שמונה מכח סע׳

 288 תקנה 91 לתקנות ההוצאה לפועל. תש״מ 1979.

 298 בהסתמך על סעי 81 לחוק ההוצליפ תחולנה הוראות החוק כולל האפשרות למנות כונס נכסים.

 308 סע׳ 54(א) לחוק ההוצליפ

 318 אם כי ניתן היה לגבות המס במסגרת הליכים רגילים של תביעת חוב ומינוי כונס נכסים מכח תקנות

 סדר הדין האזו חי או חוק ההוצל״פ

 328 לעיל ה ש 21

 338 סעי 5.4 לחוזר הנציבות

 348 סעי 3 5 לחוזר הנציבות

 358 שם סעי 5.1
 368 שם סעי 5.4

ת פק י מיס׳ ני המקנות לרשויות המס אמצעים להקלת גביית מס י א י ו ה  78 3 כסעד מצטרף כינוס הנכסיס ל

514 ( 1 ) ג כ ד ״ ו ליבל פ  מבלי להיזקק להליכי ההוצל״פ המוסדרים בחוק החוצל פ השווה בר ע 69 5 3 מיי נ'בנ

.515 

 388 אבנור לעיל ה ש 26 בע מ ?17

 398 סעי 195 לפק' מס הכנסה קובע מס יכול להיות נתבע ונפרע עם כל ההוצאות מאת האדם החייב בו

 על יד י פקי? השימה בשמו הרשמי בבית משפט מוסמך כאילו היה חוב לממשלת ישראל ויכול שיהא נתבע

 ונפרע על יז יו בדרכים שנקבעו בסעיף 193

 408 נושה מובטח מוגדר בסע 1 לפק' פשיטת הרגל כימי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על

 חלק מהם בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב״. הגדרה זו חלה גם על חברות בפרוק: סעי 353 לפק' החברות

א לפק׳ המיסים המקנים לרשויות המס בטוחה בנכסי סרבן המס 1 2 ־  418 אחרת נקבע בסעיפים 11א ו

 לדיון בבטוחות המס ראה: פרוקצייה לעיל היש 21 ע״מ 199-176

ד יח (3) 116  428 והשווה בג״ צ 64 42 בצק הפועלים בעימ סניף קרית־שמונה ג יו ר משרדי ההוצליפ פ

.125-124 

12 לפק׳ המיטים. ־  438 סעי 5 7א 7ב 8 ו

 448 מן הראוי להדגיש כי הדברים מתיחסים לחובות מס קיימים שהרשות נוקטת לגביהם הליכי גבייה

 כאשר חבות המס נוצרת כתוצאה מעיסקה ספציפית יש והמחוקק מקנה לרשות אמצעים למנוע השלמת

 העיסקה בטרם שולם המס בגין אותה עיסקה. ראה לדוגמה סעי 93 לחוק מס שבח מקרקעין תשכ״ג 1963

 בעשותה שימוש באלה עדיפה הרשות על פני נושיו האחרים של החייב. כפי שהיתה עדיפה״ על פני החייב עצמו

 עניינם של אלה חורג ממסגרת רשימה זו המתמקדת בהליכי הוצאה לפועל בגין חובות קיימים.

ה שלישית 1989) 170; ע א 81 584 כנייר נ' עו״ד קלמן ר ו ד ה מ ) ת ו כ ל ה  458 בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים ו

.761-754 ,747 ( 3 ) ו ד ל  קרני, פ

 468 כונס נכסי חברה מכח שיעבוד צף סעי 194 לפק' החברות כונס נכסים למימוש משכון או משכנתא סע

 17 לחוק המשכון תשכיז־1967.

ל [נוסח חדשי תשים 1980.  478 סע׳ 264, 267 לפק׳ החברות סעי 22 לפק' פשיטת הרג

ד מ(2) 301 ס נכסים) נ' לוי שטראוס בע״מ, פ ו נ י כ ב ) א טכסטיל בע" מ ת ע 86 74 א ר  8 48 ב
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ט ב ש י מ ר ו י  צ
 ״המשפט״ מציג בגליון זה ציורים ואיורים מקוריים הקשורים

 לחיי המשפט של הציירת הלן עשר. אפשר לרכוש את הציורים

 והאיורים בהדפסת פוסטר צבעונית, מוגדלת ואיכותית בחתימת

 הציירת.*

 לכבוד

 מערכת כתב העת ״המשפט״

 רחוב משמר הירדן 20

 גבעתיים(53588)

 אני מבקש להזמין את הציורים המסומנים במספרים:

, 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 

 (סמן את המבוקש), בחתימת הציירת הלן עשר.

 רצב שיק ע־ס שיח(150 שיח לכל ציור).

 חתימת המזמין

 שם המזמין וכתובתו

 * המערכת תספק את הציורים במידה שיוזמנו מספר מינימלי של

 עותקים. במקרה אחר יוחזר השיק לשולח.
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 לכבוד
 מערכת כתב העת ״המשפט״

 רחוב משמר הירדן 20
 גבעתיים(53588)

 • אני מבקש לחתום על מנוי לכרך א׳ של ״המשפט״ לשנת 1992, במחיר הנחה
 של ־307.

 רצ״ב שיק ע״ס 70 ש״ח.

 חתימת המזמין
 שם המזמין וכתובתו

 המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך את הספר במתכונת
 שתראה לה, לרבות הוספת חומר או השמטת חומר.

 מנו> לכתב העת
 בהתאם למתוכנן יצא לאור הכדן הראשון של ״המשפט׳ בשלושה

 גיליונות במתכונת הנוכחית.

 לאחר השלמת הגליון השלישי יקובצו כל הגיליונות ויערכו מחדש
 כספר, בצורה מקובלת ונוחה לשימוש שוטף וקבוע.

 המערכת מזמינה אתכם לחתום על מינוי לכרך א׳ של כתב העת,
 אותו תקבלו עם השלמתי לייד יעריך.

. 3 0 7  החותם על מנוי כעת זוכה בהנחה של ״

 להזמנת המינוי, חתום על הספח המצורף ושלח.



 שהצדדים להסכם ביקשו להקנות לו, אלא גם אסר על קיומו״.

 בעיה דומה של תקיפת הסכם פוליטי, שמימושו בעתיד, על ידי צד שלי
 שי התעוררה בעניין ז׳רז׳בםקי נ׳ ראש הממשלה, אד כאן כבר היה מוכן
 בית המשפט העליון לדון בתניותיו של ההסכם ובשאלת חוקיותן והתאמתן
 לתקנת הציבור, למרות שדובר בהפעלה עתידית של סמכות חוקית.
 הקדשנו לעיל דיון להיבט הכספי של ההסכם, שאותו פסל בית המשפט98,
 ועתה לתניות האחרות שנדונו בו, שעוררו בעיה של כבילת סמכות חוקית.

 באותו עניין נדונו, בין השאר, תניות המחייבות צד להסכם שלא לפעול
 על פי הסמכויות הקבועות בסעיפים 17 לחוק יסוד: הממשלה (המעניק
 סמכות לממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים) ו־21א לאותו
 חוק(המאפשר לראש הממשלה לפטר שר). בית המשפט, בהסכמת הצדדים,
 שנקטו בעת הדיון כל צעד אפשרי להכשרתו של ההסכם, ביטל, למעשה,
 את הנוסח של הסעיפים, וקרא אותם כאילו נאמר בהם שהרשות תהיה
 רשאית לסטות מן ההסכם, אם יצדיקו זאת הנסיבות״. כר אומצה הטכניקה
, המאפשרת להימנע מפסילת 1 0 0  של השופט גולדברג בעניין רובין נ׳ ברגר
 תניות בהסכם פוליטי על ידי שינוי תוכנן, וייחום כוונה לצדדים לפעול על

 פי העקרונות החוקתיים.

 מעניין כי למרות חילוקי הריעות בין השופטים אלון וברק לא היתה בי־
 ניהם כל מחלוקת לגבי פרשנותו של ההסכם. הדבר נובע מכר שלא התעור
 רה בו שאלת קיומו אלא דווקא בטלותו. וגם כאן נראית לי עמדתו של
 השופט גולדברג שהצביע בצדק על כר שהואיל והצדדים רצו לקיימו, אין
 כל חשיבות לשאלה מהו מעמדו, ויש להתרכז בשאלה האם הפעולה שהת־
 חייבו הצדדים לבצע עולה בקנה אחד עם החוק ועם העקרונות החוקתיים01׳.

 מסקנת

• עניין ההסכם הפוליטי ראוי • ^ • 1 
 להבחין בין שני נושאים מרכזיים. האחד, תוקפו וכוח חיובו המשפטי ביח
 סים בין הצדדים בינם לבין עצמם. השני, האחריות המוטלת על המתקשרים
 כלפי הציבור (צדדים שלישיים) וכלפי רשויות המדינה בעקבות כריתת

 הסכם זה או בעקבות פעולה על פיו.

 אשר לנושא הראשון, חרף קיומן של אימרות אגב, ההלכה הפסוקה אינה
 תומכת במסקנה כי הסכם פוליטי מחייב את הצדדים מבחינה משפטית זה
 כלפי זה. אף לא רצוי לתמיד בכלל כזה. הסכם פוליטי אינו חוזה במובנו

 במשפט הפרטי, ואין הוא ראוי להיחשב כתקף במשפט הציבורי.
 ומכאן לנושא השני: הסכם פוליטי אינו חומק מפיקוחו של המשפט. הוא
 כפוף לחובות מכוח המשפט הציבורי (למשל, המשפט החוקתי, המשפט
 המינהלי) והמשפט הפרטי(למשל, דיני עשיית עושר ולא במשפט). בעיה זו
 יוצאת מתחום תוקפו הנורמטיבי של ההסכם, והיא עוסקת בהשלכות
 המינהליות(ובמקרים קיצוניים אף הפליליות) של עובדת קיומו ואפשרות
 ביצועו. כאמור, הסכם כזה כפוף לכלל המחייב גילויו לציבור. וכן, אם הכ
 וונה לפעול על פיו עומדת בניגוד לחוק, הרי ניתן יהיה לאסור ביצועו
 מראש. אם כבר בוצע המעשה(למשל, מינוי שלא במקומו או תשלום כספי
 אסור) אפשר יהיה במקרים המתאימים לבטלו או לנקוט צעדים נאותים לה־
 חזרת המצב לקדמותו. במילים אחרות, לצורר הערכתו של המעשה שנעשה

 מכוח ההסכם, אין כל רלבנטיות לשאלה אם מדובר בהסכם תקף.

 צה הדתית, ועתירתו נדחתה בשל שיהוי ובשל חוסר אפשרות חוקית לשנות
 את הרכב המועצה. בית המשפט לא התייחס להסכם ככזה, אלא לשאלה אם
 היה מקום לכר שההסכם הפוליטי ישמש בסיס להפעלת שיקול רעתו של
 שר הדתות, והוא קבע כי הפעלת שיקול דעתו של השר היתה בעניין זה
 פסולה, שכן היא נשענה על ״קריטריון נוקשה הקובע מראש את תוצאת
 המינויים״87. במקרה דומה פסל השופט ויתקון את שיקול דעתו של השר,
 למרות שהשר לא התייחס להסכם הבין־מפלגתי כאל מחייב, אלא רק כאל
 מנחה88. אנו רואים, אפוא, כי ההסכם הפוליטי נדון באותם מקרים אגב הד
 יון בחוקיות המעשה המינהלי. מפסק דין זה ודאי לא ניתן להסיק כי להסכם

 הפוליטי יש תוקף כלשהו.
, נדון הסכם הרוטציה בין חברי הכנסת, 8  בענין זועבי נ׳ אבו־רביעה9
 שבו התחייב חבר כנסת לפרוש מהכנסת בתום תקופה מסויימת כדי שהשני
 ברשימה יכהן כחבר כנסת. השני התחייב באופן דומה כדי לפנות מקומו
 לשלישי ברשימה. הראשון קיים את ההסכם, אף השני סירב לפנות מקומו
 לשלישי. מכאן, עתירתו של הראשון, שטען כי התפטרותו אינה תקפה, שכן
 הושגה במירמה, שהרי השני, כר נטען, מעולם לא התכוון לקיים חלקו
 בחוזה. בית המשפט קבע כי תוקף ההתפטרות מהכנסת נבחן לא על פי
 המניע לו(הנכונות לקיים הסכם ומידת תוקפו או בטלותו) אלא על פי
 מעשה ההתפטרות עצמו: זה תאם את קני המידה הקבועים בחוק, ולכן היה
9. גם כאן נדונה השאלה לא באספקלריה של חוקיותו או שפיטותו של  תקף0
 ההסכם אלא בזו של חוקיותו ותוקפו של המעשה השלטוני. מעניין לציץ כי
 מקרה זה הוא היחיד שבו נבעה התביעה מאי־קיומו של ההסכם הפוליטי
 והוא היחיד שבו נדון ההסכם ביחסים בין הצדדים בינם לבין עצמם. וגם כאן
 לא נודעה כל חשיבות לעובדה כי ההסכם ״הופר״. המשפט לא התערב כדי

 למנעה או לתקן את תוצאותיה.

׳ נדון הסכם שנעשה בין סיעות לקראת הבחירות 1  בעניין רובין נ׳ ברגר
 ללשכת עורכי הדין, ואשר קבע חלוקת תפקידים במוסרות הלשכה ואיושם
 בין אותן סיעות ומועמדיהן לאחר הבחירות. הסכם זה התיימר להטיל התח
 ייבות על נושאי משרות במוסרות הלשכה לבחור במועמד לתפקיד מסויים

 על פי שיוכו הסיעתי.
 כמו בפרשת המינויים למועצה הדתית, עלתה בעניין רובין נ׳ ברגר
, שהשתתף במער 9  שאלת תוקפם המחייב של ההסכמים על ידי צד שלישי2
 כת הבחירות ללשכת עורכי הדין, ואשר טען לבטלותם של ההסכמים בני
 מוק שהם עומדים בניגוד לתקנת הציבור95. וכמו בפרשת המינויים למועצת
 הדתית, התעוררה השאלה דווקא עקב נכונתם ורצונם של הצדדים להסכם

 לקיימו94.
 בעניין רובין נ׳ ברגר נטען כי ההסכמים בין הסיעות השונות פסולים,
 שכן יש בהם להגביל את שיקול דעתם בעתיד של נושאי משרות במוסדות
 לשכת עורכי הדין. אר בית המשפט לא בחן טענה זו לגופה, ודחה את הע
 תירה, בציינו כי אפילו נכונה הטענה בעתיד אין בה להביא לפסילתו של

 ההסכם בהווה.

 עמדתו של בית המשפט אינה מובנת. ההסכם כלל תניה שבה כבילה מי־
 בנית של שיקול דעתו של בעל הסמכות95. העובדה שדובר בכבילה פסולה

 אף עתידית לא היתה סיבה להימנע מפסילתה כבר בהווה96.

 השופט גולדברג עקף באותו מקרה את הבעיה על ידי כף שראה את
 ההסכם לא כמחייב אלא כהנחיה וכחלק ממצע הבחירות של הרשימות
 המתקשרות. הוא פירש אותו חלק מההסכם כעולה בקנה אחד עם העדר
 הגבלה על הבוחר ועל הנבחר, וכר לא רק ששלל למעשה את הכוח המחייב

 פ״ד מה(1) 802-800,749. עמדה זו דוחה השופט ברק. הטעם לכך הוא שאם

 ההסכם פסול. ניתן להכריז על פסלותו כבר עתה. ואם ההסכם מגביל סמכות

 שלטונית, מדוע לא לפתוח שערי בית המשפט בפני מי שטוען לבטלות התניה

 כבר עתה, גם אם יסתבר כי פרשנותה הנאותה של התניה לא תביא לבטלותה,

 אלא רק תכפיף את הפעלת הסמכות להילכת ההשתחררות(שם. 865-863).

 //45 פ״ד מה(1) 797,749 (השופט אלון); 839-838 (השופט ברק).

 //46 שם, 807-806,796-795 (השופט אלון), 845-844 (השופט ברק).

 //7 4 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳גסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 851,749

 (השופט ברק). תניה כזו עשויה להיפסל אף בהסכם שלטוני רגיל.

 //48 לעניין זה העלה השופט ברק בבג׳׳צ 1635/90 ז׳רז׳בםקי ג׳ ראש

 הממשלה, פ־ד מה(1) 850,749, את השאלה אם יש הבדל בין הסכם שבו כובל

 עצמו בעל הסמכות לבין הסכם שבו מתחייבת מפלגה להביא לידי כך שבעל

 סמכות יפעל על פי ההסכם האמור. בעיני השוני בין הצדדים להסכם אינו

 משפיע על טיבו של ההסכם: שני סוגי ההסכמיים אינם חוזים לאור טיבה של

 טובת ההנאה(סמכות שלטונית) שבה הם עוסקים. גם אם לא מעורב בהם בעל

 סמכות שלטונית בהווה. די בכך שיש בהם הנחיה המופנית לבעל סמכות

 בעתיד. מדובר בהסכמים מתחום המשפט הציבורי, שהסמכות לדון בהם היא

 בבג״צ. השאלה מתקשרת לנושא בשלות העתירה והפניה המוקדמת ליועץ

 המשפטי, שנדון לעיל בהערה 44.

 הבדל בולט בין ההסכמים נוגע, כמובן, לצד הפרסונלי שלהם. הסכמים בין

 מפלגות אינם מחייבים את בעלי הסמכות עצמם(אם אינם חתומים עליהם או

 אינם צדדים להם בצורה אחרת), אם כי ייתכן שנבחר שלא יפעל כאמור

 בהסכם גורם למפלגתו או לסיעתו להפר את ההסכם שעליו חתמה. אך אם כפי

 שנראה לי נכון לסבור, ההסכם אינו מחייב כלל, לא תעמוד כלפי המפלגה שלא

 קיימה אותו עילת תביעה חוזית בשל הפרת חוזה, וכלפי בעל הסמכות לא

 תעמוד עילה בשל גרם הפרת התחייבות ציבורית. השווה להלן הערה 53.

 //49 השווה ע״א 614/84 סביר נ׳ אשד, פ״ד מא(2) 235,225, שבו פסל הנשיא

 שמגר התחייבות אפוטרופוס להביא לאישורו על ידי בית משפט של חוזה בין

 פסול הדין לבין מתקשר אחר. בהתחייבות טבוע ניגוד בין חובת האפוטרופוס

 לפעול לטובת פסול הדין לבין האינטרס העצמי של האפוטרופוס שיובילו

 לקבלת האישור, אפילו העיסקה אינה לטובת פסול הדין, מחשש שמא יהיה

 כפוף לסנקציה אם לא יעשה זאת.

 הילכת ההשתחררות לא חלה על חוזים מסחריים רגילים של הרשות: ד״נ 76/

 28 מעוז נ' מדמת ישראל, פ״ ד לא(2) 821.

 428 ד׳ פרידמן, ״תחולתן של חובות מן המשפט הציבורי על רשות הפועלת

 במישור הפרטי״ משפטים ה(1974) 598; ג׳ טדסקי, ״הסכמי המינהל הציבורי

 עם הפרט״ משפטים יב(1982) 227. השווה ע״א 126/85 ר.ג.מ. מרט נ׳ מדינת

 ישראל, פ״ד מד(4) 276,272 (השופט בך: אין חוזה בין משטרה למלטשת

 יהלומים המחייב את המשטרה להיות מוכנה לקבל אזעקה מהמלטשה ולהגיב

 עליה; לכל היותר ניתן לדבר על שיתוף פעולה עם המשטרה בעניין זה.)

 //43 לדיעה שלפיה גם הסכמים שלטוניים הם חוזים, הכפופים לדואליות

 נורמטיבית: ג׳ שלו, חוזי דשות בישראל(תשמ״ה) 37־38; ד׳ ברק, האחריות

 החוזית של רשויות הממהל(תשניא) 33־41(בכפוף לסייגים, למשל, הסכם

 פוליטי: שם, 51-41).

 44/1 אמנם ניתן. לכאורה, לטעון כי במקרים רבים מי שקושר את ההסכם
 אינו בעל הסמכות החוקית המיידית אלא גופים השואפים להגיע לשלטון,

 למשל, מפלגה(הפועלת במשפט הפרטי כעמותה), המתחייבת להעניק שליטה

 על סמכויות חוקיות מסויימות למפלגה אחרת ולצמצם את סמכויותיה שלה,

 שיופעלו על ידי נציגיה בשלטון. בעיני אין לדבר חשיבות, שכן בכל מקרה

 מדובר בהסכם המתייחס להפעלתה בהווה או בעתיד של סמכות שלטונית.

 בבג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 81,73, נטען כי ההסכמים בין

 הסיעות השונות פסולים, שכן יש בהם להגביל את שיקול דעתם בעתיד של

 נושאי משרות במוסדות לשכת עורכי הדין. בית המשפט לא בחן טענה זו לגופה,

 בציינו כי אפילו נכונה הטענה הזו בעתיד, אין בכך כדי להביא לפסילתו בהווה.

 שכן, הגישה המקובלת בישראל היא כי הסכמים המגבילים סמכות שלטונית

 אינם בטלים כשלעצמם.

 עמדת בית המשפט אינה מקובלת עלינו על שני ראשיה: העובדה שמדובר

 בהתחייבות לעתיד, אינה מחסנת את ההסכם מביקורת שיפוטית(בלי קשר

 לשאלה את ההסכם הינו חוזה אם לאו1. וכן העובדה שהסכם שלטוני אינו בטל

 אלא רק ניתן לביטול, אינה הופכת כל הסכם שלטוני לכשר. מה עוד, שאינני

 סוברת כי על הסכם פוליטי חל דינו של הסכם שלטוני.

 העובדה שהסכמים פוליטיים מתייחסים במקרים רבים להפעלתה בעתיד

 של סמכות שלטונית, הניעה את השופט אלון לקבוע כי בעתיד תהווה פניה

 מוקדמת ליועץ המשפטי תנאי להתערבותו של בית המשפט(בעתירה הנוכחית

 דן לגופה בהיותה ראשונה מסוגה): בג־צ 1635/90 ז׳דז׳בסקי ג׳ ראש הממשלה,



 חובת הגילוי נקבעה בבג״צ 160/90 שליט נ׳ גרס, פ״ד מד(3) 353, וכיום היא

 קבועה בסעיף 13ב לחוק יסוד: הממשלה, שתוקן בסעיף 3 (2) לחוק יסוד:

 הכנסת(תיקון מסי 12) סייח 1345, תשנ״א 91,90.

 773 להסתייגותו של השופט אלון מפיקוח בעילה זו: בג״צ 1635/90

 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 790,749־795. לעמדתו החד משמעית

 של השופט ברק בעניין זה: שם, 862,845־863.

 783 ונראה שאין מדובר בהצהרה המתייחסת לחובת הגילוי או לפסלותו

 של ההסכם, שכן השופט עצמו מבהיר, כי הכוונה ל־סעד שיינתן במקרה שבית

 המשפט יחליט על הפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים״: בג״צ 1635/90

 זידז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מהן1) 798,749.

 793 השופט ברק בבג״צ 1635/90 ז׳רזיבסקי צ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1)

 845-840,749; ביקורתו של השופט אלון, שם, 771-770, ותשובתו של השופט

 ברק למבקריו: שם, 863-861,858-857.

 803 בג״צ 501/80 זועבי נ׳ אבו־רביעה, פ״ד לה(2) 262.

 הפרשה הסתיימה כעבור מספר שנים באופן טרגי: חבר הכנסת שסירב לפנות

 מקומו נרצח.

 813 בבג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 794,749 אומר

 השופט אלון: ״דעתי כדעת הסוברים שאין בהסכם רוטאציה משום ניגוד

 לתקנת הציבור״. האם נובע מכאן היתר לעשות הסכם רוטציה חודשי(ואולי

 יומי) בין מועמדי סיעה לכנסת?

 82/1 דומה שלא ניתן להשוות בין הסכם היוצר מניעות במשפט הפרטי לבין

 הסכם כזה במשפט הציבורי. השווה נ׳ כהן, ״דפוסי החמים ותום לב במשא

 ומתן: בין הכלל הפורמלי לעקרונות הצדק״ הפרקליט לז(1986) 13. לשאלת

 המניעות במשפט הציבורי: א׳ שטיין, ״הבטחה מינהלית״ משפטים יד(1985)

 292,255. וכן בג״צ 111/89 אברהם רובינשטיין ושות׳ נ׳ הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה, פ־ד מה(2) 140-139,133 (הבטחה חורגת מסמכות אינה

 תופסת. בכך תורחב סמכות השלטון מעבר לגבולות החוק).

 //83 השופט אלון, שאינו רואה ניגוד בין הסכם מסוג זה לתקנת הציבור,

 הביע עמדה ברורה לפיה אל לו לבית משפט לדון בהסכמים מסוג זה: בג״צ 90/

 1635 ז׳רז׳בסלןי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 794.749.

 843 השווה בג״צ 910/86 דסלד נ׳ שר הביטחון, פ״ד מב(2) 496,441 (שדן

 בגיוס תלמידי ישיבה תוך נסיון לכפות על שר הבטחון לעשות זאת, בניגוד

 להבנה הקואליציונית).

 853 לעיל הערה 79.

 863 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 776-762,749.

 873 בג״צ 191/64 אלבז נ׳ שר הדתות, פ״ד יח(4) 610,603.

 883 בג״צ 313/67 אקסלרוד נ׳ שר הדתות, פ״ד כב(1) 83,80.

 893 בג״צ 501/80, פ״ד לה(2) 262.

 903 שם. 267.

 913 בג״צ 669/86, פ״ד מא(1) 73.

 923 כמו בבונ״צ 311/60 מילר נ׳ שר התחבורה, פ״ד טו 1989, אלא ששם

 דובר בהסכם בין השלטון לבין פרט.

 933 בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 77,73־78.

 943 אף כי טענו שאין מדובר בחוזה אלא בהצהרת כוונות: בג״צ 669/86

 רובין נ' ברגר, פ״ד מא(1) 77,73. אולם בעיני יכולת ההתערבות אינה מושפעת

 מסיווגו של ההסכם. השווה סעיף 5 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ״ח-1988

 המתייחס לקו פעולה שקבע גוף עיסקי לחבריו או שהומלץ על ידיו העלול

 למנוע תחרות בעסקים ביניהם, כאל הסדר כובל. ראה גם סעיף 1 המגדיר

 ״הסדר״:"... בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו״.

 953 וכזכור, הביא הדבר לפסילת שיקול דעתו של שר הדתות בפסקי הדין

 שעסקו במינוי למועצה הדתית: בג־צ 191/64 אלבז נ׳ שר הדתות, פ״ד יח(4)

 610,603; בג״צ 313/67 אקסלרוד נ׳ שר הדתות, פ״ד כב(1) 83,80.

 במישור מקביל, בדיני חברות, נקבע כי הסכם בין שני דירקטורים המחייב

 אחד מהם להצביע יחד עם חברו, אינו תקף בהיותו נוגד את תקנת הציבור: ע״א

 365/54 מן נ׳ איון, פ״ד יא 1612. מסקנת פסלות זו מתחייבת, ומקל וחומר, לגבי

 הסכם המורה לנציגי ציבור להצביע מראש לפי השיוך המפלגתי. לפיכך ראוי

 היה שבית המשפט בעניין רובין נ׳ ברגר, יבחן את הסוגיה לגופה, ויכריז על

 בטלותו של אותו חלק בהסכם במידה שהיה בו משום הנחיה לנהוג לפי

 שיקולים בלתי ענייניים. למעשה בפרשת בגיצ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש

 הממשלה, פ״ד מה(1) 749, נקט כבר בית המשפט עמדה שונה.

 /96 לעיל הערה 44.

 973 בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 82,73, למרות שהוא מציין כי

 אין הוא דן בשאלת תוקפם המשפטי של ההסכמים בין הצדדים להם: בג״צ 86/

 669 רובין ג׳ ברגר, פ״ד מא(1) 81,73.

 983 לעיל טקסט להערות 37-35.

 993 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 808-805,749

 (השופט אלון); 850-846 (השופט ברק).

 003 / השופט גולדברג ישב לדיון גם בבג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש

 הממשלה, פ״ד מה(1) 749.

 1013 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 749,
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 503 לעיל טקסט לאחר הערה 37.

 513 לטפלותו של המשכון לחיוב: י׳ ויסמן, חוק המשכון, תשכ"ז-1967

 (תשל״ה) 48,11. השווה סעיף 15 לחוק המשכון: ״חדל החיוב, יפקע המשכון״

 לעיל. השווה לעיל טקסט להערות 32-27.

 523 אולם לדיעה לפיה הסכם פוליטי הוא חוזה(שעל בית המשפט להינזר

 מטיפול בו): ג׳ שלו, ״הסכמים פוליטיים״ עיוני משפט טז(1991) 215.

 533 לכן גם לא ניתן לגרום להפרתו של הסכם פוליטי: השווה ע״א(חיי) 86/

 131 דקובר נ' ארמון, פ״מ תשמ״ח(1) 336, שבו נדחתה תביעה בשל גרם הפרתו

 של הסכם קואליציוני. צויין שם כי אפילו היה ההסכם אכיף, לא יכול היה

 התובע לתבוע שכן לא היה צד לחוזה.

 543 התיקון נקרא: חוק יסוד: הכנסת(תיקון מסי 12), ס״ח 1345, תשנ״א 90,

 91. הוספת סעיף 13א נקבעה בסעיף 3 (2) לחוק הנ״ל.

 553 לעיל הערה 45.

 563 אך גם בגלל יסוד זה: ״ולולא דמיסתפינא הייתי אומר שיש משהו

 משותף באופי של שניהם״: השופט אלון בבג״צ 1635/90 ז׳רזבסקי נ׳ ראש

 הממשלה, פ״ד מה(1) 797,749.

 573 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 797,749.

 583 לדיון בהסכם הימורים: ד׳ פרידמן, נ' כהן, חוזים(תשנ״א, כרך א) 343־
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 593 ד׳ פרידמן, נ׳ כהן חוזים(תשנ״א, כרך א) 366. גם אם עילת ההשבה

 מושתתת על חוק עשיית עושר, יהיה לבית המשפט שיקול דעת אם להורות על

 השבה על פי סעיף 2 לחוק.

 /60 לעיל טקסט להערות 27־32.

 /61 לעיל הערה 26.

 623 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 799-797,749

 (השופט אלון); 839-838 (השופט ברק).

 633 בג״צ 1635/90 ז׳דז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 795,749 796,

 806־807 (השופט אלון); 844־845 (השופט ברק).

 643 בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״ד מא(1) 78,73.

 653 לשאלת מיקומה הנורמטיבי של עיסקת טעון: בג״צ 218/85 ארביב נ׳

 פרקליטות מחוז תל אביב, פ״ד מ(2) 393 (השופט ברק).

 663 לביקרות ההשוואה: ד׳ ברק, האחריות החוזית של רשויות המינהל

 (תשניא) 47־48.

 673 בג״צ 669/86 רובין נ׳ ברגר, פ״״ד מא(1) 78,73.

 683 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 797-796,749.

 693 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 845,749.

 703 בג״צ 90/ 1635 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 845,749.

 713 בג״צ 1635/90 ז׳דז׳בטקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 846,749.

 723 לרוב יינתן הצו על ידי בג״צ. לעיונים יכול להינתן צו הצהרתי על ידי

 בית המשפט המחוזי: למשל, ע״א 250/88 קופת חולים נ׳ עיריית באר שבע, פ״ד

 מג(4) 488 (הצהרה לפיה הסכם הפוטר את קופת חולים מתשלום מס מחייב

 את הרשות). בשאלת הסמכות לא נדון.

 733 בג״צ 311/60 מילד נ׳ שד התחבורה, פ״ד טו 2005,1989; בג״צ 124/79

 צובא נ׳ שר הביטחון, פ״ד לד(2) 755,754,752; ע״א 64/80 בנק א״י בריטניה נ׳

 מדינת ישראל - משרד השיכון, פ״ד לח(3) 603,589; בג״צ 2167/90 מיקרונט

 בע״מ נ׳ משדד החינון והתרבות, פ״ד מה(1) 55,45 (השופט אור).

 להצעת רוויזיה בכל דיני ההבטחה המינהלית, שבמסגרתה ייקבע גובה

 הפיצויים לא על פי כללים נוקשים אלא על פי חוש הצדק: א׳ שטיין, ״הבטחה

 מינהלית״ משפטים יד(1985) 292,255, ואף בעניין זה שאלה היא אם יש מקום

 להבחין בין הסכם מנהלי בעל אופי כלכלי מסחרי(למשל, הסכם לשימוש בכוח

 שלטוני כדי לסייע ליזם להקים מפעל) לבין הסכם ציבורי(למשל, עיסקת

 טעון).

 743 אולם למרות הצהרת בית המשפט על הפרת הסכם, לא תהיה לצד

 הנפגע עילה לפי פקודת בזיון בית המשפט. השווה בג״צ 742/84 כהנא נ׳ יו״ד

 הכנסת, פ״ד לט(4) 85, שבו נתבקש בית המשפט לצוות על יו״ר הכנסת וסגניו

 להניח הצעות חוק של העותר על שולחן הכנסת, ובית המשפט הפך הצו להחלטי

 במובן זוז שהצהיר על כך שהמשיבים אינם רשאים שלא להניח הצעות העותר

 על שולחן הכנסת. משלא הונחו הצעות העותר כאמור, ביקש לכוף את יו־ר

 הכנסת לעשות זאת, עלפי פקודת בזיון בית המשפט, אך בית המשפט דחה את

 הבקשה: בשגיצ 306/85 כהנא נ׳ יו״ר הכנסת, פ״ד לט(4) 485. וראה הסבריו של

 השופט אלון בבג״צ 1635/90 ז׳רז׳בטקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 797,749־
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 753 למשל, בג״צ 694/75 אלוש נ׳ מדינת ישראל, פ״ד ל(2) 389-388,382.

 אפשרות זו הורחבה משהוכר כוחו של בית המשפט להעניק סעד הצהרתי זמני:

 ע״א 144/79 יוטבין נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לד(2) 344; בג״צ 341/80 דוויק נ'

 בכר, פ״ד לה(2) 197; ב״ש 441/83 מעוף נתיבי אויר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לז(2)

 732 (שבו נדחתה הבקשה לסעד זה). לדיון ראה זוסמן, סדרי הדין האזרחי

 (מהדורה 1990,6, מאת ש׳ לוין) 29־583,529,120,30.

 763 בג״צ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מה(1) 786,749־788.




