המסנט הקונסטיטוציוני סל מדינה יסואל ־
נחנ אמנון וובינסטיין
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)הוצאת שוקן ־  939 ,(1991עמודים.
המהדורה הרביעית לספרו של פרופ׳ אמנון רובינשטיין ,שהוא ספר הי־
סוד בנושא המשפט החוקתי בישראל ,יוצאת כעשר שנים לאחר המהדורה
השלישית ,בשני כרכים.
המהדורה מרחיבה בנושאים רבים ובהם :ריבונות הכנסת והתערבות בית
המשפט העליון בהחלטותיה ,פסילת רשימות לקראת בחירות ,הסכמים פו
ליטיים וקואליציוניים ומעמדו של היועץ המשפטי לממשלה .במהדורה
החדשה נכללו פרקים מיוחדים ובהם פרק הדן במעמדם המשפטי של השט
חים המוחזקים ביהודה ,שומרון ועזה ,פרק מיוחד על ועדות חקירה וכן שער
שלם על זכויות האדם ,שמופיע לראשונה במהדורה זו.
השער כולל דיון מקיף בחופש הביטוי בעתונות הכתובה והאלקטרונית,
במחזות ובסרטים ,חופש ההפגנה ,חופש ההתאגדות וחופש העיסוק .מהדורה
זו ־ שנכתבה רובה מחרש ־ עשירה בפסיקה ,חקיקה ובמקורות נוספים ,מש
פטיים ולא משפטיים ,רבים.
בסופה של המהדורה מופיע מפתח ענינים מפורט אשר מקל על הדורש
למצוא את מבוקשו.
הקדמה מיוחדת מקדיש פרופ' רובינשטיין ,כמנהגו במהדורות הקודמות,
לאזרח הלא משפטן .ואכן חיבור מקיף זה מציג באופן מקיף לא רק בפני
המשפטן ,אלא גם בפני האזרח ,את מבנה השיטה הפוליטית ויסודות המש
טר הנוהג בארצנו.

חוזים ,נון א -/דניאל נוידמן ונילי נהן
)אבירם־ הוצאה לאור( 742 ,עמודים.
קין עובד אדמה• ,הבל רועה צאן .כל אחד מהם עסק בתחום בו הוא
המומחה .תפוקתם עקב ההתמחות רבה יותר מאשר במצב בו שניהם היו
עוסקים במשלח יד זהה .סביר להניח כי קין נתן מתפוקתו׳ לאחיו ולהיפך.
בין השניים קרוב לודאי היה קיים חוזה שהסדיר את החליפין.
הספור התנ״כי המובא בפתח ספרם של פרופ׳ דניאל פרידמן ופרופ׳ נילי
כהן מציג רעיונות בסיסיים וחשובים העומדים בבסיס תורת החוזים ,כגון:
רצון השניים לערוך את החליפין ,ההסכמה לחליפין וההתמחות כאמצעי
להשיג תפוקה ויעילות כלכלית רבה יותר.
 הספר מחולק לשני שערים:השער הראשון מציג את הבסיס העיוני של דיני חוזים ומקורות דיני חוזים
בישראל .בחלק זה מובאים דיונים נרחבים בשאלות תאורטיות בסיסיות ־
תפקיד החוזה ,המודל הקלאסי של החוזה ,מגמות בדיני חוזים מודרניים
והיחס בין דיני חוזים למקורות אחרים של דיני חיובים.
השער השני עוסק ביסודות החוזה והליך כריתתו.
רבים אינם יודעים כי מדי יום הם כורתים חוזה .השכרת כסא נוח על
שפת הים ,נסיעה באוטובוס ,השכרת סרט וידאו ופעילויות יומיומיות רבות
אחרות הן דוגמאות להשתתפות של כל אחד מאיתנו בעולמם של דיני הח
יובים .מה הדין במקרה שמגן דוד אדום שולח כרטיסי הגרלה לבתי האזר
חים ,ואזרח שכרטיםו עלה בהגרלה ,לא שילם עבורו לפני ההגרלה .אותו
אזרח טוען כי הסכים לרכוש את הכרטיס והראיה שלא החזירו למציע ,מגן
דוד אדום .מארגן ההגרלה טוען כי תנאי לזכיה הוא תשלום לפני מועד
ההגרלה .כלומר ־ הקיבול הותנה במעשה ,תשלום עבור הכרטיס .משלא
מולא תנאי הקיבול ,אין בסים לחוזה.
מקרה זה נדון בבית המשפט העליון אשר פסק ,כי המבנה החוזי הוא שה
תשלום לפני ההגרלה הוא קיבול החוזה .העדר תגובה יכול להיות קיבול
אך ורק אם יש הוכחה מפורשת להסדר קיבול מסוג זה בין הצדדים׳.
כל נושא העולה לדיון בספר עשיר בדוגמאות מחיי היום יום תוך אזכורי
חקיקה ופסיקה רבים .מפתחות של חקיקה מקומית וזרה ,פסיקה מקומית
מנדטורית וזרה וכן מפתח ענינים יסייעו לקורא למצוא את מבוקשו
במהרה.
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סקול דעה מינהלי באנינה החוק י נחנ ווה נביזון
)הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הדי ומיכאל
סאקר ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים(689 ,
עמודים.
ספר זה הוא ביטוי למחקר ארוך שהחל כבר בסוף שנות השבעים .המחקר
התבסס על שיחות עם אנשי משטרה בכירים ,אנשי משרד המשפטים ,עם
היועצים המשפטיים לממשלה אהרון ברק ויצחק זמיר ,פרקליטי המדינה
גבריאל בך ויונה בלטמן ואישי משפט חשובים בארץ ובחו״ל .הספר בוחן
את סמכות עיכוב ההליכים במשפטים פליליים ע״י רשויות מנהליות בישר־
אל ,וכולל ניתוח של הוראות החוק המסדירות את הנושא ,בדיקת השמוש
שנעשה בפועל בשקול דעת זה ,מימדיו וטעמיו וכן משרטט קוים להסדר
ראוי של הבעיות שהתגלו.
המחברת עורכת השוואה עם סמכות עכוב ההליכים הנהוגה באנגליה,
ארה״ב וגרמניה .היא סוקרת את הספרות הקיימת בסוגיה ,כמו גם את פסקי
הדין ודעות מלומדים .בסופו של הספר מפתחות לחקיקה ,פסיקה מקומית

וזרה ,וכן הנחיות היועץ המשפטי במשך השנים .כן מצורפים נספחים המצי־
גים נתונים לגבי עכוב ההליכים לאורך השנים.
החיבור ,יעניין לא רק את המשפטן ,אלא כל אזרח שוחר שלטון חוק וזי
כויות אזרח.

סד 1הדין בביהמ״ס הנבוה לצדק ־
ערד וענן הו-זהב
)הוצאת בורסי  391 ,(1991עמודים.
״חסרונו של ספר הדן בסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט הגבוה לצדק,
מורגש מזה זמן רב .ספרו של מר הר־זהב ,בא למלא את החסר״ .כר פותח
את ההקדמה לספר שופט ביהמ״ש העליון ד״ר שלמה לוין.
הספר מחולק לשלושה שערים:
השער הראשון מפרט את ההליך הריוני בבג״צ ־ כתב העתירה ,הגשת
העתירה ,תצהירי תשובה לצו על תנאי ,דיון בעתירה לגופה ,צוי ביניים,
בדיקה מחדש של החלטות בג״צ ואכיפת פסק־דין של בג״צ.
השער השני מתאר את אופן יישומה של תקנה  7לתקנות סדר הדין
בבג״צ התשמ״ד־ .1984תקנה זו חלה על הדיון לפני מתן צו על תנאי.
השער השלישי מנתח את מעמדו המוסדי של בג״צ ואת סמכות בג״צ
שלא לדון בעתירות בלתי חשובות מבחינה משפטית או צבורית.
דוגמא להליך ההתדיינות המיוחד בבג״צ היא העתירה שהוגשה
ב־ 13.1.91בו ביקשה העותרת להורות למערכת הבטחון לחלק מיד וללא
תמורה ,ערכות הגנה נגר לוחמה כימית לתושבים הפלםטינאים בגדה המע
רבית וברצועת עזה .החשש היה שיומיים לאחר מכן ,ב־ ,15.1.91התאריך בו
יפוג האולטימטום שהציב האו״ם לשליט עירק סדאם חוסיין ,עלול האחרון
לתקוף את ישראל בירי טילים בעלי ראש נפץ כימי אשר מהם עלולים
להפגע גם תושבי השטחים.
היועץ המשפטי לממשלה זומן לדיון מקדמי לפני מתן צו על תנאי
ב־  14.1בבקר .בעקבות התנגדותו לעתירה הוציא בית המשפט צו על תנאי
בו קצב חמש שעות בלבד להגשת תצהיר תשובה וקבע את הדיון לצהרי
אותו יום .המשיבים עמדו בזמן המוקצב והגישו תצהיר תשובה .בית המש
פט קיים את הדיון ובערב אותו יום הפך את הצו על תנאי למוחלט ,קבל את
העתירה והורה לחלק את ערכות המגן לתושבי השטחים .
לספר שלשה נספחים  -נספח פסקי דין שלא פורסמו ,בו מובאות החל
טות בעניני סדר הדין בבג״צ ,נספח נוהלי עבודה בבג״צ ונספח חקיקה .מפ
תחות פסקי דין וענינים יסייעו לכל דורש למצוא את מבוקשו בספר.
ר״ד שלמה לוין מסיים את הקדמתו במלים אלו:
״הספר כתוב בסגנון בהיר ונקרא בקלות .אץ ספק בעיני שיש בו תרומה
רבת ענין הן לפרקליט המחפש תשובה קונקרטית לשאלה בה הוא נתקל
והן למי שמעוניין לקבל תמונה על הבעיות המרכזיות שמתעוררות בנושא
זה״.
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החנוה בסל הנוה חוזה ־ דוד קציו
)הוצאת תמר( 1214 ,עמודים בשני כרכיפ.
שופט ביה״מש העליון פרופ׳ אהרון ברק כותב בהקדמה :״הספר שלפנינו
הוא מלאכת מחשבת של פסיפס משפטי בסוגיה מדמית וקשה .לעתים הנ־
תוח הוא אנאליטי ,לעתים הוא היסטורי .לעתים הוא תיאורי ,לעתים הוא
בקורתי .כל אלה מעמידים לרשות הקורא ספר מצוין ,מעמיק ,מקיף ,יסודי
ונאמן של דיני התרופות בגין הפרת חוזה בישראל.״
חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל״א  1970ניכנס לתוקפו
לפני חקיקתו של חוק החוזים)חלק כללי( ,תשל״ג  1973והחליף את שלל
הדינים האנגליים והעותומנים שעסקו בענין זה .שתי עובדות אלה ולשונו
החסכונית והתמציתית הביאו לכך שהחוק מולא תוכן במשך השנים באמצ
עות פרשנות.
דוד קציר,שופט ביהמ״ש המחוזי בחיפה ,מציג את שלל הדינים החקוקים
וההלכתיים הקשורים להפרת החיוב החוזי ,מבקר את הראוי בקורת ומניח
יסור לפיתוח ההלכה בעתיד.
ראובן חותם על זכרון דברים למכירת קרקע לשמעון .בצוע העיסקה לא
יצא אל הפועל ובשל התדיינויות שונות חולפות מספר שנים .ראובן ,המו
כר ,טוען כי בשל עליית ערך הקרקע וירידת ערך הכסף בגין האינפלציה,
לא יהיה זה מן הצדק לאכוף את החוזה .שמעון טוען מצדו כי יש לאכוף את
זכרון הדברים.
איך יאוזנו שני אינטרסים לגיטימיים אלו של הצדדים? המחבר סוקר את
תרופת האכיפה כפי שיושמה בפסיקת בית המשפט העליון .גישתו של בית
המשפט קבלה תפנית לקראת סוף שנות השבעים ,עם גבור האינפלציה.
נפסק כי ״אין מקום לשלול את האכיפה מנימוקים של ״צדק יחסי״ ,מן
הראוי כי מי שהתחייב על־פי חוזה ,חייב לקיים את שנטל על עצמו״׳ .אך,
סעיף  4לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל״א ־  1970מעניק
לבית המשפט את האפשרות לשערך את התשלום כתנאי המתחייב ,בנסי־
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בות הענין ,מן החוזה.
הרעיון המרכזי העולה מתור הפסיקה ,הוא רעיון עשיית הצדק עם המו
כר ועם הקונה כאחד.
בסופו של הכרר השני מובאים נספחים של פסקי־הדין ,סעיפי החוק
שאוזכרו ,מפתחות נושאים וענינים וכן חוק החוזים )תרופות בשל הפרת
חוזה( ,תשל״א .1970
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מעטה נ<ח חן נהלץ אז1ח< ־ 7״ז ;<;ה זלצנון
)הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל־אביב( 723 ,עמודים.
יורם מבקש מבית המשפט המחוזי לקבוע כי דקלה אשתו ״מורדת״
)אינה מעונינת לחיות עמו חיי אישות( בעוד היא מבקשת לפסוק לה
מזונות .בית המשפט פוסק לאשה מזונות וקובע כי אינה בגדר ״מורדת״.
לאחר מכן מגישה דקלה תביעת גט בבית דין רבני ואילו הבעל טוען עדיין
כי אשתו ״מורדת״ .בית הדין הרבני פוסק הפעם כי אכן האשה ״מורדת״ ול־
פיכר אין היא זכאית למזונות.
ברור כי אין בכוחו של בית הדין הרבני לפסוק אחרת משפסק המחוזי
)אם לא נשתנו הנסיבות( וזאת משום מעשה בית דין אשר משתיק את בעלי
הדין מלטעון אחרת.
כלל מעשה בית דין מבוסם על הרעיון ברבר כוחו של פסק דין שניתן
בעקבות הליר שיפוטי להביא לסיומה המוחלט של ההתדיינות בין הצדדים
באופן שלא יוכלו עוד לחזור להתדיין ביניהם בבתי משפט בשל ענין או
שאלה שנדונו והוכרעו בפסק הדין .ההגיון המונח בכלל זה הוא כי יש לשים
סוף .לכל דיון ואין להתפלמס לנצח.
כלל זה מושתת על שני כללי משנה ־ השתק העילה והשתק הפלוגתא ־
שנסקרים בספר על היבטיהם המעשיים והתאורטיים.
ד״ר נינה זלצמן מנתחת בספרה נושאים נוספים הקשורים למעשה בית־
־דין כגון :פסק דין סופי,פסק דין בהסכמה ,עילות לדחיית מעשה בית דין
ועוד.
בסופו של הספר מובאים מפתחות חקיקה ,פסיקה מקומית וזרה וכן
מפתח ענינים.

זנוח היןצחם נמקוחח היהור״ם י
נחנ׳ נחום 1ק1נו
ספרית המשפט העברי ,תשנ״א.
מאת :השופט יואל צור
מעטים הם הספרים שנכתבו בישראל בעברית ועוסקים בדיני זכויות יו
צרים :למעשה ניתן למנותם על כף יד אחת.
פרופ׳ רקובר ,המשמש כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה והממונה על
ענף המשפט העברי במשרד המשפטים ,ערר כמה מחקרים בתחום זכויות
היוצרים והמשפט העברי בטרם פרסם את הספר נשוא דיוננו .בכתבו את
הספר העשיר אותנו פרופ׳ רקובר במחקר מעניין על התפתחות ההגנה
בנושא זכויות יוצרים במשפט העברי :התפתחות שהקדימה בהרבה מאות
שנים את ההתפתחות שהיתה בעולם באותו תחום .ההגנה על זכויות יוצרים
במשפט העמים היא תופעה של המאות האחרונות.
פרופ׳ רקובר בספרו מתמודד בהצלחה עם האתגר להוכיח שאכן היה
מוכר במשפט העברי העקרון של הגנה על זכויות היוצרים במובנה
המודרני.
ספרו כולל שני שערים :השער הראשון הוא "עקרונות זכות היוצרים״
והוא עוסק בשאלת זכות המחבר כמחבר .השער השני הוא ״ההסכמות״ לס
פרים כיסוד לזכות היוצרים; שער זה דן בזכות המחבר כמדפים וכמו״ל ובז
כותם של המדפיסים בכלל .בשער הראשון מוקדש דיון לנושא ״גניבת
דברים״ והחובה לומר דבר בשם אומרו .הרעיון של ״גניבת דברים" מצוי
בדברי הנביא ירמיהו שאמר י:
״לכן הנני על הנביאים ,נאום ה׳ ,מגנבי דברי איש מאת רעהו.״
דברים אלה פורשו בתלמוד ירושלמי כפלגיאט .בהמשר מחקרו מצביע
פרופ׳ רקובר שהביטוי ״מגנב דברים״ נמצא בזיקה לגניבה של דברים מו־
פשטים ,ומצא אסמכתאות לכר בדברי ראשונים ,ואחרונים.
פרק מיוחד מקדיש פרופ׳ רקובר לשאלת זכות המחבר בהדפסת יצירתו.
השאלות שנדונות בפרק זה הן האם הזכות להדפיס את היצירה היא זכות
המחבר בלבד או שמא גם אחר רשאי להדפיס את היצירה ,והאם זכותו של
המחבר ביצירתו ,ככל שהיא קיימת עוברת ליורשיו לאחר מותו .שאלה נוס־
פת שנדונה בפרק זה היא שאלת זכותו של הכלל ביצירתו של הפרט.
זכותו של היוצר לקריאת שמו ליצירתו מעוגנת במאמר חכמינו ״האומר
דבר בשם אומרו״ ומי שאינו אומר דבר בשם אומרו עומד בשורה אחת עם
הגזלן.

ציור :ה ל ן עמר

כאמור ,השער השני לספרו של פרופ׳ רקובר הוא ה״הסכמות״ לספרים
כיסוד לזכות יוצרים .ההסכמות הם דברים בשבח הספר ,מתן הכשר
להדפסת הספר ,היתר להדפסת הספר כנדרש ע״פ תקנה מיוחדת ואיסור על
אחרים לחזור ולהדפיס את הספר .מוסד ״ההסכמות״ החל להתפתח עם
המצאת הדפוס .כפי שמדגיש המחבר ,איסור ״הדפסה מסיגת גבול״ אינו
מיוחד לחכמי ההלכה בלבד .עם המצאת הדפוס היו ״הסכמות״ מטעם האפי
פיור הן לענין מתן רשות להדפיס והן לענין הטלת איסור על אחרים לחזור
ולהדפיס.
בשער זה ,מוכיח פרופ׳ רקובר שכדי להתגבר על הענקת הגנה למדפיס
שעלולה היתה להפור את המדפיס לבעל המונופולין ,מצאו חכמי ישראל
שביל זהב בין זכותו של היוצר ליהנות מפרי עמלו לבין זכות הציבור
ללמוד ולהשכיל.
לסיכום ,לפנינו ספר הכתוב בצורה רהוטה וערוד בטוב טעם .חשיבותו
של הספר רבה ביותר הן למשפטנים ,הן להסטוריונים ,הן ללומדי וחוקרי
מדעי היהדות והן לציבור הרחב. .
על תרומתו החשובה של פרופ׳ רקובר לספרות המשפטית מגיעה לו
ברכת ״יישר כח״.
ירמיהו כ״ג ,ל:
^ ה ס ק י ר ה נערכה על ידי מר ישראל מימון ,תלמיד שנה ב׳ בבית הספר
למשפטים  -המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

