
 הסמכות המ>נהל>ת, פוופ׳ >צחק זמיר
 (נבו הוצאה לאור, תשנ״ו 1996, שני כרכים. 1178 עמודים כולל

 מפתחות)

 ספרו רחב היריעה של המחבר מבקש להציג את הסמכות המינהלית
 ולהבהיר את מאפייניה. הסמכות המינהלית היא התשתית של המשפט
 המינהלי ורק מתוך הבנתה ניתן להבין את הביקורת השיפוטית על
 המינהל הציבורי ולהפעיל ביקורת זו בצורה נכונה. הספר עשיר
 באסמכתאות מהפסיקה ויש בו כדי להועיל הן למשפטנים הנדרשים
 לספרות מקצועית בנושא הסמכות המינהלית והן לאנשי המינהל הציבורי
 המפעילים את הסמכות המינהלית, המוצגת בספר בצורה שיטתית,

 ברורה ומעמיקה.

 הספר מחולק לחמישה שערים:
 השער הראשון דן בעקרונות היסוד שעל רקעם יש להבין את הדיון
 בסמכות המינהלית, ביניהם: חוקיות המינהל, שלטון החוק, הפרדת

 הרשויות וזכויות האדם.
 השער השני מנתח את מהות הסמכות המינהלית, מקורותיה, רכיביה

 וכן מתאר את סוגי הסמכויות המינהליות.
 השער השלישי, עיקרו המינהל הציבורי, היינו - האורגנים המפעילים
 את הסמכות המינהלית, ביניהם: הרשות המינהלית, המדינה והרשויות
 המקומיות, הממשלה והשרים, תאגידים ציבוריים, גופים לוויניים ועובדי
 הציבור. דיון רחב מוקדש לתאגיד הפרטי, שאף כי הוא אינו רשות
 מינהלית הוא עשוי להיות חלק מהמינהל הציבורי ־ כמכשיר בידי
 המינהל להשיג את מטרותיו בדרך נוחה יותר. החברה הממשלתית,
 למשל, כסוג של תאגיד פרטי, מסמלת, לדעת המחבר, אולי יותר מכל
 מוסד אחר, את המעורבות של המינהל הציבורי בפעילות המשקית

 בישראל.
 השער הרביעי עוסק במינהל הפנימי ועיקרו: שיטת ההסמכה של
 הרשות המינהלית, ביקורת מינהלית פנימית, הוראות פנימיות, ריבוי

 רשויות מוסמכות לאותו עניין, נטילת סמכות ואצילתה.
 לנושא אצילת הסמכות המינהלית מקדיש המחבר דיון נרחב. בתום
 הדיון מביע המחבר את דעתו, כי בנגוד לרטוריקה של הפסיקה, אם כי
 לאו דווקא בניגוד לפרקטיקה שלה - ההלכה הקובעת כי אצילת סמכות
 במורד ההיררכיה(״אצילה אנכית״) היא אסורה אלא אם הותרה במפורש
 או במכללא בחוק ־ צריכה להיות הפוכה. היינו, אצילה אנכית צריך
 שתהא מותרת, אלא אם בנסיבות העניין קיימים טעמים התומכים

 בשלילתה.
 השער החמישי עניינו ההליך המינהלי ובמסגרתו כלולות, בין
 השאר: החובות המוטלות על הרשות עובר לקבלת ההחלטח- חובת
 איסוף הנתונים, חובת השימוע וחובת ההתייעצות; חובותיה וסמכויותיה
 של הרשות לאחר קבלת ההחלטה ־ חובת ההנמקה, חובת הפרסום
 והסמכות לשנות ולבטל החלטה וכן החובות ״הכלליות״ המוטלות על
 הרשות, ביניהן חובות ההגינות והיעילות והחובה לאפשר לאזרח,

 במקרים מתאימים, לעיין במסמכי הרשות המינהלית.

 משפט ממהלי, פוופ׳ נוון נוכה
 (נבו הוצאה לאור, תשנ״ו 1996, כרך כ 381 עמודים כולל מפתחות)

 הספר המונח לפנינו הוא הכרך השני של הספר ״משפט מינהלי״ של
 המחבר, משנת תשמ״ז־1987. הכרך הראשון עסק בסמכויות המינהל
 הציבורי ובהליכי החקיקה המינהלית. הכרך השני עוסק כולו בהליך

 המינהלי.
 כללי המשפט המינהלי הישראלי ובהם ההליך המינהלי, אינם מעוגנים
 בחוק מסגרת. ההליך המינהלי מוסדר בחלקו בחוקים ספציפיים ועיקר
 תוכנו עוצב בפסיקת בית-המשפט העליון. גישת המחבר, העוברת
 בספרו כחוט השני, היא שגם את כללי ההליך המינהלי ־ המלווים את
 הרשות המינהלית מרגע רכישת הסמכות ועד למימושה ־ יש לעגן
 בעקרונות חוקתיים ומתוך איזון בין יעילות המינהל לבין ההגינות

 הנדרשת מהרשות המינהלית כנאמן של הציבור.
 לאורך ספרו מנווט המחבר את הקורא אל הדין המצוי, תוך עמותו

 עם הדין הרצוי המגשים את האיזון המתואר לעיל.

 הנושאים העיקריים בהם דן הספר הם:
 * החובה הכללית המוטלת על הרשות להפעיל את הסמכות שהוענקה
 לה בחוק. * עצמאות שיקול־הדעת של הרשות המוסמכת, היינו - חובתה
 של הרשות להפעיל את סמכותה באופן עצמאי. בתום דיון מעמיק
 בהלכת עצמאות שיקול-הדעת של הרשות המוסמכת, דיון המתמקד
 ביחסים בין הרשות המוסמכת לבין הרשות הממונה עליה, מגיע המחבר
 למסקנה כי שיקולים חוקתיים וצרכיו של המינהל המודרני ־ היררכי,
 חייבים היו להוביל להנחת מוצא הפוכה מזו של ההלכה הקיימת. *
 העברת סמכויות, נטילתן ואצילתן. המחבר מציג את: הדין כפי שנקבע
 בפסיקה ובחוק-יםוד: הממשלה הקודם משנת תשכ״ח־1968; ביקורת
 על דין זה; שינויים בדין הנוהג מכוח הוראותיו של חוק־יסוד: הממשלה
 הנוכחי משנת תשנ״ב־1992 (שנכנס לתקפו מהבחירות לכנסת ה-14,
 במחצית שנת 1996) וכן ביקורת על חלק מההסדר החדש כפי שניתן

 להבינו מחוק־יסוד: הממשלה הנוכחי.
 * הנחיות פנימיות. המחבר דן בצורה מקיפה במעמדן של ההנחיות

 הפנימיות וכן בסוגיית פרסומן ובאפשרות לשנותן.
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 בחצי השנה האחרונה יצאו לאוו מספר

 םפוים חדשים וחשובים במשפט
 החוקתי והמינהלי בישואל וזאת לאחו
 תקופת בצוות אווכה בתהום הםפוות
 במשפט מינהלי. החלטנו לכן לייהד הלק

 מוכזי בםקיוה לםפוים בתחום זה.

 המשפט הקונסטיטוציוני של מזינת >שואל,
 פוופ׳ אמנון וונמשט״ן

 (מהדורה חמישית מאת פרופ׳ אמנון רובינשטיין וברק מדינה,
 הוצאת שוקן, תשנ׳יז 1996, שני כרכים, 1329 עמודים כולל

 מפתחות)

 מונחת לפנינו המהדורה החמישית של ספר זה, חמש שנים בלבד
 לאחר צאת המהדורה הרביעית. בפרק זמן זה נחקקו חוק־יסוד: כבוד
 האדם וחירותו, חוק־יסוד: חופש העיסוק וחוק-יסוד: הממשלה החדש,
 אשר, לדעת המחבר, יצרו למעשה חוקה כתובה לישראל והחלו את
 ״המהפכה החוקתית״, כלשונו של נשיא בית-המשפט העליון, אהרן

 ברק.
 חקיקה רבת משמעות זו חפפה תמורות פוליטיות מרחיקות לכת ־
 מהן מציין המחבר את תהליך השלום עם ירדן והפלשתינאים, את שינוי
 ההתייחסות המפלה כלפי ערביי ישראל ואת רציחתו של ראש ממשלת

 ישראל, יצחק רבין ז״ל.
 שינויים חשובים אלה בנוף המשפטי והפוליטי של מדינת ישראל
 הובילו לשינויים במהדורה זו לעומת קודמתה. עם השינויים העיקריים
 נמנים: הרחבת הדיון בעניין סמכות הממשלה לוותר על שטחים בהם
 הוחל המשפט הישראלי; הוספת פרקים בנושא מעמדן המשפטי של
 המפלגות בישראל - בעקבות חקיקת חוק המפלגות, ובנושא הסכמים
 פוליטיים וקואליציוניים; דיון בהוראותיו של חוק-יסוד: הממשלה החדש
 ובשינויים שבאו בעקבותיו בשיטת המשפט בישראל; הוספת פרק בעניין
 מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה והרחבה ניכרת של השער העוסק

 בהגנה החוקתית על זכויות האדם בישראל.
 את הספר פותח מבוא המתאר את תולדות המשפט הקונסטיטוציוני
 בישראל. במובאה זו מתוארים בתמצית יסודותיה של שיטת הממשל
 הישראלית וכן ארועים מרכזיים בחייה הפוליטיים־חוקתיים של מדינת
 ישראל מקום המדינה ועד לחקיקת חוק־יסוד: הממשלה החדש. המחבר
 מייחס חשיבות רבה לחוק־ יסוד זה, אשר לדעתו שינה סדרי עולם וביקש
 להשיב לשיטה הפוליטית את הלגיטימיות שלה בציבור, לאחר שנדמה
 שאבדה במשבר הפוליטי הגדול של 1990. במסגרת המבוא מקדיש
 המחבר דיון מיוחד לתהליך אותו הוא מכנה ״משפטיזציה של הממשל״.
 השיתוק הממשלתי ופיחות מעמדה של המערכת הפוליטית הם שהחלו,
 לדעת המחבר, את תהליך מסירת ההחלטות, גם הפוליטיות, למערכת

 המשפטית.
 בתום הדיון בהיבטים השוגים של תהליך זה, מצביע המחבר על
 הבעייתיות העולה ממנו: ראשית, התערבות משפטית רדיקלית מרגילה
 את הממשלה להתחמק מהכרעה ולהתנער מאחריות ־ שעה שלמעשה
 כל קיומה נועד לצרכים אלה. שנית, במקרים מסוימים תוצאת ההתערבות
 השיפוטית היא שמרנית דווקא וחורגת לכאורה מהשקפת עולם נאורה.
 אף כי מקרים אלה אינם מעיבים על התפקיד החיובי שממלא בית־המשפט
 במאבק על דמותה של מדינת ישראל, הם מבהירים כי התערבות שיפוטית
 רדיקלית היא חיובית רק אם היא משקפת עמדות נאורות. שלישית,
 מעורבותו של בית-המשפט בנושאים פוליטיים, עלולה לפגוע במעמדו

 כנכס ציבורי העומד מעל מחלוקות בחברתנו השסועה והקוטבית.

 בספר שבעה שערים
 השער הראשון עוסק בהכרזת העצמאות, בסדרי השלטון הזמניים
 שנקבעו עם הקמת המדינה ובסוגיות של שטח המדינה והסמכות לוותר

 על חלקים ממנו והשפות הרשמיות שנקבעו.
 השער השני מציג את העקרונות הכלליים של המשפט החוקתי
 הישראלי: מדינת ישראל כמדינה יהודית; יחסי דת ומדינה; חופש הדת

 וחופש מדת; עקרון שלטון החוק; עקרון השוויון והפרדת רשויות.
 השער השלישי עיקרו - הכנסת. בשער זה דן המחבר בכנסת כרשות
 מכוננת, בריבונותה, במוסדותיה, ביחסיה עם הממשלה וכן בבחירות
 לכנסת. פרקים נוספים בשער זה עוסקים במעמדם של חברי הכנסת,

 במפלגות ובהסכמים פוליטיים וקואליציוניים.
 השער הרביעי מוקדש לממשלה ובו מתוארים סמכויותיה, הרכבתה,
 הרכבה והתפטרותה. במסגרת שער זה נמצא גם את הנושאים הבאים:
 אחריותם של חברי הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, חקיקת משנה

 ותקנות שעת חרום וכן ועדות חקירה על־פי חוק.
 השער החמישי עוסק בסמכויותיו ובתפקידיו של נשיא המדינה.

 השער השישי דן ברכישת האזרחות הישראלית, איבודה ומעמדה.
 בשער השביעי נמצא דיון חשוב על מעמדן הנורמטיבי של זכויות
 האדם על־פי חוקי היסוד וכן דיון נפרד בחופש הביטוי, בזכות להפגין,

 בחופש ההתאגדות ובחופש העיסוק.
 את שני הכרכים חותמים שני נספחים ־ על המשפט המנדטורי ועל

 המשפט בשטחים המוחזקים וכן מפתחות מפורטים.
 מהדורה זו, כקודמתה, עוסקת בסוגיות שהן מעניינו של כל מי שענייני
 משטר מדינת ישראל קרובים ללבו ויש בה להאיר את עיניו של כל
 הקורא בה, גם אם אינו בעל חינוך משפטי ובלבד שעניין לו באבני

 היסוד של שיטתנו הפוליטית־משפטית.
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 המעשה לבין צד המחשבה בתחום הרחב והמתפתח של המשפט המינהלי.
 עניינו של ספר זה בצד המעשי של המשפט המינהלי הישראלי והוא
 כולל תאור ופירוט של העילות המינהליות וההלכות העיקריות שנקבעו
 בתחום זה. תאור העילות וההלכות נתמך בדוגמאות רבות מהפסיקה,
 המסייעות להפוך את הנושאים המתוארים בספר לבעלי היבט פרקטי.

 בספר שישה שערים
 השער הראשון עוסק בסמכות המינהלית. הפרק הראשון מציג את
 עילת חוסר הסמכות המתגבשת במקרה של חריגה מעקרון החוקיות.
 בעקרון חוקיות המינהל דן המחבר במישורים של שלטון החוק, חרויות
 הפרט וחזקת הכשרות של מעשי הרשות. כן מוצגות סמכויות העזר
 וסמכויות הממשל הכלליות ככללים הממתנים את דרישת הסמכות ואת

 עקרון החוקיות.
 הפרק השני מתאר את הלכת עצמאות שיקול־הדעת של הרשות המוסמכת,
 את הגמשת ההלכה ואת הביקורת עליה. הפרק השלישי עיקרו האצלת
 סמכויות, נטילת סמכויות והסתייעות באחרים להפעלת סמכויות
 מינהליות. מתוארות ההלכות הכלליות בנושא זה וכן ההסדרים המיוחדים
 הנוגעים להאצלת סמכויות ממשלה ושרים ולנטילת סמכויות על־ידי
 שרים. חוק-יסוד: הממשלה החדש יצר הסדרים חדשים בתחום זה והעלה
 שאלות פרשניות פתוחות שעדיין לא ניתנה להן תשובה בפסיקה. המחבר
 דן בכל אלה תוך השוואה עם הדין הקודם כפי שנקבע בפסיקה שהסתמכה

 על חוק־יסוד: הממשלה, תשכ״ח־1968.
 את נושא הסמכות המינהלית חותמים הפרקים העוסקים בחובה
 להפעיל סמכויות מינהליות (סמכויות רשות וסמכויות חובה) ובהנחיות

 המינהליות, קריטריונים פנימיים וכללי מדיניות מינהלית.
 השער השני עיקרו ההליך המינהלי. בשער זה מתוארות חובותיה
 וסמכויותיה של הרשות, החל בהליכים הקודמים לקבלת החלטה וכלה
 בפרסומה ובמועד תחולתה. הפרקים בשער זה עוסקים בדרך הכללית
 שנקבעה בפסיקה לקיום ההליך המינהלי; בחובת ההיוועצות; בחובת
 פירסום תקנות והוראות מינהליות כלליות; בכללים בדבר חקיקת משנה
 רטרואקטיבית; בסמכות הרשות לבטל, לשנות ולתקן החלטה או מעשה

 מינהלי וכן בחובת התשובה לפניית האזרח ־ ובהנמקתה.
 השער השלישי עוסק בכללי הצדק הטבעי. הפרק הראשון מציג
 את זכות הטיעון של האזרח העלול להפגע מהחלטת רשות מינהלית.
 הפרק השני מתאר בצורה מקיפה ומפורטת את הכלל האוסר ניגוד
 עניינים ואת יישומו הקונקרטי על נבחרי ציבור, עובדי מדינה ובעלי
 תפקידים ציבוריים אחרים. לפרק זה מצורפים נספחים חשובים המכילים
 כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים, סגני שרים ונבחרי ציבור
 ברשויות המקומיות. הפרק השלישי מציג את הזכות לקבל מידע מהרשויות
 בנושאים שונים. המחבר מציג את ההכרה הגוברת בזכות זו כפי שמתבטאת

 בפסיקה.
 בשער הרביעי נמצא את עילות הביקורת השיפוטית על
 שיקול-הדעת המינהלי. מתוארת בהרחבה העילה של שיקולים זרים
 ומטרות זרות וכן עילת אי־הםבירות. דוגמאות רבות מהפסיקה מתארות
 את התפתחות עילת אי־הםבירות במשפט המינהלי, את השימוש בה

 הלכה למעשה ואת שילובה עם עילת העדר המידתיות.
 השער החמישי מתאר את מוסד ההבטחה המינהלית, את התנאים

 לקיומה ואת אפשרות הרשות לחזור בה מהבטחתה.
 השער השישי מציג שתי התפתחויות רבות משמעות במשפט המינהלי
 הישראלי. האחת ־ העברת נושאים מינהלייפ מסמכות בג׳׳צ
 לבתי-משפט אחדים, השנייה ־ החלת המשפט המינהלי על גופים
 פרטיים מעין־מינהליים. המחבר מתאר את הרקע להתפתחויות אלה
 ומציג רשימה ממצה ומפורטת של הנושאים המינהליים שהועברו מבג״צ
 לסמכותם של בתי־משפט אחרים, ושל הגופים שחלים עליהם כללי

 המשפט המינהלי, אפילו אינם רשות מיגהלית.

ם י ר ח ם א י א ש ו נ ם ב י ש ד ם ח י ר פ  ס

 חוק השליחות, פלופ׳ אהרן נוק
 ( נבו הוצאה לאור, תשנ׳׳ו 1996, שגי כרכים, 1725 עמודים כולל

 מפתחות)

 השליחות היא מוסד משפטי בסיסי. כמו החוזה, היא חיונית להסדרת
 היחסים בין הפרטים במשפט הפרטי. שלא כמו החוזה העוסק בעיקר
 ביחס בין שני צדדים: המציע והניצע, עוסקת השליחות ביחס משולש:
 שולח־שלוח־צד שלישי. במערכת יחסים זו נעשות פעולות משפטיות
 המחייבות או מזכות את השולח, אפילו הוא לא נוכח בעת עשייתן.

 מכאן מורכבותו של מוסד השליחות.
 ספרו של פרופ׳ ברק הוא המהדורה השנייה לספרו שנכתב לפני
 כעשרים שנה. המהדורה השנייה, על שגי כרכיה, מציגה את מוסד
 השליחות לאור התמורות שחלו במשפט הישראלי בדור האחרון. עיקרן:
 חקיקתו של חוק יסודות המשפט, התש״ם־1980, וחקיקתם של חוקי
 היסוד החדשים; ביטול המגילה וגיבוש קודיפיקציה אזרחית ישראלית
 ־ במרכזה חוק החודם (חלק כללי), תשל״ג־ 1973 ; הצטברות של מאות
 פסקי־דין חדשים ־ ולעתים חדשניים ־ בענייני שליחות. מתוך תמורות
 אלה ומתוך נקודת מבט שונה של המחבר על השליחות בפרט ועל
 המשפט בכלל, מוסיפה מהדורה זו על קודמתה במישורים הבאים:
 פרשנות סעיפיו של חוק השליחות לאור הפסיקה החדשה ושינויי החקיקה
 הרלבנטיים; שילוב חוק השליחות במרקם המשפט האזרחי הכללי.
 במיוחד אמורים הדברים לגבי השפעת חוק החוזים ועקרון תום הלב על
 חוק השליחות, פרשנות חוק השליחות תוך הסתמכות משמעותית יותר
 על המשפט המשווה, העמקת הדיון בבסיס התאורטי למוסד השליחות
 וכן הדגשת חוסר הוודאות שבמשפט אשר מעלה יותר מאפשרות לגיטימית

 אחת להבנת הוראות חוק השליחות.

 * קביעת העובדות על־ידי הרשות המינהלית עובר לקבלת ההחלטה.
 הרשות המינהלית חייבת לעגן את החלטתה בעובדות. לצורך קביעת
 העובדות מוטלת על הרשות המינהלית החובה המקדמית לאסוף את
 הראיות. למעט חריגים, דיני הראיות הכלליים אינם חלים על הרשות
 המינהלית הרשאית לבנות את התשתית העובדתית על כל ראיה ״בעלת
 ערך הוכחתי״. את הספר מסיים דיון קצר וממצה במבחן הראיה המינהלית

 ובקנה־המידה לפיו נמדדת מידת ההוכחה הדרושה לקבילות הראיה.

 מחיות ממהלמת, 1׳׳ו >וא1 חתן
 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל

 םאקר, תשנ״ו 623,1996 עמודים כולל מפתחות)

 במציאות המשפטית בת ימינו נהנה המינהל הציבורי מסמכויות פעולה
 רחבות ביותר. אף כי המינהל מקבל את ההסמכה לפעול מידי המחוקק
 ואפילו אין הרשות המינהלית מוסמכת לעשות דבר שלא הוסמכה
 במפורש בחוק לעשותו, הרי לא פעם מקנה החוק לרשות המינהלית
 את הסמכות הכללית לפעול מבלי להנחותה כיצד להפעיל את סמכותה.
 משאין בנמצא כללים פורמליים המסדירים את דרך הפעלת שיקול־הדעת
 של הרשות המינהלית בבואה להפעיל את סמכותה לפי חוק, נוצרות
 ההנחיות המינהליות, הבאות למלא חלל זה וליצור כללים גמישים

 שידריכו את הרשות בהפעלת סמכותה.
 לקיומו של שיקול־דעת רחב בידי רשויות המינהל, במקום בו אין
 כללים משפטיים פורמליים, יש השלכות על האפשרות לקיים ביקורת
 שיפוטית על מעשי המינהל. הדברים מקבלים משנה תוקף משום השימוש
 התכוף שעושות רשויות המינהל בהנחיות הפנימיות לסוגיהן ומשום
 השפעתן של ההנחיות על דרך הפעולה של הרשות ועל יחסיה עם הפרט.
 המחבר דן במציאות זו תוך סקירה מקיפה של איפיוניו הייחודיים של
 מוסד ההנחיה המינהלית בשיטת המשפט הישראלית ובשיטות משפט

 זרות.

 בספר שלושה שערים:
 בשער הראשון מגדיר המחבר את ההנחיה המינהלית ומאבחן אותה
 ממוסדות וממכשירים אחרים המשמשים את המינהל בפעולותיו. את
 ההנחיות המינהליות מגדיר המחבר כ״הכללות נורמטיביות לא פורמליות
 וגמישות שרשות מינהלית קובעת לעצמה על מנת שידריכו אותה
 במסגרת פעולותיה״. מתוך הגדרה זו מבחין המחבר בין הנחיות מינהליות
 לבין תקנות וכן דן בהנחיות עצמיות, היררכיות, פנימיות, חיצוניות,
 ״דיוניות״ ו״מהותיות״. בתום הדיון מביע המחבר את דעתו כי חשיבות
 ההנחיות מחייבת את בית־המשפט לראותן כ״חומר משפטי מהדרגה
 הראשונה״ שעה שנדון עניין הפעלת שיקול־הדעת המינהלי, גם מבלי
 להכריע בשאלת הסיווג העיוני של ההנחיות לאחת הקטגוריות של

 החומר המשפטי.
 השער השני מתאר את המשפט הקיים. המחבר מציג תמונה מקיפה
 של הדין הקיים בישראל לעניין ההנחיות המינהליות, כפי שעוצב, רובו
 ככולו, בפסיקת בג״צ. עיקר ההלכות עוסק בהגדרת ההנחיות, סיווגן,
 חוקיותן, יצירתן, מעמדן המשפטי, האפשרות או החובה לסטות מהן,
 לשנותן או לבטלן והביקורת השיפוטית עליהן. כן מובא הדין הנוהג
 בתחום זה באנגליה, קנדה, אוסטרליה, ארה״ב וצרפת. עניין מיוחד
 ניתן למצוא בשיטת המשפט הפדרלי בארצות־הברית, שם מוסד ההנחיות
 מבוסס בעיקרו על חוק חרות הנתמך בפסיקה עניפה של בתי־המשפט.
 השער השלישי מציג בהרחבה את התיזה של המחבר ואת דרכי
 הגשמתה הלכה למעשה. בתחילה עוסק המחבר בבחינת מעמדן וחשיבותן
 של ההנחיות המינהליות במסגרת החוקתית של המשפט הציבורי במדינת
 המינהל המודרנית. אחת הבעיות המרכדות העולות בשלב זה היא בעיית
 שיקול־הדעת הרחב של רשויות המינהל. המחבר מציע לבתי־המשפט
 לנצל את ההנחיות המינהליות כמקור לביקורת על הפעולה המינהלית
 ולפיכך ־ כפתרון לבעיית שיקול־הדעת המינהלי. בהמשך מאובחנים
 היבטים שונים של ההנחיות המינהליות המאפשרים, הלכה למעשה,
 ביקורת שיפוטית עליהן כדרך שנעשית ביקורת שיפוטית על חוקים
 ותקנות. בין ההיבטים העיקריים: החיוב המשפטי בהנחיות המינהליות;
 יישום ההנחיות וסוגיית הסטייה מהן; יצירה, פרסום ושינוי של החלטות

 מינהליות.
 בסוף החיבור ימצא הקורא שורה תכליתית של מסקנות העולות
 כפועל יוצא מהתפיסה של מוסד ההנחיות ככלי לביקורת שיפוטית על
 שיקול-הדעת המינהלי וכן מסקנות בעניינים הנוספים שנדונו בספר.

 המשפט הממהל* ה>שואל>, רענן הו־זהג
 (מפיצים: בורםי ־ חברה לספרי משפט, תשנ״ז 606,1996 עמודים

 כולל מפתחות)

 בשנים האחרונות הורחבו במידה ניכרת תחומיו של המשפט המינהלי
 בישראל. מספר גורמים עומדים ביסוד מגמה זו. העיקריים שבהם:
 העברת נושאים במשפט המינהלי מסמכותו של בג״צ לסמכותם של
 בתי־משפט אחרים; החלת עיקרי המשפט המינהלי גם על גופים פרטיים
 מעין־מינהליים; הרחבת תחולתן של העילות המינהליות, בעיקר עילת
 אי־הםבירות ועילת אי-המידתיות וכן חיזוק העילות המינהליות על-ידי
 הגמשת תנאי הסף לעתירה לבג״צ, כזכות העמידה, שפיטות, שיהוי
 וכללים נוספים. מכאן מובנת החשיבות של חיבור המשלב בין צד



 המדיניות בחברה, היעילות וההגינות, השלכות עסקאות הרכישה על
 צדדים שלישיים, המניעים לרכישת חברות, יתרונות לגודל, שליטה
 בענף, גיוון השקעות ועוד. חלקים נפרדים מוקדשים לניתוח הסביבה
 הנורמטיבית והעסקית בישראל ולהצגת הטכניקות המשפטיות לרכישת

 חברות תוך סיווג דרכי הרכישה השונות.

 השער השני דן ברכישה של שליטה חלקית בחברה, סקירת תוצאות
 הרכישה החלקית, הבעייתיות שהיא יוצרת וההנחיות בישראל לנושא
 זה. חלק נרחב משער זה מוקדש לדיון מקיף בהצעת הרכש על כל
 היבטיה, המניע לשימוש בדרך רכישה זו, וסקירת הרגולציה בארה״ב
 ובישראל המתייחסת לנושא. הקורא ימצא בשער זה דיון ב״איסוף
 מניות״ כדרך לרכישת שליטה בחברה והתייחסות ל״רכישה הפרטית״

 ככלי העיקרי לרכישת שליטה בחברות בישראל.
ר השלישי דן ברכישתה של שליטה מלאה בחברה, תיאור ע ש  ה
 המבנה המשפטי המאפיין דרך רכישה זו והשלכות מבנה זה על תנאי

 העסקה מנקודת הראות של החברה הרוכשת ומנקודת הראות של החברה"
 הנרכשת.

 דיון נרחב מוקדש לטכניקת המיזוג והשלכותיה העסקיות והמשפטיות,
 מוצגות צורות מיזוג שונות, יחסה של שיטת המשפט הישראלית למיזוג
 ופתרונות המוצגים על ידי המחבר על מנת להתגבר על כשלי השוק
 השונים בעסקת מיזוג. החלק החותם שער זה דן במיזוג חילוט על היבטיו
 השונים תוך הצגת כשלי השוק המאפיינים דרך מיזוג זו ופתרונות

 אפשריים.

 שמו> >עוז בקרקע חקלאית, ז׳יו אההן(מזו
 (חושן למשפט. תשנ׳׳ו 287,1996 עמודים כולל מפתחות)

 שינוי יעוד בקרקע חקלאית מאפשר לחקלאי להשתמש בקרקע
 בשימושים שלא יכול היה לעשותם לפני כן, לרוב נעשה השינוי בהתאם
 להחלטות מנהל מקרקעי ישראל. בביצוע שינוי היעוד על פי החלטות
 אלו מתרחשים ארועים העשויים לגרום לחיוב במס שבח מקרקעין,
 במס רכישה לפי חוק מס שבח מקרקעין או במס רווחי הון לפי פקודת
 מס הכנסה, כמו כן, שינוי יעוד קרקע חקלאית מוביל לחיוב החקלאי,׳

 בעל הקרקע, בתשלומים למינהל מקרקעי ישראל.
 הקורא יוכל למצוא בספר ניתוח משפטי ענייני של העסקאות הקשורות:
 בשינוי יעוד של קרקע חקלאית מזווית הראיה של דיני המס. >0
 הספר מחולק ל־12 פרקים המציגים את התשתית החוקית והפסיקתית
 העומדת בבסיס שינוי היעוד. לספר מצורפות החלטות המינהל הרלוונטיות
 וביניהן החלטות 727, 533, 611 אשר לגביהן מקדיש המחבר דיון נרחב.

 בין הנושאים המטופלים
 * מערכת הזכויות בקרקע חקלאית - מרבית שטחה של מדינת ישראל
 מסווג כקרקע של מקרקעי ישראל, עיקר הדיון מתמקד בזכויות בקרקע

 זו, החכירה, חידוש החכירה, עסקאות בקרקע, הסכמי הרשאה ועוד.
 * תשלומים למינהל ־ המינהל כמחכיר הקרקע גובה תשלומים שונים־
 בגין עסקאות בקרקע המדינה דמי חכירה, דמי הסכמה ודמי היתר. כמו

 כן, נידונים פטורים שונים מתשלום.
 * מיסוי עסקאות בקרקע חקלאית - המחבר סוקר את המיסים השונים
 המוטלים על עסקאות במקרקעין, מיסוי הרווח ההוני הנובע ממכירתם
 או החכרתם של מקרקעין חקלאים, מס שבח, מס הכנסה, מס רכישה.
 כמו כן, מוצגת בהרחבה מערכת המיסוי המופעלת בפעולה של שינוי
 יעוד קרקע משימוש אחד לשימוש אחר והאבחנה בטיבה של הזכות
 במקרקעין ובאופיו של שינוי היעוד כפרמטר לסוג המס אשר יוטל על

 הפעולה.
 * דיון נרחב מוקדש להחלטה 727, החלטת המנהל לשינוי יעודן של
 קרקעות חקלאיות למגורים. מוצגים העקרונות בבסיס ההחלטה, עקרון,
 הפיצוי הבלתי אחיד, ויתור על קרקע וקבלת פיצוי, בחינת הסוגייה
 האם החלטה 727 כשלעצמה מהווה אירוע מס ותיאור המיסים השונים
 המוטלים מכוח ההחלטה בהתקשרות עם יזם, עסקאות חליפין, עסקת

 מכר וויתור על הקרקע.

 החוק נחלת הכלל: מזוין עממ> לחוק* המזינה,
 ז״ו שלמה לוץ

 (החברה הישראלית להכשרה מקצועית בע״מ, תשנ״ו 608,1996
 עמודים)

 הספר מציג קשת רחבה של נושאים משפטיים ומהווה מדריך משפטי
 בו.ניתן למצוא מענה לרוב שאלות החוק המתעוררות בחיי היום יום.

 כדברי המחבר, מטרת הספר להקנות לאזרח ידע בשאלות חוק
 קונקרטיות, לתאר את זכויות הפרט ביחסיו עם מוסדות השלטון, ביחסיו
 עם זולתו ולקרב בין האזרח והחוק. אכן, יחודו של הספר בפשטותו,
 הצגת מארג הזכויות והחוקים באופן ברור בכל אחד מהנושאים מאפשרת
 הכרה מהירה עם תחומי המשפט השונים והבנת מושגי היסוד. בכל אחד
 מהפרקים מוצגים חוקים רלוונטיים, מושגי יסוד ודוגמאות, ההופכים

 את החוק לנחלת הכלל ואת הספר לכלי מבורך ושימושי.
 הספר מחולק לששה עשר פרקים הדנים במגוון רחב של נושאים,

 ביניהם;

 בספר ארבעה שערים:
 בשער הראשון שלושה פרקים. הפרק הראשון מציג את מהותו של חוק
 השליחות, את סוגי השליחות ואת עקרונות היסוד בחוק השליחות. כן
 מתואר היחס בין חוק השליחות לבין דינים אזרחיים אחרים, ביניהם:
 דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני המניעות, דיני חוזים
 ועקרון תום-הלב. הפרק השני מציג חיבור מקיף על פרשנות והשלמת
 חסר בקודקס האזרחי הישראלי וכן את שיקול-הדעת השיפוטי ואת
 תורת הפרשנות התכליתית של חוק השליחות לאור תפיסות היסוד שבו.
 הדיון בהשלמת חסר, הן בקודקס האזרחי והן בחוק השליחות, נעשה
 לאור הוראותיו של חוק יסודות המשפט, התש״ם־1980. הפרק השלישי
 עוסק בתורת השליחות ובתאוריית השליחות. ״תורת כוח הייצוגי׳ היא
 העומדת בבסיסו של חוק השליחות. יסודותיה הם: ״הענקת הרשאה
 על-ידי השולח״ כביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי של השולח
 ו״פעולה משפטית בגדרי ההרשאה על-ידי השלוח״ המבססת את המבנה

 של השליחות.
 על השליחות כביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי מוסיף המחבר כי
 אוטונומיה זו היא זכות חוקתית של הפרט. לפיכך, החופש לעשות
 שליחות הוא חופש חוקתי, היינו ־ הגבלות בחוק או על־ פיו על חופש
 זה צריכות לקיים את דרישותיה של פסקת ההגבלה שבחוק-יסוד:

 כבוד־האדם וחירותו.
י הוא לבו של הספר ובו מפורטים כל עשרים ואחת ר השנ ע ש  ה
 סעיפיו של חוק השליחות. כל סעיף הוא פרק נפרד. קצרה היריעה
 מלהכנס לפרטם של סעיפים ונציין רק את קלות ההעזרות בחומר הרב

 הכלול בפרק זה, מתוך הצגתו השיטתית והיעילה.
 בשער השלישי נמצא את נוסח חוק השליחות, תשכ״ה־1965 , את
 הצעת חוק השליחות, תשכ״ה-1964, וכן את חוקי השליחות באיטליה,

 גרמניה, הולנד, צרפת, קויבק ושוויץ ־ מתורגמים כולם לאנגלית.
 השער הרביעי מכיל מפתחות מפורטים המקלים גם הם על ההעזרות

 בחיבורו רחב היריעה של המחבר.

 וכ>שת חנוות, פוופ׳ >ז>ז>ה שטון
 (המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל
 סאקר, הפקולטה למשפטים, האונ׳ העברית בירושלים, תשנ׳׳ו

 627,1996 עמודים כולל מפתחות)

 השלכותיהן של עסקאות לרכישת שליטה בחברות ניכרות במבנה
 ההון של החברות, בדרכי ההשקעה של בעלי המניות, בעיצובן של
 טכניקות למימון חברות ובתמריציהן של חברות להשקיע בטווח הקצר
 או הארוך. כמו כן, ניכרת השפעת עסקאות הרכישה המודרניות על
 עיצובו ויציבותו של שוק ההון בכללותו, על שערי הריבית במשק ועוד.
 בפתיחת הספר מציג המחבר את מטרותיו המרכזיות: ״יצירת מודל
 תאורטי כללי של דיני רכישת חברות, בחינת השלכות העסקה בשלושה
 מישורים מצטברים - על המשק בכללותו, על הצדדים לעסקה ועל
 צדדים שלישיים. הספר מגדיר את יעדי המדיניות של דיני הרכישה ואת
 הקריטריונים העובדתיים להשגתם בכל אחד משלושת המישורים. הספר
 מיישם באופן מפורט את המודל התאורטי המוצע בו על כל אחת מדרכי
 הרכישה הנהוגות בעולם המתועש. אגב כך מוצג התפריט הכולל של
 דרכי הרכישה על גוניהן, נעשית השוואה בין טכניקות הרכישה תוך
 בדיקת התאמתן והשלמתן זו לזו ונבדקות ההשלכות של כל אחת
 מהטכניקות על האינטרסים היהודיים של כל אחד מהשחקנים בשוק

 השליטה״.
 בספר החוקים הישראלי אין מצויות טכניקות מיוחדות לרכישת
 חברות. למעט תקינה חדשה בעניין הצעות רכש (תקנות ניירות ערך
 התשנ״ד־1994<, המחוקק הראשי והמשני אינם מסדירים את דרכי
 ר!עברתה של שליטה בחברה. לאור החסר הנורמטיבי הקיים במשפט
 הישראלי בנושא זה, אל מול המבנים המשוכללים הנהוגים בשיטות
 משפט זרות, מודגשת חשיבותו של הספר על הפתרונות המקיפים

 והאנליטיים המוצגים בו.

 הספר מחולק לשלושה שערים:
 בשער הראשון חמישה חלקים ומוצגים בו, בין
 היתר, הנושאים הבאים: מבוא על
 מאפייני השליטה והבעלות
 בחברה, ההפרדה בין
 השליטה והבעלות,
ג צי ת הנ  בעי
 ודרכי פיקוח
 על הנציג.
 בשער זה
 דיון על
י ד ע  י
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