
 ־מך-׳.

 בשער השביעי דן המחבר במחיקת חברות, חיסולן והחייאתן, בסדרי הדין הנוהגים
 בפירוק, בפירוק חברה זרה ובכינוס נכסים.

 דיני היונים ־ חלק נללי ־ נרונ, דניאל נחדמן(עורך)
 (הוצאת אבירם, 740 עמ׳)

 בהשתתפות: מיגל דויטש, נילי כהן, שלום לרנר, מנחם מאוטנר, אריאל פורת

 דיני החיובים מהווים חלק מרכזי מדיני המשפט האזרחי. המיון לענפים שונים
 בדיני חיובים מבוסס על רעיון היסוד הנוגע להיווצרות החיוב - דיני החוזים עוסקים
 בחיובים רצוניים ומושתתים על העקרון שלפיו יכול אדם ליצור מרצונו חוזה מחייב,
 שבמסגרתו הוא נוטל על עצמו התחייבויות כלפי זולתו. דיני הנזיקין מושתתים על

 האיסור לגרום נזק לזולת.
 דיני עשיית עושר ולא במשפט מושתתים על הרעיון השולל התעשרות של

 אדם על חשבון חברו.
 לכל אחד משלושת ענפי החיובים(מקור נוסף לחיובים הוא חיוב מן הדין - למשל
 חובת המזונות וכדומה) דינים משלו, אלא שמספר שאלות עקרוניות נמצאות
 משותפות לכל ענפי החיובים, ויתכן שעקב כר מצריכות שיטת פיתרון כללית.

 המחברים משתיתים את תורת החיובים הכללית על העיסוק ב-3 נקודות מוצא
 משותפות לשלושת הדינים:

 היבטים רכושיים של החיוב, שיתוף בחיוב וקיום חיוב כספי. להצגת תורת חיובים
 כללית יש חשיבות על רקע חסרונו של דבר חקיקה ישראלי, המקיף שאלות כלליות
 הנוגעות לדיני חיובים. גישת המחוקק הישראלי בדיני חיובים היא פרגמטית ומשרד
 המשפטים נמנע במתכוון מהכנת חלק כללי לחקיקה האזרחית המקומית שידמה,

 למשל, לחלק הכללי של ספר החוקים הגרמני(.8.0.8).
 סעיף 61(ב) לחוק החוזים(חלק כללי) נועד למלא את החסר הנובע מהעדרו של
 חוק כללי העוסק בדיני חיובים. הוראת הסעיף היא ש: ״הוראות חוק זה יחולו ככל
 שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן
 בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה״. סעיף 61 (ב) הקנה לחוק החוזים
 מעין מעמד בכורה בתחום דיני החיובים, דא עקא שאת היקף התפרשותה של הוראת
 סעיף 61 (ב) כלומר, מתי ״הדבר מתאים לעניין״, ו״מהם השינויים המחוייבים״ לא
 קבע. דיני חיובים - החלק הכללי יהווה חומר עזר חשוב למשפטנים בבואם לקבוע
 את תחומי תחולתו של סעיף 61 (ב), ובעיםוקם בפיתרון שאלות עקרוניות בדיני

 חיובים.

 עוולות חוקתיות ־ דל דננה נלק-אח
 (הוצאת בורסי, 358 עמי)

 האם השלטון צריר לפצות מפגינים בגין פיזור בלתי חוקי של הפגנה? הזכות
 החוקתית להפגין, המהווה חלק ממכלול הזכויות הנגזרות מעיקרון חופש הביטוי,
 נפגעת ועמה ההזדמנות לתת ביטוי אפקטיבי למחאה. היכולת לארגן הפגנה נוספת
 אינה מספקת. במקרים רבים ערכה של הפגנה הוא בשילוב המיוחד של מקום, עיתוי,
 אופן ארגון והלכי רוח השוררים באותו מועד. כל פעולת מחאה שבוחרים בה מנסה
 להשפיע על דעת הקהל, סיכול של פעולה כזו הוא החמצה של ההזדמנות להשפיע.
 האם הזכות להפגין היא אינטרס מוגן, כף שפגיעה בו היא עוולה של השלטון

 המחייבת פסיקת פיצויים?
 שיטת המשפט הישראלי מכירה בזכויות היסוד של הפרט, העומדות ליחיד ביחסיו
 עם הרשות. ההכרה המשפטית משמעותה כי זכויות אלה הן בנות אכיפה בבג״צ.
 מערכת הםעדים שבג״צ מעניק ל״נפגעים החוקתיים״ מושתתת על צווים - הציווי
 הוא הסעד המשפטי החזק ביותר, הוא אכן מענה מושלם להפרות עתידיות. חיסרון

 סעד הציווי הוא בהתמודדותו עם נזקי העבר.
 הפיתרון אותו מציעה ד״ר ברק-ארז בספרה הוא לחרוג מהמסגרות המקובלות,
 שיוצרות חציצה בין המשפט הפרטי והמשפט הציבורי, ולהשתמש בסעד אזרחי

 מובהק, סער הפיצויים.
 כיצד יש לבצע מעבר זה? לאחר סקירה השוואתית נרחבת מגיעה המחברת
 למסקנה כי הבסיס הנורמטיבי המתאים ביותר לתביעת הפיצוים החוקתית בישראל

 נמצא בעוולת הרשלנות.
 עוולת הרשלנות מניחה תפיסה של חובת זהירות שבמהותה דומה לחובות
 שהוטלו על השלטון מכוח פסיקת בג״צ. בלשונה של המחברת - חובת זהירות
 חוקתית. נורמות המופרות בתחום המשפט הציבורי יכולות להיחשב כהפרה של

 חובת הזהירות הנזיקית כף שישמשו בסיס לתביעת פיצויים.
 אכן, מערד התרופות החוקתי נלווה למערף הזכויות החוקתי. מכאן שחשיבותה
 החוקתית של התרופה אינה נופלת מחשיבותה של הזכות עצמה. בלא תרופה
 מתאימה עשויה הזכות להישאר ככלי ריק. העיקרון המשפטי היסודי הוא שבמקום בו

 זכות שם גם תרופה.
 הספר מציג את השיקולים שבבסיס התפיסה של עוולות חוקתיות כפי שבאו לידי

 ביטוי במדינות אחרות בעולם תוף יישום למשפט הציבורי הישראלי.

 אימוץ ופונדקאות ־ ערד אמנון נן־זחד
 (הוצאת קוק, תשנ״ד 1994, 603 עמודים)

 נושא ספר זה, העוסק בסוגיות האימוץ והפונדקאות, העסיק מגזרים רבים בציבור
 והוא ממשיך לעמוד במרכז ההתעניינות הציבורית. אף שהנושאים הינם שני מוסדות
 משפטיים שונים, הרי שהם קשורים ביניהם בקשר ברור; שניהם נוצרו על רקע
 הקושי שמקורו באי-פוריות ומצוקת זוגות חשוכי ילדים, שניהם באים לסייע

 בפיתרון נאות לבעיותיהם ולסבלם.
 הספר מחולק ל-2 חלקים. החלק הראשון עוסק באימוץ.

 המחבר בחר לסקור את סוגי האימוץ בישראל, לרבות אימוצם של ילדים בעלי

 נרסנות נמסנס נרך סליסי:
 נרסנות חוקהיח - נרונ׳ אהרן נרק

 (הוצאת נבו, 942 עמ0

 משפט הוא פרשנות ובית-המשפט הוא הרשות המפרשת. בתי-המשפט את רב
 זמנם מכלים על הניסיון לדלות את המשמעות המשפטית של הטקסטים המשפטיים

 לסוגיהם.
 הטקסט המשפטי הציבורי(חוקה, חקיקה ראשית וחקיקת משנה) והטקסט המשפטי
 הפרטי(חוזה וצוואה) הוא מסמר המקנה זכויות ומטיל חובות אכיפות בבית-משפט.
 תפקידו של השופט הדן בסכסוך בין פרטים הוא לקבוע, על-ידי פרשנות הטקסטים

 המשפטיים מי זכאי ומי חייב.
 ״פרשנות חוקתית״ הוא הכרך השלישי מתוף חמישה כרכי ״פרשנות במשפט״ של
 מ״מ נשיא בית-המשפט העליון, פרופ׳ אהרן ברק, הממשיף 2 כרכים שקדמו לו:

 ״תורת הפרשנות הכללית״ ו״פרשנות חקיקה״.
 הכנסת, בפועלה כרשות מכוננת, יוצרת טקסטים חוקתיים(חוק יסוד: כבוד האדם
 וחירותו, חוק יסוד: חופש העיסוק). טקסט חוקתי הוא טקסט בו מגבילה הרשות
 המכוננת את הרשות המחוקקת(הכנסת) מלפגוע בזכויות שהועלו למדרגה נורמטי
 בית חוקתית. כלומר, הפגיעה בזכויות החוקתיות אפשרית, אף זאת בתנאים אותם
 קבעה הרשות המכוננת(למשל - פסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו).
 לשיטתו של השופט ברק הטקסט החוקתי הוא מכשיר משפטי רב עצמה, ״נשק לא
 קונבנציונלי״ - משום שהוא מאפשר לבית-המשפט לפסול חוק של הכנסת שאינו

 עולה בקנה אחד עם דרישות השיריון של הטקסט החוקתי.
 אכן, לבית-המשפט הסמכות לבטל חוקי כנסת הפוגעים בזכויות אדם חוקתיות,
 לאחר תהליר של פרשנות חוקתית. החוקה היא מבצרם של זכויות האדם והשופטים
 הם שומרי החומות, תפקידם הוא ליישם את רוח כבוד האדם וכיבוד האדם מלשון

 הטקסט החוקתי לחיי המציאות.
 תורת הפרשנות החוקתית, המבוססת על תורת הפרשנות התכליתית שהוצגה
 בהרחבה בכרף הראשון, נפרשת בשני חלקים: החלק הראשון בכרף בוחן שאלות יסוד
 של פרשנות חוקתית. במרכזן עומדת השאלה בדבר מקומה של כוונת יוצרי הטקסט
 החוקתי בפרשנות. שאלת המפתח היא מהו האיזון הראוי בין ההיבטים הסובייקטיבים
 של התכלית (כוונת היוצרים) להיבטים האובייקטיביים (הבנת הציבור הנאור).
 לשיטתו של השופט ברק בקביעת התכלית החוקתית יש לתת משקל מכריע
 לשיקולים האוביקטיביים, שעניינם הבנתה של החברה הישראלית המודרנית את

 אופיו של הטקסט החוקתי.
 החלק השני בכרך מוקדש לשני חוקי היסוד החדשים ברבר זכויות האדם. השופט
 ברק בוחן את דרכי הפעלתה של הפרשנות החוקתית התכליתית עליהם תוף הרגשת
 העובדה, כי הן זכויות האדם והן ההגבלות המוטלות עליהן יונקות ממקור משותף.
 לדיני המשפט החוקתי השפעה גדולה על עיצובה ודרכה של שיטת המשפט
 הישראלי. היקף השתרעותה של הפרשנות החוקתית תשליך, בין היתר, על מעמד
 הרשויות הבכירות והיחסים ביניהן. עקב כך הפך ספרו של השופט ברק למשמעותי
 מאד מבחינה משפטית, וככזה יטביע בוודאי את חותמו על פסיקותיו של בית-המש־

 פט העליון בעניינים חוקתיים.

 דיני הנחה הלק סליסי: העקרונות הנסיסיים סל דיני
 הנרות ניסראל ־ ערד יוסף נהן

 (הוצאת איריםים, 842 עמודים בולל מפתחות)

 כרך זה הוא הכרך השלישי והאחרון של המחבר בסדרת הספרים ״דיני חברות״,
 אשר נועדה לרכז לפרש ולבאר את מכלול הסוגיות והעקרונות הבסיסיים של דיני

 החברות בישראל.
 מטרתו של ספר זה הינה לתאר את דיני הפירוק, החיסול והשיקום הנוהגים,
 להצביע על ליקויים וחסרים, ולהציג פתרונות והסדרים בסוגיות השונות, כל זאת

 תוך השוואה לשיטת המשפט האנגלו-אמריקאי.
 המחבר בראשית דבריו מדגיש את חשיבותם הגוברת של דיני הפירוק לאור
 כניסתן של חברות רבות לקשיים פיננסיים שהובילו לבסוף לפירוקן ולחיסולן.
 לדעת המחבר, דיני הפירוק הנוהגים בישראל לא התאימו עצמם למציאות הכלכ
 לית, הם אינם תואמים את צורכי המשק, ואינם מסייעים במציאת פתרונות הולמים

 לבעיות הסבוכות העולות במהלך הפירוק.
 בשער הראשון של ספרו מתאר המחבר במבוא כללי את הליר הפירוק ושלביו
 השונים, תוך הבחנה בין סוגי הפירוק ודיון בעקרונות כלליים שיחולו על חברה

 בפירוק.
 בשער השני דן המחבר בעילות הפירוק מרצון, תוך תיאור ההבדלים בין פירוק
 מרצון בידי נושים לבין פירוק מרצון בידי חברים. השער מסתיים בתוצאות הפירוק

 מרצון והשלכותיו.
 השער השלישי דן במעמדם של האורגנים בפירוק מרצון, מהותם, סמכויותיהם,

 זכויותיהם וחובותיהם, תוך הדגשת איפיוניהם המיוחדים.
 בשער הרביעי מתייחס המחבר לפירוק בידי בית-המשפט, עילותיו ותוצאותיו וכן

 לאורגנים בפירוק בידי בית-המשפט.
 בשער החמישי מרוכז דיון בעניין היקף מסת הנכסים העומרים לחלוקה בין נושי
 החברה, בהרחבת המסה, בדרכים לאיסוף נכסי המסה ומימושם, בחלוקת המסה

 ובסדרי הנשייה.
 בשער השישי מתמקד המחבר בנושא שיקום החברות, אירגונן מחדש, הסדרים
 ופשרות. במקרים מסוימים יש לשיקום, לארגון מחדש של חברה או להסדר נושים,
 יתרונות רבים על פני הפירוק, שכן הם עשויים לגרום לכך שהנושים יקבלו סכום
 גבוה הרבה יותר מהחברה וימנעו ממנה, מעובדיה, מצדדים שלישיים ומבעלי
 מניותיה הפסד כספי והרס מקור הפרנסה. המחבר מרגיש שגם אם ניסיון השיקום לא
 יצליח במלואו, תכניס בדרך כלל מכירת החברה ״כעסק חי״ רווח גדול יותר מאשר
 מכירה כפויה, המתבצעת בלחץ נושה אחד, אשר לנגד עיניו האינטרס הצר שלו
 בלבד. המחבר מציע התייחסות לשיקולי כדאיות השיקום, מהיבטים שונים, תוך

 בחינת התועלת והנזק שיביא השיקום לצדדים השונים.



ן ״המשפט״(1953) י י ק ל ׳  wm^m^m^^^^^^^^m^mm^^^mmm—^m^m^mm ג
, T h e Role of the F r e e T r a d e Agreement 

between I s r a e l and the E E C 
T h e L e g a l F r a m e w o r k for T r a d i n g with 

I s r a e l between Theory and Practice 

T a l i a E i n h o r n 
(Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994, 250 p.) 

 סחר חופשי הוא עבור ישראל המפתח לםחר חוץ מאוזן. מתוך הכרה בחשיבות
 העניין התקשרה אכן ישראל באמנות בינלאומיות שמטרתן לקדם את הסחר החד
 פשי. להסכם הסחר החופשי, שחתמה ישראל עם הקהילייה האירופית ב-1975, מקום
 ראשון במעלה ביניהן. בעקבותיו נהייתה הקהילייה השותף העיקרי לסחר החוץ של
 ישראל. דא עקא, שלאחר תקופה קצרה (1980-1975) של שיפור במאזן המסחרי,
 הלך הגירעון המסחרי ותפח משנה לשנה. ספר זה בא לבחון את המצב הקיים,

 ולהציע פתרונות משפטיים שיהיה בהם כדי לשפר אותו.
 לספר ארבעה חלקים. בחלק הראשון מנתחת המחברת את החשיבות הכלכלית של
 הסחר החופשי לישראל, את הרקע לחתימת ההסכם עם הקהילייה, את הוראותיו, ואת

 הבעיות שהתעוררו ביישומו.
 בחלק השני נבחנת המסגרת המשפטית לסחר החוץ של ישראל - ההתחייבויות
 על פי ההסכמים הבינלאומיים, החקיקה המקומית, התקנות והצווים המינהליים
 הנוגעים לעניין. מתברר שהרשויות המינהליות משתמשות בשיקול-דעתן לא פעם
 כדי להגן על מגזרים מסוימים ולא על טובת הציבור בכללותו. מכאן נובע הצורר
 לביקורת שיפוטית על מעשי המינהל, שתביא בחשבון שיקוליה את התחייבויותיה

 של ישראל על-פי ההסכם.
 בחלק השלישי נסקר מעמדן של אמנות במשפט הישראלי. אמנות שלא נחקקו
 לתוך המשפט הפנימי מחייבות במישור הבינלאומי אך לא במשפט המקומי. לכך
 כמה סיבות: על-פי הדיכוטומיה מוניזם-דואליזם נחשבת ישראל מדינה ״דואלים־
 טית״, קרי: המשפט הבינלאומי נפרד ממערכת המשפט הפנימית; עקרון הפרדת
 הרשויות (בישראל הסמכות להתקשר באמנות היא בידי הרשות המבצעת לבדה)
ס קיים  מחייב שלא לתת תוקף במשפט הפנימי למה שלא נחקק על-ידי הכנסת; ו
 חשש מהתחייבויות בינלאומיות. חשש זה איננו אופייני רק לישראל, אולם לישראל
 יש סיבות מיוחדות לכר. מסקנת המחברת היא שמן הראוי הוא, כמקובל ברובן
 המכריע של הדמוקרטיות המערביות, לערב את הכנסת בהליך ההתקשרות באמנות,
 אבל גם ללא זה יש צורן־ דחוף, ומבחינה משפטית גם ניתן, לנקוט גישה חדשה שעל
 פיה יבקרו בתי המשפט את מעשי המינהל לאור התחייבויותיה של ישראל על-פי

 הסכם הסחר החופשי.
 החלק האחרון מתייחם ליישום ההצעה בפועל. הוא מבאר את היקפו של התוקף
 הישיר(קרי: זכות התביעה ליחידים בהםתמר על ההסכם) שניתן לתת להסכם הסחר
 החופשי במשפט הישראלי; את מהות הזכות לעסוק בסחר חוץ; ואת ההגנה על הסחר
 החופשי שניתן להשיג באמצעות ביקורת שיפוטית. במיוחד מציעה המחברת להח
 ליף את מבחן סבירות מעשה המינהל במבחן היחסיות(קרי: שהאמצעי שננקט חייב
 להיות חיוני, הפחות מכביד מבין האפשרויות הקיימות, ושחםרונותיו הולמים את
 מטרותיו). מבחן זה המתאים יותר לבחינת נושאים כלכליים, יחייב את הרשויות
 המינהליות לפעול באופן שקוף יותר על-פי צורכי הציבור בכללותו, וכך תיווצר

 האווירה המשפטית בה מכל סחר החוץ של ישראל לפרוח.
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 צרכים מיוחדים. בספרו מנסה המחבר לנתח את העיקרון המנחה באימוץ ילדים,
 עיקרון ״טובת הילד״ ואת הסיבות שהביאו לתיקון חוק האימוץ והשלכותיו, כמו גם
 את התנאים שנקבעו למתן צו אימוץ. פרק מיוחד הוקדש לתוצאות האימוץ וזכויותיו

 הרכושיות של הילד המאומץ, ופרק אחר מטפל בסוגיית ביטול האימוץ.
 הפרק התשיעי עוסק בשאלת חטיפות ילדים לצרכי אימוץ ופרשת האימוצים
 הבלתי חוקיים בארץ ובעולם הרחב. פרק נוסף דן בדרכי האימוץ ובטיפול המנהלי-
 מוסדי הקשור בכך. הספר סוקר את גישת המשפט העברי לאימוץ וגיור מאומצים

 ומתייחס אף לחשיבות הגיור באימוץ קטין.
 פרק אחר מתייחם לנושא אם פונדקאית בהקשר עם הצורך באימוץ ילד שנולד
 בדרר זו והתחליפים למוסד האימוץ. הספר כולל סקירת המצב המשפטי כנושא
 האימוץ בשיטות משפט זרות. המחבר אף בחן את השלכות החוק והפסיקה בנושאי

 אימוץ בישראל על מגזרים חברתיים מיוחדים.
 חלק זה של הספר מסתיים בהצעותיו והמלצותיו של המחבר בנושאי אימוץ, זאת
 תור התייחסות להצעת החוק שהוגשה, לתיקון חוק האימוץ והפיתרונות שהיא

 מציעה.
 חלקו השני של הספר, אשר נכתב על ידי המחבר בשיתוף עם עו״ד דנה
 געתון-גולד, מתייחס למוסד הפונדקאות, תופעה שמהווה חלופה עיקרית לאימוץ,
 ובה בני-זוג מתקשרים בחוזה עם אשה במטרה שזו תשמש עבורם אם חילופית או
 פונדקאית. כך שגנטית שייך הצאצא לאחד מהם(אם חילופית), או לשניהם גם יחד
 (אם פונדקאית). בנושא זה קיימות שאלות חברתיות, משפטיות והלכתיות רבות.
 פרק מיוחד נועד להקדים רקע רפואי בנושאי תהליך ההפריה הטבעי, בעיית אי-
 הפוריות וסוגיית ההפרייה החוץ-גופית. בהמשך נבדקו שאלות זכויות היסוד,
 העולות בהקשר עם הפונדקאות ונבחנה השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו
 התשנ״ב-1992. הספר דן בדרך קביעת האבהות והאמהות ובשאלת זכויות החזקה
 בילד. נסקרת שאלת מעמדו המשפטי של העובר והשלכותיה של תקנת-הציבור על
 הנושא. פרקים אחרים הוקדשו לניתוח שאלת חוקיות חוזי הפונדקאות וההשלכות
 של אי-קיום תנאי מתנאי החוזה. נבחנה שאלת גמירות הדעת וזכותו בירושה של מי
 שנולד לאם פונדקאית והוצגו הגישות השונות לאימהות חילופיות/פונדקאיות

 אלטרואיסטיות.
 אף בחלק זה ישנו מחקר השוואתי לגבי המצב החוקי וההלכה הפסוקה במדינות
 שונות, במיוחד בארה״ב שבה נושא הפונדקאות מהווה נושא מרכזי וזאת בהשוואה

 למצב המשפטי בארץ.
 חלק זה של הספר מסתיים בסיכום ההתפתחויות ובהמלצות המתייחסות לדו״ח

 ועדת אלוני שהוגשה לשרי המשפטים והבריאות.
 בהקדמה לספר מביע השופט יהושע גרוס את עמדתו בנוגע להסדר משפטי רצוי,
 לפיה, ״אין ספק, כי ראוי שיוקדשו מירב המאמצים להעלאת פתרונות בחקיקה
 ובפסיקה בתחום כאוב זה. ספרו של עו״ד בן-דרור מהווה נדבר חשוב בעניין זה, וברי
 שיתרום תרומה חשובה לשיפור המצב ולחשיפת ההסדרים והפתרונות הרצויים״.

 מיסוי קנין החני פטנטים, זנויוח יוצרים, מוניטין, ידע -
 דוד אלקינס

 (הוצאת חושן למשפט, 270 עמודים)

 ספר זה מתמקד בבחינת היבטי מם שונים של עסקאות בקניין רוחני, כשהדיון
 מוגבל למס הכנסה בלבד.

 בחינת השלכות מס של עסקאות בקניין רוחני, מעלה את שאלת סיווג ההכנסה
 הנובעת מהעיסקה כהכנסה פירותית או כתמורה הונית.

 החלק הראשון של הספר עוסק בהבחנה בין הכנסות הוניות להכנסות פירותיות
 בעסקאות בקניין רוחני. כפיתרון לשאלה זו מציע המחבר את התיזה, לפיה, ויתור
 על אחת הזכויות המרכיבות יחד את הקניין, ייחשב למימוש חלקי של הנכם. המחבר
,in rem מוצא את הצידוק לתיזה זו, בכך שהקניין האמור אינו אלא אוסף של זכויות 
 כר שויתור על אחת או אחדות מהן מהווה מכירה של חלק מהנכס עצמו. כמו כן סובר
 המחבר כי גם התחייבות אישית כלפי אחר, לא לנצל זכות מסוימת, שקולה היא
 כנגד ויתור על אותה זכות. אך כוונתו בכך היא אך ורק לזכות מהזכויות המרכיבות

 את הנכס ולא לכוח לאסוף זכויות אלה כנגד אדם ספציפי זה או אחר.
 בפרק השני לספרו סוקר המחבר בקצרה את התייחסותו של הדין הכללי לאבחנה

 שבין המחאה חלקית לרישיון, ובעקבות כך מתעמק בשאלה מההיבט המיסויי.
 אף יתכן כי אף צורת התשלום תשפיע על סיווג ההכנסה המתקבלת, והכוונה
 לתשלום התמורה בצורת תמלוג, צורת תשלום נפוצה למדי בעסקאות בקניין רוחני.
 בפרק השלישי לספרו, בוחן המחבר גישות שונות לסוגייה, תוך ניסיון להצביע אגב

 כר על המקור הנכון של ההכנסה האמורה.
 בחלק זה של הספר התייחס המחבר לעסקאות בקניין רוחני על-פי העקרונות
 הרגילים של מם הכנסה. החלק השני של הספר מתייחס להוראות מיוחדות של
 פקודת מס הכנסה, הדנות במיםוין של עסקאות בפטנטים, בזכויות יוצרים ובמוניטין.
 המחבר מתייחס לשאלה העולה אודות סעיף 2 (9) לפקודה והיא, האם מדובר
 בהכנסה הונית באופיה, אשר מחמת אילוצים היסטוריים מסוימים או אי-זהירות
 מטעם המחוקק, מוצאת את מקומה בפרק ב׳ הדן בהכנסות פירותיות? או שמא תאמר
 כי בחוקקו את סעיף 2 (9), הביע המחוקק את דעתו שלהכנסה האמורה אופי פירותי.

 המחבר, בפרק הרביעי לספרו, מנסה להצדיק את האפשרות השנייה.
 לעניין מוניטין, השאלה בה דן המחבר בפרק החמישי של ספרו, היא מה כולל
 מושג זה ומה מחוץ לגדרו. הואיל ולדעתו, אותה הוא מנתח בהרחבה, החישוב
 המיוחד לסכום אינפלציוני במוניטין הינו מעוות ובלתי מוצדק, מגמתו הינה לצמצם

 ככל האפשר את הגדרת המונח.
 הפרק השישי עוסק בהיבטים הבינלאומיים של עסקאות בקניין רוחני. מההיבט
 המיסויי, הקושי העיקרי בעסקאות בינלאומיות הינו איתור מקורה הגיאוגרפי של
 ההכנסה. עניין זה מהווה המשר ישיר לדיונים הקודמים. איתור מקום הפקת ההכנסה

 אינו אפשרי ללא איתור המקור ממנו היא נצמחת.
 על השאלות, שמציג המחבר בתחום זה של מיסוי עסקאות.בקניין רוחני, הוא
 מנסה להשיב באמצעות ניתוח מהותם הכלכלית והמשפטית של העיסקה הנדונה,
 של הנכס המועבר ושל ההכנסה המתקבלת בגינו. מהדיון הכללי עולה כי לא תמיד
 תואמת מהות זו את התיאור המקובל. ההפרדה בין התיאור המקובל לבץ המהות
 האמיתית הינה לעיתים מלאכה קשה ולו מן הטעם הפסיכולוגי בלבד. עם הפרדה זו
 מתמודד המחבר, שסבור כי ״תפקידו של החוקר הינו להתעלם מהדמיון השטחי

 ולבחון את דינה של כל הכנסה לפי מהותה האמיתית״. •



 עקרונית בשאלת קיומה של חובת זהירות במקרה בו מדובר בנזק כזה״. לולא
 התמקד הנשיא שמגר בפסק-הדין באפשרות יצירת חריג לאחריות הנזיקית,
 ייתכן ושאלת הנזק הכלכלי היתה נדונה כאן לעומקה תוך קביעת עמדה
 ברורה בנושא שיקולי המדיניות המיוחדים לנזק כזה, לצורר הכרעה בדבר

 קיומה של חובת זהירות.
 3. את השיקולים המערכתיים מבסס הנשיא שמגר בעיקר על אי-התאמתה
 של מערכת המשפט הפרטי, דיני הנזיקין, לתחולה על פעולה שעיקרה קבלת
 החלטה שבשיקול-דעת על-ידי רשות ציבורית. הקושי העיקרי אותו מדגיש
 בית-המשפט בהקשר זה הוא בקביעת ההתרשלות - הסטייה מסטנדרט
 הזהירות הסביר. קושי זה מקורו בחשש כי בהיעדר סטנדרט זהירות מוכר,

 ייאלץ בית-המשפט עצמו לקבוע סטנדרט כזה.
 ואולם, הקושי בקביעת הסטנדרט לצורך בחינת התרשלותה של הרשות
 הציבורית אין בו כדי להשפיע על ההכרעה בדבר קיומה של חובת זהירות
 מצדה. שאלת קיומה של חובת זהירות ושאלת הפרתה - ההתרשלות, הן שתי
 שאלות נפרדות. השנייה עולה לדיון רק מקום בו ניתנה תשובה חיובית

 לראשונה.
 לפיכך, יכול היה בית-המשפט לקבוע, כפי שאכן רצוי היה שיקבע, כי
 במקרה הנדון קיימת חובת זהירות. קביעה זו אינה מונעת מבית-המשפט
 להחליט, מטעמי מדיניות משפטית, כי המפקח לא הפר את חובתו זו. למרות
 שהמפקח יכול היה להגיע למסקנות שונות מאלו שאליהן הגיע לאחר
 הפעלת שיקול-דעתו, שאז היו נזקיהם של התובעים נמנעים או מצטמצמים,
 עומד לו הכלל הידוע כי לא כל טעות שבשיקול-דעת דינה כדין התרשלות,

 ולא כל החלטה מוטעית גוררת אחריות בנזיקיףג.
 4. נימוקים כבדי משקל, שמקובל לעשות בהם שימוש בדיני נזיקין,
 תומכים דווקא בהכרה בקיומה של חובת זהירות במקרה הנדון. שקילת זהותם
 ומעמדם של שני הצדדים לדיון, המפקח מחד ותלויי הנפגע מאידך, מחייבת
 קביעה כ* מניעת הסיכון וצמצום האפקטים השליליים העלולים לנבוע
 מהחלטה שגויה, לפחות מבחינת הנפגעים, היתה נתונה בידי המפקח ובידיו
 בלבד. הנזק הכלכלי שנגרם כאן מבטא אובדן כללי מבחינת החברה כולה,
 ואינו בבחינת נזק הנגרם לאחד מיחידי החברה אך מתקזז על-ידי רווח שנוצר
 לאחר. פיזור הנזק וחלוקת הסיכון, שיקולי הרתעה, אפילו הסתמכות, ולו גם
 פסיבית ומובלעת, בעיקר כאשר מדובר בעריכת ביטוח שהדין מחייב קיומו,
 קיימת כאן. כל אלו מטים את הכף לכוון ההכרה בקיומה של חובה, הכרה

 שכאמור, מהווה רק צעד ראשון בדרך להטלת אחריות נזיקית״.
 5. שיקולי מדיניות כלליים תומכים אף הם בהטלת חובת זהירות. כל
 השיקולים המוזכרים בפםק-הדין לא מנעו בעבר את ההכרה בקיומה של
 חובת זהירות בהקשר לביצוע רשלני של תפקיד על-ידי רשות ציבורית.
 חובת זהירות הוטלה גם במקרים של הפעלת שיקול-דעת רשלני על־ידי
 גופים ומוסדות שהתוצאות שהיו עשויות לצמוח מקביעה כזו לגביהם היו
 דומות לאלו שבמקרה הנדון - ריבוי אפשרי של תביעות, עומס כבד על

 המערכת וסכנה להתהוות מדיניות ציבורית רפנסיבית־<ג.

 המצומצמות הנדונות, חובה ברשלנות. האחידות העיונית היתה נשכרת
 והתוצאה הרצויה מבחינת המדיניות הכללית לא היתה נפגמת.

 עד כאן, באשר לבסיס התיאורטי, לדרך האנליטית המובילה לתוצאה של
 שלילת האחריות הנזיקית. ומכאן - לתוצאה עצמה.

ד 35 ו מ ע ך מ ש מ  ה

 סימום

 הדברים שלעיל מתבקשת
 המסקנה, כי יש להכיר בקיומה של חובת זהירות מצד המפקח/המדינה כלפי
 תלויי הנהג הנפגע. אין במסקנה זו כדי להשפיע בהכרח על התוצאה הסופית
 של פםק-הדין, שכן אין בו התייחסות מספקת לעובדות האמורות לבסס את
 ההכרעה בדבר הפרתה של חובה זו, וכבר הודגש לעיל, כי ייתכן וזהו הפתח
 דרכו יכול המפקח לחמוק מאחריות, במידה והיה נקבע כי שגיאתו או טעותו,

 אם אכן היתה כזו, אינה עולה כדי התרשלות.

 ודוק, אין בכוונת הדברים להציע קביעה גורפת לפיה כל החלטה שבשי־
 קול-דעת יוצרת בסיס להכרה בקיומה של חובת זהירות. שהרי זוהי גדולתה
 של עוולת הרשלנות, שהיא מאפשרת אבחנה וסיווג. העוולה פותחת פתח -
 בדיון העקרוני, הערכי, המושגי - לקביעה שונה לגבי סוגי מקרים שונים,
 כאשר רמת ההפשטה בהגדרתם ועצם הקביעה כי קיים שוני ביניהם, נתונה
 לשיקול-דעתו של בית-המשפט. כך תסווג כל החלטה והחלטה בהתאם
 למהותה, לתכנה, למערכת היחסים בין מקבלה לבין מי שעלולים לשאת
 בתוצאותיה. שאלת קיום חובת הזהירות בגינה תיקבע לפי השיקולים האופיי־
 ניים לה והדומיננטיים לסוג עליהם היא נמנית. רק אז יגיע תורה של שאלת
 ההתרשלות, הכרוכה אף היא בשיקולי מדיניות נכבדים. במסגרת שאלה זו
 יהיה על בית-המשפט לשקול שנית את מרביתם של השיקולים אותם העלה
 הנשיא שמגר לביסוס הכרעתו בפסק-דינו, וניתן להניח, כי בחלק גדול מן

 המקרים אכן תהיה התוצאה זהה לזו שבפנינו.

 האמנם רצוי פטור מאחריות
 ברעולנות

 שאלה הקונקרטית בה הכריע ה
 פסק-הדין נוגעת לאחריותו ברשלנות של המפקח על הביטוח כלפי תלויי
 הנהג שנפגע. אולם התשובה הניתנת בו מתייחסת לשאלה רחבה בהרבה -
 שאלת אחריותה בנזיקין של רשות ציבורית לגבי החלטות שבשיקול-דעת
 טהור, הדורש איזון בין שיקולים שונים, כלכליים, חברתיים ומוסריים, בתחום
 שאין לו מקבילה במשפט הפרטי ובנושא בו אין לרשות שליטה ממשית אלא

 רק פיקוח וקביעת מדיניות.
 הרחבת הסוגייה על-ידי בית-המשפט נבעה מגישתו העקרונית, שנווטה
 מלכתחילה לכוון של יצירת חריג הפוטר את המדינה מאחריות בנזיקין.
 יצירתו של חריג כזה הצריכה הגדרות עקרוניות של סוג הפעילות והתנאים
 להיווצרותו של הפטור, ללא יצירת חסינות רחבה מדי. אולם, אם אמנם
 יצירתו של חריג כזה מיותרת אפילו בהתחשב במטרתו הסופית של בית-ה־
 משפט, מטרה של פטור מאחריות, רומה שיש להעמיד את השאלה בניסוח
 שונה במידת מה ואף לבדוק את נכונות הנימוקים התומכים בתוצאה הסופית

 אליה הגיע בית-המשפט.
 בקונטקסט של סוגיית קיומה של חובת זהירות, הגדרת נושא הדיון אינה
 בהכרח כה רחבה. השאלה המדויקת היא האם־ חבה רשות ציבורית, שתפקידה
 לפקח על פעילותו של צד גי, חובת זהירות כלפי מי שנפגע באופן ישיר
 מביצוע פעילות מזיקה על-ידי אותו צד ג׳ כאשר המפקח עצמו יכול היה,
 על-ידי הפעלת סמכות הפיקוח, למנוע את הנזק או לצמצמו. על שאלה זו
 השיב בית-המשפט העליון בשלילה תוך קביעה כי נכון, צודק וראוי לפטור
 את המדינה מאחריות. ובאשר לעשיית צדק לפרט הנפגע, מדגיש בית-המש־
 פט בפסקאות האחרונות לפסק-דינו כי ראשית, לאחר כניסתו לתוקף של
 חוק הפיצויים לנפגעי תאונות-ררכים לא יישנו עוד מקרים מסוג זה; שנית,
 כי עצם חקיקתו של החוק מלמדת על מודעותה של המדינה ועל הפעלת
 סמכותה במקרים המתאימים להסדרת הנושא בכללותו בדרך של חקיקה;
 ושלישית, כי מן הראוי שגם במקרה זה, אף שאירע קודם לכניסתו של החוק
 לתוקף, רצוי ש״קרנית״, המשמשת כיום כמבטח משנה לחברות ביטוח, תבחן

 את העניין.
 פיתרון המקרה הפרטי בדרך זו אין בו כדי לעמעם את הצורך בבדיקה
 מחודשת של השאלה הכללית שהוצגה לעיל - האמנם ראוי, צודק ונכון
 לפטור את המדינה מחובת זהירות. ניתוח כלל נימוקיו של בית-המשפט
 לעומק מצריך דיון נפרד ונסתפק כאן במספר הערות בלבד. סיכומן יעלה, כי
 ספק אם הנימוקים שנתן בית-המשפט העליון לביסוס מסקנתו השלילית, הן
 הנימוקים שבדיני נזיקין והן אלו שבשיקולי מדיניות ציבורית, הן המערכתי
 ים והן הפרגמטיים, כולם במצטבר וכל אחד מהם לחוד יש בהם כדי לשכנע.
 1. החלטות הכרוכות בשיקול-דעת אינן כולן בהכרח כאלה הניתנות
 לסיווג בקטיגוריה אחת. יש הבדל בין החלטה הקובעת מדיניות עקרונית
 כללית, כלכלית או אחרת - מיסוי רווחי הבורסה, למשל, החלטה המטילה
 חובת שירות צבאי או לאומי, החלטה העוסקת בנטל תשלום מיםים, החלטה
 בדבר סדרי עדיפות בפעילות המשטרה המכוונת ללכידת פושעים, החלטה
 בדבר הקמת בית-םפר או סלילת כביש - לבין ההחלטה בה מדובר כאן.
 ההבדל אינו מתבטא רק ברמת קבלת ההחלטה או בהיקף השלכותיה. אמת,
 גם החלטתו של המפקח היתה כרוכה בהפעלת שיקול-דעת ובאיזון בין
 שיקולים שונים. זו לא היתה החלטה קלה כלל״5. אולם היא שונה במהותה,
 באופיה, בדרגת הקרבה (ה״לא משפטית״ כלשונו של הנשיא שמגר) בין
 המפקח לבין הנפגעים הפוטנציאליים ואף במספרם, זהותם והיקף נזקיהם של
 נפגעים אלו״. הדגשת אלמנט הפיקוח חסרה בפסק-הדין. מודגשים בו
 אלמנטים המייחדים החלטות שבשיקול-דעת באופן כללי, שייתכן והפיקוח
 במקרה שבפנינו אכן עונה עליהם, אך אין מודגשים הקווים בהם מתייחד

 דווקא מקרה זה, בהבדל מהמקרים האחרים ששמשו כאסמכתא.
 2. באשר להשוואה למצב המשפטי בארה״ב ובאנגליה יש לזכור כי
 בארה״ב כפוף הנושא להסדר תחיקתי, ולו גם חלקי, המשליך על שיקולי
 מדיניות בתחומים קרובים, ואילו באנגליה נובעת הגישה המצמצמת בעיקרה
 מן ההסתייגות מהכרה בחובת זהירות מקום שמדובר בנזק כלכלי טהור״.
 בארץ, לעומת זאת, הפגין בית-המשפט העליון עד עתה גישה מרחיבה

 מנחינהמסנטיח עדינה
 היהה הלכהסאינה
 מוציאה m ההחלטה
 הסלטוניחסנסיקולדעת
 מגדודי!׳ הנזיקין.
 האחידות העיוניחהיחה
 נסנות והתוצאה הוצויה
 מבחינת המדיניות הנללית
 לאהיתהנננמת

 נחלתה סל עוולה
 הוסלנותסהיאמאנסות
 אנחנהוסיוונ.העוולה
 נוחחה פחח לקניעה סונה
 לננ׳ סוני מקוים סונים,
 נאסוומתההנסטה
 נהנדוחם נחונה לסיקול
 דעחוסלניחהמסנט
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