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מומחי

בוחרים את פסקי הדין 

עבודה
עו"ד ארנה לין

משרד עורכות דין
ארנה לין ושות'

נזיקין
עו"ד אסף פוזנר

שותף במשרד כהן,
וילצ'יק ,קמחי ושות'

מיסים
עו"ד מאיר מזרחי

מתמחה במיסוי מקרקעין

חוזים
פרופ' נילי כהן

חברת האקדמיה הלאומית
למדעים; מופקדת הקתדרה
לדיני חוזים השוואתיים,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

זכויות אדם
עו"ד ענבל רובינשטיין

לשעבר הסנגורית הציבורית
הארצית; יו"ר הפורום למשפט
חוקתי וזכויות אדם של
לשכת עורכי הדין

עורך הדין
החשובים בשנת 2013

פלילי
פרופ' מרדכי קרמניצר

סגן נשיא המכון הישראלי
לדמוקרטיה

תאגידים
עו"ד דליה טל

שותפה בכירה במשרד
עו"ד מיתר ,ליקוורניק ,גבע,
לשם ,טל ושות'

חוקתי
פרופ' ידידיה שטרן

סגן נשיא המכון הישראלי
לדמוקרטיה ופרופסור
למשפטים באוניברסיטת
בר־אילן

קניין
פרופ' מיגל דויטש

פרופסור מן המניין
באוניברסיטת תל אביב;
משמש כיועץ במשרד עורכי
דין מיתר ,ליקוורניק ,גבע,
לשם ,טל ושות'

חוקתי
פרופ' סוזי נבות

בית הספר למשפטים,
המסלול האקדמי -
המכללה למינהל
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חוקתי

 /סוזי נבות

בג"ץ  4921/13אומ"ץ ואח' נ' ראשי עיריית רמת השרון ונצרת עילית (;)14.10.13
שופטים :אשר גרוניס ,מרים נאור ,עדנה ארבל ,אליקים רובינשטיין ,אסתר חיות ,ניל הנדל ,צבי זילברטל

להדיח את ראש הרשות?
חובה!
למרות הבעייתיות הגלומה בו ,פסק הדין החדשני בעניין ראשי הרשויות השיג את מטרתו:
בית המשפט קבע כי מספרם ההולך וגדל של כתבי אישום נגד ראשי רשויות מחייב
את התערבותו של המחוקק האחרון אכן הגיב והתערב ,וכך ראוי שיעשה

נ

שישה שופטים כנגד דעתו החולקת של הנשיא אשר גרוניס  -חייב
תחיל מהסוף .בחודש שעבר עבר בכנסת בקריאה שלישית
את העברתם מתפקידם של ראשי העיריות של נצרת עילית ושל
תיקון לחוק שנועד להסדיר את השעייתם של ראשי רשויות
רמת השרון לאחר שהוגש נגדם כתב אישום (כך נעשה גם בפסק
שהוגש נגדם כתב אישום ,מהלך שיזם שר הפנים גדעון סער בעקבות
דין מאוחר יותר נגד ראש עיריית בת ים) .הב־
בג"ץ ראשי הרשויות .גם בלא לדבר על ההסדר
סיס המשפטי לקביעת בית המשפט נמצא בסעיף
עצמו  -ובפרט על השאלה אם הסדר שיש בו
(22א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
"ועדה" שאמורה לבחון אם יש להשעות ראש
פסק הדין של ראשי
רשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה־ .1975על פיו,
עיר הוא הסדר רצוי  -פסק הדין החדשני השיג
הרשויות מצטרף
אם נוכחה המועצה המקומית כי ראש הרשות
את מטרתו .טרם יבשה הדיו והנה יש תוצאות
בשטח; אחד מראשי הערים יצא מרצונו לנבצ־ לקבוצה קטנה וייחודית
מתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של
ראש רשות וסבורה היא שבשל כך אין הוא ראוי
רות זמנית .העיקר שהמחוקק הרים את הכפפה ,של פסקי דין העוסקים
לכהונתו ,רשאית היא להעבירו מכהונתו.
והוא מסדיר את הסוגיה העקרונית ומעגן את
במה שראוי כי ייעשה
פסק הדין העיר מתרדמתן את הלכות דרעי
עיקרי פסק הדין בחקיקה .בית המשפט קבע כי
במקומותינו .אך כפי
ופנחסי משנות ה־ ,90שם קבע בית המשפט
מספרם ההולך וגדל של כתבי אישום נגד ראשי
העליון כי מוטלת "חובה" על ראש הממשלה
רשויות מחייב את התערבותו של המחוקק .המ־
שאמר השופט חשין
להעביר מתפקידו שר או סגן שר שגובש נגדם
חוקק אכן הגיב והתערב ,וכך ראוי שיעשה .זו
בעניין אחר ,מוטב
כתב אישום בעבירות חמורות .גם סעיף החוק
תמצית הדיאלוג החוקתי שבין הרשויות.
פסק הדין שניתן באוקטובר  ,2013זמן קצר שהסוגיה הייתה מוכרעת הרלוונטי שעסק בענייני שרים וסגני שרים קבע
לפני הבחירות לרשויות המקומיות  -ברוב של במקום אחר ובדרך אחרת כי ראש הממשלה "רשאי" להעביר מכהונתו
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בת ים .שלמה לחיאני

שר או סגן שר .פסקי הדין של דרעי ושל פנחסי הופנמו במערכת
הפוליטית כך שמאז ועד היום כל שר וסגן שר שהוגש נגדם כתב
אישום ראו לעצמם חובה להתפטר עוד בטרם הוגשה עתירה להע־
בירם מכהונתם .בכך הצליחה הנורמה להשתרש בחיים הציבוריים.
ניסיונות שנעשו במשך השנים להרחיב את ההלכה ולחייב הפסקת
כהונה של שרים גם כאשר לא גובש נגדם כתב אישום  -כשלו.
אלא שהשימוש בפסקי הדין של דרעי ושל פנחסי במקרה של
ראשי רשויות אינו מובן מאליו .שם דובר בהפסקת כהונתו של שר
(או למשל בפרשת אייזנברג  -בכהונה של מנכ"ל משרד) ,היינו מי
שמונו לתפקידם מכוח החלטה מינהלית .במקרה של ראשי הרשויות
מדובר בהפסקת כהונה של מי שנבחר לתפקיד בבחירות ישירות.
כאשר עוסקים בהעברה מכהונה של מי שנבחר לתפקיד בבחירות,
משקלה של הזכות לבחור ולהיבחר חייב להיות גבוה בשל העיקרון
הדמוקרטי .בית המשפט קבע כי נוכח התגברות התופעה של הגשת
כתבי אישום נגד ראשי רשויות מקומיות ובהתחשב בשיקולי שלטון
החוק ,טוהר המידות ואמון הציבור בנבחריו" ,דומה כי יש להחיל
אמות מידה דומות לאלה שהוחלו בפרשות דרעי־פנחסי גם על נב־
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צילומים :פלאש 90

חרי ציבור ברשויות המקומיות".
חרף העובדה כי ראשי ערים ,בדומה לחברי כנסת ,הם נבחרי ציבור,
פסק הדין מקרב את ראשי הערים למעמדם של שרים דווקא ומרחיק
אותם ממעמדם של חברי הכנסת  -אשר בעניינם אין "חובה" להע־
ברה מכהונה עם הגשת כתב אישום נגדם .המשנה לנשיא מרים נאור
קובעת כי "הוראה מקבילה (לסעיף  22לחוק הרשויות המקומיות,
ס"נ) אינה בנמצא לגבי חברי כנסת או ראשי ועדות הכנסת" .עיון
בתקנון הכנסת מגלה כי סעיף (3א) לתקנון קובע כי ועדת הכנסת
"רשאית" לקבוע כי ח"כ לא יהיה מועמד לתפקיד יו"ר הכנסת או
סגן יו"ר הכנסת ,בין היתר אם גובש נגדו כתב אישום .סעיף דומה
קיים גם בעניין כהונה לתפקיד יו"ר ועדה (סעי ף  )107וכנציג הכ�נ
סת בוועדת המינויים (סעיף  63לתקנון הכנסת) .דהיינו ,אמנם אין
בנמצא כל סמכות שבשיקול דעת המאפשרת העברה מכהונה של
חבר כנסת על דרך של הטלת חובה כפי שקיימת בעניין שרים ורא־
שי ערים ,אבל היא קיימת לעניין כהונה בתפקיד יו"ר הכנסת או
יו"ר ועדה .שאלת מעמדו החוקתי של ראש עירייה ,בהתחשב בכך
שהוא נבחר ישירות על ידי הציבור ,היא שאלה חוקתית מרתקת,
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נצרת עילית .שמעון גפסו

רמת השרון .יצחק רוכברגר

נגדו כתב אישום ,אולם הסנקציה של הדחה
ובפסק הדין נותרו סביבה שאלות רבות .למשל,
מכהונה של נבחר ציבור במקרה של הגשת כתב
שר שהורחק מכהונתו ולאחר מכן זוכה במשפטו
היה אפשר להגיע
אישום נראית במקרה זה בעייתית במיוחד ,גם כי
יוכל לחזור ולהתמנות כשר  -כפי שהיה במקרה
לתוצאה ראויה בדרך
הדחה של ראש עירייה שמורה בחוק למקרים של
של שר החוץ ליברמן לאחרונה  -בעוד שראש
אחרת .לטעמי ראוי
הרשעה עם קלון.
עירייה שהורחק לא יוכל לחזור לתפקידו.
נדמה שהיה אפשר להגיע לתוצאה ראויה בדרך
פסק הדין שחייב את הדחתם של ראשי העי־ לאמץ פתרון של נבצרות
אחרת .לטעמי היה ראוי לאמץ פתרון של נבצרות
ריות איפשר להם  -באותה נשימה  -להתמו־
במקום הדחה ,הליך
במקום הדחה ,הליך הקיים בחוק הרשויות המ־
דד בבחירות לרשויות המקומיות .השופטים לא
הרשויות
בחוק
הקיים
קומיות וכמובן זכור היטב עוד מתקופתו של הנ־
מצאו דרך משפטית למנוע מהם את ההתמו־
שיא קצב .סעיף (14ג) לחוק הרשויות המקומיות
דדות ,אף על פי שחיפשו אותה .ראשי העיריות
המקומיות וזכור
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) קובע
התמודדו ונבחרו מחדש ,חלקם ברוב גדול .אלא
היטב עוד מתקופתו
כי "נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו
שפסק הדין צועד צעד נוסף וקובע כי העובדה
של הנשיא קצב
למלא תפקידו ימלא סגנו ...את מקומו" .הליך
שהציבור נתן אמון בראש עירייה המואשם בפ־
הנבצרות אינו מדביק תווית שלילית לראש העי־
לילים ובחר בו מחדש ,אינה מעניקה לראש העיר
רייה ,ובכך יש יתר הקפדה על חזקת החפות .ראש העירייה שנבצר
"חסינות" מפני הדחתו מחדש ,בבחינת "דין הבוחר לא בא במקום
ממנו למלא את תפקידו בשל כתב האישום יכול לשוב לתפקידו אם
דין המשפט" .אם היה אפשר היה לחשוב כי החובה להדיח לאלתר
וכאשר יזוכה בהליך הפלילי או אם יורשע ללא קלון .מדובר בפתרון
את ראשי העיריות מבוססת בין היתר על העובדה כי כתבי האישום
שאינו בלתי הפיך וגם אינו מוגבל בזמן.
הוגשו במהלך כהונתם  -משמע שהציבור לא בחר במודע בראשי
בסופו של דבר ,פסק הדין של ראשי הרשויות מצטרף לקבוצה
עיריות המואשמים בפלילים  -הרי שהנדבך הנוסף בפסק הדין מלמד
קטנה וייחודית של פסקי דין העוסקים במה שראוי כי ייעשה במקו־
אחרת .הפעלת הכלל של חובת הדחה על מי שנבחר אישית על ידי
מותינו .אילו היו ראשי הערים מכריזים על נבצרות עם הגשת כתב
הציבור אולי מוצדקת במקרה שכתב אישום הוגש בתקופת הכהונה,
אישום או נמנעים מלהתמודד בבחירות  -לא היה צורך בפנייה לבית
אך בחירתו מחדש של מועמד שהוגש נגדו כתב אישום ,כשהציבור
המשפט .כאן יפים דבריו של השופט מישאל חשין בבג"ץ :8192/04
יודע על כך ובכל זאת בוחר בו ,עשויה לשנות את האיזון שבין האינ־
"אלא שלא כך אירע ,והנטל על בית המשפט הוטל להכריע בסוגיה
טרסים השונים ,בייחוד משום שהדחה היא מהלך בלתי הפיך .אמנם

שראוי היה לה כי תוכרע במקום אחר ובדרך אחרת".
נקבע כי חזקת החפות אינה מונעת העברה מכהונה של מי שהוגש
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סיום יחסי עבודה

(מהדורה רביעית)

מאת :ד”ר יצחק לובוצקי

המהדורה הרביעית החדשה והמעודכנת של הספר באה ליתן מענה קל ,פשוט
ומוסמך ,למגוון בעיות המתעוררות לקראת סיום יחסי העבודה .הספר ,שכבר
קנה לו מקום של כבוד בפסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון ,מלמד
צעד אחרי צעד כיצד להתמודד עם התמורות והשינויים הדרמטיים שחלו בדיני
העבודה במרוצת השנים האחרונות .לאורך  26פרקים פורס הספר לפני הקורא
את ההלכה המצויה והעדכנית בנושא של סיום יחסי עבודה על כל היבטיו:
עילות ההתפטרות ,עילות הפיטורים ,הליכי פיטורים ,שימוע ,מניעת פיטורים,
חילופי מעבידים ,פיטורי עובד ציבור ,פיצויים הקשורים בסיום יחסי העבודה,
חובת ההודעה המוקדמת ,פיצויי פיטורים ,פיצוי על פיטורים שלא כדין ,כספים
הצבורים בקופות פיצויים ופנסיה ,פיצויים מוגדלים ,מועדי התשלומים השונים
ופיצויי הלנתם .הספר מסביר את האפשרויות והזכויות השונות העומדות לפני
הצדדים ליחסי העבודה .מדובר בספר יחיד במינו ,אשר מוליך בפשטות ובבהירות
את המשתמש בו לקראת התוצאה המשפטית והניהולית הנכונה בהתמודדות עם
מצבים של פיטורים והתפטרות.
ד”ר יצחק לובוצקי הוא שופט בית הדין לעבודה בתל-אביב יפו
 420ש"ח
עסקים
ומרצה (מן החוץ) בפקולטה למשפטים ובבית הספר למינהל
במקום  477ש"ח
(כולל מע"מ ודמי משלוח)
של אוניברסיטת בר-אילן.
הספר מוגש בכריכה מהודרת ומונה כ 500-עמודים (כולל מפתחות) .מהדורה רביעית (תשע"ד.)2013-

בתוקף עד 31/1/2014

מחולל הטפסים אסקי

חדש!

ספר חובה
לכל עורך-דין
ויועץ משפטי

ON-LINE

כולל הטפסים החדשים והמעודכנים של רשות מקרקעי ישראל
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פגיעה אנושה
במאבק בשחיתות
הזיכוי של אביגדור ליברמן והזיכוי של אולמרט ברוב האישומים בשנה שעברה מחזקים את
המגמה של טיפול בכפפות משי באישי ציבור אם לא תתוקן מגמה זו ,היא עלולה להשפיע
בצורה מרחיקת לכת על היכולת של התביעה להילחם באפקטיביות בשחיתות בישראל

א

השגריר מתוקף היותו שגריר של מדינת ישראל .בית המשפט עושה
ף על פי שלא מדובר בתיק שמתיימר להיות מורה הלכה
מאמצים כבירים להתגבר על העובדה שבגרסתו הראשונה מסר זאת
משפטית אלא הוא דווקא עובדתי־ראייתי ,ואף שמדובר
השגריר בפירוש ,ולאחר מכן ביקש "להוסיף" ולא לשנות שפרטים
בבית משפט שלום ,בחרנו בתיק מדינת ישראל נ' ליברמן כתיק הפ־
ספציפיים הקשים לזכירה ,כגון שמות ומספרי חשבונות ,רשם ומסר
לילי המשמעותי של השנה .זאת משום שהצטרפותו לזיכוי (ברוב
על גבי פתק .לשם כך הוא מוכן להאמין לעד שמגמתיותו (לטובת
האישומים) בעניין אולמרט בשנה שעברה מחזקת את המגמה של
הנאשם) זועקת לשמים גם בטענה הקלושה שה־
טיפול בכפפות משי באישי ציבור .אם לא תתוקן
גיונו של הפתק הוא רק ברצון להבטיח שהמידע
מגמה זו ,היא עלולה להשפיע בצורה מרחיקת
לא ייקלט בהאזנת סתר של השלטונות המקו־
לכת על היכולת של התביעה להילחם באפקטי
האפשרות־ גרסתו של אילון נדחתה,
מיים .לפי גרסת השגריר (בבית המשפט) ,הפתק
ביות בשחיתות בישראל בכלל ,ועל
משום
השאר
בין
מוכיח אפוא שלא נאמרו דברים בעל־פה .זו גרסה
להעמיד לדין אנשי ציבור בכירים בשל עבירת
שמתבקש לדחותה; לרישום של פרטים נקודתיים
מרמה והפרת אמונים בפרט.
הסיטואציה הפוליטית
על גבי פתק בנוסף למסירת מידע בעל פה יש
את הביקורת על פסק הדין בעניין ליבר־
מן אפשר לחלק לשניים :ביקורת על קביעותיו שנוצרה בינו ובין ליברמן.
היגיון פשוט ומובהק .כמו כן ,הטענה שליברמן
העובדתיות של בית המשפט וביקורת על התו־ אם נערער באופן דומה
לא הבין ממילא שמדובר במידע שהגיע לשגריר
בתוקף תפקידו כשגריר אינה משכנעת כלל וכלל;
צאה המשפטית ,גם בהינתן העובדות שהוא את גרסתו של כל חושף
גם אם המידע הגיע לשגריר מגורמים בבלרוס,
קובע בפסק הדין.
מהקביעות העובדתיות המרכזיות ,שחיתויות ,נאבד כמעט
הרי הוא נמסר לו בשל היותו שגריר ישראל ולא
אחת
אפשרות
לחלוטין
כאדם פרטי .ועוד ,האם גורמים בבלרוס המקו־
והתמוהות ,בפסק הדין היא שאי אפשר להוכיח
רבים לליברמן צריכים את השגריר כדי להעביר
שליברמן הבין מהשגריר זאב בן־אריה שהעו־
להרשיע במצבים של
לליברמן מסרים בעניין רגיש הנוגע לו עצמו דרך
בדה שהוא מדליף לו (הבקשה מטעם המדינה
ציבורית
שחיתות
צד שלישי?
לחיקור דין שהתקבלה בעניינו) הגיעה לידיו של
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השאלה שצריכה להיות במרכז העניין היא שאלת אמיתות המידע ולא המניע לגילויו .ליברמן ואילון בבית המשפט

לעומת האמינות שייחס בית המשפט לליברמן ולשגריר ,הוא דן
ברותחין את דני אילון .גרסתו של זה נדחתה ,בין השאר משום הסי־
טואציה הפוליטית שנוצרה בינו ובין ליברמן .אלא שרבים מחושפי
השחיתויות מביאים את עדויותיהם באיחור ,ולעיתים לאחר שה־
תגלע סכסוך עבודה או סכסוך אישי עם הממונים עליהם .השאלה
שצריכה להיות במרכז העניין היא שאלת אמיתות המידע ולא המניע
לגילויו .אם נערער באופן דומה את גרסתו של כל חושף שחיתויות,
כאשר חשיפות כאלה הן ממילא רק קצה הקרחון  -נאבד כמעט לח־
לוטין אפשרות להרשיע במצבים של שחיתות ציבורית .במקום שבו
עבריין מגמתי כמו בן־אריה נהנה מאמון ,ומי שמעיד על התנהגות
שלטונית קלוקלת מוקע אל עמוד הקלון ,מוכרע המאבק בשחיתות
לטובתם של המושחתים.

ינואר 2014

צילום :פלאש 90

כאמור ,גם בהינתן העובדות כפי שקבע אותן בית המשפט ,קשה
להסכים לתוצאת הזיכוי .שכן גם לפי העובדות כפי שהציג אותן
ליברמן ,ברור שהוא הבין שהשגריר ביקש להיטיב עימו ולשם כך
עשה משהו אסור .לא ייתכן במצב דברים זה שליברמן לא היה אסיר
תודה לשגריר .ליברמן עצמו אומר שאילו היה מיידע את ועדת המי־
נויים על מה שקרה לא היו ממנים אותו ("לא צריך לקבור אותו חי",
בעדותו של ליברמן בבית המשפט)  -דהיינו ,הוא במודע מסתיר
מידע מוועדת המינויים ומהממשלה ,והוא יודע שהמידע רלוונטי
באופן מובהק .כאשר איש ציבור מסתיר במודע פרט רלוונטי שעשוי
להשפיע בצורה חד־משמעית על מינוי למשרה ציבורית ,הוא פוגע
קשות בערך מרכזי המוגן על ידי האיסור של הפרת אמונים  -תקי־
נות הפעולה השלטונית .פגיעה זו מוחמרת אם מדובר בעובד ציבור
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התביעה לא יכלה
לצפות שבית המשפט
יעניק לעובדות
ולנורמות את הטיפול
שניתן להן .הביקורת
נגדה צריכה להיות
בקשר למשך הזמן שבו
טופל התיק הכולל נגד
ליברמן ועל ההצדקה
לסגירת התיק הגדול
רם דרג ,העושה כן לאחר שקיבל טובת הנאה נכבדת מאותו אדם,
כלומר כשהוא מצוי בניגוד עניינים חריף .ליברמן לא רק חדל .הוא
עשה מעשה  -הוא הביא את המינוי לאישור בפורומים הממשלתיים
המוסמכים בזמן שהסתיר מהם מידע משמעותי .כלומר ,הוא הציג
בהתנהגותו בפורומים אלה מצג שלפיו אין דופי פוסל בבן־אריה
שעה שידע שההפך הוא הנכון .בכך הביא להטעייתם ולהכשלתם
של הפורומים הללו .מדובר במקרה יחסית נדיר ,ואפשר לראות בו
כיצד ניגוד העניינים השפיע על קבלת ההחלטה בפועל ואף נגר־
מה תוצאה הפוגעת באינטרס הציבורי .וזאת אף שלפי הלכת שבס
אפשר להרשיע על עצם קבלת ההחלטה בניגוד עניינים ,אף אם ני־
גוד העניינים לא השפיע בפועל על טיב ההחלטה עצמה .אם במצב
זה לא מדובר במרמה והפרת אמונים אך משום שאין פה "שיקולים
כלכליים כבדי משקל" (ואגב ,האם למידע משבש חקירה אין ערך
כלכלי כבד משקל?) ,מתי כן יתקיימו יסודות העבירה? ברור שאם
מקרה שבס ,על כל מאפייניו ,נהיה רף המינימום של העבירה של
הפרת אמונים  -היא מצטמקת מאוד ,באופן שאי אפשר להצדיקו.
הכלי השני בחשיבותו למאבק בשחיתות בעבירה של לקיחת שוחד
 מאבד מערכו ומכוחו.אם כן ,יש לומר שהביקורת על הפרקליטות בעקבות הזיכוי ,על
עצם הגשת התיק ,אינה מוצדקת בעליל .אין מדובר בתיק שבו לא
היה סיכוי סביר להרשעה ,ההפך הוא הנכון; התיק היה תיק חזק
שחייב הגשת כתב אישום .התביעה לא יכלה ולא הייתה צריכה לצ־
פות שבית המשפט יעניק לעובדות ולנורמות את הטיפול שבפועל
ניתן להן .דומה שביקורת על הפרקליטות צריכה להיות בקשר למשך
הזמן שבו טופל התיק הכולל נגד ליברמן ,ועל ההצדקה לסגירת התיק
הגדול  -תיק חברות הקש  -ולא על הגשת תיק השגריר .בהקשר זה
יש גם קשר בין הדברים  -ככל שעובר זמן נשחקות ראיות ,עדים
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הביקורת על
הפרקליטות בעקבות
הזיכוי ,על עצם הגשת
התיק ,אינה מוצדקת
בעליל .אין מדובר
בתיק שבו לא היה
סיכוי סביר להרשעה,
ההפך הוא הנכון; התיק
היה תיק חזק שחייב
הגשת כתב אישום
נפטרים או נעלמים ,אחרים מאבדים את נכונותם להעיד ומשנים
את גרסאותיהם ,וגדל הקושי להביא את הנאשם לדין .סחבת בטי־
פול בתיק מרכזי היא אפוא כישלון חרוץ ,שיש בו יסוד של הכשלה
עצמית ,והיא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת.
לבסוף ,כדאי להזכיר שוב את אם כל חטאת בהקשר זה  -ניסוח
העבירה המעורפל והעמום .כבר שנים אחדות שוכבת במשרד המ־
שפטים הצעת חוק לתיקון עבירת מרמה והפרת אמונים .הצעה זו
תפתור חלק גדול מהבעיות בחוק הקיים; היא תעשה קונקרטיזציה
של המעשים האסורים ובכך תפתור את הסתירה האינהרנטית שיש
בעבירה הקיימת מול עקרון החוקיות .למשל ,יהיה בה סעיף שקובע
בפירוש כאחת ההגדרות להפרת אמונים" :יצירת מצג־שווא בקשר
עם מילוי תפקידו או תוך שימוש במעמדו כלפי עובד ציבור אחר ,או
מסירת דיווח כוזב לעובד ציבור אחר ,לרבות הסתרת מידע שבנסי־
בות העניין היה מוטל עליו לגלותו לעובד הציבור האחר ,כאשר יש
בכך כדי להשפיע על שיקול־דעתו של עובד הציבור האחר במילוי
תפקידו".
יש לפעול לחקיקה מהירה של התיקון לסעיף הפרת האמונים ,כי
דומה שבתי המשפט מתקשים להתמודד עם הסעיף הנוכחי .הצי־
פייה להבהרת התחום האסור על ידי פרשנות שיפוטית נכזבה ומו־
צתה .השארת האיסור על כנו בנוסחו הקיים היא בה בעת פגיעה
מתמשכת במאבק בשחיתות ,בעקרון החוקיות ובתפקיד של דיני
העונשין להדריך התנהגות .על משרד המשפטים והממשלה מוט־
לת החובה לתקן את המעוות באמצעות יוזמה לחקיקה ,ועל הכנסת

יהיה להשלים את המלאכה.
עו"ד עמיר פוקס ,חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה
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 /ענבל רובינשטיין

בג"ץ  7146/12אדם ואח' נ' הכנסת ואח' ( ;)16.9.13שופטים :אשר גרוניס ,מרים נאור,
עדנה ארבל ,סלים ג'ובראן ,אסתר חיות ,יורם דנציגר ,עוזי פוגלמן ,יצחק עמית ,ניל הנדל

כבוד ,אדם
חשיבותו של פסק הדין שביטל את התיקון לחוק אשר איפשר להחזיק מסתננים
במשמורת לתקופה של שלוש שנים אינה בקביעות המשפטיות שבו חשיבותו הגדולה היא
ברוח הנושבת ממנו ובמסרים הראויים שהוא מעביר בפסק דינו החזיר בג"ץ את הכבוד
לא רק למבקשי המקלט אלא למדינת ישראל כולה

ה

הבחינה החוקתית של ההסדר ועמידתו בתנאי פסקת ההגב־
רכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון החליט פה
לה שבחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו נעשתה בזהירות וביסודיות,
אחד להכריז על בטלותו של ההסדר שקבעה הכנסת בתיקון מס'
צעד אחר צעד .בית המשפט הביע ספק רב אם התכלית של "בלימת
 3לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,אשר איפשר להחזיק מ�ס
תופעת ההסתננות"  -שמשמעותה המעשית היא כליאה המונית
תננים במשמורת לתקופה של שלוש שנים .נקבע כי ההסדר אינו חוקתי
בתנאים קשים של גברים ,נשים וילדים שלא פשעו ואינם מסו־
שכן הוא "פוגע פגיעה אנושה ולא מידתית בזכות לחירות אישית ,שהיא
כנים ,רק כדי להרתיע אחרים  -היא אכן תכלית ראויה .נקבע כי
זכות יסוד של כל אדם באשר הוא אדם" .שמו של פסק הדין  -אדם נגד
כליאה לתקופה ארוכה היא פגיעה קשה ביותר,
הכנסת  -מבטא טוב מכל את תמצית רוחו.
בעלת עוצמה גבוהה ורבה בזכויותיהם של מב־
חשיבותו של פסק הדין אינה בקביעות המש־
קשי המקלט ,בחירותם ,בכבודם ,בגופם ובנפשם.
פטיות שבו .אלה מבוססות היטב על כללי הדין
הבינלאומי ועל עקרונות המושרשים בפסיקת למרבה הצער ,תקוותם
כל תשעת השופטים הגיעו למסקנה כי פגיעה זו
אינה מידתית ,שכן התועלת שבצידה אינה שקו־
בית המשפט העליון .מדינת ישראל הרי החלי־
של שופטי ההרכב
לה כלל לעוצמת הפגיעה ומשום שניתן להשיג
טה שלא לבדוק בקשות פרטניות להכרה במב־
נכזבה .בטרם יבשה
את המטרות גם באמצעים שפגיעתם פחותה.
קשי מקלט כפליטים ,אלא להחיל על מרביתם
של
דינו
פסק
על
הדיו
בית המשפט חזר והדגיש את קיומה של גדר הג־
את העיקרון הבינלאומי של "אי החזרה" ,שמ־
בול בין ישראל למצרים המשמשת מחסום פיזי
שמעותו היא כי המדינה לא תגרש אדם למקום בג"ץ ובניגוד גמור לרוחו
שבו נשקפת לו סכנה .זה שנים ההלכה בעניין ולקביעותיו ,תוך היתלות יעיל למניעת המשך ההסתננות; את הירידה הד־
רסטית במספר המסתננים עד כדי עצירה כמעט
חד־משמעית :אין להחזיק אדם במעצר אם אי
אפשר לגרשו בתוך זמן סביר .סמכות המעצר בדעות היחיד של הנשיא
מוחלטת של התופעה; את העובדה כי כליאה של
היא סמכות נלווית בלבד לצורך הגשמתו של גרוניס ושל השופט הנדל 2,000 ,מסתננים לא תרחיק מהרחובות את רבבות
המסתננים האחרים שכבר שוהים בהם ולא תקל
הליך הרחקה אפקטיבי .בהיעדר כוונה לגרש נחקק תיקון מס'  4לחוק
את מצוקתם של תושבי שכונות דרום תל אביב.
בעתיד הנראה לעין ,המעצר הממושך שהחוק
הסתננות
למניעת
בהתחשב בכל אלה ,ובמצב הנוכחי שבו שיעור
מאפשר אינו יכול לעמוד.
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לכות אלה באמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה" .לא יימצא חולק
על כך שהמדינה אינה יכולה לשקוט על שמריה ושעליה להתמו־
דד עם תופעה מורכבת זו .זו אינה אך סמכות רשות המסורה למ־
דינה; זוהי חובה המוטלת עליה כלפי אזרחיה ותושביה .פתרונות
קסם אינם בנמצא ."...אשר למחדלי הרשויות בטיפולן במצוקתם
של תושבי דרום תל אביב ,מבהירה השופטת עדנה ארבל" :אל
לנו לפתור עוול אחד ביצירת עוול אחר .לא נוכל לשלול זכויות
יסוד בסיסיות ובה בעת לפגוע ביד גסה בכבוד האדם ובחירו־
תו במסגרת פתרון לבעיה הדורשת פתרון מערכתי־מדיני הולם".
המשנה לנשיא מרים נאור כותבת" :יכולה זאת להיות שעתה היפה

המסתננים אינו עולה על אחוז אחד מאוכלוסיית ישראל ,הביאה
הבחינה החוקתית לפסילת הוראת החוק ולהצהרה על בטלות ההס־
דר כולו .בהמשך לכך הורה בג"ץ לבדוק פרטנית ולשחרר את כל הכ־
לואים בתוך  90יום ממתן פסק הדין.
חשיבותו הגדולה של פסק הדין היא ברוח הנושבת ממנו ובמסרים
הראויים שהוא מעביר" .עלינו לזכור כי אלה שכבר באו בשערינו -
מצויים עמנו .הם זכאים לזכות לחירות ולזכות לכבוד המוקנות בחוק
היסוד לכל אדם ,באשר הוא אדם" .אמנם בית המשפט לא הכריע
במחלוקת אם מדובר במסתננים מהגרי עבודה ,כטענת המדינה ,או
בפליטים הנסים על נפשם כטענת העותרים ,וסבר כי התמונה כנ־
ראה מורכבת יותר .אולם רוב השו־
פטים ציינו כי יש להביא בחשבון את
העובדה שמרבית מבקשי המקלט
הגיעו מארצות אשר תנאי החיים
בהן קשים ביותר ומצב זכויות האדם
בהן בכי רע ,כמו גם את הזוועות
שהיו מנת חלקם בדרך הארוכה
שעברו עד כאן ..." .משהגיעו הללו
אל גבולנו ,חבולים בנפשם ובגו־
פם ,צריכים היינו לקבלם ...לחבוש
את פצעיהם בגוף ובנפש ,להתייחס
אליהם ברוחב לב ובמידת החמלה
בכל הקשור לעבודה ,רווחה ,בריאות
וחינוך ,"...כתב השופט יצחק עמית.
חלק מהשופטים אף הזכירו לקחים
היסטוריים מעברו של העם היהודי,
שאף בניו היו פליטים מבקשי מקלט
צילום :פלאש 90
צעדת מחאה של פליטים סודנים נגד מתקן "חולות" שבנגב ,בחודש שעבר
שאינם רצויים באף מדינה ..." .אסור
של המדינה ,שבמציאות שנכפתה עליה תשכיל למצוא פתרונות
לנו לשכוח את ערכינו הבסיסיים ,הנשאבים מהכרזת העצמאות,
הומאניים ,פתרונות התואמים לא רק את המשפט הבינלאומי אלא
ואת חובתנו המוסרית כלפי כל אדם באשר הוא ,כפי שהם חרוטים
גם את התפיסה היהודית".
על תבניות הבסיס של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית" ,העירה
למרבה הצער ,תקווה זו נכזבה .בטרם יבשה הדיו על פסק דינו של
השופטת ארבל לקראת סיום .בכך החזיר בג"ץ את הכבוד לא רק
בג"ץ ,ובניגוד גמור לרוחו ולקביעותיו ,ותוך היתלות בדעות היחיד
למבקשי המקלט אלא למדינת ישראל כולה.
של הנשיא אשר גרוניס ושל השופט ניל הנדל ,נחקק תיקון מס' 4
לא פחות חשובה היא הביקורת הנוקבת שמותח פסק הדין על
לחוק למניעת הסתננות .עיקריו הם מתן סמכות לעצור מסתננים
רשויות המדינה .השופטת אסתר חיות מציינת כי מדינת ישראל
לתקופה של שנה שלמה וסמכות להחזיקם ב"מרכז שהייה" לתקופה
נותרה הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם ללא מדיניות הגי־
בלתי מוגבלת וללא ביקורת שיפוטית .המדינה עשתה כל שביכולתה
רה סדורה .פתרונות אד־הוק אינם תחליף להסדרה חקיקתית כו־
לעכב את בחינת עניינם של רוב המוחזקים במשמורת .במקום לש־
ללת ולמחשבה ארוכת טווח שתהיה בה התמודדות ראויה עם שלל
חרר את העצורים שהוחזקו במתקן סהרונים ,כמצוות בג"ץ ,הועברו
האתגרים שתופעת ההגירה מציבה לחברה הישראלית .השופט
מאות מהם ל"מרכז שהייה" סמוך ,הנבדל אך במעט מכלא ממש .נגד
עוזי פוגלמן תוהה אם המדינה רשאית להיתלות בהשלכות הש־
הסדר זה הוגשה עתירה נוספת .פסק הדין בעתירה זו יבהיר ,אולי,
ליליות של תופעת ההסתננות בשנים האחרונות כצידוק לנקיטת

מהו בדיוק "חוק עוקף בג"ץ".
אמצעים פוגעניים ,וזאת מבלי שנעשה ניסיון להתמודד עם הש־
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חוקתי

 /ידידיה שטרן

ע"א  8573/08עוזי אורנן ואח' נ' משרד הפנים ואח' ( ;)2.10.13שופטים :אשר גרוניס ,חנן מלצר ,עוזי פוגלמן

אין לאום ישראלי
בשנת  2013התבקש בית המשפט העליון לשוב ולהכריע אם ישראליות
היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית בית המשפט קובע כעובדה כי הדין
הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית

ח

השופט נעם סולברג ,בדונו בעתירה כשופט מחוזי ,דחה אותה
ידת הזהות ממשיכה להעסיק את שוק הרעיונות בישראל.
משום שסבר שהסוגיה היא בעיקרה מדינית־לאומית־חברתית ולאו
מעת לעת מבקש מי מבעלי המחלוקת לקדם את עמדתו בא־
דווקא משפטית .השאלה אם קיים לאום ישראלי מובחן אינה עניין
מצעות הכרעה שיפוטית שתאמץ את העדפותיו .פרטי הדת והלאום
שלבית המשפט יש יתרון יחסי להכרעה בו ,וההשלכות של יצירת
במרשם האוכלוסין הם אחת הזירות שבהן מתנהל המאבק רב הש־
הסטטוס החדש הן הרות גורל על דמותה של המדינה ,על אופייה
נים בעניינים "של עם ולאום ,של דת ומדינה ,של גיור כהלכה ושלא־
ועל עתידה .ואולם בית המשפט העליון החליט שהנושא שפיט (לא
כהלכה ,של מיהו יהודי ומיהו שאינו יהודי" (פרשת גולדמן) .ובכן,
רק מהבחינה הנורמטיבית אלא גם מהבחינה המוסדית) ,שהרי סעי־
השרשרת נמשכת; בשנת  2013התבקש בית המשפט לשוב ולהכריע
פיו של מרשם האוכלוסין נידונו פעמים רבות בעבר בבתי המשפט.
 לאחר שהעניין כבר נידון לפני למעלה מארבעה עשורים (בענייןלפיכך פנה בית המשפט לדון בגוף העניין.
טמרין) לפני הנשיא אגרנט  -בשאלה אם ישראליות היא רק קטגו־
העותרים טענו כי דגם הלאומיות הראוי הוא של לאומיות אזר־
ריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית.
חית ,על פיה הלאום והאזרחות חד הם .כך למשל
העותרים  -ובהם עוזי אורנן ,אורי אבנרי,
בצרפת כל האזרחים הצרפתים הם בני הלאום
שולמית אלוני ,יהושע סובול וגם כמה אזרחים
הצרפתי ,ומי שאינו אזרח המדינה לא יכול להיות
ערבים  -ביקשו שיינתן פסק דין הצהרתי כי
בן הלאום .העותרים מתנגדים לדגם החלופי של
הם בני הלאום הישראלי .לשיטתם יש לשנות האם קיים לאום ישראלי
לאומיות אתנית־תרבותית ,שבה ההשתייכות
את תוכנו של פרט הלאום במרשם האוכלוסין:
"בשטח" ,גם אם החוק
ללאום נגזרת ממאפיינים אובייקטיביים משו־
במקום הקטגוריות האתניות והדתיות "יהודי",
"ערבי" או "דרוזי" שמציינות כיום את הלאום ,טרם הכיר בו? התשובה
תפים ,כגון :שפה ,דת ,תרבות וזיכרון היסטורי
קולקטיבי.
ייקבע "לאום המדינה במובנו המשפטי" ,קרי:
שלילית .אין ספק כי
בית המשפט מכריע ,כעניין שבעובדה ,כי הדין
"ישראלי" .אף שלרישום עצמו משמעות טכ־
הכרעת בית המשפט
הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית.
נית בלבד ,העותרים מתאמצים לשנותו זה שנים
ההעדפות
את
תואמת
יש לכך ראיות מוחצות; למשל ,מרשם האוכלוסין
רבות ,משום שלדעתם הרישום הנוכחי ,המתמ־
קד כאמור במוצא אתני־דתי ,הוא "מכשיר שיוך" של רוב מכריע של אזרחי עצמו מכיל הפרדה בין "אזרחות" ו"לאום" ובכך
מעיד כי אין זהות בין השניים ,כי האזרחות היא
המזמן ומאפשר פגיעה בשוויון בין קבוצות אז־ ישראל ,ערבים כיהודים
ישראלית ואילו הלאום הוא אתני־תרבותי.
רחים בעלי מוצא אתני שונה  -יהודים וערבים.
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ואולם האם קיים לאום ישראלי "בשטח" ,גם אם החוק טרם הכיר
בו? יש לכך חשיבות רבה משום שבפרשת טמרין קבע הנשיא אג־
רנט כי לשם מתן פסק דין הצהרתי על קיומו של לאום ישראלי יש
להוכיח את קיומו בקריטריונים אובייקטיביים .לא די שהעותרים
מרגישים ,סובייקטיבית ,בני לאום ישראלי .בית המשפט הכריע בש־
לילה 65 :שנות ריבונות ישראלית לא הצמיחו לאום חדש ,ישראלי,
שבו שותפים בני דתות שונות וקבוצות אתניות שונות.
האם קריאת המציאות של בית המשפט נכונה? ביקשתי לבדוק
זאת דווקא אצל אזרחי ישראל הערביים.
ח"כ מוחמד ברכה אמר לי שכשהוא רואה קבוצה של ערבים מה־
לכים בחוצות בירה אירופית ,הוא מזהה ממרחק מי מהם ערבי יש־
ראלי .אני מעיד על עצמי כי בראותי קבוצת יהודים מהלכת בחוצות
מנהטן אבחין בישראלי שביניהם .לא קל לקבוע כיצד אנו מזהים
את הישראלים ,אך גם בהיעדר קריטריון ברור ,דומה שקיים אפיון
מובחן של ישראליות בתוך קבוצת הלאום הערבית ובתוך קבוצת
הלאום היהודית .אבל האם די בכך להכריז על קיומו של לאום יש־
ראלי המשותף לשתי הקבוצות האתניות גם יחד?
פניתי לח"כ אחמד טיבי .שאלתי אותו אם לדעתו הוא ואני שייכים
לאותו לאום .הוא חשב שאני מתבדח .משהבהרתי את רצינות השא־
לה השיב בנחרצות :אנחנו בעלי אותה אזרחות אך הלאומיות שלנו
שונה .כמוני כמו ח"כ טיבי :שנינו מסכימים כי בהיותנו אזרחים יש־
ראלים ,על המדינה להתנהג כלפינו ,בהקצאת זכויות וחובות ,באופן
שוויוני .בהיעדר נסיבות מיוחדות שיוצרות שוני רלוונטי בין יהודי
וערבי (למשל פטור לערבים משירות בצבא) ,אסורה כל הפליה על
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בסיס דתי־אתני (או אחר) .אבל שנינו גם מסכימים כי מעגלי הזהות
הלאומית שלנו נפרדים ושונים זה מזה בתשתיות העומק שלהן .אין
ספק; הכרעת בית המשפט תואמת את ההעדפות של רוב מכריע של
אזרחי ישראל  -ערבים כיהודים.
מטרתם של העותרים נאצלת :למנוע הפליה לרעה של ערביי יש־
ראל .ואולם הדרך שבה בחרו לממש את מטרתם  -הכרה בקיומו של
לאום ישראלי  -היא מופרכת .בית המשפט מצביע על כמה מהש־
לכותיה מרחיקות הלכת :נגזר ממנה צמצומה של היהדות לממדים
של דת ,בניגוד לדעה הרווחת ובניגוד לתפיסות היסוד של הציונות
והוגיה המרכזיים ובראשם הרצל; היא תפצל את היהדות ללאומים
שונים (ישראלי ,אמריקאי וכו') ,וייווצר נתק בין יהודי ישראל ויהודי
התפוצות; אזרחי ישראל היהודים ייאלצו לבחור את מעגל השיוך
שלהם  -ישראלים או יהודים  -זאת בהנחה הסבירה שאדם אינו
יכול להיות בעל שתי זהויות לאומיות .הוא הדין בערביי ישראל
שיאבדו את זהותם הלאומית הייחודית וייאלצו להיות ישראלים
בלאומיותם; וישראל תפסיק להיות מדינת לאום של העם היהודי,
והגדרתה החוקתית של המדינה כ"יהודית ודמוקרטית" תהפוך לאות
מתה.
מייסדי המדינה חשבו כי עצם הקמתה יפתור את חידת הזהות
הלאומית שהטרידה את יהדות הגולה .התברר כי ההפך הוא הנכון;
הריבונות מכוננת את זירת המאבק על הזהות בהעניקה לו ממד קו־
נקרטי .אורנן וחבריו מבקשים לפתור את החידה באמצעות מחיקת
הזהות הלאומית היהודית .בית המשפט ,ורוב מכריע של יהודי יש־

ראל והתפוצות ,מתנגדים לכך .המשך בוודאי יבוא.
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ע"א  7663/11דדון נ' חדד ( ;)29.4.13שופטים :יורם דנציגר ,עוזי פוגלמן ,דפנה ברק־ארז
ע"א  5054/11ספיר וברקת נדל"ן (הולילנד) בע"מ נ' עו"ד אמסטר ( ;)7.3.13שופטים :מרים נאור ,צבי זילברטל ,אורי שהם

אשמה ,נטילת סיכון
ומציאות חוזית
שני פסקי הדין המרכזיים שניתנו השנה בתחום החוזים עסקו בסוגיית הטעות,
והתעוררה בהם בעיה של נטילת סיכון במקרה הראשון אושר ביטולו של החוזה ,ואילו בשני
הושאר החוזה על כנו בשני המקרים הופעלו שיקולים מוצדקים

ש

ני פסקי הדין המרכזיים בחוזים שניתנו בשנת  2013עסקו
בסוגיית הטעות .בשניהם התעוררה בעיה של נטילת סי־
כון .במקרה הראשון אושר ביטולו של החוזה; בשני הושאר החו־
זה על כנו .בשני המקרים הופעלו שיקולים מוצדקים המבארים את
אופן פעולתה של טענת הטעות החוזית.
בע"א  7663/11דדון נ' חדד ( )29.4.2013נחתם הסכם פשרה ,שאף
קיבל תוקף של פסק דין ,בין תושב חוץ למשקיעים שתבעו להשיב
את כספם עם כישלון העסקה .הסכם הפשרה נחתם בתום פגישה
בין הצדדים שבה נכחו גם עורכי דין .סכום הפשרה היה גבוה בה־
רבה מהסכום המקורי שהמשקיעים העבירו לתושב החוץ ומהסכום
שנתבע .תושב החוץ ביקש לבטל את ההסכם ,שכן הוא טעה לחשוב
שהוא מיוצג בפגישה על ידי עורך הדין שהיה שותף למהלכי הפש־
רה (ואשר ייצג אותו בעבר) .הסתבר שעורך הדין נכח בפגישה רק
על רקע היכרותו הארוכה עם שני הצדדים .על כן תושב החוץ נכח
בפגישה שבה לא יוצג על ידי עורך דין ,בעוד המשקיעים מיוצגים על
ידי עורך דין מטעמם .בית המשפט המחוזי (השופטת רות רונן) קבע
שביטול ההסכם מוצדק בשל טעות שהצד השני ידע או היה עליו
לדעת עליה (סעיף (14א) לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג־,)1973
ובית המשפט העליון אישר זאת (השופטים עוזי פוגלמן (שכתב את
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פסק הדין המרכזי) ,יורם דנציגר ודפנה ברק־ארז) .השופט דנציגר
שהסכים לתוצאה הוסיף כמה נקודות עקרוניות בנוגע לייחודו של
הסכם פשרה ולאפשרות ביטולו :הסכם פשרה מבוסס על קניית סי־
כון .ככל שמדובר אך ורק בטעות לגבי הערכת הסיכונים והסיכויים
ובהבנה מאוחרת שהפשרה אינה מוצלחת מבחינתו של הצד המבקש
להשתחרר מההסכם ,הרי מדובר בטעות בכדאיות העסקה שאינה
מעניקה זכות ביטול .אולם במקרה זה הטעות נגעה לשאלת ייצוגו
של הצד ולא לליבת הפשרה .טעות זו חרגה מהערכת סיכון גרידא
והצדיקה את ביטול הפשרה.
בע" א  5054/11ספיר וברקת נדל"ן (הולילנד) בע"מ נ' עו"ד א�מ
סטר ( )7.3.2013נחתם חוזה למכירת מקרקעין בירושלים הידועים
כ"מתחם הולילנד" .בעת כריתת החוזה התקיימה חקירה משטרתית
נסתרת (שהייתה ידועה רק לגורמי המשטרה ולא לאיש מן הצדדים),
שהתגלתה לאחר כריתת החוזה וגרמה להקפאה של תוכנית הבנייה
במקום .בית המשפט דן בשתי בעיות מרכזיות :ראשית ,אם מציאות
הקיימת בעת כריתת החוזה ,שאין יודעים עליה ,יכולה לשמש בסיס
לטענת טעות; שנית ,מה המשמעות הנודעת לחלוקת הסיכון החו־
זי נוכח העובדה שבחוזה נקבע שהקונה רוכש את המקרקעין כמות
שהם (".)"as is
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אשר לבעיה הראשונה :כעיקרון ,אי ידיעה על מציאות קיימת
בעת כריתת החוזה יוצרת בסיס לטענת טעות .לעומת זאת ,מציאות
המשתנה לאחר כריתת החוזה אינה יכולה לבסס טענת טעות אלא
לכל היותר טענת סיכול .הבחנות אלה מתעמעמות כאשר המציאות
סמויה מן העין ,והיא מתגלה לאחר כריתת החוזה .השאלה היא אם
לצורך בדיקת מצב הדברים הקיים בעת כריתת החוזה יש להתייחס
למציאות הכמוסה כאל מציאות קיימת או שיש להתייחס אליה
כאילו אין היא קיימת ,ולכל היותר יש לה השלכות לעתיד.
השאלה מעוררת התלבטות קשה כאשר ניצבים זה מול זה שני
צדדים תמימים שאינם מודעים למציאות הקיימת ,הסמויה מן העין,
ואף אינם יכולים להגיע למידע על קיומה .בפועל ,כאשר נחשפת
המציאות ,רק אחד מבקש לצאת מן החוזה והשני דבק בקיומו ,אלא
שאז מתעוררת הדילמה הזאת :היש להגן על ניקיון הדעת החוזי
ולאפשר למתקשר שרצונו נפגם בשל הטעות לצאת מן החוזה ,או
יש לקדש את אינטרס ההסתמכות של הצד השני ,שפעל בלא אשם,
ומבקש חרף הטעות לקיים את החוזה? התלבטות זו מוצאת ביטוי
בהסדר הטעות בסעיף (14ב) לחוק החוזים ,המעניק לבית המשפט
עילה לבטל את החוזה אם ראה שמן הצדק לעשות כן .הסעיף אינו
מפרט מהם שיקולי הצדק המצדיקים את ביטול החוזה ,אך מובן
שלאשמת הצדדים ולחלוקת הסיכון החוזית יש השפעה מכרעת.
עם זאת ,תנאי מוקדם להפעלתו של סעי ף (14ב) (ולמעשה לה�פ
עלתם של כל סעיפי הטעות) הוא שלפנינו מצב של טעות ,כלומר
מצב דברים הקיים בעת כריתת החוזה שהצדדים או אחד מהם אינם
מודעים לו.
בפסק דין מעניין אימץ בית המשפט העליון (השופטים צבי זי־
לברטל (שכתב את פסק הדין) ,מרים נאור ואורי שהם) את עמדת
בית המשפט המחוזי (השופט דוד מינץ) ,וקבע שמציאות סמויה
אינה חלק ממצב הדברים הקיים בעת כריתת החוזה ,ואין היא יכולה
לבסס טענת טעות .המציאות הסמויה הופכת לרלוונטית מרגע גי־
לויה ,אך הגילוי התרחש לאחר כריתת החוזה ,והוא מציאות עתידית
היכולה לכל היותר לבסס טענת סיכול .בין כך ובין כך ,שתי הטענות
 טעות משותפת וסיכול  -דומות במהותן ,שכן שתיהן מעניקותפטור ,ושתיהן מעוגנות בעקרונות של אשמה ונטילת סיכון .לאור
העובדה שהקונה נטלה על עצמה מפורשות בחוזה את מלוא הסיכון
(שהשתקף בתמורה הנמוכה ששילמה) ,ושבהתנהגות הצדדים לא
נפל דופי ,אין עילה לבטל את החוזה.
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לסיכום ,קיימים דפוסים מגוונים של חוזים לנטילת סיכון .פשרה
היא מטבעה חוזה כזה .לכן האפשרות לבטלה בשל טעות היא מצו־
מצמת .אך גם חוזה מכר ,שבו רוכשת הקונה נכס " ,"as isהוא חוזה
שבו נוטלת הקונה סיכון לפגמים בנכס ,והסיכוי לבטלו קטן .עם זאת,
לצד השיקול של נטילת הסיכון יש חשיבות רבה לאשמת הצדדים.
לכן אם הצד המבקש לקיים את החוזה הציג מצג שווא או ידע על
טעותו של הצד השני ,עשוי החוזה להיות מבוטל למרות אופיו כחו־
זה לנטילת סיכון .עקרונות אלה באו לביטוי מוצלח בשני פסקי הדין
האמורים ,שבהם הגיע בית המשפט בצדק לתוצאות שונות .בעניין
דדון בוטל הסכם הפשרה ,כי הצד שביקש להותיר את החוזה על כנו
ידע (או היה עליו לדעת) על טעותו של השני .ואילו בעניין ספיר לא
היה אפשר לבטל את החוזה ,לא בשל טעות (שבעצם לא נפלה ,לאור
התייחסותה למציאות נסתרת) אף לא בשל סיכול :שני הצדדים היו
תמי לב ,והעובדה שהקונה שביקשה להשתחרר מן החוזה נטלה על

עצמה את הסיכון לקיום פגמים בממכר היא שהכריעה.
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ע"א  46/11ויטה בע"מ נ' עו"ד נוב ( ;)13.11.13שופטים :יורם דנציגר ,יצחק עמית ,אורי שהם

תניית שימור בעלות -
סיומה של מחלוקת?
לאחר מחלוקת בספרות ונסיון של בתי משפט מחוזיים לכרסם בהלכת קידוחי הצפון,
נראה כי פסק דין ויטה מכיר עתה בביטול הלכת קולומבו על ידי הלכת קידוחי הצפון
זאת למרות העובדה כי שופטי ההרכב בעניין ויטה אינם מאוחדים בדעתם בעניין זה

ב

פון לעניין סעיף (2ב) לחוק המשכון ,שלפיה יש
עניין קולומבו (ע"א  )455/89קבע בית
לבחון את השאלה אם תכלית העסקה היא יצי־
המשפט העליון כי תניית שימור בעלות
חוששני כי פסק דינו
רת משכון על פי מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי
בעסקת מכר באשראי מהווה "הסוואת משכון"
של השופט דנציגר
גם יחד .המבחן הסובייקטיבי בוחן את כוונתם
על פי סעיף (2ב) לחוק המשכון ,תשכ"ז־.1967
ממעיט בהערכת
הריאלית של הצדדים ,בענייננו  -את שאלת
בהיעדר רישום בפנקס המתאים ,תניה זו לא
הכוונה לשימור בעלותו של המוכר .המבחן
תעניק לרוב הגנה למוכר מול נושים אחרים של
הפערים שבין שתי
האובייקטיבי בוחן אם התכלית הכלכלית של
הרוכש.
ההלכות .הלכת קידוחי
העסקה היא יצירת משכון .מכאן הסיקו לא פעם
עם פסיקתה של הלכת קולומבו יצא כותב
שורות אלה חוצץ נגד ההצדקות לה ,בהיבטים הצפון ביטלה גם ביטלה
בתי המשפט המחוזיים כי אם יסתבר שהתכלית
האובייקטיבית של העסקה היא הבטחת התש־
הרעיוניים .אך טבעי הדבר ,מבחינה כלכלית ,כי
את הלכת קולומבו
לום ,יראו את התניה כתניית משכון .זאת אף
מוכר לא יעביר בעלות לקונה בטרם קבלת הת־
כי השופט שלמה לוין ,שכתב את חוות הדעת המובילה בפסק הדין
מורה הנגדית .לביקורת הצטרפו מחברים נוספים ,תוך הדגשת שי־
בעניין קידוחי הצפון ,וטבע את המבחן המשולב  -האובייקטיבי
קולי יעילות .התנגדויות אלה להלכת קולומבו אומצו על ידי בית
והסובייקטיבי  -ציין במפורש כי" :הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא
המשפט העליון בעניין קידוחי הצפון (רע"א .)1690/00
שבהעדר טעמים מיוחדים לסתור ,במקרה הקונקרטי ,יש לבטל את
לאחר פסיקתה של הלכת קידוחי הצפון החל תהליך של כרסום
הילכת קולומבו ככל שהיא נוגעת לעסקת אשראי שנכלל בה סעיף
נפקויותיה ,במסגרת פסיקת בתי המשפט המחוזיים בהליכי פירוק.
של שימור בעלות ,אף אם לא ניתן להגדירה כעסקת קונסיגנציה
גם בספרות המשפטית ,יש שסברו כי הלכת קולומבו לא בוטלה.
אמיתית".
תפיסה זו נשענה על אמירה כללית מסוימת בהלכת קידוחי הצ־
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השופט שהם מציין כי הוא מסכים
לדברי השופט דנציגר ולהערות
השופט עמית .עם זאת ,קיים
פער מהותי בין גישותיהם של
השופטים דנציגר ועמית
יורם דנציגר

גם שופטים אחרים בהלכת קידוחי הצפון קבעו במפורש כי הלכה
זו מבטלת את הלכת קולומבו.

פסק הדין בעניין ויטה
השאלה אם הלכת קולומבו אמנם בוטלה באה עתה לידי הכרעה
בעניי ן ויטה .השופט יורם דנציגר סבר כי הפער בין הלכת קולו�מ
בו לבין הלכת קידוחי הצפון אינו כה חריף וכי יש לבחון כל עסקה
באופן נסיבתי ,תוך מבט על תכליות סובייקטיביות ואובייקטיביות.
אם התכלית האובייקטיבית של המוכר היא הבטחת התשלום ,לפנינו
משכון .לסעיף (2ב) לחוק המשכון נודע עדיין תפקיד מרכזי בהכרעה.
עם כל הכבוד ,חוששני כי פסק דינו של השופט דנציגר (כמו גם
פסיקת בתי המשפט המחוזיים ,הנזכרת לעיל) ממעיט בהערכת הפ־
ערים שבין שתי ההלכות .הלכת קידוחי הצפון ביטלה גם ביטלה את
הלכת קולומבו.
עמידה על השלכותיה המדויקות של הלכת קידוחי הצפון מחייבת
הבחנה בין שתי שאלות שונות  -בין השאלה אם אמנם החוזה שומר
בעלות בידי המוכר ובין השאל ה מדוע נשמרה הבעלות (אם נש�מ
רה) .מובן מאליו כי יש לשכנע בכך שהחוזה משקף הסכמה אמיתית
לשמירת בעלותו של המוכר .חוזה למראית עין אינו חוזה .החידוש
בהלכת קידוחי הצפון טמון בתשובה שנתן בית המשפט העליון
לסוגיה המתעוררת בעקבות שאלת ה"מדוע" .על־פי הלכת קולומבו,
אם יתברר כי הסיבה לשימור הבעלות היא כי המוכר מבקש להבטיח
תשלום ,לפנינו תניית משכון .לעומת זאת ,הלכת קידוחי הצפון הכי־
רה במפורש בלגיטימיות התכלית להבטחת התשלום בגין הממכר,
כתכלית שאינה מעבירה את התניה הנדונה לפסים של משכון .אין
על המוכר להיפרד מבעלותו בטרם קבלת התמורה ,ולכן אין לבצע
"דילוג רעיוני" המניח כי העברת הבעלות נכפית בהכרח בעקבות
מסירת ההחזקה ,ועתה המוכר מבקש אפוא ליצור זכאות בטוחתית
בנכס של הזולת (הקונה) .במסגרת ניתוח "התכלית האובייקטיבית"
הנזכרת בהלכת קידוחי הצפון ,נקבע אין לראות תניית שימור בעלות
כתניה שתכליתה מישכון הנכס ,שכן משכון הוא זכות בנכסי הזולת,
ובענייננו מדובר בנכס שהמוכר מעולם לא איבד את בעלותו ביחס
אליו (אם שימור הבעלות אינו למראית עין) ,וזאת לאור הלגיטימיות
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יצחק עמית

אורי שהם

הכלכלית בהימנעותו מהיפרדות מקניינו טרם קבלת התמורה.
ואמנם ,השופט יצחק עמית מדייק בעניין ויטה כאשר הוא מעיר
הערה ברוח אמירתנו לעיל ומכיר בכך שהלכת קידוחי הצפון ביטלה
את הלכת קולומבו .השופט אורי שהם מציין כי הוא מסכים לדברי
השופט דנציגר ולהערות השופט עמית .יש לומר ,עם זאת ,כי אין
מדובר למעשה ב"הערות בלבד" אלא בפער מהותי בין גישותיהם של
השופטים דנציגר ועמית.
נזכיר עוד כי בעניין ויטה גם נדונה השאלה מהם הסממנים הד־
רושים על מנת להוכיח כוונה "אמיתית" לשמירת בעלות .השופט
דנציגר מציין את הצורך בקיום פיקוח שוטף על גורלה של הסחורה
(לרבות יצירת הגבלות על המכירה הלאה על ידי הרוכש) ,ומצביע על
החשיבות הטמונה בקיום הסכמה לכך בחוזה המכר עצמו ,להבדיל
מבחשבוניות ובתעודות משלוח ,זאת במיוחד בעסקאות נמשכות.
כמו כן קיימת חשיבות לשאלה כיצד נרשם המלאי הנדון בספרי
המוכר והקונה .השופט עמית מסתייג מחלק ממבחן הפיקוח ,שכן
המוכר בוודאי מסכים למכירת המלאי על ידי הרוכש .ואכן ,מכירת
הסחורה הרי אמורה לסייע לרוכש לפרוע את החוב .השופט עמית
מוסיף הנמקות לעניין היעילות הטמונה באשראי־ספקים ומדגיש כי
סעיף 350ה לחוק החברות מקל על ראיית הלכת קולומבו כמבוטלת.
אם כן ,האם פסק דין ויטה הכיר בביטול הלכת קולומבו על ידי
הלכת קידוחי הצפון? נראה כי יש לענות על כך בחיוב ,בהינתן העו־
בדה כי השופט השלישי בהרכב ,השופט שהם ,הסכים להערותיו של
השופט עמית .זאת ,הגם כי השופט שהם אינו מבהיר כי הוא ער
להבדלים הניכרים בין גישותיהם של חבריו להרכב .מכל מקום ,המ־
פתח להבנת הדין טמון ,כאמור ,בהבחנה בין שאלת "האם" (האם
נשמרה בעלות) לבין שאלת ה"מדוע" .ברור הדבר ,מקריאת חוות
דעתם של מרבית השופטים בעניין קידוחי הצפון ,כי משעוברת הת־
ניה את מבחן "האם" ,ואין בה מראית עין גרידא ,אין קושי רעיוני
בכך שתכלית התניה תהא הבטחת התשלום בגין הסחורה .אין בכך
משום משכון .יצוין עוד כי פשיטא הדבר שכמעט לעולם התכלית
בשמירת הבעלות אצל המוכר תהיה הבטחת תשלום .אם אין מכי־
רים בלגיטימיות של תכלית זו מבלי שהדבר ייתפס כמשכון ,מעקרים

כל־עיקר את הלכת קידוחי הצפון.
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עבודה
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עס"ק (ארצי)  25476-09-12הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -האגף להתאגדות עובדים נ' פלאפון תקשורת בע"מ (;)2.1.13
שופטים :נילי ארד ,יגאל פליטמן ,עמירם רבינוביץ; ונציגי הציבור יצחק שילון ויורם בליזובסקי

התארגנו על עצמם
פסק הדין בעניין פלאפון מתמודד באופן מפוכח עם הקשיים שבהם נתקלות כיום התארגנויות
ראשוניות בישראל ותורם תרומה נחוצה למימוש זכות ההתארגנות ,שהיא חלק מרכזי מכבוד האדם

ב

ולכן על המעסיק להימנע מכל התבטאות שיש בה משום השפעה
שנ ת  2012פרץ סכסוך עבודה סוער בין הנהלת חברת פל�א
לא הוגנת על מהלך ההתארגנות או התערבות ישירה או עקיפה בו.
פון (שעד אז היה מקום עבודה לא מאורגן) לבין עובדי החב־
בהתאם לכך נקבעו גבולות נוקשים לזכותו של המעסיק להתבטא
רה וההסתדרות הכללית שבמסגרתה רצו העובדים להתארגן.
בנוגע להתארגנות.
הנהלת פלאפון נקטה פעולות אינטנסיביות נגד ההתארגנות ,ובהן
פסק הדין מהווה תקדים פורץ דרך בכמה מישורים :במישור הע־
עריכת כנסי הסברה על החסרונות הגלומים בהתארגנות; הפצת
קרוני נקבע כי בשלב ההתארגנות הראשונית זכותו של המעסיק
מסרים נגד ההתארגנות באמצעות מסרונים ,דוא"ל וחומר כתוב;
להתבטא לגבי ההתארגנות היא מצומצמת בשל פערי הכוחות המ־
החתמת עובדים על טופסי ביטול חברות בהסתדרות; מניעת כניסת
שמעותיים והמובְנים בין הצדדים ליחסי העבודה .רק לאחר כינונו
פעילי התארגנות למרכזי החברה; זימון עובדים הפעילים בהתארג־
של ארגון יציג חל שינוי מהותי ביחסי הכוחות,
נות לשיחות אישיות; העברה מתפקיד של אחד
או אז אפשר להרחיב את היקף חופש הביטוי
מפעילי ההתארגנות המרכזיים; וניסיון להקמת
של המעסיק .עוד נקבע שזכות ההתארגנות היא
ועד עובדים פנימי.
בית הדין הארצי
נחלתם של העובדים בלבד ,וכי הדיון ביתרונות
ההליך החל בבית הדין האזורי לעבודה בתל
קבע כי בנסיבות של
ובחסרונות של ההתארגנות אינו אתר שמתקיים
אביב (השופטת אגסי ונציגי הציבור מאיר ולי־
בו חופש ביטוי למעסיק .על כן עליו להרחיק את
ברוט ,ס"ק  )32631-08-12ונמשך בבית הדין
התארגנות ראשונית
עצמו מהתערבות בהתארגנות בכל שלביה.
הארצי לעבודה (הנשיאה ארד ,סגן הנשיאה
ההתארגנות
חופש
גובר
במישור הראייתי נקבעה חזקה תקדימית ולפיה
פליטמן ,השופט רבינוביץ ,ונציגי הציבור שי־
של העובדים על חופש
הבעת עמדה בקשר להתארגנות על ידי מעסיק או
לון ובליזובסקי) ,שם התמקד בית הדין בשאלה
מטעמו ,באופן ישיר או עקיף ,היא הפעלת לחץ,
שלהלן :כיצד יש לבצע איזון חוקתי נכון בין שתי
הביטוי של המעסיק,
כפייה והשפעה שאינם הוגנים .מכוחה של חזקה
חירויות יסודיות  -חופש ההתארגנות של העו
במצב־ ולכן על המעסיק להימנע
זו ייבחנו גבולות חופש הביטוי של המעסיק בצמ־
בדים אל מול חופש הביטוי של המעסיק
בה
שיש
התבטאות
מכל
צום רב ,ועליו הנטל להוכיח שפעולות מנהלים או
של התארגנות ראשונית במקום העבודה.
בית הדין הארצי לעבודה קבע שבנסיבות של משום השפעה לא הוגנת עובדים בקשר להתארגנות נעשו שלא על דעתו
ואילו אמצעים נקט נגדן ,ולהודיע על כך לאר־
התארגנות ראשונית גובר חופש ההתארגנות
ההתארגנות
מהלך
על
גון העובדים .עוד נקבע שפעולות המעסיק המ־
של העובדים על חופש הביטוי של המעסיק,
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שפיעות על תנאי עבודתם של פעילים בהתארגנות מקימות חזקה
לשיקולים בלתי ענייניים ומטילות נטל מוגבר על המעסיק לשכנע
אחרת.
במישור האופרטיבי קבע בית הדין הארצי לעבודה כללים מנחים
שחלים על הצדדים ליחסי העבודה בעת התארגנות ראשונית.
ראשית ,נקבע שעל העובדים לממש את זכותם להתארגן בתום
לב ,בסבירות ובמידתיות ,בהתחשב בצורכי העבודה ,וככל האפשר
בתיאום עם המעסיק ובלי להפריע לעבודה השוטפת.
שנית ,נאסר על מעסיקים לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן עד
להוכחת היציגות:
א	.אסור למעסיק לשלול את ההתארגנות במעשה או בהתבטאות,
במישרין או בעקיפין.
ב	.אסור למעסיק לטעון שמימוש זכות ההתארגנות אסור ,או לק־
בוע בחוזה שעובד אינו רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון.
ג	.אסור למעסיק לקבוע הטבות חריגות לעובדים בשל היותם
מאורגנים או בלתי מאורגנים.
ד	.אסור למעסיק להקים "ארגון מטעם" או להביע עמדה ביריבות
בין ארגונים על יציגות.
ה	.אסור למעסיק לפנות לעובדים בתכתובת אישית או ליזום איתם
פגישות בנוגע למימוש זכות ההתארגנות.
ו	.אסור למעסיק להחתים עובדים על נוסח אחיד שלפיו אינם
מעוניינים בייצוג ולשכנע עובדים לבטל את חברותם בארגון.
ז	.אסור למעסיק לנהל מעקב אחר מצטרפים לארגון או אחר פעי־
לים בהתארגנות.
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ח	.אסור למעסיק להפעיל לחץ על עובדים בכפייה ,באיומים או
בהליכי פיטורים בגין התארגנותם; להעביר מתפקיד; להתנכל;
לקיים הליך משמעתי; לסגור מפעל; להפלות על רקע התאגדות
(השפעה בלתי ראויה הוגדרה כהפעלת לחץ לשם השפעה על
החלטת העובד אם להתארגן ובאיזה ארגון).
לבסוף ,נקבעו כללים ליישוב חילוקי דעות ,ולפיהם רשאים הצ־
דדים לפנות לבית הדין האזורי לעבודה לשם קבלת סעד בכל טענה
לפגיעה בזכויות ,ובית הדין יבררה ויכריע בה בדחיפות המרבית
וללא כל שיהוי.
עוד קבע בית הדין הארצי לעבודה שהמדיניות השיפוטית הראויה
היא של עידוד התארגנות ושאין לשלול מהלכי התארגנות בהסתר,
וזאת בשל החשש מפני התנכלות כשההתארגנות גלויה .בכך חיזק
בית הדין באופן משמעותי את ההגנות שניתנות לזכות ההתארגנות,
במיוחד בשלב הראשוני והשברירי.
בית הדין הארצי לעבודה קבע שפעולות מצד המעסיק ,דוגמת אלה
שנקטה הנהלת פלאפון ,יוצרות "אפקט מקפיא" ביחס להתארגנות,
שלעיתים יש בו כדי לאיין את ההתארגנות ,ובכך נשללת בפועל זכו־
תם החוקתית של העובדים להתארגן .הכרעה זו היא פרי הניסיון
המצטבר בבתי הדין לעבודה בשנים האחרונות ,והיא משקפת הכרה
כי התארגנויות ראשונות רבות נכשלות בעיקר במגזר הפרטי ,בין
היתר כתוצאה משכלול פרקטיקות לשבירת התארגנויות .פרקטי־
קות כאלה ,המיובאות מתעשיית ה־ Union Bustingהאמריקאית,
צוברות פופולריות בקרב מעסיקים בישראל .אלה משקיעים משא־
בים ניכרים בסיכול התארגנות ,בין היתר בצריכת שירותי עורכי דין,
יועצים ארגוניים ויועצי תקשורת.
פסק הדין בעניין פלאפון מתמודד באופן מפוכח עם הקשיים
שבהם נתקלות כיום התארגנויות ראשוניות בישראל ותורם תרומה
נחוצה למימוש זכות ההתארגנות ,שהיא חלק מרכזי מכבוד האדם
בכלל ומכבוד האדם העובד בפרט .התקדימיות והתרומה של פסק
הדין ניכרות בפירוק זכות ההתארגנות המופשטת לעקרונות בהירים
שלאורם יכולים הצדדים ליחסי העבודה להתנהל בעת התארגנות
ראשונית ,בקביעת אמות מידה קונקרטיות לזיהוי פגיעה בהתארג־
נות ,ובמתן כלים מעשיים למניעת פגיעה כזאת.
לאחר פסק הדין הצליחו כמה התארגנויות ראשוניות חדשות במ־
גזר הפרטי בתחומים שעד כה היו באופן מסורתי בלתי מאורגנים,
כגון :שוק הסלולר ,שוק כרטיסי האשראי ושוק הביטוח.
בחודשים הקרובים תתברר בבית המשפט העליון עתירה שהוגשה
על פסק הדין הארצי (בג"ץ  4179/13לשכת התיאום של הארגונים

הכלכליים נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח').
הכותבת ייצגה את ההסתדרות בהליך הנדון;
עו"ד אביגיל שחם סייעה בכתיבת הרשימה
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ת"א  2193-06מתוק אפרים ובניו בע"מ ואח' נ' אביבי ואח' ( ;)2.10.13שופטת :רות רונן

הדדיות ביחסי אם ובת
פסק הדין בעניין מתוק אפרים ובניו ממשיך במגמת "החקיקה השיפוטית" של בית המשפט
הכלכלי נקבע בו כי חברה־בת פרטית שהיא נכס עיקרי של חברת האם חייבת להתנהל
בשקיפות מלאה כלפי חברת האם ,למרות עקרון האישיות המשפטית הנפרדת

ע

מקבלת בשנים האחרונות ביטוי גדל והולך בפסיקת המחלקה הכל־
ל פי הקבוע בסעיף  11לחוק החברות ,תכלית החברה היא
כלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב .למשל בפסק הדין בעניין בן
לפעול בראש ובראשונה להשאת רווחיה .סעיף  254לחוק
עמי (תנ"ג  ,)21785-02-11שניתן בשנת  2011על ידי השופט חאלד
מוסיף וקובע כי נושא משרה חייב לפעול לטובתה של החברה שבה
כבוב ,נאמר באמרת אגב כי במקרים שחברה שולטת באופן מהותי
הוא מכהן ,אחרת יראו בו כמי שהפר את חובת האמונים כלפיה .חוק
בחברה־בת שלה ,יש מקום להעדיף גישה הרואה לנגד עיניה לא רק
החברות אינו עוסק בסוגיית אשכול החברות ,זאת אף שבהצעת חוק
את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת ,אלא בוחנת הלכה למעשה
החברות נכלל מנגנון (שלא נכלל בסופו של דבר בנוסחו הסופי של
את הקשרים הכלכליים שבין החברה האם לחברה הבת.
החוק) שהיה בכוחו לאפשר לדירקטור לשקול בין יתר השיקולים גם
את טובתן של חברות אחרות באשכול.
פסק דין נוסף ,עדכני וחשוב בנושא זה ניתן השנה על ידי השופטת
בעוד שחוק החברות עדיין דוגל בגישה המסורתית המדגישה את
רות רונן בעניין מתוק אפרים ובניו .בעניין זה נקבע כי בחברה ציבו־
עקרון האישיות המשפטית הנפרדת ,הרי בעניין של גופים פיננסיים
רית הערבה לחובותיה של חברה פרטית הנמצאת בשליטתה המלאה,
ובעיקר בנקים הולכת ומתגבשת גישה שונה .בנק ישראל ,לדוגמה,
חייב דירקטור סביר לדעת ,להתעניין ולפקח על התנהלותה של החברה
רואה את אשכול החברות הבנקאי כיחידה כלכלית אחת ,ואינו מבחין
הבת ,וזאת מחובותיו כלפי החברה האם .עוד קובע פסק הדין כי כאשר
לעניין זה בין חברה־בת בבעלות מלאה לחברה־
לדירקטור המכהן בחברה האם יש חשש מנזק הע־
בת בבעלות חלקית או בין חברות בנות פרטיות
לול לפגוע בערכה של החברה הבת ,ולא ניתנת לו
לציבוריות .לפיכך קובעות הוראות המפקח על נקבע כי בחברה ציבורית
האפשרות לעיין בספרי החברה הבת ובמסמכיה,
הערבה לחובותיה של
הבנקים כי דירקטוריון חברת האם הבנקאית מו־
מחויב הוא לפעול ככל האפשר על פי דין כדי לקבל
את המידע שנדרש לו לצורך מילוי אחריותו.
פקד על קביעת האסטרטגיה והמדיניות של כלל חברה פרטית הנמצאת
הקבוצה ועל קיום מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים
פסק הדין בעניין מתוק אפרים ובניו ממשיך
חייב
המלאה,
בשליטתה
על החברות הבנות בקבוצה .הוראות המפקח על
במגמת "החקיקה השיפוטית" של בית המשפט
דירקטור סביר לדעת,
הבנקים מבהירות גם כי הציפייה מהדירקטורים
הכלכלי ,שעל פיה חברה־בת פרטית שהיא נכס
של החברה הבת היא כי יתחשבו בהנחיות של
עיקרי של חברת האם חייבת להתנהל בשקיפות
להתעניין ולפקח על
חברת האם הבנקאית בבואם לקבל החלטות ולה־
מלאה כלפי חברת האם ,למרות עקרון האישיות
התנהלותה של החברה
פעיל שיקול דעת לטובת החברה הבת.
המשפטית הנפרדת .מן הראוי שגם המחוקק
הבת ,וזאת מחובותיו
גישה חדשה זו ,שהיא העמדה המקובלת גם
ישים לב לסוגיה ויתאים את הוראות חוק הח־
בעולם בכל הקשור לפיקוח על גופים פיננסיים,

ברות למציאות הכלכלית העכשווית.
כלפי החברה האם
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ע"א  4486/11פלוני ואח' נ' שירותי בריאות כללית ( ;)15.7.13שופטים :יורם דנציגר ,יצחק עמית ,אורי שהם

עוולת הרשלנות,
מודל 2013
בשנות ה־ 80התווה השופט ברק את הדרך לניתוח עוולת הרשלנות פסק דין חדש קובע שיש
לנתח את העוולה אחרת מהמודל המסורתי ,והוא עשוי לשנות באופן מהותי את השיח הנזיקי

ש

נ ת  2013לא בישרה על פסקי דין נזיקיים המשנים ב�ד
רמטיות הכרעות מהותיות קודמות .בשל כך נבחר השנה
פסק דין אשר עשוי לשנות באופן מהותי את השיח הנזיקי .מדובר
בע"א  4486/11פלוני ואח' נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו,
 .)15.7.2013אגב שאלה נזיקית ספציפית קבע השופט יצחק עמית
שיש לנתח את עוולת הרשלנות (העוולה הנזיקית המרכזית) בצורה
שונה מזו שנהגה במשך שנות דור.
בשנות ה־ 80של המאה ה־ ,20בית המשפט העליון מפי השופט
אהרן ברק התווה את הדרך של ניתוח עוולת הרשלנות .על פי דרך זו
(שכונתה בפסק הדין הנוכחי "המודל המסורתי" אך ראויה יותר לשם
"מודל השופט ברק") נבחנת חובת הזהירות המושגית (אם באופן עק־
רוני יש לקבוע אחריות לסוג המזיקים והניזוקים ,סוג הפעילות וסוג
הנזק); אם היא מתקיימת נבדקת חובת הזהירות הקונקרטית (אם
אדם סביר בנסיבות הספציפיות יכול וצריך לצפות את הנזק) .בהינתן
תשובות לשאלות אלה נבדקת השאלה אם המזיק הפר את חובות
הזהירות המוטלות עליו (שאלת ההפרה) ,ואם ההפרה גרמה לנזק
(בבחינת קשר סיבתי עובדתי ,היינו אם ההפרה גרמה בפועל לנזק,
וקשר סיבתי משפטי המורכב ממספר מבחנים אפשריים שהנפוץ בהם
בעוולת הרשלנות הוא הצורך והיכולת לצפות את גרימת הנזק).
במשך השנים נמתחה ביקורת על מודל זה בספרות התאורטית.
אחד מהמבקרים העקביים היה פרופ' ישראל גלעד ,וביקורתו רוכזה
לבסוף בספר מקיף על דיני הנזיקין שיצא בשנת  .2012עיקר הביקורת
היה טשטוש התפקידים של המרכיבים ,ולמשל ה"צפיות" נדונה בכמה
מרכיבים של העוולה ,והשאלה אם ההתנהגות הייתה ראויה נידונה
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במסגרת החובות (מושגית וקונקרטית) וגם בבחינת ההפרה .במסגרת
הביקורת אף עמד גלעד על כך שהטשטוש הביא ל"חזקה" שכל הת־
נהגות לא ראויה מביאה להטלת אחריות ללא בדיקה אם הטלת האח־
ריות רצויה .גם מהצד השני של הקשת ,הדיון בשאלת החובה תחילה
הביא לעיתים לשלילה אפריורית  -בלתי מוצדקת  -של אחריות.
עתה נענה השופט עמית לביקורת ,ואימץ מודל אחר .על פי מודל
זה ,ברוב המכריע של תיקי הנזיקין שבהם נגרם נזק כתוצאה מסי־
כון בלתי סביר (המוגדרים כליבת דיני הנזיקין) ידון בית המשפט
בשאלת ההתרשלות תחילה (האם ההתנהגות ראויה?) ,לאחר מכן
בזיקה בין ההתרשלות ובין הנזק (הקשר הסיבתי) ,ולבסוף ידון אם
קיימות סיבות של מדיניות מדוע יש לפטור את המזיק מאחריות
(האם הטלת האחריות ראויה?).
ראוי כי בית המשפט יהיה קשוב לביקורת אקדמית־תאורטית .עם
זאת מוקדם לומר אם הזרע האקדמי שנזרע ייקלט .מול פסק הדין עומ־
דות שנות דור של חינוך משפטנים על ברכי "המודל המסורתי" .בחינת
הפסיקה שלאחר פסק הדין מגלה שבמקרים שונים  -למשל ,אחריות
קיבוץ לפגיעות מיניות שאירעו בשטחו ,ע"א ( 1167/11פורסם בנבו,
 ;)18.11.2013אחריות בגין קיום יחסים מיניים עם אשתו של אחר ,ע"א
( 8489/12פורסם בנבו ,)29.10.2013 ,אם כי במקרה האחרון יש להרהר
אם מדובר בליבת דיני הנזיקין  -דן בית המשפט בחובה תחילה .ואף
שחידוד התפקידים של המרכיבים השונים בעוולת הרשלנות ישרת את
הדיון הנזיקי ,ייתכן שהתשובה הפרקטית הנכונה היא שבית המשפט
ידון תחילה במרכיב שלא התקיים או ש"בליבת המחלוקת" בין הצ־

דדים :לאחר דחיית התביעה ,שאר המרכיבים פחות חשובים.
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ע"א  2587/12מלונות צרפת נ' מנהל מס שבח אזור ירושלים ( ;)8.7.13שופטים :חנן מלצר ,יצחק עמית ,דפנה ברק־ארז
דנ"א  ;)21.10.13( 5200/13שופט :אשר גרוניס

סוף עידן הפיצולים
בית המשפט העליון קבע בפרשת מלונות צרפת כי מערכות מיזוג אוויר ,חשמל ומעליות במלון
אינן יכולות להיחשב מיטלטלין פסק הדין צמצם באופן משמעותי את האפשרות להעלות בפני
רשות המיסים טענות בדבר פיצול מרכיב מיטלטלין משווי המכירה לצורך חישוב מס רכישה

ב

שנה האחרונה נדרש בית המשפט העליון להכריע בסוגיה
החשובה של סיווג נכסים כמקרקעין או כמיטלטלין לצורך
החיוב במס שבח ובמס רכישה .בפרשת מלונות צרפת שכלל בית
המשפט העליון את המבחן הפיזי־אובייקטיבי שאומץ בהלכת עי־
ריית רמת גן ,וקבע תחתיו את מבחן הכוונה הסובייקטיבי לצד מב־
חנים נוספים.
סוגיית סיווג הנכסים העסיקה לא מעט את הנישומים ואת בתי
המשפט .בשנים האחרונות התקבלו מספר פסקי דין אשר התוו
שורה של כללים ומבחנים בשאלת סיווגם של נכסים שונים כמקר־
קעין או כמיטלטלין.
בשנת  2006נתן בית המשפט העליון פסק הדין המנחה בסוגיה זו
בעניין עיריית רמת גן (ע"א  .)8817/04באותו מקרה עמדה לדיון עסקה
לרכישת אולם תאטרון על ציודו ועל מערכותיו .נקבע שם כי חפצים
שעל ידי הסרתם שבים להיות ניידים ואינם מאבדים את אופיים ואת
זהותם כנכסים עצמאיים ייחשבו כמיטלטלין .במילים אחרות ,בית
המשפט אימץ מבחן פיזי־אובייקטיבי לקביעת סיווג הנכסים .ברם
בפסקי הדין שניתנו לאחר מכן התקשתה הפסיקה להשלים עם המב־
חן הפיזי ועשתה שימוש במבחנים אחרים לצורך סיווג הנכסים.
בעניין באוהאוז (ו"ע (חי')  )8086/07אומץ על ידי ועדת הערר
מבחן הכוונה ,הבוחן את השאלה אם הייתה מלכתחילה כוונה
לחיבור של קבע או לחיבור ארעי .בעניין באולינג כפר סבא (רע"א
 )10879/02נקבע בהסתמך על הלכת קולנוע רינה משנות ה־ 70של
המאה הקודמת (עמ"ה  ,)949/70כי המבחן הרלוונטי לצורך הכרעה
בשאלת הסיווג הוא מבחן כלכלי ,השם דגש על הירידה בערך המ־
חוברים המופרדים כאינדיקציה לכך שניתוקם מביא לאיבוד זהותם

 70׀ עורך הדין

ומאפייניהם ,ולהיותם למעשה חלק מהמקרקעין.
סוגיית הסיווג של נכסים הגיעה לפתחו של בית המשפט הע־
ליון בעניין מלונות צרפת בהקשר לסיווגן של מערכות מיזוג אוויר,
חשמל ומעליות במלון .המערערת טענה כי לאור המבחן הפיזי יש
לסווג את הנכסים כמיטלטלין .בית המשפט העליון דחה את עמדתה
של המערערת .נקבע כי המבחן הפיזי אינו המבחן היחיד שעל פיו
אפשר להכריע בשאלה שבמחלוקת .אמנם לשון החוק תומכת במב־
חן הפיזי ,אך הפסיקה דחתה עמדה זו בשל פשטנותה ,וביכרה ליישם
מבחנים אחרים לצורך הכרעה בסוגיית הסיווג.
בית המשפט אימץ כמבחן העיקרי את מבחן הכוונה המוזכר לעיל,
אך לצידו קבע שורה של מבחני עזר שישמשו לצד מבחן עיקרי זה,
למשל המבחן הפיזי הבוחן אם אפשר לנתק את המחובר מבלי לג־
רום לו נזק ממשי; המבחן הכלכלי הבוחן את ערך המחובר לאחר
ניתוקו; מבחן זהותו העצמאית של האובייקט לאחר ניתוקו; מבחן
אופי המקרקעין וזהותו לאחר ניתוק המחוברים; וכמבחן גג  -מבחן
השכל הישר או חוש המומחיות של המשפטן .לאור האמור לעיל
נקבע כי מערכות מיזוג אוויר ,חשמל ומעליות במלון אינן יכולות
להיחשב כמיטלטלין.
פסק הדין צמצם באופן משמעותי ביותר את האפשרות להעלות
בפני רשות המיסים טענות בדבר פיצול מרכיב מיטלטלין משווי
המכירה לצורך חישוב מס הרכישה ,ויש להניח כי רשות המיסים
תאמץ אותו כנר לרגליה לצורך דחיית טענות מסוג זה .עתירה לדיון
נוסף בפסק הדין (דנ"א  )5200/13נדחתה על ידי נשיא בית המשפט
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