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ט 973 פ ש מ  הארה מנקודת מבטה של תורת ה

 א. הקדמה 973
 ב. המודל התיאורטי: שלושה סוגים של פסקי דין — ראוי, חוקי, לא חוקי 974
 1. שפיטה ופרשנות 974



 תוכן עניינים מפורט

 2. ״מקרה פשוט״ ו״מקרה קשה״ 975
 3. ״הקהילייה המשפטית״ 977
 4. פסק דין ראוי, פסק דין חוקי, ופסק דין לא חוקי 978
 5. פסק דין ״נכון״ ופסק דין ״לא נכון״ או ״מוטעה״ 978
 6. הדגמת המודל התיאורטי: סטיית בית המשפט העליון מתקדימיו 980
 7. חשיבותו של המודל התיאורטי: לגיטימציה למדיניות שיפוטית 982

 ג. המודל התיאורטי ושאלת ההתערבות של בית המשפט
 הגבוה לצדק בפסקי הדין של בית הדין לעבודה 983
 1. מסגרת ההתערבות 983
 2. ״טעות משפטית״ 985
 3. ״טעות משפטית״: המקרים הפשוטים 986
 4. ״טעות משפטית״: המקרים הקשים 988
 5. ״טעות משפטית״: ״טעות מהותית אשר הצדק דורש את תיקונה״ 993
 ד. סוף דבר 994

ל פסיקתו ט העליון ע פ ש מ ל בית ה  היקף הביקורת ש
ל בית הדין הארצי לעבודה 997  ש

 א. הצגת הבעיה 998
 ב. צמצום הבעיה 999
 ג. שלושה מודלים לפתרון הבעיה 1001
 ד. שלילת המודל הראשון(״מודל ההתעלמות״) 1002
 ה. שלילת המודל השני(״מודל־אי־ההתערבות״) 1003
 ו. בית המשפט העליון: בית־משפט של ערעור ובית־משפט עליון 1005
 ז. המודל השלישי: ״מודל־שיקול־הדעת־השיפוטי״ 1016

 ח. ״מודל־אי־ההתערבות״ כנגד ״מודל־שיקול־הדעת־השיפוטי״:
 רטוריקה או ממשות? 1019
 ט. סיכום 1020

 אתיקה שיפוטית 1023
 א. אדם כשופט ושופט כאדם 1023
 ב. אדם כשופט 1024
 ג. השופט כאדם 1025
 ד. סוף דבר 1026



 תוכן עניינים מפורט

 שער רביעי: דיני נזיקין

ת בדיני נזיקין 1049  מגמו

 א. הקדמה 1049
 ב. מסגרת הדיון 1051
 ג. חוק נזיקין חדש? 1052
 ד. הגישה אל פקודת הנזיקין 1054
 ה. הגישה אל דיני הנזיקין 1056
 ו. חקיקה שיפוטית 1057
 ז. הרשלנות 1059
 ח. היפר חובה חקוקה 1061
 ט. פיצויים 1061
 י. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 1063
 יא. סיכום 1064

 דיני הנזיקין לאן? 1067

 א. ההיסטוריה החקיקתית וההלכתית 1067
 ב. אפשרויות פתוחות 1069
 ג. מבנה חוק הנזיקין 1072
 ד. הסדרים ספציפיים 1074
 ה. הערכת ההסדר 1075
 ו. תפקיד הרשלנות 1077
 ז. תפקיד היפר החובה שבחוק 1080
 ח. סיכום 1081

ולת הרשלנות 1083  עו

 א. כללים ועקרונות 1083
 ב. יסודות העוולה 1085
 1. שאלות ערכיות שונות 1085
בת הזהירות 1086  2. חו



 תוכן עניינים מפורט

 3. ההתרשלות 1087
 4. גרימת הנזק 1088
 5. הגבול בין חובה, הפרה ונזק 1089
 ג. השיקולים בגיבוש מבחן הצפיות 1089
 1. מדיניות משפטית 1089
 2. כיצד נקבעת המדיניות המשפטית 1093
 ד. סוף 1096

פס מקרקעין 1097  הסדר חקיקתי לאחריות התו

 א. הקדמה 1097
 ב. ביטול החסינות הקיימת 1098
 1. ביטול ההבחנה בין מוזמן לבין בר רשות 1098
 2. מסיג גבול בגיר 1099
 3. מסיג גבול קטין 1110
 4. בעלים שאינו תופס 1111
 5. מבקר מכוח חוזה 1115
 6. שלילת האחריות או הגבלתה 1118

 7. מדיניות החקיקה: הרצויה הכוונה חקיקתית בבחירה
 בין האלטרנטיבות השיפוטיות השונות 1119
לת עקרון הרשלנות הכללי 1121  ג. סייגים לתחו
 1. כללי 1121
 2. מערכת סייגים ראשונה — זהותו של הניזוק כעבריין 1121
 3. מערכת סייגים שנייה — המדינה בתופסת במתקני ביטחון 1131
 ד. סיכום 1138

דת הנזיקין 1141  אחריות שילוחית למעשה של מורשה בפקו

 א. הצגת הבעיה 1141
 ב. מיהו ״מורשה״ 1141
 ג. היקף האחריות של המרשה למעשיו של המורשה 1147
 ד. סוף דבר 1149

ל קבלן עצמאי 1151 ו ש ות בנזיקין של המעסיק למעשי  האחרי



 תוכן עניינים מפורט

 א. הגדרת הבעיה 1151
 ב. סקירה היסטורית 1152
 ג. עקרון האחריות האישית 1156
 ד. אחריות המעסיק בביצוע עבודה בלתי חוקית 1158
 ה. הפרת חובתו של המעסיק על־ידי פעולות הקבלן העצמאי 1160
 1. מקור חובתו של האדם 1161
 2. היקף החובה של האדם 1162
 3. חובת האדם המופרת על־ידי הזולת 1163
 ו. היפר חובה שבחוק — חובה מוחלטת 1165
 ז. מטרד היחיד — חובה מוגברת 1165
 ח. מטרד הרבים — חובה מוגברת 1168
 ט. רשלנות — חובה על בסיס של אשמה 1170
 י חובת הוכחת רשלנות כשנגרם נזק על־ידי דברים מסוכנים 1174
 יא. היחס בין סוגי החובות לבין אחריות המעסיק למעשיו של קבלן עצמאי 1176
1177 Collateral Negligence יב. אחריות המעסיק כאחריות אישית והדוקטרינה של 
 יג. אחריות המעסיק ותיאוריית ״הסיכון המיוחד״ 1179
1181 (Non Delegable Duty)יד. ביקורת המונח ״חובה שאין להעבירה״ 
 טו. קווי התפתחות בעתיד ורציונלה 1183
 טז. סיכום 1187

 מעמד התאגיד בנזיקין 1189

 א. מעמדו של התאגיד כמזיק וכניזוק 1189
 ב. התאגיד בניזוק 1191
 1 . היעדר ישות פיזית ותוצאותיה 1191
 2. השפעתה של התורה ״האורגנית״ על אחריות כלפי תאגיד 1193
1193 (ultra vires)3. מעשי נזיקין כלפי תאגיד הפועל ״אולטרה וירם״ 
 4. הנזק 1194
 ג. תאגיד כמזיק 1195
 1. קשיים בהטלת אחריות בנזיקין על תאגיד 1195
 2. אחריות אישית של תאגיד — כיצד? 1196
 3. אחריות תאגיד בנזיקין ביחס לתחום ״אולטרה וירם״ 1202



 תוכן עניינים מפורט

 הערכת הפיצויים בנזקי גוף: דין הנזיקין המצוי והרצוי 1209

 א. הקדמה 1209
 ב. הבסיס הנורמטיבי למתן פיצויים 1211
 ג. המטרה החקיקתית 1213
 1. כללי 1213
 2. מטרת הפיצויים: ״השבת המצב לקדמותו״ 1216
 3. פיצוי מלא או פיצוי הוגן? 1218
 ד. רמת הפיצויים: הגישה ה״אינדיבידואלית״ או הגישה ה״תעריפית״ 1219
 ה. פיצויים בגין הנזק הרכושי: אובדן השתכרות 1224
 1. כללי 1224
 2. אובדן השתכרות או אובדן כושר השתכרות? 1226
 3. ניזוק שאינו נהנה מדמי הפיצויים בגין אובדן ההשתכרות 1228
 4. אובדן ההשתכרות בשנות ״אי החיים״: בעיית ה״שנים האבודות״ 1229
 ו. הנזק הלא רכושי: מהי מטרת הפיצוי? 1233
 1. כללי 1233
 2. הנזק הלא רכושי: הגישה הפונקציונלית 1234
 3. הנזק הלא רכושי: הגישה האישית 1235
 4. הנזק הלא רכושי: הגישה הקניינית 1236
 5. הנזק הלא רכושי: היש גישה ״נכונה״? 1236
 ז. הטבות לניזוק מצד שלישי 1239
 ח. עילה נזיקית ועילה סטטוטורית 1241
 ט. צורת הפיצויים: סכום חד פעמי או תשלום עתי? 1242
 י. מות הניזוק 1245
 1. זכות היורשים 1245
 2. זכויות התלויים 1247
 יא. הצעה לעתיד י 1248



 תוכן עניינים מפורט

 שער חמישי: דיני שטרות

 מהותו של שטר 1253

 חלק ראשון: מבוא 1253
 פרק ראשון: הקדמה 1255
 פרק שני: שיטת המחקר 1259
 פרק שלישי: מהות השטר 1261
 חלק שני: הזכות על פי השטר נגזרת מהזכות להחזיק בשטר 1263
 פרק ראשון: כלל ראשון: השטר — מסמך סחיר, חפץ וחיוב 1265
 א. השטר כמסמך סחיר 1265
 ב. השטר כחפץ 1267
 ג. השטר כחיוב 1274
 ד. האופי המורכב של השטר 1282
 ה. דיני שטרות במובן המצומצם ודיני שטרות במובן הרחב 1283

 פרק שני: כלל שני: האוחז בשטר זכאי על פיו רק אם הוא
 מחזיק בו כדין 1291
 א. האוחז 1291
 ב. זכותו של האוחז: הגנות ״מוחלטות״ והגנות ״יחסיות״ 1299
 ג. פגם בזכות הקניין 1301
 ד. פגם בזכות: פגם בחיוב ופגם בקניין 1304
 ה. פגם בזכות הקניין שמקורו בחיוב פגום 1307
 ו. פגם בזכות הקניין שמקורו בקניין פגום 1310
 ז. ״קניין״ פגום מהו? 1320
 ח. אוחז כשורה 1326
 ט. סיכום: הוכחת הכלל השני 1340

 פרק שלישי: כלל שלישי: הזכאי להחזקת השטר זכאי
 על פיו גם אם אינו ולא היה בעבר אוחז שטר 1343
 א. הקדמה 1343

 ב. מצבים מיוחדים בהם הוכרה זכותו השטרית של המחזיק בשטר
 כדין שאינו אוחז 1345



 תוכן עניינים מפורט

 ג. מקורות כלליים 1360
 ד. בעלות, החזקה וזכות להחזקה 1365
 ה. שינוי מוצע בהגדרת האוחז 1368
 פרק רביעי: שימושים אפשריים — הדגם המוצע 1373
 א. הקדמה 1373
 ב. פגם בזכות הקנין שמקורו בעסקה בת־ביטול 1374
 ג. שטר שזמן פרעונו עבר 1376
 ד. היסב מזויף 1379
 ה. העברת שטר שלא בדרך של סיחור 1392
 ו. אוחז בהיסב מגביל לגוביינא 1401
 פרק חמישי: מקומו של הדגם המוצע במשפט הישראלי 1405
 א. הצגת הבעיה 1405
 ב. דיני שטרות במשפט המקובל, שאינם מצויים בפקודת השטרות 1407
 ג. לכשיבוטל סימן 46 לדבר המלך 1412
 נספח א 1413
 נספח ב 1415

 זיוף במשיכת שיק — מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו 1421

 א. הבעיה 1421
 ב. שיקולים של מדיניות המשפט: ״פיזור הנזק״ ו״אשמה״ 1422
 ג. אמצעים להגשמת המבחן הראוי 1424
 1. חוזה 1424
 2. מניעות 1427
 3. אשרור 1436
 4. נזיקין 1438
 ד. מטרה ואמצעים במשפט האנגלי, האמריקני והישראלי 1449

 זיוף בהיסב שטר 1455

 א. הקדמה 1455
 ב. הדין הקיים 1457
 1. הארצות בהן נוהג המשפט המקובל 1457
 2. הארצות בהן נוהגת אמנת ג׳נבה 1459



 תוכן עניינים מפורט

 3. הדין בישראל 1460
 ג. מי נושא בסיכון? 1462
 ד. טעמי הדין הקיים 1464
 1. טעמי הדין בארצות המשפט המקובל 1465
 2. טעמי הדין על־פי אמנת ג׳נבה 1466
 3. טעמי הדין על־פי פקודת השטרות 1469
 ה. הצעה חדשה 1470
 1. יעדי ההצעה 1470
 2. מהות ההצעה 1471
 3. ניתוח ההצעה לאור יעדיה 1472
 4. היחס בין ההצעה החדשה לדין הנוהג בישראל 1476

 ארכה לחייב הראשי בשטר והשפעתה על הערב ״אוול״ 1479

 א. הבעיה 1479
 ב. הרקע לבעיה: ההבחנה בין דיני שטרות ״במובן המצומצם״

 לבין דיני שטרות ״במובן הרחב״ 1480
 ג. חשיבות ההבחנה בין דיני שטרות ״במובן המצומצם״

 לבין דיני שטרות ״במובן הרחב״ 1481
 ד. חשיבות ההבחנה בין שני סוגי הדינים לאור סעיף

 הפרשנות שבפקודת השטרות 1483
 ה. חשיבות ההבחנה בין שני סוגי הדינים לאור סימן 46

 לדבר המלך במועצתו, 1922 1485
 ו. ההבחנה בין דיני שטרות ״במובן המצומצם״ ודיני שטרות

 ״במובן הרחב״ וסוגיית הארכה לחייב הראשי והשפעתה
 על חבות הערב בערבות ״אוול״ 1488
 1. סעיף הפרשנות שבפקודה 1489
 2. סימן 46 לדבר המלך במועצתו 1493
 ז. הדין הכללי בענייני ערבות והסכם למתן ארכה לנערב בערבות ״אוול״ 1496
 ח. סיכום 1497



 תוכן עניינים מפורט

 יצירת ערבות ״אוול״ והיחס בינה לבין אחריות ״כעין מסב״ 1501

 מניעות כלפי צד רחוק בשטר 1507

 א. הבעיה 1507
 ב. שיקולים בפתרון הבעיה 1508
 ג. לסיכום 1510

 החלפת שטרות 1511

 א. הבעיה 1511
 ב. העובדות וההחלטה 1512
 ג. מרכיבי הבעיה 1513
 ד. אחיזה סתם בשטר המקורי ואחיזה סתם בשטר ההחלפה 1515
 ה. אחיזה כשורה בשטר המקורי ואחיזה סתם בשטר ההחלפה 1520
 ו. אחיזה סתם בשטר המקורי ואחיזה כשורה בשטר ההחלפה 1523
 ז. אחיזה כשורה בשטר המקורי ואחיזה כשורה בשטר ההחלפה 1524
 ח. ״העברת ההגנה״ 1524

 איגרת חוב מלווה קצר מועד למוכ״ז: זכותו של קונה בתום לב ובעד ערך 1527

 א. מבוא 1527
 ב. תקנת השוק 1529
 ג. חוק מלווה קצר מועד, תש״ך-1960 1533
 ד. נוהג הסוחרים 1536
 1. נוהג הסוחרים כמקור לטהירות 1536

 2. המכיר נוהג הסוחרים בישראל בסחירותן המטריאלית של איגרות
 מלווה קצר מועד למוכ״זי 1537
 3. יסודות נוהג הסוחרים בעניין סחירותן של האיגרות 1537
 4. השגות אפשריות 1539
 ה. הרהורים על המשפט הרצוי 1542



 תוכן עניינים מפורט

 שער ששי: דיני חברות
 רפורמה בדיני חברות 1547

 א. מדיניות חקיקתית כללית 1547
 1. קודקס של דיני חברות 1547
 2. הזיקה למשפט האנגלי 1549
 3. פרשנות הקודקס 1553
 4. חקיקה מרשה וחקיקה מצווה 1554
 5. חוק חברות אחד או מספר חוקים לפי סוגי החברות 1557
 ב. הוראות כלליות 1558
 1. החברה כאישיות משפטית: הכלל וההתעלמות ממנו 1558
 2. הזכות להתאגד: חופש ההתאגדות וסמכויות הרשם 1559

One Man Companys 1564 :3. הזכות להתאגד 
 4. הזכות להתאגד: ההתאגדות הפרופסיונלית 1569
 5. חובת ההתאגדות כחברה 1573

ultra vires) 1 5 7 4  6. כשרותה של החברה והדוקטרינה של אולטרה־וירס (
 7. מטרות החברה 1588
 ג. פעולות לפני ההתאגדות 1591
 1. כללי 1591
 2. הגדרת היזם 1591

 3. יחסי החוץ: היחסים בין היזם והחברה לבין הצד השלישי
 (בעיית החוזים המיקדמיים) 1595
 א. כללי 1595
 ב. היחסים בין החברה לבין הצד השלישי 1595
 ג. היחסים בין הצד השלישי לבין היזם 1602
 4. יחסי הפנים: חובות וזכויות היזם כלפי החברה 1608

 כוחו של בעל המניה לתבוע על הפרת זכותה על־ידי מנהליה 1609

 א. הצגת הבעיה 1609
 ב. עמדת המשפט האנגלי 1613
 1. המשפט המקובל וכללי האקוויטי 1613
 2. ביקורת עמדת המשפט המקובל 1629
 ג. עמדת המשפט האמריקני 1640
 ד. עמדת המשפט הגרמני 1643
 ה. שיקולים בגיבוש הפתרון הרצוי 1644



 תוכן עניינים מפורט

 1. שיקול דעת מסחרי הוגן 1644
 2. היעדר שיקול דעת מסחרי הוגן 1645
 3. פנייה למנהלים ולאסיפה הכללית להגשת תביעה בשם החברה 1646
 4. כוח האשרור של האסיפה הכללית 1648
 5. כוח ההתערבות — לבעל המניה 1648
 6. הגבלות על כוח ההתערבות של בעל המניה 1650
 ו. המשפט הישראלי 1654
 1. קליטת המשפט המקובל 1654
 2. יצירה שיפוטית 1656
 3. רפורמה בדרך של חקיקה 1656

 חוק השליחות ותורת האורגנים 1663

 א. הבעיה 1663
 ב. נימוקיו של המחבר 1664
 ג. תורת ״המעמד הכפול״ 1679
 ד. ההסדר הרצוי 1688

ת  מפתחו

 מפתח חקיקה 1693
 חקיקה ישראלית 1693
 חקיקה זרה ואמנות בינלאומיות 1720
 מפתח פסיקה 1731
 פסיקה ישראלית 1731
 לפי שמות הצדדים 1731
 לפי מספריהם הסידוריים 1756
 פסיקה זרה 1780
 מפתח ספרים 1801
 ספרים בעברית 1801
 ספרים בלועזית 1808

 מפתח מאמרים
 מאמרים בעברית 1822
 מאמרים בלועזית 1842
 מפתח עניינים 1869
 מפתח שמות 1915




