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דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה

מיסוי בינלאומי  -הדין בישראל

///

מאת עו"ד דורון לוי ,עו"ד ורו"ח איתן אסנפי  /הוצאת דניאלה די־נור 1,500 / 2008 ,עמודים

מאת ד"ר נילי קרקו־אייל  /הוצאת נבו ,תשס"ח־ 661 / 2008עמודים

מחברי הספר מציגים את ההסדרים בתחום המיסוי הבינלאומי ומנתחים כל הסדר מן המסד ועד הט־
פחות .ניתוח זה מספק נקודת ראות עיונית ,וגם כלי עזר מעשי ויומיומי .בין הנושאים הנדונים :כללי
התושבות בישראל; כללי מקורה של ההכנסה; ההקלות לתושבים חוזרים ,לעולים חדשים ולתושבי חוץ;
משטר פטור ההשתתפות; משטר החנ"ז (חברה נשלטת זרה) והחמי"ז (חברת משלח יד זרה); מחירי
ההעברה; נאמנויות ואמנות המס.
כל פרק מתחיל במבוא המציג את תכליתו של ההסדר ,ומשם צוללים המחברים – באופן קל לעיכול
ובשפה נגישה למעמקיו ומציגים פרשנות משפטית לכל הוראותיו .הם גם מצביעים על המקומות שבהם
ניסוחה של ההוראה אינו מגשים את תכלית החקיקה ובמקרים רבים מציעים אלטרנטיבה.

חוק זכויות החולה משנת  1996קובע את עקרון אוטונומיית החולה ואת דוקטרינת ההסכמה מדעת,
העומדת מאז אימוצה בלב סערה בחוגים משפטיים ,רפואיים ,פילוסופיים וציבוריים .השאלות המרכ־
זיות בהקשר זה הן האם המטפל חייב לקבל את הסכמתו החופשית והמודעת של החולה לטיפול בו ,ואם
כן – מהו היקפה של הסכמה זו.
ספר זה מניח את הרקע התיאורטי לניתוח הדוקטרינה ,ההצדקות לקיומה ,חסרונותיה והמודלים
האפשריים לעיצובה .לאחר מכן מנתח הספר בהרחבה את הוראות החוק בנושא זה ,ובכלל זה השוואה
למצב במדינות אחרות ,היקף דרישת ההסכמה מדעת ,היקף חובת הגילוי החלה על המטפל ,החריגים
לדוקטרינה וההסדר התרופתי שקובע החוק .ימצאו בו עניין הן משפטנים ,הן פילוסופים והן אנשי מע־
רכת הבריאות.

///

עבירות מס ועבירות הלבנת הון

עיוות דין במשפט הפלילי

מאת עו"ד גיורא עמיר  /מהדורה חמישית ,אוקטובר  / 2008הוצאת סדן 915 ,עמודים

מאת ד"ר עופר גוט  /הוצאת נבו ,תשס"ח־ 409 / 2008עמודים

עו"ד גיורא עמיר ,מן המובילים בתחום הצווארון הלבן ,מגיש את המהדורה החמישית של העוקדן בנושאי
עבירות מס והלבנת הון .עמיר מציב לספר מטרה רחבת היקף :לשמש ככלי עזר למשלם המס ,למייצגיו
ויועציו ,לאנשי רשות המיסים ולתובעים .מהדורה זו גם אמורה להפוך לספר חי ,שניתן לעדכנו בהתאם
לצורך .בנוסף לכל אלו ,מבקש עמיר גם למלא תפקיד חברתי חשוב של הסברת הזכויות והחובות בתחום
המס ,שהן חלק מרכזי באמנה החברתית מכוחה נגבים המיסים.
הספר מוגש בצורה סדורה ובנויה היטב :החל מיסודות גביית המס ,עבור בזכות לחסוך במס (ולצידה
כמובן תכנוני המס והעיסקה המלאכותית) ,משם לדרך בה נחקרים חשדות לעבירות מס ,עבירות מינה־
ליות ,הגשת תביעות וכתבי אישום ,מעמדם של המייצגים והיועצים ועוד ועוד – עד למע"מ ,מס קנייה,
מכס ,הלבנת הון והחוק למאבק בארגוני פשיעה.

המושג "עיוות דין" יובא למשפט הישראלי מן המשפט האנגלי ונעשה בו שימוש נרחב בענפי משפט רבים
ובהקשרים שונים .אך המחבר מבקש לשאול שאלה פשוטה :מה משמעותו של מושג זה? ספרו מבקש
לענות על כך ,בדגש על המשפט הפלילי בו השימוש בו הוא הנפוץ ביותר.
המחבר אומר ,כי קיימת חשיבות להגדרתו של מושג משפטי גם במנותק מהוראת הדין הכוללת
אותו .ההגדרות שניתנו עד כה למושג "עיוות דין" לוקות לדעתו בפגמים שונים ולכן הוא מציע הגדרה
חדשה :פגיעה בערכים המקדמים את הלגיטימיות של ההליך הפלילי ושל ההחלטה השיפוטית אשר
ניתנה בעקבותיו .יישומה של הגדרה זו מוליך לדעתו לשתי מסקנות מרכזיות .נאחת :קיומו של עיוות
דין הוא תנאי מספיק ,אך לא הכרחי ,להתערבותה של ערכאת הערעור בהחלטתה של קודמתה .השנייה:
הוכחת אפשרות היווצרותו של עיוות דין היא תנאי הכרחי ,אך לא מספיק ,על מנת להורות על משפט
פלילי חוזר.

///

///
כתר :מחקרים בכלכלה ומשפט על פי ההלכה

///

ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים

עורכים :הרב שלמה אישון ,הרב אמנון בזק  /כרך ו' ,הוצאת מכון כת"ר ,תשס"ח־2008
 404 /עמודים

עורכים :מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן  /כרך ראשון ,הוצאת נבו ,תשס"ח־ 549 / 2008עמודים

ההלכה ,בניגוד למה שמקובל לעיתים לחשוב ,רחוקה מלקפוא על שמריה .היא מתייחסת להתפתחויות
כלכליות ,חברתיות וטכנולוגיות ,כחלק מתפיסת היסוד של היהדות כדת החובקת את כל חייו של שומר
מצוותיה .התחום הכלכלי והתחום המשפטי אינם יוצאים מכלל זה.
כך אנו רואים בכרך שלפנינו עיסוק בנושאים בהם יכול כל שומר מצוות להיתקל כמעט מדי יום:
הסתמכות על ראיות נסיבתיות ,טובת הנאה לפקיד ממשלתי ,איסור ריבית בחוק הגנת השכר ,תפילה
על חשבון זמן העבודה ,שימוש במידע ממקום עבודה קודם ,גביית חובות מעסקים בקשיים ועוד .מעלה
נוספת של הספר היא שימוש בעברית ברורה ובת זמננו ,התשובות מסוכמות בבהירות ,וכך הספר הוא
גם מדריך מעשי.

שנים רבות היו דיני ההגבלים העסקיים בישראל בבחינת "הלכה ואין מורין כן" ,גם כאשר נחקק חוק זה
בשנת  .1988רק במחצית השנייה של שנות ה־ 90החלו דיני ההגבלים למלא תפקיד הולך וגובר במשק
הישראלי ,עד למצב הנוכחי בו על פיהם ישק דבר בעסקאות גדולות ומורכבות ביותר.
עורכי הספר אומרים ,כי לאור זאת נוצר צורך בספר אשר ינתח בצורה שיטתית ומעמיקה את דיני
ההגבלים העסקיים ,בין היתר בשל השילוב יוצא הדופן של כלכלה ומשפט המצוי בהם .לאור זאת ,רוב
הפרקים בספר הם פרי שיתוף פעולה בין כלכלנים ומשפטנים ,המנתחים שני היבטים אלו של דיני ההג־
בלים העסקיים בישראל .הספר אינו מסתפק בניתוח החוק הקיים ,אלא גם מצביע על המקומות בהם
לדעת המחברים יש לתקנו ועל הדרכים לעשות זאת.

האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
מאת ד"ר מאור אבן־חן  /הוצאת נבו ,תשס"ח־ 432 / 2008עמודים
שימוש במידע פנים הוא אחת העבירות הנפוצות ביותר בדיני ניירות ערך .ספר זה מציג ניתוח משפטי
מקיף של האיסור ,התפתחותו ,הרציונלים העומדים בבסיסו ,הטעמים בעדו ונגדו והערכים עליהם הוא
נועד להגן .לאורך הספר נסקרות סוגיות משפטיות שונות בתחום דיני ניירות הערך באופן כללי.
נושא נוסף הנדון בהרחבה הוא הניתוח ההתנהגותי של המשפט בכלל ושל שוק ההון בפרט ,סוגייה
לה מייחד המחבר גם נספח נפרד .מסקנתו של הספר היא ,כי יש להמשיך ולאכוף את האיסור על שימוש
במידע פנים ,שכן ביטולו עלול לחשוף את שוק ההון לסכנה ממשית של פגיעה חמורה .מאחר שאין חלו־
פות יעילות אחרות למניעתה של סכנה זו ,יש להשתמש במשפט הפלילי על מנת לנטרל אותה.

///

אכיפה סלקטיבית
מאת ד"ר מיכל טמיר  /הוצאת נבו ,תשס"ח־ 581 / 2008עמודים
אכיפה שלמה ומושלמת של החוק היא חזון אחרית הימים ,כותב השופט בדימוס יצחק זמיר בהקדמתו
לספר זה .אין ברירה אלא להסכים עם כך שהאכיפה תהיה חלקית .אך אין להשלים עם מצב בו היא
סלקטיבית ,דהיינו :בררנית – על פלוני כן ועל אלמוני לא .הטענה בדבר אכיפה סלקטיבית מועלית רק
לעיתים רחוקות ,ולעיתים נדירות עוד יותר ניתן להוכיח אותה ,אך אין זה גורע מחשיבות העיסוק בה.
זה בדיוק מה שעושה הספר שלפנינו .חשיבות מיוחדת נודעת לעיסוק בחשיבות הנושא ,שכן – כד־
בריו של השופט זמיר – "רק מודעות כזאת נותנת סיכוי לפיתוח הנושא ,לאחר תרדמה ארוכה ,ובכלל זה
לגיבוש כללים וסעדים לצורך מאבק בתופעה של אכיפה סלקטיבית" .הספר מניח יסודות תיאורטיים
לחקר התופעה ,וגם מעניק כלים מעשיים לבחון ולתקוף אותה.

