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סדרי משפט

ביטול פסק בוררות ()1
על יסוד סעיף  29לחוק הבוררות
מוסמך בית המשפט לקבוע ,כי הפו
קדת ערובה לביצוע פסק בוררות
היא תנאי לדיון בבקשה לביטול
הפסק .התערבות ביהמ"ש בפסק
בוררות היא מצומצמת .על המבו
קש את ביטולו להראות ,כי סיכויי
הצלחתו לביטול הפסק גבוהים או
כי מאזן הנוחות נוטה לצידו משו
מעותית( .רעא  ,7592/08פי.די.
די.יהלומים בע"מ נ ' �I.DO.Dia
.)monds Inc

נופל בגדר המקרים המצדיקים
התערבות( .ברם  793/08ריבוע
כחול ישראל בע"מ נ' מנהל הארנוו
נה עיריית הרצליה).

הצגת ראיות בערעור
יש להתיר את הבאת הראיה הנוו
ספת המבוקשת בערעור ,חרף
העובדה שהיתה בנמצא עוד בשלב
ההוכחות בפני בימ"ש קמא ,וכי
בשקידה סבירה ניתן היה לאתו
רה .זאת ,נוכח חשיבותה ויכולתה
להשפיע על הכרעת בימ"ש קמא.
הדיון יוחזר לבימ"ש קמא( .עא
(ת"א)  3325/05בנק מסד בע"מ נ'
יחיאל שטרית).

עיקול רכבו של נכה

סכסוך בין חברות יהלומים הועבר לבוררות

ביטול פסק בוררות ()2
ביהמ"ש ביטל באופן חלקי פסק
בורר אשר הושג בתרמית ואושר על
ידי בימ"ש .בנסיבות שמתקיימת
התנגשות בין דוקטרינת מעשה בית
דין לבין עקרון האמת והצדק ,יש
להעדיף את עקרון האמת והצדק.
(תא (חי' )  649/06הורן את ליב�ו
ביץ בע"מ נ' אדריכל גיורא גור).

התערבות ערכאת
הערעור

לערכאה הדיונית יש שיקול דעת
רחב בהחלטות בעניין תיקון כתבי
טענות ,והתערבות ערכאת הערעור
בשיקול דעת זה תיעשה לעיתים
נדירות בלבד .המקרה שבנדון אינו

המדור מוגש בשיתוף נבו -
המאגר המשפטי הישראלי

www.nevo.co.il

הסייג בדבר הטלת עיקול הקבוע
בסעיף ( 22א)( )5לחוק ההוצל"פ
חל גם לגבי רכב של נכה .ודוק,
הנכה שהוא חייב בהוצל"פ אינו בר
חורין להחזיק בכל מיטלטלין שיחו
פוץ ,אלא רק אלה הנחוצים לשיו
מושו האישי בשל מצבו .בבקשת
המבקש להסרת העיקול חסרים
פרטים בדבר הרכב ועלותו( .ברע
(ב'ש)  510/08גור יהודה נ' בנק
המזרחי המאוחד בע"מ).

נ' חברת רנדי בע"מ).

פתיחת פסק בוררות

גם אם היתה לבורר סמכות לעיין
מחדש בהחלטתו ,הוא לא היה
חייב לאפשר למבקשים לפתוח
מחדש את הפסק לאחר ששוכנע,
כי אין מקום לכך .המבקשים סירבו
להשלים עם הפסק ,והעלו טענות
מן הגורן ומן היקב בניסיון לפתוח
מחדש את הדיונים בפני הבורר.
אין לקבל התנהגות זו( .הפ (ת"א)
 844/06חברת פיתוח למושבי
איזור גת בע"מ נ' קוממיות – ארו
גון חיילים משוחררים להתיישבות
שיתופית של צעירי אגודת ישראל
בע"מ).

תיקון טעות
בהחלטת ביניים
לביהמ"ש סמכות לתקן טעות שנו
פלה בהחלטת ביניים ,גם אם אין
מדובר בהחלטה בעלת אופי דיוני.
ודוק ,המדובר במקרים נדירים.
במקרה הנדון ,הגם שנפלה טעות
בהחלטה ,אין הצדקה לפתיחה
מחודשת של הדיון( .בשא (י־ם)
 10420/08נס סוכנות לביטוח
בע"מ נ' קידר מיכאל).

המצאת כתב ערעור

ההוצאה לפועל יכולה לעקל רכבו של נכה

מתן חשבונות
וגילוי מסמכים
כאשר מדובר בתביעה למתן חשו
בונות ,הכלל הוא ,כי יש להורות
על גילוי מסמכים רק ככל שצעד
זה נדרש לליבון השאלה האם יש
מקום ליתן סעד של מתן חשבונות.
אין ליתן צו גילוי מסמכים ,אשר יש
בו משום הגשמה של הסעד הנדרש
בתביעה העיקרית( .רעא 9322/07
Gerber Products Company

לחיוב הלקוח בהוצאות( .בשא
(קריות)  3293/08א.ב נ' א.ש).

ביהמ"ש אמנם רשאי לפטור מעו
רער מהחובה להמציא את כתב
הערעור למשיב פורמלי ,אך בשום
מקרה אין פוטרים מערער מלעשות
את מי שהיה בעל דין למשיב בערו
עור ,ובוודאי שהמערער בעצמו אינו
רשאי להחליט אם להשמיט שמו
של משיב מהודעת הערעור( .עעם
 10865/07עירית חיפה נ' חברת
אורלן ( )1983בע"מ).

גזילת זמן שיפוטי
הגשת בקשות ,יום אחר יום ,באותו
עניין ולאחר שניתנו החלטות באותן
בקשות ,גוזלת זמן שיפוטי יקר ופוו
געת בבעלי הדין הממתינים ליומם
בביהמ"ש .על עורכי הדין לדעת
שהתנהגות מעין זו ,עלולה להוביל

הלקוח יחויב בהוצאת על בקשות טורדניות

תביעה נגד לשכת עוה"ד
ביהמ"ש מחק על הסף מחוסר עילה
תביעה שהוגשה נגד לשכת עורו
כי הדין בגין החלטה לגנוז תלונה
שהוגשה אליה נגד עורכי דין .נוכח
היותה של הלשכה גוף מעין שיפוו
טי על פי חוק ,אין למשיבים עילת
תביעה נגדה( .בשא (י־ם) 1033/08
לשכת עורכי הדין בישראל נ' ירון
וינקלר).

כללים להגשת ערעור
עצם העובדה שפסק דין כולל בחובו
ממצאים שאין דעתו של בעל דין
נוחה מהם ,אינה מקימה כשלעצמה
זכות ערעור; הגשת ראיות בשלב
במשורה.
מתאשרת
ערעור
כשמדובר בעובדות שקדמו למתן
פסק הדין ,ניתן להתיר הגשתן אם
המבקש לא ידע עליהן ולא יכול
היה לגלותן בשקידה ראויה( .בשא
(נצ')  2203/08אוחיון רינה נ' גיא
שמחה).
נזיקין

תביעות נגד דיינים
ביהמ"ש דחה תביעה בנזיקין
שהוגשה על ידי עורך דין נגד דיינים
בבית הדין הרבני בשל החסינות
השיפוטית בסעי ף  8לפקודת ה�נ
זיקין .גם אם לתובע טענות כבו
דות משקל בנוגע לצדקתן ומקור
סמכותן של החלטות המבקשים
– אין ספק שהללו התקבלו במסו
גרת מילוי תפקידם( .בשא (ת"א)
 167179/088הרב אברהם צבי שי�נ
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פלד ,דיין נ' רפאל שטוב ,עו"ד).

הסתמכות על
הליך משפטי
כתבה בעיתון אשר מקור המיו
דע העובדתי עליו היא מסתמכת
הוא דיון והחלטה אשר ניתנו על
ידי בימ"ש בהליך פומבי ,נהנית מן
ההגנה הקבועה בחוק לדיווח על
דברים שנאמרו במהלך דיון בעל
אופי שיפוטי( .תא (ת"א) 2118/99
דני נסים נ' מעריב הוצאת מודיעין
בע"מ).

השמצת עו"ד בדיון
ביהמ"ש קבע ,כי אמירה כלפי עורך
דין שהוא "שקרן פתולוגי" ,אינה
חוסה בצל החסינות של דברים
שנאמרו תוך כדי דיון משפטי ,על
אף שנאמרה במהלך דיון בביהמ"ש
ונרשמה בפרוטוקול .מדובר
בהשמצה פרועה שכל מטרתה
לבייש ולבזות את עורך הדין( .תא
(י־ם)  8215/06רון וינשטוק ,עו"ד
נ' רחמים בן־יהודה).

ניתן לראות במובחן כי מדובר
בטוקבקים ולא בחלק מגופן של
כתבות( .תא (ת"א) 51859/06
עו"ד שמעון דיסקין נ' הוצאת עיתון
הארץ בע"מ).

חניה זמנית לצורך ביטוח
אין הביטוי "חניה" מתייחס לכל
פעולה בה עוצר כלי רכב במהלך
נסיעתו עצירה זמנית ,וממשיך מיד
בנסיעה .לכל היותר ניתן לראות
בפעולת התובע (שילוב תיבת
ההילוכים של המכונית) משום
מצב של "החניה" ,הנכלל במסגרת
"שימוש ברכב מנועי"( .עא (נצ')
 114/08כלל חברה לביטוח בע"מ נ'
מגדל חב' לביטוח בע"מ).

ביהמ"ש דחה תביעת לשון הרע
לאחר שקבע ,כי אין לראות באתר
אינטרנט שמעמיד במה לרשות
טוקבקיסטים משום "אמצעי
תקשורת" לצורך סעיף  11לחוק
איסור לשון הרע .זאת ,כאשר

ביהמ"ש קיבל תביעה לזכויות במו
קרקעין ,הרשומים על שם הנתבע,
על אף שזו התבססה על מסמך ייפוי
כוח שאינו מסוים ,אינו מאומת ע"י
עו"ד ונוטריון והעיסקה לא דווחה
כדין למנהל מיסוי מקרקעין( .תמש
(י־ם)  10470/05ס' י' נ' ס' ד').

בימ"ש העליון קבע ,כי מרגע
שהודיע יו"ר ועדה מקומית ,כי אין
בכוונתו להוציא צו הריסה מינהלי
לאור פניית יו"ר ועדה מחוזית ,אין
האחרון מחויב להמתין עד תום
התקופה המירבית של שבעה ימים
שנקבעה בחוק( .רעפ 3122/08
עאדל אבו סרור נ' מדינת ישראל).

סמכותו של מבקר פנים
סמכותו וחובתו של מבקר פנים
לבדוק את תקינות פעולות הרשות
המקומית ,מסמיכות ומחייבות
אותו לבדוק כל גורם הקשור לנוו
שא הביקורת ומעורב בו .פעילותו
של בעל התפקיד נבחנת ככל שהיא
נוגעת לפעולת הרשות המקומית
או אורגן מהאורגנים שלה ומשליו
כה עליה( .עא (נצ')  57/08אילנה
חייט נ' יעל אשל).

תוארו של עובד מדינה

קביעת בעל הזכות

טוקבקים לעניין
לשון הרע

רישום זכויות במקרקעין

צו הריסה מינהלי

עבודה

מקרקעין

במה לטוקבקיסטים אינה "אמצעי תקשורת"

דת הקרקעות" ,מועד הרכישה"
הינו המועד הקבוע בס'  )1(3לחוק
לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור.
הצמדה וריבית יתווספו על סכום
הפיצויים כמפורט בסעיף  8לחוק
זה( .הפ (ת"א)  1456/04מאיר עניו
נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
ת"א).

בעין .רק אם המקרקעין אינם ניו
תנים לחלוקה או אם בימ"ש נוכח
כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר
לשותפים ,יהיה הפירוק בדרך של
מכירת הנכסים וחלוקת הפדיון.
(עא (חיפה)  4736/07וינוגרד יורם
נ' פסטרנק אהוד).

בעל הזכות בנכס שאינו רשום
במרשם המקרקעין ,שחתימתו על
הבקשה להיתר דרושה ,הוא מי
שחייב עליו בתשלום מס רכוש.
חתימת בעל הזכות בנכס כמוה
כתנאי סף להגשת בקשה ,ובהעדר
חתימה – לאו בקשה היא( .עתמ
(י־ם)  143/06פלאפון תקשורת
בע"מ נ' רשות הרישוי לתכנון ובנייה
ירושלים).

"מועד הרכישה"
בהפקעה
בהפקעה על פי חוק התכנון והבו
נייה ,אשר על פי הוראת סעיף
(1900א) לחוק מבוצעת לפי פק�ו

הוראת התקשי"ר ,לפיה עובד
מדינה המחזיק בתואר מקצועי או
רישיון מקצועי שאינו דרוש לשם
כהונה במשרה בה הוא מועסק ,לא
יציג עצמו במסגרת תפקידו כבעל
תואר או רישיון זה ,הינה מאוזנת
ומידתית( .בגץ  1800/07לשכת
עורכי הדין בישראל נ' נציבות שיו
רות המדינה).
רישום תוך שימוש בייפוי כוח שאינו מסוים

שיהוי במימוש
מטרת ההפקעה
במש ך  19שנים לא מימשו המש�י
בות את מטרת ההפקעה בחלקות
של העותרות .ואולם ביהמ"ש לא
שוכנע ,כי בנסיבות העניין ,שיהוי זה
במימוש הייעוד הציבורי של החלו
קות מעיד על הזנחה מופלגת בנקיו
טת ההליכים או ויתור על ההפקעה.
(עתמ (ת"א)  1184/06רוכוורגר
רוטמנש חברה לבניין והשקעות
בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה – הרצליה).

חלוקת מקרקעין
במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה
פירוק השיתוף בדרך של חלוקה

הרמת מסך התאגדות
ביה"ד לעבודה הרים את מסך
ההתאגדות בין חברה לבעל השו
ליטה בה ,וחייב אישית את בעל
השליטה בתשלום זכויות הנובעות
מפיטוריו של עובד החברה ,לאחר
שמצא ,כי בנסיבות העניין יש הצדו
קה מספקת לעשות כן( .עב (ת"א)
 7149/04בסיה בע"מ נ' גדי בר).

העלאת דרגת נכות
פנייתו המחודשת של המערער
לקצין התגמולים להעלאת דרגת
נכותו ,היא לענין חוק הנכים (תגו
מולים ושיקום) "תביעה" ,בין אם
היא מתבססת על ראיות חדשות
ובין אם על טענה בדבר טעות שנו
פלה בהחלטות קודמות ועל זכותו
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של הנכה לדרוש בדיקה מחדש.
(רעא  1357/06עמוס גזית נ' קצין
התגמולים).

 10440/06סיגל בן שלמה נ' ב.ג.
מוקד אבטחה בע"מ).

עובד או בעלים

השבת שכר חורג

אין לראות בתובע "עובד" בעסק
של אשתו ,לאחר שהוכח ,כי התוו
בע הוא שהיה בעל העסק .מאחר
שהצגתו הפיקטיבית של התובע
כ"שכיר" בעסק של אשתו באה
לצורך צבירת תקופת אכשרה לשם
קבלת דמי אבטלה בלבד ,תביעתו
לתשלום דמי אבטלה נדחתה( .בל
(חי' )  1543/05סגיר סאלח נ' המ�ו
סד לביטוח לאומי).

ביה"ד לעבודה דחה את תביעת
התובע לבטל את החלטת הממונה
על השכר לחדול לשלם לו תוספות
שכר ולתבוע ממנו השבת הפרו
שי השכר ששולמו לו שלא כדין,
מהטעם שתוספות אלה שולמו לו
בניגוד לחוק .לפיכך ,ביה"ד קיבל
את תביעת הוועדה לתכנון ובנייה
להשבת השכר ששולם ביתר( .עב
(חי')  419/05נג'יב אבו סמרה נ'
הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
גבעות אלונים).

רת המשתתפים במו"מ להתקשו
רות ללא מכרז ותנאי התקשרות
– לאחר ביטול מכרז – יש לוועדת
הפטור שיקול דעת רחב( .עתמ
(י־ם )  8543/08דפוס בארי – ש�ו
תפות מוגבלת נ' מדינת ישראל –
משרד הפנים).
חוזים ושטרות

אשם תורם בהפרת חוזה
ביהמ"ש קבע  20%אשם תורם לצד
שנפגע מהפרת חוזה .פיתוח דוקטו
רינת האשם התורם בדיני החוזים
אפשרית .גם הצד הנפגע שהוא צד
לחוזה ,צריך למלא נטלים המוטו
לים עליו( .תא (ת"א) 47252/05
קרייזי פון בע"מ נ' פלאפון תקשוו
רת בע"מ).

במאזן ההסתברויות ,לכך שהוא
לוקה בסטייה חמורה מהנורמה,
הגורמת לפגיעה קשה בכושר השיו
פוט או בתפיסת המציאות( .תפ
(י־ם)  3029/07מדינת ישראל נ'
פלוני).

ריצוי עונש על תנאי
כלל הוא ,כי מאסר מותנה ירוצה
באופן מצטבר לעונש החדש ,למעט
במקרים חריגים ,כאשר על בימ"ש
לנמק את הטעם לחריגה מכלל זה.
לפיכך ,המשיב ירצה עונש מאסר
מותנה שהיה תלוי ועומד נגדו במוו
עד הרשעתו הנוכחית ,במצטבר
לעונש שהוטל עליו על ידי בימ"ש
קמא( .עפ  1323/08מדינת ישראל
נ' פלוני).

הלוואה בריבית קצוצה
רישום הבעל כ"עובד" של אשתו היה
פיקטיבי

פיגור בתשלום
חוב למל"ל
לאור תכליתו הסוציאלית של חוק
הביטוח הלאומי ,קבע ביה"ד לעו
בודה ,כי שלילת גמלת דמי פגיעה
בגין תאונה מהתובע ,שפיגר למעלה
מ־ 36חודשים קודם למועד התאונה
בתשלום חוב למל"ל ,סבירה ביותר.
(בל (ת"א)  2673/03הרלב דב נ'
המוסד לביטוח לאומי).

תביעה ייצוגית
בגין הפרשות
ביה"ד לעבודה קיבל בקשה לאישור
תובענה ייצוגית בעילה של אי ביצוע
הפרשות לקופת תגמולים .ביה"ד
דחה בקשה לאישור תובענה ייצוו
גית בעילה של אי ביצוע הפרשות
לקופת פיצויים ובקשה לקביעת
סעד לגילום הסכומים שהיה על
המשיבה להפריש מכוח צו הרחו
בה בענף השמירה( .בשא (ת"א)

חופשה ללא הגבלת זמן לאחר חופשת לידה

חופשה ללא הגבלת זמן
בהחלטה להעביר את התובעת
מתפקידה נלקחה בחשבון עובדת
היותה בהריון .התובעת גם לא שוו
לבה בעבודה עם חזרתה מחופשת
לידה ,והוצאה לחופשה ללא תשו
לום .מדובר בהפרה של חוק שוויון
הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת
נשים .הוצאת עובד לחופשה ללא
הגבלת זמן כמוה בפיטורין( .עב
(י־ם )  2260/06ביאז'י מלי נ' פ�ר
טנר תקשורת בע"מ).

ביהמ"ש ביטל חוזה הלוואה מאחר
וכלל ריבית בשיעור חריג בניגוד
להוראות חוק הלוואות חוץ־בנו
קאיות .לכאורה ניתן היה להפחית
את הריבית אולם כדי ,שהלווה לא
יתעשר מההסכם הבלתי חוקי – כל
צד ישיב לאחר מה שקיבל( .עפ'
 1785/06סבג שמעון נ' מנע שאול
אברהם).

זכרון דברים לבניית בית
ביהמ"ש העליון קבע ,כי זכרון דבו
רים ראשון לבניית בית שנערך בין
הצדדים ,לא השתכלל לכדי חוזה
מחייב ,מאחר שלא התקיימו בו
יסודות גמירת הדעת והמסוימות.
לפיכך ,הסכמי הפיקוח וזכרון דבו
רים שני שנערכו בין הצדדים ,הם
ההסכמים המחייבים אותם( .עא
 8430/06אמנון שבתאי נ' משה
ספני).
פלילי

מחלת נפש וכשירות לדין
מכרזים

התקשרות ללא מכרז
באשר לתנאים הבסיסיים לבחיו

לצורך הקביעה כי נאשם אינו מסוו
גל לעמוד לדין מחמת "מחלת נפש"
במובנה המשפטי ,אין די בהפרעות
נפשיות קלות ,אלא נדרשת הוכחה,

מאסר על תנאי יהיה מצטבר לעונש החדש

צילום מותר
ברשות היחיד
הנאשמת צילמה שני קטינים
בחדרון ,בבניין המריבה שבינה ובין
הקובל ,וניתן לומר שהצילום נעשה
ברשות היחיד .ואולם יש לקבוע,
כי לנאשמת קמה ההגנה הקבועה
בסעיף ()2(18ג) לחוק הגנת
הפרטיות ,וכי היא פעלה בתום לב
על מנת להגן על עניין אישי כשר
– זכויותיה הקנייניות( .קפ (ת"א)
 3/06ד"ר אלדור יוסף נ' עו"ד
שכטמן הניה).

המושג "עובד ציבור"
בשמירת טוהר המידות
ביהמ"ש קבע ,כי שעה שמדובר

 ///דין מקוצר
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בצורך חיוני לשמור על טוהר המיו
דות בשירות הציבורי ,יש לתת
למושג "עובד ציבור" פרשנות רחבה
מעבר לדיני העבודה ,בכדי לשרת
את תכלית החקיקה( .עפ (ת"א)
 71802/06עזרא בן יצחק בדולח נ'
מדינת ישראל).

תיקון כתב אישום
התרת תיקון כתב אישום על דרך
הוספת עדים ,תהיה לגבי עדים
שעדויותיהם תורמות לבירור העוו
בדות השנויות במחלוקת ,בכו
פוף לשמירה על זכויות היסוד של
הנאשם להליך הוגן ואי פגיעה ביו
כולתו להתגונן כראוי( .תפ (ת"א)
 2793/07פרקליטות מחוז ת"א נ'
בר־אור יהודה).

לאישה בכפוף להסכמתה לסידור
גט .זאת ,בשל הנסיבות המיוחדות
של המקרה ובהן העובדה ,כי הבעל
עשה דין לעצמו וחי עם אשה אחרת.
(ביה"ד הרבני בחיפה ,ג.פ נ' ג.י.).

התרחקות האב והקטינים
ביהמ"ש דחה טענת אם בעניין
תביעתה למשמורת בשל מעברו
של האב והקטינים למקום מגוו
רים מרוחק ממנה .אין במעבר כדי
למנוע את הקשר בינה ובין הקטיו
נים והשינוי במשמורת אינו עולה
בקנה אחד עם טובת הקטינים .עם
זאת ,האב חויב להשתתף בהסו
עות הסדרי הראייה( .תמש (ת"א)

משפחה

הרס משפחה
ביה"ד קיבל תביעה לגירושין ,מזוו
נות ,כתובה ופיצוים בגין הרס משו
פחה ,שהוגשה ע"י האישה לאחר
שהבעל נטש אותה ואת הילדים
לטובת אשה זרה במשך למעלה
מארבע וחצי שנים ,בלא ששילם
מזונות (ביה"ד הרבני נתניה ,פלוו
נית נ' פלוני)

האב ישתתף בהסעות הסדרי הראייה

 35245/02ר.כ נ' ו.א).

סמכות ביה"ד הרבני

מעמד הסבים באימוץ

ביה"ד הרבני מוסמך לדון בתביעת
מזונות של אשה יהודיה נגד בעלה
היהודי ,כאשר שניהם אינם אזרחי
ישראל או תושביה ,וכאשר ברקע
קיים סכסוך גירושין והאשה מעוו
ניינת להתגרש .זאת על אף פסיקת
ביהמ"ש העליון בפרשת סבג ,לפיה
יש לראות חוסר כנות בתביעת מזוו
נות שכזו ,כאשר האשה מעוניינת
להתגרש( .ביה"ד הרבני הגדול,
פלונית נ' פלוני)

במקרה בו הורי הקטין בחיים ,אין
להורי הוריו מעמד כצד לדיון בהו
ליכי הכרזת הקטין כבר־אימוץ ,אם
כי ביהמ"ש רשאי לשמוע אותם
לעניין שאלת טובת הקטין .ודוק:
אם נתמנו הורי הוריו של הקטין
כאפוטרופוסים על הקטין ,יכולים
הם לרכוש מעמד פורמלי בדיון
בכובעם זה( .ברע (חי') 3221/08
ר' ש' נ' היועץ המשפטי לממשלה,
הלשכה המשפטית במשרד הרווחה
והשירותים החברתיים).

פיצויים למקבלת גט
במסגרת בקשת בעל למתן היתר
נישואין על פני אשתו ,ביה"ד הרבו
ני פסק פיצויים בסך  50אלף דולר

רשויות מקומיות

הארת שטח ציבורי
העירייה חייבת חוקית ועקרוו

נית בהארת שטחים ציבוריים ,אך
חובתה זו כפופה לאילוצים וסדר
עדיפויות שהמציאות כופה .אם
מאן דהוא האיר על חשבונו שטחים
שחובה היה על העירייה להאיר,
זכאי הוא להשבה מכוח דיני עשיית
עושר ולא במשפט( .תק (י־ם)
 5358/07הוועד המרכזי – נציגות
הבית המשותף גני גאולה נ' עיריית
ירושלים).

שכירת עו"ד חיצוני

הרישיון( .עב (ארצי)  21/08עמירם
ואעקנין נ' מדינת ישראל – משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה).

הסעת ילדים לביה"ס
ביהמ"ש קבע ,כי הרשות איננה
יכולה להימנע ממתן שירותי הסעת
ילדים לבית הספר משום שהוריהם
מפרים את דיני התכנון .אין זה
ראוי ,כי מיצוי הדין עם תושבי השו
כונה ועם הורי העותרים ,ייעשה דרך
ילדיהם( .עתמ (ת'א)  2571/05א.
א (קטין) נ' עיריית רמלה).

אין מניעה שרשות מקומית תעביר
ממשא משימותיה אל עו"ד חיצוני.
הדבר פשוט יחסית כשמדובר במו
חשיפת מסמכי מכרז
שימת התדיינות בערכאות או גופים
הערוץ השני
אחרים ,אך מורכב יותר כשמדובר
בייעוץ ומתן חוות דעת משפטית ביהמ"ש העליון פסק ,כי ניתן לחו
לגורמי הרשות – דבר המהווה דוו שוף לציבור את "לוחות המשבו
גמה מובהקת לתפקידו של יועץ צים" שצירפו קשת ורשת למסמכי
משפטי( .עתמ (ת"א)  1076/07המכרז שלהם למתן זיכיון לשידוו
יעקב זילברשטיין נ' יצחק רוכברגר ,רי טלוויזיה בערוץ השני .עם זאת,
ראש עיריית רמת השרון).
על תיאור התוכניות כמו גם על
טבלאות המפרטות אחוזי השקעה
בתוכניות ,יש להטיל חיסיון. (עעם
משפט מינהלי
10845/06 שידורי קשת בע"מ נ'
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו).
חופש המידע
רושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיו
כאשר התנהלות תקינה של הרשות ריית ירושלים).
הציבורית מחייבת את קיום המיו
דע במתכונת המבוקשת ,והמידע
אמור באופן סביר להימצא בידיה,
לא ניתן לפטור את הרשות מלהתיר
את העיון במידע בטענה שהמידע
איננו מצוי אצלה במתכונת המבוו
קשת או שהדבר מצריך משאבים
בלתי סבירים( .עתמ (י־ם) 900/07
קרן דולב לצדק רפואי נ' נציבת
הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי).

הפרת רישיון
לייבוא עובדים
ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור
על ההחלטה לשלול את רשיונה
של המערערת לקיום לשכה פרטית
לתיווך עובדים זרים .זאת ,מהטו
עם שהליקויים בעבודת המערערת
מהווים הפרה של תנאי הרישיון
ומשקפים חוסר מקצועיות והפרת
האמון שרוחש הממונה כלפי בעל

הסרה חלקית של חסיון מסמכי קשת ורשת

המדור מוגש בשיתוף נבו -
המאגר המשפטי הישראלי

www.nevo.co.il

