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  ריאיו� אישי

  ע�

  יצחק הדרי' פרופ

   שאלות כלליות על תחו המשפט והאקדמיה המשפטית

  ?ולמה? עד כמה לדעת� חשוב שיכוננו חוקה במדינת ישראל

חינוכי , חינוכי עצו,  יש איזשהו משקל סימבולי עצו,במקו צירו
 חוקי יסוד, לחוקה

חשיבות עצומה החל מבית ספר  לה חוקה יש שיש בה�כי במדינות , לכל התלמידי במדינה

 במקצת נעשית לחוקי יסוד ההתייחסותאצלנו . חוקי היסודל באשר  מזהפחותו,  ואיל�יסודי

 וכמוב� לאחר מכ� באוניברסיטה ,ת הנושאהוראב בעיה וקיימת ,בתיכו� כשלומדי אזרחות

קה כמו כ� חו. מאוד לכ� החוקה היא סימבולית. לא בתחומי אחרי, בעיקר במשפטי

, הלדוגמ.  מכוסי היו על ידי חוקי היסוד הקיימישאינ תחומי הרבה מאודמכסה 

 פירשו בצמצו את . כבוד האד וחירותו:יסוד� מובטח אפילו בחוקאיננוהשוויו� הכללי 

שקיי בכל מדינות העול שיש בה�  אבל לא את השוויו� הכללי, השוויו� שהחוק חל עליו

  .חוקה

 , בתביעה בי� היתר על פגיעה בשוויו��"ת לשכת עורכי הדי� בבגלאחרונה ייצגתי א

בנושא של הגדלת התקרות של ביטוח לאומי לתשלו הביטוח בלי שהתקרות עלו 

התשלו למי שיכול מ להימנע אפשרכי טענתי  ו,לתקבולי מהביטוח הלאומי לנזקקי

 נשיאת בית .ות השוויו�ובי� היתר יש ש פגיעה בזכות הקניי� ופגיעה בזכ, לפעול כחברה

 ואני התפתלתי כדי להכניס ,שוויו�ההמשפט העליו� שאלה אותי מכוח מה נפגעה כא� זכות 

 מחלוקות בי� השופטי קיימותואני יכול לומר שבדעה השלטת , את זה בכוח לכבוד האד

 שמצמצמת מאוד את , השופטת דורנרשה בדעתה של יש כאלה .זכות השוויו�ל באשר

 .בוחרי בשביל האמצעה ,כמו הנשיא לשעבר ברק, אבל ג המרחיבי, שוויו�הזכות ל

 ובנקודה זו ,בסופו של דבר הצלחתי להכניס את הפגיעה שטענתי לה לתו� שביל האמצע

 אינ� זכויות  שבה� אבל יש עוד דוגמאות רבות, אחתהזו דוגמ. הוחלט שזו פגיעה בשוויו�

ראוי שכל הזכויות .  כלולות לחלוטי�שאינ�יות רבות זכויות חברתו, כלולות כמו דת ומדינה

  .האלה ועוד רבות אחרות יהיו כלולות בחוקה
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  ? הא� הכול שפיט– ביקורת שיפוטית

 אני הייתי אומר . ג הנשיא בדימוס ברק חזר בו מהביטוי הכול שפיט.לא הכול שפיט

 . א זה דבר מוסרי הוא לא שפיט.שכל דבר נורמטיבי הוא שפיט

  ? עמדת� בנושא– ת תכליתית מול פרשנות מצמצמתפרשנו

פה אני מסכי לגמרי ע גישתו של הנשיא ו, אני חסיד נלהב של הפרשנות התכליתית

 כוונת המחוקק –  שפרשנות צריכה להיות מורכבת מהפרשנות הסובייקטיבית,לשעבר ברק

בה  פרשנות בראי המושגי של השעה ש– האובייקטיבית�הפרשנות התכליתיתמ ו–

כבר ידוע מאז פסק די� ו,  כולל תחומי המס,והפרשנות הזו חלה בכל התחומי. מפרשי

¯ÂˆÁ ıÂ·È˜1, לכללי המס,  עוד לפניוולמעשה  הגישה הזו .שאי� כללי פרשנות מיוחדי

שאפילו , בעקבות גישה אנגלית, גישה ישנה של ראשית קו המדינהזו  .אבד עליה כלח

 כיוהב נוקטי אי�באנגליה .   

, בנוס� ?שהיית רוצה לשנות? שמפריע ל� באופ� מיוחד? הא� קיי� פסק די� שהרגיז אות�

  ? החשוב ביותר בתחומ�פסק הדי�מה לדעת� 

 שהיו מקוממי ,של בית המשפט העליו�, הרגיזו אותי כל מיני פסקי די� בתחו הפלילי

על ידי , זוכר את שמוני ישהרשיע בדואי שא, עשרי שנה– לפני עשר פסק הדי� שנית�.ממש

 א
 על פיהרשיעו אותו באונס , זה שעשו ממוצע של כי מיני דעות שונות של השופטי

 – זה משפט פלילי. אבל עשו איזה ממוצע, שא
 אחד מהשופטי לא קבע שהיה ש אונס

  . 2 צרי� להיות מוכרע על ידי ממוצע אלא על ידי הכרעה ברורהאיננומשפט פלילי 

 דובר בקיו יחסי מלאי .בעניי� אונס,  פע של השופט אדמונד לויהיה ג פסק די�

ואליבא דאדמונד לוי היה זה , פתאו כנראה תו� כדי קיו היחסי האישה התנגדה. מרצו�

 ברגע שיש .אני חושב שזה לא יכול להיות אונס. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, שוב. אונס

זה מעמיד את הגבר במצב , באמצע יש חרטההסכמה ספציפית לקיו יחסי ספציפיי ו

  . בלתי אפשרי

שקל להבי� , היה מקרה פשוט, ÈÙÒÎ3פסק די� , פסק די� בתחו דיני המס שהופעתי בו

דובר . לא צרי� להיות משפט� כדי להבי� זאת. הייתה שגויהבו שהחלטת בית המשפט 

י� לקבל כחמישי לפיה היה בעל המגרש צרו, בעסקת קומבינציה בי� בעל מגרש לקבל�
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בעל המגרש צרי� ולכ� היה , והנה הקבל� פשט את הרגל. אחוז מהדירות שהקבל� בונה

רשויות המס קבעו את השבח . ה של הדירות שהובטחו לוילהוסי
 כס
 כדי לקבל את הבני

. מבחינתולפי שווי הבנייה של הדירות , עליו שיל הנישו את המס בסמו� ליו החוזהש

רעה יהשווי שנקבע בטר אמפחית סכו זה ששיל הנישו הא יש להשאלה הייתה 

 את להפחיתזה נראה מושכל יסוד שהתשובה היא חיובית שצרי� . פשיטת הרגל של הקבל�

 את הסכו הזה להפחיתקובע שאי� ,  להפתעת הכול, העליו�בית המשפטוהנה , הסכו הזה

 לדאבוני זו .שב שזה פסק די� שגויאני חו. כי השווי במס שבח נקבע ביו חתימת החוזה

  .הסיכוי היה אפסי,  לא ביקשתי דיו� נוס
ולכ� שופטי ההייתה החלטה פה אחד של שלוש

ש נת� בית המשפט , ÈËÈÏÂÙ 4פסק די� נקרא ,רחב יותר בהיקפו ,עוד פסק די� שגוי

ל קרקע מדובר במכירה ש. פירוש די דווקני ולא תכליתי להוראות של התיקו� לחוק מס שבח

הוראת . עורי כיויעורי המס היו גבוהי מהשישנרכשה לפני יו הרפורמה במס בעת שש

בגי� פרק הזמ� היחסי שקד לרפורמה  קרי, אריהחוק הדווקנית קובעת שהחישוב יהיה ליֵנ

 א מוכיחי : זוהשאלה היא. ישולמו שיעורי המס הגבוהי יותר לפי השיטה שנהגה אז

רעה לאחר יו תחולת החוק ישל המגרש א) עליית הער�(ההשבחה במקרה קיצוני שכל 

 יש לקבוע שכל השבח ימוסה לפי שיעורי המס החדשי ולא לעשות ממוצע על מה ,החדש

אגב , 5המחוזי דווקא קיבל את זה.  העליו� דחה את זהבית המשפט. שמכונה חישוב לינארי

זו גישה . רה התחתונה שלו העליו� קיבל את המאמר עד השו.6בהסתמ� על מאמר שלי

 ובית המשפט העליו� ניסה לטעו� שזו הפרשנות ,שנוגדת את הפרשנות התכליתית

 פרשנות ולא פירש ,יתהתכליתאבל הוא רק שיל מס שפתיי לפרשנות , התכליתית

  .ÈËÈÏÂÙ �תכליתית בפסק די

קשרי מס שבח וכל מיני ה, בנושאי של מס הכנסהרבי פסקי די� לזה עומד בסתירה 

  .הפוכה, ראויה, שבה סטו מהלשו� הכתובה של החוק והגיעו לתוצאה צודקת

כל שאלה שמעוררת בעיה פרשנית בית המשפט ב : יש בעיה קשהÈËÈÏÂÙפסק די� מאז 

,  מוכני לתת פרשנות רחבהמעטירק שופטי .  ונות� פרשנות צרהÈËÈÏÂÙ מזכיר את עניי�

 ורוב השופטי ,מעטיאבל ה ,  והשופטת חיותכמו ממלא מקו הנשיאה השופט ריבלי�

  .היו נוקטי פרשנות הצרה
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2005.(  
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  ? וגדל כיו�� עורכי הדי� ההולמספרמה דעת� על 

כי זה לא צודק , � כשהקימו את המכללות הייתה הצדקה להקמת.אני חושב שהגזמנו

 ,ירושלי, אביב� תל– שאד שרצה השכלה משפטית ולא התקבל לאוניברסיטאות המחקר

נאל� לנסוע מעבר לי או לוותר , שלא יכלו לקלוט את מספר הדורשי –איל� וחיפה �בר

אי� זה סביר שלומדי יו ורבע בשבוע ויכולי . אבל מאז נפרצו כל הגדרות. על החלו

�אני זוכר שדק� מסוי התגאה לפני חמש.  הדבר הזה הוא אבסורדי.לקבל תואר במשפטי

ברור שא כל . וב עורכי הדי� במדינה יהיו מהמכללה שלו שני רכמהעשרה שנה שתו� 

וכל דכפי� האלו יעברו סו
 סו
 את מבחני , מקבלת בפועל כל דכפי� שהיאמכללה תודיע 

זה , לדעתי. ברור שרוב עורכי הדי� במדינה יהיו מאותה מכללה,  ניסיונותכמההלשכה אחרי 

 זאת השופטי על פי ההופעות טועני ,  ירדההיאמוריד את רמת המקצוע וכבר היו

אמנ נכו� שחלק מהבעיה היא תרבות לקויה מהבית ומבית הספר שמאוחר לרפאה . לפניה

  .באוניברסיטה

כל אזרח . אני רואה את זה ג בתחו דיני המסי בפרט ובתחו דיני המקרקעי� בכלל

די� מוכני לעשות והיו עורכי ועורכות ה, נזקק לעור� די� כשהוא מוכר דירה או קונה דירה

 אי� לי בעיה שהתחרות מוזילה את .את העסקה בשכר טרחה של רבע אחוז משווי הדירה

 הקונה יעשה את העבודה המלאה שעליו לדי� שהתכ� שעור� יאבל לא י, השירות לצרכ�

צרי� להבי� שזו תהיה , כשעור� די� מייצג אד בעסקה כזו. לעשות בתמורה לרבע אחוז

 בודקי את כל אי�ובעסקה הזאת א , ותר שרוב האזרחי יעשו בחייההעסקה הגדולה בי

, הרי פה אפשר לעשות עוול אדיר ללקוח,  מבטיחי כראוי את הצדדיואי�זכויות הבעלות 

הסכנה . דירה ממוצעת או זולה יעשו את העבודה הראויהמשווי ברבע אחוז שתכ� יולא י

מעטי עורכי . משני את השמות וזהו זה, דמעתיקי חוזה קו; "חפי
"היא שיעשו עבודה 

  . שכר טרחה ראויללאדי� שבאמת נאמני למקצוע ישקיעו מעל ומעבר ה

 שלא כל בוגרי המכללות והפקולטות למשפטי מוכרחי  הואע זאת הצד החיובי

וזה טוב מאוד שיעסקו ג בשירות הציבורי או בתפקידי עסקיי כאשר , לעסוק בעריכת די�

  . השכלה משפטיתיש לה

  ?מה דעת� על הארכת תקופת ההתמחות לשנתיי�

הזמ� מועט וא לאחר ההתמחות הופ� עור� הדי� . כי שנה זה לא מספיק, אני בעד

. הוא איננו מנוסה מספיק ואי� לו המיומנות הנדרשת. הצעיר מיד לעצמאי נוצרת בעיה

  .לדעתי צרי� שנתיי ולא יו אחד פחות
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  ?לבית המשפט� בי� האקדמיה מה דעת� על היחסי

אני לא מכיר מדינות . אני חושב שהיחסי בי� האקדמיה לבית המשפט ה יחסי טובי

 לא רק מצטטי אלא . שלנוירבות שמצטטות בהרחבה רבה כל כ� את המאמרי האקדמי

מוב� שא מדובר בפרופסור שיש לו נושא .  לרבות לשינוי ההלכה,ג מאמצי אות

אבל ההשפעה של ,  ההשפעה שלו על הפסיקה מעטה יותר,ורטי לחלוטי�תא, אזוטרי

 א כי על , היא רבה  שעוסקי בתחומי פוזיטיביי על הפסיקהמוביליפרופסורי

 מפגשי בי� נציגויות של בית המשפט העליו� מתקיימימה עוד שהיו  .החקיקה פחות

  .לנציגויות של הפקולטות והמכללות למשפטי

ל על נושאי� תאורטיי� "אקדמיה לפרס� מאמרי� בחו נשי אהעדפת� שלעל מה דעת� 

  ?"�יישראלי"� ולא לפרס� באר� על נושאי� יכללי

 האני חושב שבמקצוע המשפטי רוב הענפי . אני אחלק את תשובתי כא� לכמה חלקי

 יתרמו יחשוב מאוד שמיטב המוחות המשפטי,  מדינה חדשה יחסית, בישראל.מקומיי

 מקבל את זה שאנשי אקדמיה בתחו איננילפיכ� . תוח המשפט הישראלי בתחומפיל

 נוגעי כלל למשפט שאינל או שה עוסקי בתחומי "המשפטי מפרסמי רק בחו

ה מאמרי דסקריפטיביי שמפורסמי , או שא ה בתחומי המשפט הישראלי, הישראלי

ייל לצור� קידומי אקדמ"בכתבי עת אזוטריי בחו.  

 מבחינה זאת האוניברסיטאות או המכללות צריכות לקבוע מבח� מאוז� לצור� הקידומי

 יכול לפרס ,בכל תחו, לדעתי כל אחד. ל"נכו� שיש צור� לפרס ג בחו. ייהאקדמ

לאומי או ��הבי, הוא תמיד יכול לתרו בתחו התאורטי, א הוא חוקר טוב. ל"בחו

   . מלוא המשקל לפרסומי חדשניי וטובי באר�אבל יש לתת את. ההשוואתי בתחומו

מרצה לדיני מסי צרי� ברור שלמשל , יש חשיבות רבה לאיזו� הנכו�, קידומיל אשר

�יש לי שתי סדרות של מיסוי ,  מעצמיהאת� דוגמ. לתרו לתחו של דיני מסי באר

 אי� ספק ."אתה פיתחת תחו חדש של המחקר באר� ": אמר לי פע הנשיא ברק.מקרקעי�

 רבה ואי� ספק שעוד אקדמאי רבי תרמו תרומה ,שזה תר תרומה רבה בתחו הזה

 את הדוגמלניקח . ל"פרסומי חשובי בחועל וזאת נוס
  ,להתפתחות המשפט בתחומ

 ע זאת בשני .ל" את רוב פרסומיו בהתחלה פרס בחו.עוסק בדיני קניי�ה, חנו� דג�' פרופ

  .7 ישראלי בדיני קניי� שתר ג למשפט הישראליהאחרונות הוא פרס ספר

 אני מעדי
 שיחקרו ג ,  של כלכלה ומשפט"פנתיוא"הא
 אלה העוסקי בתחו

 יכול להגיד לאנשי אינני ,מאחר שמדובר בהרבה מקרי בתחו תאורטי. נושאי מקומיי

 
 ).ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ�˜) 2005 חנו� דג�  7
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דובר פילוסופיה של המשפט מל אשרג . לאומי��כלכלה ומשפט שלא ישחקו במגרש הבי

  .ל"אז ברור שהחוקר יעדי
 לפרס בחו, בתחו אוניברסלי

 פרסומי בכתב עת  למשלרואהוכשאני שופט היו קידומי ויושב בוועדות מקצועיות 

 כתבי , במה עליו� כתב העת הזה על כתבי עת שלנו אני שואל את עצמי,לא מוכר באוהיו

�לא אגיד שה כמו ה .ת באר�של האוניברסיטאות וא
 של המכללו, העת המובילי שלנו

אבל בוודאי ה יהיו בשורה  ,שבארצות הברית כתבי העת מהשורה הראשונה 15–10

  .השנייה מיד לאחריה

נכו� שאומרי לי דקני במכללות שלפעמי יש בעיה לאנשי סגל שלה לפרס בכתבי 

י� נאיבי יאבל אני עד, אז אולי זו בעיה, אוניברסיטאותבהוצאות ה באר� החשוביעת ה

�כמו שמאמר , לחשוב שמאמר טוב ומחדש בדי� הישראלי יזכה לפרסו בכל כתב עת באר

  .ל"מחדש מבחינה עולמית יזכה לפרסו בכתב עת טוב בחו

�  ?מה דעת� על שיטת הקידו� של האקדמיה באר

הקידו מבוסס  . אבל היא בס� הכול די טובה,אני חושב ששיטת הקידו אינה מושלמת

תמיד . הוראה על פי משובי של הסטודנטיה על פרסומי תו� התחשבות ברמת לוקוד כ

במקרי קצה זה לא . אבל יש התחשבות,  מדיאינה גדולהאפשר לטעו� שההתחשבות הזאת 

 הוא יקוד ג א הוא במיוחד אקדמאי מצטיי�  מסוי הוא א פרופסור.בא לידי ביטוי

 – מורה מצטיי� שפרסומיו אינ מספקי – מקרה ההפו�ה אני לא בטוח ש.מורה גרוע

  . בכל ההלי� הזהרבאי� ספק שלדק� משקל , סיוניימנ .יקוד

  ? באר� ה� מעטות יחסיתותינשי� פרופסורשמה דעת� על 

עורכות די� שותפות במשרדי ל שזה המצב ג באשר אני מניח .הדבר הזה מפליא אותי

 די� שמקימה משפחה קשה לה זה נובע מכ� שעורכת.  תמצאו מעט מאוד– גדולי

אולי . היא צריכה להקדיש למשפחה יותר,  גבר בתחו המקצועיעלהתמודד שווה בשווה 

היו אצל צעירי מאוד הגברי נותני כת
 בגידול הילדי ובטיפול בבית יותר מאשר 

  .תכ� שנראה יותר נשייאז י, בעבר

 אביב למשל אני לא �טת תלאוניברסיב אני מוכרח לומר שהיו בפקולטה למשפטי

אבל בי� , אי� הרבה פרופסוריות. אבל יש הרבה יותר נשי מאשר בעבר,  היחס אתיודע

 ובבוא העת סביר שמרבית� יקבלו תואר , יש הרבה יותר נשייהצעיראנשי האקדמיה 

  .  באקדמיהאי� אפליה כלפי נשי. � לא חמישי אחוז אבל השיעור גדליזה עדי. פרופסור

היא מרצונה התקבלה לחצי משרה , זוכר בהרוורד כשקיבלו את המרצה הראשונהאני 

  .כדי שיהיה לה יותר זמ� לילדיה בבית
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  ?הא� אתה בעד? מה ידוע ל� על הקודיפיקציה

בהרת להאבל היא תרמה , י� לא חוק רשמייהקודיפיקציה כפי שנעשתה באר� היא עד

פרטנית בנושאי חקיקה לתתרו בעתיד ויכול להיות שהיא , הדי� הקיי בנושאי שוני

שתור , הייתי אומר שזה דומה קצת לריסטייטמנט בארצות הברית. שבה היא עוסקת

 הוא,  מחייב מבחינה משפטיתאיננו שהוא א
 על פי .תרומה עצומה למשפט האמריקאי

  . את הדי� בכל תחו ותחולמעשהקובע 

  ?הא� צרי� בית משפט לחוקה

כי ברור לי שבית משפט לחוקה יהיה בית , לחוקה באופ� מוחלטאני נגד בית משפט 

מכל .  במוב� זה שהפוליטיקאי יהיו מעורבי יותר במינויי מאשר היו,משפט פוליטי

  . ישראלתמקו לא בטר תהיה חוקה שלמה למדינ

  ?מינוי השופטי� אי� לדעת� צרי� להתבצע ?מה דעת� על הוועדה למינוי שופטי�

 מדינות אחרות אצלנו יש איזו� מתאי בי� לעומת . שלנו היא טובהעדהוכללית הו

. ס� הכול אני חושב שהוועדה היא טובהב ולכ�, לשופטיוהפוליטיקאי לאנשי המקצוע 

לאור העדכו� האחרו� , עליו�התכ� שהרוב הדרוש היו למינוי שופט לבית המשפט יי

, עליו�המשפט הוי שופטי לבית קשה יותר להסכי על מינוהוא רוב גדול מדי , שנעשה

  .אבל כללית הוועדה טובה

 שינו את השיטה והפכו את שיטת המינויי לבית בהאפילו ש , את אנגליהאציי� לדוגמה

, למשהו שיותר דומה לשלנו) שלאחרונה החלי
 את בית הלורדי בהקשר זה(משפט עליו� 

  .לוועדה ממנה

אולי יותר ממה , ות שקיפות מלאהמוב� שדרכי פעולת העבודה של הוועדה מחייב

  .שקיי היו

  ?הא� נדרשת התמחות לשופטי�

י היא התמחות יכי ההתמחות שאני רואה מול עינ, כ�. התשובה לדעתי היא כ� ולא

, דהיינו. שני הראשונות של המדינההשלושי –שהייתה בבתי המשפט העליו� בעשרי

מ� את� דוגמה .  התמחות ספציפיתהיו שופטי שהייתה לה ג, הייתה התמחות חלקית

. כתב את רוב פסקי הדי� בתחו, מומחה מס ממדרגה ראשונה,  השופט ויתקו�:תחו שליה

 למשל, היו התוצאה היא. ע זאת השופט ויתקו� לא עסק רק במסי אלא במגוו� תחומי

השופטי היושבי   פסיקה מקרית התלויה לא פע בהרכב ישלא פעש, תחו המסיב

  .נתקלי בפסקי די� שגויי ,שני האחרונותהובצד פסקי די� מצויני שהיו בעשר  ,בדי�
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, היו כמעט זה לא קיי, "שולי פסיקה"פע בכתבי העת היה מדור מאמרי ומדור ב

אבל ע זאת אני מוכרח לומר שבית המשפט העליו� מתפקד טוב . אלא במסגרת מאמרי

  .יעוט פסקי הדי� שגוי בעיניורק מי, אפילו בתחו המסי, מאוד

אני מכיר פסק די� . אצל השופט ויתקו� אני יכול לספור ביד אחת פסקי די� שגויי שלו

תחו גדול מאוד במדינה , בתחו עסקאות הקומבינציה, È‡˜¯· ÌÈÁ‡‰8פסק די� , אחד שלו

אבל מרבית פסקי הדי� האחרי נכוני ולא פע חלוציי. שהוא שגוי, מבחינה עסקית .

  . הרכב�היו הרבה פסקי די� ה כאמור תלויי

ארבעה –עשר שופטי היו שלושה�מתו� חמישה, לא היה מזיק א בבית המשפט

לצערי לנשיאי . בצד היות משפטני דגולי בכל התחומי, מומחי בתחומי מסוימי

  . גישה שונה,ועודנה ,בית המשפט העליו� האחרוני הייתה

התייחסות הציבור לשופטי� ולעורכי על � הציבור בבתי המשפט ודעת� על בעיית אמומה 

  ? הדי� בפרט

אי� לי ספק שבית המשפט . בית המשפט והציבורל באשרהשאלה החשובה יותר היא 

בית המשפט צובר את כוחו בי� היתר . כמוסד אסור לו להתעל ממעמדו בציבור הרחב

, ל" של צהו ציבורי דומה למעמדא פע לבית המשפט היה מעמד. מעמדת הציבור כלפיו

יתכ� שבית ילא . אני חושב שבית המשפט צרי� להיות רגיש לזה.  בהרבהנמו�כיו מעמדו 

ל זה ווקוד כ,  אבל הוא צרי� להיות רגיש לדעת הקהל,ענה לצורכי דעת קהליהמשפט י

ת� בית המשפט העליו� צרי� להיות זהיר מאוד כשהוא נו. מחייב את בית המשפט העליו�

 אבל ,וזה מחייב ג במידה מסוימת להביא בחשבו� את תגובת הציבור, פסקי די� ציבוריי

, ל לעשות משפט צדק לפי הדי�וקוד כ .חשבו� הצדק והדי� הראוי בנסיבות המקרה לא על

 הוא צרי� להביא בחשבו� את ההשפעה שלו על דעת ,וה מעטי, אבל במקרי קיצוניי

תכ� י לא י.או בתחו הפלילי,  שנויי מחלוקת כמו דת ומדינהזה בולט בתחומי. הקהל

אונס במשפחה או פעולות של פגע וברח שנגמרי , שאנשי שמבצעי פעולות של אונס

כלל יותר מהגור  גור ההרתעה חשוב פה בדר�. שה הולמתי ענאינ נענשי, במוות

א נעשות .  לבקריות שנעשות חדשייתיזה כולל ג עסקאות טיעו� שערורי. האישי

  לא יוכלו להרשיע אותושא לא כ�, עסקאות טיעו� ע נאש אחד כדי להרשיע נאש אחר

  .אבל לא בהרבה מקרי אחרי,  ניחא–

 
 121) 2( לבד"פ, ÔÈÚ˜¯˜Ó Á·˘ ÒÓ Ï‰�Ó ,� ‰È�˙� 'Ú· ÔÈ�· È‡˜¯· ÌÈÁ‡"Ó 487/77א "ע  8
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מה דעת� על שרוב השופטי� התחילו את דרכ� בפרקליטויות השונות ובתביעה 

  ?בפרט ותעל שיעור ההרשעווהא� לדעת� יש לכ� השפעה מסוימת בכלל ? המשטרתית

א זו ההעדפה , שוב. זו המציאות כנראה. אי� מה לעשות: נתחיל ברישה של השאלה

אבל א אי� מספיק מועמדי מהסקטור הפרטי אז זה כורח , של המערכת זה לא בסדר

, זאת אומרת א אפשר לגייס מועמדי טובי. מציאות שלוקחי אות מהסקטור הציבורי

. בייחוד במחוזות, אני יודע שיש שופטי שעושי זאת. ותצרי� לתמר� אות להגיש מועמד

אולי צרי� . ה מתמרצי עורכי די� טובי שמופיעי בפניה שיגישו מועמדות לשפיטה

כשחלק נעדרי , שא לא כ� באמת כל השופטי יגיעו מהפרקליטויות, לעשות את זה יותר

 אי� לה ניסיו� בתחו האזרחי ,א ה באי מהתחו הפלילי, למשל. ניסיו� בתחו מסוי

וא ה באי רק מהתחו האזרחי אי� לה ניסיו� בתחו הפלילי ולכ� יש פה טע , בכלל

אריק . האמת שקשה לצפות. באשר לענישה אינני יכול להביע דעה א יש לזה השפעה. רע

ת עשוי להיו' שופט שהיה תובע וכו". מה שרואי מפה לא רואי מש: "שרו� אמר פע

נובע  ייתכ� שהוא, אשר לשיעור ההרשעות. זה לא בהכרח ולא קריטי, דווקא שופט מקל

או שה בלי ייצוג משפטי הול כי לא כל , מהיות של הרבה נאשמי בלי ייצוג משפטי

, זו בעיה איומה. אחד יכול להרשות לעצמו עור� די� מהמדינה או לפנות לסנגוריה הציבורית

  . מרכזית לשיעור ההרשעות הגבוה כל כ�ואני חושב שזו הסיבה ה

  ? והא� לדעת� הדבר ייעל את מערכת המשפט בישראל?9מה דעת� על חוק בוררות חובה

די בכ� שלשופטי יש סמכות של שימוש כבוררי בהסכמה בי� . אני נגד בוררות חובה

 של אני מתנגד לבוררות חובה כי זכותו. בעצמ ובי� באמנות ונוס
 על תהליכי הגישור

  .שיהיה לו יומו בפני בית המשפט, זכות יסוד כמעט, אד

  אקטואליה

י ת צופה את עתיד היחסי� בי� שהכיצד את? מה דעת� על השסע שבי� דתיי� וחילוניי�

  ?הקבוצות הללו

 הממשלה  שלע זאת מתפקיד. השסע הזה הוא אחת הבעיות הכואבות של המדינה

יתרמו תרומה ,  הוא עצוור באוכלוסייהששיע, וראש הממשלה להביא לכ� שהחרדי

צרי� להיות חוק שירות ,  לדעתי.ל"הגיוס לצה, לדוגמה. זהה לתרומה של שאר האוכלוסייה

 
 .1322 ח הממשלה"ה, 2011–א"התשע, )הוראת שעה) (בוררות חובה(ת חוק בתי המשפט הצע  9



  ג "ע תשיעלי משפט   

238 

z:\books\aley-mis\kerech-10\2012-08-05\07-הדרי � ריאיו�.doc   

וזה צרי� להיות שירות , ל יתרו שירות אזרחי לקהילה שלו" משרת בצהשאיננוחובה ומי 

מטעמי , ממשלות וכנסות ישראל לדורותיה� נכשלו בחקיקת חוק מהסוג הזה. חובה

  .פוליטיי

יתכ� שה יהיו י לא .הוא חייב לתת את תרומתו לעבודה, מגזר החרדיל באשרדבר שני 

 ה חלק החרדי נראה שבה� , שא נשווה זאת למדינות אחרותבעיקר, משתמטי ובטלני

החרדי ,  עובדי– החרדי באנגליה, עובדי – החרדי בארצות הברית .כוח העבודהמ

  . תמטי מש– בישראל

שלא השכיל לחזות שהפשרה שהוא , נויגדול מנהיג, גוריו��זו שגיאה היסטורית של ב�

 של הפ� לממדי המפלצתייישתל� ות, "מלאכת אומנות" שמעטמתי ל באשרעשה 

אי� שו סיבה שה לא ילמדו .  משתמטי ג מהלימודיניכר בהאני בטוח שחלק . היו

ה ,  בשביל הפשרה הפוליטית–  מדינת ישראל חטאואני חושב שממשלות. יעבדולא ו

  .הקריבו את כולנו

 שני יהיו חמישי אחוז כמהבעוד . תכ� שהדור הבא ישל את עיקר המחירילא י

 ואינל או בשירות אזרחי אחר " משרתי בצהשאינ, מהאוכלוסייה חרדי וערבי

  .ות על כפיי לשאת אכו יצטרי האחריתכ� שחמישי האחוזי לא י.עובדי

 לכ� התשובה הפוליטית היא שחייבי להקי ממשלות אחדות בי� המפלגות הגדולות

בצירו
 תיקו� שיטת , זהושממשלת האחדות הזאת תהיה מוכרחה להעביר חוקי מסוג 

 היו בעבר . זאתרק ממשלת אחדות חזקה תהיה מסוגלת לעשות. הממשל הלקויה אצלנו

כל מפלגה גדולה הייתה חרדה מה יהיה א . ו את זה לא עש� אבל ה,תממשלות אחד�

  . בעתיד תרצה להקי ממשלה והמיעוטי והמפלגות הקטנות יותר יתנקמו בה

  ?הא� לדעת� יש להכיר בנישואי� אזרחיי� במדינתנו

הדוגמה . בקונסטלציה הפוליטית הקיימת זה קשה .יש להכיר בנישואי אזרחיי לדעתי

אבל אני ער , הפרדה מוחלטת בי� דת למדינהקיימת  עוד מדינותבהאמריקאית היא מצוינת ו

  . לכ� שהדר� עוד ארוכה

אבל הוא הכיר בעובדה ,  הנשיא בדימוס ברק היה חסיד מובהק של הנישואי האזרחיי

 יכול לעשות מהפכה באקטיביז שיפוטי כזה שפתאו יכפה על הציבור הדתי איננושהוא 

  .את הנושא הזה

 "גבורות לאמנו� רובישנטיי� "– בהרצליה  במרכז הבינתחומימעניי� ינוסכלא מזמ� היה 

 הוא יצא בשצ
 קצ
 נגד חוק בית הדי� . ואני זוכר את ההרצאה של השופט בדימוס חשי�–

  .שמפלה בי� נשי לגברי, הרבני
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הא� לדעת� בית המשפט העליו� צרי� להיות מרוס� או אקטיביסטי כשהוא מבקר את 

  ?י� הרבניפסיקת בית הד

כשבית המשפט נוכח בפסק די� שפוגע באשיות המדינה הוא חייב . לא זה ולא זה

 –  יכול להתערב ולנסותאיננוהוא , בר א פסק הדי� הרבני נכו� לפי הדי� הקיי. להתערב

אבל א בית הדי� . נישואי� וגירושי�, לעקו
 את חוק בתי הדי� הרבניי –בחקיקה שיפוטית 

מוצדק מאוד שבית , מו סמכויותיו או ברח מסמכויות בתחומי אחריהרבני לקח לעצ

  .המשפט יתערב

הא� לדעת� המשבר הכלכלי העולמי השורר כיו� בעול� תר� להכנסת שיקולי� כלכליי� 

  ? של בתי המשפט באר� יותר מאשר מבעבר�בפסיקת

לי בעתיד  אולכ�ועוד לא יצאנו ממנו , אגב .י המשבר לא נת� אותותיו בפסיקהיבעינ

  .נראה

 תשפיע על הגדרתה של מדינת ישראל כיהודית ,המכהנת כיו�, 18�הא� לדעת� הכנסת ה

החלטותיה� של השופטי� על  עשוי להשפיע הגדרה כזאתוכיצד לדעת� ? ודמוקרטית

  ? בפרט�" ובבגבבתי המשפט בכלל

 אל טוטפות בי� עיניה את החשיבות לקד את מדינת ישרכאני תקווה שהכנסת תשי

יהיה ברור לכל אחת מהסיעות ש כמו שאני מקווה ,כמדינה יהודית ודמוקרטית במשקל זהה

ל מדינה יהודית וע זאת ושמדינת ישראל היא קוד כ,  לרבות הסיעות הערביות,בכנסת

א� מיותר ולא חכ לחוקק חקיקה מתריסה בעניי� זה . מדינת היהודי היא מדינה דמוקרטית

  .לאחרונהבנוסח ההצעות שהועלו 

מעגל פנימי ו ,למשל חוק השבות,  מעגל שבו יש העדפה ליהודי:יש פה שני מעגלי

שבו בנושאי פנימיי רבי צריכה להיות דמוקרטיה מלאה ושוויו� למיעוט הערבי באופ� 

  .מלא

  ?והא� לדעת� תוביל לשינוי בעל משקל? מה דעת� על המחאה החברתית

 ממש אחד הדברי ,פי שקרו לנו בדור שלנו אחד הדברי היהיאהמחאה החברתית 

נכו� .  אנחנו רואי כבר כדבר ראשו� את דוח טרכטנברגהנה. והיא תביא לשינוי, היפי

אני רואה בתחו . אבל הוא עונה על חלק לפחות, שהוא איננו עונה על כל הציפיות שלי

צעד אחד , צעת חוקכבר יש תזכיר ה, שכבר הולכי ע זה קדימה, שזה התחו שלי, המיסוי

אני מקווה . בתחומי אחרי מפגרי משו מה. שהוא שלב מתקד מאוד, לפני הצעת חוק

כלומר יכול להיות , שבמש� החקיקה לא יורידו עלי מ� הענפי ולא ישאירו מזה כלו
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. למשל במסי רוב� מצוינות, אבל ה� ברוב� טובות, שההמלצות שלה אינ� מספיקות

, ששלחתי נייר מודפס לוועדה,  ואומר שאי� אד מעיד על עיסתואבל אקדי, אספר

כל דבר . נכו� שהיו לי הרבה המלצות נוספות. וההמלצות ברוב� תואמות את הנייר שלי

לפי דעתי לאט לאט הדבר ישפיע ג ברבדי . ה לא נכנסו לזה. שהוא מעבר לביצוע המידי

. עה הפוליטית במוקד או במאוחרוההשפעה החשובה ביותר לדעתי היא ההשפ, השוני

שתפסו אותנו , מניסיוני בזמנו הכישלו� הגדול שהיה במלחמת יו הכיפורי שהפתיע אותנו

שהייתה ראש , גולדה מאיר. לא השפיע על הבחירות המידיות, ע המכנסיי למטה

זאת אומרת התגובה . אבל בבחירות שלאחר מכ� היא נפלה, נבחרה בשנית, הממשלה

אני טוע� שהמחאה החברתית . הפוליטית בבחירות שבשיטה דמוקרטית לפעמי אטית יותר

. ה מידי יראו פרות מידודאי שא ז,  לדעתי יראו ֵ!רות ג א זה בעוד שנתיי.תעזור

.  הדוח של טרכטנברגהחלטותה יבוצעולדורות הבאי תהיה השפעה א קוד כול למשל 

אינני יודע א ממשלות אחרות . בדוח יש דברי לביצוע מידי ויש דברי לביצוע עתידי

א בכל . קל וחומר על גבי דוח, יש הרבה החלטות ממשלה שאינ� מבוצעות. יבצעו את זה

היה השפעה הייתי רוצה להאמי� שתהיה השפעה חיובית שירגישו אותה ג בדורות אופ� ת

למשל העברת כספי רבי יותר לרווחה על חשבו� החרדי , אעיר הערה קטנה. הבאי

  .שתהיה לזה השפעה חיובית, וההתנחלויות

  שאלות בתחו המיסוי

י� שחלי� ה� ההסדרי�  וההסדר,כיו� אי� חוק ספציפי שמתייחס למיסוי הסחר האלקטרוני

 כגו� מודל ההתאמה , מודלי�כמהבעניי� זה הוצגו  .הרגילי� של פקודת מס ההכנסה

הבעיות של מיסוי האינטרנט משותפות ג� למיסוי וג� , על פי מודל זה .האינטגרטיבי

 ולכ� צרי� לעשות מחקר אינטגרטיבי והפריה ,)'חוזי� וכו(לתחומי המשפט האחרי� 

רעיונות והסדרי� מהניסיו� שנצבר בתחומי� ,  המיסוי ישאב הבנות שתחו�כדיהדדית 

בה� הבעיות ה� קלות שכ� בשאלות  .מאז תחילת האינטרנט ומשפט האינטרנט, האחרי�

אול� . יחסית אפשר להסתפק בפיתוח פסיקתי של מושגי� כמו תושבות וסיווגי ההכנסה

 המדינה המוסמכת למסות את הקובעי� את, כמו כללי מקור,  לשאלות מורכבות יותראשר

לאומית ��יש צור� בחקיקה חדשה ובהסכמה בי, לאומית מסחר אלקטרוני��ההכנסה הבי

לאומיי� להתרחק מהמוסכמות ��כללי המיסוי הביעל . רחבה שתעג� את ההסדרי�

  . המקובלות כיו� ולשאו� לחלוקה הוגנת של עוגת המס בי� המדינות
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לאומי אחד שיטיל מס על הסחר הגלובלי וישתמש ��המודל השני מתמקד בצור� בגו� בי

כמו טיפול בהתחממות כדור , בתקבולי המיסוי כדי לממ� הוצאות ציבוריות גלובליות

�   .10האר

  ?או לחלופי� הא� לדעת� יש צור� במודל אחר? מהו לדעת� המודל הראוי

 בודתואת ע הוא עשה .שמו דות� ברו�, עבודת דוקטורהיה לי דוקטורנט שעשה אצלי 

 לנושא מספקיאי� ספק שכללי המקור בדי� הקיי אינ . על כללי המקור לסחר האלקטרוני

��צרי� לזכור שג הכללי הבי. חדש יחסית זהאו , לאומי��כללי המיסוי הבי, לאומיי

�האמנה לדוגמה של הOECD ,. י� דני בזה שי נותני פתרו� מלא לשאלה הזאת ועדאינ

,  לדעתי זה מחייב נורמות חדשותא� ,עיות לפי הנורמות הקיימותמנסי לפתור את הב

 בתחו הזהינורמות חדשות לדברי הייחודי.  

. זה לדעתי חלו רחוק, לאומי שיטיל מס על סחר גלובלי��שאלה על גו
 ביל אשר

כבר אז עלה הנושא ,  לפני כמה עשוריבארצות הבריתכשאני עשיתי את הדוקטורט שלי 

�� משפט בישל הקמת בית ולכ�, אבל זה נושא בלתי אפשרי להשגה כנראה .לאומי למסי

��כדי להיות ראלי הייתי מנסה פחות לחפש אמנה ביהייתי מנסה ו, לאומית כללית במסי

�צדדיות בהשראת ה�לאומיות הדו��לפתח יותר את מודל האמנות הביOECD , הייתי מנסה

  . ציהדרישות הגלובליזב מודל שיעמודלהמשי� לפתח 

רעיו� שזכה לתחייה מחדש הוא קביעת נורמה של בוררות חובה באמנות המס , לדוגמה

עדר הסכמה בי� המדינות בנושאי מס יבה, אשר יאפשר פתרו� לכפל מס שאפשרי כיו

  ."מחירי העברה"עיקר במה שנקרא השוני ו

 א� דוחה ,לפיה הוצאות שמירה על ילדי� יותרו בניכוישבית המשפט העליו� קבע הלכה 

כעבור זמ� קצר המדינה .  כדי שהמדינה תתארג� למצב החדש2010שנת לאת ההכרה 

  ? מה דעת� על פעולה זו.דה פקטו את פסיקת בית המשפט העליו� קרויורשויות המס ע

אני ייצגתי את , בגילוי נאות( 11נית� פסק די� מרהיב בעניינה של עורכת די� ורד פרי

בראש ובראשונה  .)צטר
 לתיק הזה ותרמתי להחלטה הזאת שביקשה לה,לשכת עורכי הדי�

 באשרוג נכו� , פסק די� צודק ונכו�ש, פסק הדי� של ממלא מקו הנשיאה השופט ריבלי�

לכו , יש לכ לקונה" :כרמז למדינה,  זאת לשנה לאחר מכ�בדחותו, להוראות התחולה

  ."תחוקקו הסדר ראוי

 
 .ר רפעאת עזא�"דהמודלי� הוצגו על ידי   10
 ).30.4.2009, פורס� בנבו (Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 'È¯Ù �  4243/08א "ע  11
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ביטלה את , בחוק ההסדרי האחרו�, וטלית ובצורה בר,המדינה הלכה הפו�, לדאבוני

קבעו ו 12 לפקודת מס הכנסה)1(32ותיקנו בספר החוקי את סעי
 , משמעית�חד, פסק הדי�

 קשה היו לפסיקה לחזור על החלטה כמו לכ�. משמעית שהוצאות השגחה לא יותרו�בו חד

ת מדיניות מס סעי
 שגוי מבחינ,  כשהכניסו מושגי חדשי, הסעי
 הזהבגלל È¯Ùפסק די� 

 ...לרבות, הוצאות שאינ� כרוכות ושלובות בתהלי� ההכנסה" .ובהבנת פסיקת העבר

והוצאות שהוצאו לש טיפול בילד או השגחה עליו או לש טיפול באד אחר או השגחה 

 לקחו ציטוט מתו�? מאיפה ה שאבו את המושג הזה ? איזה מי� מושג זה. לא יותרו"עליו

 ההלכה בעבר הייתה שהוצאה שהיא . אבל זו לא ההלכה, עברמ� הפסקי די� של קרעי

בגדר זה .  מוכרתהיא הוצאה, שהיא חשובה למיסוי אמת, אינצידנטלית לייצור הכנסה

 מחוקקת כראוי הוראות איננהילדי היא הוצאה מוכרת כל עוד הכנסת על הוצאות השגחה 

, ביטלו את זה באותו סעי
ת וברוטלייד גסה ב, במקו זה. יה בהוצאות אלהולהכרה רא

ואני יודע זאת ,  כלל מתקיי בו דיו� ענייני ורצינישאי�,  שזה חוק נורא,ועוד בחוק ההסדרי

ואני יודע ,  שנה13–12די� כבר הכיוו� שאני יושב ראש ועדות המסי של לשכת עורכי 

וליטיות פה� חלטות הכי ש ה, אבל לא יוצא מזה כלו, שבחוק ההסדרי שומעי אותנו

תאמינו לי שהסעי
 , נפרד  נושאי עקרוניי לדיו� רציני לו הפרידו.בלבד ולא מקצועיות

שלושה , ההסדרי אבל מאחר שהכניסו אותו לחוק. הברוטלי הזה לא היה עובר בכלל

). גברת פרי עצמהאת חו� מ(מחקו אותו  ,ביטלו אותו לחלוטי�, חודשי אחרי פסק הדי�

  .ללמד אותו באוניברסיטאות, רופסורילפ, הוא נשאר רק לנו

  .אבל הסיכוי הוא אפסי, �" אגודת נשי הגישה עתירה לבגונדמה לי שאיז

 ,המחוקק הישראלי מעניק פטורי� והעדפות שונות במס לתושבי� חוזרי� ולעולי� חדשי�

או לחלופי� ?  הא� לדעת� יש מקו� לשינוי– דבר פוגע בכלל הציבור הישראליוה

  ?ענקת פטורי� לתושבי המדינההלהגמשה ול

 היא ההעדפה שנתנו לתושבי , שנויה במחלוקתוהיא, ההעדפה הגדולה ביותר היו

ממקורות , ל"שה פטורי ממס על הכנסותיה בחו, חוזרי ותיקי ולעולי חדשי

 אני יודע .זו באמת שאלה קשה,  על זה אפשר להתווכח.טווח�שזה פטור ארו�, ל"בחו

 שזו  ואמראדרעי חוות דעת' נת� פרופ,  הייתה לפני ועדת הכספיאתהזשכשהחקיקה 

לעומת זאת אני . חקיקה שמפלה לרעה אזרחי ישראלי ושזה לא חוקתי לחוקק את זה

כ� חוקתי משו . נתתי חוות דעת לרשויות המס להגשה לוועדת הכספי שזה כ� חוקתי

 שעומדהיא העדפה של מי , השאצלנו כל ההצדקה לחוק לעידוד השקעות הו� היא אפלי

אני ראיתי .  דרישות המשק הכלליותבשלוזה מוצדק , משל מס נמו� יותר, דרישות החוקב

 
 .152ח "ס, 2009–ט"התשס, )170' מסתיקו� (] נוסח חדש[פקודת מס הכנסה   12
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כי זה חוק שאומרי לי . במכלול הכללי את החיוב העולה על השלילה בחוק המפלה הזה

שה רואי תנועות הו� לישראל בהשקעות , י במשרדי הגדולי ביותר במדינהיעמית

 אנחנו בתחרות בעיד� .ג צרי� לזכור שאנו לא ע יחיד .יות שלא היו נעשות אחרתישראל

 חלק מהקלות המס נועדו לשמור את המקו של ולכ�, הגלובליזציה ע מדינות אחרות

   .ישראל בכלכלה העולמית

 מרחיקות ה�, בתוק
 לשני היותר רחוקות, דווקא בנושא הקלות המס שחוקק נתניהו

ה ,  א החוקי האלה באמת יחולו.אלה הקלות מס לישראלי . שהגזמנואני חושב. לכת

הרי אבד� המסי יהיה גדול כל כ� שהכלכלה הישראלית לא תוכל לעמוד ,  חליאיני� יעד

  .בכ�

 מצד אחד : דברי איומי בתחומי המסיהשטייני� עש–אני חושב ששלטו� נתניהו

 יצרו אחרמצד  .לת המדינה תעמוד בה שספק א כלכ,חוקקו חוקי מפליגי בהקלות

 שהגישה לשכת עורכי הדי� ולשכות �" עתירה לבג היאהדוגמה הבולטתו, אפליות איומות

אמת לציבור ולבית �מתו� אמירת אי,  שהגדילו את התקרות לביטוח לאומיעלנוספות 

 וזה מס הכנסה שלא הוטל בדרכי,  זה מס הכנסהא� למעשה, המשפט שזה ביטוח לאומי

זה . כאילו שזה ביטוח לאומי, המס הוטל במסגרת חוק הסדרי.  מס הכנסהלהטלת הנכונות

 כל . גובה מסי במס הזהאיננול שהוא מס טיפשי כי האוצר ו והגרוע מכ,מס רע, מס מפלה

כנסות הולא רק ה אלא ג חלק מהשכירי בעלי ה, גבוהותהכנסות הבעלי ה, העצמאי

התוצאה . התארגנו בצורת חברות ונמלטי כדי� מהמס הזה, שיכלו לעשות זאת, גבוהותה

 רק ולכ�, 45% המס השולי על היחיד הוא ואילו ,25%כי מס חברות הוא , שהמדינה מפסידה

וה , ומשלמי את המס פחות או יותר בגובה של היחיד, בשוליי ה מושכי הכנסה

אי�  בדר� כלל  בדיבידנדיכי, וכל זה כדי להימנע מביטוח לאומי, מושכי דיבידנדי

  .ביטוח לאומי

מוצע עתה , �" ובניגוד להבטחות לציבור וההצהרה לבג,והאוצר מוסי
 חטא על פשע

 החוק הנכו� היה צרי� להיות א� למעשה. ביטוח לאומי זה לשנתיי נוספות להארי� מס

י באחוז ידי העלאת המס השול על,  סכו זהה דר� מס הכנסה ולא דר� ביטוח לאומיגביית

  .מס כזה הוא ג צודק וג יעיל הרבה יותר. או שניי

נקבע כי אי� לסטות מהוראת החישוב הלינארית הקבועה , 13פוליטיבפסק הדי� בעניי� 

אלי כאשר כל השבח הֵר,  לחוק מיסוי מקרקעי� אפילו א� נגר� עוול לנישו�47בסעי� 

רנית בפרשנות דיני המס כדי הא� לדעת� יש לנהוג במגמה שמ. נצמח לאחר היו� הקובע

 
 .3ש "לעיל ה  13
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 לייש� את עקרו� הצדק בהטלת מס כדי או שמא יש לבחור בפרשנות מקלה ?להשיג ודאות

  .אמת

 זה לא .אני חושב שהפרשנות של בית המשפט העליו� של הנשיא ברק הייתה מצוינת

, בפרשנות תכליתית, הייתה ג השופטת שטרסברג כה� בפסקי די� נפלאי, היה רק שלו

היו לא . שנת� חישוב צודק ונפרד לשני בני הזוג, פסק די� נהדר , בעניי� מיסוי בני זוגלמשל

שהפכו ,  ועוד פסקי די� אחרי בתחומי המיסוי של השופטת שטרסברג כה�.היו נותני אותו

שמרו על היתרו� של פקיד השומה כי הנטל , חזקות חלוטות בחוק לחזקות ניתנות לסתירה

,  יש יתרו� לפקיד השומה.ככה ג היה צרי� להיות בפוליטי. ל הנישולהוכיח אחרת הוא ע

 קשה מאוד להוכיח שכל השבח נבע בתקופת החוק .כי הנישו צרי� לסתור את החזקה

  .  האזרח צודק–  אבל א יש מקרה כזה, זה קשה מאוד.החדש

 אבל , שה מהפכנייא
 על פי יקשה להגיד שפסקי הדי� מעיד� ברק ה אקטיביסטי

  .ג במקרי שהיו לטובת רשויות המס, ה היו פסקי די� נכוני

מאזניי ה שא כפות ,טוב שנשאר שריד קט� מתורת הפרשנות של הנשיא לשעבר ברק

 וטוב ,ועל זה בית המשפט העליו� חוזר, צרי� לתת את הפרשנות לטובת האזרח, מעוינות

  .שכ�

 , אינו מוחלטהואאול� , נס לתוק� אמנ� נכ38א "הפטור ממס שבח בעסקאות לפי תמ

 חל חיוב במס ,וכאשר העסקה כוללת רכיבי תמורה שאינ� נכללי� במסגרת הוראת הפטור

לפיכ� נשאלת השאלה כיצד יש לחשב את מס השבח בעסקאות שאינ� פטורות . שבח

  .במלוא� ומהו שיעור המס החל

זוק מבני ועמידת  חישעניינה, 38א "אני בעד הרחבה של החקיקה הזאת המכונה תמ

 אני .בפני רעידת אדמה אגב מת� הקלות במס שבח שה� הכרחיות כדי להשיג את המטרה

�, שני האחרונותהאלה שבנו על עמודי במש� עשרות , רוצה לראות שרוב הבנייני באר

א חלילה תקרה פה רעידת אדמה יהיה אסו� של מאות כי , ישופצו, בלי חיזוקי מספיקי

 יש להרחיב את ההקלות כולל . משופציאני רואה רק בנייני בודדי,  לצערי.יאלפי הרוג

שנותני " ופרי'צ" בפריפריה ה. כולל בפריפריה,פטורי ממס שבח כדי להשיג את המטרה

 ,  מספיקי כי מחיר הדירות הנוספות שקבל� יכול למכור הוא נמו� יחסיתאינלקבלני

 שיפוצי כאלה וכמעט איננו , לא תהיה עסקהולכ�, ה עלויות השיפו� גבוהות מזואילו

  .בפריפריה

.  אפקטיבית ג בפריפריהשתהיהכדי , אי� לי ספק שצרי� לשפר את החקיקה הקיימת

כאלה  רמת ג� יתבצעו שיפוציבאביב ו�תכ� שרק בתלי לא י.הבעיה היא משותפת פה

לי הדירות ולהגדיל אולי את בי� היתר צרי� להקטי� את הרוב הדרוש בי� בע. ובפריפריה לא

כי , סמכויות המפקחת על הבתי המשותפי שתאפשר יותר ויותר שיפוצי במקרה זה
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מוב� שבעלי הדירות . מתברר שבעלי הדירות המתנגדי מוצאי כל מיני שיקולי צרי

, ידי עורכי די� מומחי לעניי� שאי� לה שו זיקה לקבל� צגי עלוחייבי להיות מי

  . צרי� לתת ערבות בנקאית לקיו התחייבויותיו ובמועדוהקבל�

 דווקא .יש להגדיל בפריפריהו, פטוריבו יש , 38א "בכל הקשור לתמ, מס השבח

 שה כדי, קבלני שיעור מס בגובה אפסלמ לדעתי צרי� לקבוע "ובמע, מ יש בעיה"במע

 אסור לה ולכ�, רהי זו עסקה פטוי לפי הדי� הקואילו, יוכלו לקזז את התשומות שלה

וא
 בעסקאות פינוי ,  את החוק בכיוו� זהאני חושב שצרי� לשנות. את בתשומותזלקזז 

 עסקה שג ש קבעו שזו, בינוי�כי את השגיאה הזאת לטעמי העתיקו מהדי� בפינוי, ובינוי

  .מס אפסשיעור ב עסקה  לקבוע שזופטורה במקו

   ?אחר שנסגרה לדעת� לתק� שומת מיסוי מקרקעי� לאפשרהא� 

 לפתוח אפשרבנסיבות שהסעי
 מונה , הקיי היו,  לחוק מיסוי מקרקעי�85סעי
 ב

�אי� פסיקה חד, לא רק זה.  אני חושב שהסעי
 הוא מספיקולכ�, שומה תו� ארבע שני

  אני בדעה שבסיבה מספקת .שני מסיבה מספקתה להארי� את ארבע אפשרמשמעית א

  .נישה ג להארי� את ארבע אפשר

יש דווקא החלטה נכונה , שהוא פסק די� שגוי לגופו של עניי�,  שהזכרתיÈÙÒÎבפסק די� 

שבנושאי , השופט רובינשטיי�, של השופט שנת� את חוות דעת בית המשפט

שני ההפרוצדורליי הסכי לדעתי שבנסיבות מיוחדות אפשר להארי� את מועד ארבע 

כימו לדעתי שהשומה האחרונה שמוני ממנה  הס האחריג כל השופטי. לתיקו� שומה

 אכ� השומה האחרונה שמוציאה רשות המסי ולאו דווקא השומה היאשני האת ארבע 

 כגו� יוצאת שומה סופית ואחר כ� ,לפעמי רשות מוציאה כמה שומות. הסופית הראשונה

ה דעה לי היית. מנה מהשומה המתוקנתישני יהמועד ארבע ,  א כ�.יוצא תיקו� לשומה

  .  קיבלוÈÙÒÎאת זה בפסק די� ,  לשמחתי.רשות המסיזו של הפוכה מ

דא עקא שלגופו של עניי� הפסיקה מצדיקה את הרשות בסירובה לתק� שומה בשל 

כדוגמת , אירועי מאוחרי ליו החוזה ושבפועל מקטיני את השבח שהוער� ביו החוזה

  . לעילÈÙÒÎפשיטת הרגל של הקבל� בעניי� 

ועדה לבחינת היבטי המס בקבוצת רכישה הוצע לבטל את מדרגת מס ו של דוח הבשוליו

 שמלוא שווי הדירה ימוסה כדי, ברכישה של דירה שאינה דירה יחידה 3.5%הרכישה של 

שאינה מתייחסת לקבוצות רכישה , מדובר בהצעה כללית .5% במס רכישה בשיעור של

  ?הא� לדעת� הצעה זו יעילה. בלבד

 .רכישת דירה שנייהב אני חושב שאי� שו הצדקה להקלה . הצעה נכונהאני חושב שזו

והבית , א אד קונה מגרש והוא בונה עליו בית.  רואה הבדל בי� דירה שנייה או מגרשאינני
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 הוא קונה דירה א� א, יהוא משל על המגרש חמישה אחוז,  דירתו הראשונההואהזה 

ני חושב שזה שגוי ולכ� אני חושב שטוב שיתקנו  א.וחצי יהוא משל שלושה אחוז, שנייה

 מי שקונה מגרש לבנות עליו שלוחצי  יאבל אני תומ� בחיוב של שלושה אחוז .את זה

 ,יתר על כ� .מיו שקיבל היתרו  שני שיקבעכמה דירה יחידה תו� יבנהא , דירה יחידה

אני הייתי נות�  ,ח"שנותני לרוכש דירה יחידה פטור מהמס עד לסכו שעולה על מיליו� 

אי� שו סיבה להפלות אותו . פטור דומה ג ברכישת מגרש לבניית דירה יחידה כאמור

ג ,  שג בפריפריה קוני מגרש כדי לבנות עליו ביתאי� לשכוחכי , לעומת רוכש דירה

  .ג בירוח וכדומה, ג בערד, ת גתיקריב

ת כאילו נרכשה דירה ולחייב  דירות ומעלה מוצע עתה למסועשרבקבוצות רכישה של 

 יש .רתמו את העגלה לפני הסוסי  כא� לצערי.מ ג מוכר יחיד שאינו חייב במס היו"במע

  .לחוקק שינויי מס א� ע חקיקה של רגולציה כללית שאינה קיימת בעניי� זה

  ? או שמא יש לשנות חוק קיי� בתחו� המיסוי  חקיקהחסרההא� לדעת� 

 לדעתי כאשר הכנסת חוקקה חוק שאי� . השגחה לילדי התחו של הוצאות,למשל

, מחובתה של הכנסת להגדיל את ההקלות בגי� ילדי, להכיר בהוצאות השגחה לילדי

הזיכויי לדעתי . לאו דווקא לאישה, להגדיל את הזיכויי ממס בגי� ילדי לכל המשפחה

 לא פע אחד מבני .צריכי להתחלק בי� האישה והגבר כדי שבסופו של דבר ייהנו מה

, לכ� צרי� לחלק את זהו,  מנצל את הזיכוי בכללאיננואו שהוא ,  מגיע לס
 המסאיננוהזוג 

לא מעניי� אותי א זה גבר . חצי מזה ייהנה הצד השנימשלפחות , שזה יהיה זיכוי למשפחה

 של סעי
 זההנוראי ה התיקו�לא הגדילו מספיק את הזיכויי כאשר חוקקו את , או אישה

ממש אחת החקיקות , אבל זה היה כבשת הרש, הגדילו משהו. לפקודת מס הכנסה) 1(32

זו הייתה חקיקה ,  דוגמה לכ� שא הייתה חוקה כראויוז, אגב. המעליבות ביותר של הכנסת

ג . בגרמניה חקיקה כזאת היו הייתה נקבעת כלא חוקתית. שהייתה נפסלת כלא חוקתית

 הרבה � הוצאות על ילדי ה.כויי בגי� הוצאות על ילדיהחקיקה וג זה שאי� מספיק זי

 החרדי או א אלה, ילדי למשפחות מרובות אשר. יותר גדולות מהזיכויי שנותני היו

 לרוב אינ סובלי מבעיה לכ�, ה ממילא אינ מגיעי לס
 המס ברוב המקרי, הערבי

  .זו


ע שינויי מרחיקי לכת בהוראות בימי אלה מוצע במסגרת חוק ההסדרי לבצ, לבסו

בר ה� כוללות הוראות ,  בחלק� ההצעות ראויות.יה בחוק מיסוי מקרקעי�יהשומה והגב

  .שגויות מבחינה משפטית ומשקית שרב נזק� למשק על תועלת�

שהארגוני ו, חובה לפצל מחוק ההסדרי ולחוקק בהליכי החקיקה הרגילי

שמעו באופ� יי, ת עורכי הדי�כרה זה בעיקר נציגי לשובמק, הכלכליי והלשכות המקצועיות

  .מלא וראוי
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  שאלות אישיות

  ?כיצד היית מגדיר את שיטת ההוראה של�

כשחזרתי מהדוקטורט מארצות הברית ש נכו� .מאז ומתמיד אני מלמד בשיטת הדיו�

התחלתי ללמד בשיטה , אחרי ששבתי מהתעלה והתחלנו ללמדו, למלחמת יו הכיפור

שיטת , ת שהייתה נפוצה אז בבתי הספר הטובי למשפטי בארצות הבריתטיאהסוקר

כי עדיי�  א,  נוקט שיטה זואינניכבר . שכללה בעיקר לימוד אגב דיו� של שאלות ותשובות

בעיקר אלה , מקיי דיו� ומצמצ את שיטת ההכתבה האהובה כל כ� על הרבה סטודנטי

מלווי במצגות ,  של הרצאה ודיו�שיטתי הנוכחית היא שילוב. שמתעצלי לחשוב

צגות מראש מהאתר מאני מעודד להוריד את ה. שמדגישות את השלד והמסגרת של השיעור

כי אלה שמעתיקי אות� בזמ� השיעור מתלונני שלא , מוד מרחוק של הסטודנטיילל

 אבל משלב בו ג ,אני מעודד מאוד דיו�. כי אני לא מכתיב ממחברת, מספיקי לכתוב

היא ,  לדעתי המצגת נותנת לתלמידי את השלד של השיעור.אה ונעזר מאוד במצגותהרצ

לכ� אני מאוד בעד . פל אלא לעיקרט נגררי לאינ וכ� ה ,מראה מה הנושאי החשובי

 המטרה שלי לצמצ לימוד בעל. הדיו� אמור לעורר מספיק חומר למחשבה. שימוש במצגות

עקרונות היסוד כדי שיוכלו להתמודד ע בעיות פה ותחת זאת לצייד את התלמידי ב

  . קונקרטיות בעתיד

 יש לזה .באוניברסיטאות למקצוע רשותהתחו של דיני מסי הפ� בשני האחרונות 

א כי מרבית , כי תלמידי שבאו ללמוד אצלי באו כי ה רצו ללמוד דיני מסי, יתרו�

 רבית המקצועות שהיו פע  מרשי לעצמ לסיי בלא שלמדו את מאינהסטודנטי

 אני .אני מעודד שאלות מהסטודנטי ולכ� ,י� קורס חובהיבמכללות זה עד. לימודי חובה

בייחוד קשה להשביע ". אי� הבייש� למד" וש,אומר לה שישאלו אותי ולא את השכ� שלה

או לפחות תקצירי  את רצו� התלמידי שלא קראו את החומר שיש לקרוא לפני כל שיעור

 שיקראו מראש את זה ומוטב,  אבל בתו� עמי אני חי,)"הס מלהזכיר"ונח שהוא בבחינת מ(

 אני אויב של הבחינות .כל המבחני שלי ה בספרי פתוחי, בנוס
. מאשר לא כלו

 . קשה יותר לחבר בחינה בספרי פתוחי. עצלות של המרצהו אני טוע� שז.בספרי סגורי

כשבאי , חו� מזה. זה מעודד העתקות, דנט האינטליגנטיאני טוע� שזה עושה עוול לסטו

  .ספריאת הלעור� די� הוא פותח 

  ?מוזיקה מועדפת

אני . יקה ורדיו בזמ� כתיבה ובזמ� שאני מבצע הליכה ספורטיביתזמו, אני שומע פזמוני

ולעתי , אז'אני אוהב מאוד ג ,שישי והשבעיה, יקה של שנות החמישיזאוהב יותר מו
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אחת התכניות האהובות , ברשת ב" רגעי קס"אני שומע למשל תכנית כמו . ה קלסיתיקזמו

  .ייעל

  ?ספרי�

 . ספרות משפטית ופסיקה לצורכי העבודה אני קורא ספרות יפהמלבד. אני אוהב ספרי

מלחמות העול השנייה בהחל מתקופת נפולאו� ועבור , אוהב מאוד ספרי היסטוריה

 השבוע . בספרות יפה אני אוהב מאוד את הספרי של עמוס עוז.ובייחוד מה שנוגע ליהודי

ÏÚ ¯ÂÙÈÒ ג .  קראתי אותו בהנאה רבה. שיצא במהדורה חדשה,ÈÏ˘ Ï‡ÎÈÓאת קראתי 
Í˘ÂÁÂ ‰·‰‡ ,.  ספר יוצא מהכלל הואהרומ� הגדול שלו על חיי הילדות שלו בירושלי

שב שזה אחד מהספרי הכי  אני חו. של שולמית לפיד‚È�Â‡ ‡È  אתאזכיר לפני שני ג

  . טובי שנכתבו בעברית

.  אני תמיד לוקח אתי כמה ספרי.אני קורא בעיקר לפני שינה או כשאני יוצא לחופשות

 את ,כאחוז אמוק,  הייתי בפע המי יודע כמה באיטליה וקראתי בי� היתר האחרו�קי�בכמו 

ÔÈÏ¯·· „·Ïשל הנס פלדה .  

  ?משהו שלא יודעי� עלי�

עשיתי חגיגה  ,בקי�, שבועות לפני כמה,  ביו שישי:מהעבר הקרוב שלי, משהו קט�

 אדירה לאשתי שמלאו לה שישי שנה בהשתתפות קרוב למאה בני משפחה וחברי

בעזרת  ,עשיתי לה חגיגה מרהיבה. עמי עשרי וחמש שנהוהיא  היא אשתי השנייה .קרובי

תזמורת ,  שהפליא במטעמיו הבאתי ש
 נפלא.ברמת השרו�שבביתי הפרטי , הילדי

,  הבת שלי עשתה לה סרט נהדר.ברכה יפי שהנעימה לבאי ואחר כ� הושמעו נאומי

כול פרגנו לה בצורה ו זה היה אירוע פנטסטי . וכול הפליאו בריקודייי'ובסו
 היה די ג

הכי   השמכול, מהנישואי הקודמי יש לי שתי בנות נשואות ע נכדי קטני. אדירה

ג הבת של אשתי וב� משות
 שלנו שהשתחרר מהצבא יש  ו.שורי לאשתי דהיוק

ולאחר שהל� את שביל חוצה ישראל ע חבר , ולא בוער לו להתחיל ללמוד, בפברואר

וכמוב� , וחברה החל להכי� תיק עבודות כי ברצונו להתקבל לבצלאל לשנה שלאחר שנה זו

   .ה לא קטנהכ� שיחד אנחנו משפח ...ממלצרהוא שבינתיי

כיצד התאקלמת  ?אי� עלית לאר� ?היכ� למדת ,משפחת�, קצת על ילדות�: היסטוריה

�  ?באר

� היא ידעה .מא שלי נולדה בירושליי א.ל אני דור שני" מצד אמי ז.אני יליד האר

 לא היו אז .בסגנו� ירושלמי של אז, הייתה מבשלת נפלא. צרפתית ואנגלית, עברית, ערבית

כי ,  שלה בביתהעיקריאני הייתי הקליינט ובל היו לה כרטיסיות ע מרשמי  א,ספרי בישול
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, ילדותי הייתה בנתניה. אירופי� היה טע מזרח, אשר עלה בשנות השלושי מליטא,אביל

עיר שונה מאוד ממה שהיא ,  אנחנו מדברי על עיר של עשרת אלפי תושבי.נתניה של אז

כול הכירו את , מעט הכרתי את כל תושבי העירכ. היו לא רק בגודל אלא ג באיכות

מגיל בית ספר . די� הראשו� של נתניההאבי היה עור� . א לא בש אז לפחות בפני, כול

 היינו קופצי מעל החומה שהקיפה את המגרש .הייתי בכל משחקי הכדורגל של מכבי נתניה

  . קבוצות בליגה13כדי לראות את שפיגלר ועוד 

  ."חברה סלונית"ד לשמינית ואז הפכנו להיינו בצופי ע

 בצבא הייתי . נסעתי ללמוד בירושלי. עזבתי את הבית כעתודאי18מרגע שמלאו לי 

מלחמת , א כי בכל תקופות המלחמות שעברתי, כולל שנה בקבע, בפרקליטות הצבאית

במלחמת ששת הימי  .אני התנדבתי ליחידות קרביות, ששת הימי ומלחמת יו כיפור

,  אני זוכר שהפרקליט הצבאי הראשי אז היה שמגר.ר"יתי קצי� מבצעי בגדוד חיהי

  .שהסכי להעברתי בחפ� לב

  לאחר סיו דוקטורט ועבודה בוולמארצות הבריתבמלחמת יו כיפור בדיוק חזרתי 

שבה התנדבתי לשרת בתור קצי� באגד , כיפור שר למלחמת יוינחתי הי. סטריט של ניו יורק

, עד כמה שהייתי רחוק מדעותיו הפוליטיות של אז, ואני. באוגדה של אריק שרו�הארטילרי 

  .הערצתי אותו בתור מפקד האוגדה שהייתי שומע אותו ברשת האוגדתית

 עבדתי יותר :י היו קטנייא כי חטאתי כשילד, אני חושב שאני ג איש משפחה טוב

ת הפרקטיקה הפרטית בתחו תמיד שילבתי ג את האקדמיה וג א, מדי קשה מחו� לבית

, כבירמי ליכולל פרסומי אקדמ, כל תחו באופ� מלאבמילאתי את חובותיי . דיני המסי

באיזה שהוא מקו אני מודה שזה בא כנראה על חשבו�  .ג באיכות וג בכמות

 .אבל לא שעות מטורפות, אני עדיי� עובד מלא. עכשיו אני משתדל לכפר על זה .המשפחה

, לאחת הבנות יש בעיה ע בייביסיטר לילדי שלהא , לדוגמה. בד שעות נורמליותאני עו

 שלנונכד על   שומרת באותה עתכשלעתי אשתי, אז אני ממלא את החובה בשמחה רבה

  .שהיא הכי קרובה אליו מכל הסבתות שלו, מהבת האחרת


