
 בג׳יצ 230/57 יחונתן רפפורט, ואח׳ נגד עירית ת״א־יפו

 השיומו זילברג

 בג״צ מם׳ 163/57

גד עירית תל־אביב־יפו  יוסף לובין נ

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק
[13.7.58 ,18.3.58 ,10.1.58 ,19.9.57] 

ן מ ם ו • ז ג ר ב ל י  ד לפני.הנשיא ( א ו ל ש ן ) , והשופטים ז

, ת ש י ׳׳ ז ־ 7 5 19 ( ר י ז ר ח ש ב ם ו י ר י ז ח ו ( פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ר ל ז ק ע ו  ח
ם 4, 3, 4 (א)(1), 4 (א)(2), 4 (ב), 2, 5, 4 (א), י פ י ע  ! ק ה ״ ת 706, ע׳ 1467 ] , ס
, ת ש י ״ ז - ( ת ד ח ו י ה מ כ מ ס ה ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו י ו ש ר ק ה ו  5(א), p) 5 — ח
ה נ ג ה ת ה ו נ ק ם 1, 2, 4, 3 — ת י פ י ע  1956 [ ס ה ״ ח 211, ע׳ 16 ] , ס
ה פ ס ו ה י ש פ כ ת 4(5א) ( ו נ ק ב 1138, ע׳ 1380], ת ״ ם ו ת ] 1941 , ( ם י פ ס כ ) 
ת ו נ ק ת ם ( ע ת ה ו א י ר ת ב ד ו ק ב 1175, ע׳ 353 ]), 7(2}, ד — פ ״ ם ו ת ־ 2 94 1 [  ב
י ר ו ק מ ף 6 ה י ע , 1935 [ ת ו ס ׳׳ א 496 ע׳ 53], מ ( ל כ א י מ כ ר ן צ ו ד י נ  ב
n 1 [ ס ה ״ 9 4 9 ־ ז ג ״ ש ת ־ ב ף ב ־ 8 3 9 1 [ ת ו ס ״ א 770, ע׳ 17] ו ל ח ו ה י ש פ כ ו ) 
, י ״ א ח ] ( ם י ש ו פ י ח ר ו ס א מ ת ( י ל י ל פ ת ה פ ר ו צ י ד ו ר ה ה ד ו ק  13, ע׳ 69]) — פ
ש ד ח ח ס ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ י ד ] n ק לג, ע׳ 431 ] — פ ק ו ד ת ה פ ר ש נ ו ר  פ
א 414, ע׳ 1], ״ ס ו ת ] 1934 , ת ו י ר י ע ת ה ד ו ק ם 19, 17— פ י פ י ע  1, ע׳ 2], פ
א 577, ע׳ 130 ], ״ ם ו ת ] 1936 , ם י נ כ ו ס מ ם ה י מ ס ת ה ד ו ק ף 99(6) — פ י ע  ס
ת ו ל ח ת מ ד ו ק פ ־ - [ 2 א 1281, ע׳ 4 ״ ם ו ת ] 1 9 4 3 ־ ף ב ל ח ו ה י ש פ כ ף 16 ( י ע  ס
ת ד ו ק ף 23 (2) — פ י ע ״ א 1457, ע׳ 155 ] , ס ם ו ת ] 1945 , ם י י ח ־ י ל ע  ב
 י ק ו ף 12 (א) — ח י ע ״ א 1563, ע׳ 2], ס פ ו ת ] 1947 , ת ו ד י מ ת ו ו ל ק ש מ : 
א 1453, ״ ס ו ת ] 1945 , ( ם י י ר א ט י נ א ס ־ י ת ל ם ב י ד ר ט מ ם ( י ל ש ו ר י ר ל ז  ה ע
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ס ד,״ ח 37, , ת ש ״ י ־ 0 5 9 1 { מ י ד ק פ י נ ס כ ק נ ו ח — ם 4 (2), 5 י פ י ע  ע׳ 071! 1 , ס
, ת ש ״ ח ־ 8 4 19 [ ת ו ס ׳־ א 2, ט פ ש מ ה ן ו ו ט ל ש י ה ר ד ת ס ד ו ק  ע• 86] — פ
ח 155, ע׳ 126]) ״ ה ס ] 1 9 5 4 ־ ד ״ י ש ת ־ ף ב ל ח ו ה י ש פ כ ף 16 [ י ע  ע׳ 1], ס
, ע׳ 224 ] , a 1612 1947 [ ת ו ס ״ , ם ו ל ש ט ב ת י ־ מ ש פ ט ה ו פ י ת ש ד ו ק  — פ
ם י פ י ע 1 [ ת ו 0 ״ א 652, ע׳ 263 ] , ס 9 3 « , י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק ף 2 — פ י ע 0 
ש 3, ע׳ 39], ד ח ח ס ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ י ד ס [ כ מ ת ה ד ו ק  29, 35 — פ
ך ג, ר , כ י ״ א ח ] 1922 , ה צ ע ו מ ב ־ ך ל מ ה ־ ר ב ם 204, 192 — ד י פ י ע  ס
— 1 9 ן ב ־ 5 3 9 1 [ ת ו ם ״ ב 496, ע׳ ]) 7 ק ו ת ן 39 נ כ פ י ש מ י  ע׳ s273 ] , ס
ה נ ק ו ת י ש פ כ ה 111 [ נ ק ב 1442, ע׳ 855 ], ת ״ ס ו ת ] 1 9 45 , ה נ ג ה ת ה ו נ ק  ת

״ ב 1470, ע׳ 122 ]) . ם ו ת ] 1 9 4 6 ־  ב
 עיקול והחרמה של בשר חזיר ואיברים שונים של חזיר באסליזו על המבקש על־ידי פקחי עירית

 תל־אביב־יפו,
 לפי 'הסעיפים 1, 2 לחוק ההסמכה הנ״ל משנת 1956, מוסמכת רשות מקומית להתקין חיק־עזר
ה — ל י כ א ם ל י ד ע ו נ  המגביל או האוסר גידול חזירים והחזקתם, ומכירת בשר חזיר ומוצריו, ה
 יש לפרש את המלים ״בשר חזיר״ לאור המסורת היהודית כמתייחסות לכל חלקי ההזיף _ קיפל
 הסעיפים 4, 5 לחוק־העזר לתל־אביב הנ״ל רשאי מפקח העיריה לעקל ולהחרים בשר חזיר או מוצריו
 ללא הליך משפטי ולראש העיר ניתן הכוח להורות מה ייעשה בהם וגם זה לל» הליך משפטי — לפי
 העקרונות היסודיים, עליהם מושתת עקרון שלטון החוק, אין לפגוע בגופו או ברכושו של האזרח, אלא
 אם־כן נעשה הדבר בהתאם לחוק, כשהוא נבדק על־ידי בית־משפט מוסמך, לאחר שמיעת טענות באי
 כות השלטון לזכות פגיעה כזאת ולאחר הזדמנות הניתנת לאזרח להזים טענות אלה — כלל הוא
 שהבדיקה והקביעה, אם פגיעה מסויימת באזרח הינר, בהתאם להוק ואם לאו מסורה לידי בתי־המשפט
 במדינה ולא בידי השלטונות אשר ברצונם לבצע את הפגיעה הזאת — כלל יסודי נוסף הוא שאץ
 להקדים את ביצוע הפגיעה באזרח לקביעה על־ידי בית־המשפט שהפגיעה היא חוקית — אין לסטות
 מהכלל הזה אלא במקרה, בו חקק המחוקק במפורש, או באופן אחר שאינו משאיר מקום לספק, כי
 הסטיה מן הכלל מותרת — בהתאם לסעיף 1 לפקודת הפרשנות, כשמוטל איסור על מבירת בשר חזיר
 בתוקף סעיף 1 הנ״ל, פירוש הדבר, שהאיסור חל על ההצגה למכירה, על ההצעה למכירה ועל עצם
 המכירה, והדעת נותנת שהיתר העיקולים וההחרמוה מתייחס קודם כל לבשר חזיר שהינו נשוא האיסו
 רים הנ״ל — כנגד זה לא ניתנה בחוק ההסמכה ה1״ל הסמכות לרשות מקומית להטיל איסורים על כל
 3עולד, לגבי בשר חזיר שאין עמד, הצגה או הצער, למכירה או מכירה עצמה כגון אכילחי, החזקתו,
 ,׳אפילו נועד בסופו של דבר למכירה, ייצור מוצרים מבשרו, הובלתו ופעולות אחרות — על־כן יש
 להסיק, כי בסעיף 3 לחוק ההסמכה. התיר המחוקק לקבוע הוראות להחרמת בשר חזיר שנועד למכירה
 גם כשהעבירה טרם בוצעה וזה, מובן מאליו, בשטח שיפוטה בלבד — הוא הדין בשימוש בכוח ההחרמה
 שניתן לרשות המקומית — ענין החזקת בשר חזיר, ענין החזקת בשר חזיר שנועד למכירה במקום שהוא
 מחוץ לשטח האיסור, ועצם ענין אכילת בשר חזיר, נשארו בכל חלקי הארץ למצפונו של הפרט —
 העקרון של אי־פגיעה ברכוש האזרח ללא זיקה לרשות השופטת הינו עקרון אוניברסלי בכל מדינה
 דימוקרסית, פרט למקרים היוצאים מהכלל המפורשים בחוק — עקרון זד. הוא בחינת מושכל ראשון
 3ם אצלנו והינו כעין כלל בקונסטיטוציה הבלתי כתובה שלנו — מכיון שבר, הרי עקרון זה מונח
 ביסודו של כל חוק המטפל בפגיעה ברכוש האזרח, אלא אם־בן נאמר בו אחרת — אין לומר כי בענין
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 החוק הנדון אינם חלים כללי הפרשנות או שהמחוקק התכוון שלא יחולו עליו — הפירוש הנכון של
 סעיף 3 המעורפל לחוק ההסמכה הנ״ל הוא, שההחרמה הינד, מותרת לגבי ״בשר חזיר או מוצרי אוכל
 של בשר חזיר״ אשר ביחס אליהם קיימים שני תנאים: א) שהם אפורים למכירה בהתאם לחוק־העזר,
 כלומר בשטח שיפוטה של הרשות המקומית ; ב) שהם נאמת נועדו למכירה כזאת — כלל הוא,
 שהחרמת בשר חזיר שנועד למכירה אינה מוכרחה להיות תלויה בביצוע עבירה דוקא, אלא במקרה כזה
 תנאי בל יעבור הוא שיהיה נועד למכירה בשטח עליו חל האיסור שהוטל על־ידי חוק־העזר, וזו היא
 תמיד שאלה של עובדה — אם הרשות המקומית מעקלת על־ידי פקחים או פוגעת בבשר חזיר בחשבה
ת כי הוא נועד למכירה בשטחה, הרי היא עושה מעשה בלתי־חוקי ומלוא האחריות כלפי האדם ו ע ט  ב
 שנפגע חלה עליה — פירוש סעיף 4 (א) הנ״ל של חוק־העזר הנדון הוא, שניתן הכוח למפקח להחרים
 בשר חזיר שנועד למכירה בין אם המחזיק בו הורשע בעבירה ו^ין אם לא הורשע״ מפני שטרם בוצעה
 העבירה, ואם זהו הפירוש הדי כאילו כתוב הדבר בסעיף 4 (א) הנ׳יל — במידה שהעיריה החילה את סעיף
 4 לחוק־העזר הנ״ל כפי שפורש לעיל על מקדה כגון זה שלפנינו, הרי הוא חורג ממסגרת חוק ההסמכה

 ואיננו בר־תוקף,

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

, ״פסקי־ פו  [1] בג״צ 230/57 — יהונתן רפפורט ו־דוד ז׳וכוביצקי נגד עירית תל־אביב־י
ך, כרך יב, תשי״׳ח/תש:י״ט־1955, ע• 1037,  די

״א/ : *פםקי־דין׳/ כרך ה, תשי  [2] ע״פ 139/50 — גרסה גלסאואר נגד היועץ המשפטי
 תשי״ב־ו195, ע׳ 1103, 1111 ; ״פסקים״, כרך ו, תשי ״ב־ 1951/52 , ע׳ 156,

: ,,פסקי־דין״, כרך ג, תש״י~1950,  [3] ע״פ 40/49 — שאול נ17מיא!ס נגד היועץ המשפטי
 ע׳ 127 ״פסקים״, כרך ז, תש״י־1950, ע׳ 63,

ה אלכסנדדוביץ: ״פסקי־דין״, עי ־  [4] ע״פ• 213/56 — היועץ המשפטי נגד ישעיהו ו
 כרך יא, תשי״ז/תשי״דד1957, ע׳ 695; ״פםקיס״, כרך כח, תשי׳׳ז־1957, ע׳ 245.

־ ז ״ , תשט״ז/תשי ־דיך, כרך י  [5] בג״צ 15/56 — שלום סופר נגד שר־הפנים; ״פםקי
/ כרך כה, תשי״ז־1956, ע׳ 106.  1956, ע׳ 1213 ; ״פסקים׳

 [6] המי 59/51 — מיטובה בע״מ נגד דק קזם: ״פסקי־דין״, כרך ו, תשי״ב/תשי״ג־
/ כרך ו, תשיי״ב־951/52ו, ע׳ 332. ם י ק ס פ ״ ;  1952, ע׳ 4

 [7] בג״צ 279/51 ; 230/51 ; 306/51 ; 10/52-, 17/52; 22/52 — חיים הרץ אמסטרדם;
 פ, מרכוס, ו־177 אח׳ נגד שר־האוצר. ״פסקי־דיך, כרך ו, תשי״ב/תשי״ג־1952,

 ם׳ 945, 993 ; ״פסקים״, כרד ה, תש״ט/תשי״ג־1949/52, ע׳ 433.
: ״פסקי־דיך, כרך^,  [8] 7/4בג״צ S — אחמד שאוקי אל־כדבומלי נגד שר־הבמחון, ואח׳

, עי^ןי ; ״פסקים׳/• כרך א, תש״ח/תש״ם־946/49ז, ע׳ 97. 1 9 ^ ^ 1 ' ״ ש ת / ^  ת

 פסקי־ דין א״י שאוזכרו:

[9] C r . A p p . 1 / 4 1 ~ T h e Attorney G e n e r a l r. Leopold L i n g e n f e l d : ( 1 9 4 1 ) , , 
P . L . R . V o l . 8, p . 3 9 ; ( 1 9 4 1 ) , S.C.J. V o l . 1, p . 2 3 1 . 
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 פסקי־דין אנגלייס שאוזכרו:

[10] GUI v. B r i g h t : ( 1 8 7 1 ) , 25 L . T . 5 9 1 , 5 9 3 ; 4 1 L . J . M . C . 2 2 ; 3 6 J . P . 1 9 8 ; 
sub n a m . R . y. Devon J J., G i l l v. B r i g h t ; 2 0 W.R. 2 4 8 . 

[11] E x parte F r a n c i s and on.: ( 1 9 0 3 ) , 1 K . B . 2 7 5 , 2 7 9 , 2 8 0 ; 72 L . J . K . B . 1 2 0 ; 
S 8 8 L . T . 1 7 6 ; 6 7 J.P. 1 5 3 ; 51 W.R. 267: 19 T . L . R . 1 4 6 ; 4 7 Sol. Jo. 2 0 5 : 

2 0 Cox, C.C. 3 8 1 . 
[12] Newcastle Breweries, Ltd. v.-The K i n g : ( 1 9 2 0 ) , 1 K 3 . 8 5 4 , 8 5 5 ; 8 9 

L . J . K . B . 3 9 2 ; 1.23 L . T . 5 8 ; 8 4 J . P . 1 2 5 ; 3 6 T . L R . 2 7 6 ; 1 8 L . G . R . 7 8 1 . 
[13] Chester y. Bates on ; ( 1 9 2 0 ) , 1 K . B . 8 2 9 , 8 3 3 . 

3 [14] W h i t e v. R e d f e r n ; ( 1 8 7 9 ) , 5 Q.B״D. 15, 17, 1 8 ; 41 L . T . 5 2 4 ; 4 4 J.P. 87; 
sub nom. R . v. W h i t e ; 4 9 L . J . M . C . 1 9 . 

[15] Fdzakerley v. W i l t s h i r e : ( 1 7 2 1 ) , 93 E . R . 6 3 6 , 6 4 0 ; 1 S t r a . 462 ; 10 M o d . 
Rep. 3 3 8 . 

[16] R . y, Fayersham Fishermen's C o . : ( 1 7 9 9 ) , 1 0 1 E . R . 1 4 2 9 , 1 4 3 1 ; 8 T a r n . 
3 Rep. 3 5 2 . 

[17] R . v. L u n d i e : ( 1 8 6 2 ) , 5 L . T . 8 3 0 ; 31 L . J . M . C . 157; 2 6 J.P. 6 4 6 ; 8 
Jar. N . S . 6 4 0 ; 10 W.R. 267. 

[18] Dyson v. T h e London and N o r t h Western Railway C o . : ( 1 8 8 0 - 8 1 ) , 
7 Q . B . D . 3 2 , 3 6 ; 5 0 L . J . M . C . 7 8 ; 4 4 L . T . 6 0 9 ; 4 5 ] . P . 6 5 0 ; 2 9 W.R. 

1 5 6 5 , D . C . 
[19] Stnckland v. Hayes: ( 1 8 9 6 ) , 1 Q . B . 2 9 0 , 2 9 4 ; 65 L . J . M . C . 55; 74 L . T . 

137, 1 3 9 ; 6 0 J.P. 1 6 4 ; 4 4 W.R. 3 9 8 ; 12 T . L . R . 1 9 9 ; 4 0 Sol. Jo. 3 1 6 ; 
1 8 Cox, C.C. 2 4 4 , D . C . 

[20] C l a r k v. D e n i o n : ( 1 8 3 0 ) , 1 0 9 E . R . 7 2 1 , 7 2 4 ; 1 B . & Ad. 9 2 ; 8 
0 L . J . O . S . K . B . 3 3 3 . 

[21] Cooper v. Wandsworth B o a r d of Works: ( 1 8 6 3 ) , 8 L . T . 2 7 8 , 1 7 9 ; 1 4 
C . B . N . S . 1 8 0 ; 2 New Rep. 3 1 ; 3-2 L . J . C . P . 1 8 5 ; 9 Jur. N . S . 1 1 5 5 ; 11 

W.R. 6 4 6 . ; 143 E . R . 4 1 4 . 

 פסקי־דץ אוסטרליים שאוזכרו:

r22] Croft y. Rose; ( 1 9 5 7 ) , Argus L . R . 1 4 8 . 

 פסקי־דין אמריקניים שאוזכרו: 1

[23] U n i t e d States v. Stowell; ( 1 8 9 0 ) , 10 S. Ct. 2 4 5 , 247. 
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 זזוקים אנגליים שאוזכרו:

W i n e and Beerhouse Amendment Act, 1 8 7 0 ( 3 3 & 3 4 V i c t . c. 2 9 ) . 
M u s i c a l (Summary Proceedings) Copyright Act, 1 9 0 2 ( 1 Edw. 7, c. 1 5 ) , 
Defence of the R e a l m Consolidation Act, 1 9 1 4 ( 5 Geo. 5, c. 8 ) . 
Defence of the R e a l m Regulations, Reg. 2 A ( 2 ) . 
P u b l i c H e a l t h Act, 1 8 7 5 ( 3 8 & 3 9 V i c t . c. 5 5 ) , ss. 1 1 6 , 117, 3 0 8 . 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו:

 (לפי סדר אזכורם)
 [א] ישעיהו, ס״ו, י״ז.

p ירושלמי, ברכות, פרק גי, הלכה גי. ] 
 [ג] ברכות, דף מי׳ג, ע״ב.
 [ד] שבת, דף קב״ט, ע׳׳ב.
 [ה] פסחים, דף ע״ו, ע״ב.

 [ו] בבא קנוא, דף פ״ב, ע׳׳ב.
 [ז] מנחות, דף ס״ד, ע״ב.

 [ח] ויקרא, י׳׳א, זי, חי,
 [ט] רמב״נו, הלכות מאבלות אסורות, פרק בי, הלכות י״ב, י״ח, י״ם, כ׳.

׳ אי.  [י] שו״ע, יורה דעה, סי׳ פ׳׳א, סעי
׳ אי.  [יא!] ש״ך, יורה דעה, סי׳ פ״א, סעי

 [יב] תשובות הרשב״א/ סי׳ ש״א.
 [יג] תוספות בבא! קמא, דף פ״ב, מ״ב, דייה לא! יגדל.

ת מהרש״ם, חלק יורה דעה, סי׳ רי. ד  [יד] ש
׳ ק״ח.  [מו] שיו״ת חתם סופד, חלק יורה דעה, סי

 [era שמות, כ׳׳א, חי, סי.
 [יז! ירמיהו, מ׳״ז, זי,

ח. עו ] קידושין, דף י״ח, ע׳׳ב; י״ט, ע״א (סוגיא די w \ 
 [ים] במדבר, י״ד', ליה.

 [כ] מלכים, ח׳, הי.
 [כא] דברי הימים ב׳, ה׳, ף.

 [כב] סנהדרין,• דף ק׳׳ו, ט״א.

 התנגדות לצו־על־תנאי מיום כ״ג באלול תשי״ז (19.9,57) המכוון למשיבה והדורש
 ממנה לבוא וליתן טעם, מדוע לא תימנע מלהפריע למבקש למכור באטליזו חלקי חזיר
 כדלקמן: א) שומן עליון, ב) שומן פנימי, ג) כבד, ד) ריאות, ה) קרביים, ו) רגליים,
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 ז) עצמות, ח) איברים אחרים שאינם בשר, וכמו־כן מדוע לא תימנע מלהחרים אצל המבקש
 סחורה כלשהי מאותו סוג בלי צו של בית־משפט מוסמך. הצו־על־תנאי בוטל.

 וינם — בשם המבקש! זילביגר — בשם המשיבה

 צו
: זוהי תשובה לצו־על־תנאי שהוצא על־ידי בית־משפט זה ביום (  הנשיא (אולשן

.19.9.57 
 שתי שאלות הועלו על־ידי המבקש להכרעה על־ידי בית־המשפט הזה, והן:

 א. האם חלקי חזיר כגון; שומן עליון, שומן פנימי, כבד, ריאות, קרביים, רגליים,
 עצמות, ואיברים של החזיר אסורים למכירה לפי חוק־העזד לתל־אביב־יפו
 ״בדבר גידול חזירים ובשר חזיר״, אשר הותקן על־ידי עירית תל־אביב־יפו

 בתשי״ז ־1957.

 ב. האם הסעיף 4 לחוק־ העזר הנ׳־׳ל המסמיך מפקח לעקל ולהחרים בשר חזיר או
 מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה הוא בר־תוקף.

 לפי הסעיפים 1 ו־2 לחוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז־1956 (להלן
 — חוק ההסמכה), מוסמכת רשות מקומית להתקין חוק^עזר המגביל או האוסר גימל חזירים
 והחזקתם, ומכירת בשר חזיר, ומוצריו, הנועדים לאכילה. יצויין מיד שההסמכה היא לאיסור
 מכירת בשר חזיר ומוצריו, הנועדים לאכילה, ברור הדבר שאין הסמכה להטיל איסור כשלא
 נועדו לאכילה, הווה אומר: אם אדם מוכר או מציע למכור, למשל, עור חזיר, מכוסה
 שערות וזה נועד לתעשיית מברשות — אין הרשות המקומית מוסמכת להטיל איסור על

 מבירה כזאת.
 סעיף 3 לחוק־העזד לא הרחיב את היריעה וניסוחו כמעט זהה עם הנוסח של חוק
 ההסמכה. אמנם גם נאמר בו ״ולא יגרום או ירשה״ אבל במשפט זה אינה מתעוררת
 כל בעיה בקשר עם מלים אלה ועל כל פנים את משמעו של סעיף 3 הנ״ל יש לקבוע לאור
 הנאמר בחוק ההסמכה. המבקש מסתמך על המלים ״בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה״
 וטוען: שבשום פנים אין לכלול את חלקי החזיר המתוארים לעיל בתוך הדיבור ״בשר
 חזיר שנועד לאכילה״, המובן המקובל של המלה ״בשר׳/ הוא טוען, הי נו החלק הרך,
 השרירי, של החזיר הניתן לאכילה. לביסוס טענתו זו הציג בפנינו מעשי חקיקה מהתקופה
 המנדטורית, בהם הבדיל המחוקק בין בשר לבין חלקים אחרים. כמו־כן ציטט בפנינו מהרבה

 מלונים עבריים ולועזיים כדי לשכנע את בית־המשפט בצדקת טענתו.

 לעומתו טען בא־כוח המשיבה ״שבשר חזיר״ פירושו הרבה יותר רחב במקרה דנן.
 בשהמחוקק השתמש, הוא טוען, במלים ,׳בשר חזיר״ התכוון לחזיר מת להבדיל מחזיר הי,
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 שהסמיך את איסור גידולו והחזקתו, לפיכך, הוא מוסיף וטוען, כשם שבאשר המדובר הוא
 בחזיר חי הכוונה היא לכל חלקיו כן הדבר גם כשהמדובר בחזיר מת. גם הוא הסתמך על
 אסמכתאות בהשתדלו להצביע על מקרים, בהם לא הודגש הבדל בין בשד לבין חלקים

 אחרים.

 נכון הדבר, שבדרך כלל יש לפרש מלות תיאור — בהעדר הגדרות בחוק — בהתאם
 למובנן המקובל. לא תמיד יהיה זה מן המועיל להסתמך על הגדרות המצויות במלונים.
 מאידך גיסא יש והסתמכות על ״המובן המקובל בעם״ ללא כל התחשבות עם המטרה
 המשתקפת בחוק, שפירושו עומד לדיון, עשויה להביא לידי כך שהחוק מתרוקן מתכנו,

 נעשה פלסתר ומטרתו הברורה לא תושג.

 אינני סבור כי כל האסמכתאות שהובאו על־ידי באי־כוח שני הצדדים בשאלה הנדונה
 עשויות להקל עלינו לפתור את השאלה הנ״ל. נכון הדבר שברוב המלונים המלה בשר
 מוסברת כטענתו של בא־כוח המבקש. אולם אם נעיין למשל ״באנציקלופדיה בריטניקה״
 מהדורה 14,ע׳ 145, בערך ״בשד״, אמנם נמצא הגדרה .כהג1רתו של בא־כוח המבקש,
 אבל מצויה שם גם תוספת פירוש.בזו הלשון; ״במובן עוד יותר רחב, בשר, כולל את כל
 חלקי גופת הבהמה שמשתמשים בהם לאכילה״. אשר ״למובן המקובל.בעם״ נכון הדבר,
 שאם עקרת בית תיכנס לאטליז ותבקש קילו בשר, והמוכר יתן לה קילו כבד׳ או קילו
 ריאות וכיוצא באלה, תחשוב הקונה את המוכר לכבד־שמיעה ותגביה את קולה ותאמר

 ״קילו בשר ביקשתי, ולא כבד או ריאות״.
 לעומת זה, אם סוחר יבקש מהשלטונות המוסמכים רשיון־יבוא למאה טון בשר בקר
 ויינתן לו רשיון כזה ומאה הטון בשר יגיעו לארץ כשהוא כולל גם עצמות, רגליים, כבד,
 ריאות וכיוצא באלה, לא יוכלו השלטונות להחרים את החלקים האלה תוך טענה שרשיון-
 היבוא ניתן לבשר, ואילו החלקים הנ״ל אינם בשר,.ואינם כלולים ברשיון, ולכן הובאו
 ארצה ללא רשיוךיבוא. הכל תלוי במערכת הנסיבות בהן יש לפרש את המלה כשדנים

 במובנה.

 נכון הדבר, שבית־משפט לא יטול לעצמו סמכות לעשות את מלאכת המחוקק ולא
 ״יסתום חורים״ על־ידי הוספת הוראה שהמחוקק לא קבע אותה. אולם הדברים אמורים
 גבי מקרה בו נוסח החוק באופן כזה, שאינו נותן אפשרות לבית־המשפט לעשות זאת בדרך
 של פירוש ובעיקר כשאפשר להעלות הסבר המעורר ספק, אם המחוקק לא ניסח במתכוון
 את החוק כמו שנוסח. למשל הדוגמה שניתנה על־ידי בא־כוח המבקש: חלב חזירה. לא
 שמענו שחלב חזירה משמש לאכילה או לשתיה, לפיכך ייתכן ואי־אפשר יהיה לכלול על

 דרך הפירוש חלב במלים ״בשר חזיר״.

 כבר נאמר בהזדמנות אחרת, שחוק ההסמכה חוקק על-ידי הכנסת בהתחשב עם
 רגשות אותם חלקי האוכלוסיה היהודית, אשר מתוך נאמנותם למסורת רואים בחזיר את
 סמל הטומאה, מבחינה זאת בוודאי ובוודאי שאין כל הבדל בין בשר החזיר לבין חלקיו
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 האחרים, כל עוד שנועדו לאכילה. במהלך הטענות שלפנינו נשאלה השאלה, האם אפשר
 להעלות איזה הסבר שהוא — אפילו יהיה זה בדוחק — שיכול להצביע על הגיון כל שהוא
 בייחוס כוונה למחוקק להבדיל בין מכירת בשר חזיר שנועד לאכילה, לבין מכירת הלקים
 אחרים של החזיר שנועדו לאכילה, ואין פלא בדבר ששאלה זו נשארה ללא תשובה. זאת
 ועוד, נראה לי, שעצם הוספת המלים ״הנועדים לאכילה״ מצביעה על כך, שהמלים ״בשר
 חזירי׳ כוללות גם את יתר החלקים. לא שמענו שבשר חזיר ומוצריו יכולים גס להיות•
 נועדים לא לאכילה. אם נקבל את פירושו של בא־כוח המבקש הרי לא יהיה מובן הדבר
 לשם מה היה על המחוקק להוסיף את המלים הללו. נראה לי שהמלים האלה דוקא תומכות
 בפירושו של בא־כוח המשיבה, מפני שבין החלקים האחרים של החזיר יכולים להימצא

 באלה, שאפשר להועיד אותם לאו דוקא לאכילה.

 אם נכון הדבר, כאמור לעיל, שחוק ההסמכה בא כדי לתת אפשרות לרשויות המקומיות
 לאסור על מכירת בשר חזיר בהתחשב עם רגשות חלקי האוכלוםיה הנ״ל — ועל זה אין
 חולק — הרי אין מנוס מפירוש המלים ״בשר חזיר״ לאור אותה המסורת שעמדה לעיני

 המחוקק כאשר עסק בניסוח החוק. לפיכך יש לדחות את טענתו זו של המבקש.

 אשר לכוח שניתן בסעיף 4 לחוק־העזר לפקח לעקל ולהחרים בשר חזיר או מוצרי
 אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה, טוען בא־כוח המבקש, כי הסעיף 4 הנ״ל הינו מחוסר
 תוקף, מפני שהוא חורג מן המסגרת בהוראה הקבועה — לפי פירושה הנכון — בסעיף 3

 לחוק ההסמכה.

 בסעיף 3 לחוק ההסמכה נאמר:

 ״הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור, כאמור בסעיף 1, רשאית היא
 לקבוע בחוק־העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם של חזיר׳ וכן
 של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשד חזיר הנועדים למכירה, אשר ההג

 בלה או האיסור חלים עליהם,״

 טוען בא־כוח המבקש, אמנם בסעיף הג״ל הסמיך המחוקק את הרשות המקומית לקבוע
 הוראות בדבר ההחרמה, אך במלים כלליות אלה אין עוד משום הסמכת הרשות המקומית
 ליטול לעצמה — תחת הסוואה של ״הוראות בדבר ההרמה״ — את הכוח להחרים רכוש

 פרטי ״ללא הליך משפטי ובדרך שרגש הצדק סולד ממנה״.

 בא־כוח המבקש אינו כופר בכך, שהמחוקק יכול היה להסמיך את הרשות המקומית
 לסטות מן העקרון הכללי שאין להחרים רכוש פרטי ללא הליך משפטי, אולם הוא ממשיך

 וטוען, אין לייחס כוונה כזו למחוקק כל עוד לא ביטא כוונתו זו באופן מפורש.

 .־ בסעיף 4 של חוק־העזר הנדון נאמר:
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 ״(א) י מפקח רשאי לעקל ולהחרים —
 (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליו!

 (2) בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשד חזיר׳ הנועדים למכירה
 שהאיסור לפי סעיף 3 חל עליהם׳ ובלבד שלא יחרים בשד חזיר או
 מוצריו באמור שנמצאו בבית מגורים אלא אם עבדו שלושה ימים

 מיום עיקולם.

 (ב) במעוקל ובמוחרם לפי סעיף־קטן(א) ייעשה כפי שיורה ראש העיריה.״

 לפי סעיף 5 לחוק־־העזר ניתנה הרשות למפקח להיכנס, ללא השגת צו־חיפוש משופט,
 לכל מיני מקומות, פרם לבית מגורים, אם יש לו יסוד להניח שמגדלים ומחזיקים שם חזיר

 או שמוכרים בהם בשר חזיר או מוצריו הנועדים למכירה.
 אנו רואים איפוא שלפי הסעיפים האלה בחוק־העזר הנדון אכן רשאי המפקח לעקל
 ולהחרים ללא כל הליך משפטי! וגם לראש העיריה ניתן הכוח להורות על מה שייעשה

 במעוקל או במוחרם וגם זה ללא כל הליך משפטי.

 לפי דעת באיכוח המבקש— בהעדר כל ביטוי מפורש בחוק ההסמכה לכוונה אחרת
 — יש להבין שהמחוקק בחוק ההסמכה התכוון לבך, שהרשות המקומית תוכל לקבוע
 בחוק־העזר הוראות בדבר השגת צו־החרמה מבית־משפט מוסמך כשהעובר על איסור
 המכירה מובא לפני בית־ משפט ונמן5א אשם באחת העבירות הקבועות בחוק ־העזר.
 ולחלופין, טוען באיכוזז המבקש, שרשות מקומית תוכל בעצמה להחרים, אולם לאחר שבעל

 הסחורה נמצא אשם עליידי בית־משפט מוסמך באחת העבירות הקבועות בחוק־העזר.

 בקשר לטענה הזאת, שוב הביא לפנינו בא־כוח המבקש דוגמאות ממעשי חקיקה
 המצביעות על כך שברוב רובם של המקרים אי־אפשר להחרים רכוש פרטי ללא הליך
 משפטי. לעומתו טען בא־כוח המשיבה, כי תיתכן מסירת כוח אדמיניסטרטיבי להחרים
 רכוש פרטי ללא הליך משפטי, ולפי טענתו דוקא הניסוח הרחב ביותר של סעיף 3 בחוק
 ההסמכה מצביע על כך, שהמחוקק אמנם התכוון למסור לרשות המקומית כוח אדמיניס

 טרטיבי להחרמה, ובקשר לכך גם הוא מצטט אסמכתאות כגון:

 תקנה 4 (5א) לתקנות ההגנה (בספים), 1941, בה נקבעה ההוראה, ש״בבל דבר, שנתפס
 לפי תקנה זו, יטפלו בהתאם להוראות שתינתנה על־ידי שר־האוצר או בשמו׳ והודאות אלה

 תוכלנה לקבוע כי הדבר שנתפס יוחרם לטובת ממשלת ישראל״.

 כן הוא מצביע על הפקודות והחוקים המטפלים בבריאות הציבור. בפקודת בריאות
 העם (תקנות בנידון צרכי מאכל) משנת 1935, סעיף 6, ניתן הבוח לתפוס מצרך שהינו
 פגום, מבחינת היותו בלתי ראוי לאכילה, ועל שופט־השלוט אז לתת הוראות על מה
 שייעשה במצרך הנתפס והוא יבול לצוות גם על השמדתו. והנה הוראה זו הוחלפה על־ידי

 ,פסקי־רין״, כרך יב, תשי״וז/תשי״5ו־1958 1049.
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 הנשיא {אולשן)

 החוק לתיקון הפקודה משנת תש״ט־1949, בהוראה אחרת, לפיד — רופא רשאי לפסול
 ולצוות על השמדתו, או למנוע באופן אחר את השימוש בו כמאכל. הווה אומר, שאין צורך
 בהשגת צו משופט להחרמת המצרך ולהשמדתו. בא־כוח המשיבה גם ציטט לפנינו פסק־

׳ s14, נ22], ע A r g u s L. R , 1 9 5 7  דין שניתן באוסטרליה, קרופט נגד רה; .
 פסק־דין זה שימש לבא־כוח המשיבה אסמכתה לבך, שהנוסח הרחב בחוק ההסמכה
 מראה בעליל, כי אכן התכוון המחוקק להעניק לרשות המקומית כוח רחב ביותר, היינו,

 כוח עיקול והחרמה ללא כל זיקה למוסדות שיפוטיים.
 בפסק־הדין הנ״ל הוענק עליידי חוק אוסטרלי ל״מושל במועצה״ כוח להתקין תקנות.

 בחוק נאמר:

"the Govemor-Jn-Counei! may make regulations for or w i t h 
respect to the following; matters." 

 וכאן בא פירוט הענינים, שבנוגע להם ניתן הכוח להתקין תקנות. אדם אחד הובא
 לדין בשל הפרת אחת התקנות הנ״ל ושופט־השלום זיכהו, מפני שסבר, כי התקנת התקנה

 חרגה ממסגרת הסמכות.

 בית־המשפט האוסטרלי ביטל את החלטתו של שופט־השלום בהצביעו בין יתר הני
 מוקים על המלים ״for or with respect to" כעל מלים בעלות משמעות רחבה ביותר

 ושלפיכך אי־אפשר למצוא חריגה מן הסמכות ביחס לנשוא התקנה שנדונה.

 איני סבור, כי אפשר להקיש מן פםק־הדין הזה על הבעיה שלפנינו. בוודאי ובוודאי
 שיש להתחשב בנוסח החוק ובמלים בהן משתמש המחוקק בהעניקו כוח למחוקק המשני
 כדי לדעת, אם יש לפרש פירוש מרחיב או פירוש מצמצם ן אולם אין גם להתעלם מנשוא
 הבעיה שבקשר אתה יש לפרש את החוק. יש והבעיה היא כה חמורה וחשובה, שבהעדר
 הוראה מפורשת מצד המחוקק אין להניח, כי המחוקק התכוון לחומרה ולסטיה מן עקרונות
 שהם בחינת מושכלות ראשונים, אפילו השתמש במלים כלליות רחבות. בענין לפנינו
 מדובר בכוח לפגוע ברכוש הזולת ללא הליכים שיפוטיים, מה שלא היה כן בפםק־הדין

 האוסטרלי הנ״ל.
 נכון הדבר שבסעיף 3 לחוק ההסמכה ניתנה רשות ״לקבוע הוראות, בדבר

 החרמתם י אבל לא נאמר בו באופן מפורש — כדוגמת האמור בתקנה 4 (5א)
 לתקנות ההגנה (כספים), 1941 (ראה לעיל) — שההוראות יכולות לקבוע, כי ההחרמה
 תבוצע על־ידי הרשות המקומית עצמה ללא זיקה לשופט. רשאי בא־כוח המבקש לטעון,
 שלכל היותר לפי פםקיהדין האוסטרלי הנ״ל אפשר לפרש כאן שחוק ההסמכה התיר
 לרשות המקומית לקבוע הוראות בדבר החרמה שתבוצע לפי צו של שופט, אבל לא יותר

 מזה.
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 אני סבור שבא־כוח המבקש צדק בטענו, כי לפי העקרונות היסודיים׳ עליהם מושתת
 עקרון שלטון החוק, אין לפגוע בגופו או ברכושו של האזרח, אלא אם כן דבר זה נעשה
 בהתאם לחוק כשהוא נבדק עליידי בית־משפט מוסמך, לאחר שמיעת טענות בא־כהז
 השלטון לזכות פגיעה כזאת ולאחד ההזדמנות הניתנת לאזרח להזים את הטענות האלה..
 הכלל הוא שהבדיקה והקביעה, אם פגיעה מםדימת באזרח הינה בהתאם לחוק ואם לאו,
 מסורה לידי בתי־המשפט במדינה ולא בידי השלטונות אשד ברצונם לבצע את הפגיעה

 הזאת.

 זאת ועוד, כלל יסודי נוסף הוא- שאין להקדים את ביצוע הפגיעה באזרח לקביעה
 על־ידי ביתיהמשפט, שהפגיעה היא חוקית. מבחינה זו אין, למשל, להחרים או להשמיד
 רכוש של אזרח ורק לאחר מכן להעביד לבית־המשפט את השאלה, אם זה נעשה בהתאם
 לחוק ואם לאו. כל אזרח חפשי הנהו, וגופו ורכושו אינם ביתנים לפגיעה על־ידי הזולת
 אלא במידה שהחוק מתיר זאת. במצב של חירום או מלחמה יש והחוק נותן לשלטונות
 היתר אבסולוטי לפגוע ברכוש מסריט של האזרח, אבל בחוקים הרגילים היחד הפגיעה
 תמיד תלוי בקיום מסיבות, תנאים וסייגים. ההגיון מחייב שהשאלה, אם קיימים מסיבות,
 תנאים וסייגים אלה, צריכה להיקבע על־ידי בית־המשפט ולא על־ידי הצד המעוניין
 בפגיעה % ומכיון שההנחה היסודית היא, כי כל אזרח חפשי הינהו ואינו ניתן להיפגע אלא
 לפי היתר מטעם החוק ומכיון שהמוםמך לקבוע, אם קיים היתר כזה, הינו בית־המשפט,
 הרי מכאן הכלל, אותו הזכרנו לעיל, שאין להקדים את הפגיעה לקביעה המשפטית ואין
 לסטות מן הכלל הזה אלא רק במקרה, בו חקק המחוקק .במפורש, או באופן אחר שאינו
 משאיר מקום לספק, כי הסטיה מן הכלל הני׳ל מותרת. לדוגמה, כאשר אדם נחשד בביצוע
 עבירה, עוצרים אותו ואפשר אף להחזיקו ארבעים ושמונה שעות בלי לקבל צו־מאםר מאת
 השופט. מבחינת ההנחה שכל אדם בחזקת זכאי הינהו, הרי יש במעצר זה פגיעה בגופו
 של האזרח, עוד לפני שנמצא אשם על־ידי בית־משפט מוסמך׳ או לפחות לפני ששופט

 מוסמך לכך קבע כי אמנם קיים יסוד לחשד שהוא ביצע עבירה.
 בוודאי שיש כאן סטיה מן הכלל הנ״ל, אולם, מפני שבמציאות אי־אפשר לנהוג
 אחרת, בא המחוקק ובפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים) התיר באופן מפורש

 את הםטיה הזאת.

 דוגמה אחרת היא זו עליה הצביע בא־כוח המשיבה. בקשר עם מזון שאינו ראוי
 לצריכה על־ידי בני־אדם מצא המחוקק לנכון, מבחינת הגנה על בריאות הציבור, להרשות
 םטיה על־ידי תיקון בחוק ולהעניק לרופא מוסמך לכך את הכוח לפסול מזון ולצוות על

 השמדתו, ללא צורך בהשגת צו משופט להחרמת המצרך ולהשמדתו.
 השאלה כאן היבה, איפוא, האם אפשר בקשר להחרמה למצוא בחוק ההסמכה הוראה
 מפורשת המתירה •םטיה כזאת! ואם אין הוראה מפורשת כזאת, האס מטרת החוק וניסוחו

 אינם משאירים מקום לספק, כי המחוקק התכוון להתיר םטיה כזאת מן הכללים הנ״ל.

 ״פםקי־דיך, כרך יב, תשי״ח/תשי״ט־58«1 1051
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 לפני שנענד, על השאלה הזאת כדאי להביא דוגמאות של גישה לאותה בעיה מהיודיק־
 טורה האנגלית, שהרי העקרונות היסודיים של החוק הקונסטיטוציוני שלנו דומים לאלה

 הקיימים באנגליה.
• לפי חוק משנת 1870 ניתן « ¡ L . T 2 5 , ) 5 9 1 . 11 v. Bright; (3 871 ,(10משפט של׳ נ 
 הכוח לשופט־שלום להוציא צו־ חיפוש בבית על סמך ידיעה שמשקאות חריפים נמצאים בו
 באופן בלתי־חוקי. השוטר הפועל מכוח צו י חיפוש כזה רשאי לתפוס את המשקאות החריפים
 ושני שופטי־שלום רשאים לצוות על מכירתם ועל השימוש במחיר המתקבל כאילו היה
 זה גביית קנס. בסעיף לא נאמר דבר בענין זכותו של בעל־המשקאות להשמיע טענותיו.

 כשבעל־המשקאות הופיע ורצה לטעון נגד ההחרמה וגם לחקור את המודיע, התנגד
 בא־כוח התביעה בטענו, שאין בחוק הנ״ל דבר המעניק לו זכות כזאת. אז נטען מטעם
 בעל־המשקאות, בי על אף שתיקתו של המחוקק יש לפרש את החוק תוך הנחה, שהמחוקק
 לא יבול היה להתכוון שהשופטים יפעלו בנדון זה בניגוד לעקרונות ״הצדק הטבעי״. טענה
 זו נתקבלה על דעת ביה־המשפט שהשמיע את מסקנתו מפי השופט לש (Lush) שט,(10],

 ע׳ 593 :

 ״ברור וזהו כלל מבחינת החוק והצדק, שאדם לא יהיה נתון לפגיעה, .
 אם בגופו ואם ברכושו, ללא הזדמנות להשמיע את טענותיו. ואני סבור כי
 כלל זה חל גם כאן, מן ההכרח שמשמעם מכללא של דברי הסעיף הוא

 שלבעל הסחורה הזכות להישמע י׳

. לפי חוק משנת 1902 K . B 1 , 275. E X parte Francis: ( 1 9 0 3 ) 4 1 1  במשפט, (
 רשאי היה שוטר לתפוס, בלי צו־תפיסה, טפסי תווי נגינה, לפי דרישת בעליהם׳ בעת
 הימכרם, כשהמכר פוגע בזכויות היוצר לפי חוק הקופירייט. במקרה כזה על השוטר היה
 להביא את הטפסים שנתפסו בפני בית־המשפט, אשר אחרי היווכהו בפגיעה בחוק הקופי
 רייט יקבע מה לעשות בהם. בחוק נאמר במפורש, שכל זה ייעשה על אחריותו של
 המתיימר להיות בעל הקופירייט, אבל לא נאמר דבר בדבר זכות ההגנה של האדם שמידיו

 נתפסו הטפסים,
 והבה קרה מקרה ושוטר הביא את הטפסים שתפס לפני שופט־שלום כדי שיתן החלטה.

 ,השופט סירב לעשות כן בהעדר האדם שממנו נתפסו הטפסים.

 בערעור נטען שמביון ובחוק לא נאמד דבר על ענין זה ומכיון שהענין כאן אינו
 בהטלת עונש של מאסר או קנס א:ד עונש כל שהוא, הרי רשאי היה השופט להחליט
 es parte ז ועוד נטען שפירושו של שופט־השלום עשוי להכשיל את מטרת החוק,־ שהדי
 אם האדם, מידיו תפסו את הטפסים, יסרב לתת את שמו ואת כתובתו לא יוכלו להזמינו
 לבית־המשפט ובתוצאה מזה יצטברו טפסים באלה בידי המשטרה שלא תדע מה לעשות

 בהם וזה יביא לידי כך שהמשטרה לא תוכל להפעיל את החוק הזה.

 1052 ;פפקי־דיך, כרף יב, תשי״ח/תשי״ט־1958
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 בית־המשפט לא קיבל את הטענה הזאת, ובפםק־דינו, ב־ע׳ 280-279, ג 11), נאמר:

 ״ אין אני חולק על הדעה, שאם פירוש הכרחי של חוק מםויים
 &אלץ םטיה מעקרון חוקי ידוע כדי לעשות את החוק כר־ביצוע — אזי חובה
 על בית־המשפט לנו־,וג כך. זה שנים רבות קיים עקרון משפטי, שאין לנקוט
 הליכים משפטיים הנוגעים לזכויות בנייאדם בתור בעלי־רכוש אלא אם כן

 ניתנת להם הודעה והזמנה למשפט הינה שיטת מתן הודעות.״

 ״ השאלה שעלינו לפתור היא האם משמעו של החוק מחייב אותנו
 לומר כי השופט, לאור הוכחת הפגיעה בזכות הקופירייט — דבר היכול
 לעורר נקודות משפטיות דקיקות — יכול לתת אפם פרטה צו שבכוחו

״ . . . .  לשלול מאדם את רכושו. לדעתי אין זו מסקנה הכרחית .
 ״ בהעדר הוראה מפורשת, או אינדיקציה ברורה שעל השופט

 לטפל בענין אכס פרטה עלינו לקבוע שיש לנהוג לפי הפרוצידורה הרגילה.״

. . K . B 1 , )20& ,123( ,854. Newcastle Breweries Ltd. v. The King; ( 1 ט פ ש  מ
 במשפט זה אמנם לא דובר על תפיסה או החרמה בקשר עם מעשה בלתי־חוקי על־
 ידי בעלי הרכוש, אבל מצויים בו עקרונות לפירוש חוקים ובעיקר לפירוש חוק המייפה

 כוחו של מחוקק משני.לחוקק.חוקי-ם או תקנות.

 חוק בשנת 1914 התיר התקנת תקנות הגנה, בין יתר הדברים, להחרמת סחורות
 הדרושות לכוחות ההגנה ולקביעת המחיר שיש לשלם עבורן. הותקנו תקנות ובהן גם
 נקבעה שיטת קביעת המחיר ־לתשלום עבור הסחורות המוחרמות. נתעוררה שאלה אם

 התקנה — לפיה לא צריך היה להתחשב עם מחיר השוק — הינה בת־תוקף.

 בפסק־הדין, שם, נ12), ב־ ע׳ 655, נאמר:

"It is an established rule that a statute •will not be read as 
authorising• the taking• of a smibjeet'8 goods without payment 
unless an i n t e n t i o n to do so lie clearly expressed This rule 
must apply no less to partial than to total •confiscation, and it 
must apply a fortiori to the construction of a statute delegating 

; legislative powers." 

. בתקנת הגנה שהותקנה K . B 1 , ) ( ,829. Chester v. Bateson: ( 1 9 2 0 1 3  משפט, נ
 מכוח חוק משנת 1914 נקבעה הוראה, כי אין בעל־בית רשאי להגיש משפט פינוי נגד
 פועל המועסק בתעשיית הנשק אלא אם־כן השיג קודם לכן רשות לכך מאת השר הממונה
 על התחמושת, ונתעוררה השאלה אם תקנה זו — השוללת או הפוגעת בזכותו של האזרח

 להזדקק לבתי־המשפט — הינה בת־תוקף.
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 הנשיא (אולשן)

 יצויין שהתקנה הנ״ל הותקנה מכוח הסעיף בחוק הנ״ל המתיר התקנת תקנות ״כדי
 למנוע באופן אחר מתן עזרה לאויב, אי כדי למנוע סיכון ניהול מוצלח של הנזלחנוה״ —

 ניסוח רחב ביותר.

 השופט דרלינג (•Darling) אומר בפסק־דינו, ב־ע׳ 635, (13), שהתקנה יכולה היתד,
 לקבוע כהגנה טובה נגד תביעת פינוי את הטענה שהנתבע הינו פועל בתעשיית חימוש,
 בהשאירה את מתן פסק־הדין לבית־המשפט, אבל התקנה לפי ניסוחה אוסרת על בעל־

 הנכסים כל •גישה לבתי־המשפט בענין זה, והוא מוסיף, שם, נ13], ב־ע׳ 033:

"This might, of course, legally foe done by Act of Parlia¬
ment; but I think this extreme disability can be inflicted only by 
direct enactment of the L e g i s l a t u r e itself, and that so grave an 
invasion 0!f the rights of all subjects was not intended by the 
Legislature to be accomplished by a departmental order such as 
this of the Minister of Munitions." 

 ובסוף, משפט בו מצא דית־המשפט אפשרות לסטות מן העקרון הנ״ל, דאה
.White v. Redfern; (1879), 5 Q.B.D. 15 ,[14] 

 לפי סעיף 116 לחוק בריאות הציבור, 1875, ניתן לפקיד רפואי או למפקח על מטרדים,
 הכוח לתפוס בשר וכוי — המוצע למכירה לצריכה על־ידי בני־אדם, אם הוא נראה לו
 נגוע • במחלה או בלתי־ראוי לצריכה — ולהביאו לפגי שופט אשר, אם נוכח שאינו ראוי
 לצריכה, יצווה על השמדתו. לפי הסעיף 117 לחוק הני׳ל, בעל הסחורה במקרה כזה גם
 אשם בעבירה, במשפט הזה הוחלט כי אפשר להביא את הבשר לפני• השופט כדי להשיג
 צו להשמדתו בלי להודיע או להזמין את בעל־הבשר לבית־המשפט ושהזמנתו של בעל־

 הבשר למשפט פלילי לאחר השמדת הבשר והרשעתו — בדין יסודם.
 השאלה שנתעוררה כאן היתה, האם משתמע מהחוק הנ״ל שהשופט רשאי לתת צו־

 השמדת־ ה בשר בהעדר בעל־הבשר וללא מתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו,
 .בטרם הגיעו למסקנתם נתנו השופטים את דעתם למטרת החוק וניסוחו. המטרה של
 הסעיפים הנ״ל חינה למנוע צריכת בשר פגום כדי להגן על בריאות הציבור, כמו שנאמר

 על־ידי השופט פילד (Field) שם,(14), ב־ע׳ 17־15:

 ״מכירת בשר פגום, כפי שכל קורא עתונות יודע זאת, הינד׳ צרה גדולה
 ודרושים אמצעים יעילים כדי לעקרה. כדי למנוע צרה זו ברור, שיש לאחוז
 בצעדים מהירים מאד. לכן דרוש להעניק כוח בידי אדם בר־סמכא אשר יש
 להניח כי לא ישתמש בו לרעה ואשר יוכל לפעול במהירות עליו
 החובה וגם האחריות להשתכנע כי הבשר פגום ומוצע לצריכה על־ידי בני־

 אדם ואם הוא משוכנע בזה הוא רשאי לתפוס.״
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 הנשיא (אולשן)

 להלן מציג השופט את השאלה האם רשאי הפקיד הרפואי לעשות זאת בלי הזמנת
 בעל ־הבשר, והוא עובה:

 ״אין להניח שהמחוקק התכוון להורות שנכסי בגי־אדם יושמדו בלי לתת
 לו הזדמנות להישמע, אולם כאן המטרה העליונה היא ההשמדה המיידית
 של מצרך פגום מבחינת בריאות הציבור. אין בסעיף 117 דבר המעיד על
 כך שעל השופט לשמוע את מי שהוא המטרה קודם כל, בצוותו על
 ההשמדה, היא מניעת מעשה רע, אשר מטבע הדברים דורשת תרופה מיידית.״

 אולם בית־המשפט בסטייתו כאן מהעקרון הנ״ל לא הסתפק בניתוח הנ״ל של מטרת
 החקיקה אלא מצא סמוכין לסטייתו זו בעוד שיקול אחד• באותו החוק מצוי סעיף 308
 המכיל הוראה לפיה כל אדם הסובל נזק עקב השימוש בכוחות שנקבעו בחוק הזה, והוא
 עצמו אינו אשם במעשה בלתי־חוקי, זכאי לקבל פיצוי מלא מהרשות המקומית המשתמשת

 בכוחות אלה.
 והשופט הנ״ל מצביע על הסעיף 308 ואומר, כי אלמלא סעיף זה היה מתקשה לפרש
 את החוק כפי שפירש. מהסעיף 308 נראה כי המחוקק הטיל על הרשות המקומית את מלוא
 האחריות והסיכון בשל השימוש בכוחות הנ״ל ועליידי חיובה בתשלום פיצוי מלא לאדם
 הנפגע כאילו הטיל עליה את הסיכון במקרה של שימוש בכוחות הנ״ל תוך טעות וכוי.
 ״המטרה העליונה״ של החקיקה הנ״ל יחד עם ההוראה 308 איפשרו לבית־המשפט לגלות
 את כוונת המחוקק להתיר את הסטיה מן העקרון שאין לפגוע ברכוש האדם ־ללא ימתן

 הזדמנות להתגונן.

 נשוב עכשיו לשאלה שהצגנו לעיל בקשר עם חוק ׳ההסמכה,
 ברור •הדבר, שכאשר מדובר בסעיף 3 לחוק ההסמכה על רשות לקבוע הוראות בדבר
 בדיקה, עיקול וההרמה, הכוונה היא לאותו בשר חזיר עליו מותר להטיל איסור 5 כאמור

 בסעיף 1.
 אולם אין להתעלם מן העובדה, שחוק ההסמכה אינו מתיר לרשות מקומית להטיל
 גבי בשר חזיר איסורים כאוות נפשה. מחד גיסא, בסעיף 1 לחוק ההסמכה הותר לרשות
 מקומית לאסור מכירת בשר חזיר, ולפי סעיף 1 לפקודת ׳הפרשנות. מכר פירושו גם הצעה
 למכירה או הצגה למכירה. לכן כשמוטל איסור על מכירת בשד חזיר, פירוש הרבר,
 שהאיסור חל על ההצגה (למכירה), על ההצעה (למכירה) ועל עצם המכירה. עד כאן הטלת
 איסור כזה הינד, מוסמכת מכוח החוק הנ״ל. כמו־כן הדעת נותנת שהיתר העיקולים וההוז־
 רמות מתייחם קודם כל לבשר חזיר •שהינו נשוא האיסורים הנ״ל, מאידך גיסא יש מספר
 פעולות, גבי בשר חזיר, שלרשות מקומית לא ניתנה בחוק הנ׳׳ל הסמכות להטיל איסורים
 עליהן, כגון אכילת בשר חזיר, החזקת בשר חזיר אפילו כשהוא בועד בסופו של דבר
 למכירה, ייצור מוצרים מבשר חזיר, הובלת בשר חזיר, בקיצור כל פעולה גבי בשר חזיר
 — שאין עמה הצעה למכירה, הצגה למכירה או מכירה — מותרת. לכן, אם נאמר שהחזקה
 בלבד של בשר חזיר שנועד למכירה — אם אין בה מכירה במובנה הרחב — אינה׳אסורה,
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 הנשיא (אולשן)

 הדי נאלצים אנו להסיק, כי בסעיף 3 לחוק ההסמכה התיר המחוקק לקבוע הוראות
 להחרמת בשר חזיר שנועד למכירה גם כשטרם בוצעה העבירה. איז גם לשכוח שההיתר
 שניתן לרשות המקומית הוא להטיל איסור על מכירה בשטח שיפוטה בלבד, כלומר מותר

 לה לקבוע הודאות בדבר החרמת בשר חזיר הנועד •למכירה בשטח שיפוטה.

 אילו התיר המחוקק לרשות מקומית להטיל איסור טוטלי על כל פעולה וטיפול בבשר
 חזיר, לרבות החזקתו, והיה גם מעניק לה את הכוח להורות על עיקול והחרמה, אפשר היה
 ביתר קלות לגרוס אח הטענה, שהכוונה כאן להחרמה בדרך אדמיניסטרטיבית ללא הליכים
 שיפוטיים, כי הזכות להחרים לא היתד. נראית תלויה בקיום נסיבות, תנאים או סייגים
 שיש קודם כל להוכיחם..ביצוע כוח ההחרמה היה אז תלוי רק בשאלה אחת והיא: אם
 העומד להחרמה חינו בשר חזיר ואם לאו. אף אז אפשר היה להעלות את הקושיה למה יש
 לייחס למחוקק את הכוונה לשלול מן האזרח את הזכות להתגונן על־ידי טענה והוכחה
 שםחורתו איננה כלל בשר חזיר. אולם שלא להכביד על המשיבה נתעלם מאפשרות קושיה

 כזאת בהיותה רחוקה מן המציאות.
 אולם, כאמור, רק הטלת איסור על מכירת בשר חזיר בשטח שיפוטה הותרה, ולא על
 טיפול ופעולות אחרות. לכן ביצוע כוח ההחרמה אינו יכול להיות כה פשוט (כאילו קיים
 איסור טוטלי על החזקת בשר חזיר) והוא מצריך בכל מקרה בירור מוקדם של הרבה
 שאלות היכולות להתעורר והדורשות פתרון׳ כדי לקבוע אם במקרה המסויים קיים בידי
 הרשות המקומית הכוה להחרים ומוטלת על האזרח החובה לסבול את ההחרמה. הדעת
 נותנת שאם המחוקק צמצם את ההסמכה להטלת איסורים ומלבד פעולת המכירה כל פעולה
 אחרת גבי בשר חזיר (כמו אכילה, החזקה, יצור וכדומה) אין לאסרה ואי־אפשר להטיל
 עליה איסור בחוק־עזר, הדי האפשרות של שימוש בכוח ההחרמה שניתנה לרשות המקומית
 גם היא צריכה להיות מצומצמת, ואינה יכולה להשתרע על אנשים המחזיקים בשר חזיר
 בלי פגיעה באיסור שהוטל על־ידי הרשות המקומית מכוח חוק ההסמכה. מכיון שבך, הרי
 יש להניח שבהרבה מקרים תתהווה מחלוקת בין האזרח הנפגע על־ידי החרמה לבין הרשות
 המקומית, מחלוקת מבחינת העובדות או מחלוקת מבחינת פירוש החוק. השאלה המתעוררת
 בהקשר זה היא, בידי מי סמכות ההכרעה במחלוקת זו, הכרעה הצריכה לקבוע אם מותר
 במקרה מסויים להחרים ואם לאו! הייתכן שהמחוקק התכוון בסעיף 3 לחוק ההסמכה להע
 ניק לרשות מקומית סמכות של הרשות המבצעת וגם סמכות של הרשות השיפוטית, בסכ

 סוך שבינה לבין האזרח, בסכסוך אם מותר לבצע את ההחרמה ואם לאו י

 לפי סעיף 4 (א) לחוק־העזר של תל־אביב־יפו גיתן הכוח למפקח לעקל ולהחרים ללא
 כל זיקה למוסד שיפוטי, ללא כל מתן אפשרות לאזרח הנפגע לטעון ולכפור בזכות ההחרמה
 בין מבחינה משפטית ובין מבחינה עובדתית. היוצא מזה, שלמפקח ניתנה הסמכות לחרוץ
 אח הדין על התנגדותו של האזרח הנפגע, לפסוק כי בידיו הזכות להחרים ומיד לבצע

 את ההחרמה.
 בםעיף־קטן (ב) של סעיף 4 הנ״ל נאמר כי ״במעוקל או במוחרם לפי םעיף־קטן (א)

 ייעשה כפי שיורה ראש העיריה*.
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 הנשיא (אולשן)

 לצורך הבעיה בה, אנו דנימ בשלב זה, סעיףיקטן(כ) אינו מוסיף ואינו גורע. אס יטען
 מי שהוא שלפי.סעיף־קטן (ב) ניתנת אפשרות לאזרח הנפגע להביא את תעצומותיו לפני
 ראש העיריה, הרי התשובה היא, שאין כל רמז לבך בחוק ההסמכה, שעירית תל־אביב
 הוסמכה להקנות לראש העיריה סמכות שיפוטית בענין הנדון. לאור העובדה שבחוק בתי־
 המשפט או בפקודת העיריות, ראש עיריה אינו נמנה עם המוסדות השיפוטיים במדינה, הרי
 בהעדר הוראה מפורשת בחוק ההסמכה, אין הוא יבול לתפוס את מקומו של בית־המשפט
 ואין האזרח הנפגע עשוי להיוושע על־ידי ההוראה בסעיף־קטן(ב). זאת ועוד, אם סעיף 3
 של חוק ההסמכה הוא כה רחב שהוא מתיר לרשות המקומית להקנות־ סמכות לראש

 העיריה .— מדוע אין לאמור שהוא מתיר לרשות המקומית להקנות סמכות זו לשופט?

 בסעיף 3 לחוק ההסמכה נאמר על־ידי המחוקק שהרשות המקומית ״רשאית היא
 לקבוע בחוק־העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם ״ השאלה היא האם
 במלים האלה טמונה הכוונה לחדשות לרשות המקומית קביעת הוראות בסטיה־ גמורה
 מהעקרונות היסודיים של החוק והצדק כמבואר לעיל. היתר מפורש לסטיה כזאת בוודאי
 שאין למצוא בו. האם משתקפים בחוק המסמיך שיקולים הגיוניים כאלה המחייבים מסקנה
 כזאת מכללא ? כלומר, האס מן ההכרח הוא לפרש את החוק הנ״ל כאילו מצוי בו היתד

 לסטות מן העקרונות היסודיים הנ״ל, מפני שאחרת ייעשה החוק פלסתר ?
 למשל, בענין חוק המתיר השמדת מזון מקולקל שהוא מסוכן לבריאות בני-אדם, אין
 קושי רב, מפני ששם יש שאלה אחת ויחידה, האם המזון הוא מקולקל ואם לא, וההכרעה
 בענין זה מסורה לידי בר־סמכא. כל שאלה אחרת אינה מתעוררת, כי איבה רלבנטית,
 בחוק כגון זה. אפילו כשהיתר הםטיה מן העקרון הנ״ל אינו מפורש בו, המסקנה מכללא

 מתבקשת מאליה, מעצם ההגיון שבחוק.
 האם כן הדבר בחוק הנדון ?־

 כאן, כאמור, לא שאלה אחת בלבד — אם הסחורה היא בשר חזיר ואם לאו — עלו
 לות להתעורר, השאלות המרובות העלולות להתעורר, הן שאלות עובדתיות והן שאלות
 משפטיות — המומחים לפתרן הם בתי־המשפט ולא מפקחים המתמנים על־ידי הרשות

 המקומית. ואין כאן גם הכרח לנקוט בצעדים דחופים במו במקרה של מזון פגום.
 אם המדובר הוא בהחרמת מנע, הדי, שלא לפגוע באפשרות ביצוע חוק־ העזר והשגת
 מטרת החרמת המנע, נאלצים אנו לפרש את החוק כמתיר לבצע עיקול ובדיקה ללא השגת

 צו משופט.

 ראשית״ בעיקול אין עוד משום שלילת הסחורה מבעליה, ושנית, בלי הכוח לבצע
 עיקול מיידי בהתגלות בשר חזיר שנועד למכירה אסורה, ייתכן ותאבד האפשרות להשיג
 צו להחרמת מנע. שיקול זה אינו חל כשאנו דנים בהחרמת מנע. כאן כרוך הדבר בשלילת
 הסחורה מבעליה והצורך בהשגת צו משופט איבו מפריע כלל וכלל למניעת ביצוע עבירה,

 מפני שאחרי העיקול ממילא נמבעת אפשרות ביצוע העבירה.
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 2ג״צ 163/57 יוסף לובין נגד עירית ת״א־יפו

 הנשיא (אולש!)

 לכן אין אני גורם את הטענה, שענין היעילות בהשגת מטרת החוק מחייב את המס־
 •קנה, בי המחוקק התכוון שההחרמה תוכל להיעשות על־ידי הרשות המקומית עצמה.

 איני יכול גם להסכים לרעיון שתכליתו העקיפה של החוק היא למעט את אכילת
 בשר החזיר, כלומר שעצם מטרת החוק היא התרת איסור אכילת בשר חזיר, אלא
 שמטעמים אסטניסיימ בחר המחוקק בנוסח של איסור מכירה. גם אני סבור שהחוק בא
 כפשרה בין אלה שצידדו בהטלת איסור מוחלט ארצי לא רק גבי י מכירת בשר חזיר אלא
 גם גבי הימצאו בארץ בכלל ואכילתו, לבין אלה שדגלו בדעה כי ענין זה מסור למצפונו
 של הפרט ושבענין זה אין כל הצדקה להתערבות המדינה בחופש הפרטי הפשרה היתד,
 שהמחוקק לא הסכים להטיל איסור כללי כדעת הראשונים, הוא גם לא הסכים להתיר
 לרשויות המקומיות יותר מאשר הטלת איסור למכירה, כלומר המחוקק הסכים להתיר
 לרשות מקומית להתערב בחופש הפרט במסגרת מסויימת, רק בנוגע לגידול חזירים ומכירת

 בשר חזיר — ותו לא.
 ענין החזקת בשר חזיר, ענין החזקת בשר חזיר שנועד למכירה במקום שהוא מחוץ
 לשטח האיסור, ועצם ענין אכילת בשר חזיר — נשארו בכל חלקי הארץ למצפונו של
 הפרט, כפי שהמצב היה בנדון זה לפני חקיקת חוק ההסמכה ובנוגע לכל אלה לא ניתן

 לרשות המקומית כל היתר להתערב בחופש הפרט.

 מאידך גיסא אין אנו רשאים להתעלם ולרוקן מתכנה את ההוראה בסעיף 3 לחוק
 ההסמכה לפיה ״רשאית היא (הרשות המקומית) לקבוע בחוק־העזר הוראות בדבר בדיקתם,
 עיקולם והחרמתם״ והבעיה המתעוררת כאן היא, האם פתוחה לפני הרשות המקומית
 הדרך להשתמש בכוח שניתן לה בסעיף 3 הנ״ל ללא סטיה מן העקרונות היסודיים עליהם
 דיברנו לעיל. האם אפשר ליישב את מתן ההיתר לקבוע בחזק־העזד הוראות בדבר החרמה
 עם אי־רצון המחוקק — הנובע מהעדר היתר מפורש לכך — שהרשות המקומית תסטה
 מהעקרונות הנ״ל. אם התשובה תהיה שלילית הרי ייתכן ולא תהיה לנו ברירה אלא לקבל
 את טענת בא־כוח המשיבה, שהכוונה כאן להחרמה אדמיניסטרטיבית, ללא זיקה להליכים
 משפטיים. במלים אחרות, ניאלץ להסיק היתר מכללא מטעם המחוקק לרשות המקומית

 לסטות מהעקרונות היסודיים הנ״ל.

 לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת בטרם נבין את הסיפא של הסעיף 3 שבחוק ההסמכה.
 נאמר ״והחרמתם של חזיר וכן של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר 1

 הנועדים למכירה, אשר ההגבלה או האיסור חלים עליהם״.
 אמנם פירוש הסיפא הנ׳׳ל מתעורר במישרין ב־בג״צ 230/57, נ1), ובעקיפין במשפט

 הזד״

 באי־כוח שני הצדדים מחולקים בפירוש הדיבור ״הנועדים למכירה״. ן

 כאמור, בא־כוה• המבקש טוען, כי ״הנועדים למכירה״ פירוש הדבר בשר חזיר שבני־
 אדם הועידו למכירה בשטח שיפוטה של הרשות המקומית שעה שההגבלה (של המכירה)
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 בג״צ 163/57 יוסף לובין נגד עירית ת״אייפו

 הנשיא (אולש!)

 או האיסור (על המכירה) חלים עליהם. מכאן הוא לומד שהמלים ״הנועדים למכירה״
 משמעותן כשההועדה למכירה מהווה עבירה׳ והוא טוען שמועידימ למכירה על-ידי הצעה
 למכירה או על־ידי הצגה למכירה ואז זה מהווה עבירה; הווה אומר׳ אפילו טרם בוצע
 המכר אפשר להחרים בשלב ההצעה למכירה או בשלב ההצגה למכירה. לטענתו של בא־
 כוח המבקש ההחרמה תמיד מוכרחה להיות צמודה עם עבירה ולכן כשם שלבית־המשפט

 הסמכות להטיל את העונש, כן בידיו גם הסמכות להחליט על ההחרמה.

 לעומתו טוען באימה המשיבה, כי הכוונה בסעיף 3 שבחוק ההסמכה, היא לתת בידי
 הרשות המקומית מכשיר למנוע ביצוע עבירה עוד בטרם שהביצוע התחיל. לדעתו במלים
 ״הנועדים למכירה״ יש משום תיאור טיב ״בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר״,
 כלומר אם היעד או המטרה הסופית של החזקת הבשר או עצם הימצאו במקום כל שהוא
 — היא מכירה (כשגבי סחורה ממין זה קיים איסור מבירה) הרי מותר להחרימו. והוא
 מוסיף וטוען, שמכיון שהמלים ״נועדים למכירה״ היינן רק תיאור הטיב, הבא רק להבדיל
 בין יעד למכירה לבין יעד למטרה אחרת׳ הרי לא חשוב הדבר אם הסחורה נועדה למכירה
 במקום זה או אחר. סיכומו של דבר, בא״כוח המשיבה טוען, כי לפי סעיף 3 הנ״ל מותר
 לכל רשות מקומית, אשר הטילה איסור על מכירת בשר חזיר, להחרים בשטח שיפוטה כל
 בשר חזיר שייעודו להימכר בכל מקום שהוא ובכל זמן שהוא ואין דבר ההחרמה קשור או

 תלוי בביצוע כל עבירה שהיא, שהרי מטרת ההחרמה היא למנוע אף אפשרות לבצע עבירה,.
 מכיון שכך, מסקנתו של בא־ כוח המשיבה היא, איפוא, שמדובר כאן בהחרמה אדמי

 ניסטרטיבית ללא כל צורך בהליכים משפטיים כל־שהם.

 אין אני מסכים לדעה האומרת, שהיות וההחרמה כאן היא החרמתרמגע הרי היה על
 המחוקק להצביע במפורש על הצורך בהשגת צו־החרמה משופט ומכיון שלא הזכיר זאת
 בחוק, הרי יש ללמוד מכאן שהרשות המקומית רשאית בעצמה להחרים ללא מתן הזדמנות

 לבעל הבשר המוחרם להתגונן בבית־המשפט.
 העקרון של אי־פגיעה ברכוש האזרח ללא זיקה לרשות השופטת הינו עקרון, אפשר
 לומר, אוניברסלי בכל מדינה דמוקרטית (פרט למקרים היוצאים מן הכלל המפורשים
 בחוק) ובשומ פנים אין לומר כי למחוקק שלנו זר העקרון הזה. נהפוך הדבר, הנני סבור,
 כי עקרון זה הינו בחינת מושכל ראשון, וחינו כעין כלל בקונסטיטוציה הבלתי כתובה
 שלנו, מכיון שכך, הרי עקרון זה מונח ביסודו של כל חוק המטפל בפגיעה ברכוש האזרח,
 אלא אם־כן נאמר בו אחרת, בך שניתן להסיק, כי המחוקק התכוון לסטות מן העקרון
 היסודי הזה! כמו שזה נעשה בכל אותם מעשי החקיקה שנזכרו עלייךי בא־כוח המשיבה.

 זאת ועוד, למחוקק שלנו ידוע קיום חוק הפרשנות וכלליה המשמשים בשעת הצורך
 בעין משקפת, דרכה מגלים בתייהמשפט את כוונתו של המחודןק, לבן אין לומר׳ כי בענין
 החוק הנדון אינם חלים כללי הפרשנות או שהמחוקק התכוון שלא יחולו עליו. אילו באמת
 התכוון המחוקק לכך היה מונע מבתי־המשפט את השימוש במשקפת הרגילה הקיימת על־
 ידי קביעה מפורשת שהרשות המקומית רשאית ליטול לעצמה בחוק־העזר את הכוח
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 הנשיא (אולשן)

 •להחרים (כמו שהמחוקק עשה זאת בחוקים עליהם הצביע בא־כוח המשיבה) ולא היה
 מסתפק רק בהתרת ״קביעת הוראות בדבר החרמה״.

 ומה גם שאין יסוד לטענה, בי הצורך בהשגת צדהחרמה מאת שופט מוכרח להפחית
 את היעילות המעשית של חוק־העזר או מוכרח לעשותו פלסתר, כמבואר לעיל.

 יש להצטער על כך, שניסוח סעיף 3 בחוק ההסמכה הוא מעורפל מאד ולא בנקל
 אפשר לפרשו בלי להשאיר קושיות ללא תשובות.

 מחד גיסא אין לקבל את הפירוש המוצע על־ידי בא״כוח המבקש. אילו היה כטענתו,
 הרי יכול היה המחוקק לומר בסעיף 3 פשוט, שלרשות המקומית הרשות לקבוע בחוק־
 העזר הוראות בדבר העונש ונוסף עליו החרמת בשר החזיר שבגללו הורשע בעליו בדין.
 בא־כוה המבקש ,בעצמו הציע לפרש את המלים ״הנועדים למכירה״ במובן שבני־אדם
 הועידו למכירה, ״הועדה למכירה״ אינה מוכרחה להזדהות דוקא עם הצעה למכירה או עם
 הצגה למכירה, כלומר עם ביצוע עבירות. כאשר אדם שוחט חזיר או רוכש חזיר שחוט
 .על־מנת לעסוק לאחר מכן במכירת בשרו, הרי הוא מועיד את הבשר למכירה והוא עוד
 טרם הציע אותו למכירה וטרם הציג אותו למכירה, כלומר, הוא על־ידי־בך טרם ביצע
 עבירה. אף־על־פי־כן, סעיף 3 לחוק, מתיר קביעת הוראות בדבר החרמתו של בשר הנועד
 למכירה ללא מתן פיצוי. נכון הדבר, שלפי גירםתו של בא־כוח המשיבה, יש כאן ענין
 בהחרמת רכוש, שגבי דידו המחזיק בו או בעליו טרם ביצע עבירה כל שהיא. זהו מקרה
 •נדיר מאד בחקיקה, ומבחינת תורת המשפט קשה מאד להשלים עמו. אולם מאחד והמחוקק
 באותו החוק מצא לנחוץ להתיר החרמה של בשר חזיר ״הנועד למכירה״ — בלי להרשות
 קביעת איסור על החזקת בשר חזיר הנועד למכירה, באופן שהחזקת בשר חזיר הנועד
;  למכירה תוכל להיחשב כעבירה — אין לנו ברירה אלא לפרש את החוק פשוטו כמשמעו
 הווה אומר, המחוקק התכוון לתת לרשות המקומית מכשיר עזר שימנע את ביצוע העבידה

 על האיסור שבחוק־העזר עוד בטרם התחיל הביצוע.

 מאידך גיסא אין להרחיב את הפירוש, כדעת בא־כוה המשיבה, ולקבוע שמכשיר העזר
 הזה ניתן לרשות המקומית כדי למנוע החזקת בשר חזיר, אפילו נועד למכירה מחוץ לשטח
 שיפוטה, וזה רק מפני החשש או האפשרות שהמחזיק, אם ירצה בכך, יוכל להערים על

 הרשות המקומית ולמכרו בשטח שיפוטה.
 אין לקבל אח הפירוש לפיו מותר להחרים ״בשר חזיר הנועד למכירה״ בבל מקום
 שהוא. לפי פירושו של בא־כוח המשיבה יוצא, שאם אדם מחזיק בשר חזיר במחסן קירור
 בתל־אביב — והבשר נועד למכירה למשל בנצרת — מותר כבר למשיבה להשתמש בכוח־
 ההחרמה גבי בשר כזה. אילו היינו מקבלים את הטענה הזאת היינו בעצם פוסקים שמותר
 למשיבה לאסור על החזקת בשר חזיר בלי לומר זאת במפורש, פרט אם אדם מחזיקו לשם

 אכילה בלבד.
 אין ספק כי המחוקק לא התכוון להתיר לעירית תל־אביב, לאסור, למשל, מכירת
 בשר חזיר בנצרת. אין גם מקום לחשוב שהמחוקק התכוון להרשות לעירית תל־אביב,
 למשל, התערבות או פגיעה בהחזקת בשר חזיר על־ידי תושב תל־אביבי המחזיק בל בתל־

 אביב כדי להובילו לנצרת על־מנת למכרו שם.
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 הנשיא (אולש!)

 נראה לי, שהפירוש הנכון הוא שהחרמה הינה מותרת גבי ״בשר חזיר או מוצרי אוכל
 של בשר חזיר״ אשר ביחס אליהם קיימים שני תנאים: ראשית — שהם אסורים למכירה
 בהתאם לחוק־העזר, כלומר, בשטח שיפוטה של הרשות המקומית, ושנית — שהם באמת

 נועדו למכירה כזאת.
 אני סבור, שאילו חשש המחוקק, שמא הרשות המקומית אינה מסוגלת לגלות בשר
 חזיר הנועד למכירה בשטח שיפוטה, היה מתיר לה הטלת איסור על החזקת בשר חזיר,

 פרט להחזקת בשר חזירי על־ידי אדם לשם אכילה.
 לכן האפשרות, שייתכן ויהיה מקרה שהרשות המקומית תרומה, אינה מחייבת פירוש

 שכוח ההחרמה מתפשט גס על בשד חזיר שנועד למכירה מחוץ לשטח האיסור.
 בשטח שיפוטה של המשיבה קיימים בתי ״חרושת לתוצרת נקניק מבשר. נניח שעקב
 חוק־העזר בית־חרושת מסויים לתעשיית נקניקים מבשר חזיר מצמצם את עסקו רק למילוי
 שירות ולא למכירה, כלומר מקבל מסוחר בנצרת, למשל, בשר חזיר על־מבת שיהפכו

 לנקניקים תמורת תשלום עבור השירות הניתן על־ידי בית־החרושת.

 דוגמה אחרת: סוחר מחיפה קונה במקום, שאיסור אינו חל בו, בשר חזיר ומועידו
 למכירה בחיפה, אלא שלזמן מסויים מאחסן את הבשר בבית־קירור בתל־אביב,

 בחוק ההסמכה אין אף רמז לכך שרשות מקומית מוסמכת להטיל איסורים על דברים
 כגון אלה. לפי הפירוש המוצע על־ידי בא־בוח המשיבה, אמנם אי־אפשר יהיה להטיל
 איםור, אבל אפשר יהיה להחרים אח התוצרת, כי זה מיועד למכירה — ולא חשוב עליידי
 מי ובאיזה מקום — והמוצרים הם כאלה שעל מכירתם בתל ־אביב חל איסור. כל זה למה ?
 רק מפני הטעם שבלי פירוש זה קיים החשש שבעל בית־ חרוש ת באופן בלתי־חוקי יצליח

 פעם לרמות את הדשות המקומית.

 היוצא מכל אלה — החרמת בשר חזיר שנועד למכירה אינה מוכרחה להיות
 תלויה בביצוע עבירה דוקא, אולם בשביל להשתמש בכוה החרמת בשר חזיר שגבי ־דידו
 טרם בוצעה עבירה, תנאי ולא יעבור הוא שיהיה נועד למכירה בשטח עליו חל האיסור
 שהוטל על־ידי חוק־העזר. זוהי תמיד שאלה עובדתית. אם הרשות המקומית על־ידי פקחיה
 מעקלת או פוגעת בבשר חזיר בחשבה בטעות, כי הוא נועד למכירה בשטחה, הרי היא

 עושה מעשה בלתי־חוקי ומלוא האחריות כלפי האדם שנפגע — עליה.
 אבל בקביעת הלכה זו אין עוד משום תשובה על טענת בא־כוזז המבקש, כי חוקי
 ההסמכה לא התיר לרשות המקומית להורות על ביצוע החרמות על־ידי עצמה ללא זיקה

 לשופט.

 טענתו זז של בא־בוח המבקש יבולה להיות נכונה אף אם ההחרמה אינה מחוייבת
 להיות צמודה לביצוע עבירה, והינה רק ״החרמת מנע״.

 הראינו לעיל שביצוע החרמה תלוי בכמה סייגים ותנאים. אלה •הן שאלות עובדתיות
 שיש לפתרן על סמך עדויות או הוכחות נסיבתיות.
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 חשוב לציין כי חוק ההסמכה אף אינו מקנה לדשות המ?!ו3זית את הכוח לחקור אז
 לחייב אנשים לענות על שאלותיה — דבר שבוודאי ובוודא.י היה דרוש לה כדי לברר אם
 בשר החזיר שברצונה להחרים נועד למכירה בשנותה ואם לאו — אילו ניתן לה הכוח

 להחרים ללא צו משופט.
 כבר נאמר לעיל, כי קשה לייחם כוונה למחוקק — בהעדר הוראה מפורשת — להתיר

 לרשות מקומית להיות בעת ובעונה אחת הרשות המבצעת וגם הרשות הפוסקת.

 מאחר וקבעתי, כי החרמה מותרת רק באם הבשר ״נועד למכירה״ בשטח שיפוטה
 של הרשות המקומית ואין החוק מסמיך איסור כללי על החזקת בשר חזיר בשטח הרשות
 המקומית, הרי אין לומר, שאם נקבע — כטענתו של בא־כוח המבקש — שחוק־העזר
 צריך היה להורות כי לאחר תפיסת הבשר ועיקול ו על־ידי הרשות המקומית ההחרמה יכולה
 להיעשות רק על־ידי צו מבית־המשפט המתאים (שבסמכותו לטפל בעניני חוקי־עזר) —

 ייעשה חוק ההסמכה פלסתר.

 זאת ועוד, בסעיף 4 לחוק ההסמכה נאמר:

 ״ענשו של העובר על חוק־עזר כענשו של העובר על חוק־עזר
 שהותקן לפי פקודת העיריות, 1934 ״

 נאמר כאן ״ענשו כענשו של׳/ לא נאמר כאן ״דינו כדינו״. אילו נאמר
 כאן ״דינו״ היה זה ברור שהמלה ״דינו״ מצביעה גם על בית־המשפט לו הסמכות

 לדון בעבירה ולהטיל את העונש.
 כאן מדובר רק על ״ענשו״, בכל זאת לא עלה על דעת המשיבה או על דעת מי שהוא,
 שהרשות המקומית רשאית לקבוע בחוק־העזר הוראה לפיה תהיה לה עצמה הסמכות להטיל
 את העונש על העבריין, לא יעלה על דעת מי שהוא לטעון כי בסעיף 4 לחוק ההסמכה

 התכוון המחוקק להעניק סמכות לרשזת המקומית להטיל את הענשים.

 לא נראה כל נימוק משכנע כדי לומר שבענין ההחרמה בסעיף 3 לחוק ההסמכה שונה
 המצב. אין לראות מדוע יש להסיק כי בענין ביצוע ההחרמה — דבר שיכול להיות הרבה
 יותר חמור מהטלת קנס מוגבל — כן התכוון המחוקק להעניק לרשות המקומית סמכות
 של בית־המשפט. מהמושכלות הראשונים הוא שכשם שהטלת ענשים הינד, בםמכות בתי-
 המשפט כן גם החרמת רכוש, אלא אם־כן המחוקק באופן מפורש ביותר העניק סמכות
 זו בידי מוסד אחר או רשות אחרת. כאן לכל היותר אפשר לפרש את חוק ההסמכה
 כמתיר החרמה על־ידי הרשות המקומית עצמה של בשר חזיר שבגללו הורשע כבר מחזיקו

 בדין(ועל זה להלן}.
 בענין מזון רקוב — דבר שלכל הדעות דחוף הינהו — קבע המחוקק מפורשות את

 הסמכות להחרים בידי רופא.
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 כשם שהמלה ״עונשין״ בשולי הסעיף 4 כשלעצמה אינה מציעה כל פתרון לבעיית
 הסמכות, כן גם המלים. ״סמכויות עזר״ בשולי הסעיף 3. גם ההיתר (לפי הפירוש הנ״ל)
 לרשות המקומית לקבוע בחוק־העזר הוראה שההחרמה תבוצע לפי צו מבית־המשפט
 המתאים הינו בחינת ״סמכות עזר״ בשביל הרשות. המקומית. בגלל ־תוספת הוראה בחוק־
 עזר ״לפי צו מבית־המשפט״ אין ההיתר בסעיף 3 .לקבוע הוראה בדבר החרמה חדל להיות

 ״סמכות עזר״.

 נשמעה שאלה, האם רשאית רשות.מקומית בחוק־עזר להעניק סמכות לבית־משפט
 (בענין מתן צו ־החרמה).

 'כשהמשיכה ניסחה את חוק־העזר, לא היה לה, כנראה, כל פקפוק בענין זה.
 בסעיף 5 (א) לחוק־העזר ניתנה .סמכות לשופט להוציא צו־חיפוש בהתאם לפקודת
 הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים). בסעיף 5 (ב) לחוק־העזר מצויה אף הוראה לשופט

 איך עליו להשתמש בסמכותו.
 בשאלה זו דוקא יש להתחשב בנוסח הרחב של סעיף 3 ״הוראות בדברי׳

 וכאן יש חשיבות לדעה שהובעה בפסק־הדין האוסטרלי, 221), שהובא על־ידי בא־כוח
 המשיבה. כאן אפשר לומר, שלפי נוסח סעיף 3 ובהתחשב עם מבנה החוק (סעיף 4) יש
 להסיק כי לפי סעיף 3 רשאית הרשות המקומית — כשהיא .קובעת בחוק־העזר הוראה
 בדבר החרמה — גם לקבוע, שההחרמה לא תיעשה אלא על־ידי צו מךהשופט. פירוש זה
 מאפשר ליישב את כוונת המחוקק עם העקרונות האלמנטריים של החוק והצדק, עליהם

 דובר לעיל.
 בפיסקה 16 בפסק־דינו של חברי הנכבד ד״ר זילברג מצויה גישה חילופית, היינו,
 לראות את ההוראה בסעיף 4 (א) לחוק־העזר כמחוסרת תוקף רק גבי החרמת בשר חזיר
 שמחזיקו מעורר התנגדות להחרמה תוך אחת משתי הטענות: א) שהבשר שנתפס אינו

 כלל בשר חזיר, ב) שלא נועד למכירה בשטח עליו חל האיסור.

 אני מסכים לרעיון הטמון בה, •שיש ואפשר לראות חוק־עזר כמחוםריתוקף גבי מקרה
 מסוג אחד וכבר־תוקף ׳גבי מקרה מסוג אחר. אולם אינני סבור כי אפשר לצמצם את
 הכשרת חוק־העזר דק לגבי מי שמעורר אחת משתי הטענות הנ״ל בלבד. ראשית- אין
 לראות מראש את הטענות האפשריות נגד החרמה. שנית, אפילו נניח שלא יכולות להיות
 טענות אחרות, הדי יוצא שחוק־העזר הינו בר־תוקף רק גבי אלה שאינם מעוררים טענות

 נגד ההחרמה, אבל גבי אלה שאינם מתנגדים הרי אין הבעיה מתעוררת.

 לעומת זה אני דואה אפשרות להכשיר את ההוראה בסעיף 4 (א) לחוק־העזר גבי
 החרמה על־ידי הרשות המקומית עצמה של בשר חזיר כשקיימת בנוגע אליו הרשעה על־
 ידי בית־משפט בשל עבירה על חוק־העזר (כפי שבעצם טען לחלופין אף בא־כוח המבקש).
 פירוש ההוראה בסעיף 4 (א) הנ״ל של חוק־העזר הוא. שניתן הכוח למפקח להחרים בשר
 חזיר שנועד למכירה בין אם המחזיק בו הורשע בעבירה ובין אם לא הורשע, מפני שטרם
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 בוצעה העבירה. הווה אומד, יש לראות את חוק־העזר כאילו כתוב בסעיף 4 (א): א) הכוה
 בידי הפקח להחרים בשר חזיר שבגינו הורשע האדם שממנו נלקח הבשר, ב) הכוח בידי
 הפקח להחרים בשד חזיר שנועד למכירה כשהאדם ממנו נלקח הבשר לא הורשע בעבירה
 בגינו. אם זהו פירושה, הדי באילו זה כתוב בסעיף 4 (א). אילו היה עלי לפסוק אם שני
 חלקי ההוראה האלה חורגים ממסגרת סעיף 3 לחוק ההסמכה, לא הייתי מתקשה לאמור,
 כי החלק הראשון אינו חורג ממסגרת זו, מפני שהייתי סבור כשגבי בשר חזיר שבצדו
 קיימת הרשעה יש יסוד לפרש שהמחוקק התכוון בחוק ההסמכה להעניק לרשות המקומית
 את הכוח להחרים אפילו ללא צו מבית־המשפט, מפני שלנוגע בדבר קיימת האפשרות
 להתגונן במשפט, וצו של שופט בנדון זה אינו מעלה ואינו מוריד. אין הוא דרוש כדי
 למנוע סטיה מהעקרונות היסודיים עליהם דיברתי לעיל, מכייון שכך אין הכרח לפרש את
 םעיף 3 לחוק ההסמכה (בהתירו לרשות המקומית קביעת הוראות בדבר החרמה) כך,
 שההיתר לקביעת הוראות אינו אסמכתה מספיקה לקביעת הוראה בחוק־העזד בדבר

 החרמה על־ידי המפקח של הרשות המקומית כשקיימת הרשעה.

 עלינו לפרש את חוק־ העזר כמו שהוא עומד כיום (אין אני נדרש להציע נוסח לתיקון
 חוק-העזר בעתיד). הדיבור ״נועד למכירה״ כולל גם ״הציע למכירה׳•׳ או ״הציג למכירה״,
אילו היה  כי על־ידי הצגה למכירה הבשר אינו חדל להיות ״נועד למכירה״. מבחינה זו, :
 בפני מקרה בו החרימה המשיבה בשר חזיר לאחר הרשעה (והיא לא יכלה לבקש את: השו
 פט לתת צו־החרמה, מפני שבהוק־העזר לא נזכרה סמכות השופט לתת צו כזה) והנוגע
 בדבר היה פונה לבית־משפט זה בבקשה למנוע את ביצוע ההחרמה תוך טענה שגם חלק א׳

 של ההוראה בחוק־העזר חורג ממסגרת חוק ההסמכה, הייתי דוחה את טענתו זו.
 לכן, על־כל־פנים, במידה שהמשיבה החילה את סעיף 4 לחוק־העזר על המקרה
 שלפנינו, הרי הוא חורג ממסגרת חוק ההסמכה ואיננו בר־תוקף• והשאלה היא אם יש

 לעשות את הצו־על־תנאי החלטי.
 המחלוקת העיקרית בין הצדדים במשפט זה היתה אם איברי בשר החזיר שהוחרמו
 חינם ״בשר חזיר״. המבקש לא העלה כל טענה, לא בבקשתו ולא במהלך חקירת העדים
 שהאיברים האלה שהוחרמו לא היו מיועדים למכירה בשטח שיפוטה של המשיבה. יש להניח

 כי מה שהוחרם אצל המבקש היה ״בשר חזיר״ שנועד למכירה אפורה.
 הצו־על־חנאי במשפט הזה כוון למניעת החרמה בעתיד ללא צו בית־משפט מוסמך

 ולא כוון לביטול ההחרמה שכבד בוצעה.

 בהתחשב עם הקביעה הנ״ל, כי במקרה כגון זה שלפנינו לפחות ההוראה להחרמה ללא
 צו משופט אינה בת־תוקף ושאין יסוד להניח מראש כי המשיבה תתעלם מהקביעה הנ״ל,
 ובהתחשב עם העובדה שהבשר כבר הוחרם והושמד, הנני סבור, כי אין צורך לעשות את
 הצו החלטי, שמא יתפרש הדבר כעידוד להועדת בשר חזיר למכירה אסורה ויש לבטל

 את הבקשה ואת הצו י על־ תנאי.

64̂)11— ״פסקי־דיך, ברך יב, תשי״ח/ר,שי״{ד1958  
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ג : נתגלגלה לידינו — אגב דיה זה — הזכות והחובה לחוות רעד, ר ב ל  השופט ד
 על אחת הבעיות הכאובות המנסרות בחלל עולמנו. לא במהרה תזדמן לנו הזדמנות נאותה

 שכזאת.

 2. ובכן: הגיע הזמן לכלות קוצים מן הכרם שלנו. כוונתי לקוצי כלאי הכרם הבאים
 מהרכבה בלתי־ מבעית של תחיקה ישראלית ופרשנות אנגלית. יען וביען שאם תותר
 הרצועה, עתידים גלי הפרשנות הזרה להציף ולגרוף את ניצני תחיקתנו הצעירה, הבאה
 לצור צורה ולקבוע דפוסים ישראליים לחיי הארץ הזאת. דעתי היא, כי כאשר המחוקק
 הישראלי הוגה רעיון מקורי, ואינו רק מתקן או מתאם, בשפת עבר, רעיונות שהגו קודמיו
 בלשון עם לועז, חובה עלינו לפרש חוק ישראלי זה מתוכו הוא ומתכנו הוא׳ ולא לשעבד
 אותו לפרשנות .ופירושים שגדלו בשדות אחרים, כי אחרת — לא נגיע לעולם למחשבה
מן הכל ואין לה  עצמאית, אלא נמשיך ליצור כאן יצירה משפטית היברידית, שיש בה'

 מדגרמה ולא כלום.

 3. ואם הדברים עד כה לא היו ברורים כל צרכם, באו ״משפטי החזיר״ והפיצו אור
 בהיר עליהם. ראינו כן ראינו לאיזה סירוסים וסילופימ נגיע אם ניענה לטענות שנטענו,
 ונלביש לו, לחוק ההסמכה הישראלי, את מחלצות הפרשנות הזרה. יופיע לפנינו חזיר שאין
 תוכו כברו, אלא חציו טמא וחציו טהור, לפי קווי חלוקה זו או אחרת, ורק ניתוח מדוקדק,
 משפטי או פילולוגי. של השם האנגלי meat, או היקש לשוני מחברו הרוסי ״מיאסו״,
 יצליח לגלות את החלקים האסורים שבו. במקום ה״טרופאי דמערבא׳׳ יבואו הטרופאי של
 המלונים השונים, ולו יהא אפילו ספר מלים, לשונייחילוני, של השפה העברית. מתריע
 אני בזה לא רק על האבסורד שבתוצאק, אלא גם, ובעיקר׳ על האתקונגרוא1ציה הפרשנית,
 הבאה להגדיר חוק בעל משמעות דחית־לאונזית מובהקת באמצעות ״עבודה זרה״ של

 אינטרפרטציה נכרית.

 4. ומכאן מודעא רבה גמ לתרכבות־כלאים אחרות, לא כל כך ״מרפםן אגרי״ כמו
 במקרה שלפנינו. כי אותו ״חמר־גמל״ יופיע יתמיד, בחריפות עולה ויורדת, מדי בואנו
 לזווג זה בזה יצירי מחוקקים שונים, יש אומרים, כי התנוונותו של המשפט הרומאי
 ב״אימפריה הרומית הקדושה של האומה הגרמנית״, לא היתה אלא פועל־יוצא הכרחי

 ממזיגה היתירוגגית שכזאת.

 5. החזיר נחשב מאז ומעולם לסמל התיעוב והשיקוץ והגועל בעיני האדם היהודי.. כבר
 הנביא ישעיהו כורך אותו יחד עם בעלי־החיים המאוסים ביותר:

 ״אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדו יסופו נאום די.״
 (ישעיהו, ס״ו, י״ז).

 •.טסקי־דין״, כרך יב, תשי״ח/תשי׳׳ט־&195 1065.
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 וחכמי התלמוד לא נרתעו מלומר:

 ״חזירא בית כסא מטולטל הוי.״
/ הלכה גי).  (ירושלמי. ברכות, פרק ג

 עד כדי כף, שאפילו הגיית שמו באותיותיו נחשבה לדבר המטמא את השפתים, ונקבע לו
 פסבדונים מיוחד: ״דבר אחר״, אוחו כינוי ממש בו מכנים את חולי הצרעת (ברכות, דף
; שבת, דף קכ״ט, ע״ב, פסחים, דף ע״ו, ע״ב). וביטוי זה, בידוע לכל. חדר גם  מ״ג, ע״ב
 לשפת האידיש, וקנה לו שביתה בכל תפוצות הגולה, בכך נשתנה מאכל בשר חזיר מכל
 המאכלות האסורות והוקצה לו מקום מיוחד, מוקצה מחמת מיאוס׳ בתודעת העם היהודי.
 שום בהמה טמאה אחרת לא הסלידה כל כך את נפשו של היהודי במו הבהמה הזאת,
 והדבר מצא לו ביטוי באגדה המפורסמת, כי כאשר, ב״מלחמת בית חשמונאי״, מלחמת

 האחים הורקנוס ואריסטובלום, נעץ החזיר את צפרניו בחומת ירושלים:

 ״נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.״

 (בבא קמא, דף פ״ב, ע ״ב מנחות, דף ס״ד, ע״ב).

 ואותה שעה הכריזו ואמרו:

 ״ארור האיש שיגדל חזירים.״
 (שם)•

 לא אסור סתם, אלא ארור, ללמדך את הנקיעה האמוציונלית העמוקה מן המגע ומשא עם
 בהמה טמאה זו,

 6. איסורו וטומאתו של החזיר אמורים בתורה:

 ״ואת החזיר כי מסרים פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא
 יגר טמא הוא לכם. מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם.״
 (ויקרא י״א, זי־ח׳).

 ולא רק בשרו ממש, אלא גם שאר חלקים שבו אסורים באכילה. וכך נאמר במקורות
 ההלכה שלנו:

 ״לפיכך כל האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזית לוקה מן התורה,
 בין שאכל מן הבשר יבין שאכל מן החלב (ח׳ צרויה, ל׳ סגולה); לא חלק

 הכתוב בטמאים בין בשרם לחלבם,׳׳
 (רמב״ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק בי, הלכה בי).

 1066 ״פסקי־דיך, ברך יי, תשי״ח/תשי״ט־1958
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 ״חלב בהמה וחיה טמאה (הכוונה כאן למשקה הלב, ח׳ קמוצה, ל׳
 קמוצה) אסורים כבשרה.״

 (שו״ע, יודה דעה, סי׳ פ״א,*םעי׳ אי; עיין שייךשס).

 ״האוכל . מבהמה וחיה הטמאים מן העור ומן העצמות ומין הגידין
 ומן הקרניים ומן הטלפיים, ממקומות שמבצבץ משם הדם כשייחתכו

 אף על פי שהוא אסור הרי זה פטור, מפני שאלה אינן ראויין לאכילה.׳׳
/ הלכה י״ח).  (רמב״ם, שם, פרק ד

 ״ואלה שעורותיהן כבשרן עור החזיר של ישוב.״
 (רמב״ם, שם, שם, הלכה כ׳׳א).

 ״עור הקיבה הרי הוא כשאר המעיים ואסור.״
 (רמב״ם, שם, שם, הלכה י״ט),

 עינינו הרואות, כי איסור אבילת בשר חזיר — בין אם לוקין עליו בין אם אין לוקין
 — אינו מוגבל דוקא לאותם איברים או חלקים אשר המלונים השונים מכנים בשם ״בשר״,
 Fleisch, meat, ״מיאסד׳ וכדומה. כלולים בו, י על־כליפנים, כל אותם החלקים הפנימיים

 שהוחרמו על־ ידי פקחי המשיבה במקרה שלפנינו.

 7. המחוקק הישראלי, בתתו את חוק ההסמכה, שיווה לנגדו׳ כנראה בעליל, את ״היחס
 המיוחד״ שיש לאדם מישראל כלפי טומאת החזיר. ברם, בהיותו מחוקק חילוני, מודרני,
 המונע עצמו ככל האפשר מלהתערב בעניניו האישיים של הפרט, ובהיותו מחוקק טרי

 טוריאלי שמצודתו פרוסה על כל אוכלוסי המדינה- ישראל ואינו ישראל כאחד, הוא:

 (א) לא אסר בעצמו, אלא הסמיך אחרים לאסור, כאשר יעלה הרצון לפניהם;

 (ב) הסמיך לאסור את המכירה, ולא את האכילה (בנוגע ל״עשיית סחורה״ בחזיר,
 ראה תשובות הרשב״א, סי׳ ש״א; תוספות בבא קמא, דף פ״ב, ע״ב, ד״ה לא
 יגדל; שו״ת מהדש׳׳ם, חלק יורה דעה, סי׳ ר׳! שו״ת חתם סופר. חלק יורה

 דעה, סי׳ ק״ח).

 אך אין ספק, כי תכליתו העקיפה של החוק — ולעתים קרובות התוצאה העקיפה היא
 מטרתו ה״ישירה״ של המחוקק — היתד, למעט את אכילת בשר החזיר. כי לא רק למניעת
 המראית־עין המרגיזה של חלונות הראווה נחקק החוק הנדון. לכן ברור הדבר, כי בנקטו
 את הלשון ״בשר חזיר״, הוא התכוון לכל אותם החלקים הכלולים באיסור הדתי־לאומי

 הג״ל.

 בזה — כך נראה לי — פתרנו ופטרנו את טענתו הראשונה של בא־בוח המבקש.

 ״טסקי־וין״, כרך יב, תשי״ח/תשי״מ־1958 1067
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 8. ומכאן לטענתו השניה — לגבי תכנה והיקפה של רשות ההחרמה. בנקודה זו אין
 הענין כל כך פשוט, ואף־על־פי־כן — סבור אני — נוכל גם באן להסיק משהו מאפיו
 ה״אידיאולוגי״ ומטרתו המעשית של החוק. טענו לפנינו ארוכות וקצרות בדבר אפיה של
 ההחרמה, אך, בכל הכבוד לפרקליטים המלומדים, נראה לי כי הוויכוח שביניהם סטה
 במקצת לאפיק בלתי־נבון. השאלה המכרעת איננה, אם אפיה הוא שיפוטי או אדמיניס
 טרטיבי, אלא: אם הוא עונשי, או מתע. כי אם יתברר, כי ההחרמה דנן היא החרנות־נונננ

 נוכל ללמוד פרק גם לגבי השאלה הראשונה.

 9. לשם מתן תשובה על השאלה דלעיל, עלינו לבדוק את מקורות ההוק, ולכל לראש
 את החוק שניתן על־ידי הכנסת, כי ממנו פינה וממנו יתד לסמכויות שהשתמשה בהן עידית

 תל־אביב. הסעיף הנוגע לעניננו הוא סעיף 3 של החוק, בו נאמר:

 ״הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1, רשאית
 היא לקבוע בחוק ־העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולמ והחרמתם של חזיר,
 וכן של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה, אשר

 ההגבלה או האיסור חלים עליהם.״

 10. באחת משלוש דרכים אלה אפשר להגדיר את סמכות ההחרמה, שהרשות המקומית
 רשאית להקנות לעצמה בחוק־העזר הניתן על־ידה מכוח הסעיף הנ״ל:

 (א) היא רשאית להחרים את ״הטריפות״ האמורות — בשר חזיר ומוצרי אוכל
 של בשר חזיר — אם אך ״נועדו למכירה׳/ ויהא אשר יהא מקום ייעוד

 מכירתן; לדעה זו טען בא־כוח המשיבה.

 (ב) אין היא רשאית להחרים את הטריפות, אלא אם־כן נעשתה בהן עבירה, זאת
 אומרת; שהמחזיק בהן כבר עבר על איסור המכירה שהוטל על־ידי הרשות
 המקומית. והיכי תמצי מכירה שאין עמה אבדן חזקה 1 הווה אומר: הצעה או
 הצגה למכירה שדינן כמכירה ממש. לפי סעיף 1 של פקודת הפרשנות; לדעה

 זו טען בא־כוח המבקש.

 . (ג) דעה שלישית, בינונית ומפשרת: רשאית הרשות המקומית להחרים את הטרי
 פות אפילו לפני מכירתן, ובלבד שמקום ייעוד המכירה יהיה ב״שטח אסור״,

 בלומר: באותו השטח שעליו החילה הרשות המקומית את איסור המכירה.

 11. אין אני מקבל אח הדעה הראשונה הנ״ל, כי היא תגרור אחריה תוצאה שהמחוקק
 לא חפץ ביקרה. המחוקק, כפי שכבר צויין, לא רצה — מטעמים מובנים — להטיל איסור
 טריטוריאלי על מכירת בשר חזיר, אלא הניח את הדבר בידי הרשויות המקומיות: ברצותן
 יאסרו בתחומיהן, ברצותן לא יאסרו את המעשה הלזה. ואם תאמר׳ כי רשות מקומית

 1068 ״פסקי־דין״, כרך יב. תשי״וז/תשי״ט־1938
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 שהטילה את האיסור רשאית להחרים (בתחומיה) את הטריפות ההן אפילו אם נועדו להימכר ...
 במקום שאין האיסור חל עליו, נמצא עיריה או מועצה מקומית אחת מסוגלת להטיל את
 מרותה ולכפות את רצונה כמעט על כל תושבי המדינה. כי אם היא שוכנת בצומת דרכים
 מרכזי, יוכלו פקחיה להחרים את כל משלוחי בשר החזיר העוברים ב״טרנזיט״ דרך גבולה,
 אלא אם־כן יובלו בדרכים עקלקלות או באישון לילה ואפלה, תוצאה כזאת תהא בניגוד
 גמור למגמתו של החוק, ולבן אין אני מוכן לקבל את הפירוש שהוצע על־ידי בא־כוח

 המשיבה.

 12. כמו כן דוהה אני, ועוד ביתר תוקף, את הדעה השניה שהובעה על״ידי בא־כוח
 המבקש. לשונו של החוק מעיד עליו, כי לא לכך התכוון. ״הנועדים למכירה״ נאמר, ״אשד
 נמכרו״ (על־ידי הצעה או הצגה) — לא נאמר! ואף גם זאת: אותה מלה גופה (״הנועדים״)
 מצויה גם בסעיף 1 של החוק! נאמר בו: ״ומכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה״!

 ובשם שבאותו סעיף הבשר והמוצרים, כמובן, רק עתידים להיאכל ועדיין לא נאכלו, כך־
 גם כאן הם עתידים להימכר, אך עדיין לא נמכרו. קשה לי להלום, כיצד אפשר לייחס
 למלה זו מובן אחר. המלה ״נועדים״ נגזרה מן השורש ״יער״, שפירושו הוא בכל מקום:
 לייחד משהו למישהו או לאיזו שהיא מטרה (ראה שמות, פרק כ״א, פסוקים ח׳, ט׳ ן
 ירמיהו, פרק מ״ז, פסוק ז׳! סוגיא דיעוד, קידושין דף י״ח, ע״ב — י״ט, ע״א). לא באתי לומר
 בזה כי׳ מבחינה לשונית־דקדוקית מותר היה להשתמש כאן במלה ״הנועדים״, — ייתכן
 שלא! כי מלה זו הודאתה היא בלשון המקרא: אלה שהתאספו או נקהלו יחדיו למטרה
; דברי הימים ב׳, ; מלכים, פרק חי, פסוק ח׳  מסויימת (ראה במדבר, פרק י״ד, פסוק. ל״ה
 פרק ה׳, פסוק ו׳), אבל אותו נסח אלמוני שהכניס אותה לתוך החוק, רצה לומר בזה:

 ה״יעודים״ או ה״מיועדים״ למכירה. ולכן אי־אפשר לייחס אותה לדבר שכבר נמכר.

 13. • ונותרה לנו האלטרנטיבה השלישית והיא, לדעתי, היחידה ההולמת את כוונתו של
 החוק. אין העבירה תנאי־בלעדיו־אין לרשות ההחרמה. יכולה הרשות המקומית להחרים
 בשד חזיר אשד עדיין לא נמכר — לא במובן הפשוט ולא במובן המשפטי, המורחב׳ של
 המלה — בתנאי שמקום ביצועה העתיד של המכירה ״המיועדת״ יהא תוך תחומי השטח
 אשד עליו הטילה הרשות המקומית את איסור המכירה. מניח אני ב״צדיך עיון״ ואיני

 מחווה דעה על השאלה, אש רשות מקומית אחת יכולה להחרים בשר חזיר שנועד למכירה .
 בשטחה של רשות מקומית אחרת שהטילה אף היא, על תחומיה היא, את איסור המכירה.
 התרת ספק זה אינה רלבנטית לגבי הרעיון הנדון. כי גמ אם נצמצם את תוקף רשות
 ההחרמה שניתנה בחוק־עזר מסויים לבשר הנועד למכירה ב״שטח אסור״, שהאיסור שלו
 נובע מתוך אותו הוק־עזר גופו, ולא נרשה שילובים ותיאומים של חוקי רשויות מקומיות
 שונות, עדיין על תלו יעמוד הרעיון, כי החרמת הבשר מותרת גם לפני שנעשתה בו עבי
 רה. בקיצור: ההחרמה שהוסמכה על־ידי החוק היא חחרמת־נונע, מטרתה היא למיגדר
 מילתא, ולגרום לכך שהמחזיק לא יבצע בעתיד את עבירת המכירה. הכינוי ״החרמה שי
 פוטית״ הוא במקצת דו־משמעי, אך אם הכוונה היא להחרמה הנעשית על״ידי שופט הדן
 בעבירה מסויימת — דוגמת ההחרמות אשר בסעיף 16 של פקודת הסמים המסוכנים, 1936 !
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 השופט זילברג

 סעיף 23 (2) של פקודת מחלות בעלי חייט. 1945 ; סעיף 12 (א) של פקודת המשקלות
 והמידות, 1947, וכיוצא בהם — אזי התשובה לשאלה תהיה, כי ההחרמה בה קא עסקינן

 איננה החרמה שיפוטית,

 ואם לחשך אדם לומר: אם כן, אם ההחרמה באה כדי למנוע עשיית עבירה בעתיד,
 מדוע לא נקט המחוקק אמצעי יותר יעיל, ומדוע לא אסר (כלומר: לא הסמיך לאסור) את
 עצם החזקת הבשר י אף אתה ענה לו: אילו אסר את ההחזקה, היה למעשה בזה גופא גוזר
 על אכילת הבשר על־ידי הפרט, ובכד הוא — כפי שכבר צויין והוסבר — לא רצה• ה״מנע״
 שאותו משמשת רשות ההחרמה, היא מניעת העבירה על איסור מכירת הבשר, אם כי
 כמובן, בסופו של דבר ובעקיפין, מופחתת על־ידי כך גם אכילת הבשר׳ כפי שנתבאר

 לעיל.
 המורם מכל האמור, כי ההחרמה שהורשתה על־ידי המחוקק היא לא החרמת־גמול,

 אלא החרמת־מנע, ובמובן זה היא איננה ״החרמה שיפוטית״, כפי שצויין לעיל.

 14. אך עדיין לא ענינו בכך על השאלה: איזו זו האינסטנציה הרשאית י לבצע את
 ההחרמה ההיא י חוק ההסמכה, בסעיף 3 שבו, ייפה את כוחה של הרשות המקומית;

 ״לקבוע בחוק־ העזר הוראות בדבר החרמתם של חזיר וכן של

 בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר וכר.״

 הרשות המקומית דנן, עירית תל־אביב, הורתה בסעיף 4 (א) של חוק־העזר שלה, כי —

 ״מפקח רשאי לעקל ולהחרים: בשר חזיר או מוצרי אוכל של
 בשר חזיר וכוי.״

 והשאלה היא אם המחוקק המשני נשאר כאן תוך תחומי הסמכות שהוקצתה לו על־ידי
 המחוקק הריבוני, ואם אמנם לא הגדיש את הסאה בהקנותו את כוח ההחרמה לפקחי

 העיריה.

 טענתו של באיכוח המבקש היא, כי מכיון שההחרמה פוגעת ברכושו של האזרח, הרי
 לא ייתכן שהיא תיעשה ב״לית דין ולית דיין״, על־ידי אחד מפקחי העיריה. ודאי! המחוקק
 הריבוני הכל שרי ליה והכל מחול לו, כי ״הפקר מחוקק הפקר״. והוא יכול להרשות פגיעת
 ממון וחסרון כיס לאזרח גם ללא צו קודם של ערכאה שיפוטית. כך׳ למשל, הוא נהג
 בתקנה 4(5א) של תקנות ההגנה (כספים), 1941 ־1942, לפיה הוקנתה רשות החרמת רכוש
 לשר־האוצר — אגב: לשר־האוצר דוקא (או הפועל בשמו), ולא לביתיהמשפט, כפי שנקבע
 על־ידי בית־משפט זה ב־ע״פ 139/50, גלטאואר נגד היועץ המשפטי, ״פסקי־דין״, כרך ה,
, עיין שם — או: בסעיף 6 של פקודת בריאות העם (תקנות בנדון m ,1111 ,1103 ע׳ 

 צרכי מאכל), 1935, כפי שתוקן על־ידי החוק לתיקון פקודת בריאות העם, תש״ט־1949,
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 תשש ט זילברג

 המייפה כוחו של רופא,• נושא משרה רשמית מםויימת, לצוות׳ הוא בלבד, על השמדת מזון
 ״העלול להזיק לבריאות אדם או שהוא בלתי־ראוי למאכל אדם, מחמת רקב או הזדהמות
 אוי מחמת כל סיבה אחרת״. אבל — כך טען בא־כוח המבקש — כאשר המחוקק מקנה
 למישהו כוחות שפגיעתם רעה במידה שכזאת, הוא עושה את הדבר בפה מלא ובמלים
 מפורשות. במקרה דנן סתם המחוקק ולא פירש, מה הן ה״הוראות בדבר ההחרמה״ שהרשות
carte blanche א המקומית רשאית לקבוע בחוק־העזר שלה, ולכן אין להניח, כי הוא נתן לה 

 להתיר החרמה שלא קדם לה צו של שופט. ועל סמך זה מבקש בא־כות המבקש מאתנו
 להצהיר על בטלותן ואפםותן של ההחרמות אשר נעשו על יסוד הוראת סעיף 4 (א) הנ׳יל.

 15, טענה זו רצינית היא, אך בסופו של דבר החלטתי שלא לקבלה. ושתי תשובות
 ב בדבר:

 (א) חוק ההסמכה דנן אין למדדו בקני־מידה שאנו נוהגים להשתמש בהם לגבי
 חוקים רגילים, וכל העושה כן אינו אלא מתכחש למציאות. התלקחה כידוע,
 בציבור ובכנסת, מחלוקת חריפה מאד סביב חוק זה, ואחרי ככלות הכל נוצרה
 יצירה שהיא מודוס וויוונדי או ״שביל הזהב״ בץ נטיות חברתיות שונות.
 נעשתה כאן חלוקה, שהיא בעת ובעונה אחת גם מאונכת וגם אפקית: לא הכל
 נאסר, ולא נאסר על הכל, אך תוך תחומי השטח האסור ועד כמה שתופס
 האיסור — באמרי ״נאסר״ ו״אסור״ מתכוון אבי, כמובן, לחוקי־העזר המקומיים
 העושים את שליחותו של המחוקק הארצי — התחשב המחוקק ברגשות הדתיים,
 או הדתיים־לאומיים, של האוכלוסיה המקומית. בעיניהם של בעלי רגשות
 אלה, ועל אף האימרה הידועה: ״המירא םכנתא מאיםורא״, בשר חזיר פיגול
 הוא, ממש כמו מזון רקוב שאינו ראוי לאכילה מטעמי בריאות. ואם רופא,
 לפי סעיף 6 (המתוקן) של פקודת בריאות העם הנ״ל, יכול לצוות על השמדת
 מזון בלתי ראוי למאכל אדם, ואין תוששין שמא טעה ב״דיאגנוזה״ שלו, מדוע
 ך לא תורשה רשות מקומית ,,דתית״ לחוקק חוק־עזר אשר יסמיך פקחים, שאומ־

 1 נותם בכך, להחרים בשר חזיר שנועד למכירה? הנה, למשל, חוק־העזר של

 ירושלים (מפגעים בלתי סניטריים), 1945, סעיף 4 (2) שבו מקנה לפקיד סניטרי
 את הסמכות לצוות על סילוקו או תיקונו של מבנה הנראה בעיניו כ״מפגע
 בלתי סניטרי״, והחלטתו היא סופית מכוח סעיף 5 של הוק־העזר הנ״ל. גם זו
 סמכות העשויה לפגוע קשות ברכושו של האזרח, ואף־על־פי־כן לא טען אדם
 כי ההוראה ההיא פסולה בשל כף, שלא הצריכה קביעה עובדתית של מציאות
 המפגע על־ידי ערכאה שיפוטית. ועד כמה שבמשפט אחד הושמעו טענות מני!
 הטענה ההיא, הן נדחו על־ידי בית־משפט זה (עיין ודוק ע״פ 40/49, נחמיאס
 נגד היועץ הנושפםי, נ3», חוק־העזר התל־אביבי איננו, איפוא, ״אוניקום״

 י בתחיקה המוניציפלית של הארץ הזאת.

 המטריה בה דן המחוקק בחוק ההסמכה, היא עדינה עד למאד, עדינה
 ומיוחדת — תחיקה ישראלית מובהקת, שאין לה אח ורע בחוקי עמים אחדים.
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 ה

 השופט זילברג

 היא גם — כידוע לכל — גרמה הרבה טורח ורוגזה לכל אלה שעםקו בדבר,
 ולמעשה לא נתנה סיפוק מלא לאף אחד מן ״הצדדים המעוניינים״. אילו׳ איפוא,
 התכוון המחוקק להתנות את כשרותן של החרמות־המנע בגושפנקא שניתנה
 להן קודם לכן על־ידי ערכאה שיפוטית, לא היה חס על משיכת קולמוס נוספת,
 והיה מכניס את התנאי אל תוך נוסחו של החוק, כאן — כך נראה לי — סתמו
 של החוק כפירושו, ובאמרו ״לקבוע הוראות בדבר ההחרמה׳/ הוא הכשיר
 בכך גם את חוקי־העזר המרשים להחרים חזיר או בשר חזיר ללא צו של
 שופט, דומני כי יהא זה מאד אינקונגרואנטי ובלתי מציאותי, אם נרכיב על
 חוק ישראלי מיוחד זה את הכללים החלים על החרמות אחרות. נפחית על־ידי

 כך במידה ניכרת את יעילותו המעשית של החוק.

 (ב) ועוד נימוק אחד, נוסף, לדחיית הבקשה הנ״ל, אלא שנימוק זה כוחו יפה יהא
 רק לגבי העובדות הקונקרטיות של המקרה שלפנינו, ומקרים הדומים לו. סבור
, בי אף אס נראה בסעיף 4 של חוק־העזר הוראה החורגת מתחומי הסמכות י  אי
 שניתנה בחוק ההסמכה, עדיין יישאר בה חלק החופף את תחומי הסמכות, והלה

 כשר יהיה, :

 16. אבאר את דברי.

 מכל פסקי־הדין שצוטטו על-ידי ם*־כוח המבקש, נוגעים לענין בנקודה זו רק שביים:
 גיל נגד ברייט, נ£10, ופרשת פרנסים, נ ד יc. הרי מה שנאמר על־ידי זקךהשופטים
 לורד ^לוורסמון בפרשת Francis, נ en, בהסתמכו על דברי השופט לאש בענק

:Gill v. Bright ,(10) 

 ״זה עידן ועידנים קבלה היא בידינו כעקרון של חוק׳ כי אין נוקטין
 צעדי משפט הפוגעים בזכויות בני־אדם כבעלי־רכוש, אלא אם־כן ניתנה ־־

 להם הודעה דוגמה נאה לשימוש בעקרון זה מצויה במשפט
 om v. Bright ,(10). באותו ענין בנקטו צעדים מכוח אקט שהרשה לערוך
 חיפושים במקום שקיים חשד, כי מוכרים בו שלא כחוק משקאות חריפים
 טעוני־מכס, והאקט קבע כי כל משקה חריף שנמצא שם, מותר לתפסו
 ולמכרו. לא נקבעה פרוצידורה מיוחדת לכך, והשופט לאש בדונו בשאלה
 אם אפשר לתת צו מכירה ex parte העיר: ,ברור למדי, כי בטרם הופקע
 רכושו של המערער, על השופטים(Justices) היה לתת לו הזדמנות להשמיע
 ־את דברו. השכל הישר והצדק דורשים כי ינהגו כן לפני שמפקיעים
 רכושו של אדם ושוללים אותו הימנו, הזדמנות חייבת להינתן לו להסביר את

 הענין או להראות כי ההחרמה היתה שלא כדין.״׳
(per Lord Alverstone, C.J., in Ex parte Francis; (1903); 1 K.B. 
275, at p. 279, (11)). 
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 השופט זילברג

 הרעיון שהובע בשני פםקי־הדין הנ״ל, אינו אלא ״סניף״ של המכפימה הרומאית
 הידועה "audiatur et altera pars". כשם שבמשא־ומתן משפטי בין אדם לחברו, אין
 השופט (בדרך כלל) נענה לתביעת התובע אלא אם־כן שמע גם את הנתבע, בך גם בסכסוך
 שבין השלטון הריבוני והאזרח הנתון למרותו, אין החוק (בדרך כלל) מרשה לשלטון לפגוע
 ברכושו של האזרח, אלא אם־כן ניתנה לו, לזה האחרון, הזדמנות להשמיע את דברו, ומי
 הוא ה״שומע״ המוסמך לכך? הווה אומר: השופט, שאינו נוגע בדבר׳ ואין לו כל פניה
 לכאן ולכאן. לכן — כך ממשיך בא־כוח המבקש — ובהתאם לעקרון זה׳ חייבת היתד,
 עירית תל־אביב לקבוע בוזוק־העזר שלה, שאין המפקח רשאי להחרים את בשר החזיר,

 אלא אם כן קיבל קודם לכן את אישורו של השופט.

 האמנם בך, ורק בך, חייבת היתד, המשיבה לנסח את חוק־העזר שלהי סבורני, שלא!
 הפרקליט המלומד התעלם מאלטרנטיבה אחת שעמדה לרשות המשיבה. יכולה היתד,
 עירית תל־אביב לצאת ידי חובת העקרון ההוא, אילו ניסחה את סעיף 4 (א) של הוק־העזר

 בזה הלשון: י י י

 ״מפקח רשאי לעקל ולהחרים בשר חזיר או מוצרי אוכל של
 בשר חזיר הנועדים למכירה וכוי.

 בתנאי שאם המחזיק ׳בבשר או במוצריו טוען שהם אינם של חזיר
 כלל, או שלא נועדו לנדכירה בשטח העיריה, לא יחרים המפקח את הבשר

 ומוצריו, אלא אם כן קיבל קודם לכן צו־החדמה מאת שופט־שלום.״

 אילו כך נוסח הסעיף ההוא, אי־אפשר היה לבוא בטרוניא עם העיריה על שלא שמרה,
 כאילו, על העקרון הנ״ל. שהרי נתון ניתנה לאזרח הנפגע הזדמנות להשמיע את טענותיו,
 אם אך יה& בפיו דבר־מה להשמיע, נמצא, כי כל חטאה של העיריה אינו אלא בזה, שהיא
 לא הבחינה בין מקדה למקרה, והרשתה למפקח להחרים את הבשר אפילו אם המחזיק,

 למשל, צווח ככרוכיא שאין זה בשר חזיר כלל.

 ומה היא הכפרה לחטא זה י לדעתי, פשוטה עד למאד, והיא לעשות ״פלגינן דיבורא״
 ולומר: במידה שלמפקח ניתנה רשות להחרים את הטריפות הללו גם אצל מי שטוען כי
 אינם חזיר או מוצרי חזיר או כי לא נועדו למכירה — הוראת סעיף 4 (א) היא בטלה
 ומבוטלת! גם אי־אפשד יהיה לרפא את המום על־ידי פניה לבית־המשפט, מאין הוראה
 לכך בחוק־העזר הנ״ל. ברם, עד כמה שהיא מכוונת כלפי מחזיק שאינו כופר במציאות
 העובדות ההן — אינו מכחיש כי הבשר ומוצריו הם של חזיר וכי הם נועדו למכירה (בשטה
 האסור) — ההוראה הנ״ל היא שרירה וקיימת. זאת אומרת: במקרה זה יכול המפקח
 להחרים את הטריפות ההן אף־על־פי שהמחזיק בהן נזתנגד להחרמה, בטענו כי היה צורך

 לקבל קודם לכן צו של שופט.
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 17. לא התעלמתי מן הכללים שבייל המשפט המקובל בםוגיא משפטית עתיקת־יומין
 זו. בראשית, כנראה, משל בכיפה העקרון, כי ״וזו־ק־עזר שבטל מקצתו — בטל כולו״,.ואם
 הקורפורציה הציבורית, בחוק־העזר שלה, ניסתה לחרוג מתחומי סמכותה ושלחה ידה אל
 האסור, ״הענישו״ אותה, כאילו, על כך, ונטלו ממנה גם את המותר. על דדך המשל הקד
 מוני : ״גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוי ליה גזיזין מיניה״ (סנהדרין, דף ק״ו, ע״א)

 — הלך הגמל לבקש קרניים, כרתו לו גם את האזניים!

 אך כבר בתחילת המאה השמונה־עשרה החלה לנשב רוח יותר ליברלית, ונעשה סייג
 לתורה ההיא. הסייג הוא: אלא אם כן יש ״דין חלוקה״ בחצרו של החוק, ואפשר להפריד
 בין החלק הפסול והחלק הכשר שבו. זאת אומרת: אין פסולו החלקי של חוק־העזר גורר
 אחריו את פסלוהו השלמה, כאשר שני החלקים אינם מעורים ומסוכסכים זה בזה, ואפשר
 לו, לחלק הכשר, לעמוד בלי להישען על החלק האחר. ומאז ועד היום זו היא ההלכה

 הרווחת ביודיקטורה האנגלית.
(Fazakerley v. Wiltshire; (1721), 93 E.R. 636, 640, (15); 
R v. Faversham Fishermen's, CO.; (1799), 101 E.R. 1429, 1432, (16); 
R. v. Lundie; (1862), 5 L.T, 830, (17); 
cf. Lindley J., in Dyson v. London and North Western Railway Co.; 
(1881), 7 Q.B.D. 32, (10), at p. 36; 
Lindley L . J . in Strickland v. Hayes; (1896), 1 Q.B. 290, at p. 294, U9)). 

 וכיצד קובעין את כושר העמידה של החלק הנתקף י נראה לי, כי את כוח העמידה
 והקוהרנציה של המותר־המותר יש לבדוק לא רק מבחינת המבנה ה״תחבירי״ של נוסח
 החוק, אלא גם — ובעיקר — מבחינת התוכן המהותי שבו. ואם חוק־העזר של איזו שהיא
 קורפורציה ציבורית מנסה להחיל עצמו על שני סוגי אנשים, ונמצא פסול לגבי אחד מהם,
 עדיין יוכר ככשר לגבי הסוג האחר — אף אם יהא צורך למחוק או להוסיף כמה מלים —
 אלא אם־כן שני הסוגים כל כך דבקים זה בזה, עד שאי־אפשר להפריד ביניהם. בך נהג
r הנ׳יל: ביטל את הסעיף הענשי הכל־ . v. Lundie ,(17בית־המשפט האנגלי בענין, נ 
 בולל של חוק־העזד לגבי הבעלים, ולא ביטל אותו לגבי אנשים אחרים. או: בענין קלרק
, בו הביע בית־ ( E . R 1 6 3 0 1 , 109 (ciark v. Denton; . 721, 20( ,724.1) ,נגד תטון 
 המשפט את הדעה, כי חוק־עזר שהוטל על כל לונדון רבתי, ״העיר והמחוזות״ גם יחד, יכול

 שיהא כשר בשטח הקריה ופסול בפרבריה.

 ואף חוק־העזר דנן — עם קב חומטין — כך! הוא הקנה למפקח סמכות החרמה
 0תמית, וממילא: כללית, רחבה. את ה״םתם״ ההוא אפשר לפענח ולפרט, בלי לעקם כלל

ת תכנו׳ במלים מפורשות אלה:  א

 ״בין אם (1) המחזיק טוען בין אם (2) המחזיק איננו טוען כי הבשר
 שעומדין להחרימו איבו בשר חזיר או שלא נועד למכירה, או שלא נועד

 למכירה בשטח האסור.״
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ו נ  לגבי הסוג הראשון אנו פוסלים ומבטלים את סעיף ההחרמה ההוא, לגבי ד,שני _ א
 משאירים אותו על בגו.

 ואשר לחלוקה האחרת שהוצעה על־ידי חברי המלומד, הנשיא אולשן׳ והיא: להכשיר
 א את סעיף 4 (א) לגבי ההרמות שלאחר הרשעה, ולפסול אותו לגבי החרמות שלפניה, הרי

 רעיון זה, בכל הכבוד׳ לוקה בסתירה מיניה וביה. הן הרשעת המחזיק תיתכן רק אם בשד
 החזיר בבד נמפר על־ידו, ואם נמכר — שוב לא היה ״נועד למכירה״ במובן סעיף 4 (א)
 בעת החרמתו. ואם תאמר: הציע או הציג למכירה ועדיין לא מכר, הרי, מבחינה טכנית
 ובמובן המשפטי של המונח, גם זו ״מכירה״ היא, מכוח הוראת סעיף 1 של פקודת הפר*
 ב שנות, וכבר יוחד הדיבור על כך לעיל, בפסקאות 12, 13, של פםק־דין זה. נמצא, כי הוראת

 סעיף 4 (א) ממה נפשך לא תחול על החרמה שלאחר ההרשעה, וכי החלוקה האפשרית
 ־ היחידה של הסעיף, היא בין ״טוענים״ ו״לא־טוענים״, כפי שנתבאר לעיל.

 18. אסמכתא מפורשת לחלוקה מעין זו — הלוקה פנימית־ רעיונית ולא חיצונית־
 ן• גראמאטיקאלית — מצויה בפסק־דין אחד, מנחה ומפורסם, של בית־משפט זה. כוונתי
ך, כרך ו, ־די  לפםק־דינו של השופט אגרנט במשפט אמסטרדם (בג״צ 279/51, ״פסקי
 ע׳ 945, 73)). סיפור המעשה שם בתכלית הקיצור הוא, כי שר־האוצר, מכוח צווים שפור
 סמו על־ידו על יסוד תקנה 7 (2) של תקנות ההגנה (כספים), 1941, העביר לעצמו, וציווה
 על המבקשים למסור למוסד בנקאי מסויים, ניירות ערך במטבע שטרלינג שהיו מופקדים
 ך בידי בנקים בחוץ־לארץ. טענתם העיקרית של המבקשים היתה, כי בשים לב אל ״עקרון
 הריבונות הטריטוריאלית״ המונח, מן הסתם, ביסודו של כל חוק מקומי — ובכלל זה גם
 החוק אשר הסמיך את שר־האוצד לתת את הצווים הללו — הוא לא היה מוסמך להעביר
 לעצמו ולצוות על מסירת הניירות הנ״ל. בית־המשפט, לאחר בדקו באופן מקיף וממצה

 את כל צדי הענין, קיבל את הטענה במקצתה, ופסק, כי —

 ה
 ״צווי ההעברה וצווי המסירה, אשר הוצאו על־ידי המשיב ושימשו נשוא
 הריון שלפנינו, יש להם תוקף במידה שהם מתייחסים לניירות־ ערך זרים
 השייכים לתושבים מקומיים ואין להם תוקף במידה שהם מתייחסים לניירות-

 ערך זרים, השייכים לתושבי חוץ־לארץ.״
 ן (שם, נ7), ע׳ 993).

 צווי ההעברה והמסירה ההם היו מנוסחים בצורה סתמית וכללית:

 ״כל נייר־ערך מניירות־הערך המתוארים בתוספת מועבר בזה
 ן לשריהאוצר וכוי.״

 ״כל בעל של נייר־ערך ימסור, תוך 7 ימים את נייר־
 הערך לבנק לאומי לישראל בע״מ ובו׳.״
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 נוסחם המילולי של הצווים לא סבל, איפוא׳ כל חלוקה שכזאת׳ ואף־על־פי־בן לא פסל
 אותם בית־המשפט מכל ובל, אלא השאיר אותם בתקפם לגבי אותו קטע עניני — ״ניידות־
 ערך זרים השייכים לתושבים מקומיים״ — שהיה ״טמון בחובו״ של הצו, ואשר ביחס אליו
 מוסמך היה שר־האוצר להוציא צווים כאלה. הווה אומר: נעשתה כאן, מטעמי חוק ומשפט,
 חלוקה פנימית־ענינית אשר, מבחינה לשונית־חיצונית, בעצם ״עיקמה את הכתוב״ והוסיפה

 לו.גופך משלה.

 והוא הדין ממש, בלי ״קב חומטין״ כלל. גם בחוק הנדון לפנינו. שם בצווי שר־האוצר,
 הוכנסה אבחנה בין תושבי הוץ־לארץ ותושבים מקומיים! כאן, בחוק־העזר התל־אביבי, אנו
 מכניסים אבחנה בין ״טוענים״ ו״לא־טועגים״. שניהם — גם חוק־העזר וגם צו־שר־האוצר
 — הם ״תקנות בעלות פועל תחיקתי״ הצריכות פרסום לפי סע־ף 17 של פקודת הפרשנות
 (השווה פםק־ייינו המנחה של השופט זוסמן ב־ע״פ 213/56, היועץ המשפטי נגד אלכסנדרו־
 ביץ, ״פסקי־דין״, כרך יא^ ע׳ 695, (4]); שניהם ״אין כוחם אלא בפה״ וב״דיבור״'היוצא
 מלפני הרשות: ומכיון שהשאלה יה קא עסקינן היא: אם ״פלגינן דיבורא" או לא׳ הרי
 אין כל נפקא מינה בדבר, שיש הבדלימה ב״עצמה״ התחיקתית של השנים הללו. לכן גם
 אם נניח — ואיי כשלעצמי כלל לא הודיתי בכך — כי לגבי ה&וג הראשון (״הטוענים״)
 אין תוקף להוראת סעיף 4 (א) של חוק־העזר דנן. הרי לגבי השני (״הלא־טוענים״) היא,

 על־כל־פנים, בשרה ובעלת תוקף חוקי.

 19. ואם כך הדבר, הרי הגענו לפתרון פשוט בתכלית — ממש ״כביעתא בכותחא׳׳ או
 בביצתו של קולומבוס — של בעיית ההחרמה הנ״ל, עד כמה שהיא נוגעת למקרה שלפנינו,
 ומקרים אחרים דוגמתו. המבקש לא טען כי הבשר שהוחרם אינו נבלת חזיר, או שלא
 נועד למכירה בשטח שיפוטה של עירית תל־אביב. הוא אך טעו — וגם זה כנראה רק
 לאהר מעשה, מפי בא־כוחו — כי החלקים המוחרמים אינם ״בשר חזיר״ במובן הטכני,
 המשפטי, של המונח. טענה זו נשקלה על־ידינו ונמצאה חסדה, מאד מאד חסרה, ולכן לא

 היה כל דלם ודופי בהחרמה הנ״ל.

 על יסוד כל האמור סבור אני, כי יש לבטל את הצו־על״תנאי שניתן נגד המשיבה.

: חברי הנכבדים מיצו את הבעיות שנתעוררו לפנינו עד תומן׳ והקלו  וזשופט זוסמן
 על מלאכתי.

 גלוי וידוע לכל, כי בחוקקו את חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז־
 1956, שיווה המחוקק לנגד עיניו את ההשקפות השונות הרווחות במדינה, הסותרות זו את
 זו בתכלית! מקצת הציבור שואפים ליתן למדינה צביון יהודי־דתי ולחרות אה איםור החזיר
 בספר החוקים של המדינה, ומקצתו סוברים, כי לא מן הראוי להתערב בחיי הפרט, ולכפות
 על הציבור אורח חיים אשר אינו מקובל על הכלל כולו. נובח השקפות מנוגדות אלה הגיע
 המחוקק לפשרה: לא הטיל איסור בממדים כל־ארציים, אך את הרשויות המקומיות הסמיך,
 בתחום שיפוטן, לאסור גידול חזיר והחזקתו, וכן מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים

 לאכילה.
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 2. שני חברי הנכבדים הגיעו, כל אחד על־ פי דרכו, למסקנה כי בנקטו לשון ״בשר
 חזיר״ בחוק הנ״ל, התכוון המחוקק לכל חלקי הגופה הכלולים באיסור הדתי. הנשיא הנכבד
 הראה, כי בהקשר אחר תהא למונח ״בשר״ משמעות אחרת ומצומצמת יותר, אך בחוק
 ההסמכה איסור גידול החזיר ומכירתו מטעמים של דת ומסורת, הדעת נותנת, שהגדרתו
 של ״בשר חזיר״ תהא תואמת את ההשקפה הדתית שנקלטה באותו חוק! משום כך חייבים
 אנו לפרש את החוק כך, שכל האםור באכילה לפי הדת, בהיותו בשר חזיר׳ ייחשב כ״בשר

 חזיר״ בחוק האמור.

 3. אגב קבעו כך, התריע חברי הנכבד, השופט זילברג, על השימוש בכללי'הפרשנות
55i15/56 , המקובלים, השאובים ממקור אנגלי. בנדון זה כבר הבעתי את דעתי ב־בג״צ 

 והטעמתי שתיים אלה:

 ראשית: דרכו של נסח החוקים הישראליים, להוסיף ולהשתמש, בשעת הצורך, במו
 שגים השאולים .מן.המשפט האנגלי, כשהם לבושים לבוש עבדי, ואך טבעי הוא, שהפרשן
 הישראלי יסתייע בכללי הפרשנות של אותו המשפט, כאשר.עשו חברי הנכבדים, ר!שו9טימ
, בדונם (9/51S (,6 טין. זילברג ו־שדשבסקי, בשלושת פםקיידיניהם המאלפים ב־המרצת!! 

 בחוק נכסי נפקדים, תש״י־1950.

ית: מקצת מכללי הפרשנות האנגליים קובצו בפקודת הפרשנות, וזו לא רק שלא  שנ
 בוטלה'עם קום המדינה, אלא היא זכתה להיות הראשונה .מפקודות המנדט, שנוסחה.תת

 . פרסמה מחדש, בתוקף סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ה־1948.
 רחוק אני מלזלזל בערכו של המשפט כאהד מנכסי התרבות של אומה, אולם נראה
 לי, כי דוקא כללי הפרשנות עשויים יותר מכל דין אחר לאחד את העמים מאשר להפריד
 ביניהם, הלא כללים אלה אינם אלא מכשירים לגילוי כוונתו של המחוקק׳ והיסודיים שבהם,
 כגון הקל־וחומר, ההיקש, מכלל לאו אתה שומע הן, הוכתבו למשפט על־ידי ההגיון והשכל

 הבריא. עם ?עם ומשפטו, אך האם גם ההגיון הוא נכסה של אומה אחת דוקאי
 יהא הדבר אשר יהא, מי שדורש מאתנו לנטוש את כללי הפרשנות המקובלים, חייב
 להראות לנו, כיצד נמלא את החלל שייווצר על־ידי כך, וכל עוד לא אדע את התשובה על

 שאלתי זו, חוששני, שאהיה נאלץ לנהוג באשר נהגתי עד כה.
 • אך כבר אמרתי ב־בג״צ 15/56, נ5], הנ״ל, כי מקום בו עלה בידי השופט לגלות
 בכתוב את כוונת המחוקק, יפסוק הוא כאשר ציווה המחוקק! ושום כלל של פרשנות —
 אנגלי או אחר — לא יעמוד לו כמכשול על דרכו. והנה, בענין העומד לפנינו היום לא
 נחלקנו בדעותינו, כאשר פירשנו את המונח ״בשד חזיר״ בחוק הנ״ל, והגענו שלשחנו

 למסקנה אחת. ״עבודה זרה״ שעשיתי, שמא לא תמיד היא מחטיאה ?

 4. השאלה השניה.היא: כלום הורג סעיף 4 לחוק־העזר מתחום כוחות העיריה, שהוענקו
 לה על־ידי סעיף 3 לחוק הנ״ל, באשר מפקח עירוני הוסמך בו לבצע את ההחרמה ? וכך

 אומר סעיף 3 הני׳ל:

 ״פטקי־ליך, כרך יב, תשי״זז/תשי״ט־1953 1077
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 ״הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1׳ רשאית היא
 לקבוע בחוק־העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם של חזיר, וכן
 של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה, אשר

 ההגבלה או האיסור חלים עליהם.״

 סעיף זה מציב אמנם לפנינו בעיות קשות ומסובכות של פרשנות: בטוחני, שאילו נתן
 הנסח את דעתו על גורלו של שופט, שבחלקו נפל לפרש את הסתום, היה משתדל לומר את
 דברו ביתר בהירות, והשאלה הנוגעת לעניננו היא רק אחת מני רבות העולות מן הכתוב. כך
 למשל, מדובר ב״בדיקתם, עיקולם והחרמתם של בשר חזיר או מוצרי אוכל של
 בשר חזיר הנועדים למכירה״, והמלים ״הנועדים למכירה״ מסייגות כאחת — כף נראה
 הדבר — את שלוש הפעולות המפורטות בסעיף, היינו, בדיקה, עיקול והחרמה. נמצא:
 אין העיריה רשאית להורות על בדיקת בשר חזיר או מוצריו אלא אם היו אלה נועדים
 למכירה, כאילו לא לשם גילוים רשאית העיריה לבדוק, אלא רק לאחר שכבר נתגלו
 ונקבעו כבשר חזיר הנועד למכירה. בדיקה אחר שהגיע לידי הפקח בשר חזיר הנועד
 למכירה, ולא: בדיקה, אס מה שהגיע לידי הפקח בשר חזיר הוא, ואם הוא נועד למכירה.
 כיצד ידע פקח עוד לפני הבדיקה אם לפניו בשר חזיר או מוצרי אוכל שלו הנועדים למכי
 רה י שאם אין הדבר כך, אינו רשאי כלל לגשת לבדיקה. ואם תאמר, לא כלשון בני־אדפ
 דיברה תורה, אלא ״בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה״ פירושו,
 לענין הבדיקה, ״טובין אשר יש חשש סביר, כי בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר
 הנועדים למכירה הם״, הרי משמעותן של אותן המלים, לענין ההחרמה, שוב לא תהא
 .״חשש סביר״, שכן בעוד שהחשש בלבד יכול לשמש עילה לבדיקה, לעולם לא יהא עילה
 להחרמה. אמור מעתה: מלות־הסייג ״בשר חזיר וכוי הנועדים למכירה״, לגבי שלושת
 הדברים עליהם הן מוסבות. בדיקה, עיקול והחרמה, אין משמעותן אחת ויחידה בבל מקום,

 יהמחוקק לא דייק בלשונו.

 5. הקושיה בעניננו עולה מן המלים ״הנועדים למכירה״. לפי סעיף 1 לחוק הנ״ל
 הוסמכה העיריה להטיל איסור על מכירת ,,בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה״, ואילו היה
 נאמר בסעיף 3 ״החרמתם של בשר חזיר ומוצרי אוכל של בשר חזיר שההגבלה או
 האיסור חלים עליהם״, בלא הוספת המלים ״הנועדים למכירה״, לא היה איש מטיל ספק
 בכך, שההחרמה לא תבוא אלא עקב עבירה על ההגבלה או האיסור. אך ההגבלה והאיסור
 גופם אינם אלא הגבלה או איסור על המכירה ואין לך עבירה עליהם אלא אם נמכר הבשר:
 אילו התכוון המחוקק להחרמה עקב המכירה׳ לא היה, איפוא, צורך בהוספת המלים

 ,,הנועדים למכירה״.

 הודגש לפנינו, כי ״הנועדים למכירה״ נאמר, ,,אשר נמכרו״ לא נאמר, אולם אין קושי
 לתרץ קושיה זו: אמנם מדבר הכתוב בבשר האסור במכירה — לרבות הצעת מכירה
 והצגה למכירה, כאמור בסעיף 1 לפקודת הפרשנות — אך בכך לא מיצינו את כל האפ
 שרויות של עבירה על החוק: מכוח סעיף 2 לפקודת שיפוט בתי־משפט השלום, 1947,
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 וסעיף 29 לפקודת החוק הפלילי, 1936, גם הנםיון למכור — לרבות הנסיון להציע למכירה
 והנםיון להציג למכירה — עבירה הם מ1״פי 1/41, 93)), ואף הקושר קשר למכור צפוי
 לעונש, כפי שנקבע בסעיף 35 לפקודת החוק הפלילי, 1936 ! בכל המקרים האלה לא נמכר

 הבשר, ואילו אמד המחוקק ״אשר נמכרו״ לא היתה כאז החרמה.

 אולם חברי, השופט זילברג, שכבעני, כי המלים ״הנועדים למכירה״ רומזות בהכרזו
 לעתיד, ואולי דוקא משום לשון הווה שנקט המחוקק, לפי שזו רומזת לפעולה או תכונה
 שעודנה נמשכת, ולא למעשה שתם ונשלם. בא־כוח המבקש הציע הסבר אחר, ומוכן אני
 לקבלו אך אין בכך כדי לחתוך את הדק לטובתו. הוא אמר, כי מלים אלה — מלות צמצום
 הן, הבאות למנוע את ההחרמה למן הרגע בו עבר הבשר לרשות הקונה, וההועדה למכירה
 כבר בוצעה, ואינה קיימת עוד. ההסבר נראה לי גם מהטעם שצריכת הבשר לא נאסרה,
 ומשום כך זה אך הגיוני, שלא תבוצע החרמה, כשהמצרך נמצא כבר בידי הצרכן. אך בשר
 שכבר במכר מכירה של ממש, והוא עודנו ברשות המוכר, מפני שהקונה טרם נטל אותו,
 גם עליו אין לומר כי עודנו ״נועד למכירה״, והכל מסכימים כי במקרה כזה, בו נעברה
 עבירה, ההחרמה תחול. משום בך חייבים אנו להסיק, כי המחוקק התכוון ל״החרמת־מנע״,
 באשר טען בא־כוח העיריה־המשיבה, שעליה מוסמכת העיריה להורות והיא תחול למן

 הרגע בו הועד הבשר למכירה, ולפני שנעברה לגביו כל עבירה על חוק׳העזר•

 6. ובזה הגענו אל השאלה השלישית: כלום מוסמכת העידיה, בתוקף סעיף 3 הנ״ל,
 לקבוע כי פקח עירוני יחרים את הבשר, ויפקיע בדרך זו את רכושו של האזרח ללא כל
 הליך משפטי ? שני חברי הנכבדים תמימיידעים, כי אין דרכו של המחוקק לפגוע בגופו של
 האזרח, או ברכושו, בלא בירור משפטי אשד אליו הוזמן האדם, כדי שיוכל להשמיע את
 דברו. מדינת ישראל, נאמד במגילת העצמאות, ״מושתתת על יסודות החירות, הצדק
 והשלום״? מלים אלה היו מתרוקנות מתכנן ושלטון החוק היה מתמוטט, לולא הניחה
 הרשות עקרון זה נר לרגליה. אלא שרשאי המחוקק הכל־יכול להתיר את הפגיעה באזרח

 ללא דין וללא דיין, אך האם עשה כן בענין העומד לפנינו י
 על שאלה זו עונה אני בלאו מוחלט.

 7. נוכח הכלל האמור של שלטון החוק, מוטל על המשיבה, הטוענת ליוצא מן הכלל,
 נטל הראיה — אם מותר לי לשאול מונח זה ממסכת אחרת — ועליה להוכיח, כי אמנם
 הוסמכה בסעיף 3 לנהוג כאשר נהגה. עצם היות ההחרמה מינהלית, אינו מוכיח ולא כלום,
 ודוגמה אחת תוביח: טובין מוברחים מחול טיט מכוח החוק, לפי סעיף 204 לפקודת המכס,
 אפילו לא הובא אדם לדין בענין ההברחה, אף סעיף 192 לאותה פקודה מעביר את תהליך
 ההחרמה לאפיקים של בידוד משפטי. אמת, אף כאשר לא נאמר הדבר בפירוש, אלא
 שבהכרח משתמעת מן החוק כוונת המחוקק ליטול מן הנפגע את זכותו לבירור משפטי,
 יהא די בכך, אולם בבואנו לבחון את חוק ההסמכה כדי לגלות בו את מצוות המחוקק, מן
 הראוי שנשוב לרגע קט לרקע ההיסטורי של דבר החקיקה וניחן את דעתנו על כך, שכוונת
 המחוקק היתה לפשרה בין שתי השקפות עולם הנוגדות זו את זו, ואף אחת מן השתיים
 לא נדונה על־ידיו לביטול. מן המפורסמות היא׳ כי חלק מן האוכלוםיה חתר לקראת הטלת
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 איסור יגמור, כדי שיעלה משפט המדינה בקנה אחד עם המסורת׳ אילם המחוקק לא נאות
 להתכחש לאותו חלק מן הציבור שראה בכך משום כפיה מטעמי. דת או מסורת. שני
 ״מחנות״ אלה מצדדים בהשקפותיהם הם, אך המחוקק חפץ ביקרם של שניהם״ ואין האחד
 נדחה ובטל כולו בפני השני. ראוי, איפוא, לפרשן, שלא יעלים עין מן העובדה הזו שמא
 תעביר אותו קיצוניותה של השקפה זו או אחרת על דעתו, והוא יגלה בחוק נסתרות שכלל

 אינן מצויות בו•

 אזרח דתי של תל־אביב ימצא אמנם בעירו את אורח החיים הרצוי לו, ובשר
 חזיר לא יימכר בה, ואף לא יוצג ולא יוצע למכירה׳ וגם חברו החילוני מגבעתיים, שחצה
 את גשר מוםררה כדי לבקר אצלו — נאמר לנו כי בגבעתיים לא הוטלו לא איסור ולא
 הגבלה — חייב להשלים עם הגבלה שאינה נוהגת בעירו. ואולם כאשר ישיב אותו תל-
 אביבי לחברו את ביקורו בגבעתיים ויצא מחוץ לתחום, חייב הוא להשלים עם הצגת בשר
 החזיר לעיני הכל, בחלונות הראווה של גבעתיים, והדבר הוא ודאי למורת דוחו. אך מידה
 של סובלנות הדדית מונחת ביסודו של החוק. לא זו אף זו, מי שמחזיק בשר חזיר בתל־
 אביב גופה, ועוסק באותה עיר בייצור מוצרי אוכל הנועדים למכירה בגבעתיים, החוק
 אינו מונע בעדו לעשות כן, שבן ״ההגבלה או האיסור החלים״, מכוח החוק, עקב דבר
 חקיקה של מחוקק-לא־ריבוני, כגון עידית תל־אביב, אינם אלא הגבלה או איסור לגבי
 מכירה בתחום שיפוטו של אותו מחוקק (סעיף 99 (6) לפקודת העיריות, 1934). שאם לא
 תאמר כן, אווירון החג בשמי תל־אביב בדרכו מטהרן לפריס, לפני רדתו בתחנת־בינייס
 בלוד, והוא מוביל מטען של חזיר הנועד למכירה בצר5ת, יהא שוטר בשדה התעופה רשאי
 לעלות על האווירון ולהחרים שם את המטען. ואם גם עירית לוד הנהיגה את האיסור,
 יתייצבו ליד האווירון נציגיהן של שתי רשויות מקומיות שיתחרו ביניהן בתפיסת המטען.

 העולה מן האמור, כי חומרת האיסור הדתי אינה עשויה להיות מורה דרך, ואין היא
 משמשת ראיה, שאמנם היה מנוי וגמור עם המחוקק לבטל זכות־יסוד של ״המחנה״ השני
 ולהכשיר החרמת רכוש יקר־ערך והשמדתו בדרך מקוצרת, ללא בירור משפטי. נהפוך
 הוא: מסקנה זו היתד, מערערת את שיווי המשקל שהקים המחוקק על־ידי שחילק את הארץ

 לתחומים שונים, ואת החזקתו של בשר חזיר לא אסר בשום מקום.

 8. בא־כוח המשיבה הפנה את שימת־לבנו לסעיף 6 לפקודת בריאות העם (תקנות
 בנדון צרכי מאכל), 1935, כפי שהוחלף על־ידי החוק לתיקון הפקודה הנ״ל בשנת 1949,

 ובו נאמר:

 ״כל רופא של.הממשלה או של רשות מקומית, או רופא וטרינרי של
 הממשלה או של רשות מקומית, שמצא כי מזון פלוני המוצג למכירה עלול
 להזיק לבריאות אדם או שהוא בלתי ראוי למאכל אדם, מחמת רקב או
 הזדהמות או מחמת כל סיבה אחרת, רשאי לפסול מזון כזה ולצוות להשמידו

 או למנוע באופן אחד את השימוש בו כמאכל,״
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,white v. Redfem; (1880) ,(14)ואמנם הורה בית־המשפט, לגבי סעיף דומה, בעגין׳ 
 כי רשאית הרשות לפסול ולהשמיד את המזון בלא הזמנת בעליו. ואולם אין הנדון דומה

 לראיה.
 נימוקה העיקרי של ההוראה האמורה היה הסכנה הצפויה לבריאות הציבור, המצריכה

 נקיטת.אמצעים מידיים, ואילו המקרה שלפנינו נשתנה מהמקרה ההוא בשניים לפחות.
 מ

 ראשית, מזון'העלול להזיק לבריאות העם בתל־אביב, עלול להזיק לבריאות העם
 בגבעתיים ובכל אתר ואתר, שכן הסכנה היא כללית, ואינה כרוכה במקום פלוני, אך בשר
 חזיר שאסור במכירה בתל־אביב אינו אסור בגבעתיים, ו״הסכנה״ הצפויה לאוכלוסיה בתל־
 אביב ושאף בה לכל הדעות, החזקתו מותרת — אינה יכולה לשמש צידוק לנקיטת אמצעי

 3 דרסטי, יוצא מגדר הרגיל.

 שנית, הכוח להחרים הופקד בידי רופא או רופא וטרינרי — ודוק: לא בידי,כל רופא
 או רופא וטרינרי, אלא רק רופא או רופא וטרינרי ממשלתי או עירוני, שאומנתו בבדיקת
 מצרכי מזון. ואילו כאן נתמנה פקח עירוני להחרים את הבשר. נניח, כי בקיאותו של.הפקח
 .I עומדת לו כדי שיוכל להיווכח אם היה הבשר בשר חזיר אם לאו, אך כשתפס מוצרי אוכל,

 כגון נקניק, האם דומה הוא לרופא או לרופא וטרינרי, והאם יעלה על הדעת שגם לגביו
 יהא הוא הפוסק, אם מבשר חזיר מורכב המוצר או מבשר אחר י גדולה מזו: ראינו, כי
 אין עילה להחרמה אלא אם־ כן היה הבשר נועד למכירה בגבול שיפוטה של עירית תל־
 אביב, וההועדה למכירה תהא לפעמים מן הדברים שבלב, שאף הם דברים כאן. מטען של
 T בשר על משאית החונה ברחוב, על־יד הגבול שבין תל־אביב וגבעתיים, כלום פקח עירוני

 מומחה לקביעה אם הועד הבשר למכירה בגבולותיה של תל־אביב דוקא ?

 שאלות אלה, וכיוצא באלה, עלולות להתעורר עקב השימוש בכוח להחרים. לא מצינו,
 כי המחוקק הלביש פקח באיצטלה של שופט, כדי שיפסוק בהן, ויכריע בין האזרח ובין

 ה העיריה.

 9. כיצד משקיף המחוקק על החרמת רכוש או הריסתו, כשאין בו סכנה הצפויה לציבורי
, T . . , S L)1853(Cooper v. Wandsworth Board of Works; ,)21( ,279. פסק־הדין בענין 
 משיב על כך תשובה, ועד כמה שעלה בידי לגלות, הוא הקרוב ביותר לעניננו. התובע היה
 ן קבלן למינים, שהקים מבנה בעיר פלונית. חוק הפרלמנט חייב כל בונה ליתן לרשות
 המקומית הודעה מוקדמת של שבעה ימים, לפני התחלת העבודה, ולאחר מכן היה עליו
 להקים את הבנין בהתאם לדרישת הרשות! ולא, תהא רשאית להרוס את הבנין. הרשות
 המקומית לא קיבלה את הודעת התובע, אשר, לפי טענתו של זה, נשלחה אליה, ובהגיע
 הבנין לקומתו השניה, הופיע במקום מהנדס העיר עם 30 פועלים, ואלה הרסו את הבנין.

 ן אמד בית־המשפט, שים,(21), ב־ע׳ 279 :

"The contention of the plaintiff is, that the powers granted 
by that statute are subject to the principle that no man is to be 
deprived of any part of his property without an opportunity being 
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afforded him of being heard It is clearly a power carrying• 
with it enormous consequences and it seems to me that 
it is a power that may be carried to a most pernicious extent, 
and ought to be qualified by the restriction which this court is 
going to put upon it. The board must give notice, to enaWe the 
party concerned to be heard; he may have many reasonable ex¬
cuses, and I cannot see any disadvantages that the board would 
suffer by allowing him to be heard, but I can see great dis¬
advantages that might arise by the adoption of an opposite 
course." 

 הוא הדין בענין אשר לפנינו, הכנסת הסמיכה את המשיבה להורות על החרמת הבשר,
 אך ״החרמה״ מה פירושה י פירוש הדבר, שהרשות מוסמכת ליטול את רכושו של האזרח,
 להפקיעו מידי בעליו, ולהקנותו לעצמה, אך זכות הקנין שלה ברכוש המוחרם תהא תלויה
 בכך, שההחרמה נבדקה ואושרה בהליך המשפטי׳ או לפחות, שהאזרח הנפגע יכול היה
 לדרוש את הבדיקה בהליך משפטי. כמו שאמר בית־המשפט העליון של ארצות־הברית

: S.Ct10 , )1890(United States v. Stowell; . 245 ,)23( ,247, בענין 

"The right to property then vests in the United States al-
though their title is not perfected until judicial condemnation." 

 סעיף 4 לחוק קובע את ענשו של מי שעבר על חוק־העזר, ופירושו עונש שיוטל אחרי
 בירור משפטי. כגופו של אדם כן גם רכושו חסין ומוגן מפני הרשות, ולא ייפגע אלא
 בהליך משפטי. אמור מעתה: אף החרמה פירושה — החרמה בהליך משפטי כמו שנתבאר.

 10. טוען בא־כוח המשיבה: אין העיריה רשאית להרהיב את סמכותם של בתי־המשפט
 אשר במדינה, ומשום כך, כאשר הוסמכה לקבוע הוראות בדבר ההחרמה, המחוקק המסמיך
 פטר אותה, מכללו של דבר, מן הזיקה לבית־המשפט. אילו נבצר היה מן העיריה לקבוע
 הליך משפטי לענין ההחרמה, כי אז היה אמנם הדבר משמש סימן שהטענה בדין יסודה.
 אולם, על אף שסמכותם של בתי־המשפט אינה ניתנת לקביעה על־ידי רשות. מקומית,
 אינני רואה מה מנע מן העיריה להשלים את תהליך ההחרמה על־ ידי קביעת בדיקה מש

 פטית, וכמה וכמה דרכים היו לפניה לשם כך.

 ראשית: כאשר יצא חוק ההסמכה, שנתפרסם ברשומות ביום 6.12.56, הי־ סימן 39
 לדבר־המלך־במועצה עדיין בתקפו, ואפשר היה להרחיב את סמכותו של בית־משפט השלום
 בתקנות בית־משפט, אילו ביקשה רשות מקומית משר־המשפטים להסמיך שופט־שלום
 לדון בענין ההחרמה לאחר שקבעה כזו בחוק־העזר, אינני מפקפק שהשר היה נעתר לה.

 שנית: ראינו, כי ההחרמה פועלת בהקניית הרכוש המוחרם לרשות, והוא קם, מכוח
 ההחרמה׳ לקנין הרשות. אין כל מניעה לכך, שהעיריה תוכיח את זכות הקנין שלה על
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 דרך של תביעה משפטית, בבית־משפט השלום או בית־המשפט המחוזי. אף בפקודת המכס
 הורה המחוקק על החרמה, אך את השיפוט בענין ההחרמה לא הפקיד בידי פקיד המכס,
 אשר אומנותו בענין גילר הברחות בוודאי שאינה נופלת מאומנותו של פקח עירוני בענין
 קביעת הועדתו של בשר חזיר למכירה; אלא לפי דרישת בעל־הטוב׳ץ, חייב גובה המכס

 להביא את הענין להכרעת השופט, כאמור בסעיף 192 לפקודת המכס.
 ואף בענין ההחרמה דנן בך. הסמכה לקביעת הוראות בדבר ההחרמה פירושה —
 הסמכה לקביעת הוראות בדבר ההחרמה, כדרך שהרשות נוהגת בהחרמה של רכוש, והעיריה
 אינד, צריכה להוסיף לשם כף סמכויות חדשות לבתי־המשפט. יכלה היא, למשל, לקבוע
 בחוק־העזר נוהל של בידור משפטי, כדרך שנקבע בסעיף 192 לפקודת המכס, היינו שתגיש
 בעצמה תביעה לבית־המשפט המחוזי או לבית-משפט השלום, הכל לפי הענין, או שהנפגע
 יהיה רשאי להגיש את תביעתו, תוך המועד שייקבע, ולא, תחולט זכותו, ובלבד שאף במקרה

 אחרון זה יהא עליה, על העיריה, להוכיח את עילת ההחרמה.
 אף לגבי חוק־ עזר עירוני הקובע החרמה שאינה חייבת בדיקה בהליך משפטי, ומבוצעת
 ללא שמיעת הנפגע, תופס הרעיון שהובע. בבית־משפט זה ב־בג״צ 7/40, נ6). באותו ענין
 נעצר אדם בתוקף תקנה. 111 לתקנות ההגנה, 1945, והוא קבל עלי כך, שלא.נתמנתה הווע
 דה המייעצת לפניה רשאי הוא, בהתאם לתקנה הנ״ל, להשיג על צדהמעצר• ביתימשפט
 זה פסל את צו־המעצר, והורה, כי מינוי הוועדה היה בבחינת תנאי קודם לשימוש הרשות
 בתקנה האמורה. קל־וחומר בענין ההחרמה, כשהרשות זקוקה לבדיקה משפטית, או לפחות,

 האפשרות של בדיקה משפטית, לצורך רכישת קנין במוחרם.

 11. נרמז על כך, בי סעיף 4 לחוק־העזר יכול לעמוד לפחות כלפי אדם, אשר לא כפר
 בכך, כי המוחרם היה בשר חזיר או מוצר אוכל של בשר חזיר, הנועדים למכירה! בעוד
 שיבוטל לטובת מי שמיחה בידי הפקח׳ וטען שרכושו אינו ניתן להחרמה. דעה זו אין

 לה םמוכין, לא בתקדימים ולא בעקרונות התחיקה.

 ראשית, אינני בטוח כלל, שאף בשינוי הנוסח המוצע לא היה חוק־העזר נפגם! ייתכנו
 מקרים שבעל הבשר לא ידע על ההחרמה, ורכושו הושמד! כיצד ישמיע את דברו וימנע

 את ההחרמה?

 שנית: אמנם, כאשר נמצא רק מקצת חוק־העזר, או מקצת הסעיף שבחוק־העזר, פסול,
Strickland v. :והחוק ניתן לחלוקה, יבטל בית־המשפט את הפסול ויקיים את השאר 

. L . T 7 4 , )189619( ,137. Hayes; ( ) 
 כן גם אנו איננו פוסלים את חוק־העזר הנדון בכללותו, ואפילו לא את סעיף 4 שבו
 כולו. משל למה הדבר דומה? לחוזה שנעשה בין שני צדדים ותנאי אחד שהותנה בו

 פסול אך ניתן לחלוקה מן השאר.
 לא כן דינה של הוראה בחוק־עזר שנמצאה כולה פסולה׳ אלא שאילו חקקה העיריה
 הודאה אחרת תחתיה — היתה זו כשרה. החלפת ההוראה הבטלה בהוראה אחרת היא מעשה־
 חקיקה, והשופט לא יטול לידו את סמכותו של המחוקק ולא יעשה את מלאכתו של זה.
 משל למה הדבר דומה י לחוזה שנעשה בין שני צדדים, והוא כולו פסול! במקרה כזה לא
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 יערוך בית־המשפט לצדדים חוזה אחר תחת זה שהם עשו. כיצד היתה העיריה נוהגת ואיזו
 הוראה היתה מתקינה לו ידעה על בטלות ההוראה הנוגעת להחרמה, ואס שר־הפנים היה
 מאשר את ההוראה בנוסחה שעכשיו הוצעה, אלה הן שאלות נכבדות שאת התשובה עליהן

 אין אנו יודעים, ואין אנו רשאים להשיב עליהן על דרך של ניחוש.

 שני התקדימים, [17], 830 .יל..! 5 ,(1862) ;116¿!״!,! .v •מ ויבג׳יצ 279/51, ״פסקי־
 דיך, כרך ו, ע׳ 945, 73), אינם תומכים בפתרון המוצע. בענין, [17),110)31,1111 אםר חוק־
 העזר על הוצאת סוסים למרעה במקום פלוני, וקבע עונש למי שעובר על האיסור, וכן על
 בעליו של הסוס. כך אמר המחוקק, ומשפסק בית־המשפט, כי אין בכוחה של הרשות להטיל
 עונש על בעל הסוס, קיים את חלקו של חוק־העזר, שהיה מופנה כלפי מי שהוציא את

 הסוס למרעה: לא היה זה אלא אותו תהליך של הפרדה בין הפסול והכשר.

 ב־בג״צ 279/51, נ7), הנ׳׳ל, פסל ביתיהמשפט צווי־העברה וצווי־מסירד, של שר־
 האוצר, שהוצאו מכוח תקנה 7 לתקנות ההגנה (כספים), 1941, במידה שהתייחסו לניירות־
 ערך זרים, שהיו שייכים לתושבי חוץ, וקיים את הצווים במידה שנגעו לתושבי הארץ.
 שוב נהג בית־המשפט לפי העקרון של הפרדה וחלוקה, אמנם לא חלוקה תחבירית, אך אין
 צורך שתהא החלוקה דוקא תחבירית, אלא חלוקה על דרך של צמצום השטח בו השתרעו
 הצווים. אילו התיימרה עירית תל־אביב, לחוקק חוק־עזר שיחייב בתל־אביב וגם
 בגבעתיים, היינו פוסלים את חוק־העזר לגבי גבעתיים- והיינו מקיימים אותו לגבי שטחה
 של תל-אביב. אך מכאן אין להביא ראיה, שאילו נפסלו צווי השר לחלוטין, היה בית־
 המשפט עוסק לא בחלוקה אלא בחקיקה, היה מנסח לשר במקום הצווים שהוצאו, צווים

 אחרים שלא הוציא, כדי לפסוק בענין שלפניו כאילו הוצאו.

 לעומת זאת נראה לי, כי פסק־הדין בענין, (19), 1!מ&^0מ81, המאשר את עקרון
 החלוקה בין הפסול והכשר, שולל בעליל את הרעיון של תחליף־חקיקה על־ידי בית־המש־
 פט. סטריקלנד הואשם בעבירה על חוק־עזר, אשר תקפו היה תלוי בכך — מפני ההגבלה
 שנקבעה בחוק המסמיך — שמעשה העבירה ״היה עשוי להרגיז את הציבור״. בית־המשפט
 קבע כעובדה, כי אמנם בוצעה העבירה במעמד קהל רב, ומשום כך היתד, עשויה לגרום
 הרגזה, אף־על־פי־כן זיכה את הנאשם, משום שמצא כי חוק־העזר נפסל עקב חריגה מן
 הסמכות בעטיה של השמטת האלמנט של הרגזת הציבור מהגדרת העבירה. שינוי קל בלשון
) נשם, (19), ב־ע׳ 139), היה מציל את תקפו 1 ^ 6 . 1 ^  חוק־העזר, אמר השופט לינדליי (

 אך הוא סירב לנהוג כאילו המלים ״עשוי להרגיז את הציבור״ היו כתובות בו.

 הסיכום: בהורותו על החרמה ללא הליך משפטי, חרג סעיף 4 לחוק־העזר ממסגרת
 הכוחות שהוענקו לעיריה על־ידי סעיף 3 לחוק ההסמכה, אך מהטעמים המפורטים בסוף

 פםק־הדין של הנשיא הנכבד גם אני בדעה שאין צורך לעשות את הצו־על־תבאי החלטי.

 הוחלט לדחות את הבקשה ולבטל את הצו־על־תנאי.
 כל צד ישא בהוצאותיו.

 ניתן היום, כ״ח בתמוז תשי״ח (13.7.1958).
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