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 גומלין באיסלנד
 בתחילת השנה האקדמית חזרה
 לארץ קבוצה של שמונה סטודנטים
 בבית־הספר למשפטים במכללה

 למינהל לאחר ביקור באיסלנד.
 זהו ביקור גומלין שנערך על פי
ן  הזמנתו של פרופ׳ סטפנסו
 וסטודנטים למשפטים באוניברסיטת
 ריקיאויק באיסלנד. בשעתו שהו
 הסטודנטים האיסלנדים בארץ כ-10
 ימים, התארחו בבתי הסטודנטים
 הישראליים, שמעו הרצאות מגוונות
 בנושאי משפט ונערכו להם קבלות
 פנים בבית-המשפט העליון, בביתו
 של עו״ד ג. נשיץ, קונסול כבוד

 של איסלנד בישראל ובביתו של פרופ׳ דניאל פרידמן, דיקאן בית-הספר
 למשפטים.

 הקבוצה הישראלית התקבלה בחום ובלבביות ונפגשה במהלך הביקור עם
 ראש ממשלת איסלנד, מר דוד אודסון, עם רקטור אוניברסיטת ריקיאויק,
 עם נשיא בית־המשפט העליון, השופט הרלדור הנריסון, עם שר החינוך,
 ביורן בארנםון ועם קונסול הכבוד של ישראל באיסלנד. כן נערכה למשלחת
 קבלת פנים בפרלמנט האיסלנדי. הביקור ופרטיו דווחו בהרחבה בעיתונות
 המקומית. אל הקבוצה התלוו פרופ׳ דניאל פרידמן וד״ר תמר גדרון. האירוח
 של הסטודנטים בבתי מארחיהם האיםלנדים, הבילויים בצוותא וקבלות
 הפנים המרשימות תרמו ליצירת קשרים חמים, וכבר עתה שוקדים הסטודנטים

 הישראלים על תוכניות להעמקתם.

 מקבלים נקודות זכות השקולות למקצוע
 בחירה םמסטריאלי. המרצים האנגלים ציינו

 לשבח את רמתם הגבוהה של הסטודנטים.
 כמו כן נערכו לסטודנטים סיורים בלונדון
 באתרים בעלי משמעות היסטורית־משפטית
 ובערכאות השיפוט השונות בעיר זו. בסיום
 הקורס נסעו הסטודנטים לסיור באוניברסיטת
 קימבריג׳ שבה נערכה להם קבלת פנים

 חגיגית.

 |קיץ בלונדון
 בקיץ האחרון סיימו בהצלחה 15 סטודנטים
 מבית־הספר של המכללה למינהל קורס של
 שבועיים ב־0011626 ץז13^ 00660
 באוניברסיטת לונדון. זו השנה השנייה בה
 נערך קורס כזה. הקורס אורגן על־ידי ד״ר

 תמר גדרון שהתלוותה אל הסטודנטים.
 במסגרת הקורם שמעו הסטודנטים הרצאות
 בנושאי הקהיליה האירופית ומשפט חוקתי
 ובסיומו נבחנו בנושאים אלו. בוגרי הקורס

 במסגרת הקורס נבחנות, בין השאר, שאלות
 של גילוי האמת לחולה או, במקרים מיוחדים,
 העלמתה(על-פי היתר כדין); טיפול בהסכמה
 או טיפול כפוי; החיסיון הרפואי מחד ומאידך
 מסירת מידע על מצב החולה ־ למי וכיצד;
 האוטונומיה של הפרט על גופו מול טובת
 החברה; זכות החולה לחלות מול האינטרס
 החברתי במניעת מחלות ומגפות; האתיקה
 הרפואית לעומת החובות שבחוק; המתת חסד;
 ושאלות מעשיות כמו סולמות נכות וחוות
 דעת רפואיות לפי דיני הנדקין והחוק לנפגעי

 תאונות דרכים.

 | לרפואה ומשבט
 קורס חדש לרפואה ומשפט נפתח השנה
 בבית־הםפר למשפטים של המכללה למינהל.
 בקורם מלמדים השופט (בדימוס) אורי
 שטרוזמן, המרכז את הקורס, פרופ׳ איתן
 רובינשטיין, מנהל המחלקה למחלות דהומיות
 בבית־החולים ״שיבא״ וד״ר אייל וינקלר
 המתמחה בתחום הכירורגיה הפלסטית
 בבית־החולים ״שיבא״. שני הרופאים הם

 בעלי השכלה משפטית.
 יחסי רופא-חולה עוברים בעידן המודרני
 שינוי דרסטי. כיום משיקה הרפואה למשפט
 וחובות הרופא כלפי החולה נבחנות לא רק
 מן ההיבט הרפואי אלא גם מן ההיבט המשפטי.

ם בבית־תספר ״ ו  מ
 למשפטים

ר גדרון מ  דייר ת
 ד״ר גדרון, המכהנת בבית־הספר למשפטים, הועלתה לדרגת

 מרצה בכיר. ד״ר גדרון היא בוגרת (בהצטיינות) של
 האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני(בהצטיינות)

 באוניברסיטת תל-אביב. דוקטורט במשפטים באוניברסיטת
 תל־ אביב.

 ד״ר גדרון מתמחה בדיני נזיקין, עוולות מסחריות ונזק
 כלכלי, לשון הרע והגנת הפרטיות. היא חברת ועדת הוראה
 וועדה לענייני תלמידים של בית־הספר למשפטים, ונשיאת

 בית־הדין המשמעתי של המסלול האקדמי של המכללה
 למינהל.

 דייר ארנה בן-נפתלי
 ד״ר ארנה בן־ נפתלי שבה משירות של שלוש שנים במחלקת
 כוחות השלום של האומות המאוחדות בניו־יורק, והצטרפה
 לסגל בית־הספר. ד״ר בן־נפתלי, בוגרת הפקולטה למשפטים
 בתל־אביב, ובעלת תארים מתקדמים מאוניברסיטת1)־נ3עז3מ

 ומ־ץ€.13ס10ק1ם 1<מ3 *^1 80110010£ •16101161? 1116, מרצה
 השנה בתחומי תורת המשפט, רעיון מדיני, ומשפט וספרות. \
 על־ פי המתוכנן, תתמקד בשנה הבאה, בין היתר, בפיתוח \

 תחום המשפט הבינלאומי והארגונים הבינלאומיים.

 דייר דיויד גילה
 ד״ר דיויד גילה חזר השנה מלימודי דוקטוראט במשפטים
 ב־5011001 ^11.3מ3׳ת3מ. תחום הדוקטוראט הוא הגבלים

 עסקיים. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: ניתוח כלכלי של
 דיני ההגבלים העסקיים ושיקולי המדיניות המשפטית הנובעים
 מניתוח כלכלי זה; מימון חברות וניתוח כלכלי של המשפט.
 ד״ר גילה מלמד דיני הגבלים עסקיים, דיני תאגידים ומימון
 חברות (סמינר). הוא בעל תואר ראשון: במשפטים (.8*0

 (בהצטיינות) ותואר .^.8 בכלכלה, שניהם מאוניברסיטת
 תל־אביב. את תקופת ההתמחות עשה בבית-המשפט העליון

 (השופט יעקב מלץ) ובמשרד ש. הורוביץ ושות׳.
 בשנת 1996 זכה ב־1<30 ^261111ת? 101111ג 10110

 8000001108. זהו פרס הניתן בבית־הספר למשפטים של
̂־נ3מ עבור עבודות מצטיינות בתחום הניתוח  אוניברסיטת 1מ3

 הכלכלי של המשפט.

 11 וגר* בית-הספר למשפטים
 המשתלמים בחו״ל

 אורי גייגר
 אורי גייגר, בוגר המחזור הראשון של בית־הספר, קיבל את

 התואר ״בוגר במשפטים״ בהצטיינות. התקבל ללימודים
 באוניברסיטת קולומביה בארה״ב, סיים במקום הראשון בין
 תלמידי המוסמך(.6^11) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה
̂. הוא כותב עתה  זו, וזכה בה בפרס על שם 061111010 •1161*

 את עבודת הדוקטור באוניברסיטת קולומביה.

ם אורטל ה ר ב  א
 אברהם אורטל, בוגר המחזור הראשון של בית־הםפר, קיבל
 את התואר ״בוגר במשפטים״ בהצטיינות. התקבל ללימודים
 באוניברסיטת 6*01 בארה״ב. את לימודי המוסמך >.*1.,11<

 סיים באוניברסיטת 6*0ס בהצטיינות, והוא עוסק כעת
 בכתיבת עבודת הדוקטור באוניברסיטה זו. בד בבד התקבל

1̂) בפקולטה למשפטים  כמרצה עמית 0*6110? §110ט01
 באוניברסיטת 6^00, ובמסגרת זו הוא מעביר סמינר על

 ״משפט ישראלי״, הכולל היבטים השוואתיים.
 עם סיום עבודת הדוקטור אמור אברהם אורטל להשתלב

 במסגרת בית־הספר.
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