
 דרכי ניסוח מכתב עסקי, נוסח מזכרים, נוהג טלפוני. לימודים ־ רישום
 לאוניברסיטאות.

 בסוף הספר לקסיקון מונחי יסוד בשתי הלשונות, ערוכים לפי סדר
 הא-ב.

 משפט הקהילייה האירופית:

 העטים רלוונטיים למשפטן ואיש העסקים

 הישראלי - עו׳׳ז ערן א׳ לב

 (הוצאת בורסי, 589 עמודים כולל מפתחות)

 הקהילייה האירופית על 360 מיליון אזרחיה, הינה שותף הסחר הגדול
 ביותר של מדינת ישראל. קרוב ל־6ל60 מסחר החוץ של ישראל, נעשה
 עם המדינות החברות בקהילייה. קרוב לוודאי כי היקף סחר זה, יגדל
 עם ההצטרפות הצפויה של מדינות חברות נוספות לאיחוד האירופי.
 מכאן, שהכרת יסודות המשפט של הקהילייה האירופית, הינה חיונית
 לכל משפטן ואיש עסקים ישראלי, שבא במגע עם הקהילייה או עם

 אחת המדינות החברות בה.
 עו״ד ערן לב, מציג בספר זה באופן תמציתי, את ההיבטים של משפט
 הקהילייה, הרלוונטיים לעבודתם היומיומית של עורך־דין, סטודנט או

 איש עסקים ישראלי.
 הספר יוכל לשמש את המשפטן הישראלי גם לצרכים השוואתיים,
 בעיקר בתחומים בהם טרם הצטברה פסיקה ישראלית מספקת, כגון
 תחומי ההגבלים העסקיים או המשפט הבינלאומי הפרטי, ואשר ניתן

 לעשות בהם שימוש בחקיקה ובפסיקה האירופית.
 הספר מחולק לששה פרקים ־

 פרק ראשון: עוסק בשאלה מהי הקהילייה האירופית. הפרק עובר
 מרקע היסטורי לסקירת צורות אחרות של הסכמי סחר ושיתוף פעולה
 כלכלי, ומסיים בדיון בשלוש אמנות: אמנת רומא, אמנת החוק האירופי

 האחיד ואמנת מסטריכט.
 פרק שני: עניינו משפט מנהלי. המחבר דן במבנה המוסדות, החקיקה.
 הקהילתית וביקורת שיפוטית ישירה ועקיפה ־ כולל התרופות המשפטיות

 העומדות לרשות יחידים וחברות.
 פרק שלישי: דיון בשוק המשותף: חופש התנועה של סחורות, בני

 אדם, שרותים, הון ותשלומים.
 פרק רביעי: עוסק ביחסי החוץ של הקהילייה האירופית. הפרק דן
 במסגרת המשפטית ־ סמכות הקהילייה לכרות הסכמים, מדיניות מסחרית

 המשותפת, הסכמי הקהילייה עם מדינות שלישיות.
 פרק חמישי: עניינו דיני התחרות (הגבלים עסקיים) בקהילייה
 האירופית: הסכמים החלטות ונהגים אסורים >סעיף 85 לאמנה), ניצול
 לרעה של עמדת שליטה (סעיף 86 לאמנה), מיזוגים וריכוזי שליטה,
 התחולה האקסטרוטוריאלית של דיני התחרות, המסגרת הריונית ודיני

 התחרות והגנה על זכויות קניין רוחני.
 פרק שישי: מתמקד במשפט בינלאומי פרטי. הפרק דן בהסכמי בריסל
 ולוגנו לברירת שיפוט ואכיפת פסקי־דין בעניינים אזרחיים ומסחריים

 וכן בהסכם רומא לברירת הדין החל על חיובים חוזיים.

 בפתח הספר מדגיש המחבר שמהלך כתיבתו היה רצוף בהתאמות
 ושינויים, נוכח הארועים הדרמטיים שארעו, כגון אשרור אמנת מסטריכס,
 האיחוד האירופי והחשוב מכל, מבחינת הקורא הישראלי: ממשלת ישראל
 ונציבות הקהיליה פתחו לבסוף במשא־ומתן לקראת חתימתו של הסכם

 כלכלי ופוליטי חדש.

 גבולות הסבלנות והחירות - תיאוריה ליברלית

 והמאבק בכהנאות - ז׳׳ר רפאל נהן־אלמגור

 (הוצאת נבו - 353 עמודים)

 ״סובלנות הינד. תוצר הכרחי של היותנו בני אנוש. כולנו תוצרים
 של שבירות וקלות דעת: עלולים לשגות ולבצע טעויות. זהו העיקרון
 הראשון של חוק הטבע, העיקרון הראשון של כל הזכויות האנושיות.
 להיות חופשי באמת, פירושו להיות בעל עוצמה לעשות. כאשר יכול

 אני לעשות את אשר ברצוני, זוהי חירותי עבורי״.
 במילים אלו של וולטר, פותח המחבר את ספרו,

 עניינו של הספר בתפישות הסובלנות והחירות העומדות בבסיס
 משטרים דמוקרטיים ליברליים. השאלה מה צריכים להיות גבולות
 הסובלנות והחירות, לא זכתה לטיפול ממצה בעבר. ליברלים מעדיפים
 לעסוק בחופש ובסובלנות, אולם אין הם ששים לקבוע גבולותיהם,

 משום חששם מ״םנדרום המדרון התלול״.
 המחבר מציע מנגנוני הגנה עצמית לדמוקרטיה ודרכים להתעמת עם

 איומים על קיומה.
 חלק ראשון ־ תיאורטי ־ דיון במספר תאוריות ליברליות, ביניהן
 אלו של ג׳ון סטיוארט מיל, ג׳ון רולס, רונלד דוורקין. מטרת הדיון

 מס הכנסה ־ ז׳׳ר אמנון רפאל בהשתתפות ירון מהולל

 (הוצאת שוקן ־ 736 עמודים)

 המיסים אינם עומדים בחלל הריק בזכות עצמם, ואין הם מהווים ישות
 עצמאית הקיימת בנפרד מכל הסובב אותה. המיסים הינם מכשיר,
 המשמש את הממשל לשפע של מטרות ־ החל בגיוס כספים ועד להכוונת

 הזרמים הכלכליים והחברתיים השונים במשק.
 דיני המיםים יוצרים את המסגרת המאפשרת הוצאת המטרות לפועל.
 מם הכנסה הוא אחד ממרכיביה הראשיים והמקיפים של מערכת המיםים,

 ואף אחד המורכבים שבהם.
 הספר נועד לשמש כלי עזר לכל העוסקים בתחום דיני מס ההכנסה,

 ויקל עליהם להתגבר על הקשיים הרבים, להבנת דינים אלו.
 הספר מהווה מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת, לכרך הראשון
 בחיבור ־ ׳מם הכנסה׳. מאז המהדורה הראשונה, גברה והתעצמה החקיקה
 הפיסקלית וכמעט שלא נותר תחום ׳בלתי נגוע׳. עם זאת יסודות השיטה
 כמעט שלא עורערו. האינפלציה נחלשה ונראה שהוראות רבות שנחקקו
 במיוחד לשם כך, שוב אינן במרכז העניין הפיסקלי. בעיות מסורתיות

 יותר חזרו לתפוס מקומן במוקד הדיון.
 אכן, המחבר מתרכז בעקרונות היסוד של שיטת המם בישראל. מטרתו
 להקיף את הכללים המונחים ביסוד דיני מס הכנסה ולבדוק הדינים

 הםטטוטוריים שמסדירים סוגיות מסוימות באורח מפורט.
 בין הנושאים המטופלים ־

 * הגדרת ׳הכנסה׳ ו׳הכנסה חייבת׳ ־ דיון במבחן המבדיל בין קרן
 לפירות. •

 * בסיס המס ־ אין לך הכנסת פידות, אלא אם כן היא נובעת מאחד
 מהמקורות המוזכרים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה. ישנן הכנסות שמקורן
 ברור, אך מהותן מעוררת קשיים כגון ־ דין פיצויים, מענקים. לגביהן

 קובעת הפקודה הוראות מיוחדות.
 * הכנסות פטורות ממם ־ כגון ־ מפעל הפיס, עיוורים ונכים, נציגים

 דיפלומטיים.
 .* הוצאות מוכרות במם - מם הכנסה מוטל רק על הכנסתו החייבת
 של הנישום, דהיינו, הסכום הנותר לאחר ניכויים וקיזוזים. המחבר מפרט

 אלו הוצאות מותר לנכות ואילו אסורות בניכוי.
 * חשבונאות מם ־ מהו המועד שבו יש להתחשב בהכנסה או בהוצאה
 לצורך קביעת ההכנסה החייבת? התשובה תלויה במידה רבה בשיטה
 לרישום ההכנסות. המחבר סוקר שיטות שונות על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

 ארה׳יב - הליכים והלכות: מררין שימושי לחוק,
 נוהל ומידע ־ עו״ר ליאון פיין

 (הוצאת בורםי ־ 499 עמודים)

 ״החוק אינו קיים במערכת סגורה בתוך עצמה, אלא ניזון מהחיים״.
 (פליקס פרנקפורטר שופט בית־המשפט העליון בארה״ם.

 מערכת משפטית של מדינה כלשהי מועילה, רק אם היא מוכרת
 לאזרחיה ולאנשים אחרים, אשר לפי העניין עשויים לעמוד מולה.
 בעולמנו, המערכות הכלכליות הולכות והופכות שלובות זו בזו, עד כי
 יש המדמים אותן, בהגזמה, ל׳כפר קטן׳. לכן יש כורח להכיר, לא רק
 את השיטה המשפטית המקומית, אלא גם את השיטות המשפטיות של

 ארצות עימן יש לנו קשר יציב ומעמיק.
 ההבדלים בין ארה״ב לישראל, רבים ומהותיים. העדר מידע מהימן
 על הזולת, יוצר אי־הבנות אצל שני הצדדים. ספרו של עו״ד פיין, נועד
 לתת תדרוך מעשי על דיני ארה״ב ונוהליה. מוצגים מבחר נושאים
 המתאימים במיוחד לישראלי המצוי. אין בטקסט אזכורי פסיקה וסעיפי
 חוק, משום שהספר דן בעקרונות כלליים ולא מתיימר להיות מקור
 לימודי בסגנון הקלאסי. הקורא ימצא בו הפניות למידע משלים, ובין

 היתר, לפרשנות מקצועית ופסיקה.
 הספר מחולק לשלושה חלקים ־

 חלק ראשון ־ רקע כללי ־ מציג מבוא על: האמריקנים, הממשל,
 מערכת המשפט, המשפטן ומקצועו, הכלכלה. כך למשל נלמד מחלק
 זה: איך לקבל רישיון לעיסוק בעריכת־דין בארה״ב. מה מעמדו של

 פרקליט אמריקני. איך נרשמים ללימוד משפטים בארה״ב.
 חלק שני ־ דינים והלכות ־ ארבעה עשר פרקים הדנים בנושאים
 המשפטיים, הרלוונטיים ביותר לישראלי ־ החל בחוזים וכלה בעונשין.
 אפשר למצוא תשובה לשאלות: כיצד נישאים לאזרח אמריקני. איך
 מתגרשים ממנו. זכויותיו וחובותיו של בן־הזוג בארה״ב בכל הנוגע
 לקשר הנשואים. כיצד ומתי מקבלים ירושה שהותיר מוריש אמריקני
 ואלו הוצאות ומיסים חלים עליה. מה דינו של ישראלי שנפל קורבן
 בארה״ב למעשה פלילי. מה דינו אם נחשד בפלילים. כיצד יכול ישראלי
 שניזוק בתאונת דרכים בארד״״ב לזכות בדמי נזיקין, איך שוכרים או
 קונים או מוכרים דירה/מכונית בארה״ב ועוד מצבים רבים שכול ישראלי

 מועד להקלע לתוכם בארה״ב.
 חלל. שלישי - מידע שימושי - מורכב מנושאים משלימים: החוקה
 הפדרלית באנגלית ובתרגום לעברית. דרך לקבלת מידע מהממשל
 האמריקני. שימוש בספריה המשפטית בארה״ב, סחר ־ אזכור מקורות
 מידע בישראל בהם ניתן ללמוד את הנושא. תקשורת ומשא־ומתן -
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 סעזים נמשפט האזוח>: הלנות צוו> ממעה -
 אהה שחם

 (הוצאת בורםי 321 עמודים כולל מפתחות)

 צו מגיעה (Restrictive or prohibitory Injunction), הוא צו המונע
 מאדם או מאישיות משפטית כלשהי לעשות פעולה מסוימת. סעד משפטי
 זה, מהווה את אחת התרופות השימושיות התכליתיות והחשובות של
 מערכת המשפט המודרני. שורשיו צמחו ועוצבו על ידי מערכת דיני
 היושר שפותחה באנגליה, בבתי־המשפט של ה־ chancery. במהלך
 השנים השתרשה ההכרה בחשיבות צווי המניעה בדין האנגלי, ובעקבותיו
 גם בדין הישראלי, ההכרה בסעד בסיסי זה, חדרה לשיטת המשפט הנהוגה
 בארצנו על ידי הפסיקה והפכה גר לרגלי בתי־המשפט הדנים במשפטים

 אזרחיים.
 בסעיף 75 חוק בתי־המשפט תשמ״ד־1984, מעניק המחוקק לבתי
 המשפט סמכות רחבה לתת צווים זמניים או קבועים על־פי שיקול
 דעתם. בתי־המשפט פיתחו עקרונות וכללים שעל פיהם יוחלט באילו
 מקרים יסרב. במשך השנים חלה התפתחות הדרגתית ועקבית בהכרת
 בתי־המשפט בסעד של צו המניעה, והם העניקו לו צביון משפטי מוכר,

 מקובל ומחייב.
 צווי המניעה נועדו להגן על זכותו של הפרט, למנוע ממנו פגיעה
 המבוצעת או העומדת להתבצע על ידי אחר, או למנוע את המשכה של
 פגיעה כזו, בית־משפט יושיט הסעד כתרופה שמטרתה להגן על זכות
 קיימת לאחר ששקל ומצא כי מן הראוי להגן עליה. האינטרס שבתי
 המשפט הדנים בבקשה למתן צו מניעה מגינים עליו עשוי להיות אינטרס
 אישי או אנטרס רכושי מוגדר כלשהו. יש וההכרעה בבקשה לצו מניעה
 זמני היא גורלית לגבי תוצאות המשפט גופו, כבר בראשיתה של
 ההתדיינות. לעיתים משמש סעד זה תרופה יעילה לשם הגנה על זכויות

 להכיר בהכרח לקיומן של סובלנות וחירות, ולהתוות גבולותיהן. טענתו
 המרכזית של המחבר היא, שכל צורת ממשל מתאפיינת בכך שיסודות
 השיטה עלולים לפתוח פתח לחורבנה. הדמוקרטיה אינה יוצאת דופן.
 טמון בה ״מלכוד דמוקרטי״. חברות ליברליות טוענות בזכות עקרון
 הסובלנות, המניח שיש להתיר ביטוי דיעות בלא לצנזר תוכנם של
 דברים. אותם ליברלים מגלים סימנים של חוסר מנוחה ביחס להשקפות
 קיצוניות, המבטאות שנאה או בוז ליסודות החוקתיים והדמוקרטיים של
 החברה הליברלית. האם עלינו לסבול את אלו המגלים חוסר סובלנות
 ביחס לעקרונותינו הםובלניים? האם יש להציב איסורים על חברות או
 על פעילות בארגונים המחזיקים בדוקטרינות מהפכניות? מודגש הצורך
 בסובלנות, כיבוד זולת הדדי, חופש ביטוי, ומנגד קיימת החובה להציג

 מגבלות.
 ניתוח פרשת סקוקי מוביל לחלקו השני של הספר - יישום התאוריה
 להקשר הישראלי. כיצד ישראל התמודדה עם אתגרים שביקשו לחתור
 תחת קיומה. מרבית הדיון מתמקד בתופעת הכהנאות: תנועת כך,
 רעיונותיה ופעילותה. נבחנים השיקולים הנורמטיביים והתקדימים
 שהנחו את בית־המשפט העליון בהחלטותיו בעניין כהנא ותנועתו.
 תשומת הלב מתרכזת במגילת העצמאות ובתקדימים העיקריים ־ קול
 העם (1953), סברי ג׳רייס (1964) וירדור (1965). המחבר מנתח את
 הנסיונות למנוע מכהנא ותנועת כך להשתתף בבחירות 1984 והחלטת
 ניימן שהעניקה לו חירות זו. נסקר תיקון חוק יסוד הכנסת, שאוסר
 השתתפות מפלגות בעלות מצע אנטי דמוקרטי או גזעני או שולל אופיה
 היהודי של המדינה, והחלטת ניימן(1988) בעקבותיו. בהמשך, דיון

 בהתפתחויות מאז פסילת רשימת כך לכנסת.
 המחבר מסיק כי ניתן להגביל את חירות הביטוי רק על פי עקרונות
 ההיזק והפגיעה. קיים הבדל בין הכרה בזכות להביע גידופים גזעניים,
 לבין לגיטימציה לרשימה גזענית להיבחר לכנסת. אם מותר לרשימה
 להתחרות בבחירות, הרי נוכל צפות שאותה רשימה תבקש להגשים את

 מצעה.
 מאבק נגד השקפות אנטי דמוקרטיות, כגון גזענות, מחייב גם מאמץ

 חינוכי ופוליטי.

 הנוות ממשלתיות ־ תחולת המשפט המנהל* ־
 1״ו אנוהם ומרוט

 (הוצאת בורםי ־ 730 עמודים)

 תחום דמדומים קיים בין המשפט הציבורי לבין המשפט הפרטי. כך
 גם שורר חוסר בהירות ביחס למיקומן של חברות ממשלתיות במערכת

 המשפטית, בעידן של הפרטה.
 ההליך הכלל-עולמי של התפתחות תאגידים לאומיים, ובכללם,
 החברות הממשלתיות מתואר על־ידי ועדת ברק (דו״ח הוועדה להכנתה
 של הצעת חוק החברות הממשלתיות בראשות פרופ׳ בדק תשל״א־1970),
 כ״תנועת מטוטלת הנעה מקיצוניות אחת לשניה ובסופו של דבר ־

 נעצרת באמצע הדרך״.
 בקצה האחד של תנועת המטוטלת ־ מתנהלת הפעילות העסקית
 של המדינה, כמחלקה ממשלתית. הסדר כזה נעדר גמישות ויוזמה
 עסקית, אבל מבטיח פיקוח הדוק של הרשות המבצעת וביקורת

 פרלמנטרית.
 בקצה האחר של תנועת המטוטלת ־ נהוגה מדיניות לפיה, גוף
 המשמש את כלכלת המדינה על־ידי מילוי תפקיד משקי, צריך לפעול
 באופן עצמאי. הסדר כזה נהגה מגמישות עסקית מירבית, אבל סובל

 מהעדר פיקוח ממשלתי על הפעילות העסקית של המדינה.
 בוועדת ברק נעשה ניסיון לתור אחר דרך־ ביניים, שתשלב בין פיקוח
 ושליטה ממשלתית, לבין גמישות ועצמאות עסקית. כך נולדה הצעת
 חוק חברות ממשלתיות, ששמשה בסיס לחוק משנת 1975. הוועדה ציינה
 שהחברות הממשלתיות מהוות שביל זהב בין הפרטה מלאה לבין ניהול
 על־ידי הממשלה. הן יצור כלאיים אשר פיקוח ציבורי ואמות־מידה של

 ניהול המאפיין גוף פרטי, משמשים בו בערבוביה.
 מהי אותה תכונה ייחודית שיש לחברה ממשלתית ומצדיקה קיומה?
 על כך משיב בספרו, ד״ר אברהם וינרוט. מסקנתו בתמצית היא, שהחברה
 הממשלתית כפופה לנורמות המשפט הציבורי, במקום בו לא קיימים
 תנאי שוק חופשי. מאידך, היא פטורה מנורמות אלו במקום שמחייבים
 כך תנאי השוק. לפיכך, קיים תחום בו הקמת חברה ממשלתית עדיפה
 על האלטרנטיבות משני צידי המטוטלת: העדיפות על־פני גוף עצמאי
 מתבטאת בהסרת החשש לשרירות והפלייה פסולה, מקום בו לא קיימת
 תחרות חופשית. החשש מוסר על־ידי החלת נורמות מהמשפט הציבורי

 על חברות ממשלתיות.
 עדיפות על ניהול פעילות עסקית כמחלקה ממשלתית מצויה ביעילות
 היחסית של החברה הממשלתית, בהשוואה למחלקה של משרד ממשלתי,
 וביכולת של חברה ממשלתית להשתחרר מנורמות המשפט הציבורי,

 כאשר צרכים עסקיים חיוניים מחייבים זאת.
 המחבר סוקר בספרו את מטרות הקמת החברות הממשלתיות וההשלכות
 המתבקשות מכך. נבחנת הזיקה ההדוקה בין החברה הממשלתית לממשלה.
 מוצג מבנן הפנימי של החברות הממשלתיות ואמצעי הפיקוח עליהן.
 מפורטות חובות האימון העשויות לחול על דירקטוריונים ונושאי משרה
 בחברות ממשלתיות. נבחנים עקרונות ספציפיים של המשפט המנהלי
 כגון ־ החובה לקיים הבטחה מנהלית, הלכת ההשתחררות מחוזה רשות,

 חובת ההנמקה. עקרונות אלה מיישם המחבר על חברות ממשלתיות.
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 ספר לנד1>
 (הוצאת בורסי. 3 כרכים, 1748 עמודים כולל מפתחות)

 ״ארבעים ושתיים שנה כיהן משה לנדוי כשופט בישראל. למעלה
 משלושים שנה ישב בדין בבית־המשפט העליון. תרומתו ניכרת בכל.
 אף שחלפו כשלוש־ עשרה שנה מאז פרישתו מבית־המשפט העליון, שמו
 עולה באולם בית־המשפט תדירות, ופסקי־דינו מכוונים את דרכינו
 בהכרעותינו הקשות״. במילים אלו פותח השופט אהרון ברק (מעורכי
 הקובץ) את הכרך הראשון מבין שלושה כרכים שנקראים ספר לנדוי.
 ברק מתאר את משה לנדוי כאחד מגדולי השופטים שקמו לנו. כהונתו
 הארוכה בבית־המשפט העליון אפשרה לו להטביע חותמו על מרבית
 ענפי המשפט וזאת באמצעות עבודת שיפוט היורדת אל הפרטים
 והמתאפיינת בבחינה מדוקדקת וקפדנית של הנתונים העובדתיים ושל
 ההכללה הטבעית העולה מתוכם. לנדוי הקפיד בהתמדה לפתח את נושא
 זכויות האדם בכלל והנאשם בפרט, דבר שמתבטא בעיקר במשפט

 הפלילי.
 כחוט השני עוברת במשנתו של השופט לנדוי המודעות לתפקידי
 השופט בחברה הדמוקרטית. לנדוי מכיר ביצירתיות שיפוטית ועם זאת
 רואה בה יצירה הנעשית בתוך סדקי החקיקה, והצומחת באופן טבעי מן
 הפסיקה במקרה הקונקרטי. הפסיקה לפי לנדוי, חייבת לעמוד במבחן
 משולש של עקביות: צדק במקרה הקונקרטי; השתלבות בפסיקה קודמת
 ויסוד לפסיקה עתידית, שאם לא כן, הפסיקה אינה אלא שרירות וסופה

 חוסר יציבות.
 כרך א׳ של הקובץ: ׳כתבים׳ • עוסק בכתבים של השופט לנדוי.
 הכרך כולל: I מאמרים והרצאות של השופט בנושאים מגוונים כגון -
 הלכה ושיקול-דעת בעשיית משפט, חוקה כחוק עליון למדינת־ישראל,
 כוחו של בית־משפט ומגבלותיו, דמותה של החברה הישראלית העתידית,
 שפיטותם של הליכי הכנסת, חוק וביטחון, ועוד. II דברים לזכרם של
 השופט יצחק אולשן ז״ל, יצחק כהן ז״ל, אורי ידין ז״ל, השופט שמעון

 אגרנט ז״ל. III דוחות של ועדות ציבוריות.
 כרכים ב׳ ו-ג׳ של הקובץ: ׳מאמרים׳ ־ מכילים מאמרים אודות: 1
v המשפט הציבורי iv השופט לנדוי 11 דברים שהיו 111 בית־משפט 

 המשפט הפלילי VI המשפט הדיוני vn המשפט הפרטי.

 רמ׳׳ח ושס״ה ־ סוגמת בתאונות ענוזה -
 1״ו שאול קונונ*

 (הוצאת לשכת עורכי־הדין בישראל)

 סקירה מפורטת מאת השופטת (בדימוס) עדינה פורת, תופיע בכרך
 ג׳ של ״המשפט״, שיצא לאור בתוך חודשים ספורים.

 I סקירת הספרים נערכה על־ידי גב׳ לילית טייבר וגב׳ עינת גוטסמן, חברות
 מערכת ״המשפט״ ותלמידות בית־הספר למשפטים.

 מהותיות בתחומיו המגוונים של המשפט האזרחי, עד להכרעה הסופית
 כפי שתגובש על־ידי פסק־הדין.

 החלק הראשון של הספר, בוחן את הכללים והעקרונות שפותחו על
 ידי פסיקת בתי המשפט ומלומדי המשפט במשך השנים ואשר לאורם
 מפעיל בית המשפט את שיקול דעתו אם להעתר לבקשה למתן צו

 מניעה זמני.
 החלק השני דן ביישומם הלכה למעשה של הכללים והעקרונות
 המנחים את בתי המשפט בהכרעותיהם השיפוטיות בעתירות, תוך שמירה

 על האיזון בין האנטרסים השונים והמתנגשים של בעלי־הדין.

 יסודות והלכות נדמ> מקוקעץ
 כרן ראשון - המרשם ופעולות נמקוקעץ

 עריך אריה א״זנשט״ן
 (הוצאת בורםי, 447 עמודים)

 ספרו של אריה אייזנשטיין מהווה מהדורה שניה לכרך ראשון מבין
 ארבעה. כרך זה עוסק במרשם ופעולות במקרקעין.

 במבוא נסקרת בקצרה ההסטוריה של דיני המקרקעין בישראל;
 ההתחלה, בחקיקה העותומנית מהמחצית השנייה של המאה ה־19.
 בתקופה זו סווגו הקרקעות לסוגים שונים, כשעל כל סוג חל דין מיוחד.
 בהמשך, שנות ה־20 של המאה הנוכחית ואילך, שררו החוקים המנדטוריים.
 הממשל הבריטי שאף להנהיג רישום מסודר בפנקסי מקרקעין. סדרי
 רישום אלה חלו עד לחקיקת חוק המקרקעין משנת תשכ״ט־1969,
 שהתקבל כישראלי עצמאי המנותק ממקורות המשפט האנגלי. חוק
 זה ביטל את חוקי הקרקעות העותומניים ואת הפקודות המנדטוריות
 שעניינם מקרקעין, למעט הפקודה המנדטורית להסדר זכויות במקרקעין
 משנת 1928. במשך השנים שחלפו מאז תחילתו של חוק המקרקעין ועד
 היום, נדונו סעיפי החוק בבתי־המשפט וניתנו אלפי פםקי־דין שפירשו
 וביארו את החקיקה. יש לזכור כי גם החיקוקים שבוטלו עדיין רלבנטיים,
 כאשר זכויות במקרקעין שחוק המקרקעין אינו מכיר בהן, היו מוקנות

 על־פי הדין הקודם.
 בחמישה־עשר הפרקים הבאים, דן הספר במגוון עניינים ־ חובת
 הרישום והעניינים הניתנים לרישום: רישום פסקי־דין. רישום ירושות
 לרבות דיון בהורשת מקרקעין מעוקלים ורישום הכפוף להערת אזהרה.
 רישום הערות, רישום ראשוני וחידוש רישום. איך רושמים מחוברים

 בנפרד מהקרקע. בניה במקרקעי הזולת. שיתוף
 במקרקעין. פנקסי המקרקעין ־ דיון בסוגים השונים: הפנקסים
 התורכיים, פנקסי השטרות, הזכויות, הבתים המשותפים. פירוט לשכות
 רישום המקרקעין. מידע על בעלי תפקידים םטטוטוריים בתחום

 המקרקעין. פרוצדורה להגשת ערר.
 הכרך מלווה במפתחות פסקי־דין, כולל פסקי דין שטרם פורסמו. כן
 מצורפים החיקוקים הנדרשים. המחבר מציין כי שלושה כרכים נוספים

 יובאו לאור בעתיד.
 הכרך השני יכלול בין היתר דיון בזכויות ועסקאות במקרקעין. הכרך
 השלישי יקיף את נושא הבתים המשותפים. הכרך הרביעי יעסוק

 בהתיישנות מקרקעין ובהסדר הקרקעות.
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