
 מאונך:

 1. עדיין לא קיבל רישיון,

 והפרקטיקה הכללית כבר מאחוריו?

 (5); 2. הסוגייה בה מנםדורף שקוע

 בדיני ראיות(4,2,3); 3. חיוני

 למעצר בחדרי ש״ם(4,3); 4. שופט

 עם זכויות קנויות(6); 6. צפון

 אפריקאית באיכילוב?(3); 7. עוולת

 המשתיל(3,4); 8. פםק־הדץ של

 הלכלוך, בדרך חזרה(4); 13. (יחד

 עם 22) לא ממש מצליח להסתתר

 מאחורי הפרזומפציה(5,4,5); 14.

 מה אפשר לומר על נימוק שזז בלי

 עזרת הרב?(5,2); 16. מעמדם

 המשפטי של אלה המוצאים בשדה

 שאלות ותשובות(4,3); 17. ר׳ 9

 מאוזן; 19. כישלון נהר למוות?(4);

 21. התוכלי לנחש מה מוטל על

 כתפי הפרקליט?(5); 23. בץ קרחת

 לעד(3).

 מאוזן:

 1. לאלתר על חשבון רוטב סיני? זה

 עשוי לעזור למשטרה!(4,4); 5.

 הנכסים המחזירים את ההוא מפראג

 (4); 9. (יחד עם 17 מאונח יש

 לאלמנים בסים לתביעת נזיקין נגד

 מי שמפריע להם לישון(6,2,5);

 10. בתביעה זו מקבלים במתנה

 שילעג(כ״מ)(5): 11. בין לא הוציא

 וכוח(3); 12. פטיפון פועל

 באלימות?(כ״מ)(5,4); 14. בושם

 הרב של ברנשטיין(6); 15. מה שיש

 לרשע מתאים לחוקי הבניה

 בירושלים(4,2); 18. אינני אשם,

 טוען האמריקאי שיודע מניין הוא

 בא(3,6); 20. משפטי או שווא(3);

 22. ר׳ 13 מאונר;24. לא קשה

 להשפיע על המחזאי שבמשורר

 (כ״מ)(4,3); 25. (יחד עם 26 מאוזן)

 מה שקיבל היועץ המשפטי מבג״צ

 כשי לחגים(5,3,4); 26. ר׳ 25

 מאוזן.

ץ בגלמן 3: ב ש ת  פתרונות ל

 מאונך:

 1. חוב אבוד; 2. קוק,׳ 3. לעולם

 (ועד); 4. אםטופל; 5. רצח אופי; 7.

 (אמנות) הפוגה; 8. מליץ יושר; 12.

 נוטריוני; 15. יד רוחצת(יד); 17.

 רופאיזן; 18. חמצמצה; 19. מר מני;

 20. אמנות(הפוגה); 23. (לעולם)

 ועד.

 מאוזן:

 1. חזקה לכאורה; 6. פה; 9.

 בנקרופט; 10. חללנו; 11. בינים; 13.

 פרוקציה; 14. דיטריך; 16. ויסוקר;

 19. מתימרים; 20. אגרוף; 21.

 מתנצח; 22. מלנכולי; 24. יד

 (רוחצת יד); 25. נתנה את הדין.

 בין המותרים נכונה הוגדל הםםר ״המשפט״ מאת חיים ה׳ כהן.

 הזוכה הוא מר דרור מימור רח׳ אימליה 31, חיפה.

 מאה א118( ניומן
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 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר משפטי. את התשובות יש לשלוח למערכת

 כתב העת עד ליום 13.4.94.

 648*. בהשתלמויות משתתפים כל שופטי המדינה, כולל שופטי בית־הדץ לעבודה ושופטי בתי־הדין
 הצבאיים. אחת לשנה אף מתקיימת התכנסות שופטי בית־המשפט העליון.

 ב. במקרים המתאימים מפרסם המכון הרצאות - שעובדו למאמרים - של המדריכים הנ״ל, והמועברות

 לכלל השופטים במדינה. כאלה היו - למשל - הרצאות כבוד השופטת ש׳ נתניהו(בנושא יתמות שיפוטי), כבוד

 השופט א׳ חלימה(בנושא ״חזקה והתישנות במקרקעין ופקודת הסדר הקרקעות״) כבוד השופט מ׳ שלגי(בנושא

 ״עבודת שירות וחוק העונשין״) ופרופ׳ א׳ פרוקצ׳יה(בנושא •ארגון מחדש של חברה כושלת׳}.

 659 כבוד השופט ש׳ אגרנט כינה את חופש הביטוי ״ציפור נפשה של הדמוקרטיה״ ע״פ 255/68 מ״י נ׳
 בן-משה, פ״ד כב(2) 435,427.

 669 בין המדינות שמהן הופיעו שופטים והרצו במסגרת המכון להשתלמות שופטים נמצאות: אנגליה,
 צרפת, ארצותזהברית, הונגריה, יפן ואחרות.

 679 ר<ןה דברי כבוד הנשיא מ׳ שמגר בד״נ 30,29/84 קוסוי ואח׳ נ׳ בנק פויכטמגר ואח/ פ״ד לח(4) 505,
 510. י

 689 מן הראוי להוסיף כי המכון להשתלמות שופטים אף קיים השתלמויות מיוחדות בהן הדריכו שופטים

 את עובדי מערכת בתי־המשפט וכן עומד לקיים, במהלך שנה זו, השתלמות לנציגי ציבור בבית־הדין לעבודה,

 והשתלמות לעיתונאים.

 699 שיתוף פעולה בנושא זה עם לשכת עורכי־הדין בישראל, נוצר כשכראש הלשכה, כיהן ערד מנחם ברגר,

 שמצדו, גילה מעורבות ויוזמה לנקיטת הצעדים הדרושים מצדה של הלשכה.

 709 אף השתלמות זו נעשית בתנאי פנימיה במשך כשבוע ימים והשתתפו בה בכל פעם, בין 30 ל־40
 עורכי־דין.

 719 הנהלת המכון מרכזת את המידע המצטבר בידה בכל השתלמות ומדווחת על רשמיה(לגבי המועמדים

 השונים) וחומר זה מצטרף לתיקו של המועמד ולחומר המועבר לועדה לבחירת שופטים.

 729 בג״צ 732/84, לעיל הערה 14, בע׳ 148.

 739 ראה •עורך־דין מידע• הוצאת לשכת עורכי־הדין, דצמבר 1992 ע׳ 12.

 749 אף כאן צריך לציין את היוזמה של המכון להשתלמות שופטים והעומדים בראשו להכללת הרצאות

 אלה במסגרת אוניברסיטאית, ואת ההיענות הפעילה והשיתוף מצדה של דיקן הפקולטה למשפטים בתיא

 לפיתוחו של מקצוע זה במסגרת של אוניברסיטת ת״א ולהכרה בו גם לצורך לימודי תואר שני במסלול התמחות

 בתורת השפיטה.

 759 זהו ניסיון ראשון בארץ לגבש, כמקצוע מיוחד הנלמד בפקולטות למשפטים, את תורת השפיטה.

 הרצאות אלה ניתנו על־ידי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ת״א, בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת

 חיפה ובבית־הספר למשפטים של המכללה למנהל.

 769 א׳ ויתקון ״המשפט להלכה ולמעשה״ משמטים ט(תשליט) 355.

 779 דוד בן־גוריון: פעמי מדינה(זכרונות מן העזבון) בעריכת מאיר אביזוהר, הוצאת עם עובד ע׳ 452.

 המשך מעמי 3,ג 9 (9 $

 79 4 בג״צ 58/68 שליט נ׳ שר הפנים ואה/ פ״ד כג(2) 520,477.

 489 כביטויו של כבוד הנשיא ש׳ אגרנט. ראה: פ׳ להב ״קווים להשקפת העולם המשפטית של השו׳ אגרנט״

 גבורות לשמעון אגרנט(תשמ״ז) 15,9.

 499 דברי כבוד הנשיא מ׳ זמורה בבג״צ 10/48 זיו נ׳ גוברניק, פ״ד א 89,85.

 509 כבוד הנשיא מ׳ לנדוי בבג״צ 58/68 שליט נ׳ שר הפנים ואח/ פיד כג(2) 530,477 וכן ראה את דבריו

 בבג״צ 112/77 פוגל נ׳ רשות השידור, פ״ד לא(3) 664,657.

 519 כבוד המשנה לנשיא מ׳ אלון בעיא 391/80 לםרסון נ׳ שינון עובדים, פ־ד לח(2) 264,237.

 529 למשל חוק החוזים(חלק כללי), תשל״ג־1973, ט״ח 118 טעיפים 39,12 ו־61 וכן ראה: א׳ ברק

 ״עצמאותה של הקודיפיקציה האזרחית החדשה: טיכונים וטיכויים״ משפטים ז(תשל״ז) 15.

 539 ברק, לעיל הערה 31, בע׳ 142 טעיף 162.

 549 ז׳ צלטנר דיני חוזים של מדינת ישראל(תשל״ד) 14.

 559 ע־פ 21/49־20 עבדול האדי נ׳ היימ, פ״ד ג 13.

 569 ראה חוות דעתם של שני שופטים אלה: בע״א 116/66 חלקה 62 גוש 6946 בע״מ נ׳ זמל, פ״ד כ(4) 226;

 ובע״א 624/69 פילוסוף נ׳ דוידזון ואח׳, פ״ד כד(2) 378.

 579 ע־א 634/76 עיזבון גרליץ ואה׳ נ׳ אהרן, פ־ד לג(1) 255,253.

־ 175 לחוק סדר הדין הפלילי(נוסח משולב), תשמ״ב־1982, ס״ח 43; ע״פ 951/80 קניר נ׳  589 סעיפים 167 ו

 מ״י, פ״ד לה(3) 516,505; מ׳ קרמניצר •התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת

 לטייס את עונת המשחקים• משפטים יז(תשמ״ז־תשמ״ח) 475; א׳ לדרמן ״הזמנת עדים מטעם בית־המשפט

 במשפט פלילי• עיוני משפט ד(תשליה) 392. השווה עם האמור בתקנות 169־166 לתקנות טדר הדין האזרחי

 התשמ״ד־1984, ק״ת 2220.

 599 אולם ראה התקרבות מסוימת לרעיון שעל השופט להיות מעורב יותר במשפט למשל בפרק י״ג

 (קדם־משפט) של התקנות. וכן ראה: מ׳ לנדוי •על השמרנות בסדרי הדין האזרחי• ספר זוסמן(תשמ״ד) 285.

 609 ראה דברי המשנה לנשיא מ׳ אלון בע״א 4294,4189/91 פלונית ואה׳ נ׳ מיי, פ״ד מו(4) 469,464.

 619 ברק, לעיל הערה 31, בע׳ 23 סעיף 12.

 629 נושא אחר, בתחום הארגוני של מערכת בתי־המשפט, נדון על־ידי ועדת השופט לנדוי, ״הוועדה לבדיקת

 המבנה והטמכויות של בתי־המשפט״. הועדה הגישה את הדו״ח שלה בחדש נובמבר 1980. ראה גם: על

 הרפורמה במערכת בתי־המשפט מחקרי משפט ח(תש־ן) וכן ראה: •הרפורמה במערכת בתי־המשפט־ משפטים

 כב(תשרג) 195.

 639 בראש הועדה עמד השופט א׳ ברק וחבריה היו: השופטים ש׳ לוין, מ׳ בן־דרור וע׳ רנד.
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 ״ מולטי־מדיה על מולטי־פלטפורמה
 ממשיך במסורת של מענה לבקשות החברים, הפדאור מסופק לסביבות

 הפעלה כדלקמן: \ _

 0-003ק,3ווו^ג¥4,ץומ־םט/^ש ^ואע,א03זאו:)4ו/\ו
 בימים הקרובים תופיע מהדורה 8 של הפדאור. ניתן לתאם מועד

 השתלמות בהפעלת הפדאור על כל מערכות ההפעלה המפורטות לעיל

 ביחידת ההדרכה של ההוצאה לאור טל. 03-5615635,03-5615641

!1 
 ?*^/׳*911 מ//##£׳ (1££0-7) 2׳£י£/

 לשופטים עורכי דין, מתמחים, טטודנטים למשפטים, טפרנים ומזכירות, שטרם התנסו בשימוש במאגרי מידע גדולים על-גבי

 תקליטורים ולאלה המבקשים להרחיב את הידע והניטיון בתחום זה.

 ההשתלמויות מתנהלות בשלושה מסלולים:

ם הקשורות בפדאור. 0  מסלול א. הכשרה בטיסית למתחילים, כולל הכרה כללית של מערכת הפעלה 003 התמחות בפקודות 3

 מסלול ב. השתלמות לייעול השימוש בגירסה האחרונה של הפדאור.

 מסלול ג. מפגשי העשרה למשתמשים מקצועיים.

 ימי העיון נערכים בהוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, רחוב וילטון 6 (קומה א׳) תל־אביב

 בימים א׳ - ה׳ בין השעות 6:00 ו - 0:00 ו

 בימי ו׳ בין השעות 12:00 - 0:00ו

 ההדרכה מתבצעת בקבוצות קטנות, מול מחשבי 0? בעלי מטכים צבעוניים. ההשתלמויות הינן ללא תשלום ומהוות הזדמנות

 טובה לכל המשתמשים בהווה ולמצטרפים חדשים לקבל מענה מיידי על שאלות בנושא איחזור מידע משפטי ולהתמחות בהפעלת

 מאגרי מידע. המעוניינים יוכלו לרכוש את הפדאור במקום.

 זכות השימוש, בכל סוגי המאגרים הכלולים בפדאור, היא לצמיתות.

 עדכונים למאגרי המידע ניתן יהיה לרכוש על-פי הודעות שתשלחנה למנויים במחיר המיועד לכיסוי ההוצאות.

 לקבלת פרטים נוטפים ולקביעת מועדי השתלמות, אנא התקשרו אל יחידת ההדרכה, טל.: 5615641, 5615647, 03-5615635.

 מידען פדאור - אם ברצונכם להיעזר בנו לניצול מירבי של הפדאור, תוכלו להתקשר אלינו טלפונית, תוך כדי שימוש במאגר
 המידע, לשם ביצוע חיפוש מורכב בשיתוף עם המידען.

 לשירותכם תמיד
 ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל
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