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 מאוזן:

 1. כמעט מוגשים לנשיא ברשומות (4,4); 5. מה שעושים לשכר מושך צדיקים באף (4); 9. מס הכנסה נהג
 ברחמים בזמרת (3,4); 10. בגולן רואים ברוצח אויב (5); 11. ימצא מפקד (5); 12. ממתיק זר לציד מכשפות
פי שלמה מילר)(7,6); 15.  אמריקני(7); 14. בכל משחק הם מצדדים בשיטה האנגלו־סכסית (כ״מ<(על־
 בצק עלים בבית־המשפט העליון(3,4); 17. הוצאת הספרים של מרטין וברכה (5<; 19. שופט מחוזי צריך
 להיות שטר של עשר לירות אנגליות?(5); 21. תנאי שמחפשים את הפגר שלו(4,3); 23. עורך הדין שיקר

 (4); 24. אם אסתכל בחשודה בנאוף מכל צדדיה, אגלה צפור שיר (כ״מ)(4,4).

 מאונך:

 1. אפשר לספור אותם בלילה בשתיקה (5); 2. יבוליה של המדינה (7); 3. לא מסוגלים להצהיר שאוחנה
 מוג לב(3,3,3); 4. מה אפשר לומר על הצו החכם בפועל דפוס שמאל, למשל?(3,2,5,3); 6. נוכחותי תגרום
 לך להתעמק, לכאורה (3,6); 7. השכר מספק את הספורטאי(7); 8 בין שומר ויסוד (2); 13. אם אשב בקרב
 הר־זהב ושות׳ יאמרו: הוא מרחף!(6,3); 14. איזה עורך-דין הוא אברהם?(4,3); 16. לאדי יש טענת הגנה
 במשפט רצח (5); 18. יחסה של מולדת לתשבצי הגיון(5); 20. בין אלימלך לכספי(2); 22. לא השאיר את

 העוגה (3).
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 מאוזן:

 1. היה ואיננו(עוד<; 6. עוד; 8. השגנו את (מבוקשנו); 9. טירקל; 10. מה חבל; 11. מובי דיק;
 14. מתפרצת; 16. על תנאי; 18. הלאטיני; 19. יתמזג; 21. ברקאי; 23. מבוקשנו; 24. שטה;

 25. הארכת מעצר.

 מאונך:

 1. היה למעמסה; 2. השגיח; 3. אדון לעצמי; 4. נחתומי; 5. וסט; 6. עורך דין; 7. דיל; 12.

 בעלי יכולת; 13. קליגגהופר; 15. פואנקרה; 17. איזמיר; 20. מושבע; 21. ברש; 23. יפה.

 בין הפותרים נכונה הוגרל הספר ״סוגיות בסדר דין אזרחי״ מאת: השופט אורי גורן. הזוכה הוא
 עו״ד צביקה ניר, רחוב הרצל 58 רמת-גן.

 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר משפטי.
 את התשובות יש לשלוח למערכת כתב-העת עד ליום 27.2.96, לכתובת: שד׳ יצחק רבין 7 ראשל״צ,

 ת.ד. 9141, מיקוד 75190.

 סדרי שלטון ומשפט בישראל ־ תיאור תפקידן של הרשות המחוקקת
 הרשות המבצעת והרשות השופטת.

 דיני חוזים ־ מהו חוזה?, עקרון תום-הלב, הפרת חוזה, אכיפת חוזה,
 חוזה מכר, חוזה שכירות, שאילה, מתנה, ערבות, משכון, חוזים אחידים

 ועוד.
 דיני שטרות ושיקים - תאור הבסיס המשפטי לשימוש בשטרי חוב

 ושיקים תוך התייחסות לזכויות הצדדים.
 דיני נזיקין ־ סוגי העוולות בנזיקין, הםעדים כנגד מבצע נזיקין וחוק

 הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 דיני מקרקעין ־ פרק הסוקר את הבעלות במקרקעין, עסקאות
 במקרקעין, מקרקעי ציבור והפקעת מקרקעין לצרכי ציבור, כמו כן
 בפרק זה התייחסות למועדי התשלום ומרכיביהם של מס השבח, מס

 הרכישה והיטל ההשבחה.
 דיני הגנת הדייר ־ זכויותיו של דייר בדירה בשכירות או בדמי מפתח,
 תשובות לשאלות כגון מי אחראי על תיקונים ושירותים במושכר. כיצד

 נחלקים דמי המפתח ועוד.
 דיני תאגידים - תאוי מחזוי חיי החברה מיישומה ועד פירוקה תוך
 התייחסות לסוגי החביות, התזכיר, התקנון, גיוס ההון, הדייקטודים,

 שותפות, אגודה שיתופית ועמותות.
 דיני עבודה ־ מיהו עובד, מהן זכויותיו, פיצויי פיטורין, שכר מינימום.
 דיני משפחה אימוץ וירושה ־ בית המשפט לענייני משפחה וסמכויותיו,
 דיני נישואין, יחסי ממון, דיני גרושין, מזונות, אימוץ, ירושה ומעמד

 הידועים בציבור.
 המשפט הפלילי - מהי עבירה פלילית ומהם כללי היסוד במשפט
 הפלילי, תיאור העבירות הפליליות העיקריות ויסודותיהן, ההליך

 הפלילי, המעצר, החיפוש, ניהול המשפט ופסק-הדין.
 קצרה היריעה מלפרט את מגוון הנושאים הרחב בו עוסק הספר ויכול
 לשמש כעזר, נציין בקצרה כי הקורא יוכל למצוא, בנוסף לאמור לעיל,
 מידע בנושאי דיני ההוצאה לפועל, דיני פשיטת רגל, הדיון האזרחי,
 כתב הגנה וכתב תביעה, דיני בוררות, דיני תעבורה, הבית המשותף,

 דיני מיסים ועוד.

 1>מ מקאות, חלק כלל>, פוופ׳ ויקוח נן אול>אל

 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל
 סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים,

 תשנ״ו 612,1996 עמודים)

 ״דיני בנקאות״ הוא תחום משפטי הכולל מערכת מורכבת של נורמות
 המסדירות את אחד ההיבטים הדינאמים והחשובים של החברה המודרנית,
 הקמת המערכת הבנקאית והאשראי, מילוי תפקידיה ויחסיה עם כלל

 הציבור.
 תחום זה כולל ־ הן את הדין הארגוני והן את הדין העסקי החלים על
 הבנקים. ׳׳הדין הארגוני״ מתמקד בפן הציבורי, היחס בין הבנק לבין
 השלטון, הנורמות המסדירות הקמת המערכת הבנקאית, ניהולה הפנימי
 ומילוי תפקידיה כאמצעי לביצוע המדיניות הכלכלית של הממשלה.
 ״הדין העסקי״ מתמקד בפן הפרטי, היחס בין הבנק לבין הפרט והנורמות

 המשפטיות החלות על עסקה בנקאית שבין הבנק ללקוחותיו.
 פרופ׳ בן אוליאל מציג בספר זה את דיני הבנקאות על כל היבטיהם
 תוך התמקדות ביחס שבין הבנק ללקוחו, פתיחת חשבונות, סוגי חשבונות
 וטכניקות הניהול השונות של החשבון. בספר דיון מקיף על השיק
 כאמצעי תשלום ושירותים בנקאיים נוספים. המידע מאורגן באופן
 שיטתי תוך אזכורי חקיקה ופסיקה, ניתוח הדין ומתן מידע מעשי על

 הפרקטיקה הנוהגת.

 הספר מחולק לחמישה שערים:

ן ־ הדין הארגוני והדין העסקי. בחלק זה סוקר המחבר ר ראשו ע  ש
 את המקורות המשפטיים של דיני הבנקאות בארץ, החקיקה והנוהג, את
 המערכת הבנקאית, הבנקים המסחריים והאוניברסליות המאפיינת אותם,
 בנק ישראל וחשיבותו בהבטחת יציבות הבנקים ושמירה על ניהולם
 התקין. בחלק זה מתוארים ההסדרים המשפטיים החלים על יחסי בנק
 לקוח במתן שירותי בנק, ביניהם, חובת תום הלב, חובת הזהירות, חובת

 אמונים, הגילוי הנאות וסוגית הסודיות הבנקאית.

ד שני ־ חשבונות הבנק. השער עוסק במגוון היבטים של חשבונות ע  ש
 הבנק, ההליכים המשפטיים והסיכונים בפתיחת חשבון, טיב היחס
 המשפטי בין הבנק והלקוח, כוחם הראיתי של הרישומים הבנקאיים

 ופירוט מקיך של סוגי החשבונות השונים והליכי פתיחתם.
ד שלישי ־ אמצעי תשלום וניהול חשבון בנק. בשער זה דיון ע  ש
 מפורט בשיק כאמצעי התשלום הנפוץ בחיי המסחר בישראל, בשער
 מידע רב אודות יסודותיו המשפטיים של השיק ואופן ביטוים במישור
 העסקי, דרכי סיחור, סוגי היסב, אחיזת שיק, פרעון שיק, גביית שיק
 וארועים העלולים למנוע פירעון השיק. בשער זה פירוט גם לגבי שיטות

 נוספות לניהול חשבון, שימוש בכרטיסי חיוב וההעברה הבנקאית.
ר רביעי ־ סגירת החשבון. דיון בארועים שונ|ם הגורמים לסיום ע  ש
י רצון הצדדים,  הקשר החוזי שבין הבנק ללקוחו, סגירת חשבון על פ

 עקב מחלת נפש, מוות, פשיטת רגל ופירוק החברה.
ר חמישי ־ שירותים בנקאיים נוספים. בחלק זה מתוארים ע  ש
 שירותים בנקאיים כגון כספת הבנק, יעוץ והשקעות, ערבות בנקאית
 אוטונומית, חוות דעת בנקאית ועוההשירותים מנותחים מההיבט

 המשפטי ומההיבט המעשי.
 בסוף הספר מפתחות חקיקה ישראלית וזרה, מפתחות פסיקה ומפתחות

 ספרות.
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ה ה ה ו ש מ ה ח ת פ  נ

 לשנת הלימודים תשנ״ת (1997/98)

 ללימודי תואר

 (התואר זהה לתואר ״בוגר במשפטים" הניתן לבוגרי

 הפקולטאות למשפטים באוניברסיטאות בישראל)

 נ ס ת ח ה | ה ה ו ש מ ה

 לשנת הלימודים תשנ״ח (997/98ו)

 למסלול המשולב
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