
ת המשפט ־ מ  י
 , חמישים שנות שפיטה בישראל

 השטרית נלווית מערכת דיני החוזים הכלליים מעצם היות השטר
 התחייבות חוזית לשלם סכום כסף; ואמנם, החיבור עוסק בהשלכותיהם
 של נושאים חוזיים שונים על דיני השטרות. הספר מכיל ששה עשר
 פרקים אשר יוצגו בסקירה שלהלן: הפרקים 5-1 עוסקים בתיאור
 הסוגים השונים של אמצעי התשלום ואמצעי המימון השונים, תוך
 השוואה ביניהם ותוך בחינת שימושיהם השונים. כמו כן מציג פרופ׳
 לרנד את עילות התביעה החוזית והשטרית תוך השוואה ביניהן. פרקים
 8-6 סוקרים את תכונת הסחרות תוך הצגת הדרישות הצורניות המהוות
 תנאי להתהוותו של שטר, לרבות הצגת ההגבלות השונות על השטר.
 הפרקים 10-9 מציגים מיהם התובעים ומיהם הנתבעים על פי השטר.
 בפרק ה־11 סוקר המחבר את ההגנות השונות המוענקות לצדדים,
 בפרק ה־12 בוחן פרופ׳ לרנר את תחולת יחסי השליחות על דיני
 השטרות. הפרק ה־13 עניינו בהצגת משכונים, עכבונות ועיקולי
 שטרות, תוך בחינת סדרי העדיפויות בין הזכאים לשטר. הפרק ה־14
 עוסק במעמדו של תאגיד בנקאי גובה כאוחז כשורה בשטר. בפרק
 ה־15 מציג המחבר את הנפקות לזיוף חתימה על גבי שטר ולעשיית
 פעולות לא מורשות אחרות בו. הפרק ה־16 עניינו בפקיעתו של השטר.
 ספרו של פרופ׳ לרנד פורש אור על דיני השטרות ומציגם בצורה
 מעמיקה ומפורטת תוך אזכור וניתוח דינים מקבילים מעבר לים וכל

 זאת בצורה בהירה וממצה.

 אשמה, פזיזות ורשלנות במשפט הפלילי
 ז׳יר עזי אזר

 (הוצאת פרלשטיין־גינוםר. תשנ״ט 1999. 509 עמודים כולל
 מפתחות)

 עקרון המחשבה הפלילית מצמצם את האשמה המצדיקה הטלת אחריות
 פלילית לשאלת הידיעה שהייתה לנאשם בעת פעולתו. הגישה היא
 קוגניטיבית וקיומה או היעדרה של הידיעה תחרוץ את גורלו של הנאשם.
 ספר זה מציג גישה מתחרה, ״גישה נורמטיבית״, שמדגישה את חשיבות

 שיקולי המוסר כיסוד ממשי להערכת אשמה.
 לספר חלק תיאורטי וחלק מעשי. בחלק התיאורטי נבחנת מחדש
 התיאוריה המדעית שמאחורי תורת המחשבה הפלילית ומוצעים שיקולים
 נוספים לקביעת אשמת הנאשם. מאחר שנקיטת גישה מסוימת כלפי
 הרשלנות משפיעה על העמדה העקרונית כלפי כל יסוד האשמה של
 המשפט הפלילי נקודת המוצא של בחינה זו הנה סוגיית הרשלנות.
 בחלק המעשי עושה הספר שימוש בתיאוריה הפלילית הרחבה שהוצעה
 בחלקו הראשון לשם בחינת עבירות שונות. העבירות העיקריות הנבחנות
 הן עבירות הריגה, גרימת מוות ברשלנות ואונס. החידוש שבספר טמון
 בעיקרו של דבר באיתור וזיהוי גישה חדישה ורחבה יותר ליסוד האשמה
 שבעבירה ובחשיפת קיומה בפועל של גישה זו בפסיקת בית המשפט
 כזרם תת קרקעי בעל השפעה. הספר כולל מפתחות: מפתח נושאים,
 מפתח פסיקה (ישראלית וזרה) ורשימת מאמרים וספרים (ישראלים

 וזרים).

 חברות החוק החזש והזין
 ז״ר יחיאל בהט

 (הוצאת כרמל ספרות משפטית, תשני׳ט 943.1999 עמודים כולל
 מפתחות)

 רוב הוראות פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ״ג־1983 הוחלפו על
 ידי חוק החברות החדש התשנ״ט־1999. החוק החדש מביא עמו שינויים
 רבים, לא רק בתשובות לשאלות ספציפיות, אלא לעתים גם
 ב״פילוסופיה״ הכללית. ספר זה מנסה לתת תשובות לכלל העקרונות
 של דיני החברות, הן הנגזרים מהחוק החדש, והן שלא נכללו בו. מכאן,
 הספר מציג דיון בהוראות החוק, הפקודה וחוקים אחרים תוך השוואה
 והצבעה על התפתחות הדין ותוך שימוש בהלכות מרכזיות ובספרות
 הענפה בדיני החברות. הספר מכיל עשרים וארבעה פרקים ולכן הצגתם
ם 5-2) י ק ר פ ) ן ו ש א ר ל ה  תיעשה על פי אשכולות נושאים. האשכו
 עניינו האישיות והכשרות המשפטית של התאגיד: היקף האישיות
 המשפטית, קיומה בדין ומחוץ לדין, התוצאות המשפטיות של ההתאגדות,
 התוצאות הכלכליות של האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, הרמת
ם 14-5) עוסק בהתאגדות החברה: י ק ר פ ) י נ ש  מסך ועוד. האשכול ה
 תכלית החברה, זכות ההתאגדות, סוגי החברות, ייזום חברה, מסמכי
 היסוד של החברה (התזכיר והתקנון), מטרות החברה, חריגה ממטרות
 וחריגה מסמכות, אופיו החוזי של התקנון ואופן שינויו, שם החברה
(פרקים 18-14) דן בהון ובמימון החברה: הון  ועוד. האשכול השלישי
 החברה, סוגיו והדרכים להפחתתו, הלוואות והון, אג״ח, שטרי הון
 ושעבודים, גיוס הון מהציבור, הבעלות במניות, החברות בחברה,
 הקצאת מניות והעברת מניות וניירות ערך. האשכול הרביעי(פרקים
 23-18) עוסק באורגנים של החברה: התורה האורגנית בדיני החברות
 (מומלץ לקרוא פרק זה לצד קריאת האשכול הראשון), מבנה החברה
 וחלוקת הסמכויות בין האורגנים, הדירקטוריון, המנכ״ל ונושאי המשרה,
 חובותיהם, הבקרה והפיקוח עליהם, אישורים מיוחדים לעסקאות, בעלי
 מניות, חובותיהם, זכויותיהם וההגנה על המיעוט, תביעה ייצוגית,
 תביעה נגזרת וקיפוח. האשכול החמישי(פרקים 24-23) עוסק בשינויי
 מבנה בחברות (ארגון מחדש, רכישת חברות, מיזוג והצעות רכש),

 (הוצאת משרד הביטחון, תשנ״ט־240,1999 עמודים כולל מפתחות)
 לרגל יובל שנים למדינת ישראל ולפעולת בית המשפט העליון חברו
 טובי המשפטנים בישראל לצדם של אנשי רוח וחברה שאינם משפטנים,
 לכתיבתו של ספר המציג את התפתחות שיטת המשפט הישראלית
 במהלך 50 שנות קיום ומספק תמונה חיה לפועלו של בית המשפט
 העליון לצד המצב הייחודי המאפיין את מדינת ישראל כמי שנושאת

 על דגלה את נושא הביטחון כאינטרס ״בל יעבור״.
 ספר היובל מחולק לעשורים מבחינה כרונולוגית, כאשר כל עשור,
 מבין חמשת העשורים המוצגים בספר, נפתח בדבריו של אחד מאנשי
 העשייה, באקדמיה וכפרקטיקה, המשפטית והלא משפטית, המציג
 מנקודת ראותו את המגמות המרכזיות ונקודות השיא במערכת המשפט
 בתקופה הנדונה. בהמשך לדברים אלו נפרסת יריעת פסקי דין נבחרים
 ־ סך הכל חמישים, פרי פסיקת בית המשפט העליון באותה עת אשר
 היה בהם נקודת ציון חברתית או משפטית. פסקי הדין מוצגים בשפתם
 של הכותבים הנבחרים המעניקים את התייחסותם המגוונת לפרשה,
 מתוך קשת רחבה של נקודות מבט, הערכות, עמדות וביקורות, אף על

 בית המשפט עצמו.
 נראה כי מלאכתם של העורכים הייתה קשה ומספר רב של פסקי דין
 ידועים ומעניינים נותרו מחוץ לכתב. יש לציין עוד כי שפתו של הספר
 נוחה, מעצם מטרתו הראשונית של עורכיו כי ישמש כתמונה לפועל
 המשפטי בישראל וכי יהווה מושא לעניין משפטנים ולא משפטנים

 כאחד.

 זיני השכלה גבוהה
 ז״ר רענן הר־זהב וז״ר ברק מזינה

 (תש״ם־517,1999 עמודים כולל מפתחות)
 העיסוק בדיני ההשכלה הגבוהה במדינות המערב זכה למן שנות
 השבעים למיסוד, וגברה ההכרה והצורך ביצירת תחום מחקר עצמאי
 אשר יבחן את נושא זה על כל היבטיו. בספר זה, נעשה ניסיון בראשיתי

 להשתלב במגמה זו.
 ככלל ניתן לסווג את הדיון בסוגיות השונות של דיני השכלה גבוהה
 לשני תחומים עיקריים: האחד, הוא דיון בסוגיות הקשורות להסדרה
 השלטונית של העיסוק בהשכלה גבוהה בישראל ותקצוב המוסדות
 להשכלה גבוהה לרבות פעולתן של הרשויות הממונות על כך ־ המועצה
 להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. השני, הוא דיון במשולש
 היחסים שבין המוסדות להשכלה גבוהה, הסגל האקדמי והסטודנטים.
ן דן בהסדרה השלטונית של העיסוק בהשכלה גבוהה  השער הראשו
 בישראל. בשער זה נערכת סקירה נרחבת את הרקע להקמת המועצה
 להשכלה גבוהה וחקיקת חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח־1958
 לרבות דיון במועצה להשכלה גבוהה ובסוגי המוסדות השונים להשכלה
 גבוהה בישראל לאור הוראות החוק. השער השני מוקדש לדיון בנושא
 תקצוב ההשכלה הגבוהה. דיון זה מתמקד בסקירה כללית של נושא
 תקצוב מוסדות להשכלה גבוהה, ופרוט ההסדר הקיים בישראל, לרבות
 נושא קביעת שכר הלימוד. השער השלישי עוסק במוסדות להשכלה
 גבוהה בישראל, חברי הסגל האקדמי והסטודנטים. בשער זה נערך דיון
 מקיף ונרחב במרקם היחסים שבין הצדדים השותפים במוסד להשכלה
 גבוהה: המוסד להשכלה גבוהה על מבנהו הניהולי ומעמדו כתאגיד
 משפטי, חברי הסגל האקדמי והשלכות מעמדם ככאלו והסטודנטים על

 זכויותיהם וחובותיהם.

 זיני שטרות
 פרופ׳ שלום לרנר

 (הוצאת לשכת עורכי הדין, תשנ״ט־1999, 598 עמודים כולל
 מפתחות)

 חיבור זה מתמקד בדיני השטרות, שבמרכזם פקודת השטרות [נוסח
 חדש], תשי״ז-1957, בשיטת המשפט הישראלית. למערכת הדינים

1.11. ]̂ 12116800.10311 
 !,$(613001§ז0©0 0£

 .11815,1692§1̂ו
1855 

 11 (טרם פורסם), דינים עליון, כרך נב, 89.


