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 מאוזן:
 1.ר׳ 13 מאונך; 3. ההליך שבין הגנבים והצנורות חיוני להבנת הטכסט (4,4); 9. נאשר בכתב שיש לו בעיה
 להעיד (5); 10. תלונת ההודית לשר השכון(7); 11. במיטה היא נשמעת כמו על שולחן הכתיבה (3); 12.
 הלורד אשר משרתו מוחה (5,4); 14. איזו בשורה יש בפיו של אדון סימון?(6); 15. איזה הוצאות נפסקו
 כנגד הגלמוד?(6); 18. דברו שוב באוחזי החרב שמפיחים כזב (כ״מ<(4,5); 20. חמור של הרואין(3); 22.
 בגינו ניצל גבע מצל״ש ב-82׳(3,4); 24. השליט חוזר לעיר האיטלקית (5); 25. איזה הליך מסתתר בטפש

 מטופש?(4,4); 26. נבלתה נמצאת בחופש (4).

 מאונך:
 הקדם לך מולך (5); 2. נקמת הבשר בחלב (2,3,2); 4. המאושר התבלבל בתוך פיתה (כ״מ)(6); 5. קשר
 או בינים (3); 6. השקיע את כספיו בסרט של היצ׳קוק (5); 7. סוחרי לילינבלום עדין ממתינים שיעבור
 בכנסת (5,2); 8. מסתבר שהאיש הנוהג בחוסר זהירות בשגרירה אינו מפחיד כמו שהוא נחזה להיות (3,2,3);
 13. (יחד עם 1 מאוזן) הקדי השמן קולט מדוע השתנק (4,3,5); 14. השודדים מפיקים את נוזל החיים מן
 הנצב לשעבר (7); 16. מבקר עם וריאציות (7); 17. מרדונה רוחש בוז לשכונה ירושלמית?(3,3); 19. בין

 עשה לתחת (5); 21. הלנה אבדה עשתונות (5); 23. ג׳ורג׳ חוזר ומשלם מס (3).

 פתרון התשבץ בגיליון 9
 מאוזן:

 הכמה נשאר לי ביד? 9. דודלי 10. בית מעצר 11. כבודת יד 12. בקודש 13. כריש
נות 23. פטרון 24. עם הגב אל  דם 14. בתי קפה 17. מזהים 19. יום האקס 21. זכרו

 הקיר.

 מאונך:
 2.מנדטורי 3. נטילת ידים 4. אלבלדס 5. לית 6. בן עתו 7. דיר משנה 8. בדרך(המרצד.)
 12. בלתי מספיק 13. כתמי זרע 15. קרא דרור 16. מים תבל 18. (בדרך) המרצה 20.

 סבנה 22. נצב.

 בין הפותרים נכונה הוגרל ספר משפטי.
 הזוכה היא בת שבע לר מרח׳ רמברנדט 6 תל־אביב.

 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר משפטי.
 את התשובות יש לשלוח למערכת כתב העת עד ליום 26.2.2000, לכתובת שד׳ יצחק רבץ 7

 ראשל״צ, ת.ד. 9141 מיקוד 75190.

 בפירוק, שיקום חברות ובכינוס נכסים. הספר כולל מפתח פסיקה
 ישראלית וזרה וכן מפתח עניינים. כמו כן, בראש כל פרק המחבר
 מציין את סעיפי החוק החדש הנוגעים לנושא, סעיפי הפקודה, הצעת

 החוק מקורות חקיקה אחרים וכן פסיקה וספרות עיקריים בנושא.

 האינטרנט והמשפט המסחר> המקוון

 עו״ז יהונתן נר שזה
 (הוצאת פרלשטיין גינוםר, תשנ״ח 602,1998 עמודים כולל

 מפתחות)
 הספר מתאר את המתח בין עולם המשפט לעולם האינטרנט, אולם
 יש להדגיש כי הספר אינו מתיימר לשמש תחליף לייעוץ משפטי פרטני
 אלא נועד להקנות הבנה רחבה של המציאות המשפטית. הספר מכיל
 עשרה פרקים ולקט נספחים. חלוקתו של הספר לנושאים נעשתה
 בהתאם לחלוקה לתחומי משפט עיקריים בעוד שבכל פרק מועלים רק
ן  אותם עקרונות משפט המהותיים לסחר באינטרנט. הפרק הראשו
 מציג את האינטרנט בפני מי שעדיין לא מכיר; מהו? וכיצד הוא
י עוסק בחוזים אלקטרוניים, הפרק השלישי עוסק  התפתח. הפרק השנ
 ברשיונות אלקטרוניים מקוונים, הפרק הרביעי דן בסמכות שיפוט
 מקומית. עניינו של הפרק החמישי באבטחת הנתונים האלקטרוניים
 ופרטיות המידע המקוון. הפרק השישי עוסק בסחר בניירות ערך ומימון
עי עוסק בזכויות קניין רוחני תוך  פיננסי באינטרנט. הפרק השבי
י דן נ  שימת דגש מיוחד על החלתם במסגרת האינטרנט. הפרק השמי
עי עוסק  בעסקאות מקוונות בנוגע לסוגיות בייצוא הפרק התשי
רי מוקדש  באחריות בנזיקין הנובעת מתקשורת מקוונת. הפרק העשי

 לדיני האחריות הפלילית.

 מערכות הפנסיה, מגמות, הצעות ושינויים

 בעריכת ז׳יר עוזר כרמי
 (אתיקה הוצאה לאור, 367 עמודים)

 הספר מציג את הדילמה שכל חברה מודרנית נתקלת בה בין הקצאת
 משאבים ניכרים להבטחת רמת חיים סבירה בגיל פרישה לבין דאגה
 לרמת החיים העכשווית של אנשים צעירים מתעצמת במציאות של
 גידול בתוחלת החיים וצמצום שיעורי הילודה. הספר מורכב מארבעה
 חלקים; לקט מאמרים, סיכום דברי המתדיינים, דו״חות, המלצות
 והוראות משרד האוצר. החלק הראשון הנו לקט של מספר מאמרים
 בנושאים הבאים: מודלים של גיל פ־־שה וטיבם של השינויים שהסדרי
 הפנסיה צפויים לעבור בשנות האלפיים, סקירה של מערכת הפנסיה
 בישראל, סקירת התפתחות של הרפורמה בתחום הפנסיה ב־ 1995, קיום
 אפליה בין נשים וגברים בקרנות הפנסיה החדשות, עבודה חלקית
 ופנסיה חלקית. החלק השני מציג את דבריהם של מנכ״ל הביטוח
 הלאומי, של היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה, של נשיא
 בית הדין הארצי לעבודה ושל פרופ׳ אברהם פרידמן מתוך סמינר בו
 הם השתתפו. בנוסף מוצגות עמדות המעסיקים הציבוריים והפרטיים
 ועמדת האיגודים המקצועיים. בחלק השלישי מוצגות מסקנותיהן
 והמלצותיה! של שתי ועדות ציבוריות אשר דנו בסוגיית הפנסיה:
 הוועדה הבין-משרדית להצעת מדיניות פנסיונית כוללת בראשות אהרון
 פוגל מנכ״ל האוצר, הוועדה לבחינת שינויים מבניים בשוק ההון
 בראשות דוד ברודט מנכ״ל האוצר והצעת משרד העבודה והרווחה
 ל״חוק הפנסיה״ התשנ״ד־1994. במאמץ לעדכן את הקוראים, מובאות
 בחלק הרביעי של הספר הוראות להקמת וניהול של קרנות פנסיה

 ותיקות וקרנות פנסיה חדשות מטעם משרד האוצר.

 באג 2000 - היבטים משפטיים

 עו״ז אביחי גולדנברג, עו״ז גיא אנגלר
 (מהדורה ראשונה, התשנ״ט־512,1999 עמודים כולל מפתחות)
 ״באג 2000״, או בשמותיו הנוספים ־ ״כשל המילניום״ ו־״¥2£״,
 היווה אימת העולם המודרני בהתקרב מועד המעבר לאלף השלישי.
 המונח נתפס בעיקרו כבעיית המעבר משנת 1999 (99) לשנת 2000
 (00) במערכות ממוחשבות השומרות רק שתי ספרות לציון השנה. את
 הספר פותחת סקירה כללית של מרבית כתבי התביעה שהוגשו בארצות
 הברית עד מרץ 1999 ולאחריה מציגים המחברים סקירה של ענפי
 המשפט אשר עשויים להיות רלוונטיים בנושא ״באג 2000״: דיני
 החוזים על עילותיו השונות, לרבות חובת תום הלב והפרתה, טעות,
 הטעיה, הפרת חוזה והפרה צפויה, חובת הקטנת הנזק וסיכול; דיני
 הנזיקין והצרכנות בהתייחס להפרת עוולות הרשלנות והתרמית, הפרת
 חובה חקוקה, החובה להזהיר מפני סכנות הבאג, קיומו של נזק כלכלי
 טהור, רשלנות תורמת מצד הניזוקים, התרופות בגינן של העוולות
 הנזיקיות, אחריותן של הרשויות וחסינותה של המדינה. דיני החברות
 והתאגידים בהקשר לאחריותם של נושאי המשרה השונים, אשר סביר
 כי ישמשו כנשואי התביעות המרכזיים בגין הכשל המחשבי. בעניין זה
 נבחנת גם משמעות העניין בפעילות המשפטית בשוק ההון במסגרת
 דיני ניירות הערך ־ כך למשל חובות הגילוי בדו״חות הכספיים, וכן
 נבחן ההיבט המיםויי ובפרט יכולת ההתרה בניכוי של נזקי באג 2000.
 ניתן לצפות כי ספר זה ישמש מדריך: למנהלי תאגידים ונושאי משרה
 ברמות שונות, לציבור המשפטנים בכללותו ולציבור כולו אשר עשוי

 ליפול קרבן לאירועי האלף השלישי.

 בית הספר למשפטים ץ••
! 4  המסלול האקדמי של המכללה למינהל •



 בית הספר למשפטי•
 לימודי חואי ״בוגד במשפטים״(11.6)

 אשכולות לימוד בתהומי התמחות מגוונים
 משפט מיסחרי ־ ניירות ערך

 טכנולוגיה ומדע
 משפט בינלאומי והשוואתי

 משטר וממשל
 כלכלה ומיסוי
 משפט ותרבות
 משפט אזרחי
 זכויות אדם
 משפט פלילי

 פרקטיקה ופרוצדורה
• 

0116611 *1*1] -  קורס קיץ בלונדון נ
• 

 משפטים מנויימים

 תוכנית ״לב המשפט׳י־שילוב סטודנטים בסיוע משפטי בקהילה
• 

 תוכניות ייחודיות
 מסלול מואץ לתואר שני במינהל עסקים 8.4.^ בארבע וחצי שנים

 מסלול משולב משפטים, מינהל עסקים:
 בוגרי מסלול זה זכאים לשני תארים אקדמיים ״בוגר במשפטים״ ו״בוגר בעסקים״

 לייעוץ אישי אנא פנו לגב׳ אורית זוניס טלפון: 03-9634103
 אתרנו באינטרנט 11.3€.מ13מ€01.¥\¥ן¥\

 מ

 המסלול?
 האסדמי

 המסלול האקדמי
ל ה מ פ  המכללה ל
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