
 של מי שרכש לו מוניטין בקרב ציבור הצרכנים. תאור מהותה של
 ההטעיה האסורה וקשת המקרים של מצגי השווא שהדין אוסר עליהם,
 הטעיה בסימני מסחר, בחינת סוגיית ההטעיה על פי מבחני הפסיקה

 ועוד.
 מטרת ההליך המשפטי בתביעות המבוססות על הפרת זכויות קניין
 רוחני, בין רשומות ובין בלתי רשומות, הנה למנוע המשך גניבת העין
 על ידי מתן צו מניעה קבוע ולזכות בפיצויים על הפגיעה והנזק שמעשי
 הנתבע גרמו למוניטין התובע. הקורא ימצא בספר פירוט של סעדים
 אלו, סעדי ביניים וסעדים סופיים נוספים, כמו כן ימצא הקורא דיון
 בסדרי הדין, סמכויות בתי המשפט, אחריות אישית, הרמת מסך, אופן

 הבאת ראיות, עדויות מומחים ודרכי הוכחת המוניטין וההטעיה.
 המחברים מפרטים את כללי חישוב גובה הנזק וקביעת הפיצוי
 בתביעות בגין חיקויים מסחריים המבוססות על עוולות בגניבת עין,
 עשיית עושר ולא במשפט, סימני מסחר מדגמים, פטנטים, וזכויות
 יוצרים; חישוב הנזק כאשר מתקיים אבדן ממשי וכאשר לא הצליח
 התובע להוכיח נזקו באופן מדויק ותאור החלופות השונות להערכת

 הנזק וחישובו.
 פרק נפרד בספר מוקדש לדיון ביחס בין גניבת עין ובין עשיית עושר
 ולא במשפט; חיקוי סימני המסחר וסממני ההיכר של התובע במוצריו
 אינו מגבש עילה בגניבת עין אם אין חשש להטעיה, במקרה שכזה ניתן
 לתבוע בעוולה של עשיית עושר ולא במשפט, בפרק דיון ביסודות
 להתגבשות העוולות ותאור התפתחות ההלכה בדין הישראלי עד לתקופה

 הנוכחית.
 לשונו הברורה של הספר, תאורה המקיף של הפסיקה והמפתחות
 המפורטים הופכים את הספר לכלי עזר שימושי למתעניינים ולעוסקים

 בתחום החיקויים המסחריים ולאלו העלולים להיפגע מחיקויים אלה.

 הגנת אשם תורם בזיני חוזים, אריאל פורת
 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל
 סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים,

 תשנ״ז 345,1997 עמודים כולל מפתחות)

 הגנת האשם התורם מוכרת לנו מדיני הנזיקין, ברוב מדינות המשפט
 המקובל טרם נקבעה עמדה נחרצת בעניין תחולתה של ההגנה במסגרת

 דיני החוזים.
 הגנת האשם התורם בדיני החוזים הנה הגנה העומדת למפר חוזה
 כנגד נפגע, כאשר זה האחרון תרם באשמו לנזקיו. תוצאת תחולתה

 היא חלוקת נטל הנשיאה בנזקיו של הנפגע בין שני הצדדים לחוזה.
 אחת ממטרותיה של הגנת האשם התורם היא להרתיע את הנפגע
 מפני הסתמכות־יתר על קיום החוזה, תוך הותרת תמריצי קיום לצד
 האחר, יעד נוסף הנו עידוד שיתוף פעולה בין הצדדים לחוזה והגברת

 הסולידריות ביניהם.
 לפני שנים אחדות קבע לראשונה בית המשפט העליון בפסיקתו׳ כי
 להגנת אשם תורם יש תחולה במסגרת דיני החוזים. תוך שימוש בעקרון

 11 ע׳ א EximinS.A. 3912/90 תאגיד בלגי נ׳ טקסטיל והגעלה איטל סטייל
 פראררי בע׳׳מ, פ״ד מז(4) 64.

 גוסטאב דודה.
 משפט שלמה.

ן ״איורי התג״ך״  מתו
 חיתון עץ. 1866

 קניין כיד א/ מיגל זויטש
 (בורםי הוצאה לאור, תשנ׳׳ז 897,1997 עמודים כולל מפתחות)
 חיבור מקיף זה מהווה כרך ראשון מתוך שניים הדנים בדין

 הקניין.

 השיח הקנייני מתאפיין בשילובם של דיני הקניין המסורתיים במערך
 המשפטי הכולל. כדברי המחבר בהקדמתו לספר: ״מחייבת רב־ענפיות
 זו של דין הקניין מבט כולי הרואה מול עיניו, בעת הדיון, לא רק את
 ה׳גרעין הקשה׳ של הקניין המסורתי, אלא את המשפט האזרחי בכללותו.
 הגם שחיבור זה שומר במידה ידועה על מיקוד העיון באותו ׳גרעין
 קשה׳, מטעמים מתודיים, העיון נעשה מתוך תפישה רחבה כאמור

 כשהדין הפוזיטיבי, ניתוחו וביקורתו, עומד במרכזו״.
 כרך זה כולל ארבעה שערים הפורשים יריעה רחבה של שיקולים
 בכל אחד מהנושאים הנדונים ומהווים בסיס מקיף להתמודדות עם

 סוגיות קיימות והכרעות עתידיות בדין הקניין.
 בשער הראשון, הדן ביסודותיו של דין הקניין, סוקר המחבר את
 מהותה ותכונותיה של זכות הקניין; החשיבות בהגדרת הזכות הקניינית,
 ההבחנה בינה ובין הזכות האובליגטורית, תאור אמות המידה להבחנה
 בין חיוב וקניין, סקירת תיאוריות שונות של קניין ומשקלן היחסי של

 תפישות אלה בשיטת המשפט הישראלית.
 עוד ימצא הקורא בשער זה דיון בכלל הרשימה הסגורה הסוגר את
 רשימת הזכויות הקנייניות ומונע יצירת זכויות קניין חדשות, דיון
 בשאלה האם על זכות הקניין להיות נתונה בחוק או שמא די שתהא
 נתונה בחקיקת משנה או בהלכה פסוקה, דיון במםוימותה של הזכות
 הקניינית, אחדותה של היחידה הקניינית במקרקעין ובחינת תחולתו
 של כלל האחדות במיטלטלין. את השער מסיים דיון בתחולתם של כלל
 ההגינות ותום הלב בדיני הקניין וניתוח מעמיק של פומביות הקניין

 תוך הצגת קווים למודל פומביות ראוי.
 השער השני עוסק בסוגיית ההגנה החוקתית על הקניין, מעמדה
 של זכות הקניין לאורם של חוק יסוד; כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד:
 חופש העיסוק; הגנת הקניין על פי חוקי היסוד בהקשר למעשים
 שלטוניים ובמישור הפרטי, ובחינת מעמד הזכות אל מול זכויות יסוד

 אחרות, ביניהן חופש הביטוי, שיוויון ושלמות הגוף.
 בשער השלישי הדן בזכות הבעלות והגנת הקניין, ימצא הקורא
 סקירה מקיפה במהות הבעלות, היקפה ואופן רכישתה. העילה הקניינית,
 מהותן של זכויות החזקה והשימוש בדיני הקניין, ההגנה עליהן והשוואה
 בינן ובין ההגנה על האינטרסים האמורים במסגרת דיני הנזיקין. עוד
self-help בשער זה דיון בזכותו של מחזיק כדין לפעול בדרך של 
 ולהפעיל כוח על מנת להגן על זכויותיו, דיון בבנייה ונטיעה במקרקעי
 הזולת, ערבוב נכסים ותוצאות הקמתם של מחוברים באמצעות מטלטלין

 אשר המקים לא היה זכאי להשתמש בהם.
 בשער הרביעי סוקר המחבר שני נושאים עיקריים; שיתוף בנכסים
 ובתים משותפים. השיתוף בנכס יוצר סיטואציה קניינית המקנה זכויות
 והגבלות על השותפים, בשער זה דיון על זכויותיו וכוח הפעולה של
 השותף הבודד, יצירת שיתוף, הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף, בנייה
 ונטיעה במקרקעין משותפים, חזקת שיתוף הנכסים בין בני זוג ועוד.

 בחלקו השני של שער זה, סוקר המחבר את דיני הבתים המשותפים
 ודומיהם, בחלק זה דיון במתח הטבעי בין חופש הקניין של כל בעל
 דירה וצרכי כלל בעלי הדירות בבית המשותף, והשפעות חקיקתו של
 תיקון מס׳ 18 לחוק המקרקעין ושל פסק דין צודלר על נקודת האיזון
 בין ערכים נוגדים אלו. עוד בחלק זה, דיון ברישומו של הבית המשותף,
 הצמדת חלק פיזי מן הרכוש המשותף ומהותה של ההצמדה המתמטית,

 התקנון המוסכם, החלטות האסיפה הכללית ועוד.

 חיקויים מסחריים בישראל, יעקוב וחנה
 קלדרון

 (קלדדון ספרי משפט, תשנ״ז 630,1996 עמודים כולל מפתחות)

 בעידן של סחר בינלאומי ענף, המאופיין בחברות רב לאומיות
 ומותגים חובקי עולם, הולכת וגדלה החשיבות הכלכלית של חיקויים
 מסחריים. במדינת ישראל בלבד נאמדים האנטרסים הכלכליים החשופים
 לפגיעה עקב חיקויים ותחרות בלתי הוגנת במאות מליוני דולרים
 לשנה. הקף החיקויים והזיופים בעולם נאמד בלא פחות מ־100 מיליארד
 דולר בשנה. במילים אלו נפתח ספרם של יעקוב וחנה קלדרון ״חיקויים

 מסחריים בישראל״.
 הקורא ימצא בספר סקירה מקיפה בנושא גניבת העין, יסודות העוולה,
 מניעת חיקויים מסחריים בעוולות שאינן מבוססות על זכויות רשומות,
 דיון ביחס שבין העוולה בגניבת עין לבין העילה בעשיית עושר ולא

 במשפט ודינים קרובים, ותאור מפורט של סדרי הדין והראיות.
 הספר מתאר את ההתפתחות שחלה בתחום מניעת חיקויים מסחריים
 והתמודדות בתי המשפט עם העוולה בגניבת עין, בעשיית עושר ולא
 במשפט, בסימני מסחר ומותגים ובהערכת הנזק במקרה של הפרת

 זכויות.
 הספר כולל ניתוח מעמיק של העוולה בגניבת עין;

 • הוכחת יסוד המוניטין בקשר לטובין עצמם: דיון מפורט בדרך יצירת
 המוניטין והבעלות בו, הוכחת מוניטין, סימני מסחר, הגדרת המוניטין

 המוגן מפני גניבת עין, חישוב מוניטין, מיסוי מוניטין ועוד.
 • הוכחת יסוד ההטעיה בקשר למקור הטובין: הצגה כוזבת של עובדה
 במטרה לקשר בין מוצרים או עסקו של המעוול ובין מוצר או עסקו
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 ילדים בשאלה מי יחזיק אותם? שאלות בנושא אימוץ ילדים אלימות
 במשפחה ועוד.

 הפרק השלישי דן בזכות לחינוך, בחוק לימוד חובה, בחוק חינוך
 ממלכתי ובחוק חינוך מיוחד. עוד בפרק דיון בזכויות תלמידים, התייחסות
 לתקנון בית הספר, משטר ומשמעת בבית הספר, העונשים אותם רשאים
 מורים להטיל על תלמידים, תלבושת אחידה, אלימות בבית הספר,
 סמים בבית ספר, חופש ביטוי בבית הספר, סיוע לתלמידים חולים,

 ביטוח תלמידים, ועוד.

 בפרק הרביעי דיון בזכויות הילדים בחברה, יכולתם של הילדים
 לבצע פעולות משפטיות, אחריות ילדים למעשיהם, זכויותיהם של
 ילדים עובדים, זכויותיה של נערה בהריון, גיל המינימום המותר

 לנישואין, אופן רכישת אזרחות ישראלית ועוד.

 הפרק החמישי עוסק בילדים שנקלעו לצרה או נמצאים בסכנה,
 בפרק התייחסות לחקיקה המגינה על קטינים, ילדים חולי נפש, מעצר

 ילדים, חקירת ילדים, בתי משפט לנוער ומאסר ילדים.

 סוגיות נזמי מכרזים ציבוריים, שושנה ג1יש
 (בורסי הוצאה לאור, תשנ״ז 241,1997 עמודים כולל מפתחות,

 וכן 99 עמודי חקיקה)

 דיני המכרזים הציבוריים הם, כפי שמציץ ד״ר אמנון גולדנברג בדברי
 הפתיחה לספר, ענף משפטי ״כחול לבן״, שהתפתח כמעט ללא היזקקות
 לפסיקה זרה. המאפיין העיקרי של ענף משפטי זה הוא הדואליות
 הנורמטיבית הקיימת בו, היינו, התחולה המשותפת של דינים מהמשפט
 הציבורי ומהמשפט הפרטי. עד לשנים האחרונות, דיני המכרזים הציבוריים
 נפלו לגדר סמכותו הבלעדית של בג״צ. בתחילת שנות התשעים,
 משהסתיים התהליך הארוך של קביעת ההלכות והקווים המנחים בתחום
 זה, עבר נושא המכרזים הציבוריים לסמכותם של בתי המשפט האזרחיים.
 המחברת מסכמת ומנתחת את ההלכות העיקריות בדיני מכרזים, כפי
 שנקבעו בבג״צ ובבתי המשפט האזרחיים. הספר מציג עשרות סוגיות
 בתחום, עד כי נדמה כי אץ שאלה בדיני מכתים שנדונה בפסיקה, שלא
 תמצא עליה תשובה בחיבור זה. לכל שאלה המועלית בחיבור ישנה
 התייחסות עניינית, בעמודים ספורים. ההלכות מוצגות בצורה קצרה
 וברורה ומלוות בדוגמאות של מצבים עובדתיים מגווני ם שנידונו

 בפסיקה.
 רשימת הסוגיות, קטנות כגדולות, בהן p הספר, היא, כאמור, ממצה
 וארוכה. המחברת מציגה אותן, גם אם לא בצורה מפורשת, בםדד הכללי
 הבא: ראשית, ניתנת תשובה לשאלות מהו ״מכרז ציבורי״, מהן מטרותיו
 ומהן מערכות הדינים החלות עליו. הדינים במשפט הפרטי החלים על
 מכרזים ציבוריים הם, בעיקר, דיני הנזיקין, דיני מעין חוזים, דיני
 המשא ומתן ודיני החוזים. המחברת מדגימה את תחולתם מתוך דוגמאות
 קונקרטיות מהפסיקה. מערכת דיני המשפט הציבורי
 החלה על מכרזים ציבוריים מקורה, בעיקר,
 בהוראות דץ, בהנחיות פנימיות של הרשות ובחובות
 ״ציבוריות״ כלליות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט
 וכוללות, בין השאר, את חובות ההגינות, תום
 הלב, הסבירות, איסור אפליה וכן את כללי שיקול
 הדעת המנהלי ואת כללי הצדק הטבעי. בהמשך
 הדברים ימצא הקורא שורה ארוכה של סוגיות
 הקשורות בנושאים הבאים, אך לא רק בהם: דרך
 הכנת המכרז, ניסוחו ותנאיו(למשל, פירוט שיקול
 העדפת משתתפים מקומיים, פירוט תנאי התשלום,
 אי בהירות במכרז, האיסור לשנות את תנאי
 המכרז); פגמים בהצעות המוגשות למכרז(למשל,
 הצעה המוגשת לאחר המועד האחרון שנקבע,
 הצעה שאינה מקיימת תנאי הקבוע במכרז, הצעה
 שאינה חתומה): הכללים לניהול המכרז לאחר
 שהתקבלו כל ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
 (למשל, ניהול משא ומתן, החובה לקבל את ההצעה
 הטובה ביותר וסייגים לחובה, ניסיון קודם של
 בעל המכרז עם אחד המציעים). דיון נפרד מוקדש
 גם לסיווג הפגמים העשויים ליפול במכרז(פגם
 מהותי מול פגם טכני, פגם או הפרה מוקדמים
 מול פגם או הפרה מאוחרים) וכן לסעדים קונקרטיים
 בגין הפרת כללי המכרז. הסעד המתאים עשוי
 להילקח מתחום המשפט הציבורי או מתחום המשפט
 הפרטי והוא תלוי בגורמים כמו מהות הפגם או
 ההפרה, מעמדם והתנהגותם של העותר ושל
 המשיבים, והאינטרס הציבורי בקיום החוזה. את
 החלק המהותי בחיבור חותם דיון בשאלות עקרוניות
 העומדות בבסיסם של דיני המכרזים הציבוריים,
 ביניהן, היקף התחולה של המשפט הציבורי ושל המשפט הפרטי, מבחנים
 לתחולת המשפט הציבורי, ההבחנה בץ סמכות בג״צ לבין סמכות בתי
 המשפט האזרחיים בנוגע להיקף התחולה האמורה ו״אזור הדמדומים של
 הסמכות המקבילה״. המחברת בחרה להוסיף לספרה יותר מתשעים
 עמודים המכילים חיקוקים רלבנטיים לדיני המכרזים, דבר המקל על
 השימוש בספר ועל ראייה כוללת של התחום. חוק הראוי לתשומת לב
 מיוחדת של כל המבקש ללמוד את הנושא הוא חוק חובת המכרזים,
 התשנ״ב ־ 1992, שמהווה את אחד משיאיו של פיתוח הענף הישראלי
 המקורי של דיני מכרזים ציבוריים. הספר מכיל גם מפתח עניינים

 ומפתח פסקי דין עדכניים.

 תום הלב, הכיר בית המשפט בכך שהאחריות החוזית ניתנת לחלוקה,
 וכי קיימים סיכונים ששני הצדדים לחוזה אחראים יחדיו להתממשותם.
 ההכרה בהגנת האשם התורם בדיני החוזים מעוררת שאלות רבות
 באשר ליישומה הלכה למעשה. הספר מציג את הגנת האשם התורם ואת
 התאמתה למגמות בדיני החוזים המודרניים. המחבר מפתח דיון מעמיק
 באופיו של האשם התורם החוזי ושילובו בדיני החוזים לאור חלוקת

 התפקידים בין הצדדים לחוזה.
 הקורא יוכל למצוא בספר דיון ביחס בין הגנת האשם התורם ובין
 החובה לקיום חוזה, הדגמת פועלה של הגנת האשם התורם במקרים
 של מניעת הפרה והקטנת נזק, וניתוח יתרונה של ההגנה בעירת תמריץ

 לצדדים לחוזה לקיומו ולהקטנת נזקי הפרתו.
 המחבר מציג שורה של מקרים מן הפסיקה הישראלית והזרה ומחיי

 המסחר אשר בהם עשויה להיות תחולה להגנת האשם התורם.
 במקרים כגון: אי שיתוף פעולה בביצוע חוזה, אי אזהרה מסכנת
 נזק, אי גילוי מידע חיוני, אי נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים להגנת
 אינטרסים המוגנים בחוזה, אי הקטנת נזק בנסיבות של חשש להפרת
 החוזה ובמקרים בהם מתעורר צורך חיוני של המפר בסיועו של הנפגע
 בקיום החוזה או בהקטנת נזקי הפרתו, עשוי יישומה של ההגנה להביא
 לאיזון הנכון בין הצדדים לחוזה תוך שמירה על הסתמכותו הסבירה של
 הנפגע והשתלבות עם מגמות דיני החודם המודרנים; שיתוף סולידריות

 ותום לב.
 עוד יוכל הקורא למצוא בספר דיון ביחס בין הסתמכות הנפגע והגנת
 האשם התורם, דיון באופן חלוקת האחריות בין המפר לנפגע, וניתוח
 דרכים למתן ביטוי לאשם התורם באמצעות תרופת האכיפה והביטול.

 זכויות של ילדים, שולמית אלמוג
 (הוצאת שוקן, תשנ״ז 205,1997 עמודים)

 הדינים הקשורים בילדים עברו במהלך הדורות האחרונים מהפך
 ששיקף את השינוי בתפיסות החברתיות: מרכוש הורים הפכו הילדים

 לבעלי מעמד מיוחד ומוגן.
 תנאי ראשוני לכיבוד זכויות הילדים ולהגנה עליהן הוא יצירת מודעות
 לקיומן. מטרת הספר הנה חיזוק ההכרה בקיומן של זכויות ילדים בקרב
 המבוגרים המופקדים על גידולם, ובקרב הילדים עצמם. הספר מחולק
 לחמישה פרקים ומציג תמונה כללית של זכויות הילדים בישראל באופן

 נגיש וברור.
 בפרק הראשון של הספר דיון בזכות האדם בכלל ובזכויות הילד
 בפרט תוך תאור הגישות השונות הקשורות לזכויות ילדים וכן פירוט
 הזכויות השונות המוכרות באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילדים:
 איסור הפליה, הזכות לחיים, לבריאות, לחינוך, לחופש ביטוי ולפרטיות,

 חופש ההתאגדות, מניעת ניצול ילדים, הגנה מפני אלימות ועוד.
 פרקיו הנוספים של הספר מתייחסים למסגרות העיקריות שבתוכן

 מתנהלים חיי הילדים: המסגרת המשפחתית, מסגרת בית הספר והמסגרת
 החברתית הרחבה. רוב החומר מובא במתכונת של שאלות ותשובות

 לשם הצגה בהירה של הדברים ומיקודם.
י הדן בזכויות ילדים במשפחה, יוכל הקורא למצוא  בפרק השנ
 תשובות למגוון רחב של שאלות ביניהן שאלות כגון, מהן חובות ההורים
 כלפי ילדיהם, והאם לילדים חובות כלפי הוריהם? האם מותר להפריד
 ילדים מהוריהם? האם מותר להורים להכות ילדים? האם ילדים יכולים
 לקבוע היכן יגורו? האם רשאים ההורים להימנע ממתן טיפול רפואי
 לילדיהם, לכפות על ילדיהם טיפול או להסכים בשמם לתרומת איברים?
 מה גורלם של ילדים שהוריהם נפרדו? האם יש להתחשב ברצונם של

 תומס רולג1סון ואוגוסשוס פוג׳ין.
Court of Common Pleas, 
 וסטמינססר הול.
ן  לוח 23 מתו
R. Ackermann Repository of Arts 
 (לונדון, 1 ביוני, 1808).
 אוסף אמגות המשפט גהדווארד,
 קיימברידג׳.
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 מאוזן:

 1. עורך הדין שהופיע במשפטם של הפסנתרן והמלחין(8); 5. כלים או עדים (4<; 9. הבחור משרת במשרד
 המשפטים (6,3); 10. שמעון בבתי הכלא (3<; 11. בין מעין למכר (4<; 13. אפשר שזה המקיף יין פילוסוף
 הוא (7); 15. קול חודש שגריר (6); 16. (יחד עם 26 מאוזן) השתגע בגלל עדות (4,6); 19. ההצגה חוס על
 בני?(3,4); 21. ספק או זהב (4<; 23. הבלג ותגיע לפטפוט חסר טעם (3); 24. מה אפשר לומר על העבירה
 הפלילית של נישול העמק? (4,3,2); 26. ר׳ 16 מאוזן; 27. סטיב מתבלבל באיזה עתון זר (8).

 מאונך:

 1. בין ארץ לשווה (4); 2. מנהגי הקבוע פעל בהתאם לאמנות ז׳נבה (כ״מ<(4,3); 3. מלך על הראש בטאבו
 (3); 4. באיזה טכס נפתחה תערוכת הציור של לאו? >כ״מ<(4,2); 6. שוד בה, במכונית (3,2); 7. הכנסותיה
 עברו לעורך הדין(3,5); 8. שיבא מתבלבל בצבע, והם מספקים עבודה לסנגורים (4,4); 12. החוק שזכה
 לתמיכת העזים?(4,4); 14. לעולם לא אצליח להפטר מן התנועה הםבובית, אומר האיש מערוץ שתים (4,4);
 17. קטע הברידג׳ שהאנרכיסט מעדיף (4,3); 18. מלות הפרקליט מכוונות לתכשיט (3,3); 20. נחל על

 הכתפים (5); 22. חוסכים כסף בנקודת המוצא (4); 25. בת או מרכז(3).

 פתרונות התשבץ בגיליון 7

 מאוזן:
 1. כתבי אמנה; 5. גלום; 9. שולי נתן; 10. קצרין; 11. מצביא; 12. מקרתיזם; 14. אוהדים
 מושבעים; 15. יעקב מלץ; 17. עדנים; 19. צלטנר; 21. אין בלתו; 23. קירש; 24. אדום החזה.

 מאונך:
 1. כבשים; 2. בוליביה; 3. אין לאל ידם; 4. נתן במעמד צד אחד; 6. למראית עין; 7. מינימום;
 8. חק; 13. ראש בעננים; 14. אבי יצחק; 16. קנטור; 18. מכורה; 20. רם; 22. לקח.

 בין הפותרים נכונה הוגרל הספר ״נחלת הכלל״ מאת: השופט שלמה לוין.
 הזוכה היא: רותי מלובני, רה׳ טירת צבי 6 ת״א.

 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר משפטי.
 את התשובות יש לשלוח למערכת כתב העת עד ליום 27.2.98,
 לכתובת: שד׳ יצחק רבץ 7 ראשל״צ, ת.ד. 9141 מיקוד 75190.

 שענת ננס> חברה, פרופ׳ של01 לונר
 (בורםי הוצאה לאור, תשנ״ז 496,1996 עמודים כולל מפתחות)

 הספר שלפנינו עוסק בשעבודים שונים על נכסי חברה. כפי שמציין
 המחבר, מוקד הדיון הוא דיני השעבודים ולא דיני חברות. הספר נכתב
 בתקופה בה הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק החברות התשנ״ו
 ־ 1995, המציעה שינויים משמעותיים בהסדרים הקיימים בדיני החברות.
 עם זאת, אין היא משנה את הדין הקיים המסדיר את שעבוד נכסי החברה
 ולא יהיה בכוחה לבטל את חשיבות הדיון בנושא זה. המחבר מציג
 לפנינו דיון מעמיק ובהיר בשאלות יסוד בנושא. לצד תאור יסודי של
 המצב המצוי, נמצא, לאורך החיבור כולו, מסקנות מלומדות של המחבר
 והמלצות מנומקות לשינוי הדין. השילוב המוצלח בין התיאור הברור
 של המצוי לבין המקוריות בתוכנו של הרצוי, יוצר חיבור שתרומתו

 רבה להבנת נושאו המורכב והדינמי.
 הספר מחולק לארבעה שערים.

 השער הראשון הוא מבוא לחיבור ועוסק, בקצרה, בדרכים למימון
 חברות, תוך התמקדות בבעלי המניות ובסוגי נושים; ביסודות דיני
 השעבודים ובעיקר ביחס בין נושים מובטחים לבין נושים לא מובטחים;
 בדיני חדלות פרעון של חברות וביחס בינם לבין דיני השעבודים;
 במקורות דיני השעבודים בחברות - פקודת החברות וחוק המשכון
 ובשוני בין שעבוד נכסי חברה לבין שעבוד נכסי יחיד. שני הבדלים
 עיקריים ישנם בין שני סוגי השעבוד. האחד, השעבוד הצף ־ הייחודי
 לשעבוד נכסי חברה. השני, שיטות מרשם השעבודים. המחבר סבור כי
 אין הצדקה להבדלים אלה וכי יש לאחד את כלל דיני השעבודים. על
 האיחוד להיעשות על יד החלת השעבוד הצף על נכסיו המסחריים של
 היחיד ועל ידי שינוי הדינים המיושנים של מרשם השעבודים על נכסי
 חברות והתאמתם לדיני המרשם על פי חוק המשכון. בשעבוד- הצף

 ובמרשם השעבודים עוסקים השערים הבאים.
י שעוסק, כאמור, בשעבוד הצף, מחזיק את חלק הארי ר השנ ע ש  ה
 של החיבור. בשער זה נמצא פרקים הדנים בשעבוד מלאי עסקי,
 ביסודותיו העיוניים של השעבוד הצף, במאפייניו, בגיבושו, בסעיפי
 הגבלה בו, בדרכי ההבחנה בינו לבין שעבוד קבוע ובתחולת חוק המשכון
 עליו. פרק חשוב ונרחב עוסק ביחס בין השעבוד הצף לבין זכויות
 אחרות, ביניהן, שעבוד ספציפי, זכותו של מממן רכישה, עיכבון, חובות
 בני קדימה, עיקול וקיזוז. בסוף הדיון מביע המחבר את עמדתו שיצירת
 מעמד הביניים של השעבוד הצף (בין נושה רגיל לבין נושה מובטח)
 משקפת בעיות משפטיות תיאורטיות ולא צורך פרקטי של שוק האשראי.
 במצב זה מושקעת ׳אנרגיה שיפוטית׳ רבה בהבחנה בין שעבוד צף לבין
 שעבוד קבוע ובקביעת היחס ביניהם. המחבר מציע לבטל את מוסד
 השעבוד הצף ולהמירו בשעבוד קבוע המאפשר לחייב לסחור במהלך
 העסקים הרגיל. הצעה זו תחזק את מעמדו של הנושה המובטח. כדי
 למנוע פגיעה קשה מידי בנושים הרגילים, ייתכן להפריש להם אחוז

 מסוים מהכספים המתקבלים ממימוש הנכסים המשועבדים.
 השער השלישי דן במרשם שעבודים. בפרק הראשון מועלות סוגיות
 שונות ברישום שעבודים לפי פקודת החברות, ביניהן, השעבודים טעוני
 הרישום, התוצאות של העדר רישום, מועד הרישום וטעויות בו. בתום
 הפרק מוצגת רשימה ממצה של ההבדלים המשמעותיים בדין המצוי בין
 המרשם לפי פקודת החברות לבין זה של חוק המשכון. הפרק השני
 עוסק במטרותיו של מרשם השעבודים על נכסי חברה. מהדיון עולה
 כי, לפי הגישה הקלאסית, הרישום נועד בעיקר להגן על הנושים
 הכלליים של החברה, בעוד לפי הגישה המודרנית, הרישום רלבנטי
 בעיקר להכרעה בין זכויות סותרות בנכם מסוים. מרשם החברות הקיים
 אינו תואם את הגישה המודרנית. המחבר מציע לאחד את המרשם הטכני
 של שעבודי יחידים וחברות ולהחיל מערכת דינים אחת על שני המצבים.
עי עוסק בביטול שעבודים שנוצרו בסמוך לפירוק. ר הרבי ע ש  ה
 המחבר דן, בין השאר, במשמעויות השונות של ביטול עסקאות בעת
 חדלות פרעון, ביחס בין הוראות הביטול ובתנאים לביטול עסקאות.
 אחת מההמלצות המוצעות בתום ניתוח המצב הקיים היא לאפשר לבית
 המשפט לבטל עסקאות שנערכו לאחר בקשת הפירוק, אפילו אם החברה
 לא נטלה בהן חלק. בסוף הספר מפתחות של חקיקה ופסיקה ־ מקומיות

 וזרות ־ ומפתח עניינים.

 אמן לא ידוע.
 אנשי משפט.

ן אפריז  פרט מתו
 ן רומאי מן המאה
 הראשונה לערן.

 שיש.
 אוסטיה, איטליה

7i 
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