
  גיליו� ד   2012 יוני, ב"ע תשסיו�

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  ידי תלמידי הפקולטה	מוצא לאור על

  

  " השני� האבודות"פיצוי בגי� קיצור תוחלת החיי� ו

  בתביעות בעילה של הולדה בעוולה

  1  בלהה כהנא

 

  א� עדיי� , כלל פסילת הראיות שהושגו באמצעי� פסולי� מתפתח

  )ולזכות אש� בעבירה חמורה שעודנו חי(ללא נכונות לשל� מחיר חברתי 

  25  רו'בועז סנג

 

   –משרה בחברות קטנות כלפי נושי החברה �חובת הזהירות של נושאי

   בעד מבח� אובייקטיבי

  51  יעד רות�

 

 



  

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  'משפטי	 על אתר 'כתעור

  גליה דאור

  'משפטי	 'כי כתב העתעור


  יעל קריב    אור אלקו

  חברי מערכת

, שלומית גרינפילד גילת, שירה גרטנברג, עמרי ב
 חורי
, מיכל אלבז

, אורי כ�, כה
. איתמר א, שיר
 ירוסלבסקי, עיד
 חלילי, אופיר חדד, זלוטוגורסקי דוד

, קו'צ'ילנה צ, נתנאל פוזנר, צליל סלומו
, חנ
 סידור, ארז ניצ
, רינת לוי, עמוס לאור


  מעי
 שנדרובי�, חגי שלזינגר, יונת
 רלבג, ישי ריבלי
, תומר קרמרמ

  מורה מייע�

  איל
 בנשלו�ר "ד

  עורכת הלשו�

  י
יהודית ידל
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  :חוברת זו יוצאת לאור בסיוע

  'הורובי� ושות. שמשרד עורכי הדי� 

  א" יבלובניול " זדוד אמיר מרידי �הקר� שהוקמה על

  ,ל" זאליהו לחובסקי ר"דהקר� להנצחת 

  מהמורי	 הראשוני	 בפקולטה למשפטי	

  ,ל" זר אברה� רוזנטל"דהקר� להנצחת שמו של 

  ממוריה המחונני	 של הפקולטה
  

  תודתנו נתונה לפקולטה למשפטי�

  ש הרי ומיכאל סאקר"ולמכו� למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע
  

היד את ש	 המחבר �יש לציי� על כתב. יד יש להגיש למערכת בדואר אלקטרוני�כתבי

כ� �כמו. ואת ש	 המאמר באנגלית וכ� לצר� תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית

יד שיוגשו �כתבי .טלפו� וכתובת דואר אלקטרוני, תבקש המחבר לציי� כתובתמ

  . עמודי	 ברווח של שורה וחצי15למערכת לא יעלו על 

  

  :כתובת המערכת

  משפטי�כתב העת 


  ,הפקולטה למשפטי

  האוניברסיטה העברית


  91905 ירושלי
, הר הצופי

  02�5881152: טלפו�

  02�5882565: פקס
  

  :דואר אלקטרוני

webeditor@savion.huji.ac.il 

 :אתר אינטרנט

http://mishpatimonline.wordpress.com 

 
  ענת זקו�: סדר

  מ"נבו הוצאה לאור בע

  99835,  שריגי
108ד "ת

  02�9992088: פקס; 02�9992099 :פו�טל

nevo@nevo.co.il  




