ספר יורם דנציגר

אסופת מאמרים לכבודו של השופט
)בדימוס( פרופ‘ יורם דנציגר

עורכים :ד"ר לימור זר-גוטמן ,ד"ר עידו באום

תוכן עניינים

◂
◂
◂

דבר העורכים
מבוא ,נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת אסתר חיות
ראיון עם שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר

שער ראשון :מכס השיפוט
אליקים רובינשטיין ,לב שומע  -על מעשה השפיטה
◂
שער שני :דיני חברות וניירות ערך
שרון חנס ,האם הימנעות מעסקה בנייר ערך בשל מידע פנים מהווה
◂
עבירה?
מיכל אגמון-גונן ,התאגיד במשפט הפלילי  -חישוב מסלול מחדש
◂
אסף חמדני ורות רונן ,מי שולט בתביעה הנגזרת
◂
אמיר וסרמן וצפנת מזר-לייסט ,חובת פרסום תשקיף כקו ההגנה של
◂
ציבור המשקיעים
עידו באום ,טל וינטרויב ודנה מנחם" ,חופש העיצוב" במבחן המעשה:
◂
עסקות  Going Privateבישראל מפרספקטיבת עורכי הדין
שער שלישי :חדלות פירעון
נטע נדיב ,סיפור של חדלות פירעון :רפורמות פוגשות את ההליך
◂
השיפוטי
אודליה מינס ,טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון
◂
שער רביעי :משפט פלילי וסדר דין פלילי
ניל הנדל ומיכאל כהן ,ראיה נסיבתית אודות מעמדן של ראיות נסיבתיות
◂
בפלילים  -מבט אמפירי
אלקנה לייסט ,על כללי התנהגות ,כללי שיפוט ,ועל קיום משפטי זוטא
◂
לבחינת קבילות ראיות חפציות – קריאה חדשה בדנ"פ שמש נגד מדינת
ישראל
אסף הרדוף ,דין פלילי בלתי-מוסמך :עקרון חוקיות המנהל פוגש את
◂
המשפט הפלילי
יניב ואקי ,סיכוי סביר להרשעה – סבירותו של סיכוי
◂
חמדה גור-אריה ,על מצוקתו של האדם )שלא( מן היישוב :בעקבות פסק
◂
דינו של השופט דנציגר בפרשת בן חיים

שער חמישי :משפט ציבורי
דפנה ברק-ארז ,פרשנות ,שיוויון והעצמה
◂
סלים ג'ובראן וגיא רוה ,דיני תעמולת בחירות :עבר ,הווה ,עתיד
◂
שער שישי :משפט אזרחי
יורם רבין ואלון רודס ,תניות סילוקין בצוואה
◂
עמרי רחום-טוויג ,פונקציה של יצירתיות :הגנת זכות יוצרים על יצירות
◂
פונקציונליות ואמנות שימושית
נחום קריתי ,טניה ברסקי ,אור גלרט ויובל לנדאו ,קניין גופני ולמידה
◂
עמוקה
שער שביעי :הערות פסיקה
עמיר ליכט ,כוח גדול ואחריות גדולה :קווים לאחריותו של בעל שליטה
◂
בחברה בעקבות )ע"פ  3506/13הבי נ' מדינת ישראל(
איריס סורוקר ,רגולציה של סיום הזיכיון )ע"א  5925/06בלום נ' אנגלו-סכסון
◂
)ישראל  (1992בע“מ(
ערן טאוסיג ,ערעור בזכות או בקשת רשות ערעור -זו השאלה )רע"א
◂
 3118/16בלס נ' בלס(
תמיר שאנן ,מיסוי משפחות בישראל במאה העשרים-ואחת ) ע"א
◂
 3178/12שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה(
ירון קובו ,חור בהגנה :על הזכות לייצוג בהליכי משמעת של איגודי
◂
ספורט )ע"א  8077/08אוניברסיטת חיפה נ' בן-הרוש(
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