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 היוה״מ נ. יגודה (ע״פ 141/60) 519

 היוה״מ נ. מהזונה (ד״נ 13/60) 550
 היוה״מ ב. קמיבסקי(ע״פ 190/54) 375

 הברי נ. הכרי(ע״א 231/66) 540
 המטפרםט נ. היוה״מ (ד״נ 8/68) 374

 הנאמן לנכסי משה ברר בפשיטתירגל ב. כונס
 נכסי משד. ברר (ע״א 200/69) 686

 הנהלת הסוכנות היהודית לא״י ב. קוקובדה
 וקוםטה (ע״א 94/62) 563,561,560,558

 הרב דיין נ. שר הדתות (בג״ץ 29/55) 643,
646 

 הרפז נ. הממונה על גביית השכר ואח׳ (בג״ץ
366 ,365 (165/63 

 הרשקוביץ נ. גלקופ (ע״א 505/59) 98 .
 הרשקוביץ ב. התגמולים (ע״א 729/56) 608
 התאחדות סוכני הביטוח נ. המפקח על הביטוח

 (בג״ץ 19/64) 643, 645

 ואגנר נ. היוה״מ (בג״ץ 4/69) 596
 וויק נ. גליקו(ת״א 192/58) 357׳
ר נ. היוה״מ (ע״א, 153/54) 84 T  ו
 וייס נ. ג׳ורג׳(ע״א 397/68) 449

 וילמובסקי נ. פקיד השומה (ע״א 357/64)
567 ,243 ,234 

 וינברג ב הידה״מ (ע׳׳א 291/64) 417, 418
 וינטד ב. בארי(ביד״מ 1/60) 529

 וינשטיין נ. קדימה (המ׳ 106/54) 180
ת (ב״ש 66/66) 416 ס י  ויסמן נ. ו

 ברמן ואח׳ נ. שר הפנים '(בג״ץ 39/58) 608
 ברנוביץ ב. צימרמן(ע״א 44/53) 2*2

 ברנט נ. ברנט (ע״א 257/57) 637
 ברשטלינגר נ. רובינשטיין(ע׳׳א 146/64) 129,

257 ,146 ,138 ,134 ,133 ,130 
 בשארה נ. דוירי(ע״א 408/54) 128,122

 גבאי נ. מדינת ישראל (ע״א 69/64) 138, 154,
155 

 גוטמן נ. שן(ע״א 446/63) 550
 גולדברג נ. ראשון לציון (בג״ץ 292/63) 646,

647 
 גולדמן ג. גולדמן(ע׳׳א 166/66) 540

 גורפינקל, חקלאי נ. שר הפנים (בג״ץ 80/63)
690 ,536 ,530 ,521 

 ג׳יקובס נ. קרטוז (ע״א 110/53) 522, 632,
639 ,638 ,633 

 גיתיה נ. הרבנות הראשית (בג״ץ 359/66)
543 ,542 ,540-539 ,536—534 ,525 524, 

 גלפנד נ. ניסנוב (ע״א, 104/56) 128
,112̂  גלד ואת׳ נ. שפנייר (ע״א 112/69)* 103-

448 
 ג׳ניס נ. היוה״מ (ע׳׳א 389/66) 569

 גרייניד ג. שטרן(ע״א 456/63) 691
 גרינבאום נ. הסוכנות היהודית לא״י(ע״א 58/

562 (438 
 גרינברג נ. עזבון ציון שבת (ע״א 205/55)

135 
 גרנזבורג ג. פולקו (תי״צ 115/54) 516, 523,

526 525, 

 ״דה אמריקן אורופין בית״אל מישן״ ב. שר
 הסעד ואח׳ (בג״ץ 103/67) 358, 682
 דהאן ובן הדוש נ. מדינת ישראל (ע״א 67/

447 (377 
 דוד נ. ויסבלט (ע״פ 402/65) 573,230

 דוידון נ. חברת בוני חיפה (ע״א 138/56)
122 

 דיוויס J וודל (תימ״א 77/66) 521
 דימנשטיין נ. ישראל לטין אמריקן קומפני

 בע״מ (ע״א 389/65) 231
 דיין נ. שר הדתות (בג״ץ 29/55) 360

 ״דו״ נ• קליין (ע״א 189/51) 242
 דנצר נ. לוי(ע׳׳א 591/61) 153
 דקלו נ. לוי(ע״א 97/57) 357

 האדי נ. מופלה (ע״פ 20/49) 227
 הברא נ. הברא (ת״מ 839/67) 515
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 יזדי נ. יזדי(ע״א 51/49) 518
 יזראמקם נ. מדינת ישראל (ע״פ 217/68) 258

 יחזקאל נ. אנגלברג(ע׳׳א 285/69) 442
 יניא נ. היוה״מ *ע״א 29/66) 416

 כדורי נ. bnrra מקומית תל־מדנד (בג״ץ 69/
631 ,6&9—622 *(334 

 כהן נ. אגודת !השומרים (ע״א 451/59) 365
 כהן o יו״ר ההיצאה לפועל, ת״א־יפו (בג״ץ

574 ,572 (17/57 
 כהן ב. נחשון(ע״א 133/67) 121

 כהן נ. םבירםקי !(ע׳׳א 138/55) 263
 כהן נ. שר הבטחת (בג״ץ 29/62) 643

 כהן, בוםליק נ. היוה״מ (ע״א 238/53) 315,
632 

 כונס הנכסים הרשמי נ. מפרק חכרת פלקוטיל
 בע׳׳מ (ע״א 306/68) 441

 כורי נ. בורי (*־.מ׳ 356/68) 122, 124, 128
 כיאט נ. היוה״מ >ת״א 2/52) 663

 בץ נ. חברת ׳׳קציף׳׳ בע״מ (ע״א 536/65) 615

 לובין ב. עירית חו״א־יפו(בג״ץ 163/57) 511
 לוי נ. רחמים (*׳א 457/49) 569

 לויט נ. למט (הכ$׳ 168/55) 418
 לזר נ. ברגמן(ע״א 245/54) 554

 לטושינסקי נ. קירשן(ע״א 65/67) 682
 לנדאו נ. שר החקלאות ואח׳ (בג׳׳ץ 118/62)

361 
 לנקרי נ. מדינת ישראל (ע״א 599/68)״ 88-83

 לפידות נ. שליפר (ד׳׳נ 14/68) 443

 מאפית אילת בע׳י׳מ נ. מדינת ישראל (ע״פ
229 (431/62 

ת ישראל נ1 איו י* ויו i מדר (ע״א 338/60) ע ד  מ
145 

נת יעדאל j גישר ואוד (ע״א 98/62) 43  מדי
/ נת ישראל J עזבון מ. הידנה (ע״א ע  מדי
M1 (»־ 

mr) ion67 J inn חזאן f נת ישראל  מדי
d377 ( 

m מה* u "nv לי* . wo i* ג f • • sino 
B «*T/435) 4 1 2 ) 

F W J SBPTO302) 135/3D 9"3T) 
as ( V i fi}מואזין בי טי&ר 

Cnjjst357 b 3 ממדJtקןזחמוםםןיש ויי * 
3z7(jus#5i araran ממדמד ב״ 
spsnros Jt 4טוחמיBZ m91f1 | 

 ועדת עדת הספרדים נ. ביה״ד הרבני האמורי
 בירושלים (בגת 150/59) 608

 ורשביאק נ. פנתי(ע״א 62/59) 239

 זוזו נ. חדד (ת״א 1221/68) 421
 זילברמן ג. קרית חיים וקק״ל (ע״א 513/66)

662 
 זילכה נ. רלומי(ע״א 406/62) 512

 זלעיט נ. מורעדין (ע׳׳א 7/66) 98, 99
 זנגי נ. אנגלשסיין(ע״א 81/68) 569

 חאנזאלים נ. ביה״ד של הכבסיה הפטריארבית
 היוונית־אזרתודזכםית (בג״ץ 171/68) 438,

439 
 חבורה נ. ירוחם (ע״פ 114/52) 182

 חברה ירושלמית לתעשיה בע״מ נ. אג׳יון
 (המר׳ 100/52) 615

 חברת בי״ח ״רפאל״ בע״מ נ. פעילן(ע״א ד4/
617 (247 

 חברת החשמל נ. ״הארץ״ (ע׳׳א 213/69) 255,
442 

 חברת חלקה 300 בגוש 6213 בע״מ ב. היוה׳׳מ
 (ע״פ 302/62) «2

 חברת מטעי הארזים ג. הממונה על מחת ירו
 שלים (בג״ץ 100/64) 645

ד לביטוח בע״מ נ. יובל (ע״א וrילאנ י  חברת נ
521 ,512 (18/51 

 חברת ״עולמית״ נ. חברת ״תדיר׳׳ ואח׳ (המר׳
 ת״א 710/52) 234

 חג׳אר j האפוטרופוס לנכסי נפקדים (ע״א
663 (218/60 

 חכם נ. חכם (ע״א 353/65) 536
 חסן נ. בנימין (תיא״פ 2542/62/8) 524, 525

 טייכמן ואח׳ j מבוביץ (ע״א 688/68) 244,
247 

 םסלר ב ניאנל (ע״א 14/67) 171
 fVmiu נ. ט׳פליביץ(ע״א 158/53) 246

STV 467/69) 6 7 7  UTTD J flDpO ישיאל (
 סחחףלד נ- 0קידי הבחיז־זת (בנ׳־ץ 63^0 643

j v ויקםת־(זמ 346/0) 550 a n o 
3/0Z3) 510,50 • י י ע » I Q i P S n J mrar) 

« מ n v w are) arara (3 -ו נ י א  ״
״ ¿ B 1 3 Q u < •30 • ד 0 aranpsi Jt ״מממוי 

• B a j a ¿as 
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 סקורניק נ. סקורניק (ע׳׳א 191/51) 276, 358,
423 

 עו״ד פלוני נ. המועצה המשפטית(עמ׳׳מ 2/51)
590 

 עזבון המנוח פינקלשטיין נ. פינקלשטיין(ע״א
685 (83/68 

 עירית חולון נ. זיו(ע״א 443/58) 248
 עירית פתח תקוה ואח׳ נ. טחן (ע׳׳א 183/69)

608 
 עירית רמת־גן נ. תיק (ת״א 1427/51) 242

 עמאש נ. היוה״מ (ע״פ 485/65) 521
 עמידר נ. היוה״מ (ע״פ 305/58) 141

 עמל נ. נ. שינדלר (ע״א 130/50) 505
 עמר נ. נציב שירות המדינה (בג״ץ 296/65+

628 ,625 ,622 (310 

 פדרמן נ. מושל מחוז דרום (בג״ץ 61/25) 542
 פוטרמילק נ. פלד (ע״א 425/69) 241, 242
 פונק שלזינגר נ. שר הפנים (בג״ץ 143/62)

691 ,690 ,515 
 פורת נ. קפלן(ע״א 542/61) 98,97, 100

 פחימה נ. פחימה (ע״א 739/68 ) 685
 פיין נ. אפל.(בר״ע 150/69) 557, 564

 פלג נ. היוה״מ (ע״א 99/63) 513
 פלדמן נ. פלדמן (ע״א 603/65) 692

 פלוודמה נ. מג׳דלאני(ע״א 138/37) 454
 פלוני נ. אלמוני ואלמונית (ע׳׳א 447/53) 251

 פלוני נ. אלמונית (ב״ש 40/61) 416
 פלוני נ. אלמונית (ב״ש 143/63) (43
 פלוני נ. אלמונית (ב״ש 141/64) 416

 פלוני נ. ביה״ד למשמעת עובדי המדינה ואה׳
 (בג״ץ 74/69) 225

 פלוני נ. היוה״מ (ע׳׳פ 240/57) 569
 פלוני נ. המועצה המשפטית (עמ״מ 1/60) 566
 פלוני נ. שר הבטחון ואח׳ (בג׳׳ץ 221/69)״

631—629 ,627 ,626 ,623 ,622 
 פלונית נ. אלמוני (ב״ש 57/63) 615

 פלונית נ. פלוני(ע״א 13/66) 540
 פלטיאל נ. פלטיאל (ע״א 241/57) 418, 423,

424 
 פנץ נ. עירית תל־אביב (בג״ץ 392/67) 608

 פםיפיק מדיפרניין ליין, פנמה נ. תעשיות א״י
 בע״מ (ע״» 281/53) 518

 פקיד השומה J גודיק (ע״א 289/68) 445
 פקיד השומה, חיפה j נובה ברגר בע״מ (ע״א

248 (600/67 
 פקT השומה, יתשלים נ. ילין (ע״א 431/65)

569 

 מטרני נ. אוצר מפעלי י ים בע׳׳מ (ע״א 57/
134 (53 

 מיטובה בע׳׳מ נ. קזם (המ׳ 89/51) 511
 מייזלם נ. סגל (ע׳׳א 260/61) 659
 מילר נ. מואיל (ת״א 77/48) 242

 מיתן נ. שר העבודה (בג״ץ 287/69) 641,
646 ,645 ,642 

 מלכה נ. הידה״מ (ע״פ 47/56) 113
 מן j איון(ע״א 365/54) 638

 מנדלוביץ נ. פורת (ע׳׳א 160/58) 548
 מעודד נ. דון(ע׳׳א 379/69) 639

 מפעל הבנייה של הקברן המאוחד ושות׳ נ.
 החברה הדרומית בע״מ (ע׳׳א 625/68) 228,

240 ,237 
 מפעלי אספלט בדתם בע׳׳מ נ. אורנשטיין

 (צ׳׳א 483/68י-482) 439
 מפעלי מים נ. סגל (ע׳׳א 85/60) 264

 מפעל תחנת הטרקטורים בע׳׳מ נ. חייט (ע״א
156 (311/59 

 מקיטן נ. מקיטן(ע׳׳א 54/65) 536
 מרור J זורדין(ע׳׳א 109/56) 518

 מרציאנו נ. בדאן(ע״א 680/66) 246
 מרצפות פ׳ פ׳ בע״מ נ. אלפסי (ע״א 269/64)

546 

 גוביק נ. שר התחבורה והמפקח על התעבורה
 (בג״ץ 184/63) 361

 נוחמובסקי נ. שר המשפטים (בג״ץ 90/49)
641 

 נחום ו״דך׳ בע׳י׳מ נ. ישראלי (ע״א 290/63)
264 

 ניכדן נ. אחים משולם בע״מ (ע״א 392/69)•
371 ,369 ,368 ,364 

 סביצקי נ. שר האוצר ואח׳ (בג״ץ 131/65)
361 

 םולימאן בלאן נ. שר החקלאות ואח׳ (בג״ץ
 36/68)״ 95-89

 םילוסטר נ. היוה׳׳מ (ע׳׳פ 1/48) 225
 סימון J מנשה (ע״א 23/61, 26/61) 114,

118 ,115 
 סלונירס נ. שופט בימ׳״ש השלום, ירושלים

 (מ״ץ 165/52) 230, 572, 574
׳ה נ. אביוב (ד״א 636/68)* 102-96  םמנ

. שירסקו(ע״א 705/61) 122, 128  סנדרובסקי נ
3/47Z2 נוטע (ע׳׳א .  (242,239ספחד נ
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 מ9תחות

ת 68/ ג ב  ר. ב. נ. הרבנים וראשיים לישראל (
515 (235 

 רביע נ. יהזקאלי(ע״א 65/69) 226
ז נ. הממונה על גביית השכר (בג״ץ י ז  תגו

626 (1/63 
ל לערעורים מ נ  רודניצקי נ. ביה״ד הרבני ה

 (בג״ץ 51/69 ) 530
 רוזי קיציס נ. הלוואה וחסכון נתניה (ע׳׳א 61/

564 ,556 (637 
(ע״א 88/57) 514 ׳ ברג נ. קרמרז  רתנ

 רוטנשםרייך נ. י.מ. (ע״ס 35/52) 135, 138
 רופאימן נ. שר הפנים (בג״ץ 72/62) 303, 304
ר ב. מורגנשטרן (ע״א 105/69) 441, 632— ד  ת

638 ,634 
 ריזנפלד נ. יעקובסון(ע׳׳א 337/62) 691

ך (ע״א 71/68) 239, 243, ד ״  רייס נ. קדמון ו
569 ,568 

 רפפורט נ. פלדברובםקי(ע״א 37/49) 518,517
ז ווילמובסקי J פקיד השומה, גוש דן י ב ק  ר

 (ע״א 375/64) 567, 570
 רשות הפיתוח נ. קואן (ע׳׳א 387/62) 139,

142 ,141,140 

 שגב, רייכרט נ. ביה״ד הרבני והרבנות
 הראשית לצפת (בג״ץ 132/66—130) 530,

540 ,534 
 ״שהם״ שירות הים בע״מ נ. פיינר (ע׳׳א 59/

45 (99 
ת 155/64) 594 ג ב  שוורץ נ. שר הבטחון (
 שולמן נ. מקורות בע״מ (ע״א 347/54) 364,

365 
ת 156/56) 596 ג ב  שור נ. הידה׳׳מ ואת׳ (
 שורוקה ומאחני נ. מיוה״מ (ע׳׳פ 46/53) 374

 שירץ נ. שורץ (ב״ש 263/67) 416
 שחאדה נ. חילו(ד״נ 6/66) 236,134

לת (ע׳׳א 309/62) 691 ג  שטיגליץ נ. שטי
 שטמפפר נ. היוה״מ (ע״פ 174/54) 549, 682
 שטרייט נ. הרב הראשי לישראל ואח׳ (בנ״ץ
,534 ,529 ,528 ,514 ,445 ,60 ,59 (301/63 

535 
ת נ. הברת חלקה 36 בגוש 6127 בע׳׳מ ט  ש

 (ע״א 528/66) 664
ח ורחגבאום נ• שטרן (ד״ג 30/67) 664 ט  ש

ת 85/47) 416 ג ב ) י ל ב י . ש  שיבלי נ
 ~שיםל 3• הדשות המוסמכת ועדת הערעור לצורן•
 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת הרום

ת 174/54) 608 ג ב ) 
ת 143/62) *42 ג כ  שלזינגר 4 שד הפנים (

 פקיד השומה, ת״א נ. עירית בת־ים (ע״א 68/
444 (343 

 פרובלסקי נ. זילבר (ע״א 179/54) 518
 פרוכטר J פרוכטר (המ׳ 121/55) 416, 421
םקי ואח׳ נ. תיק (ע״א 103/60) 245  פתשנ

 פרידמן נ. חסיד(ע׳׳א 374/59) 662
 פרייזלר נ. ווים (ע״א 65/49) 120, 121

 פריצקר נ. פרידמן(ע״א 224/51) 134
ת (ע״א 406/46) 639 צ ל  פרל נ. ז

 פרלמוטר נ. חב׳ קולנוע ״זמיר״(ע״א 311/69)
100 ,99 

ת ג ב  פרץ נ. מועצה מקומית בפר שמריהו (
627 ,623 (262/62 

 פדקש נ. אוני (ע״א 460/61) 129, 130, 138

 צברי נ. ״עמידר״ (ע״א 246/60) 264
 צוקרמן נ. צוקרמן(ע״א 237/68) 685

 צ׳יזם נ. ברשל (ע״א 291/61) 518
 ״צים״ חברת השיט הישראלית בע״מ נ. מזיאר

 (ע״א 461/62) 45, 46, 63, 66, 137
 צרפתי j שסרסמן (ע״א 353/69) 248

 קבלו נ. מועצה מקומית הצור (בג״ץ 90/67)
628 ,624 

 קדרי נ. המפכ״ל על משטרת ישראל (בג״ץ
569 (308/52 

 קוליק נ. וולפםון(ע״א 26/51) 275
 קונםטרקשן אגריגייטס קורפוריישן ואח׳ נ.
 מפעלי ים המלח (ע״א 216/69, 224, 251)

234 
 קזפרמן נ. מדינת יש.^ל (ע״פ 465/69)* 373,

378 ,377 
 קורלנדסקי J ציוני (תי׳׳ד 60/64) 523, 524
 קורניק נ. היוה״מ (ע״פ 18/66) 113, 115, 118
 קורנפלד נ. שמואלוב (ע״א 451/66) 132—134,

237 ,180 ,140 ,139 
 קורץ ולטושינםקי J קידש (ע״* 65/67) 358
 קלו ואח׳ נ, עירית בת ים (ע׳׳א 6/66) 361
 קמיאר נ. מדינת ישראל (ע״פ 131/67) 682
 קראום נ. שר הבטחון ואח׳ (בג״ץ 78/68)•

362 ,361 ,359 ,358 ,356 ,355 
 קרן תגמולים לעובדי ״רםקר׳ בע״מ נ. גינזבורג

(ע״א 460/59) 101  ואח׳
ק (ע׳׳א ן ואח׳ J תי  קרינרגי ועירית רמת־נ

246 (193/59 
ת 76/44) ג ב ת קיימת לישראל ב. מנסור (  ק

547 
ת נ. עזבוו קרץ (תיא״פ 719/59) 538, 548  ק
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 שפירא נ. שחרבי(ע״א 608/61) 264
 שצ׳ופק נ. מועצת עירית ת״א־יפו (הנ2׳ 52/

571 (188 

 תגור נ. בן־ציון(ע״א 25/49) 656
 תיק נ. עירית רמת־גן (ע״א 161/53) 242,

554 ,246 
 תיק נ. קריניצי ואח׳ (ע״א 82/59) 243, 244,

246 

 שליט נ. שר הפנים ואח׳ (בג׳׳ץ 58/68) 66
 שמחי וגבאי נ. נציב שירות המדינה (בג׳י׳ץ

628 ,626-624 ,622 (2094-215/68 
 שניידר נ. מנהל רשות הפיתוח (בג׳׳ז 160/58

642 
 שפט נ. פרחר (ע׳׳א 60/55) 345

 שפיצר נ. מילבאואר (ע׳׳א 455/61) 123
 שפירא נ. סגל (ע״א 608/67) 231

 שפירא נ. פתנגםקי(ע״א 46/53) 263
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 מקורות המשפט העברי שאוזכרו

 ב״ק, ל״ח ע״ב 485
 ב״ק, קי״ג ע״א—ע״ב 329
 ב״מ, ט״ז ע׳׳א—ע״ב 499

 ב״מ, ל״ב ע׳׳כ 493
 ב׳׳מ, ם״א ע׳׳ב 482
 ב״מ, ס״ב ע״א 257
 ב״מ, צ״א ע״א 481
 ב״מ, קי״ג ע״א 69

 ב״מ, קי״ג ע״ב 73,70
 ב״מ, קי״ד זנ״א 0ל

 ב״ב, י״ב 476
 ב״ב, נ״ד ע׳׳ב 329
 ב״ב, נ״ה ע״א 329

 ב״ב, נ״ט 476
 ב״ב, קל״ו־ ע״ב 685
 ב״ב, קל״ז ע״א 685
 ב״ב, קנ״א ע״א 78

 ב״ב, קם״ח 476
 שבועות, ט׳ ע״א 275
 שבועות, ל׳ ע״א 482

 עבו־־׳ז, ס״ג 485
 חולין, ם׳ ע״ב 275

 ערכין, כ׳׳ג, ע״ב 69, 75
 ערכין, כ״ד ע״ב 74

 תמורה, י״ד ע״ב 481

 תלמוד ירושלמי
 משנה, ביכורים פ״ג, הלכה ו׳ 78

 רמכיע
 פירוש המשניות, הקדמה לם׳ זרעים

 הלכות עבודת כוכבים, פי״ב הי״ד 541
 הלכות אישות, פ״ד הי״ד 692

 הלכות ערכין וחרמין, פ״ג הי״ד ואילד 71
 הלכות ערכין וחדמין, מ״1 הי׳י׳ה 71

 הלכות מילה ואבידה, פ״ה הי׳׳ח 334
 הלכות רוצח ושמידת נפש, wo הי״ד 256
 הלכות רוצח ושמירת נפש נד׳א הי״ז 256
 הלכות זכיה ומתנה, פי״ב ה׳׳ג—ה״י 685

 הלכות שכנים, פי״א ה׳׳א 476
 הלכות מלוה ולוה, פ״א ה״ו 74,71

 מקרא
 שמות, פרק כ״ב, כ״ה—כ״ו 68

 ויקרא י״ט, ט״ו 255, 482
 ויקרא י״ט, י״ח 255
 ויקרא כ״ה, ל״ה 70

 דקרא כ״ז, וד 69
 דברים כ״ד, ר, י—י״ג, י׳׳ז 68

/ כ״ד 333  שמואל אי, י
 שמואל ב׳ ה׳ ג׳ 334

 משגה
 ביכורים, פ״ב מי״ב 78

 רה״ש, פ״ב מ״א 483
 ב״מ, פ״ט מי׳׳ג 69

 עדויות, פ״א מ״ה 537
 אבות, פ״ה מ״ב 476
 ערכין, פ״ו מ״ג 69

 ״ ״ מ״ד 69, 75

 תופפתא
 רה״ש, פ״א, ט״ו 483

 נדרים, פ״ו, ז׳ 493
 קידושין, פ״ג, ו׳—ז׳ 331

 תלמוד בבלי
 ברכות, י׳׳ט ע״ב 81

 ברכות, ל״ה ע׳׳א—ע״ב 275
 שבת, ל״א 531

 עירובין, מ״ט 476
 יומא, פ״ד 255

 רה׳׳ש, כ״ב ע׳׳ב 483
 יבמות, י״ג—י״ד 541
 יבמות, צ״ב ע״ב 692

 כתובות, כ״ח ע״א 482
 כתובות, נ״ו ע׳׳א 331
 כתובות, ם״ז ע״ב 73
 כתובות, פ״ו ע׳׳א 74
 נדרים, ב״ח ע״ב 329

 גיסין, ס׳ ע״ב 329
 גיטין י׳ ע״ב 329
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 משפט עברי

 גחלי תרומה, ספר התרומות שער א׳, ח׳׳א
 ס״א 70

/ ח״א,  גדולי תרומה, ספר התרומות שער א
 סי״ח 79

 גליוני הש׳׳ם, ב״מ, קי״ג, ע״ב 81
 דרשות הר״ן, דרשה י״א 341

 הגזעת מיימוביות, הל׳ מלוה ולוה, פ״א ה״ז
75 

 הוות דעת, שו״ע יו״ד, סי׳ קם״א, ביאורים
 ם״ק ה׳ 483

 הכמת שלמה, שו״ע חו״מ, סי׳ קפ״ב, ס׳׳ב
486 

 חתם סופר, חידושים, שו״ע חו״מ סי׳ צ״ז 74
 ס״ז, שר׳ע חו״מ, םי׳ ר״ח, ס״א 639

 ישועות ישראל, סי׳ טי, עין משפט ם״ק זר
483 

 כנסת הגדולה, טור חו״מ, סי׳ צ״ז, אות כ״ו 80
 כסף משנה, הל׳ עבודת כוכבים, פי׳׳ב הי״ד

541 
 לבוש, שו׳׳ע חו״מ, סי׳ צ״ז, סכ״ג 70, 72

79 ,77 
 לבוש, שו״ע חד׳מ, סי׳ צ״ז, סכ׳׳ז 75, 76, 77

 מאזנים למשפט, םי׳ טי, ס״ק א׳ 483
 מאירי, בית הבחירה, ב״ק, קי״ג, ע״א 342
 מאירי, בית הבחירה, ב״מ, קי׳׳ג, ע״ב 72

 מאירי, בית הבחירה, ב׳׳ב, נ״ה, ע״א 342
 מאמר קדישין, חר׳מ סי׳ ל״ב, ס״ק א׳ 485

 מהרש׳׳א, חידושי אגדות, שבועות ל׳ ע״א 482
 מלמד התלמידים, דרשה לפרשת נח, י״ב, ב׳

330 
 מלמד התלמידים, דרשה לפרשת משפטים, ע״ב

 א׳ 330
 משנה למלה הל׳ מלוה ולוה, פ״ח, ה׳׳א 483
 נימוקי יוסף, חידושים, גיטין י׳ ע״ב 343
 נימוקי יוסף, על הרי׳׳ף, ב׳׳מ קי׳׳ג ע״ב 71
 נימוקי יוסף על הרי׳׳ף, ב״מ קי״ד, ע״א 72
 נתיבות המשפט, חד׳מ סי׳ ט/ ביאורים ס״ק

 א׳ 485
 ספר החינוך, מצוה ש׳׳נ 77

 ספר הישר לר״ת, הלק חרושים (הוצאת
 שלזינגר) סי׳ תר״ב 70

 ספר התרומות, שער א׳ ח״א 73, 75
 ספר התרומות, שער א׳ ח׳׳א, םי״ג 77
 ספר התרומות, שער א׳ ח״א, םי״ה 77
 ספר התרומות, שער א׳ ח׳׳א, םי״ת 78
 עטרת צבי, חו״מ סי׳ ל״ב, ס״ק א׳ 485
 עליות דרבנו יונה, ב׳׳ב, נ״ד ע״ב 335
 עליות דרבנו מנה ב׳׳ב, נ״ה ע״׳א 335

 הלכות מלוה ולוה, פ״ב ה׳׳ב 72
 הלכות מלוה ולוה, פ׳׳ג ה״ו 75,73

 הלכות מלוה ולוה, פ״ג הי״ד ואילך 71
 הלכות מלוה ולוה, פ״ג הי״ט 71
 הלכות מלוה ולוה, פ׳׳ד ודיג 482
 הלכות סנהדרין, פכ׳׳ג ה״א 483
 הלכות סנהדרין, פכ״ד ה״ד 536

 הלכות ממרים, פ׳׳א 537
 הלכות ממרים, פ״ב ה״א—ה״ב 537

 ארגעה מורים
 חר׳מ, סי׳ צ׳׳ז סי׳׳ז 70

 חו״מ, סי׳ צ״ז םכ״ג 73, 77
 חד׳מ, סי׳ צ״ז םל״א 70
 חו״מ, סי׳ צ״ז ס׳׳מ 79

 חו״מ, סי׳ צ״ט ס״ב 72

 שולחן עמך
 יורה דעה, סי׳ קס״א, ס׳׳ה 482

 חושן משפט סי׳ טי, ס׳׳א 484,482
 חושן משפט, סי׳ צ״ז, סכ״ג 79,77,72,71,70

 חושן משפט, סי׳ צ״ז, סכ״ו 75,74,73
 חושן משפט, סי׳ צ״ז, סכ״ז 76
 חושן משפט, סי׳ ק׳׳ג, ם׳׳ה 77

 חושן משפט, םי׳ ר׳׳ח, ם״א 639
 חושן משפט, סי׳ רמ״ח 685

 מפרשיט ופוסקים ראשונים ואחרונים
 אבן האזל, הלכות נזקי ממון, פ׳׳ח ה״ה 330

p עזרא, ויקרא י״ט, ט״ו 256  א
 אבן שתיה, חו״מ סי׳ ע״ה 483

 אבני שהם, סי׳ כ״ה 481
 אור זרוע, פסקי ב״ק, סי׳ תמ׳׳ז 333

 אורים (ותומים), שו״ע חו״מ, סי׳ צ״ז, םכ״ג 73
 אלבק תנוד, פירוש למשגה, ביכורים פ״ג

 מי׳׳ב 78
 אמרי בינה, ח״ב, הל׳ דיינים סי׳ י״ז 485,481

 אמרי בינה ח״ב, הל׳ דיינים סי׳ י״ח 485
 אמרי בינה, הל׳ טוען ונטען סי׳ ל״א 485

 אמרי ברוך, סי׳ י׳ 5,483»
 באר יצחק, יו״ד סי׳ י״ד 483

 ב״ח, טור יו״ד סי׳ ע״ב, ס״ב 80
 ב״ח, טור יו״ד סי׳ רנ״ט, ם׳׳ב 80
 ב״ח, מור חו״מ סי׳ צ״ז, םי״ז 72
 ב״ח, סור חו״מ סי׳ צ׳׳ז, ס״מ 80

 ב״ח, מור חו״מ סי׳ רכ״ח, ם״א 482
 ב״ח ועמו!, ב׳׳ב ל״ה ע״ב 482

 בית יוסף, חו״מ סי׳ צ״ז, ס״מ 73

17 



 מפתחות

 רש״י, ב״מ, צ׳׳א, ע״א, ד״ה ״אתנן״ 481
 רש׳׳י, ב״מ, קי׳׳ג ע״ב, ד׳׳ה ׳׳ולא מסגי״ 73
 רש׳׳י, ב׳׳מ, קי׳׳ג, ע״ב, ד״ה ״שמסדריף׳ 69

 רש״י, דרכיו, כ״ד, ע׳׳א, ד״׳ה ״הוא״ 69
 שדה חמד, מערכת ה׳ אות ג׳ 482

/ ס׳׳ה  שולחן ערוך לחרב מלאדי, הו״מ היי א
79 

 שולחן עמך להרג מלאדי, חר׳מ סי, צ״ז,
 םכ״ו 77

 שיטה מקובצת, בדדים, כ״ח ע״א, ד״ה ״ואומר״
333 

 שיטה מקובצת, נדרים, נ״ה ע״א, ד״ה ״אריםא״
 (בשם עליות דר״י) 335

 שיטה מקובצת, ב״ק, צ״ז, ע׳׳ב, ד׳׳ה ״כתב
 הרמ״ה מםרקוםטה״ 335

 שיטה מקובצת, ב״מ, קי׳׳ג, ע׳׳א, בשם ר״ן 69
 שיטה מקובצת, ב׳׳מ, קי׳׳ג, ע״ב, בשם ראב״ד

73 
 שיטה מקובצת, ב״מ, קי״ד, ע׳׳א, בשם

 ראב״ד סד
 שיטה מקובצת, ב״מ קי״ד, ע״א, בשם רמב׳׳ן

71 
 שיסה מקובצת, ב״מ קי״ד, ע״א, בשם דשב״א

70 
 שיטה מקובצת, ב׳׳ב נ״ד, ע׳׳ב, בשם עליות

 דר״י 335
 ש״ך, יריד, ם׳ קס״א 485

 ש״ך, «T׳Y, סי׳ רנ״ט, ם״ב 80
 ש״ד, חוימ, סי׳ צ״ז, ם״ק י׳׳ד 74

 שלסי גבורים, על הרי״ף, ב״מ, ס״ט, ע״א
 (ברי׳׳ף), אות א׳ 70

 תוספות, גיטין, ל״ו, ע״ב, ד׳׳ה ״אלא א״כ
 גדול״ 537

 תוספות, ב״מ, קי״ג, ע״ב, ד״ה ״מטה״ 73
 תוספות, ב״מ, קי״ד, ע״א, ד״ה ״מהו״ 70

 תוספות, ב״ב, ל״ה, ע״ב, ד״ה ״את מוציאיך׳
482 

 תוספות יו״ט, משנה, ביכורים, פ״ג, מי״ב 78
 תוספות רי״ד, גיטין, ט׳, ע״ב ד׳׳ה ״כל

 השטרות״ 330

 שו״ת
 שו׳׳ת אדני פז, סי׳ ל״ט 484

 שו״ת אחיעזר, ח״א, סי׳ י׳ 529
 שו״ת אמדי אש, חו׳׳מ, ם״ י״ז 82

 שו״ת בית דת־, (ליימער) סי׳ מ׳׳ג 481
 שו״ת בעלי התוספות, איינדם, תשובה י״ב

332 

 עמוד הימיני, ע׳ מ״ה, מ׳׳ז—נדה 538
 עמוד הימיני, ע׳ נ״א 541

 עץ חיים, דף ק׳׳ג 482
 ערוך השולחן, חו׳׳מ סי׳ צ״ז, םכ״ג 76

 ערוד השולחן, חו״מ סי׳ צ״ז, סכ׳׳ו 73, 6ל
81 ,79 

 פסקי הלכות לר׳ מנחם ריקנטי, סי׳ ש״ז 70
 פתחי תשובה, שו״ע אהע״ז, סי׳ ס״ז ס״ק י׳׳א

481 
 פתחי תשובה, שו״ע חו״מ, סי׳ ט׳, ם״ק ט׳

483 
 קצות החושן, חו״מ, סי׳ מ״ט, ס״ק א׳ 482

 רא״ש, נדדים, כ״ח, ע׳׳א 339
 רא״ש, ב״מ, קי״ג, ע״ב 70

 רא״ש, עבו״ז, ם״ג, ע״א 485
 רב האי באון, משפטי שבועות, שעד אהרון

77 ,75 
 ד״ע מבדפבורא, ביכורים פ״ג, מי״ב 78

 רבינו יונה, פירוש על מם׳ אבות, פ״ב מ״1 335
 רבינו ירוחם, מישרים, נתיב ר ח״ב 76, 77,

79 
 רד״ק, שמואל אי, י׳ כ״ה 333

 דיטב״ז>, ב׳׳ב נ״ה ע״א 332, 341
 רמ״א, חו״מ, סי׳ כ״ג ם״ה 77

 רמ״א, חו״מ, סי׳ פ״ז, סכ״ה 481
 דמ״א, יף׳ד, סי׳ רמ״ה, םכ״ב 538

 דמ״א, אבהע״ז, סי׳ ס״ב, ם״ז 529
 רמ׳׳א, אבהע״ז, סי׳ קע״ז, ס״ה 481

 רמב״ן, פירוש על התורה, דברים י׳׳ז ט״ו 336
 רמב״ז, יבמות, מ״ו, ע״א 336

 רמב״ן, ב״מ, קי׳׳ג, ע׳׳ב 73,71
 רמב״ז, ב״ב, נ״ה, ע״א 336
 ר״ן, נדרים, כ״ח, ע״א 333

 ר״ן, חידושים, ב׳׳מ, קי״ג, ע״א 69
 ר״ן, חידושים, ב״ב, נ״ה, ע״א 341

 ר״ן, על הרי׳׳ף, עבו״ז, ם״ג, ע״א 485
 ר״ן, על הרי״ף, חולין, ט״ו, ע״א 486

 דשב״א, גיטין, יי, ע״ב 335
 רשב״א, נדרים, כ״ח, ע״א 338

 רשב״א, ב״ב, נ״ה, ע״א 337
 רשב״א, חולץ, ס״ו, ע״א 486

 רשב״ם, ב״ב, נ״ד, ע׳׳ב 330
 דש״י, ויקרא י״ט, ט״ו 256

 רש״י מקרא כ״ז, ח׳ 74
 רש״י, שבת, ל״א, ע״ב, ד״ה ״יראת שמים׳׳ 531
 רש״י, רה״ש, כ״ב, ע׳׳ב, ד״ה ״מאתים״ 483,

485 
ד 69  רש״י נדרים, ס״ה, ע״ב, ד״ה ״ש׳׳מ אי
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 משפט עבי*

 תשובות חכמי פרובינציה, חו״מ, סי׳ מ׳׳א
 >ע׳ 421) 331

 תשובות חכמי פרובינציה, חד׳מ, סי׳ מ״ס (ע׳
338 ,331 (427 

 תשובות הרשב״א המיוחסות לרמב״ן, סי׳ כ״ב
341 ,337 

 תשובת ושב״א .Kaufman, J. Q. R כדך 8
 (5׳ 228) 337, 341

 פערים זפאמריט
 זן. א. אורבך, ״ההלכה והנבואה׳׳ תרבי׳ו, כרד

 יח (ע׳ 1—27) 70
 ש. אלבק, ״דינא דמלכותא דינא בקהילות
 ספרד׳׳, ספר היובל לכבוד אברהם ווייס

 (ע׳ קט) 331, (ע׳ קיב) 339
 ש.אלבק, ״יחסו של ר״ת לבעיות זמנו״, ציון,

 שנה י׳׳ט (ע׳ 128—133) 331
 מ. אלה, ״המשפט העברי כמשפט המדינה״,
 הפרקליט כרד כ״ה (ע׳ 34 ואילך) 298,

 (ע׳ 27, 44) 522
 &.־ אלה ״חירות הפרס בדרכי גביית חוב

 במשפט העברי״ 82
 מ. אלון, ״חקיקה דתית״ (ע׳ 5-4, 20 ואילד)

298 
 מ• אלון. ׳׳למהותן של תקנית הקהל במשפט
 העברי״, מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל

r : 33VÜ0• T7r 
 פ. *אזי־ ״מניעיזם ועקדונזת״בקודיפיקציה של

 ההלכה״, גוילין, תשכ״ז(85-71) 297
 י. אנגלרד, ״שבועה של עד חיוב מן התורה״?

 הפרקליט, ברד כ״א (ע׳ 435) 546
 י. אנגלרד, ״שילוב הדין היהודי במערכת
 . המשפט הישראלי׳׳, הגות והלכה, תשכ״ח

531 ,528 ,520 ,298 
 אנציקלופדיה תלמודית, כרך ג, ערך ״ב״ד

 י הגדול״ 537
 אנציקלופדיה תלמודית, ברד ו, ערך ״גילוי

 דעת״ 505
 אנציקלופדיה תלמודית, כרך ז, עדך ״דבר

 שלא בא לעולם״ 493
 אנציקלופדיה תלמודית, כרך ז, ערך ״דברים

 שבלב״ 505
 בן דוב, ״דינא דמלכותא׳ דינא״, תלפיות ז, ח,

 כרך ח׳(א־ב, ע׳ 83) 332
 י. בער, ״תולדות היהודים בספרד הנוצרית״

 מהדורה שניה (ע׳ 106) 338
 א. גולאק, יסודי המשפט העברי, ספר ראשון

 (ע׳ 76 ואילך) 505, (ע׳ 90) 493

 שו״ת בעלי התוספות, אייגוס, תשובה ק״ל
339 

 שו״ת דבר אברהם, ח״א, סי׳ א׳ 332
 שו״ת זמר לאברהם, חו״מ, סי׳ כ״ג 485

 שו״ת חמדת משה, סי׳ צ״א 486
 שו״ת חתם סופד, חו״מ, סי׳ ב״ז מ4

 שו״ת התם סופר, חד׳מ, סי׳ קמ׳׳ג 79,77
 שו״ת מבי״ס, ח״א, סי׳ קל״ח 80

 שו״ת מהר״ד, תשובה כ״ב 538
 שי״ת מהרי״ט, ח״א, מיי קי״ג 77

 שו״ת מהרי״ט, ח״ב, סי׳ ה׳ 80
 שו״ת מהרי״ק, שורש ק״ע 538

 שו״ת מהד״ס מרוטנבורג, דפוס פראג, סי׳ ת״י
81 

 שו״ת מהד״ם מרוטנבורג, דפוס פראג, תתקכ״ו
81 

 שו״ת מהר׳׳ס מרומנבורג, דפוס פראג, תתר״א
339 

 שו״ת מהר״ם מרוםנבורג, דפוס ?רימונה, ו׳
339 

 שו״תמהר׳׳ם מרוטבבודג,דפוסלעמברג,שי״ג
339 

 שו׳׳ת מעיל שמואל, סי׳ פ״ט 79
 שו״ת מערכי לב, סי׳ קי״ג, 486

 שו״ת משאת בנימין, סי׳ ל״ד 482
 שו׳׳ת ספר יהושע, סי׳ ל״ה 481

 שרית ר״ח אור זרוע, םי׳:ע׳-»3
 שדית ר״ח אור זרוע, סי׳ ?(״י 333ל341,340

 שו״ת ר׳׳ח אור זרוע, סי׳ ר״ו»341,3
 שו״ת ר׳׳י באסן, סי׳ ע״ד 485
 שרית הריב׳׳ש, סי׳ מ״א 481

 שו״ת הר״ן, סי׳ מ׳׳א 482
 שו״ת רש״י, סי׳ רל״א 77

 שו״ת הדשב״א, ח״א, סי׳ ש״ב 485,481
 שו׳׳ת הדשב״א, ח״א, סי׳ אלף קמ״ג 77

 שו״ת הרשב׳׳א, ח״ב, סי׳ קל״ד 338,337, 341
 שו״ת הרשב״א, ח״ג, סי׳ ק״ס 337, 341

 שו״ת הרשב״א, ח״ד, סי׳ ק׳׳י 70
 שו״ת הרשב״א, ח״ד, סי׳ קי״א 337

 שו״ת הרשב״א, ח״ו, סי׳ קמ״ט 341,338
 שו״ת רשמי שאלה, סי׳ נ״ג 76

 שו״ת שבות יעקב, ח׳׳א, סי׳ קמ״ה 639,484
 שו״ת שואל ומשיב, מהדורא בתרא, ח״ד סי׳

 קי״א (דף מ״ד, טור א׳) 481
 שו״ת תשב״ז, ח״א, סי׳ קנ״ח 343
 שו״ת תשב״ץ, ח״ב, סי׳ רל״ט 331

 שו״ת תשובת ש״י, מהדו״ק, ס׳ ז׳ 485
 תשובות הגאונים, אסף, תש״ב סי׳ ס״ו 329
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 מפתחות

 י. כ״ץ, מסורת ומשבר (209—211) 76
 מ. כשר, הסכמה לשרי האלף (ע׳ ש״ה, סי׳

342 (134 
 א. לבובמין, רשימת ביקורת על ״כך דרכו
 של תלמוד״ למ. זילברג, הפרקליט תשכ״ב

 (ע׳ 182 העי 3) 275
 ח. מיכל, אור החיים (ע׳ 559, סי׳ 1130) 342

 ש. מירון, ״הפסיקה במדינת ישראל עס״י
 המשפט העברי״ דיני ישראל, שנתון למשפט
 העברי ולדיני משפחה בישראל, כרך א,

 (ע׳ 101—106) 522
 מנטל, מחקרים בתולדות הסנהדרין (ע׳ 64,

537 (259 
 ר. מרגליות, הקדמה לשז״ת מן השמים (ע׳

 ג׳—מ׳׳א 70
 י. ד. סולובייצ׳יק, ׳׳איש ההלכה״, תלפיות,

 תש׳׳ד (ע׳ 65) 275
 ז. פלק, מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני

 (ע׳ 98-97, 143—144, העי 55) 69
 פדיימן, ״מזונות של ילד שנולד שלא בנישואין
 עפ״י דיני ישראל״, הפרקליט כרך ב׳ (ע׳

520 (1173—172 ,163 
 נ. רקובר ״דרכי הוצאה לפועל של פם״ד
 במשפט העברי״, דעות, כרך לז (ע׳ 105—

67 (117 
 נ. רקובר ״ענישה בשכר עבירה במשפט

 העברי״, משפטים, כרך ב׳(ע׳ 481) 639
 שרשבםקי, דיני משפתה, מהתרה שביה (ע׳

529 (381—376 

 א. גולאק, יסודי המשפט העברי, פפר שני
 (ע׳ 60) 493

 א. גולאק, יסודי המשפט העברי, ספר רביעי
 (ע׳ 3 ואילך) 536, (ע׳ 179,14) 538, (ע׳ 18)

 540, (ע׳ 43) 537
 א. גולאק, תולדות המשפט בישראל בתקופת

 התלמוד (ע׳ 134—136) 68
 י. מ. גיבצבורג, משפטים לישראל (עמ׳ א׳

 ואילך) 536
 דיקשטיין(דייקן), המשפט העברי בתוך מסגרת
 המשפט הא״י, הפרקליט, כרך ב׳ (ע׳ 291,

298) 505 
The Main Institutions of ,י. א. הרצוג 
 Jewish Law כרך א׳ (ע׳ 13) 538, (ע׳ 25)

 329, 332, (ע׳ 26) 333
 ז. ורהפטיג, ׳׳על השיפוט הרבני בישראל׳׳

 (ע׳ 17) 293
 ש. ורהפטיג, סיני, אב־אלול תשכ״ח 693
 ש. י. זוין, לאור ההלכה, ע׳ שט״ז—שי׳׳ז 483
 י. זיידה, ״שמואל ירחינאה הרופא״ סיבי, כרך

 ח׳ ע׳ ל״ח—מ׳׳ג 73
 מ. זילברג, כך דרכו של תלמוד (ע׳ 1) 274,
 275, (ע׳ 75—88) 481, (ע׳ 85) 482, (ע׳

 116—117) 505, (ע׳ 139 ואילך) 309
 צ. ה. חיות, כל כתבי מהר״ץ חיות, כרך א׳,

 (ע׳ ג׳—ר״ו) 70
 ח. כהן, ״על התוקעים עצמם לדבר הלכה״
 משפט וכלכלה, כרך ג׳ (ע׳ 129, 137—138)

538 ,537 
 י. כ״ץ, בין יהודים לגויים (ע׳ 116—128) 342
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 מ־ק הפתיפ המשותפיפ תשי״נ—1952 (תיקון)
 תשפ׳׳א — 1961, טפח משולב

 עמ׳ 29—5
 עמי 169
 עמי 266
 עמי 663

 חוק ניל הנישואין, תש״י—1950
 עמי 177

 חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי״ג — 1953
 עמי 186

 הוק הבחירות (אישור תקפפ של הוקיע)
 תשכ״ט—1969

 עמי 175

 חוק הבחירות למפת ולרשויות המקומיות,
 תש׳׳ל (מימת, הנבלה המאות וביקורת)

 תשכ״ט—1963
 עמ׳ 175
 עמי 440

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד — 1953
 עמי 266

 חוק הבניניפ החדשיפ, תשמ׳׳י
 עמי 102

 חוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958
 0׳ 29 עמי 160
 עם׳ 538
 עמי 589
 עמי 590

 חוק הגלו על שופר, תשי״ז
 עמי 137
 עמ׳ 583
 עמי 591
 עמ׳ 597

 חוקיפ
 חוק איפור גידול חזיר, תשפ׳׳ב—1962

 עמי 106
 עמי 258
 עמי 298
 עמי 578
 עמי 580

 חוק איפור לשון הרע, תשכ״ה—1965
 0' 8 עמ׳ 225, 298

 ס׳ 13 (5) עמי 566
 ם׳ 15 (2) עמי 442
 ס׳ 17 עמי 479

 חוק אכיפת פפקי הרן, תשי״ח — 1958
 עמי 306
 עמי 545

 חוק ארגון הפקוח על עבודה, יזשי״ד— 1954
 עמי 675

 חוק גול בטחון, תשי״ז—1956
 ם׳ 11 (ה) עמי 583
 עמי 585
 עבד 586
 עמי 597

960—iחוק גתי הדין לעבודה תשג״ט 
 ענד 446

 חוק פתי הדין חדתייפ הדרמייפ,
 תשכ״ז—1967

 עמי 417

 חוק מוי המשפט, תשי״ז—1957
 ס׳ 7 (ב)(3) עמי 178
 0׳ 9 (נ) עמי 554
 0׳ 33 עמי 92

 ם׳ 38 (ד) עמי 403, 404
 0׳ 40 (ג) עמי 404,403
 0' 42 עמי 223, 226
 פ׳ 48 עמ׳ 515, 526
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 מפתחות

 עמ׳ 177
 עמי 673, 684
 עמ׳ 423, 450

 ם׳ 3
 ס׳ 142

 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
 תשכ״ב — 1962

 ס׳ 3 עמ׳ 44
 עפ׳ 673

 חוק המועצה לייצור ולשיווק ירקות,
 תשי״ט— 1959

 עמ׳ 581
 עמי 609

 חוק raptan לענף הלול (ייצור שיווק),
 תשכ״ד— 1964

 עמ׳ 581
 עמ׳ 609

 חוק המחאת חיוביפ תשכ״ט — 1969
 עמ׳ 441

 חוק המיפ, תשי״ט—1959
 ס׳ 124 (א) עמי 581, 610
 ס׳ 124 (ז) עמי 581, 610

 חוק המכר, תשכ״ח—1968
 עמי 160

 ס׳ 37 עמ׳ 425, 448

 חוק חמעכר תש׳׳מ—1949
 ס׳ 1 עמ׳ 53

 חוק חפמרקעין תשכ״מ—1969
 עמי 30

 עמי 159
 עמ׳ 259
 עמ׳ 345
 עמ׳ 351
 עמ׳ 425
 עמי 480

 עמ׳ 665-663
 0׳ 4 עמי 561

 חוק המשכון תשכ״ז—1967
 עמי 160
 עמי 167
 עמ׳ 345

 חוק הבלו על צמיגים, תשי״נ — 1953
 עמ׳ 583
 עמ׳ 586
 עמ׳ 589
 עמ׳ 590
 עמ׳ 592

 חוק וענת הדייר, תשט״ו — 1955
 עמ׳ 450

 חוק הבנת השכר, תשי״ח — 1958
 עמי 622

 חוק חננת חיות הבר ותקנות הננת חיות בר,
 תשט״ו — 1955

 עפ׳ 89

 חוק הדיינים, תשט׳׳ו — 1955
 ם׳ 4 81 (א) עמ׳539

 חוק ההוצאה לפועל תשכ״ז—1967
 עמי 67
 עמי 80

 עמי 554
 עמ׳ 553
 עמי 557
 עמי 570
 עמי 570
 עמי 565
 עמי 565
 עמי 553

 ס׳ 18
 ם׳ 19

 ס׳ 28 (א)
 ס׳ 28 (ג)
 ס׳ 40 (ג)

 ס׳ 60
 ם׳ 79 (ב)
 ס׳ 80 (ב)

 ם׳ 81 (א)(ג)עמ׳ 554
 0׳ 83 עבד 564
 עם׳ 565

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א — 1951
 עמי 266

 חוק החוזים האחידים, תשכיר — 1964
 עמי 478

 חוק החנינה, תשכ״ז—1967
 עמי 89

 חוק הירושה, תשב״ה—1965
 עמי 165
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 חקיקה

 ס׳ 153 עמי 580
 0׳ 154 «מ׳ 580

 חוק השליחות תשכ״ה — 1965
 עפ׳ 263
 עמ׳ 478
 עמ׳ 615
 עמ׳ 616
 עמ׳ 617

 0׳ 2 עמ׳ 298, 566

 חוק התנפיל לחייל מפגע כועלת חיי הזולת,
 תשפ״ה — 1965

 עמי 266

 חוק הוממוליפ לנפנעיפ בועלת נפש,
 תשכ״ה — 1965

 עני׳ 266

 חוק התכנון והמיה תשכ״׳ה—1965
 ס׳ 206 עמי 554

 חוק וערות חקירה משכ׳׳מ — 1969
 עם׳ 444

 חוק חופשה שנתית תשי״א — 1951
 ם׳ 3 עמ׳ 183, 674

 חוק חינוך ממלכתי תשי״ג—1953
 עמ׳ 302

 חוק יישוב פכפוכי עבודה תשי״ז—1957
 עמ׳ 446

 חוק יפוד המפונ תשי״ח— 1958
 0׳ 4 עמ׳ 55

 ס׳ 7 עפ׳ 175
 ס׳ 9 שם
 ס׳ 12 שם

 ם׳ 44 עמי 55
 ם׳45 שם
 ס׳ 46 שם

 חוק w•: מקרקעי ישראל, תש״ד
 עמ׳ 175

 חוק יהוד: הממשלה, תשכ״ח—1968
 עמ׳ 55

 עמי 425
 עמ׳ 478
 עמי 686

 חוק הממנה תשפי׳ח—1968
 ס׳ 8 עמי 425

 חוק הנוער (טיפול והשגחה) מש״ד— 1980
 עמי 389
 עמי 390
 עמי 391
 עמי 404
 עמי 407
 עמי 409
 עמי 411
 עמי 415

 חוק מזיקים האורחייפ (אחריות המדמה)
 תשי״ב—1952

 ס׳ 5 עמי 156

 חוק הפפצדפ קיבוציים תשי׳׳ז—1957
 עמי 184

 חוק הספנות (ימאיפ) תש״ל — 1969
 עמי 260
 עמי 262

 חוק הערכות משכ״ז—1967
 עמ׳ 160
 עמ׳ 478
 ס׳ 2 עמ׳ 561

 חוק הריבית תשי׳׳ז — 1957
 עמ׳ 103 — 112

 עמ׳ 379

 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה טיוחדת)
 תשי׳׳ז—1956

 עמ׳ 258

 חוק השומרים תשב״ז—1967
 עמי 298
 עמי 478

 חוק השופמיפ תשי״ג—1953
 עמי 451

 חוק השיפוט הצבאי תשט״ו—1955
 ם׳ 14 עמ׳ 185
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ת ו ח ת פ  מ

 חיק לתיקון פדרי חפינהל (מפקות)
 תשי׳׳ט—1958

 עמ׳ 91

 חוק לתיקון פדרי המינוזל (מטקות) (תיקון)
 תשכ״ט—1969

 עמי 444

 חוק כלי ידיה תש״ט — 1949
 ם׳ 26 עמ׳ 668

 חוק להסדר התדיינות בין כני הזוג
 תשכ׳׳ט — 1969

 עמ׳ 443

 חוק לתיקון דיני עונשין(דרכי ענישה)
 תשי״ד—1954

 ם׳ 2 עמ׳ 675
 ם׳ 13 עמ׳ 554
 ס׳ 14 עמ׳ 227
 עמ׳ 229
 עמ׳ 230
 עמ׳ 391
 עמ׳ 395
 ס׳ 18 (ג) עמ׳ 554

 ס׳ 18 (ז) שם
 ס׳ 25 עמ׳ 584

 חוק לתיקון דיני עונשיו(עכירות זנות)
 תשג׳׳ב — 1962

 עפ׳ 676

 חוק לתיקון דיני עונשין(דיכוי נישואין)
 תשי׳׳ט—1959

 עמ׳ 310
 עמ׳ 445

 חוק לחומרי הנפץ, תשי״ד — 1954
 ס׳ ד עמ׳ 668

 חוק לפקודת הטבק (נוסח חדש) תשכ׳׳ו — 1966
 עם׳ 583
 עמ׳ 586
 עמ׳ 587
 עמ׳ 589
 עמ׳ 597

 חזק לשכת עזרכי דין תשכ׳׳א — 1961
 עמ׳ 398
 ם׳ 66 (א) עמ׳ 579
 עמ׳ 580
 עמ׳ 581
 ם׳ 72 עמי 554

 חוק לתיקון דיני הירושה (ירושת תושבי חוץ)
 תשיי׳׳ט — 1959

 ס׳ 1 עמ׳ 308

 חוק לתיקון דיני עונשין(שימוש כרכב פלי
 רשות) תשכ״ד— 1964

 עמ׳ 429

 חוק לתיקון דיני עונשיו(שפר עכירח)
 תש״ל — 1970

 עמי 482

 מיק לתיקון פקודת התעבורה מפי 10,
 תשם׳מ— 1969

 עטי 666

 חוק מנן דוד אדופ תש״י—1950
 עמי 266

 חוק מניעת שריטות פשרות תש״י—1949
 עמ׳ 266

 חוק לתיקון דייני המשפחה (מזונות)
 תשי״פ — 1959

 עמי 423
 עמ׳ 673

 חוק לתיקון דיני מזיקים חאזרדוייפ (הטבת
 נזקי גוף) תשכ״ד — 1964

 עמ׳ 83
 עם׳ 104
 עמ׳ 106
 עמ׳ 254
 עמי 263

 חוק לתיקון דיני סקרקעין(חפרת מתחרה)
 תש״ד— 1960

 עמ׳ 162
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 חקיקה

 ההן רישוי עסקיה, תשכיח—1968
 ם׳ 14 עמי 579, 580

 ם׳ 20 שם
 ס׳ 21 שם

 חוק שיפוט פעגיני התרת נישואין(מקרים
 פיוחדיפ) תשכ״ט—1969

 עמי 177
 עמ׳ 416—424

 עמ׳ 445

 חוק שיפוט בתי דין דבנייפ(נישואין וגירושין)
 תשי״ג—1953

 עמי 165
 עמ׳ 310
 עם׳ 313
 עמי 417
 עמ׳ 515
 עמ׳ 521
 עמי 578

 חוק שירותי בבאות תשי״מ — 1959
 עמ׳ 254
 עם׳ 266

 חוק שירות המדינה (משמעת) תשכ״נ — 1963
 עמ׳ 580
 עמי 623
 עמ׳ •626
 עמ׳ 629

 חוק שידות התעסוקה משי׳׳מ—1959
 ס׳ 42 (א) עמ׳ 625

 פקודות
 פקודות (נופח חדש) ופקודות האפפה חפפוגנת

 פק׳ הבחירות לאפיפח המכוננת, תש״ח — 1948
 עמ׳ 53

 פק׳ הפלו על נפרודיפ (גומז חדש),
 תשייט—1959

 עמי 94
 עמי 583
 עמי 585
 עמי 586
 עכל׳ 597

 חוק מפ עובדן תשיט—1949
 ענד 179
 עמי 583
 עטי 592
 ם׳ 35 עמי 586

 חוק פסיקת ריבית תשכ״א—1961
 ס׳ 13 עמי 107

 מק ce קניה(סחורות ושירותים)
 תשי״ב—1952

 עמי 344
 עמי 583
 עמי 584
 ענד 585
 עמי 591
 עם׳ 592
 עמ׳ 597
 עמי 609
 עמי 613

 חוק EB רכוש דקרן פיגוייפ תשכיא—1961
 עמי 591

 חוק EB שפח מקרקעין תשכיב—1963
 ענד 159
 עמי 164
 עמי 583
 ענף 585
 עמי 589
 עמי 591
 עמי 609

W*VTI«*-1951 ,חוק נכפי המדינה 
 עמי 162
 עמי 163

 חוק פדר הדין הפלילי תשפ״ה—1965
 עמ׳ 227
 עמי 230
 עמ׳ 245
 ם׳ 13 (א) עמ׳ 397
 ס׳ 26 עמי 225
 ס׳ 62 עמי 398
 עמי 403
 ס׳ 145 עמי 446
 עם׳ 582
 ס׳ 202 עמ׳ 592
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 מפתחות

 עמ׳ 235
 עמ׳ 236
 ס׳ 63 עמ׳ 260

 פ?׳ הפטיפ המפוכניפ (תיהון), תשכ״ח — 1968
 עמ׳ 676

 פק׳ הסמכות בעניו הייכוא והיצוא והמכס
 (תיקון), תשי׳יז—1957

 עמ׳ 580

 פק׳ העפריניפ דצעיריפ (תיקון),
 תשי״ז—1957

 ס׳ 13 עמ׳ 398
 עמ׳ 399

 פ?׳ ד
 ם׳ 5 (א) עמ׳ 185
 ם׳ 9 עמ׳ 677
 ם׳ 12 עמ׳ 223
 ם׳ 30 (2) עמ׳ 232
 ס׳ 36 (2) עמ׳ 232
 ס׳ 39 (2) עמ׳ 232

 פה׳ העיריות (נופח הדש), תשכ׳׳ד — 1964
 ס׳ 265—267 עמי 582

 פה׳ הפרשנות (נוסח חדש), תשכ׳׳ד — 1964
 ם׳ 1 עמי 614
 ס׳ 16 (ב) עמ׳ 433

 מה׳ השטחת (נופח חדש), תשכ״ד — 1964
 ם׳ 64 עמ׳ 449
 ם׳ 92 (א) עמ׳ 451

 ם׳ 92 (ב) שם

 פה׳ התעבורה (נוסח חדש), תשכ׳׳א — 1961
 עמי 173
 עמ׳ 582

 פה׳ התעבורה, תשכ׳׳ה—1965
 ס׳ 64 (א) עמי 260

 פה׳ התעבורה מס׳ 10, תשכ״ם — 1969
 עמי 428

 פה׳ מם הבנסה, תשכ׳׳ה—1965
 ס׳ 5 עמי 449

 פה׳ המכה (נופח חדש)/ תש״ד — 1960
 עמ׳ 580
 עמ׳ 585
 עמ׳ 587

 פק׳ הכהיליפ חמפולגיפ (נופה חדש),
 תשי׳׳ט — 1959

 עמ׳ 583
 עמי 585
 עמ׳ 589
 עמי 590
 עמ׳ 591

 פה׳ המבחן(נופה חדש) תשכ״מ — 1969
 עמ׳ 312
 עמי 395
 עמי 407

 ם׳ 3 עמי 408, 585

 פק׳ המכס (נופח חדש) תשי׳׳ז—1957
 עמ׳ 580
 עמ׳ 583
 עמ׳ 585

 פה׳ המשטרה (תיהון) תשכ״ד— 1964
 עמ׳ 580

 פה׳ המשקאות המשכריפ (ייצור ומכירה)
 (נופח חדש) תשייט— 1959

 עמ׳ 583
 עמ׳ 585
 עמ׳ 587
 עמי 589

 פה׳ הנזיקין(נופח חדש) תשב״ח — 1968
 ם׳ 7 עמ׳ 245

 ס׳ 12 שם
 ס׳ 13 שם
 ם׳ 14 שם

 ס׳ 18 (א) עמ׳ 443
 עמי 479
 עמי 559
 ס׳ 36 עמ׳ 129
 עמי 180

 ם׳ 44 עמי 44, 47
 ם׳ 46 שם

 ם׳ 60—61 עמי 223
 עמי 232
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 חקיקה

 תק׳ פדר הדין בעניני ירושה, וזשכ״ו — 1966
 עמי 684
 עמי 685

 תק׳ סדר הדיו האזרחי, תשכ״נ — 1963
 עמי 227
 עמי 228
 עמ׳ 231
 עמי 233
 עמ׳ 450
 עפ׳ 225

 שם
 עמי 546
 עמי 578

 עמי 555 , 562, 565
 עמי 304, 561

 עמי 563
 עמי 556

 עמי 355, 565
 עמי 564

 עמי 555 , 565
 שם

 עמי 556
565 , 556 ,555 

556 

 עמ׳
 שם
 שם
 עמ׳

 תק׳ 12

 תק׳ 105
 תק׳ 106

 תק׳ 182>א)
 תק׳ 202
 תק׳ 238
 תק׳ 242
 תק׳ 247
 תק׳ 252
 וזק׳ 253

 תק׳ 253(א)
 תק׳ 254

 תק׳ 254(א)
 תק׳ 257

 תק׳ 259( ב)
 תק׳ 260
 תק׳ 261
 תק׳ 264

 תק׳ 269(1)(א)(ב) עמי 597
 תק׳ 269(1)(ב) שם

 תק׳ 274(א) עמ׳ 564
 תק׳ 290(א) עמי 555, 565

 תק׳ 432 שם

 צווים
 צו העיריות (עכירות קנס), תשכ׳׳כ—1962

 עמי 582

 צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)
 תשי״ח— 1958

 עפ׳ 379

ק ו ת ח ו ע צ  ה
 הצ״ח האיגוד השיתופי, תשכ״ה — 1965

 עמי 688

 חצ״ח האיגוד השיתופי, תשכ״ח—1968
 עמי 688

 הצ׳׳ח החוזים, תשכ״ט — 1969
 עמ׳ 652—662

 פק׳ פדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
 (נופח חדש), תשכ׳׳ט — 1969

 ם׳ 22 (א) עמי 181, 400
 ס׳ 32 שם

 פק׳ פדרי השלמון והמשפחה, תש״ח — 1948
 ס׳ 2 (ד) עמי 604

 פק׳ סדרי השלטון והמשפחה, תש״ח — 1948
 ם׳ 11 עמ׳ 444

 תקנות
 תק׳ בתי משפט (אגרות), תשב׳׳ח—1967

 תק׳ 2, 3 (א) עמ׳ 230—231

 תק׳ האנטומיה והפתולוגיה
 תשי׳׳ד — 1954

 עפ׳ 186

 תק׳ הדיון כבתי הדין הדכנייפ פישראל, תש״ד
 עמ׳ 538
 תק׳ קט״ז עפ׳ 540

 תק׳ המקרקעין (סדרי הרישופ),
 תש׳׳ד — 1960

 עמ׳ 165

 תק׳ התעבורה תשכ״א—1961
 תק׳ 41(א)(1) עמ׳ 373

ן(אתיקה מקצועית)  כללי לשכת עורכי די
 תשכ״ו — 1966

 ס׳ 2 עמי 566
 תק׳ 2 עפ׳ 436
 ס׳ 24(א) עמי 567

 תק׳ פירשם האוכלוסין, תשט׳׳ו—1955
 תק׳ 7(9) עמ׳ 689

 תק׳ מקרקעין(אגרות), משכ״ו—1966
 עמ׳ 689

 תק׳ מקרקעין(אגרות) (תיקון), תש״ל—1970
 עמי 689

 תק׳ פדר הדין כעניגי התרת נישואין טקרים
 מיוחדיפ, תש״ל — 1969

 ם׳ 7 עמ׳ 420
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 מפתחות

ת י ר ו ט ד נ ה מ ק י ק  ה
ה צ מ  דבר הפלד מ

1822 , ו מ צ ע צ  הימן 35 לדבר הפלד מ
 עמי 300, 516

 מיפן»4 לדבר הפלך במועצתו, 1922
 עם׳ 164
 עמי 165
 עמ׳ 450
 עם׳ 451

S192 , 4 7 ו ת א ע י מ  סימן לדבר המלך פ
 עמ׳ 515

 סימן 51(2) לדבר הפלד במועצתו, 1922
 ענד 313

מ 52 לדבר הפלד במועצתו, 1922 י  פ
׳ 417  עפ

 שימן 54 לדבר הפלד במועצתו, 1922
 עמ׳ 302
 עט׳ 417

 סיפן 55 לדבר הפלד במועצתו, 1822
 עפ׳ 420

 מימן 64 לדבר הפלד בט־עצתו, 1922
 עפ׳ 515
 עם׳ 516
 עפ׳ 520

 פקודות
 פק׳ פתי הםוהר, 1946

׳ 33 עפ׳ 580  ס
׳ 75 עכר 410  ס

פ, 1926 בלת פתורות כי  פק* הו
 עמ׳ 300

 פק׳ החוק הפלילי 1996
 ם׳ 9 עמ׳ 373

 0׳ 12 עמ׳ 373, 376
׳ 15 עמי 184  ס
 ס׳ 24 עמי 447
 0׳ 33 , עמי 669
 ס׳ 38 עמ׳!665

 הצ״ח החוזים (חלק כללי)! תש״ל — ס197
׳ 41 עמ׳ 478  ס

 וע׳׳ח הטיס (עבירות ושיפוט), תש׳׳ל—1970
 עפ׳ 676

 הצייח הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
 השכ״ס—1969

 עמי 388—415

י זוג, תפכ״ה—1969 נ ו פ  הצ״ח יחסי ממון פי
 עמ׳ 687

(TSO 4  הצ׳׳ח לתיקון פקודת הנזיקין (
 תשכ״ט — 1969

 עמי 129

 הצ״ח לתיקון פקודת העדות (מפי 8)
 תשכ״ט—1969

 עמ׳ 120—128
 עמי 448

 הצ״ח לתיקון הק> התעבורה(מפי 10)
 תשכיט— 1969

 עמי 428—437

ן(הוצאה לפועל)  חצ״ח פפקי די
 תשי״ה—1957

 עמי 80

 הצ״ח פפקי דין(הוצאה לפועל), תש׳׳ד — 1960
 עמי 80

 חקיקה ןךתמגית

ה ל י ע  מ
 ם׳ 91 וס׳ 189 עמי 475

 חוק החזקת נרל״נ, 1913
 ס׳ 5 עמי 161

 חוק הפרוצדורה האזרחית העותפני, 1879
 עמ׳ 448
׳ 13 עמ׳ 107  ס
 ם׳ 80—82 עמ׳ 120
 ס׳ 112 עמ׳ 381

 חוק הריבית העותמני, 1887 לקובץ חחוקיפ
 חעותפני

 עמי 381
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 חקיקה

 ס׳ 2 עמ׳ 393
 ס׳ 4 עמ׳ 401
 עמ׳ 403
 ס׳ 6 עמ׳ 402
 ס׳ 9(7) עמ׳ 404
 ם׳ 11(1) עמי 405
 ס׳ 1S עמי 392
 עמ׳ 393

 פק׳ העברת קרקעות, 1920
 עמי 164
 עמי 166

 פק׳ הפיקוח על הפדויים, 1942
 ם׳ ד עמי 580

 פק׳ הפרשנות, 1945
 עמי 604

 פק׳ הקרקעות (מווסת), 1921
 עמי 163

 פק׳ הקרקעות (תיקון), 1937
 עמי 169

 עמי 663—665

 פק׳ מניעת פשעים (שכפויפ ופלגות), 1935
 עמי 581

 פק׳ מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 ם׳ 23 עמ׳ 150

 משקט בינלאומי פומבי
Bulletin of Legal Developments, 1969 ; 
 1971. (הקהיליה האירופית: הסכמי סחר עם

 מדינות הקהיליה). עמ׳ 172.
Common Market Law Review 434. 
 (הקהיליה האירופית: םוף תקופת המעבר)

 עמי 172.
International Legal Materials, 670, 1968־ 
 1969. (אמנה בדבר אמנות בינלאומיות) עמי

.172 

 ם׳ 79 עמ׳ 676
 ם׳ 88 עמי 676
 ס׳ 212 עמי 447

 ס׳ 214(ב) 447
 ם׳ 286 עמי 151
 ס׳ 228—332 עמי 260

 פק׳ המלח 1925
 עמי 584
 עמי 585
 עמי 587
 . עמ׳ 589
 עמי 591
 ם׳ 11 עמ׳ 583
 ם׳ 12(4) עמ׳ 583

 פקי^המלמ 1944
 ס׳ 11 עמ׳~584, 585, 589, 590

 ם׳ 12(5) שם

 פק׳ המשטרה, 1926
 ס׳ 4 עמי 436

 פק׳ הנזיקין, 1944
 עמי 47

 פק׳ רנמליפ, 1926
 עמי 583
 עמי 586
 עמי 603

 סקי הסמכויות בעניו הייבוא, הייצוא והמכס
 (הגנה), 1939

 עמ׳ 580
 עמי 583
 עמי 585
 עמי 586
 עמי 592
 עמי 604

 פק׳ העבריינים הצעירים, 1937
 עמי 392
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