
ם י נ י נ ע ח ה ת פ  מ

 בתי־דין מינרליים
 החלפת דיין, 607—610

 הרכבם, 586—587
 הרכב חסר, 587—588
 דיון ב־, 588—596

 הרכב קטוע, 603—610
 מטרתם, 585—586

 מנין חוקי, 599—603

ן מינהליים ־משפט ר׳ גם כתי־די  בתי
 החלפת שופט, 607

 כפילות מערכות, 44—45
 סמכות, 210, 374, 699—700
 סמכות בית־דין רבני, 195

 סמכות להאריך תקופת תנאי, ר׳ דיני
 עונשין

 סמכות לפסוק ריבית, 195—196
 פיקוחם, 51—54

 פסיקה שי בית־דין דחי —
 השפעתה על בית־משפט, 378—381

 שיקול דעת של בית־דין רבני, 433—436
 תחום השיפוט —

 הרחבתו, 119—129

 דיון משמעתי
 ימאים, 684—687

 מנין חוקי, 599—603

 דין דתי
 החלתו —

 הגבלות ב־, 31—62
 ע״י בית־משפט אזרחי, 31, 33

 כללי המשפט הבינלאומי הפרטי, 32—33, 44
 עקרונות הצדק הטבעי, 56-50

 פיצולו בפניני מעמד אישי, 32, 62
 תקנת הציבור, 33—34 , 62

 — הפונקציה החיובית, 46—50
 — הפונקציה השלילית, 36—44
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 אגודות הדדיות ר׳ תאגידים

 אגודות עותומניות ר׳ תאגידים

 אגודות שיתופיות ר׳ תאגידים, דיני בוררות
 ושדר הדין האזרחי

ות הציבור נ  אומבודםמן ר׳ נציב תלו

 איגוד מקצועי ר׳ תאגידים

 איבדת הסביבה
 זיהום אוויר, 494

 עישון, 694
 רישוי עסקים, 494

 רעש, 494—495

 אתיקה מקצועית ר׳ עורכי־דין

 בג״ץ
 דרישת ה״אינטרם״, 627—635

 הביאם קורפוס, 712
 זכות עמיחז

 —של משלם המיסים, 612 ור׳ גם משפט
 אמריקני

 ויחסו לבתי הדין, 428—439
 סמכותו, 433—436, 495—496

 פיקוח, 51
 — של בתי הדין לעבודה, 200, 499—500

 תקדים מחייב ו־, 498—499

 בזידן בית משפט ר׳ דיני עונשין

 בית־ דין לעבודה
500—499 ,200 ,  פיקוח בג״ץ על —

 שבועת עד, 690

־משפצ ן דתיים ר׳ גם בתי  בתי־די
 סמכות שיפוט, 667—672



 מפתחות

 — במישור הדיוני, 659
 — במישור העיוני, 658

ד ו מ  דיני ח
 השכלה גבוהה, 206

 ליכוד חובה, 506
 עונש גופני, 696

 שרות־ס אישיים של מנהל, 695

 דיני ימאות ר׳ משפט ימי

י בודדות מ  ד
 אכיפת הפסק, 691
 בורר מכריע, 692

 בוררות ״מסעם החוק״, 688—691,689—693
 בוררות ססטוסורית, ר׳ בוררות ״מסעם החוק״

 השמשה בפהק בורר, 497
 סמבות בורר, 690—691
 פסיקת ריבית, 195—196

 קביעת הפסק, 692
9s6—693, שבועת עד 

ה ח פ ו מ : י נ י  דיני יררטה ר׳ ד

 דיני מיפים
 אגרה דבור קבלה, 717

 גביה, 716—717
 הוצאות הניתנות לניכוי, 673—677

 מס רכוש, 506

י מלהמד! מ  ד
 עדכון, 696

» בינלאומי פרצי פ ע ה ר׳ גם מ ר פ ש • מ מ  ד
 אבהות,

 — אינה מעניני המעמד האישי, 664
666—665 ,  דין החל על —

 — חוקית, 665
 — מבעית, 665, 697

672̂ -670 ,667 , — י נ י  כמכות שיפוט בענ
668 ,  קביעת —

 איון נישואין, 180, 375
 גסיחומרא, 571<

 גיטין, 101
 גירושין, 672-671

 — ותביעת מזונות, 193, 374—381
 החזקת ילד, 181—183, 712

 החלפת מיו, ©1
 הפקעת נישואין, ר׳ איון נישואין

 התרת נישואין, 495
 זכויות העובר, 183

 חליצה, 103
 טובת הילד, 49, 291—295, 711—712

 — במשפט האנגלו־אמריקני, 292, 294,
301—300 

 — במשפט העברי, 294—295
 ילדים שנולדו מחוץ לנישואין, 697

 ירושה, 668—670 ור׳ גס צוואה
 — של דמי נזיקין, 474

ר ר פ ש י ביצות ר׳ גם דיני מ מ  ד
 השבה, 196—197

 חובת גילוי, 497—498
 רוצח כנהנה על־פי פוליסת ביטוח, 181

 דיני בימית לאומי
 בטחון סוציאלי, 498

 גביית חוב מזונות, 195
 דמי לידה לאס מאמצת, 713

 דיני הוזים
 אכיפת חוזים, 424—427

24Í—426 , וזכויות שביושר— 
 ביטול מכר, 478

 ביצוע בעין, ר׳ אכיפת חוזים
 הגבלת העיסוק, 486—487

 הפרת חוזה שאינו מסחרי, 471—472
 התחייבות להנחיל בצוואה, 694—695

 חוזה בלתי חוקי, 472
 חוזה הלוואה חד־צדדי, 655

 חוזה ביכללא, 179—180
 חוזה נספח, 655—656, 657, 658

 חוזה שליחות, 491
 חוזים אחידים —

 הנחת שלמות המםמד, 663-662
 חוזים של מנהלי חברה עם החברה, 169—

171 
 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), 424

 סיכול חוזה, 695—6©
 סוגי חבויות, 503
 פרשנות, 197, 472

ם אישיים, 695—696 י ת ת  ס
 חמורה, 657

 הנאי, הגדרתו, 659
 — מאוחר, 659—660
 — מוקדם, 660-659

 תניד. חוזית, 658—659, 660
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 מפתח הענמים

 רשלנות מקצועית רפואית, 708—709
 תקנת השוק, 509

 דיני עמדה
 אכיפת הסכם קיבוצי, 718

 בוררות ב״, 183
 ביטוח אבטלה, 200

 ועדה פריטטית, 198—199
 ועדי מפעלים, 476

 חופשה שנתית, 507
 — פדיונה, 199
 מם מקביל, 718

 עבודת בשים, 507
 האוגת עבודה, 476

 דיני עונשין ור׳ גם דיני צבא ודיני תעופת
 אחריות הקרבן, 263, 268
 אישיותו של עברית, 262

 אי־שפיות דעת, 28
 בזיון בית־משפפ, 183—184, 486—488, 699,

713—712 
 הגנה לגיטימית, ר׳ הגנה פרשית

 הגנה פרטית, 5, 21,6, 26-22
 הומוסקסואליות, 477
 החזקה תכופה, 508

 הטרדת עד, 202
 הכרח, 9, 28

 הסגרה, 201—202, 403—419
 הסכמת הקרבז, 280—283

 — בעבירות אלימות, 281
 — בעבירות מין, 281—283

 —למפרע, 287
 הפלות, 4&1, 477

 התגוננות כהגנה, 507
 התנהגות הקרבן, 262, 265—268, 269—270
 — השפעתה על אחריות העבריין, 263,

268 ,266 
 זיכוי חובה, 7, 8

 חוק פלילי איסלמי, 700
 חזקה של חפות מפשע, 28
 חזרה מעבירה, 105—106

 — התחלתית, ר׳ נסיון, שידול לבצע
 דבירה וקשר פלילי

 — מוגמרת, 115, ור׳ גם עבירות קיבוציות
 ועבירות רב־שלביות

 חטיפה, 477
 חנינה, 403, 410—419

 רדצח כיורש, 180—181
 כשרות יוחסין, 669

 מזוטת האשד. —
 גבייתם, ר׳ דיני ביטוח לאומי
 כחוב בפשיטת רגל, 211—212

 כריכתם בתביעת גירושין, 374—381
 נישואין פרסיים, 194—195, 495—496

 סמכות בית־דין רבני, 195
 פיצול שיפוט, 374, 377

 צוואה —
 התחייבות להנחיל בצוואה, 695

 עדים לצוואה, 696—697
 קיחשין, 103

437—136 ,  עדי —
 רישום בנשוי, 59

 תקפות נישואין, 705

י נזילוין ר׳ גם משפט בינלאומי פרמי מ  ד
 ומשפט רפדאי

 אחריות,
 — בעליו של כלב, 698

 — כלפי עובר, 183
 — מוחלטת, 708

 — מורה לנהיגה, 475
 — מעביד, 198

 — שילוחית, 473
 הגבלים עסקיים, 220

 היפר חובה חקוקה, 169
 הסכמת הניזוק, 475

 הפליה, 183
 חישוב דמי נזק, 473—474, 504, 698

 ימרנות, 492
 ירושת דמי נזק, 474

 כאב וסבל של תינוק, 697—698
 כוח עליון, 198

 כבגד הרפואה, 474
 לשון הרע, 506

 מעביד, מידת זהירות, 717—718
 ד מ ע  מ

 —של בן־זוג, 220
 — של פושט רגל, 220

 — של תאגיד, 220
 פיצויים,

 לאלמבה, 505
 לחבר קיבוץ, 717

 קביעת דמי נזק, 473—474
 קשר סיבתי, 505
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 מפתחות

ה מ ח ל י צבא ור׳ גם דיני מ מ  ד
 נציב הבילות חיילים, 503

 צידוק, 12, 15, 28

ו י  דיני קנ
 אכיפת חוזה לרכישת מקרקעין, 124—427

 ביצוע בעין, ר׳ אכיפת חוזה לרכישת
 מקרקעין

 בתים משותפים, 478
 דיירות, ר׳ שכירות

 התיישנות, 508—509
 זכויות שביושר, 424—426
 חוק המקרקעיל, 424—427

 חכירה, ר׳ שכירות
 מכר, 503

 — ביטולו, 478
 משכנתה, ר׳ הוצאה ל6ועל

 סילוק יד, ר׳ שכירות
 שיתוף בנכסים בין בני זוג, 721

 שכירות —
 דיירות מוגנת, 202

 דמי שכירות, 154—456
454-̂  העברת מקרקעין מושכרים, 48

 התחייבות להשכיר, 447—448
 חכירה, 445—448

 יסוד השימוש, 440—445
 יצירתה על־ידי רישום, 456—457

 סיומה, 457
 סילוק יד, 203-202

 עסקות בזכות שכירות, 448—454
 שכר ראוי, 509
 שעבוד צף, 720

 תקנת השוק, 509

 דיני ראיות
 אימדה מחוץ לבית המשפט, זר׳ גם הודעה

 שניתנה במשטרה
 ערכה כראיה, 229—238

 קבילותה, 229—238
 גביית עדות לפני המשפט,

 במשפטים אזרחיים, 232—233
 במשפטים פליליים, 232—233

 בעבירות זנות, 233, 238
 גרפולוגיה, 510-509

 הודאת הנטען, 654
 הודעה שניתנה במשטרה,

 קבילותה, 233—235, 479
 הנחת שלמות המסמך, 662—663

 טעות בעובדה, 18-17
 כזח סביר, 701
 כלי ידיה, 508

 לשון הרע, 115, 275
 מאסר במקום קנס, 699—700

 מבחן הסבירות, 273
 מחילה, 288—290

 מידת העונש, 263—275
 — ואחריות פלילית, 264

 — והסכמת הקרבן, 283—283
 — ושידול מצד הקרבן, 283—284

 —ומעשה בקמה, 287
 מימון פשע, 719

 מרמה, סחיטה ועושק, 178
 נסיון, 106,105—116,108—118

 סחר סמים, 700
 סיוע לעבירה, 201
 ספרות תועבה, 699

 עבירות חוץ, 200—201
 עבירות קיבוציות, 110—113, 116

 עבירות רב שלביות, 113—115
 עדות שקר, 115, 691, 693

 עונש מוות, ביטולו, 477
 עונש־על־תנאי, 130—140

 הרשעה ראשונה, 131—134
 התקופה, הארכתה, 130—140

 מבחן מהותי, 137
 עבירה אחת, 135—139
 עזרה עצמית, 278—275

 פיצויים, 263
 ״צורך״ —

 כהגנה, 5—30
 תנאים אובייקטיביים לקיומו, 10—14

 — סובייקטיבים לקיומו, 14—18
 צורך מדומה, ר׳ מעות בעובדה

 קינטור כהגנה, 272—276
 קשר פלילי, 109—110, 116—118

 רטרואקטיביות, 403—410
 רשלנות תורמת, 284—286

 שבועת שווא, ר׳ עדות שקר
 שוחד, 718—719

 שידול לבצע עבירה, 108—109, 116—118
 שידול מצד הקרבן, 283—284

 שימוש בכוח, 277
 שכרות, 28, 477—478

 תגמול, 279
 תקיפה, 5'

 ״תשובה פעילה״, ר׳ חזרה מעבירה
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 מפתח העניני•

 סמכויות קברניט מטוס, 703
 ״תאונה״ לצרכי אמנת וורשה, 702

 דרכי ענישה ר׳ דיני עונשין

ת הצרכן נ  הג
 הליכות מסחר, 205—206

 מכירה באשראי, 206

 הוצאה לפועל
 הוצאות, אישור בדיעבד, 714—715
 היועץ המשפטי, התייצבותו, 715

 משכנתה, 502
 עיקול, הסרתו, 715

 קונסוליה זרה, פינוי בגד, 716-715
 ראש ההוצאה לפועל, סמכויותיו, 503

 הוראת משפטים
 אינטרדיסציפלינריות, 739—742, 743—744

 שיטות הוראה, 225—227, 482, 739—742,

744—743 

 היועץ המשפטי ר׳ הוצאה לפועל

ת הצרכן נ ג  הליכות משהד ר׳ ה

 הרשאה ר׳ שליחות
 השוק האירופי

 הגבלות על תעסוקה, 703
 עורכי־דין, 703

 תאגידים ר׳ תאגידיע

 ועדות חקירה
 אחריות חברים, 208

 הליכים, 208
5-̂  תפקיד, 1

־ דין מינהליים  ועדות ערר ר׳ כתי

 זכות יוצרים ר׳ קנין רוחני

ת ר׳ תאגידים  חברו

 חקיקה ר׳ גם משפט מינהלי
 אישרור תקנות, 677

 השפעה על עדיפ, 233, 236—238
 חוקר נוער, 231—232

 חיסוי, 203
 חסינות, 185—186

 כלל הראיה הטובה ביותר, 382—401
 התפתחותו, 382—385

 הנימוקים ל־, 385—386
 חריגים ל־, 391—398

 לגבי מסמך, 385, 386—388
 מסמך וחפץ, 398—401

 פסיקה ישראלית על־, 388—391
 מעשה בית־דיו, 667

 נאשמים במשותף, 701—702
 סיוע, 510

 עבירות מין, 229
 חוק הגנת ילדים, 231—232, 238

 עדות ילדים ב־, 230—232
 עדות בן־־זוג, 186

 עדות בעל־סה כנגד מסמך, 600, 653—654
 עדות בפבי חוקר בוער, 203—204

 עדות ה״ידועה בציבור״, 186
 עדות בגד תביעה, 661

 עדות קטין, 478
 עדות שמיעה, 184—185, 229, 235—238

 פסק־דין פלילי כראיה במשפט אזרחי, 510
 שימוש בהודאה בלתי קבילה, 479

 שמירת ראיות, 233

 דיני שטרות
 אוחז, 511—512

 אוחז כשורה, 511—512
 חתימה על החלק, 204

 טענת ״פרעתי״, 503
 כושר לחוב בשטר, 512
 מהותו של שטר, 512

 שינוי תאריך בשיק, 205
 תמורה, 512

 דיני תיווך
 מתווך, מעמח, 516—519

 דיני תעבורה
 חגורת בטחון, 481

 רשיון למונית, 207—208

 דיני תעופה
 אמנת וורשה, 702

 חטיפת מטוסים, 481
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 מפתחות

 עזרה משפטית למדינות זרות, 500
 קונסוליה זרה, ר׳ הוצאה לפועל

י מ ר  משפט בינלאומי פ
 אזרחות זרה, איבוד, 483—484, 704

 אזרחות כפולה, 704
 דין דתי, 32—33, 62

 הכרה בפסקי חוץ, 291, 298—300
 חטיפת ילדים, 300—307

 טובת הילד, 301—304
 מקום הגשת התביעה, 484, 492
 מקום יצירת עילת תובענה, 187

 מקום השיפוט, 703—704, 705—706
 סמכות מקומית, ד׳ מקום השיפוט

 סמכות שיפוט, 119—129
 עקרון הריבונות הטריטוריאלית, 125—126

 תאונת דרכים בנכר, 706
 תקפות נישואין, 705

 משפט ימי
 יחסי עובד ומעביד, 678—680

 ימאים, מעמדם, 678
 משפט משמעתי, 684

 ספנות, 506, 678—687
 תנאי עבודה —

 אמבות בינלאומיות, 680—683
 חקיקה, 680-678

 שביתות ויישוב סכסוכי עבודה, 683—684,
687—686 

ן מינהלייפ ־די ם בתי נהלי ר׳ ג ט מי פ ש  מ
ר בו ת הצי ו נ ו  ונציג תל

 בניה בלתי חוקית, 485
 הנחיות פנימיות, 207—208

 הפרדת הרשויות, 63, 75—76
 חקיקה מינהלית—

574H-676 ,75—73ביקזרת על , 
 דרכיה, 65—75,70

 היקפה, 70—72
 מהותה, 64—65

 מכרזים ציבוריים, 206—207
 סבירות, 711

 רישוי עסקים, 711
 תקפן של תקבות, 674—676

ט מסחרי פ ש  מ
 יחידת החישוב האירופית, 357—359

 יחידת המטבע האירופית, 357, 359—360

 דרכי הגדרה, 546
 דרכי חקיקה, 63

 התערבות ישירה, 45
 הוראות עונשין בתקנות, 692—693
 חקיקת משנה בברית המועצות, 483

 חקיקת משנה במקום חקיקה ראשית, 688—
693 

 מגמות, 727
 מתן תוקף לאמנות, 681

 רטרואקטיביות, 482—483, 675
 תחולה טריטוריאלית, 125—126

 חקיקת מעמה ר׳ חקיקה

ן מינהליים י ד ־ נלים שיפוטיים ר׳ כתי  טריבו

ני ו ט קונסטיטוצי פ ש ת ר׳ מ ם נ  כ

 לשכת עורבי הדין
 תפקידה, 743

קי  מנין חו
 בגופים מינהליים, 596—598

 — שיפוטיים, 596—598
 בפסק בוררים, 692

ני משפחה ד אי־טי ר׳ די מ ע  מ

 מצרכים ושירותים
 פיקוח, 206

 משפט איפלמי
TOO ,דיני עונשין 

י קנ  משפט אמרי
 זכות עמידה של משלם מיסיס, 620-612

 — בתביעות ציבוריות, 613—614
 — מקומיים, 615—618
 —פדרליים, 618—620

 רקע היסטורי של —,614—615

פה י תעו נ ם די מי פומבי ר׳ ג נלאו  משפט בי
 אמנה אירופית, 403—419

 אפיו, 730—735
 דיני מלחמה, ר׳ דיני מלחמה

 המדינה, 730—735
 הסגרה, 201—202, 403—419

 מקורות, 24ל
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 מפתח הענינים

 ט נ מ ל ר  חסינות חברי פ
 — באיטליה, 333

 — בגרמניה המערבית, 10ג—341
 — בישראל, 315—322

354 ,  ויתור על —
 — נטילתה,

 — באיטליה, 337—338
 — בגרמניה המערבית, 343—344

 — בישראל, 322—324
 —בצרפת, 351—352

 זכויות שונות —
 — בארה״ב, 330—334

 — בגרמניה המערבית, 334—345
 — בישראל, 324—325

 — מקצועיות
 —באיטליה, 335—336
 — באנגליה, 325—327

 — בגרמניה המערבית, 341
 — בישראל, 309—312
 — בצרפת, 346—347

 — פרוצדורליות
 — באיטליה, 335, 336—337

 — באנגליה,
 בתחום האזרחי, 327—328

 — הפלילי, 328
 —בגרמניה המערבית, 342

 — בישראל, 312
 —בצרפת, 347—351

 נטילתה,
 — באיטליה, 337—338

 — בגרמניה המערבית, 343—344
 — בישראל, 313—314

 חסינות פרלמנט באנגליה, 329

 מטבע, ר׳ גם יחידת המטבע האירופית
 ערר חיצוני של, 356
 ערך פנימי של, 356

 שער חליפין, 360
 תקנת השוק, 509

בל  משפט מקו
 היזקקות ל־, 125

י משפחה נ  משפט עברי ד גם מ
 טובת הילד, 711

 ספרות השו״ת, 514—515
 שדכן—

 הסכם עם, 365—370
 סיום תפקידו, 371—372

 שכרו, 366
 שליחות, 101—103, 649—651, 723—726

 תנאי, 77—104, 636—651
 — בטל, 82—88, 104, 641—׳642, 644,

649—647 
 — בחליצה, 637

 — בני גד ובני ראובן, 100—104, 636—
644 ,637 

 — דוחה, 644—647
 —ואסמכתא, 642

 —וגילוי הדעת, 643—644
 — ומעשה, 640-639, 644, 651

639—638 ,  יצירת —
 מבחנים ל־, 8»—93

 — מבטל, 77—78, 88, 644
 — מגביל, 77—82, 44*—647

82 ,77 ,  מיני —
 —כפול, 100-93

ט רפואי פ ש  מ
 אחריות,

 —אחות, 708, 709
 — בית־חולים, 487—488

 — רופא, 708, 709
 ביטוח בריאות, 729

 ביתור גויה, 707—708
 הגבלת עיסוק, 486—487

 החלפת מין, 189
 השתלת אברים, 707—708
 טעות באבחון, 187—188

 לעומת רפואה משפטית, 728
 עדוי דם, 708

י נ ו ט קונסטיטוצי פ ש  מ
 איסור הגירה, 706, 707

 הגבלת דרכונים, 707
 הכנסת, 213—215

 הפלית הרוב, 85*—486
 זכויותיהם של חברי פרלמנטים, 706

 זכות הורים לחנך, 696
 זכות הפרטיות, 477, 485

 זכות קנויה, 208
 חופש הביטוי, 699
 חופש השידור, 486

 חוק השבות, 194, 719-&72
 חוק מרשם אוכלוסין, 194
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 מפתחות

 זנית לסניגור, 567, 581—584
 — חוץ, 574

 — לפי בחירה, 569—575
 — מטעם המדינה, 573

 חובות הסניגור, 570—571
 חובת מינוי סניגור, 580—584

 ייצוג, 567—569, 581—584
 סמכות העיכוב, 500—501

 ע־סקות טיעון, 501
 צורך כסניגור, 567—569, 581—584

 שינוי בהליכים באנגליה, 709

 כידע משפט*
 בצרפת, 190

 שירות חינם, 210

ד משפטי ר׳ סיזע משפטי ע  כ

 כפרידת ציבוריות
463 , י  אוצר המדינה ו

 הגדרה, 458—459
 הקמה, 460-459

 הומר ספרייתי, 466—467
 מועצה ל־, 469—470

 פיקוח, 463—464
 רשויות מקומיות, 463-460

 שירות, 464—465
 תשלומים, 467—469

 עורכי־דין ר׳ גם לשכת עורכי הדין ושדר
לי  הדין הפלי

 איסור פרסומת, 193
 בשוק האירופי, 703

 הוצאות מרתיעות, 496
 התנהגות שאינה הולמת, 179

 סוגי פרקליטים, 191
 קבלתם, 490, 496

 שיפוט משמעתי, 496—497

י חנ ו רו י  פטנטים ר׳ קנ

ת ו  פרשנ
 אנלוגיה, 551

 ביטול הוראות איזכור, 670
 הוראות המשפט הבינלאומי, 123—124
 היזקקות למשפט אנגלי, 656,211—657

 המונח ״יהודי״, 495
 חוזים, 472

 רופאים,
 — זכויות, 728—729
 — חובות, 728—729

 — ופציינסים, 728—729

ירות ערך י  נ
 מסחר ב־, ר׳ תאגידים

 נכים ר׳ תגמולים לנכים

ר בו ת הצי ו נ ו ל ב ת י צ  נ
 דרכי פעולה, 161—162

 דיווח לכנסת, 165—166
 זכות להתלונן, 143—149, 157—153

 חסיונות —
 בתי־משפס, 156

 הכנסת, 153—154
 הממשלה, 154—155
 נשיא המדינה, 153

 שר, 155
 יחסו למנהל הנציבות, 149—150

 יעילותו, 164—165
 מעמדו, 149—150, 165—166

 מעמד המתלונן, 150—151
 נגד מי ניתז להתלונן, 153-152

 שיקול דעת, 159
 עילות לתלונה, 151—152
 תוצאות פעולה, 162—163

 כדר הדין האזרחי
 הגשת קובלנה במברק, 488

 המצאת מסמכים, —
 אל מחוץ למדינה, 119—129

 — שטחים שבשליטת צה״ל, 119—129
 חק־רת מצהיר, 713

 חקירה נגדית, 691—692
 סדר דין מקוצר, ר׳ רשות להגן

 פסק־דין הצהרתי, 209, 210
 צירוף צד, 190

 רשות להגן, 713
 שבועת עד, 688—693

 הדר היץ הפלילי
 הוראות שופט למושבעים, 709

 השלמת פסק־דין, 714
JM5—582 ,580—577 , 572— ,571זכויות חשוד 

 זכויות נאשם, 575, 577, 584-581
 זכויות עצור, ר׳ זכויות חשוד
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 מפתח הענינים

 הענקתה, 545—546 ור׳ גם יפוי כח
 והרשאה, 547—548

 ופעולה משפטית, 554—558
 חובות אמון, 542

 יחס פונקציונלי, 543
 ייחודה, 542

 יפוי כח, 548
 — הענקתו, 549—550

 יצירתה, 543—545
 כוח הייצוג, 539—540, 542, 546

 כוח והרשאה, 552-551
 מהותה, 539

 מכוח הדין, 550—551
 עקיפה, 542

 עקרון הייצוג, 552—554
 צד שלישי, 558—559

 רצונית, 550—551
 שלוח,

 — ואפוטרופוס, 565—566
 — ומתווד, 564

 — ונאמן, 562—563
 — וסוכן עמיל, 564—565

 — ועובד, 562
 — ושומר, 563—564
 — ושליח, 559—561

 שלוחו של אדם כמותו, 540—541
 שליח, ר׳ שלוח

 תכליתה, 541—542
 תקופתה, 543

 תאגידים
 אגודה הדדית, 480

 אגודה עותומנית, 480
 אגודה שיתופית,

69̂ ור׳ בוררות  בוררות, 688-
 יישוב סכסוכים, ר׳ בוררות'

 סמכויות הרשם, 692
 סמכויות השר, 688—®6

 איגוד מקצועי, 479—480
 אישתר, 247—248, 249, 252, 256

 אסיפה כללית, 259, 260
 בדיני נזיקין, 200
 זכות המיעוט, 480

 חברות,
 בעל מניות ב״,

,252 ,241 ,239 ,  זכות התביעה של —
261—256 

252 ,  תביעה נגזרת של —

427-̂  חוק המקרקעין, 24
 כוונת המחוקק, 211
 — מצמצמת, 50-49
 —מרחיבה, 47—49

 שימוש במונח זהה, 134

 פשיטת רגל ר׳ גס דיני משפחה
 חוב בר הוכחה, 211—212

 צדק טבעי
 עקרונות, 50—56

 ?יבוץ
 פיצויים לחבר, 717

 קנין רוחני
 זכות יוצרים, 490—491, 710

 —במדגם, 716
 — בעריכה, 716

 — בפארודיה, 192
 — ברעיון, 716

 יצירה מוגנת, 491
 פרסום, 491

 —של מהנדס בנין, 492
 — של רשות מקומית, 492

 פטנטים
 — על שיטה למניעת הריון, 191

 — על תרופות, 191
 רשיון כפיה, 492
 שם מסחרי, 492

ם תגמולים לנכים , ג ת ר  רפואה משפטי
 לעומת משפט רפואי, 728

ת נהלי ת מי  רשו
 גביית עדות, 721—722

ת ח תאגידים ו פ ת ו  ש

׳ משפט עבדי  שדכן ר

 שופטים
 מעמדם, 1—5

 שימוש לרעה ב־, 192, 525—526

 שליחות ר׳ גם משפט עבדי
 בין בני־זוג, 550

 הגדרתה, 546—558
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 מפתחות

 ע־סקה לאחר תחילת הפירוק, 197
 כסהר בניירות ערך, 176—178

 סמכות עודפת, 249
 פירוק, 479—480

 שותפות, חיוב לאחר פירוקה, 722

 תגמולים לנכים
 אסכולות במדע הרפואה, 142—147

 נטל הראיה בתביעה, 141, 146,143—147

 תדרת המשפט
 שיטה מגיםסריאלית, 732

 שיטה נורמטיבית, 732
 תקדים מחייב, 493, 499-498

 דיני חברות באננלית, 702
 הקצאת מניות, 245—247

 חקיקה ופסיקה, 217
 מנהלים ב־,

178—167 ,  אחריות של —
 — אזרחית של, 177—178

 —לגבי מידע פרטי, 420—423
 — פלילית, 169, 176—178

241 ,  אמצעי פיקוח על —
 במשפט האמריקני, 242—245, 252—254

245—244 ,  חובת גילוי של —
 — בישראל, 254

 — במשפט האנגלי, 250-+25
 חוזים עם החברה, 169—171

 ניצול ידיעות ע״י—,173—176
 פגיעה בעסקי החברה ע״י, 171—173

 שימוש בסמכות—, 239—240, 248

 פסקי שכירות, בתים משותפים ומסי רכוש

ת כ י ר ע  ב
 דייר חזבב פינשמיין

 עורד־דין
 אדם מאירי (מאירנץ)

 עויד־דיו

 הקובץ מביא בקביעות פסקי־דין חדישים של בתי־משפט השלום
 ובתי־דין לשכירות (מקור יחידי) וכן פסקי־דין של ערכאות הערעור

ם:  בנושאים הבאי

 תיקונים, שינויימ ושרותיס
 שאלות של פרוצדורה

 בעיומ של גתים משותפים
 סיסי׳־רכוש על נכסי דלא מידי

ס שבת ס דבוש, מ  מס הכנסה, מ
 שניאות: הערכת גדל״ן לענמי ד״ש,
 פינויים, דמי מפתח, מיס* רכוש

 עילות פינוי לסוגיהן
 סילמן-יד ושכירות גלתי ממנת

 קביעת דמי שכירות חדשים
 לפי החוק והתקנות

 בעיות של דמי מפתח
 מתן הרשאות למיניהן

 דיירות משנת ורשיון

 כל כרך מכיל שש חוברות כפולות ומפתח ענינים

 מפתחות אלה, המיועדים להקל על עבודת הפרקליט והמשפטן,
 חינם משוכללים ומפורטים בכל הסוניות הנ״ל, עם עדכון שוטף.

ם הנחות ותנאי תשלום נוחים י ח מ ת מ ל ם ו י ט ג ד ו ט ס  ל




