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 מפתח המאמרים והרשימות לפי שמות המחברים

 אלתרמן, ר׳, הפקעות קרקע לצורכי ציבור ללא תמורה לפי חוק
 התכנון והבנייה — לקראת הערכה מחדש 179

 אנגלו־ד, י׳, לזכרו של פרופ׳ שלו גבוסר 5
/ ביטוח הוצאות משפט 105  בדיר, ח
 גור־אריה, מ׳, כניסה מרצון למצב של התגוננות 145
/ ש״ז פלד: יסודות בדיני עונשין, כרך א 323  גוריאריה, מ

 גלעד, י׳, על היחס בין ההיבט הפיזי להיבט הנורמטיבי של עוולת
 הרשלנות 446

/ האחריות הנזיקית של עובד הציבור המפעיל סמכויות של  דותן, י
 שיקול ־דעת 245
 זילברטל, צ/ הוצאות לטובת המדינה 389

/ על מהותו של קיום החיוב 21  טדםקי, ג
 טדסקי, ג׳, פגם, פסול בחוזה או אי כריתתו (ועוד) 411

 ליפא, מ׳ וגולדשטיין, י׳, מם ערך מוסף של שירות לתושב חוץ לגבי
 נכס המצוי בישראל 430
/ קיזוז נגד נמחה 81  לרנד, ש

 מירוני, מ׳, צווי ריתוק ככלי להתערבות הממשלה בסכסוכי עבודה
 בשירותים החיוניים 350

 נועם, מי, הרצאות ממציאים באגודה מדעית לאור חוק הפטנטים —
 זהירות, מלכודת פתאים! 317

 פוזנר, א׳, תכנון ובניה לאור משפטנו הפרטי 45
 קסטנבאום, ל״א, הערות והרהורים על הצעת חוק ההגבלים העסקיים 453
/ הפסיקה הצבאית 494 333 167  קרמניצר, מ

/ על ספרו של פנחס שיפמן: דיני המשפחה בישראל  רוזן צבי, א
 דיני המשפחה בישראל כמערכת כפולה מקבילה 476

ד ל / דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת ה  שוחטמן, א
 כבית הדין הרבני— עילה להתערבות בג׳׳צ? 287

 שמגר, מ׳, דברים לזכר נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק בהן
 ז״ל 347
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 מפתח המאמרים והרשימות—לפי שמותיהם

 ביטוח הוצאות משפט (ח׳ בריר) 105
 דברים לזכר נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק כהן ז״ל

 (מ׳ שמגר) 347
 דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין

 הרבני — עילה להתערבות בג״צ י (א׳ שוחטמן) 287
 האחריות הנזיקית של עובד הציבור המפעיל סמכויות של שיקול־דעת

 (י׳ דותן) 245
 הוצאות לטובת המדינה (צ׳ זילברטל) 389
 הערות והרהורים על הצעת חוק ההגבלים העסקיים (ל״א קסטנבאום) 453

 הפקעות קרקע לצורכי ציבור ללא תמורת לפי חוק התכנון והבנייה —
 לקראת הערכה מחדש (ר׳ אלתרמן) 179

 הרצאות ממציאים באגודה מדעית לאור חוק הפטנטים — זהירות,
 מלכודת פתאים! (מ׳ נועם) 317
 כניסה מרצון למצב של התגוננות (מ׳ גור־אריה) 145

 לזכרו של פרופ׳ שלו גנוםר (י׳ אנגלרד) 5
 מס ערך מוסף על שירות לתושב חוץ לגבי נכס המצוי בישראל

 (מ׳ ליפא וי׳ גולדשטיין) 430
 על היחס בין ההיבט הפיסי להיבט הנורמטיבי של עוולת הרשלנות

 (י׳ גלעד) 446
 על מהותו של קיום החיוב (ג׳ טדסקי) 21

 על ספרו של פנחס שיפמן: דיני המשפחה בישראל. דיני המשפחה
 כמערכת כפולה מקבילה (א׳ רוזן־צבי) 476
 פגם, פסול בחוזה או אי כריתתו(ועוד) (ג׳ טדםקי) 411
 פסיקה צבאית (מ׳ קרמניצד) 494 333 167

 צווי ריתוק ככלי להתערבות הממשלה בסכסוכי עבודה בשירותים
 החיוניים (מ׳ מירוני) 350

 קיזוז נגד נמחה (ש׳ לרנר) 81
 רב שיה בנושא החנינה 9

 ש״ז פלר: יסודות בדיני עונשין, כרד א (מ׳ גור אריה) 323
 תכנון ובניה לאור משפטנו הפרטי (א׳ פוזבר) 45
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 רשימת פםקי הדין הישראליים שאוזכרו

 אמפא נ׳ כרמל (ע״א 278/78) 429
(563/61 y בג) אצלאן נ׳ עיריית תל־אביב 

361 
 ארגון סוחרי י—ם ב׳ שר האוצר (בג״צ

367 (485/75 
 ״אריה״ חב׳ לכיסוח בע״מ נ׳ פנחס ואח׳ (ע״א

395 (365/83 
 ״אריה״ חב׳ לביטוח בע״מ נ׳ שםמר (ר״ע

390 (218/85 

 בוארון ב׳ בית הדין הרבני האזורי ת״א—יפו
 (בג״צ 283/72) 476 483

 בוכול נ׳ בוכהלטר (ע׳׳א 582/61) 34
 בוסליק נ׳ הילעה״מ (ע׳׳א 328/53) 485

 בוסקילה נ׳ מדינת ישראל ואח׳ (ע״א 337/81)
278 276 256 253 252 249 247 

 ביאלר נ׳ שר האוצר (בג״צ 243/52) 367
 ביבי נ׳ הוברט ואח׳ (ע״א 19/81) 56 68

 גידרמן יהושע נ׳ שר התחבורה ואח׳ (ע״א
214 (336/59 

 בייגל ג׳ קל״נר (ע״א 301/65 ) 393 395
 בינוי ופיתוח בנגב נ׳ שר הבטחון (בג״צ

285 (101/74 
 בכר נ׳ בכר (ע״א 173/69) 486

 בכר יהודית נ׳ בית הדין הרבני האזורי ברחו
 בות ואח׳ (בג״צ 295/72) 293 303

 בן דוד נ׳ בן דוד ואת׳ (ת״א (ת״א) 1577/65
67 (1120/64 

 בן זאב נ׳ בית הדין הרבני הגמל ואח׳ (בג״צ
303—301 (352/82 

 בן מאיר ב׳ פ״ש גוש דן ואח׳ (ע״א 797/79)
393 

 בן מנשה שמואל יוסף נ׳ זהבה קליבנוב (ד.מ׳
402 304 (299/60 

 בן צבי נ׳ מנהל מם שבח מקרקעין איזור תל־
 אביב (ע״א 154/61) 233

 בנין ובצוע ואח׳ נ׳ קםתיאל ואח׳(המ׳ 502/79)
405 

 בנק ארץ ישראל בריטניה נע״מ (בפירוק) נ׳
 מדינת ישראל (ע״א 64/80) 89

 אבו חורש ג׳מיל נ׳ בית הדין השרעי לאיזור
 עכו ו־3 אח׳ (בג״צ 111/63) 305

 אברהם נ׳ גרפינקל (ע׳׳א 412/62) 393 394
 אברהמי נ׳ עיריית תל־אביב־יפו(ע״א 413/64)

282 
 אגודת הכורמים הקואופרטיבית בע״מ נ׳ מנהל
 מס רכוש וקרן פיצויים (ע״א 55/79) 436

439 
 אדרעי נ׳ גדליה (ע״א) 419

 אוחנה נ׳ אברהם (ע״א 746/80) 275
 אוירבוד ואח׳ נ׳ ברובניק (ע״א 123/80) 53

 אזוגי נ׳ אזוני (ע״א 2/77) 476
 אחוזת ד״ר זימן נ׳ שר האוצר ואח׳ (בג״צ

62 (22/51 
 אחים שרבט נ׳ האגודה למען הזקן (בג״צ

427 (160/72 
 אטיאס נ׳ הממונה על המרשם לפי חוק המ

 קרקעין (ע״א 68/76) 97
 איגרא רמא ג׳ ועדת בניין ערים תל אביב

 (בג״צ 16/50) 56
 אייל נ׳ פיקסמן; פוקסמן נ׳ עדו בע״מ; סופר
 נ׳ ברחי. (ע״א 684/76, 692, 697) 272 452
 אינדימניטי משרד שמאות בע״מ נ׳ מנהל המכס

 והבלו (ע״ש 618/80) 432 438 441 443
 אלבינגר אהרון ואחי — מדינת ישראל (דב״ע

 ל״ה 19—3) 358
 אלבלדה ועזיאלי נ׳ חב׳ האוניברסיטה העברית

 (?״א 319/65) 428
 אלון נ׳ מ״מ בתיבות (בג״צ 282/80) 265

 אלון נ׳ פלד (ע״א 312/63) 282
 אל־צפדי נ׳ בנימין(ע״א 86/63) 481

 אלקיים נ׳ הוברמן (ע׳׳א 406/80) 393 394
 אלקיים ואח׳ נ׳ חברת נתיבי איילון ואח׳(ע״א

60 (36 ,107/81 
 אלקיים ואח׳ נ׳ חברת נתיבי איילון ואח׳(ת״א

 ת״א) 616/77) 59
 אלרועי נ׳ התוצ״ר (ע/264/84) 496 497
 אלתר ואח׳ נ׳ אלעני (ע״א 765/82) 85

 אמססרדם ואח׳ נ׳ שר האוצר (בג״צ 279/51)
441 
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 מפתחות לכרך טי

 גרבוב נ׳ רשות הנמלים בישראל (ע״א
93 92 88 (330/75 

 גרובנר נ׳ עיריית חיפה (ע״א 343/74) 271
452 283 

 דדון נ׳ אטיאס (ע״א 667/73) 257 277
 דדה בסים נ׳ ברוך אברהם (ע״א 166/77) 38

 דוויק נ׳ בכר (בג״צ 341/80) 74
 דפי זהב נ׳ רשות השידור ואח׳(בג״צ 389/80)

280 279 261 74 

 האיגוד הארצי של עיתונאי א״י—עתון ״הארץ״
 (דב״ע לח/8—4) 370

 האיגוד הישראלי של משרד חקירות (עמותה
 רשומה) נ׳ ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים

 פרטיים (בג״צ 769/83) 435 439
 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ׳ בית הדין השרעי
 לאיזור עכו, בית הדין השרעי לערעורים ו־2

 אח׳ (בג״צ 32/62) 299
 ההסתדרות הכללית והארגון הארצי של עובדי
 צה״ל נ׳ בית הדין הארצי לעבודה (בג״צ

358 (184/79 
 ההסתדרות הכללית של העובדים — מ״י(דב״ע

 לח/4—4) 358
 ההסתדרות הכללית של העובדים ואח׳ — עיר

 יית חל־אביב (דב״ע לז/18—4) 385
 הוועד הארצי של עובדי המוסד לביטוח לאומי
 ואח׳ נ׳ שר העבודה ואח׳ (בג״צ 188/79)

361 360 351 
 הוועד הארצי של עובדי םזגז — סזגז חב׳

 לשווק בע״מ (דב׳׳ע מד/14—4) 353
 הוועדה להגנת קרקעות נצרת המופקעות ואח׳

 נ׳ שר האוצר ואח׳ (בג״צ 30/50) 189
 הולדנר ושות׳ נ׳ הוד אווז בע״מ «ע״א 419/80)

395 390 
 הדק נ׳ שמיר (ע״א (ת״א) 270/80) 429

 הורוביץ נ׳ מדינת ישראל(ע׳׳פ 410/71) 145—
166—156 154—152 150 

 החברה הישראלית המרכזית למסחר ולהשקעות
 בע״מ נ׳ פקיד השומה למפעלים גדולים (ע״א

435 (75/78 
 היוה״מ נ׳ אלכםנדרוביץ (ע״פ 213/56) 361

 היוה״מ נ׳ ג׳ועיה (ע״פ 72/60) 402 404
 היוה״מ נ׳ מתאנה (ד׳׳נ 13/60) 17

 היוה״מ לממשלה נ׳ מרדכי בש (ע״פ 196/64)
446 

 המגדר ג׳ לוי (כ״א (ת״א)) 282

 בנק הפועלים בע״מ נ׳ עזבו! בהאי ואח׳ (ע״א
394 (208/66 

 בצלאל מרדכי ואח׳ נ׳ הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה י—ם (ע״א 48/76) 195

 בר אילן ואח׳ נ׳ מנחל מס שבח מקרקעין(בג״צ
436 (151/82 

 בר ראובן וחוה נ׳ שר השנים ואח׳ (בג״צ
194 (20/70 

 בר ששת נ׳ האשאש ואת׳ (ע״א 237/80) 395
 בראלי נ׳ מנהל מס עזבון (ע״א 135/58) 476
 בראנםה נ׳ אלוף פיקוד המרכז (בג״צ 554/81)

352 
 ברגר נ׳ מנהל מס עזבון (ע״א 300/64 ) 476
 ברגר ואח׳ נ׳ דנטורה ואח׳ (ר״ע 551/83) 390

402 400 394 
 ברגר ואת׳ נ׳ שר הפנים (בג״צ 297/82 ) 258

284 272 
 בחקר נ׳ עיריית חולון ואח׳ (בג״צ 407/83)

220 194 
 ברייה חלימה ג׳ קאדי בית הדין השרעי המוס
 למי בעכו ואח׳(כג״צ 187/54) 299 313 477

 בריקר נ׳ בריקר (ע״א 253/65) 476
 ברבוביץ בע״מ נ׳ צימרמן(ע״א 44/53) 393
 בשירי נ׳ מדינת ישראל (ע״ס 406/78) 333

 ג׳ברה ג׳ המועצה האזורית בקעת בית שאן
417 (445/80) 

 גדיסי ג׳ היועץ המשפטי(ד׳׳נ 11/65) 328 330
331 

(ע״א 192/80) 429 ן  גדבסקי נ׳ למי
 גוטהלף דבורה נ׳ בית הדין הרבני בת״א־יפו

 ואח׳ (בג״צ 816/80) 302 311 315
 גוטמן נ׳ בית הדין הרבני האזורי, ת״א־יפו

 ואח׳ (בג״צ 664/79) 299
 גולד נ׳ שר הפנים (בג״צ 94/62) 14

 גולדברג ואח׳ נ׳ אטור ואח׳ (המ׳ 19/55) 395
 גולדמן נ׳ מיכאלי ואח׳ (ע״א 348/79 ) 88

 גולדמן נ׳ מנדלה (ע״א 65/45) 33
 גולדנברג לילי ואח׳ נ׳ הוועדה המקומית לתכ־
 נון ולבנייה מרחב ת״א (בג״צ 43/79) 210

213 
 גור נ׳ בית הדין הרבני (בג״צ 185/72) 476
 גילצר פנחס נ׳ אלכסנדר ויינשטיין (ת״א

 (ת״א) 1866/62) 419
 גינססלר משה—מדינת ישראל(דב״ע לא/5־4)

370 
 גפן אילן— מ״י ואח׳ (תב״ע מב/237י3) 368
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכרו

 ועד שכונת מובטיפיורי ו־160 אח׳ נ׳ שר הפנים
 (בג׳׳* 506/79 ) 235

 ועדה מקומית לתכנון ובנייה ברמת גן נ׳ קצב
 ואח׳ (ע״א 587/77 ) 65

 ועקנין נ׳ המועצה המקומית בית שמש (ע״א
447 446 285 283 282 280 248 (145/80 

450 
 ורסנו נ׳ כהן (ע׳׳א 805/82) 484

 זול בו בע״מ נ׳ זיידה ואה׳ (ע״א 810/82) 74
 זילברשטיין סרנספורט נ׳ מנהל המכס והבלו

 (ע״ש 122/81) 444
 זילכה נ׳ ולידו ואח׳ (366/63) 403
 זנזורי נ׳ מהצרי (ע״א 435/81) 75

 זקם נ׳ מוסרי (ע״א 108/60) 31

 חברה לשיכון עממי ואח׳ נ׳ עיריית רמת־גן
 ואח׳ (ע׳׳א 31/79) 61 232 234

 חברה פלונית נ׳ משרד הבטחון ואח׳ (בג״צ
74 (492/79 

 חברת א׳ רוטנברג נ׳ חב׳ פלמה (220/83) 429
 חברת מיור בע׳׳מ נ׳ חברת נתיבי איילמ בע׳׳מ

 (בג״צ 159/81, 184) 426
 חברת משכוכית בע״מ נ׳ מנהל מחלקת עבודות

 ציבוריות ואח׳ (ע״א 736/74) 62
 חברת ק.פ.א. פלדות קרית ארבע ואח׳ נ׳ מ״י

 (ע״פ 123/83) 441
 חברת קדישא גחש׳׳א נ׳ חברת חלקה 4 בגוש

 3947 בע׳׳מ ואח׳ (ע״א 45/79 ) 229
 חירם נ׳ שר הבטחון (בג״צ 69/80) 265

 חממי נ׳ הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
 ראשל״צ ואח׳ (ת״א (ת״א) 1393/82) 216

228 
 חצקלביץ יונתן נ׳ שר הבריאות ואח׳ (בג״צ

350 (207/83 
 חקלאי נ׳ שר הפנים (בג״צ 80/63) 488 489

 חשש נ׳ דמארי(ע״א 514/76) 476

 טור׳ דרבי נ׳ התוצ״ר (ע/186/84) 170
 טור׳ שרוטנר נ׳ התוצ״ר (ע/171/84) 168

 טור׳ שפירי נ׳ התוצ״ר (ע/116/84) 167
 טרודלר נ׳ פקיד ועדת הבחירות (בג״צ 79/63,

262 (77—76 

 י.ש.י. פ.א.ב. נ׳ עיריית ירושלים (בג״צ 35/78)
285 

 יגר נ׳ פלביץ (ע״א 563/65) 484
 יוסף (המכונה ג׳ו) אברהם נ׳ בתי־מרגוע ומי

 לונות ״היוזם׳׳ בע״מ (ע״א 387/74 ) 300

 ״המגדר ברזילית״ בע״מ נ׳ ש׳ רפאלי רכז
 ביקורת, אגף גובה המכס (בג״צ 361/76)

398 
 המנהל לצורך מס שבח מקרקעין, תש״ט נ׳

 תוינה (ע״א 32/51) 434
 הסוכנות היהודית ואח׳ נ׳ קדוש (בג״צ 340/83)

426 
 הרב יצחק אשכנזי נ׳ ועדת הבחירות המרכזית

 להסתדרות (בג״צ 281/65 ) 427
 הרפז ואח׳ נ׳ ראש המינהל האזרחי ליהודה

 ושומרון ואח׳ (בג״צ 128/83) 56
 התוצ״ר נ׳ ישגר ואח׳ (ע/306/84 ) 332

 התוצ״ר נ׳ סא״ל פלומן (ע/350/84) 338

 וולמן שלמה ומינה נ׳ שר הפנים ואח׳ (בג״צ
233 219 (318/61 

 וידר נ׳ היועץ המשפטי (ע״א 153/54) 269
 ויטלש נ׳ מזרחי(ע״א 66/48 ) 34

 רטקו כימיקליים בע״מ נ׳ סלמאן(ע״א 24/78)
401 399 

 ויידבפלד נ׳ י״מ (ע״פ 50/65 , 121/65) 169
 ויינשטיין נ׳ פקיד השומה ת״א (ע״א 270/60)

393 
 וייראוך נ׳ מינהל מקרקעי ישראל (ע״א 585/68)

46 
 וילוז׳ני נ׳ בית הדין הרבני הגדול בירושלים
 ואח׳ (בג״צ 323/81 (המ׳ 533/81 ) 289 293

307 302 299 
 וינברג נ׳ בית הדין הרבני האזורי בת״אייפו

 ואח׳ (בג״צ 635/82) 299 478
 וליד עואד זקוט נ׳ מפקד כוחות צה״ל באחור

 עזה (בג״צ 370/84 ) 352
 ולירו נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה(ת״א

 (י—ם) 10/75) 216
 ועד הנאמנים לווקף המוסלמי ביפו נ׳ סיקסיק

 (ע״א 205/74) 405
 ועד עדת הספרדים בירושלים נ׳ בית הדין
 הרבני האזורי בי—ם ו־6 אח׳ (בג״צ 150/59)

293 
 ועד עובדי מחלקת הים — רשות הנמלים (דב״ע

 לט/38—9) 353
 ועד עובדי קצא״א ואח׳ נ׳ חברת קצא״א בע״מ

 (דב״ע לז/3—4) 369
 ועד עובדי תחזוקה ישירה — ״אל על״ (דב״ע

 לב/6—4) 353
 ועד פועלי חברת כבלים — החברה לכבלים

 (דב״ע לא/4—4) 353

505 



 מפתחות לכרך טו

 מדינת ישראל נ׳ גזנג (ע׳׳פ 471/77) 12
 מדינת ישראל נ׳ ההסתדרות הכללית ואח׳

 (תב״ע מב/12—4) 382
 מדינת ישראל נ׳ ההסתדרות הרפואית בישראל
 ואח׳ ת״א (ת״א) 509/83 המ׳ 1800/83) 351

 מדינת ישראל נ׳ חווסי (ע״א 144/60) 270
 מדינת ישראל נ׳ חתיאשווילי (ב״ש 391/85)

395 
 מדינת ישראל נ׳ טרגר (ע״א 347/76) 31

 מדינת ישראל נ׳ כונסי הנכסים של חברת
 וולטקם צמרון, תשלובת טקסטיל בע״מ (בפי
 רוק ובכינוס נכסים) (ע״א 522/72) 86 91
 מדיבת ישראל נ׳ לבבי פרינה בע״מ (ע״א

46 (370/81 
 מדיבת ישראל ב׳ לבבשטיין (ע״א 46/75 ) 27
 מדינת ישראל נ׳ עמיצור אטינגר ואח׳ (ת״פ

373 (37/76 
 מהס נ׳ מסה (ע׳׳א 137/51) 393

 מוסה לסים אלכורדי ב׳ בית הדין הארצי לע
 בודה, ואח׳ (בג״צ 403/71) 289 294 303

 מוםמן איטה נ׳ בית הדין הרבני האזורי, היפה
 ואח׳ (ע׳׳א 161/64) 303 308

 מוסקוביץ (המי 532/73 ) 332
 מועצת עיריית הרצליה ואח׳ נ׳ רשף ואח׳(ע״א

407 (620/82 
 מור ואח׳ נ׳ בית הדין הרבני האזורי, חיפה

 ואח׳ (בג״צ 181/81) 313
 מור ואח׳ נ׳ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 ואח׳ (בג״צ 305/82, 353 ) 439
 מור יוסף נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 185/74) 327
 מזרחי נ׳ עיריית ראשון לציון (בג״ץ 864/78)

253 
 מיגדה נ׳ שר הבריאות (בג״צ 688/81) 285

 מיטלר נ׳ יבנאי אשדוד בע״מ (ע״א 299/82)
393 

 מילר נ׳ שר התחבורה ואח׳(בג׳׳צ 311/60) 50
 מימון ואת׳ ב׳ מאור אל ואח׳ (ע״א 556/83)

85 
 מכנס משה ב׳ שר הבריאות ואח׳(בג״צ 314/83)

350 
 מנדל־בורקו צילה נ׳ עיריית ר״ג (ת״א (ת״א)

219 204 203 (158/73 
 מנדלברוט נ׳ היועץ המשפטי (ע״פ 118/53)

328 
 מנהל המכס והבלו ב׳ טלרד בע״מ וערעור

 שכנגד (ע״א 362/79) 298
 מנהל מס שבח מקרקעין נ׳ בוסהמר (ע״א

436 (106/79 

 יורשי המנוח וייט נ׳ צסיס (ע״א 81/63) 31
 יערי ובורשטיין נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ 186/80)

446 276 
 יפת יעקב ושות׳ בע״מ נ׳ הרולד איסטווד ואח׳

 (ע״א 292/68) 91
 ירמלוביץ נ׳ חובב (ע״א 219/79) 262 263 265
 יש לי בע״מ ואח׳ נ׳ מ״י (ע״א 758/80) 398

 כהן נ׳ בית הדין הרבני האזורי ת״א־יפו(בג״צ
488 ( 330 ,275/71 

 כהן נ׳ קולומבוס ואח׳ (ע״א 683/80, 684 ) 62
 כהן אסתר נ׳ נעמי כהן (ע״א 534/59) 298

 כהן שלום נ׳ שר הבטחון (בג״צ 29/62) 427
 כהן ע׳ נ׳ שר הבטחון ואח׳(בג״צ 709/79) 23

31 
 כהנא נ׳ כהנא (ע״א 571/69) 488

 כרמל נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 415/68) 331

 לאופר ואח׳ ב׳ שטגמן (בר״ע 125/80) 85
. (ע״פ 115/77) 169 \  לב ואח׳ ב׳ מ

 לוביאניקר רוני ואח׳ נ׳ שר האוצר ואח׳(בג״צ
241 (307/82 

 לוטפי יוסף גבארה ואח׳ נ׳ בית המשפט המחוזי
 בת״א־יפו ואח׳ (בג״צ 91/74) 304

 לוי ויקי נ׳ בית הדין הרבני האזורי, ת׳׳א־יפו
 ואח׳ (בג׳׳צ 10/59) 302 303 307 310

 לוי ע׳ ואח׳ נ׳ ר׳ מצא (ע״א 160/50) 34 35
 לוין נ׳ לוין (ע׳׳א 87/49) 482

 לוינגר נ׳ הפארק הזואולוגי ר״ג בע׳׳מ ואח׳
 (ע״א 165/75) 89

 ליבמן נ׳ ליפשיץ (ע״א 87/50) 419
 ליברמן נ׳ דיטלצוייג 474

 לבגלייב שרגא נ׳ משה מלמד ואח׳ (ע״א
309 (104/62 

 לנםקי נ׳ שר הפנים (בג״צ 442/71) 14 298
 לםרסון ואח׳ נ׳ שיכון עובדים (ע״א 391/80)

66 
 לשכת הספנות הישראלית נ׳ מנהל המכס

 והבלו (בג״צ 326/76) 430 437 439 445

 מאורר נ׳ המועצה האזורית הגליל העליון(ע׳׳א
273 257 (440 ,437/65 

(ע״פ 185,104/84) 391  מאירי נ׳ מ״י
 מדינת ישראל נ׳ ארזי(ע״פ 300/74) 439 441
 מדינת ישראל נ׳ אשכנזי חיים ואח׳ (ת׳׳פ

374 (3505/81 
 מדינת ישראל נ׳ בנק לאומי (ת״פ 7873/84)

453 
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכרו

 סקורניק נ׳ סקורניק (ע״א 191/51) 476 486
 סרג׳ עדין כע״מ נ׳ ראש עיריית תל־אביכ (ע״א

283 271 (247/55 
 סרור נ׳ מ.י. (ע׳׳ס 180/83) 169

 עגנון נ׳ מנהל מס עזמ־ן (ע״א 462/82) 393
 עובדי שירותי תחבורה ציבוריים ב״ש כע׳׳מ —
 חב׳ שירותי תחבורה ציבורית ב״ש בע״מ

 (דב׳׳ע לס/7—2) 370
 עזבו! המנוח פרד (פואד) כיאט ואח׳ נ׳ הווע
 דה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ואח׳

 (ע״א 676/75) 187 201—204 221 222
 עזבון לוי נ׳ צאנג (ע׳׳א 52/72) 396

 עזבון שריף שנטי ואח׳ נ׳ הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה, ת״א־יפו ואח׳ (בג״צ

228 (854/79 
 עטיה נ׳ כהו (ע׳׳א 522/67) 394

 עידן ואח׳ נ׳ המר (ע״א 710/69) 407
 עיון נ׳ פ״ש לגבייה מיוחדת (ע״א 647/79) 393
 עיריית חדרה נ׳ זוהר (ע״א 862/80) 247 249
452 284 280 276 274—272 267 265 264 251 
 עיריית חדרה ואח׳ נ׳ קולנוע בן־זהר כע״מ

 (ע״א 591/65) 298
 עיריית ירושלים נ׳ גירדון(ע״א 243/83) 246—
446 394 284 282 274—272 265 264 250 248 

451—449 447 
 עיריית נתניה ב׳ בצ״ב נתניה (ה׳׳פ (ת״א)

420 (48/84 
 עיריית פתח־תקוה נ׳ טחן (ע״א 183/69) 268

269 
 עיריית רמת־גן נ׳ בנימין תיק (ע״א 268/70)

192 
 עיריית תל־אביב ג׳ ראש חודש (ע״א 176/59)

270 
 עיריית ת״א־יפו נ׳ אבו דאיה (ע״א 216/66)

221 186 185 
 עיריית ת״א־יפו — ההסתדרות הכללית של
 העובדים בא״י ואח׳ (דב״ע מד/14—4) 353
9î780/70 (4 ע״א) עיריית ת״אייפו נ׳ ספיר 

 עמרם נ׳ סקזבניק (ע״א 718/75) 476
 עמרני נ׳ בית הדין הרבני הגדול ואח׳ (בג״צ

298 (566/81 

 פדול נ׳ בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים ואח׳
 (בג״צ 105/81) 305

 פודמםקי ואח׳ נ׳ היועץ המשפטי (ע״פ 95/51,
82 (99/51 

 פורר נ׳ פורר (ע״א 592/83) 488 490

 מנשה נ׳ לוי (ע״א (י—ם) 193/75) 54
 מסודי ביארפ נ׳ בית הדין הרבני האזורי, חיפה

 ואח׳ (בג״צ 7/83) 287
 מע״ק בע״מ ואח׳ נ׳ בש (ע׳׳א (י—מ) 57/54)

417 
 מפן נ׳ היועהמ״ש (ע״פ 45/49) 12

 מפעל מבצע בע״מ נ׳ אדגה בע״מ (ע״א 574/78)
417 

 מקבלי נכסים זמניים ומנהלים של אלקטרו־
 ג׳ניקס ישראל בע״מ נ׳ אלםינט בע״מ ואת׳

 (ע״א 471/73) 88
 מרומית מפעלי מתכת אשקלון בע״מ ואח׳ נ׳

 היועץ המשפטי (ע״פ 474/65) 398
 מרכז הקבלנים והבונים ואח׳ נ׳ ממשלת ישראל

 ואח׳ (בג״צ 840/79) 74 279 426

 נאצר נ׳ בית הדין הרבני הגדול לערעורים
 ואח׳ (בג״צ 128/72) 313 477

 נגר נ׳ בגר (בד״מ 1/81) 299 306 312 313
 ניצן אריה נ׳ שלמה להט, ראש העיר ת״א־יפו

 (בג״צ 735/80) 351 352 380
 נירוסטה בע״מ נ׳ מ׳׳י (ר׳׳ע 277/82) 398

 נכס ב׳ מדיבת ישראל (ע״פ 132/57) 338 339
 נם ואח׳ ב׳ גולדה (ע״א 842/79) 88 91

 נעים ב׳ בית הדין הרבבי האזורי י—ם (בג״צ
488 (254/81 

 נעים בבו ב׳ מדינת ישראל (ע״פ 396/69)
327—324 

 נציגות הבית המשותף ב׳ בלז זקם בע״מ ואח׳
 (ע״א (ת״א) 419/72) 59 66

 סוארי ב׳ ברגן(ע״א 152/59) 31
 סובחי אלאיוב ב׳ שר הבטחון ואח׳ (בג״צ

352 (46/50 
 סולומונוב נ׳ עזרא (ע׳׳א 216/73) 31 32

 סולטאן נ׳ סולסאז (ע״א 245/81 ) 248 282
 סופר נ׳ בית הדין הרבני (בג״צ 706/80) 477

478 
 סידיס נ׳ הנשיא וחברי בית הדין הרבני הגדול

 1אח׳ (בג״צ 202/57) 313 477
 םיהן ב׳ מדינת ישראל (ע׳׳א (ת״א) 164/81)

452 273 272 256 248 
 סלים בילדינגס בע״מ נ׳ משטרת ישראל ואח׳

 (בג״צ 189/83) 208 212—214 224 227
 םלמאן עלי פרו נ׳ קאדי־מד׳הב, בית הדין

 הדתי הדרוזי ואח׳ (בג״צ 349/65) 303
 םפולינםקי ב׳ שר האוצר ואח׳ (בג״צ 147/74)

189 
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 מפתחות לכיך טו

 קבוץ הצור ב׳ פקיד השומה רחובות (בג״צ
436 435 431 (165/82 

 קבוץ שניר, קבוצת הפועלים להתישבות שיתו־
 פית בע״מ נ׳ שרייט (ע׳׳א 53/80) 417

 קיט נ׳ קוט (ד״ב 4/82) 476
 קול העם נ׳ שר הפנים (בג״צ 73/53, 87/53)

172 
 קופר נ׳ עמר (603/73) 248

 קופת מלוה ״העולה״ אגודה הדדית בע״מ ואח׳
 נ׳ פ״ש למפעלים גדולים (ד״נ 22/61) 398

408 399 
 קידר ב׳ בית הדין הרבני האזורי ת״א־יפו(בנ״צ

488 (29/71 
 קיהל בע״מ נ׳ סוכנות מכוניות לים התיכון
 בע״מ וערעור שכנגד (ע״א 544,604/81) 29

85 83 
 קירשסיין שרה ואח׳ נ׳ עיריית חיפה (ע״א

230 210 188 (42/82 
 קלופפר־נוה חנה ואח׳ נ׳ שר החינוך והתרבות

 ואח׳ (בג׳׳צ 372/84) 351 352
 קלינגר נ׳ מנהל מם עזבון (ע״א 378/78) 394
 קלמס נ׳ הוועדה המקומית לבנייה ותכנון ערים

 ת״א־יפו (בג״צ 75/57 ) 203 219
 קנג׳ נ׳ אבו צלאח ואח׳ נ׳ שר הפנים ואח׳

 (בג״צ 205/82 ) 439
 קניג ב׳ כהן (ד״נ 40/80) 120 435

 קניגסהופר ב׳ הליגה להסבת השמיעה (ע״א
87 82 81 (217/55 

 קצאן בורים נ׳ יו״ר הועדה המקומית לתכנון
 העיר נתניה (בג״צ 640/78) 265

 קצב ואח׳ נ׳ ניםימיהא ואח׳ (ה״פ (ת״א)
65 (82/77 

 קרוה נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 613/76) 145
 קרן קיימת לישראל נ׳ תבל טוביה ואח׳ (ע״א

46 (840/75 
 קרשינסקי נ׳ מדינת ישראל (ע״א 254/75 ) 62
 קשוע נ׳ מנכ״ל משרד החינוך (בג׳׳צ 551/82)

268 

 פייצר ואח־ נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת גן ואח׳(ע״א 377/79 ) 52—54 188 193
—227 224 221 220 215 2)8 206 205 203 202 

231 
 פילצר פנינה נ׳ שר האוצר ואח׳ 192

 פינקלשםיין ואח׳ נ׳ פלבסקי ואח׳(ע׳׳א 311/83,
391 (312 

 פיק נ׳ י. מ. (ע״פ 158/50) 333
 פלדברג ליאון יצחק נ׳ המנהל לעניין חוק מם

 שבח מקרקעין (ע״א 31/63) 298
 פלדמן נ׳ פלדמן(ד״נ 14/66) 486

 פלדמן נ׳ פלדמן (ע״א 603/65) 486
 פלוני נ׳ בית הדין הצבאי המיוחד (בג״צ

403 (162/80 
 פלוני נ׳ פלונית (ע״א 51/78, 496) 390

 פלונית נ׳ פלוני (ע׳׳א 413/80) 485
 פלונית נ׳ פלוני (ע״א 753/82) 478

 פנידר נ׳ קסטרו(ד״נ 7/81) 38
 פנידר, חברה להשקעות פיתוח ובניין בע״מ

 ואח׳ נ׳ קסטרו (ע״א 230/80) 102
 םםסרבק נ׳ מדינת ישראל (ע״א 243/60) 32
 פסקל נ׳ היועץ המשפטי לממשלה (עש״מ

64 (1/66 
 פקיד השומה נ׳ יצחק להד (ע״א 155/75) 405
 פקיד השומה, חיפה נ׳ ברגר בע״מ (ע״א

394 (600/67 
 פקיד השומה, חיפה נ׳ פז בע״מ (ע״א 161/77)

394 
 פקיד השומה, חיפה נ׳ צבי אריסון (ע״א

298 (282/73 
 פקיד השומה, י—ם נ׳ ילון(ע״א 431/65) 393
 פרדס ינאי בע״מ נ׳ עיריית רמת־גן (ת״א

 (ת׳׳א) 216/48 ) 187
 פריד נ׳ ועדת העררים לפי חדק רדיפות הנא־

 צים, תשי״ז—1957 (ע׳׳א 126/79) 439
 פרישמן ב׳ התוצ״ר (ע/357/84) 594

 פרץ אבלין ואח׳ נ׳ דוד אסולין (ע״א 201/82)
470 295 

 ראבי נ׳ ראבי (77/77) 476
 ראובן נ׳ יו״ר וחברי המועצה המשפטית (בג״צ

14 (1T7/50 
 ראונדנאף (קורן) נ׳ חכים (ע״א 507/79) 246

439 256 254 
 ראש העיר ת״א נ׳ לובן(ד״ב 13/58) 297

 רב״ט איזמרגד ב׳ התוצ״ר (ע/217/84) 170
 רביב ושות׳ בע״מ נ׳ בית יוליס בע״מ (ע״א

426 (207/79 

 צדוק נ׳ הרנהלט (ע״א 260/65 ) 424
 צוגן נ׳ שטל (ע״א 32/81) 491

 צורן, חברה קבלנית לבניין ולהשקעות בע״מ
 נתניה ואח׳ נ׳ מ. י. (ע״פ (ת״א) 1336/78)

232 211 
 צרפתי נ׳ כהן (ע״א 249/72) 395 407

 קאסם נ׳ קאסם; צבי סנדרוב ושות׳ בע״מ נ׳
 קאסם בע׳׳מ (ע״א 84/80, 89) 419
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 רשימת פסקי הדיו הישראליים שאוזכרו

 שחאז־ה ב׳ חילו(ד׳׳נ 6/66 ) 247—249 251 271
283 

 שחף בע׳׳מ נ׳ היועץ המשפטי ואח׳ (415/58)
404 403 

 שטדייט נ׳ הרב הראשי לישראל(בג״צ 301/63)
483 

 שטרית משה — מספנות ישראל (ז־ב״ע לג/3—
369 (4 

 שכון עובדים נ׳ זפניק (ע״א 829/80) 421
 שלג נ׳ גאלי (ע׳׳א (ת״א) 500/82) 411 414

 שלזינגר נ׳ שר הפנים (בג״צ 143/62) 481 484
 שמואל ב׳ שמואל (ע׳׳א 566/81) 486

., שר האוצר ומינהל  שמואלזון לאה נ׳ מ.,
 מקרקעי ישראל (בג׳׳צ 67/79) 219

 שמיד נ׳ התוצ״ר (ע/331/81) 334
 שמידמן נ׳ מדינת ישראל (ע״ס 655/78) 327
 שמן תעשיות בע׳׳מ נ׳ אי. אם. אל., חברה לשי

 רותי תעשיה בע׳׳מ (ע׳׳א 573/73) 97 102
 שמעוני נ׳ אולמי לחיים בע״מ (ע׳׳א 626/70)

459 458 455 
 שמש נ׳ י.מ. (ע׳׳פ 1/65) 169

 שער נ׳ בית הדין הרבני האזורי בת״א־יפו ואח׳
 (בג״צ 378/83) 302 311

 שפירא ושות׳ נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ 768/80)
269 268 266 265 

 שר הפנים נ׳ ג׳מאל נג׳יב מוסא (ד״נ 3/62)
439 435 

 שר רחל ומאירה נ׳ שר הפנים (בג״צ 690/83)
208 

 שדותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע״מ נ׳
 בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח׳

 (בג״צ 59/80) 75

 תבל טוביה נ׳ קרן קיימת לישראל (ה״פ (חי׳)
46 (371/75 

 תומא נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ 553/77 ) 327
 תור אוויר (ישראל) בע׳׳מ נ׳ יו׳׳ר המועצה
 לפיקוח על ההגבלים העסקיים (בג״צ 47/83)

460 436 435 
 תיק נ׳ מוניץ (ע״א (ת״א) 508/59 ) 282

 תעשיות רוגוזין בישראל בע׳׳מ נ׳ מנהל מם
 המכס והבלו(ע״א 446/79) 433

Onda Machinery Trading Co. Limited Ja-
 pan נ׳ ידע גליל ואח׳(ת״א(ת׳׳א) 1303/81)

96 

 רבר נ׳ מדינת ישראל (ע״ם 244/73 ) 339
 רוביבסקי נ׳ הפקיד המוסמך לפי חוק בתים

 משותפים (בג״צ 203/57) 269
 רודניצקי נ׳ בית הדין הגדול לערעורים (בג׳׳צ

489 488 485 (51/69 
 רתנר נ׳ בנייני ט.ל.מ. בע״מ (ע״א 300/77)

394 
 רום חיים נ׳ מדינת ישראל — בית משפט הש

 לום, ת״א־יפו (בג״צ 603/76) 304
 ריזנפלד נ׳ יעקובסון (337/62 ) 484

 רייזמן ואת׳ נ׳ וושצ׳ין ואח׳ (ע״א 513/82,
 בר״ע 227/81 ) 55 59

 רייו נ׳ המר (ע״א 415/58) 403 404 410
 רייך דבורה נ׳ אברהם רייך (בג״צ 256/83)

288 
 ריכטנברג ג׳ מנצר (ע״א 218/64) 31

 ריקביץ ואח׳ נ׳ פקיד השומה (ע׳׳א 357/64)
396 395 

 ׳׳רםם״ נ׳ החברה לשיקום ולפיתוח הרובע הי
 הודי (בג״צ 187/71) 426—428

 רמס בע״מ נ׳ פיוניר קונקריט (ישראל) בע״מ
 (ע׳׳א 664/76) 29 83

 דשות הנמלים — הוועד הפועל של ההסתדרות
 הכללית (דב״ע לה/4-8) 370

 רשות הנמלים — הוועד הפועל של ההסתדרות
 הכללית (תב״ע לז/16—4) 382

 רשות הנמלים בישראל נ׳ בית הדין הארצי
 לעבודה בי—ם ואח׳ (בג״צ 289/79) 369

 רשות הנמלים בישראל— הייעד הפועל של
 ההסתדרות הכללית (דב״ע מא/15—4) 369
 רשות הפיתוח נ׳ בכר ואח׳ (ע״א 406/63) 47

57 52 48 

(ע״א 573/68) ן  שביט יצחק ומסדה נ׳ גדעון חנ
379 

 שבצניק נ׳ ברגר (ע״א 344/64) 32
 שגב ח׳, ע׳ רייכרט נ׳ בית הדין הרבני והרב
 נות הראשית לצפת (בג״צ 132/86—130 ;

490 485 303 (158 
 שוורץ נ׳ שוורץ (ע״א (ת״א) 581/80 ) 422 424

 שוחט ב׳ לוביאניקר ואח׳ (ע״א 701/79) 75
 שוע נ׳ התוצ״ר (ע/244/84) 494

 שוקרון נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 61,88/83) 145
165—156 154 152 150—14S 146 

 שורץ מיכאל נ׳ יעקב שאול תוינד. ואח׳ (ע׳׳א
227 (241/65 
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 רשימת פסקי הדין הלועזיים שאוזכרו

Anns v. London Borough of Merton 
(1977) 272 273 275 276 

Associated Homebuildcrs v. City of Wal
nut Creek (1979) 184 

Berry v. British Transport Commission 
(1962) 396 

Bivens v. Six Unknown Federal Narcot
ics Agents (1971) 285 

Bisuness Computer Ltd. v. Anglo-Africa 
Leasing Ltd. (1977) 98 

City of College Station v. Turtle Rock 
Corp. (1984) 184 

Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania 
Inc. (1977) 459 

Day v. Woodworth (1851) 393 
Dennis v. Charwood B.C. (1982) 272 

276 
Donoughue v. Stevenson (1932) 450 
Dunlop v. Woolahva Municipal Council 

(1981) 266 269 
Dutton v. Bugnor Regis Building Co. 

(1972) 249 251 271 275 276 

Europemballage Corp. v. E.C. Commis
sion (1973) 463 466 

Fellowes v. Rother District Council 
(1983) 267 272 275 

Greene v. Darling (1824) 

Hall and Co. Ltd. v. Shore ham-by-Sea 
U.D.C. (1964) 182 

Helveing v. Mitchell (1938) 398 
Home Office v. Dorst Yacht Co. Ltd. 

(1970) 266 269 271 272 274 

Imperial Chemical Industries Ltd. v. E.C. 
Commission (1972) 458 

Interstate Circuit, Inc. v. U.S. (1939) 
458 

Kirk v. Commissioner of Internal Rev
enue (1950) 398 

Mastrapas v. New York Life Ins. (1832) 
396 

Merionette Manor Homes Improvement 
Ass. v. Hada (1965) 75 

Meyers v. Postal Finance Company (1979) 
91 

N.W. Robbie & Co. Ltd. v. Witney Co. 
Ltd. (1983) 86 

National Soc. of Professional Engineers 
v. U.S. (1978) 461 

Northern Pac. R. Co. v. U.S. (1958) 457 

 0Neil v. Kansas City (1887) 3%־

Perma Life Mufflers v. International 
Parts Corp. (1968) 474 

Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co. (1979) 
473 

Reuter v. BASF A.G. (1976) 461 
Roncarelli v. Duplessis (Can.) (1959) 266 

Sibbach v. Wilson and Co. (1940) 403 
Sibbach v. Wilson and Co. (1941) 404 

United States v. Addston Pipe & Stee! 
(1898) 461 

United States v. Carrol Towing (1947) 
154 

United States v. Continental Can Co. 
(1964) 466 
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 רשימת פסקי הדין הלועזיים שאוזכרו

United States v. Grinnell Corp. (1966) 
473 

United States v. International Longshore
men's Local (1961) 387 

United States v. Pennsylvania R. Co. 
(1922) 396 

United Steelworkers v. U.S. (1959) 387 

Vincennes Steel cor. v. Miller (1938) 396 
Whitinsville Plaza, Inc. v. C. H. Kotseas 

75 
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 מפתח משפט עברי

 אחרונים
 סמ״ע לשד׳ע, חו״מ, יח, ס״ק ד 300

 העריה ומאמרים
 אונמרמן א׳ י׳, ״בענין פקוח נפש של עובד״

 נועם ו׳ 485
 אלינסון א׳ ג׳, ״העובר בהלכה״ סיני סו 485
 אנגלרד, ״קניא דרבא, המזבח של ניקולאס וה־
 שלשלת של דוד המלך״ תרביץ נב (תשמ״ג)

42 33 
 ויינברג, י׳ יי, ״בדין הפלת עובר״ הפרדס שנה

 ד׳ 485
 ספר החינוך, מצווה עז (לא תענה על ריב

 לנטות), ומנחת חנוך 300
 צדויג, מ׳ יי, ״על הפלה מלאכותית״ נועם ז׳

485 
 שטיינברג אי, ״הזרעה מלאכותית לאור ההל

 כה״ ספר אסיא 485

 תורה
 בראשית ה׳ א׳ 349

 שמות כ״ג ב׳ 300
 דברים א׳ ט״ז 349

 שו׳׳ת
 ״ציץ אליעזר״, חייט, סי׳ בא, שער ד 485

 ישכיל עבדי, ח״ה, חר׳מ, ה 301
 ישכיל עבדי, ח״ה, חד׳מ, יג 291

 הרא״ש, כלל קח, סימן טו 291

 רמכ׳׳פ
 הלכות מכירה ל, ז 420

 שלוחיו ושותפיו, ב, ב 37

 מור
 חו״מ, י, א 300

 שו׳׳ע
 חו״מ, ג, א. 289

 חו״מ, ג, ב. 291 292
 חו״מ, יח, א 300
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 חוק כתי חמשפמ תשי׳׳ז—1957
 0׳ 7 263 426
 0׳ 7(א) 288 427
 ס׳ 7(ב) 427
 ס׳ 7(ב)(4) 288 289
 ס׳ 31 12
 ס׳ 32 12

 חוק כתי המשפמ [נופח משולב], תשמ׳׳ד—1984
 ס׳ 69(ב) 402
 ס׳ 70 403
 ם׳ 71 403
 0׳ 72 403
 ס׳ 73 403
 ם׳ 83(א)(3) 406
 ם׳ 83(ב) 406
 ס׳ 108 402

 חדק אחריות למוצרים פגומים, תש׳׳מ—1980
 סי 2 250
 ס׳ 4 250

 חוק הכיטזח הלאומי (נופח משולב),
 תשל״ב—1972

 0׳ 234 142 143

 חוק הכנקאות (שימת ללמח), תשמ׳׳א—1981
 ם׳ 2 25

 חוקי יסוד
 חוק יפוד: השפיכה, תשמ׳׳ד—1984

297 
 ם׳ 15 426
 ם׳ 15(ג) 288 289 304—308 312—314
 .ם׳ 15(ד)(3) 263
 ס׳ 15(7)(4) 288 289 306 307 312 313

 חוק יםוד: משק המדינה (תיקון)
 ם׳ 1 406

 חוק ישוד: נשיא המדינה
17 15 14 
 ס׳ 11 14 15 17
 ס׳ 11(א) 17
 ם׳ 11>ב) 9 11 16—18
 ם׳ 12 16 17

 חוקיפ
 חוק אימוץ ילדים, תשט׳׳א—1981

476 

 חוק כינוי ופינוי אזורי שיקום,
 תשפ״מ—1965

 חוק הגנת הדייר [נוסח משולכ], תשם״ו—1955
 ס׳ 36 32

192 
64 

297 
305 

 ם׳ 36

 חוק כית הדין לעבודה, תשכ׳׳פ—1969
 ס׳ 18(א)
 ס׳ 22(א)

 חוק הגנת הדייר [נוסח משדלכ], תשל״כ—1972
73 
 ס׳ 132 (א) 35
 ס׳ 131 32

 חוק הגנת הפרטיות, תשמ׳׳א—1981

 חוק כתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ׳ע—1963
 ם׳ 8 305

 חוק כתי הדין השמרים (אישור מינויים),

 תשי״ד—ג195
 ם׳ 3 305 פ׳ 35 69
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 מפתחות לכרך טו

79 74 39 26 
30—28 
26 
84 26 
85 40 
29 
40 
27 
83 31—29 
92 90 89 87 84 82 
83 30 
413 
32 
69 
79 43 31 25 

 ס׳ 39
 ס׳ 40
 ם׳ 41
 ם׳ 42
 ם׳ 43

 ם׳ 43(א)(1)
 ס׳ 43(א)(3)

 ס׳ 50
 ס׳ 53

 53>א)
(1)53 
 60(א)

61 
 61(א)
(3)61 

 חוק החוזים (תרופות בשל חפרת חוזה),
 תשל׳׳א-1970

21 
85 
93 
85 
415 85 
90 82 

486 476 
21 
25 

 ס׳ 7—8
 ס׳ 8
 ם׳ 9

 ס׳ 18
 ס׳ 20

 חוק חירדצח, תעכ׳׳ה—1965

 ס׳ 99 ואילך
 ם׳ 113(ב)

 הד? הכיצדות הצעזפםית והאפומרופפות,
 תי1וכ״ג-&196

476 
312 299 25 
25 50 
312 79 

 חוק המחאת חיובים, תשכ״פ—1969
101 88 86 82 81 
424 
88 
104—100 95—87 86 
92 90—88 
88 
89 88 
102 
97 
95 69 
84 

 ס׳ 1
 ס׳ 1(א)
 ס׳ 2(א)
 ס׳ 2(ב)
 ס׳ 2(ג)

 ס׳ 4
 ס׳ 5
 ס׳ 7

 ס׳ 10
 ס׳ 20

 חוק הדיינים, תעומ״ד—1955
305 291 290 289 
294 291 290 3 
294 6 
 8(ב) 298 299
 8(ה) 295—299 301 302

 חוק ההגבלים העפקיים, ומוי׳׳ט—1959
475—173 470 460 457—453 
456 
456 
456 
455 
460 
472 458 456 
456 
455 
455 
474 471 470 
472 471 469 
471 
455 
474 

2 
(3)2 

3 
 5—10א

 10א
11 
12 
18 
28 
30 
31 

 32א
40 
45 

 חוק חחגכלופ חעפקיים (תיהמ מפ׳ 2),
 תעזע׳׳נ—1963

460 6 
 חוק החוזים (חלק כללי), תעול״ג—1973

51 29 21 
421 84 39 38 
421 
421 
415 84 
429 412 84 32 26 
143—411 31 
414 
421 416 415 413—411 84 
84 32 
25 
84 
421 416 415 413 93 
84 38 31 
429 
424 421—413 108 
417 
424 416 108 84 
97 96 
97 
96 

12 
 12(א)
 12( ב)

13 
14 

 14(ב)
18—14 

15 
17 

 17(ב)
18 
20 
21 

 27(ב)
30 

31—30 
31 
34 

38—34 
37 
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 חוק השיטלטלץ, תשל׳׳*-1971 ס׳ 39«) דד
 ם׳ 9 56 ס׳ 83 51 78
 ס׳ 10 56 ס׳ 89 28
 ם׳ 13(א) 56 ם׳ 93 57
 ס׳ 93(א)1 57 58
 חוק המימ, תשי׳׳מ—1959 ס׳ 93(א)2 57 58
 ם׳ 17 57 ם׳ 93( ב) 57
 ס׳ 80 64 ס׳ 95 46 71 76
 ס׳ 96 45 46 70 76
 חזק המכר, תשכ׳׳ח—1968 ס׳ 97 76—78
 27 82 ס׳ 98«) 76 77
 ם׳ 1 25 40 ס׳ 99—106 59
 ס׳ 7 23 ס׳ 102(ב) 60 61
 ס׳ 8 23 0׳ 103 61
 ס׳ 8(א) 28 ס׳ 123(ב)(1) 27
 ס׳ 19 21 ם׳ 126 62 77
 ס׳ 21 40 ם׳ 126(א) 77
 ס׳ 30 41 ס׳ 126(כ) 77 78
 ם׳ 32 82 ס׳ 126—133 62
 0׳ 33 23 25 40 ם׳ 128 62 63
 0׳ 34 89 94 419 ס׳ 129 62
 ס׳ 130 62
 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של סי 131 62 63
 רוכשי דירות), תשל׳׳ה—1974 ס׳ 133 62
 ס׳ 2 25 ם׳ 161 66
 ם׳ 163 68 69 72

 חוק המכר (מכר מרבץ בין־לאדמי),
 תשל״*-1971 חוק המרשפ הפלילי ותקנת חשכיפ,

 ם׳ 18—19 23 42 תשמ״א—1981
 ם׳ 21 23 13 18

 חוק המעבר, תש׳׳ט—1949 חוק המשכון, תשכ״ז—1967
 14 ס׳ 3(ב) 63
 ם׳ 22 21

 חוק המקרקעין, תשכ׳׳ט—1969
 27 28 36 45 50 51 54 55 59—61 65 חיק הנאמנות, תשל״ט—1979

 424 478 ס׳ 4 63
 ם׳ 2 50 51

 ם׳ 3 51 חוק חנזיקים האורהיים (אחריות המרינה),
 ס׳ 5 55 תשי״פ—1952

 ס׳ 6 27 52 64 248 264
 ס׳ 7 64 ס׳ 2 255
 ס׳ 7(ב) 88 ס׳ 3 256 257 264

 ם׳ 8 64
 ס׳ 9 62 63 חוק חנפמ, תשי״ב—1952

 ם׳ 10 67 ס׳ 7א 61
 ס׳ 14 74 ם׳ 25 51
 ם׳ 37—38 77 ס׳ 29 52
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 מפתחות לכרך טו

 ס׳ 62 64 ם׳ 6(3) 317—322
 ס׳ 63 64 ס׳ 10 319
 ס׳ 64 64 ם׳ 24 319
 ם׳ 39 319

 חוק הפפנות (כלי שים), תש׳׳ 7—1960
ק הפיקוח על מצרכיה מידותיה,  ם׳ 68 28 36 מ

 תש׳׳ח-&194
 חוק העונשין, תשל״ז—1977 376

485 48C 147 152 281 ו 
 ס׳ 14(א) 418 תוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 ס׳ 15 328 תשי׳׳ח—1957
 ס׳ 21 147 ס׳ 3 357

 ס׳ 22 145 147 154
 ס׳ 24(א)(2) 496 חדק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמיא—1891
 ס׳ 26(3) 371 114 121 24נ
 ס׳ 32 168 ס׳ 1 106
 ס׳ 33 169 ם׳ 17 124
 ס׳ 33(א) 168 ס׳ 18 124
 ם׳ 49 10 12 ס׳ 32 114 124
 ס׳ 49(3) 12 13 ס׳ 36 124
 ס׳ 79 391 ס׳ 58 125
 ם׳ 108 336 ס׳ 100 114

 ס׳ 163 371
 ס׳ 178(1) 483 חוק הפסיכולוגים, תשל״ו—1977

 ס׳ 181 282 ס׳ 9 420
 ס׳ 236—267 403

 ס׳ 278 281 . חוק חפרוצדורח העות׳מני
 ס׳ 280 281 ס׳ 80 32

 ס׳ 287 403
 ס׳ 298—299 156 חוק הפרשנות, תש׳מ׳׳»-1981

 ס׳ 300(א)(2) 156 ס׳ 4 76
 ס׳ 301 324 ס׳ 11 358

 ס׳ 304 495
 ס׳ 329 151 חדק הקאדים, תשכ״א—1961

 152 ם׳ 27 305
 ס׳ 329

 ס׳ 333 152 ם׳ 27 305
 ס׳ 414 411 חוק השבת אגידה, תשל׳׳נ—1973

 ם׳ 415 411 414 420 ם׳ 12 69
 ס׳ 425 416

 חוק השומרים, תשכ׳׳ז—1967
 חוק הערכות, תשכ״ז—י 1961 27 36 78
 ס׳ 7(א) 97 ס׳ 2(ב) 79
 ם׳ 2(ג) 79
 חוק חפגוגטיפ, תשכ״ז—1967 ם׳ 11 28

 ס׳ 1 318 319
 ס׳ 4 317 חוק השיפוט הצבאי, תשפ״ו—1955

 ס׳ 6 317 319 320 ס׳ 32(ד) 167
 ס׳ 6(2) 319 320 ס׳ 59 494
 ם׳ 6(2)0) 319 ם׳ 62 494
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 חוק התכנון והבניה! תשכ״ה-1965
236 235 221 214 207 199—192 189 185 179 
241 
 ס׳ 26 200
 ם׳ 27 200
 ם׳ 63 58
 0׳ 63(1) 58
 ס׳ 63(2) 59
 0׳ 63(8) 58 59 75
 0׳ 70 59 60 64
 ס׳ 120—128 51
 0׳ 122 50
 ם׳ 122(2), (3 ) 193
 0׳ 123 62
 0׳ 126 76 77
 0׳ 126 (א) 77
 ם׳ 126(ב) 77 78
 ס׳ 127 235
 ס׳ 127(א) 235
 ם׳ 161 66
 0׳ 188 190 197 201 203
 0׳ 188(א) 190 194 197
 0׳ 188(ב) 190 195—199 201 203 206 207 227
 0׳ 189 50 190 195 203 241
 ס׳ 190 204
 ם׳ 190(א) 190 193 195
 ס׳ 190(א)(1) 50 53 190 191 192 196 197
227 224 222 214 210 206 204—199 
 0׳ 190(א)(2) 191 230 241
 ם׳ 190(א)(5) 201
 ס׳ 190(ב) 227
 ם׳ 191 232
 ס׳ 194 191
238 234—232 227 226 200 199 61 49 195 '0 
 ם׳ 195( ב) 199
 ם׳ 195(1) 200
 ס׳ 195(2) 191 219 226 227
 0׳ 195—196 50
 0׳ 196 191 199—204 220 226 227 233 238
 0׳ 196(א) 191 199 219 226 227
 ם׳ 197 216
 D׳ 197(א) 213
 0׳ 197—200 228
 0׳ 265 243

 חוק התכנון והבניה (תיקון מפי 18),
 תשמ״א—1981

 ס׳ 4(6) 231

 ס׳ 80 334—337
 ם׳ 80(א) 334
 ס׳ 80(ב)(1) 339
 ם׳ 82 497 498
 ם׳ 94 167
 0׳ 102 333
 ס׳ 124 337
 ס׳ 127א 170 171
 ם׳ 171 339
 ס׳ 171(א) 338
 ם׳ 171(ב) 338 339
 ם׳ 201 297
 ס׳ 250א 170—172
 ס׳ 250א(א) 170

 חוק השכירות והשאילה, תשל״»-1971
424 54 27 
 ס׳ 1 51 78
 ס׳ 1(א) 79
 ם׳ 2(א) 54
 ס׳ 2(1) 72
 ם׳ 5 23
 0 5(א) 28
 ס׳ 6 72 78
 ס׳ 7 72
 ס׳ 7(א) 79
 ס׳ 8 78
 ס׳ 9 79
 ס׳ 10 79
 ס׳ 13—15 78
 ס׳ 16 78
 ם׳ 19 78
 ס׳ 19(א) 72
 ם׳ 21 63
 ס׳ 22 46 54 71 79 424
 ם׳ 22(1) 46
 ם׳ 24 79
 ס׳ 25 82
 0׳ 26 51
 ס׳ 27 78
 ם׳ 28 78
 ס׳ 29 78
 ס׳ 30 54 79

 חוק השליחות, תשכ״ה-1965
 ס׳ 8(3) 414
 ס׳ 13 82
 ם׳ 14(א) 418
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 מפתחות לכרך טו

 חוק חוזה הביטוח, התשמ׳׳א—1981 ס׳ 22 126
 114 121 ס׳ 60 420

 ס׳ 1 106 107 120
 ס׳ 2—3 114

 ם׳ 6 114 חוק לשכת עורכי הדין, תשפ״ה—1%5
 90 125 ס׳ 90 125

 ס׳ 7 114
 0׳ 8 422

 ס׳ 16 116 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור,
 ס׳ 17 114 תשכ״ד—1964

 ס׳ 26 115 53 214 224
 ס׳ 62 109 ס׳ 1 215 224
 0׳ 66 105 119 ס׳ 2 214 215 222
 ם׳ 71 120 ס׳ 2(ג< 214
 ס׳ 71(א) 105 ס׳ 3 215 223 224
 ס׳ 3(1) 222
 חוק הוזה קבלנות, תשל״ד—1974 ס׳ 3(2) 222 232
 118 ס׳ 4 194 225

 ם׳ 8(ב) 35

 חוק יומי ממון כין בני זוג, תשל׳׳ג—1973 חוק לתיקון דיני משפחה (מזתות),
 476 תשי׳׳ט—«195

 ם׳ 2 482 486
 חוק יפודות המשפט, תש׳׳מ—1980

 38 60 69 חוק מפ ערד מופה, תשל״ו—1975
׳ 1 37 430  ס

 ס׳ 1 430 434 442—444
 חוק ישוב פפפוכי עבודה, תשי״ז—1957 ם׳ 1(א) 434
 ס׳ 5 369 ס׳ 2 440
 ס׳ 5(א) 369 ם׳ 15(א) 440
 0׳ 37א 369 ס׳ 15(א)(3) 440
 ס׳ 17 434

 חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חמש ס׳ 17(א) 434 חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חמש
 (שירותי עבודה חיוניים של רופאיה בשירותי ס׳ 30 430
 הבריאות) תשמ׳׳ג—1983 ס׳ 30(א)(1) 436 437
 367 ס׳ 30(א)(2) 431
 ס׳ 30(א)(5) 431—434 436—438 440 444 445
 חוק לטיפול כחולי נפש, תשט״ו—1955 ס׳ 30(א)(6) 443
 262 ס׳ 30(א)(7) 440
 ס׳ 31 430

 חוק למכירת טובין, 1979
 ם׳ 21(1) 94

 חוק מפ ערף טופף (תיקון מפ׳ 3),
 חוק לפיקוח על מצרכים ושירותים, תשלי׳ט—1979

 תשי׳׳ח—1957 436 438
471 

 חדק מעמדן של חהפתדתת הציונית העולמית
 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ׳׳א—1961 ושל הפוכנות היהודית לא^, תשי׳׳ג-1952

 143 סי ׳ 4 426
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), ס׳ 27 185
 תשמ׳׳א—1981 ם׳ 29 233
 74 ם׳ 30 233
 ס׳ 32(2) 231

 תוק ניירות ערד, תשעי׳ח—1968
 ס׳ 52י 419 פקודת כתי הפוהר

 ם׳ 28 12
 חוק ניירות ערד (תיקון מפ׳ 6), תשמ״א—1981

 419 פקודת הארכת תוקן* של תקנות שעת חרופ
 לניוס פח אדם, תש׳׳ח—1948

 הוק עידור התעשייה (מפיס), תש׳כ׳׳ם—1969 352
469 

 ס׳ 30 469 פקידת הארכת תוקף של תקנות שעת תרום
 לגיוש כה אדם (משי 2), תש׳׳ח—1948

 חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל״מ-«197 352
38 

 פקודת הגבלת שכר דירה(בתי עסק), 1941
 חוק פיצוי תאונות דרכים, תשל״ה—1975 ס׳ 4 32

247 
 פקודת הגבלת שבר דירה (דירות), 1948

י חשבון, תשט׳ץ—1955 ם׳ 8 32  חוק תא
 ם׳ 9, 10 420

 פקודת הדרכים (רוחבו והתוויתן), 1926
1 8  חוק רישוי עסקים, תשכ׳׳ח—1968 5

75 

 חוק שיווי זכויות האשח, תשי׳׳א—1951
476 
 ם׳ 3(ב) 312
 ם׳ 7 289 312

 פקודת הדרבים ומפילות הברזל(הגנה ופיתוח),
1943 

185 59 
 ס׳ 3א 62
 ם׳ 4—5 50
 ס׳ ד 53
ים ם׳ 9(א) 73  חוק שיפוט בתי הדין הדמי

 (נישואין וגירושין), תשי׳׳גי-1953
293 

 ס׳ 2 484 485 488 פקודת החוב(העברה)
1 0  0׳ 3 299 1
 ם׳ 2(1) 88
88 ( א ) — v 6 ם׳ 1 1 9 6 7 l ׳ ? x r ׳ \ מ ן ר  חוק שירדת עבודה כשעת ח

352 
 ס׳ 16(א) 357 פקודת החוק הפלילי

DU) 328 329 ם׳ 
 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א—1951 ם׳ 17 147
 420 0׳ 18 147
 0׳ 23(7) 371
 פקודות ס׳ 211(2) 371

 פקודת כנין ערים, 1936
 222 232 פקודת דמכם

 0׳ 25 185 ס׳ 211(א)(1) 168
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 מפתחות לכרך טו

 פקודת המכרות ס׳ 2(1) 53
 ס׳ 54(1) 49 50 52 73 73 ם׳ 3 50 57 58 190 241
 ס׳ 85 63 ס׳ 3(ב) 46 51 58 72
 ס׳ 3(ג) 57 58
 פקודת הנזיקין ם׳ 3(7) 57 58
 248 263 ם׳ 5 62 63 227
 ס׳ 7 253 257 261 262 263 265 ס׳ 5(2) 189
 ס׳ 7(א) 255—257 264 265 267—270 272 ס׳ 5(3) 62
 276—282 285 286 ס׳ 6 49 50 58 73
 ס׳ 8 262—265 ם׳ 9 52
 ס׳ 12 257 ם׳ 10(2)(ג) 195
 ם׳ 15(ד) 263 ס׳ 12—13 52
 ס׳ 35 102 252 447 ס׳ 12(א) 72
 ס׳ 35—36 257 276 279 ס׳ 13 52
 ס׳ 36 102 252 447 ס׳ 15—16 52
 ס׳ 60 107 282 394 ס׳ 18 28
 ס׳ 62 418 ס׳ 19 52
 ס׳ 63 252 283 285 ס׳ 19(2) 64
 ס׳ 84 282 ם׳ 20 52 193 197 198 224
 ס׳ 84(ב) 276 ס׳ 20(א) 193
 ם׳ 20(ב) 222
 פקודת הפדר זכויות במקרקעין [נופח הדש], ם׳ 20(1)(ב) 214 224
 תשכ׳׳ט—1969 ס׳ 20(2) 52 190 222—224
 ס׳ 81 67 ס׳ 20(2)(א) 190 191 196
 ם׳ 20(2)(ב) 190 215 221 223 224 228
 פקודת הפמיפ המפוכנים [נוכה חדש], ס׳ 20(2)(ב) 191 195 230
 תשל״ג—1973 ם׳ 20(2)(ד< 215
 פ׳ 13 170 ם׳ 22 51 195
 ס׳ 22(ב) 225
 פקודת העיריות [נוכה הדש] ם׳ 22(1) 192

 ס׳ 188 200
 ם׳ 235 264 בקוד ית הראיות (;וכרן חדש)

 ס׳ 54(א) 333
 פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924

 ס׳ 20א 319 פקודת הרופאים (נופח חדש), תעזל״ז—1977
 ס׳ 8, 10 420

 פקודת הפרשנות !נוסח חדש]

 פקודת הדוקחיפ (נופח חדש),
382 
 מ׳ 1 264

 תשס׳׳א—1981
 0׳ 18, 21, 22, ,42 420

359 
361 292 

 ס׳ 16
 ס׳ 17

 פקודת השטרות (נופח חדש)
358 
74 

 ס׳ 20
 ס׳ 42

96 
95 

 ם׳ 3(א)
 ס׳ 37(2)

 כקורת התעבורה [נוכה הדש], תשפ׳׳א—1961
 ס׳ 64ב(ב) 171

 פקודונ הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
219 196 195 192 189 186 185 62 57 52 
241 222 
 ס׳ 2 190 196 241
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 תקנות הדיון בבתי דץ הרבניים בישראל, תש׳׳ד
291 
 תק׳ ד׳ 294 295
 תק׳ קכב 308

 תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה),
 תשמיד—1955

294—290 
 תק׳ 8 293

 תקנות ההגנה (שעת חיתם), 1945
 תק׳ 110 352

 תקנות המקרקעין (ניהול ורישום),
 תש׳׳ל—1969

 פקודת מס הכנסה
 ס׳ 1 431

27 
 תק׳ 26—30 62

 תקנות הפקוח על עפקי ביטוח (תנאי חוזה
 לביטוח רכפ פרמי), התשמ׳׳כ—1982

141 125 114 106 
 תק׳ 15(ב) 121

 תקנות הפקוח על עפקי פיטוח (תנאי חוזה
 לביטוח דירות ותכולתן), התשמ׳׳ב—1982

141 125 121 
 תק׳ 23>ב)(2) ו־(3) 119 121

 תקנות הפרוצדורה כבתי משפט השלום, 1940
 ת׳ 72 81

 תקנות מם ערד מופף, תשל״ו—1976
 ח ק׳ 12 432
 תק׳ 12א(א) 431 432 434 438 440 441
445—443 
 תק׳ 12א(ב) 443 444

 תקנות סדר הדין כבית המשפט הגבוה לצדק
 תשכ״ג—1963

 תק׳ 5א 389

 תקנות סדר הדין כבית המשפט הגבוה לצדק,
 תשמ׳׳ד—1984

 תק׳ 5 390
 תק׳ 6 389 390 409
 תק׳ 7 390
 תק׳ 20(ב) 400

 פקודת פדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948
 0׳ 9 352 354 356 361 375—387
 0׳ 9(א) 356 365
 0׳ 9(ג) 358 366 367
 0׳ 10(ג) 357 360 361

 פקודת פשיטת הרגל(נופח הדש), תש׳׳מ—1980
87 
 ס׳ 74 81
 0׳ 97 88

 פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש),
 תשל׳׳ט—1979

 ס׳ 59 420

 דכי המלך כמועצה
 מגילה

 ם׳ 365 94

 תקנות
 תקשי״ר

 תק׳ 42(4) 420

 תקנית בית המשפט (אגרות), תיצל״ו—»197
407 406 
 תק׳ 13 405—409
 תק׳ 13(א)(1), (2) 407
 תק׳ 3נ(ג) 408

 תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון),
 תשמ׳׳א—1981

405 

 תקנות בית המשפט (אגרות)(תיקון),
 תשמ׳׳ה—1985

405 

ק הזרע), מ  תקנות בריתות העם (
 תשל״ט—1979

485 

 תקנות הדיון כבתי הדין הרבניים, תש״ג
291 
 תק׳ ה׳ 297
 תק׳ ז׳ 297
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 מפתחות לכרך טו

 תקנות שעת חירום (שירות חיוני באספקת
 הדלק), תשכ׳יו—1966

353 

 תקנות שעת חירום (שירות חיוני במערפת
 הקשר), תשכ׳׳ה—1965

353 

 תקנות שעת חירום (שירותי עכודח חיונייפ),
 תשכ׳׳נז—1969

353 

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים),
 תשל״ז—1977

366 

 תקנות שעת חיתם (שירותי עבודה חיוניים
 בהברת החשמל לישראל), תשמ׳׳א—1981

374 

 תקנות יגיעת חיתם (שיתתי עבודה חיוניים
 כאוצר), תשל״ו—1976

369 

 תקנות שעת חירום (שיתתי עבודה חיוניים
 בפזגז חברה לשיווק בע׳׳מ), תשמ׳׳נ—1982

366 

 תקנות שעת חיתם (שירדתי עבודה חיוניים
 כרפא׳׳ל), חשל״ח—1975

369 

 תקנות שעת חירום (שירותו עבודה הידניים
 כשירות הציכור), תשמ׳׳ג—1982

366 

 תקנות שעת חירום (שיתתי עבודה חיוניים
 בתחבורה ימית ואווירית), תשל׳׳ה—1975

369 

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חינייפ של
 רופאים בשיחתי הבריאות), תשמ׳׳ג—1983

367 350 

 תקנדת שעת חיתם (שיתתי עבודה חיוניים של
 רנמגנאים), תש׳׳מ—1979

367 

 תקנדת פדר הדין האזרחי, תשכ׳׳נ—1963
 תק׳ 191 300
 תק׳ 475(א) 389 392

 תקנדת פדר הדין האזרחי, תשמ׳׳ד—1984
 תק׳ 52 81 390
 תק׳ 97 402
 תק׳ 122 402
 תק׳ 137 402
 תק׳ 149 (ב) 402
 תק׳ 157 402
 תק׳ 376 404
 תק׳ 380 402
 תק׳ 406(א) 390
 תק׳ 434 390
 תק׳ 446(3) 402
 תק׳ 450 402
 תק׳ 166—468 315
 תק׳ 500 442
 תק׳ 511 392 397 400
 תק׳ 511(א) 397
 תק׳ 511(1) 391 400
 תק׳ 512(א) 400
 תק׳ 512(ב) 393
 תק׳ 513 397 400
 תק׳ 514 389 390 392 393 407 409

 תקנות שעת חירום (חיוב להחזיר כלי מיש
 לישראל), תש׳׳ד—1960

361 353 

 תקנות שעת חיתם (עבודות חיוניות),
 תשכ״ב—1962

353 

 תקנות שעת חירום (קיום שיתתי התאר),
 תשכ׳׳ט—1969

353 

 תקנות שעת חירום (קיום שיתתי חשמל),
 תשפ״ט—1969

353 

 תקנות שעת חיתם (קריאה לעבודה חיונית
 למועסקים בפתייקט חיוני), תשל׳׳ט—1979

366 
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 תקנות שעת חירום לגיוס כה אדם, הצעת חוק המבלים העסקיים, תשמ׳׳ד—1983
 תש״ח—1948 453 455 456 458—467 471—474
 352 353 365 ם׳ 1 456 458 464 466 472
 ס׳ 2 461
 ס׳ 2(א) 456 458
 צוויש ס׳ 2(כ) 456 457 487
 צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), ס׳ 3(3) 458
 תש״מ-1980 ס׳ 3(6) 459
 470 ם׳ 3(7) 460
 ס׳ 3(8) 461
 צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), ם׳ 4 460
 תשמ׳׳ב—1962 ס׳ 14 462
 470 0׳ 17 464 465
 ס׳ 17 (א) 464
 צו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), ס׳ 17(ב) 466
 תש׳׳מ—1979 ס׳ 17 ־-24 462
 124 ס׳ 18 466
 ס׳ 20 467
 צו קריאה לשירות עבודה חיוני כפיקוח ס׳ 21—25 469
 על התנועה האווירית, תשל״ז ס׳ 21(א) 469
 300 ם׳ 23 468
 ם׳ 24 468
 ס׳ 27 464 465 471
 הצעות חדק ס׳ 27(ג<, (ד) 471
 ס׳ 28 472
 הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח, תשמ׳׳נ ס׳ 28(א) 473
 187 285 ס׳ 28(ב) 474
 ס׳ 9 187 ס׳ 29 472
 ס׳ 51(א) 187 ס׳ 30 473 474
 ס׳ 30—31 472
 הצעת חוק כורתת כשירותים חיוניים, ס׳ 42 456
 תשל״ד—1975 ס׳ 43 455
 387 ם׳ 43(א)(4) 471 472
 ס׳ 43(א)(ד) 469
 הצעת חוק כורתת חובה בתחבורה הציבורית, ם׳ 47 456
 תשל״ד—1976 ס׳ 49 474

387 
 הצעת חוק החוזים (חלק כללי), תש׳׳ל-&197
 הצעת חוק בורתת שיפוטית בשירותים ס׳ 39 97

 הימיים, תשל׳יז—1977
 387 הצעת חוק המקרקעין, תשכ׳׳ד—1964

 הצעת חוק כורתת שיפוטית בשיתתים
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