
ן ההוראה  פרופסור טרסקי — עמ פר«שתו מ

 רשימת הפרסומים של פרופסור טדסק*

 מאמרים

 השופט חיים ה׳ כהן 5 פרשנות נאמנת — תלתא משמע

 פרופ׳ אהרן ברק 15 עצמאותה של הקודיפיקציה האזרחית החדשה

 פרופ׳ יצחק אנגלרד 34 מחקר המשפט העבר* — מחותו ומטרותיו

 פרופ׳ שלו מוסר 66 מי מפחד מן המתנדב! (דין הפורע חוב חברו)

 פרופ׳ יהושע ויסמן 84 "חכירה לדורות״ למטרת מגורים באספקלריה של עיסקת משכנתה

ים: תום לג במשא ומתן ז  ד״ר גבריאלה שלו 118 סעיף 12 לחוק החו

 השופט פרופ׳ זאב צלטנר 149 הרהורים על דיני מעין חוזים

 ד״ר פנינה להב 154 מגילת זכויות האדם והאזרח בישראל: הישג קונסטיטוציוני
 וד״ר דוד קרצ׳מר או אחיזת עינים ז

 דליה אבן 201 מעמדו של המנהג בתחום המשפט הציבורי —בעקבות דו״ח ועדת אגרנט

 עו״ד אברהם סוכובולסקי 216 הזכויות במקרקעין כצמודות לשרות בפי שהן משתקפות בשירת של

 ימי הביניים

- * י / ו רזשזי׳־ו ליי-י . ו  כרך ז, חוברת ו - סי



 פרסומי המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי
 ע״ש הרי סאקר
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 מוסד האומבודסמן (1965)
ק המקרקעין תשכ״ט-1969, מגמות והשגים (1970)  חו
נות דרכים, עקרונות להצעת  הסדר לפיצוי נפגעים בתאו

 "רפורמה בישראל (1972)
 תביעת גירושין מצד האשה בדיני ישראל (1973)

 איזכורי משפט (1972)

ם על רישום זכויות במקרקעין(1972) י ס י מ  השפעת ה

 כללי ברירת הדין בישראל וסימן 46 לדבר המלך (1974) --.10

יות פטור בחוזים (1974)  תנ
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 זכויות הנכים בישראל (1974)

 דייר ל׳ בוים
 פרום׳ י׳ ויסמן

 פרופ׳ יי אנגלרד

 פוופ׳ ז׳ פלק
 פוופ׳ ג׳ טדסקי

 דוד א׳ פרנקל

 פדופ׳ י׳ ויסמן
 דוד א׳ פרנקל

 דייר גבריאלה שלו
 פוופ׳ א׳ לבונטין
, מלדווטו  דייר ח

 דייר א׳ פדוקצייה
 דייר א׳ לי מילר

 דיירא' דורון/דו שניט ועדות ערר בשרותי הסעד בישראל (1974)
זים, 1972,באוגדן, כולל 4 ספרים (1973) קי החו  בעריכת פוופ׳ ג' טדסקי פירוש לחו

ים (1974) ז קי החו ת הפירוש לחו ר ד ס ק המשכון — מ  חו
ים (1975) ז קי החו ק השליחות — מסדרת הפירוש לחו ו  ר

ת ועדות רגילות של פרלמנט לכפות הופעת עדים ו כ מ  ס
 ולגבות ראיות בשבועה (1975)

ק קידושין במשפט הישראלי (1975) פ  ס
ה באזור יהודה והשומרון(1975) ק י ק ח  ה

 שפיטה בענינים מינהליים (1975)
ם הקיבוצי (1976) כ ס ה  מימד חדש ל

 קובץ ההרצאות בימי העיון לשופטים, תשל״ה (1976)

 פוופ׳ י׳ ויסמן
 פרופ׳ א׳ בוק

 פרופ׳ י׳ קלינגהופר,
 פוופ׳ ק׳ קליין

 דייו פ׳ שיפמן
 משה דוורי

 פוופ׳ י׳ זמיו
 דייר ר׳ בן-ישואל

 דייר ש׳ שטרית
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ת כ ר ע מ י ה ר ב  ח

 מרדכי בס, ראובן בר־חיים, נילי וילנסקי, עליזה לוין,
 ברכיהו ליפשיץ, אליעזר מונטנ, אוריאל מסר, מרטין רפאל.

ו ר ־ א ר י ח ם נ י ד  עורכת: מ

 הנהלת המערכת:
ק ב י ף ר ס ו ן י י ש ד ח ו  ד

י ק ס נ ל י  מזכירת המערכת: נ י ל« ו

ד ד ל ג < ק א ח צ  מורה מייעץ: פ ר ו פ ׳ י

י ט פ ש מ  כתבי־יד יש לשלוח בארבעה העתקים למערכת ״
 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים,

 ת״ד 24100, ירושלים

 המערכת פתוחה לרשות הקהל
 בימים א׳ ב׳ די בשעות: 8.00—10.00

 בימים ג׳ ה׳ בשעות: 13.00—15.00
 טל. 882550(02)

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כתב העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים
 כדי, יפו 31, י*ם־, לודביג מאיר, שלומציון המלכה 4, י־ם

; סידי, ש׳ לוין, חיפה. א ״  בורסי, אחד העם 20, ת



 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת :

 הקרן להנצחת זכרו של המשפטן הדגול פרופ׳ הנס קלזן ז״ל

ת להנצחת שמו של דייר אברהם רוזנטל ז״ל, ו  הקרנ
ה ט ל ו ק פ ים של ה נ נ  ממוריה המחו

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, למשרד המשפטים, ללשכת עורכי הדין,
 ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב״משפטים״.

 דפוס אלפא׳ ירושלים




