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 דבר המלןי במועצתו, 1922

 סימן 46 —
 ביטולו, 59—60, 101—102

 תחולתו —
 בדיני ערבות, 350

 בעניני ירושה, 93—94
 בעניני מקרקעין, 93—94

 שלילת —,92—93, 102

 דיון משמעתי

 בי׳׳ד משמעתי של לשכת עוה״ד, 672-665
 היתר לדון בהרכב חסר, 666—670

 חתימה על פסק־דיז, 670—672
 מנין חוקי בבי׳׳ד, 665—666

ת  דיני בוררו

 ביטול פסק, 241
 הגשת התנגדות לפסק,

 מועד ל־, 241

 דיני ביטוח

 פוליסה,
 ביטול —, 241
 פירוש —, 235

 דיני חברות

 החיאת חברה, 225—227
 חברות ממשלתיות, 243
 חיסול חברה, 224—225
 מיזוג חברות, 624—664

 דרך הקמת חברה חדשה, 654—655
 זכויות בעלי המניות, 630—639,634—649,

661—660 
 — סטטוטורי, 656—664

 ע״י רכישת מניות, 635—654
 ע״י רכישת נכסים, 626—635

 נכסי חברה, 226

 אונאה, ר׳ משפט עברי

כות הסביבה  אי
 זיהום אויר —

 הקמת מפעלים, 291—294
 פיקוח

 — בעזרת אמצעים חיצוניים, 298—307
 — בעזרת רישוי, 294—295

 — בעת התיפעול, 294
 — על גורמי ייצור, 295—298

 רישוי, 291—293, 294—295
 ״חוק כנוביץ־׳, 301—307

 ייצוג ע׳׳י רשות מקומית, 302—303
 סטנדרטים, 303—307

 פיקוח משפטי דמינהלי, 284—307
 תביעה ייצוגית, 306

 תיכנון מיקום העשיות, 284—291
 הגבלות, 285—287

 תיאום וייעוץ, 288—291
 תמריצים, 287—288

 זיהום מים, 230

 בני׳צ, ר׳ גם כתי משפט

 התערבות בפעולות רשות צבאית, 685—695
 סדרי דין, ר׳ סדרי דין

ת נ  ביטוח לאומי, ר׳ גם דיני נזיקין, תאו
 עבודה

 מטרתו של החוק, 109
 תקופת אכשרה, 249—250

י משפט ת  ב
 בית המשפט העליון —

 כבית משפט גבוה לצדק, 495
 כבית משפט לחוקה, 195—496

 כבית משפט לערעורים, 495
 תפקידיו, 495—497

 בית משפט גבוה לערעורים —
 הקמתו, 197—498
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 מפתחות

 מזונות, 246
 מיבהג, 51

 נכסי אשד. בשואה, ר׳ דמי ?נין, נכסי בני
 זוג

 צוואה בע״פ, 246
 פגם ב־, 246

 שינוי שם משפחה, 230—231

 דיני נזיר״ין

 אשם, 570
 בטיחות בעבודה, 219—221

 גניבת עין, 589
 גרם הפרח חוזה, 589

 הגנת הקנין, 581—586, 590—591
 הטבת נזקי גוף, 580—581

 הליכות מסחר, 589
 הערכת הנזק, 232—233

 התישנות, 579
 חגורת בטיחות, 232

 היק נזיקין הדש, 597
 חלוקת הנזק, 589

 חקיקה סוציאלית כמכשיר להטבת הנזק, 118
 מיבהג, 51

 נזקים אישיים, 232
 נזק נפשי, 232

 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 431—451
 אחריות, 439—445
 הגבלתם, 438-432

 הגדרת תאונת דרכים, 138—439
 היחס לדיני הנזיקין, 432

 הצעות קודמות, 431
 חישובם, 433—438, 446—449

 מקורות ה־, 133—438, 449—457
 קרן נפגעי תאונות, 445

 תשלומם, 433—438, 449—451
 פקודת הנזיקין —

 כנסיון קודיפיקציה, 564—578
 מבנה, 570—578

 על רקע ההתפתחויות החברתיות והטכנו
 לוגיה, 591—596

 על רקע החקיקה הישראלית, 578—591
 עצמאותה, 565—570

 ציתות, 232—233
 רשלנות תורמת, ר׳ תאונת עבודה

 שיחדור המזיק, 580
 שיפוי המוסד לביטוח לאומי, 248

 דיני חוזים

 אכיפת חוזה, 95—98
 המינהג ב־, 13, 15—18, 51

 הפרה נמשכת, —
 ויתור, 243—244

 חוזה אחיד, 244
 חוזה קבלנות —

 הגנת הצרכן, 741—743
 פיצוי הקבלן, 738—743

 פרישה מ־, 738—743
 חוק החוזים (חלק כללי), 245

 מתנה ר׳ דיני קניו, מתנה
 סטיה מהוראות חוק, 91—92

 סיכול חוזים, ר׳ משפט מוניטרי
 עצמאות החוק, 102

 פירוש פוליסת ביטוח, 235
 תניית פטור —

 בהגרלות,
 הסתכנות מרצון, 177—178

 הפרה יסודית של —,178—180
 יריבות, 174—177
 הקפה, 173—174

 תרופות בשל הפרת חוזה, 95—97

 דיני חינוך

 ה־ראת שפת לזרים, 234

 דיני ירושה,

 ר׳ דיני משפחה

 דיני מיפים

 מס עסקים, 245
 פיצויי פרישה,

 מיסים על —,245

 דיני משפחה

 אבהות, 246
 אימת, 231, 240

 הסתלקות יורש מעזבון, 466—473
 טובת הילד, 121—430

 בתי־־דין דתיים —
 כפיפותם לחוק חילוני, 421—425

 כפיפותם לפירוש חילוני, 121—422
 הנחות תיאורטיות, 125—427
 — והשיקול הדתי, 427—430
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 מפתח העגמים

 דיני עבודה
 ארגון עובדים,

 אישיות משפטית של —, 249
 בית דין לעבודה,

 סמכות של 250
 המדינה כמעביד, 405-404

 הת־־שנות, 248—249
 זכות שלא להתאגד, 233

 לימוד על חשבון עבודה, 234
 שביתה —

 הגבלת פעולות שובת, 233
 צו מניעה, 249
 שכר שווה, 234

 דיני עונשין, ר׳ גם דיני ענישה

 המתה
 דרישת הרציה,

 ההבדל בין — לבין היסוד הנפשי,!18—
182 

 היחס בין — לבין היםוד הנפשי, 183
 עמדת בית המשפט, 183—185

 קור רוח, 182
 רצח והריגה, 185—188

 הסגרה, 263—283, ר׳ גם משפט קונסשיםו־
 ציוני

 אמנת ה״, 272—281
 הבדלים בין אמנות —,264—269
 השפעת חנינה על —,263—283

 כשיתוף פעולה, 269
 סמכות מדינה, 267—269, 271—272

 פליליות כפולה, 270—281
 הריגת, ר׳ המתה

 התחזות, 673—684, ור׳ גם מידמה
 זיהום מים, 230
 זיוף, 253—254

 חביבה, ר׳ הסגרה
 טעות, 508—563

 אי ידיעה —
5 1 1 ל  טיבה ש

J51—512 , נשוא— 
 גבול ה־, 508—511

 ועבירות עם היסוד ״שלא כדין״, 551
 ועבירת הרשלנות, 552—555

 מבחנים, 547—551
 פסיקה, 513—540

 פרשנות מונחים, 541—547

 ״שלא כדין״, 574—575
 שקר מפניע, 589

 תאובת דרכים, 247—248, ור׳ גם פיצויים
 לנפגעי תאונות דרכים

 זכאות לפיצויים, 189—191
 כאב וסבל, 191—197

 רפורמה ב־, 191
 שילוב זכאות עם תקבולי כאב וסבל, 193—

197 
 תאונת עבודה —

 גימלת שאירים, 121—122
 דמי פגיעה, 119—120

 היוון גמלאות, 123—124
 היוון פיצויים, 123—124

 זכאות כפולה לפיצוי, 110—111, 127
 זכאות לגימלה, 105—108, 111, 113

 חלוקת נטל הנזקים, 105—108
 מזיק —

 אחריותו כגורם מרתיע, 117—118
 התניית אחריותו במעמד הניזוק, 118—

119 
 מעביד, 116—117

 פטור למזיק אזרחי, 109—111
 שחרורו, 117—119

 מעביד —
 הגדרה, 127—128

 זכות יתר של —, 128—130
 מענק לנכה, 120

 נזקים מכוסים ע״י גימלה, 119—121
 קיצבה,

 — לנכה, 120
 — לתלויים, 120
 — מיוחדת, 120

 רשלנות תורמת, 126
 שיפוי —

 השפעת הזכאים לסוגי נימלה מיוחדים,
127—126 

 השפעת פשרה על שיסוי הניזוק, 125—
126 

 התרת זכות השיפוי במקרים חריגים,
134—131 

 זהות תקבולים, 122
 זכות למוסד לביטוח לאומי, 109—111
 חישוב פיצויים ויחסו לתורת ה־, 123

 תקבולי פיצויים, ערכם הריאלי, 123
 תקנת השוק, ר׳ דיני קניו, תקנת השוק

 תרמית, 575—573
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 מפתחות

 נכסי המדינה, 226
 עיםקה ככתב, 252

 עיסקה במקרקעין, 458
 קנ־ן ציבורי, 493

 שכירות —
 זכות עדיפה, 252

 סעד כן הצדק בנטישה, 252
 תקנת השוק, 161—165

 דיני ראיות

 מעשה בית דין, 253
 עדות יחיד, 252—253

 עדות מסייעת, 234
 ציתות, 235

ת  דיני שותפו

 חריגת שותף כסמכותו, 253—254

 דיני ששדות, ר׳ גם משעש מפחדי

 אחיזה —
 בשטר החלפה, 13*—416, 117—418
 בשטר מקורי, 113—416, 418—419

 הגנה לחייב, 415—416
 אחיזה כשורה —

 בשטר החלפה, 418—419
 בשטר מקורי, 417—418

 אי חוקיות, 413—414
 החלפת שטרות, 420-410

 העברת הגנה, 419—420
 זכות בשטר, 160

 חוסר תמורה, 413
 חרמ־ת, 415-414

 דיני שליחות

 אימוץ,
 — ואישור בדיעבד, 506—507

 — והמחאה, 506
 — והסכם, 506

 מהותו של —,505—507
 הפרת חובה, 95—98

 שליחות נסתרת, ר׳ גם אימוץ
 בחוק השליחות, 503—505

 הבעיה, 501—503
 רקע השוואתי, 199—500

 מינהג, 51
 מידמה, 673—684, ור׳ גם התחזות

 פזיזות, 254
 רציה, ר׳ המתה
 רצת, ר׳ המתה

 דיני ענישה

 איום בעונש —
 השפעתו, 209—211

 השפעה מוסרית של החוק הפלילי, 211—218
 חינוך מוסרי, 217—218

 ענישה —
 כגילוי דעת אודות הרע, 214—217
 כמפחיתה את המגמה הרעה, 217

 פקיחת עינים מוסרית, 213—214

 דיני ערםות

 השתתפות ערב, 95, 97, 101, 350

 דיני פשיצת רכל

 הערת אזהרה כהגנה, 454—455, 458—463
 ערעור נאמן, 250

 דיני צבא

 מיגהג, 52

 דיני קניו

 בעלות, 457
 בעלות שביושר, 452—453

 ביטולה, 452—454
 דירה כיחידה נפרדת, 457

 הערת אזהרה, 154—455, 453—462
 — ופשיטת רגל, 458—462

 השבת אבידה, 244
 זכות במקרקעין —

 ביטוח, 464,462—465
 הגנתה, 462—465

 ערבות בנקאית, 462—463
 זכיה מן ההפקר, 226

 מטלטליז,
 רכישת בעלות ב־, 226

 מינהג, 51
 משכנתה, 457—458

 מתנה, 244
 נכסי בן זוג, 247
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 מפתח הענינים

ת ודיני עונשין,  טעות, ר׳ משפט עברי, טעו
 טעות

 יורש, ר׳ דיני משפחת

לח ׳  מנ
 ביטולה, 57—59

 ד&ינהג ב־, 15-9, 26-25, 52—53, 57—59

ת רו  מילווח קצר מועד, ר׳ משפט מפחרי, אנ
ב  חו

 מינהג
 אגרות חוב, סחירותן, 42—55

 בארץ ״מתפתחת״, 44—46
 בארץ עליה, 16—48

 בדיני משפחה, 51
 בדיני נזיקין, 51
 בדיני ספורט, 42

 בדיני עונשין, 51
 בדיני צבא, 52
 בדיני קנין, 51

 בדיני שותפות, 48
 ביטויים קרובים, 9, 10

 ביטולו כמקור חוק, 57—60
 ביטולו כמקור למשפט, 43

 במגילה, ר׳ מנ׳לה
 במשפט בינלאומי פומבי, 51—52

 במשפט מינהלי, 51
 במשפט עברי, 46—48

 במשפט פלילי, ר׳ בדיני עונשין
 במשפט קונסטיטוציוני, 51

 בניגוד לחוק, 33—36
 בעקבות התפתחויות, 45

 בקיבוצים, 48
 בתחום החוזים, 13—18, 51

 דין אובייקטיבי, 17—18
 דין דיםפוזיטיבי, 18, 35, 36

 דין קוגנטי, 18
 דמי מפתח, 23

 דמי תיווך, 18, 53
 הכרה ב־, 28—29, 52

 הסבם קיבוצי, 17
 התישנות, 52

 ודמוקרטיה, 43—44
 וחוק, 27—52,30

 וחקיקה מתמדת, 10—43
 ומשאל עם, 43—44

 דיני תעבורה, ר׳ גם דיני נזיקין
 נמנום נהג, 254
 פוליסת ביטוח,
 ביטולה 241

 פירושה, 235

 דין תורה, ר׳ משפט עברי

ת הצרכן, ר׳ משפט מסחרי נ  הג

 הגרלות, ר׳ דיני חוזים

ראת משפטים  הו
 אופי המקצועות, 256

 בית ספר מקצועי, 255—256
 פגמים בשיטת התמחות, 255

 תכנית לימודים, 255—256

 היועץ המשפטי לממשלה
 הנחיות ה־,

 פומביותז, 750—752

 הסגרה, ר׳ דיני עונשין ומשפט קונפטי־
 טוציוני

ת האירופית  הקהילה הכלכלי
 הסדר משפטי, 198—208

 נורמות משפטיות, 201—202
 סמכות שיפוטית, 203—208

 זיהום אויר, ר׳ איכות הסביבה

י  זכות יוצרים, ר׳ קנין רוחנ

ת ומשפט ות, ר׳ דיני הכרו ת ממשלתי  הכרו
 מינהלי

 חנינה, ר׳ דיני עונשין

 חקיקה
 בעית הלאקונה, ר׳ תורת דמשפש ופרשנות

 דת ומדינה, 748—749
 — ומינהג, 40—43, 49

 עצמאות החוק, ר׳ תורת המשפט ופרשנות
 קודיפיקציה של המשפט המקובל, 565

 קיזוז חובות, 91
 ריכוזיות, 50
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 פיצויים בגין אי־תשלום במועד, 340—348,
 ור׳ גם העקרון המוניטרי

 באנגליה, 341—342, 348
 בארה״ב, 343

 מ־בחנים תיאורטיים, 344—345
 קושי בהוכחת הזדמנות להמלט מנזק, 47ג

 שיקולים נגד —, 346—347
 שינוי ערך המטבע, 342

 שיקולי פרסטיז׳ה של מטבע מקומית, 347

 משפט מינהלי, ר׳ גם משפט ציבורי
 בית דין מיבהלי,

 סמכותו, 250
 גופים ציבוריים, ר׳ גם תאנידים סטטוטוריים

 בלתי מאוגדים ומאוגדים, 156—159
 זכות יתר המוענקת למדינה,

 ביטול, 409
 בקורת על —,03)—409

 גריעה מ־, 140—145, 147—152
 הטלת חובה, 140—147,145—152

 צימצום —, 108—409
 חברות ממשלתיות, ר׳ תאגידים סטטוסוריים

 חריגה מסמכות, 236
 כוחן של תקנות לחייב את המדינה, 137

 מינהג, 51
 רשות סטסושורית, די גם תאגידים סטטו־

 טוריים
 שאינה תאגיד, 400
 תאגידים סטטוטוריים

 זכויות יתר ל־, 383—385
 חברות ממשלתיות, 399—400

 כשליחי המדינה, 397—399, 401
 מבחנים לקביעת מעמדם של —

 מבחן ארגוני, 384, 337 , 393—399, 402
 — האישיות המשפטית, ר׳ מבחן ארגוני

 — פונקציונלי, 384, 385—388
 — שליטה, 384 , 388—393

 תורת האקט המינהלי, 493

 משפט מםחרי
 איגרת חוב,

 זכות הקונה, 160—161
 מילווה קצר מועד, 165—166

 נוהג הסוחרים, 167—171
 תום לב וערך, 160—161
 תקנת השוק, 161—165

 הגנת הצרכן,
 היטהרות זכות בידי אוחז כשורה, 353—
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 מפתחות

 ונוהג, 9—26
 וסדרי דין, 51

 ופסיקה, 53—56
 ותקנת הציבור, 30—33, 44, 45

 טיפול רפואי חינם, 43
 ישן, 45—46, ר׳ גם עתיקותו

 כדין, 16
 מדיניות שלילית כלפי ה־, 57

 מזונות, 55
 מקור לחוק, 27, ר׳ גם ביטולו כמקור לחוק

 וביטולו כמקור למשפט
 משותף, 50

 מתחזה ל״נוהג׳׳, 25—26
 נוהג, 15—26

 — חוזי וחוקי, 20—21
 — חוקי, 19—20, 27
 — עובדתי, 21—25

 — עיסקתי וחוזי, 15—18, 32
 — שלילי, 22

 נוהג האחרים, 167—171
 עאדת, 9, 14, 15

 עדות שונות, 48—51
 עורף, 11,9, 12, 13, 14

 עליונות החוק על הי, 29—30, 52
 עתיקותו, 36—40, ר׳ גם ישן

 פיצויי פיסורין, 16, 18, 27, 53
 תעמאל, 9

 תרגומי המונח, 9—15

 מכד דירות, ר׳ דיני קנין

  משפט בינלאומי פומבי, ר׳ גם הקהיליה ה
ת האירופית  כלכלי

 והמדינה, 222—223
 מינהג, 51—52

 משפט בינלאומי פרמי
 הסגרה, 236, ור׳ גם דמי עונשין

 משפט יהודי, ר׳ משפט עברי

 משפט מוניטרי
 הגישה הנומינליסטית לכסף, 346—347

 העברת הסיכון של ירידת ערך המטבע,
346—345 

 העקרון המוניטרי, 341
 — והמציאות הישראלית, 345

 — ופיצויים בגין אי־תשלום במועד, 343

40 



 מפתח העגינים

 משפט טנםטיטוציוני
 דימוקרטיה עקיפה, 43

 הסגרה, בשטחים מוחזקים, 243
 זכויות האדם, ר׳ חוק יסוד: זכויות האדם

 והאזרח
 זכויות האדם ובטחון המדינה, 685—695

 זכות ההתאגדות, 236—237
 חופש העיסוק, 237

 חוק יסוד: משק המדינה, 251
 חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח,

 איסור הפללה למפרע, 727—733
 הגנה על חיים, 713—714
 הגנה על קנין, 718—719

 הגנת זכויות, 699—702
 הפעלת סמכות חוקית, 729—731
 זכות פניה לערכאות, 724—725

 חופש האסיפה, 722—723
 חופש הביטוי, 721—722

 חופש הדת, 724
 חופש ההתאגדות, 723—724

 חופש החוזה, 718
 חופש העיסוק, 717—718

 חופש התנועה, 716
 חופש מחקר ויצירה, 719—721

 חזקת זכאות, 726
 חרות אישית, 714—716
 חרות האדם, 704—705

 מניעת הפללה עצמית, 727
 מסגרת פורמלית ומעמד החוק, 697—699

 פרשנות ותוקף חוקים, 731—734
 רשות היחיד וצנעת הפרט, 716—717

 שוויון, 705—713
 שלטון החוק, 704—705

 חוקי יסוד, ר׳ משטר פרלמנטרי בישראל
 מימון מפלגות, 251

 מינהג, 51
 משטר נשיאותי, 312—313

 משטר פרלמנטרי, ר׳ גם משפט פרלמנטרי
 בישראל

 אי אמון בממשלה, 313—314
 אחריות פרלמנטרית של ממשלה, 313—

326—325 ,314 
 דואליזם, 312—314

 זכות פיזור הפרלמנט, 314—316
 באיטליה, 311
 באנגליה, 314

 בגרמניה המערבית, 315
 בצרפת, 315

 הגנת הצרכן מפני —, 358—380
 סיבת —, 358—362

 על ידי בית המשפט, 362—365
 פתרונות חקיקתיים, 365—380

 הפרת חווה על ידי סותר, 352—353
 תום לב, 353—358

 הונאת הציבור, 381—382
 מסמכים סחירים,

 איסור שימוש ב־, 367—372
 ביטול סחרות, 372—376, 378 , 385

 הגבלת שימוש ב־, 367—372
 הגבלת סחרות, 372—376

 שיקים, 370—378

בת , טו ה ת פ מ  משפט עברי, ר׳ גם דיני כ
 הילד

 אונאה, ר׳ גם טעות
 תנאי ב״, 47—69

 גמירת הדעת, 61—90
 היתר עיסקא, 48

 טעות,
 באונאה, 61—69

 בדיני ממונות, 61—90
 במקח, 82-74
 טבעה, 85—87

 טעות סופר, 84—85
 פליטת פה, 84—85

 שיעור גדלה, 74—79
 טעות סופר, 84—85

 מינהג ב־, 48-46
 מקח, ר׳ גם טעות

90-87 ,  ביטול —
 תנאי ב־, 83—84
 פליטת פה, ר׳ טעות

 שו״ת, מפתח היסטורי, 744—747
 תביעת כתובה, ר׳ תביעת נדוניה

 תביעת נדוניה, 47

 משפט עותמני, ר׳ גם מנילה
 ביטולו, 49, 57—59

 משפט ציבורי
 עקרונות, 601—604

 רשות ציבורית,
 חוזים של —,620-604
 שלב חוזי, 613—620

 — טרום חוזי, 605—613
 — הפועלת במישור הפרטי, 598—623
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 מפתחות

 סדרי לדין
 בבג״צ,

 הארכת מועדים, 240—241
 שאלונים וגילוי מסמכים, 240

 דיון הוגן, 233
 הארכת מועדים, ר׳ בג״צ

 הכבדה, 242
 מיבהג, 51

 עיון חתר וערר, 243
 פסק־דין הצהרתי, 242

 שאלונים וגילוי מסמכים, ר׳ בג״צ

 סימני מסחר, ר׳ קניל רוחני

 עורכי־ריו
 מסמכים חסויים, 238

רת המשפט ופרשנות  עצמאות החוק, ר׳ תו

 פרלמנטריזם, ר׳ משפט קונסטיטוציוני

ת ו  פרשנ
 אדם, 301—302

 היראה דו־משמעית, 145—147
 הוראת עצמאות,

 גישה דקלרטיבית, 9»־103, 350
 חיקוק. 137

 כוונת המתיקק, 104
 לאקונה, 91—104, 351

 מיון, 100—101, 344—351
 עניני ירושה, 99—100

 עניני מקרקעין, 99—100
 עצמאות החוק, 92—98, 102—104, 349—351

 פירוש חוק ישראלי, 250
 פקודת הפרשנות,

 סעיף 42, ר׳ בשפט מינהלי

 ציתות
 — כעוולה, 232
 — כראיה, 235

 קניו רוחני
 זכות יוצרים וגניבת עין, 239

 סימני מסתר, 239

 שידזת הציבור
 פורש מ־,

 איסור ייצוג, 485—486

 מוניזם, 311—312
 משטר רפרזנטטיבי, 316—323

 אקט הבחירה, 316—320
 בלעדיות הייצוג ע׳׳י הפרלמנט, 320—

323 
 — כמיצג האומה, 317—320

 מנדט ציבורי, 317
 עקרונות, 324

 תיאורית האורגן, 317—320
 עקרון הפרדת הרשויות, 309—311

 שלטון ההוק, 323
 תיאוריה קונסטיטוציונית, 308—309
 משטר פרלמנטרי בישראל, 324—337

 ביקורת שיפוטית על חוקים, 338
 הפרדה אורגנית, 327—328

 הפרדה פונקציונלית, 328—332
 הפרדת הרשויות, 324—326

 חוקי יסוד, 326
 יהודיות, 339

 מימון מפלגות, 336
 משטר רפרזנטטיבי,

 יסודות הרפרזנטטיביות, 332
 שיטת הבחירות, 333—335

 קואליציה, 336—337
 תקנון הכנסת, 337

 צו גירוש, 251
 ציתות, 232, 235

 שוויון, 237
 — בבחירות, 251

 משפט רפואי
 אזהרה על גבי תרופה, 237

 איסור פרסומת לסיגריות, 237—238
 השתלות אברים,

 — בנורבגיה, 238

 משפט תלמודי, ר׳ משפט עברי

 נוהג, ר׳ מינהג, נוהג

 ניפוח
 מונח משפטי נכרי, 11

 נכסי המדינה
 מטלטלין, שאינם —, 226

 מקרקעין כ־, 225—226
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 מפתח הענמים

 לאקונה, 91—98
 מדינה, 152—156
 מינהג, ר׳ מינהג

 נוהג, ר׳ מינהנ, נוהג
 נורמה בסיסית, 6

 פנייה לפשפס האנגלי, 92_95
 שלילת תחולת סימן 46 לדבר המלך, 93-92

 תורת המשפט הצרופה, 6
 תקדים, 52

ת הציבור, 30—33, 44, 46 נ ק  ת

ש צופרי, מ מ ת השוק, ר׳ דיני קנין מ נ ק  ת
 איגרות חוב

 הגדרה, 75*—476
 פנייתו לצורך עניניו, 182—484

 — כמייצג אדם אחר, 482—484
 קבלת משרה,

 — ממי שהיה בטיפולו, 476—480
 — על־ידי שמילא תפקיד בחוץ לארץ,

482—480 
 רקע לחוק, 174—475

רת הטשפגז  תו
 אסכולה וינאית, ר׳ תורת המשפט הצרופה

 גישה ״פוזיםיביסטית״, 7
 הסדר שלילי, 92—94, 98, 101,99—102

 זכות וחובה, 138—140
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