
ט— עם פרישתו מבית־המשפט העליון ופרידתו נ ר ג  הנשיא פרופסור שמעון א
 מהפקולטה למשפטים

 השופט חיים ה׳ כהן 371 על שמעין אגדנט

 מאמרים

 375 חופש הגיטוי בפסיקת בית־המשפט העליון

 423 מסוי חברות לאחר הרפורמה

 442 מעמדו של מומר

 456 זיקת הנאה שלא לטובת מקרקעין

 ד״ר פנינה להב

 ד״ר אהרן יורן (יורקביץ)

 אשר מעוז

 פרופ׳ גד טדסקי

 אגב הפסיקה

— מקור לסעד* יושר ט פ ש מ ה - ת י  490 סמכותו הטבועה של ב

ג בלתי־קצוג ו  497 עדבון להבטחת חי

 דליה אבן

 עליזה לוין

 508 לפתרון קושית סעיף 56 לפקודת השטרות — מן הדרש אל הפשט

 533 קוים לשיטת בחירות מעורבת אזורית־ארצית — דעה אישית

 הערות לחקיקה

 מרדכי ברונשטיין

 פרופ׳ יצחק ה׳ קלמגהופר

 539 על הזכויות ״האגסילוטיות״ בהצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח

 541 מ« מפחז־ מזכויות ״אבסולוטיות״ ז — תשובה לד״ר שילח

 מכתבים למערכת

 ד״ר שמואל שילה

 דייר פנינה להב,

 ד״ר דוד קרצ׳מר

 כרך ז, חוברת ן ־ אדר תשל־ז, מארס 1977
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 פרסומי המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי
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ת י ר ב ע ם ב י מ ו ס ר  פ

 חוק המקרקעין תשכ״ט־1969, מגמות והשמם

 הסדר לפיצוי נפגעים בתאונות ורכים, עקרונות להצטלנ
 רפורמה בישראל

 תביעת גירושין מצד האשה בדיני ישראל

 איזכורי משפט

 השפעת המיסים על רישום זכויות במקרקעין

 תניות פטור בחוזים

 כללי ברירת הדין בישראל וסימן 46 לדבר המלך

 זכויות הנכים בישראל

 2וופ׳ י' ויסמן

 £רופי י׳ אנגלרד

 פרופ׳ ז׳ פלק

 פרופ׳ ג׳ טדסקי
 דוד א׳ פרנקל

 פרופ׳ י׳ ויסמן
 דוד א׳ פרנקל

 דייר גבריאלה שלו

 2רופ א׳ לבונטין
 דייר ח׳ גולדווטר

 דייר א׳ פרוקצייוז
 דייר א׳ לי מילר

 דייר א' דורון/ דן שניט ועדות ערר בשרותי הסעד בישראל

 בעריכת פרופ׳ גד טדסקי פירוש לחוקי החוזים, 1972, באוגדן, כולל 4 ספרים.

 פרופ׳ י׳ ויסמן חוק המשכון — מסדרת הפירוש לחוקי החוזים

 פמפ׳ א׳ ברק חוק השליחות — מסדרת הפירוש לחוקי החוזים

 סמכות ועדות רגילות של פרלמנט לכפות הופעת עדים
 ולגבות ראיות בשבועה

 ספק קידושין במשפט הישראלי

 החקיקה באזור יהודה והשומרון

 שפיטה בענינים מיכהליים

 מימד חדש להסכם הקיבוצי

 קובץ ההרצאות בימי העיון לשופטים, תשל״ה

 פרופ׳ י׳ קלינגהופר,

 פרופ׳ ק׳ קליין

 דייר פ׳ שיפמן

 משת דרורי

 פרופ׳ י׳ זמיר

 דייר ר׳ בן־ישראל

 דייר ש׳ שטרית




