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 רשימת פםקי הדין הישראליים והמנדטוריים שאוזכרו

 לפי סדר א״ב של שמות הצדדים

 אשר נ׳ בירנבאום (ע״א 39/47) 66, 69, 72

 בדודבר נ׳ פרישמן 75
 בוקובסה נ׳ ממונה על המרשם (ע״א 267/74)

478 
 בורגר נ׳ מ״י (ע״א 16/65) 68

 בחמוצקי נ׳ מ״י (ע״פ 532/71) 209
 בלוי נ׳ שר הפנים (בג״צ 9/49) 381, 385

 בלום נ׳ היוה״מ (המ׳ 9/62) 264
 בן אברהם נ׳ פרבשטיין (ע״א 447/67) 513,

514 
 בנס נ׳ מצא (ע״א 90/49) 286

 בנטוב נ׳ קוטיק (ע״א 90/49) 381, 382
 בנק א״י בריטניה נ׳ בל״ל (ת״א 1993/63)

470 
 בנק הפועל המזרחי בע״מ נ׳ הברפלד (ע״א

286 (505/68 
 בנק ישראלי למשכנתאות נ׳ ועד הר כרמל

 (ת״א חי׳ 800/69) 102, 103
 בנקרם אנד טריידרם חברה לבטוח בע״מ נ׳
 עזבון המנוח עבד אל רחמן חדר מחמוד

 (ע״א 349/74) 121, 139
 בן שחר נ׳ מחלב (ע״א 597/72) 490—496

 בן שחר נ׳ מחלב (ד״נ 22/73 ) 490—496
 בקר נ׳ שר הבטחון (בג׳׳צ 40/70) 347, 348
 בראלי נ׳ מנהל מס עזבון (ע״א 135/68)

277 ,271 ,269 
 ברגמן נ׳ שר האוצר (בג״צ 98/69) 162, 190,

380 ,324 
 ברגר נ׳ מנהל מס עזבון (ע׳׳א 300/64) 279
 ברון נ׳ שר המשפטים (בג״צ 224/60) 319
 ברוקר נ׳ ברוקר (ע׳יא 253/65) 269, 272, 273

 ברזילי נ׳ גרינבאום (ע״א 270/74) 134
 ברזל נ׳ פקיד השומה חיפה (עמ״ה 118/73)

428 
 ברי ובכר נ׳ מ׳׳י (ע״פ 426/67) 238

 בשן נ׳ מ״י (ע״פ 441/72) 232, 234, 237—
265 ,264 ,256—250 ,248 ,247 ,241 ,239 

(בג״צ 383/73) 412,411  אבידן נ׳ לוי גרי
 אברהם נ׳ חבזה (ע״א 153/74) 134

 אברמוב נ׳ כדר (ע״א 700/72) 134
 אגולסקי, עו״ד מנהל עזבון המנוח מושקוביץ
 נ׳ ראש עירית בת־ים (בג״צ 198/75)

321 ,320 
 אוחנה נ׳ פריצקר (ע״א 100/59) 510, 514

 אולפני הסרטה נ׳ לוי גרי (בג״צ 243/62)
420 ,414 ,410 ,408 ,404 

 אחים מרק בע״מ נ׳ פקיד השומה (עמ״ה
428 (583/73 

 אטלס נ׳ חיטרמן (ע״א 330/60) 514
 איגרביה נ׳ איגרביה (המ׳ (ת״א) 40/64—45)

 (ת.«. 1534/64) 444, 451
 איזו מירוי מחמוד םעיד נ׳ ביהמ׳׳ש המחוזי

 ת״א (בג״צ 63/74) 208
 אלהזהרי נ׳ שר הפנים (בג״צ 188/63) 162
 אלוביץ נ׳ ״הנמל החדש״ (ע״א 429/67) 268,

300 ,289 ,277 
 אלון נ׳ מ״י(ע״א 183/75) 495

 אלכרבוטלי נ׳ שר הבטחון (בג״צ 7/48) 182
 אל צפדי נ׳ בנימין(ע״א 86/63) 451,445,442

453 (9/75 
 אל . פרוז נ׳ המפרקים במאוחד של מקיף,
 חברה להשקעות בע״מ (ע״א 471/68) 290
 אל צפדי נ׳ בבימץ (ע״א 86/63) 442, 445, 451
 ״אלקטרה״ (ישראל) בע״מ נ׳ שר המסחר

 והתעשיה (בג״צ 121/68) 349
ד״נ 39/66) ) ן  א״ל תגר נ׳ מועצת עירית רמת ג

413 ,412 
 אפטה נ׳ אפטה (ע״א 595/69) 269, 271, 276,

296 ,277 
 ארביב נ׳ מ׳׳י(ע׳יפ 465/70) 245

99 (160/63 
 ארגמן נ׳ מנהל מקרקעי ישראל (בג״צ

99 (160/63 
 ארנסט נ׳ פשמ״ג (ע׳׳א 634/73) 428
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 רשימת פסקי הדין הישראליים והמנדטוריים

 זאבי נ׳ זאבי (ע״א 627/70) 269, 275, 277
 דבוטינהקי ג׳ ויצמז (בג״צ 65/51) 182

 זהר את דשא ב׳ עירית ת״א (בג״צ 50/68)
163 

 זיו נ׳ גוברניק (בג״צ 10/48) 158, 182
 זיידמן נ׳ מ׳׳י (ע״פ 364/73) 414

 זילביגר וזילברנם בע״מ נ׳ דיקמן(ע״א 47/49)
203 

 זכרוני נ׳ ועדת החקירה בעניו נתיבי נפט
 (בג״צ 234/72) 347

i 
 חבורה נ׳ מ׳׳י (ע״פ 573/72 ) 243, 244

 חברה לנכסים ובנץ בע״מ נ׳ פשמ״ג (ע״א
337 (2/3/67 

 חברת בית זכאי בע׳׳מ נ׳ פקיד השומה (ע״א
334 (522/63 

 חברת חלקה 677 בגוש 6133 בע״מ נ׳ כהן
 (ע״א 338/73 ) 120, 121, 123

 חוגים לאומיים נ׳ שר המשפטים (בג״צ
397 ,190 ,183 (222/68 

 חבים נ׳ האחיות מנצרת (ע׳׳א 44/59) 27
 חרותי נ׳ היוה׳׳מ (ע״פ 49/58) 241, 414

 חרמון נ׳ חדמון (ת״א 626/72) 269, 271, 288
 חתמי ללוידס לונדון נ׳ אליוף (ע״א 103/72)

139 

לתברג (ע״א 173/59) 287 י  טוקטלי נ׳ נאמן ו
 טחן נ׳ שר העבודה (בג״צ 77/58) 319

 טננהויז נ׳ זילברשטיין (ע״א 143/64) 509

 יגר נ׳ פלביץ (ע״א 563/65 ) 495
 יזראמקם בע״מ נ׳ מ״י (ע״פ 217/68) 163

 יכימוביץ ב׳ רשות מוסמכת (בג״צ 31/48) 319
 יצחקי נ׳ שר המשפטים (בג״צ 159/73) 405,

406 
 ירדור נ׳ יו״ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 השישית (ע״פ 1/65) 6, 7, 414, 416, 420

 כהן נ׳ שר הבטחון (בג״צ 29/62) 405, 406
 כפיר נ׳ המועצה הדתית אשקלון(בג״צ 348/70)

347 
 כץ נ׳ גולדמן (ע״א (י־ם) 3/64) 68, 75

 כץ נ׳ דניאלי (ע״א 596/68) 68
 כרדוש נ׳ רשם החברות (בג׳׳צ 241/60 ) 185,

415 ,414 

 לאון נ׳ פקיד השומה (עמ״ה 639/73) 428
 לובין נ׳ עירית ח״א (בג״צ 163/57) 163, 168

 גולדברג נ׳ עירית ראשל־׳צ (בג״צ 292/63)
347 

 גולדשטיין נ׳ היוה״מ (ע״פ 129/54) 241
 גורלי נ׳ היוה״מ (ע״פ 24/50) 381, 382

 ג׳ירייס נ׳ הממונה על מחוז חיפה (בג״צ
416—114 (253/64 

 גלובה נ׳ גלובה (ע״א 450/71) 260, 294, 299

 ״דבר״ נ׳ היוה״מ (ע״פ 230/56 ) 412
 דהאן ובן הרוש נ׳ מ״י (ע״פ 377/67) 239

 דוד נ׳ דוד (ע״א 677/71) 271, 277, 279, 294,
306 ,296 

 דוידוב נ׳ עירית ת״א (ת״א (ת״א) 800/58)
312 

 דיין נ׳ פקיד השומה (עמ״ה (ת״א) 1537/65)
334 

 דיםנצ׳יק נ׳ היוה״מ (ע״פ 126/62) 414, 417,
420 

 דרשני נ׳ היוה״מ (ע״פ 78/62) 523

 הוכברג נ׳ שלגי (ע״א 367/70) 287
 היוה״מ נ׳ אייכמן (ת״פ י—ם 40/61) 240
 היוה״מ נ׳ הורנשסיין (ע״פ 74/58) 312

 היוה׳׳מ נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות
 (בג״צ 381/66) 421

 היוה״מ נ׳ מורים (ע״פ 45/57) 412
 היוה״מ נ׳ עורר ״דבר״ (בג״צ 15/51) 381,

391 ,383 
 ״המגפר״ בע״מ נ׳ היוה״מ (ע״פ 199/59) 405
 המפלגה הקומוניסטית נ׳ עירית ירושלים

 (בג״צ 206/61) 405, 407, 408
 הקר נ׳ ברש (ע״א 208/51) 97

 יגנאר נ׳ היוה״מ (בג״צ 4/64) 418
 וולפסון נ׳ חברת םפיניס בע״מ (ע״א 25/50)

202 
 וידר נ׳ מ״י (ע״א 153/54) 79

 וייל ב׳ היוה״מ (ע״פ 53/49) 381, 384, 385
 וייס וספקטור נ׳ מ״י (ע״פ 15/63) 412

 וייראוק נ׳ מנהל מקרקעי ישראל (ע״א
120 ,99 (585/68 

 ויקי לוי נ׳ ביה״ד הרבני (בג״צ 10/59) 452
 ון מירופ נ׳ מנהל אגף השכון (בג״צ 194/56)

100 
 ועד הר כרמל נ׳ בנק ישראל למשכנתאות

 (ע״א 263/73 ) 102, 103
 וינשטין נ׳ קדימה (המ׳ 106/54) 140
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 עודה נ׳ שר הפנים (בג״צ 209/73) 172
420-̂  עומר נ׳ מ״י (ע״פ 459/69) 19

 עמורי נ׳ היוה״מ (ע׳׳פ 269/58) 237, 241
 עמק ארזים (״מטע״) ני הממונה על מחוז

 ירושלים (בג״צ 100/64) 349

 פהל בע״מ חברה רשומה נ׳ שר השכון והתר
 בות (בג״צ 237/65) 404

 פולק נ׳ יהושוע (ע״א 556/68) 69
 פורום פילם נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות

 (בג״צ 260/60 ) 403
 פילוסוף נ׳ מ״י(ע״א 456/71 ) 78

 פיק נ׳ נאמן נכסי פיק (ע״א 255/69) 287
 פ.י.ק. נ׳ אסטליין (ע״א 546/63) 513

 פנונו נ׳ פנונו (ת״א 1122/71) 270, 288
 פסטרנק נ׳ חברת יוסף לוי פ״ת בע״מ (ע״א

134 (651/72 
 פקיד השומה נ׳ שליט (ע״א 450/73) 428

 פריידי נ׳ עירית ת״א (בג״צ 72/55, 177/55)
168 ,163 

 פרמינסקי נ׳ סנדרוב (ע״א 541/74) 134
 פשמ״ג נ׳ אולפני הסרטה בישראל בע״מ (ע״א

428 (11/74 
 פשמ״ג נ׳ רפק אלקטרוניקה (ע״א 385/75) 433

 קובי נ׳ קובי (המ׳ 638/70) 270
 ״קול העם״ נ׳ שר הפנים (בג״צ 73/53,
,379 ,185 ,170 ,168 ,164 ,162 ,153 ( 87/53 
—420 ,416 ,414 ,413 ,403—387 ,381 ,380 

422 
 ״קול העם״ נ׳ שר הפנים (בג״צ 25/53) 381,

388 ,386 
 קופלמן נ׳ נאמן גרבר (ע״א 41/68) 304
 קורפלנד נ׳ שמואלוב (ע״א 451/66) 140

 קייזר נ׳ היוה״מ (ע״פ 88/58) 235
 קינן נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות (בג״צ

419 ,418 ,412 (351/72 
 קמיאר נ׳ מ״י (ע״פ 131/67) 203, 205

 קניאל נ׳ שר המשפטים (בג״צ 148/73) 162,
386 ,380 ,324 ,190 

 ראנד— נאמני נ׳ אי.בי.טי. טרוסט לבנין
 ותעשיה בע״מ (ע״א 97/72) 286

 ראש העיר חיפה נ׳ אליעש (ע״א 110/58) 203
 רבר נ׳ מ״י (ע״פ 244/73) 495

 רוזנשטרייך נ׳ חברה א״י לאוטומובילים בע״מ
 (ע״א 716/72) 23, 25

 רופאייזן נ׳ שר הפנים (בג״צ 72/62) 448

ת לכרך ז׳  מפתחו

 לוי נ׳ גולדברג (ע״א 446/69) 276, 279, 293,
309 

 לוקוב נ׳ שר האוצר (בג״צ 224/62) 319
 ״לחם חי״ בע״מ נ׳ שר המסחר והתעשיה (בג״צ

315 ,314 ,312 (321/60 
 ליבנה נ׳ שרות בתי הסוהר (בג״צ 144/74)

409 
 ליון נ׳ גוברניק (בג״צ 5/48) 182—183
 ליזרוביץ נ׳ ליזרוביץ (ע״א 8/74) 495

 מדינת ישראל נ׳ אברהם בן משה (ע״פ
409 (255/68 

 מדינת ישראל נ׳ כהנא (ת״פ י־ם 167/73)
262—255 ,234 ,233 

 מדינת ישראל נ׳ כונסי נכסים של וילטקס
 מדינת ישראל נ׳ לוק (ת״פ (ת״א) 248/67)

233 
 צמרון בע״מ (ע״א 522/72) 103, 104

 מדינת ישראל נ׳ פרידמן (ע״פ 479/72 ) 263
 מוזס נ׳ מוזס (ע״א 15/64) 453

 מוסקוביץ נ׳ אמםטרדמר (ע״א 8/73 ) 278, 279
 מועצה מקומית כפר אתא נ׳ ״אתא״ חברת

 טקסטיל (ע״א 43/53) 313
 מושאב דוד נ׳ פזגז חברה לשווק בע״מ ^ע״א

209 (80/71 
 מזרחי נ׳ ביה״ד השרעי נצרת (בג״צ 238/75)

455 ,451 ,446 ,442 
 מזרחי נ׳ חוסיין (ע״א 421/68) 271, 276, 296

 מילר נ׳ מילר (ע״א 256/65) 319
 מסטוף נ׳ מםטוף (ע״א 633/71) 279, 294

 מפעלי פלסטיקה מצפה רמוז נ׳ פקיד השומה
 (עמ״ה 130/73) 428

 מרק נ׳ פקיד השומה פ״ת (עמ״ה 212/74) 429

 נאצר נ׳ ביה׳׳ד הרבני הגדול לערעורין (בג״צ
454 (128/72 , 

 נוחימובסקי נ׳ נשיא ביהמ״ש ת״א (בג״צ
312 (45/53 

 נציגות הבית המשותף נ׳ בלז זבס בע״מ (ע״א
 (ת״א) 619/72) 482

 נכט נ׳ היוה״מ (ע״פ 132/57) 247, 248

 סגל נ׳ פקיד השומה (עמ״ה (ת״א) 75/74)
335 ,334 

 סולש נ׳ סולש (ב״ש 101/59) 453
 סופר נ׳ שר המשטרה (בג״צ 23/48—21 ) 319

 סלע נ׳ מ״י(ע״פ 2/73 ) 500
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 רשימת פסקי הדין הישראליים והמנדטוריים

 שמואלי נ׳ מ׳׳י (ע״פ 61/73) 243
 שמן תעשיות בע״מ ב׳ אי. אס, אל. (ע״א

68 (573/73 
 שניידר נ׳ מנהל רשות הפתוח (בג״צ 160/58)

335 
 שפייזר נ׳ המועצה להסדר ההימורים בספורט

 (ע״א 492/73) 178
 שפירא נ׳ פהננםקי (ע׳׳א 46/53) 66—68

 שפריר נ׳ פקיד השומה (עמ״ה (ת״א) 858/72)
334 

 תעשיות אלקרוכימיות בע״מ נ׳ עילם (ת״א
30 (1639/69 

 ריימונד נ׳ היוה״מ (ע״פ 78/53) 233, 243
 רייס נ׳ קופץ (ע״א 302/63) 480

ע״א 283/67) 287 ) י  רפיח—נאמני נ׳ מ״
 רשם החברות נ׳ כרדוש (ד״נ 16/61) 414

 שומוט נ׳ פתיילוף (ע״א 270/73) 507—497
 שוק הלוי נ׳ מוכתר (ע״א 602/72) 134

 שטיין מול ״העתון הדמוקרטי״ נ׳ שר הפנים
 (בג״צ 213/52) 381, 386

 שטרנהל נ׳ היוה״מ (ע״פ 37/50) 381, 384,
414 ,400 

 שיבלי נ׳ שיבלי (בג״צ 85/74) 442
 שליט נ׳ שר הפנים (בג״צ 58/68) 448
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 רשימת פסקי הדין הלועזיים שאוזכרו

A . G . v. Larell, 182 
Alaska Packer Ass v. Industrial Acci. 

Com., 177 
American Communication Assn. v. 

Douds, 194, 394 
Astley v. Rcgnolds, 68 

Bank of England v. Vagliano Bros., 
522, 523 

Barker Aspkadt Paving Co. v. Jurgens, 
186 

Bendall v. McWhirter, 281 
Bender v. Pfaff, 272, 277 
Brandenburg v. Ohio, 197 

Carliil v. Carbolirc Smoke Ball Co., 
144 

Cohen and Company v. A. Capun, 203 
Colonial Bank v. Whinney, 280 
Columbia Broadcasting System v. De

mocratic National Committee, 197 
Communist Party of U.S. v. Subversive 

Activities Control Board, 177 
Conley v. Moe, 288, 292 

Davies Warehouse Co. v. Bowles, 177 
Dennis v. U.S., 196, 393, 394, 396. 399, 

400, 401,402,411 
Danoghue v. Stevenson, 127 

Exall v. Partridge. 67 

Fairbank v. U.S., 177 
Falcke v. Scottish Imperial Insurance 

Co., 68, 76, 82 
Fibrosa v. Fairbairn, 152 
Fitzroz v. Cave, 175 
French v. Gettring. 281 
Frontiero v. Richardson, 199 
Fubank v. Richmond, 177 

Gissing v. Gissing, 266, 268 
Gitlow v. N.Y., 392 
Gitlow v. U.S., 393 
Goldblatt v. Hempstead, 177 
Goodall v. Kadi, 277 
Graymed v. Rockford, 198 
Great Esterm Ry Co. v. Turner, 283 

Hadley Byrne v. Heller, 140 
Hoffman v. Red. Owl Stores Inc, 125, 

146 
Hulley v. Silvensprings Bleaching Co., 

480 

I.R.C. v. Rennel, 289 

Jacob Hoffman Brewing Co. v. Wuttge, 
107 

Jansen v. Jansen, 268 
Johnson v. U.S., 13 
Jones Ltd. v. Waring and Gilton Ltd, 

524 

Keiner v. Baxter, 30 
Khatib v. Chief Execution Officer, 449 
Kramer v. Union Free School District, 

199 

MacDonald v. MacDonald, 267, 268, 
270, 273, 289, 300 

Masses Publishing Co. v. Patten, 392, 
393 

McCuIIock v. Maryland, 160 
McDonald v. Board of Election Com

missioners, 199 
McLanghlin v. Florida, 199 
Miller v. California 197 
Moses v. Macferlan, 67, 150, 152 
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 רשימת פסקי הדין הלועזיים

NAACP v. Alabama, 177 
Nashville v. Cooper, 177 
National Provincial Bank Ltd. v. Ains-

worth, 273, 281 
New York Times Co. v. U.S., 198 

Peters v. Hobby, 177 
Pettitt v. Pettitt, 270 
Poe v. Scahorn, 277 

R. v. Clarke, 124 
Ramsey v. Margrett, 281 
Red Lion Broadcasting Co. v. F.L.L., 

197 
Regina v. Drybones, 182 
Rickards v. A.G., 292 
Rimmer v. Rimmer, 272 
Robertson v. Queen, 167, 182 
Roth v. U.S., 197 

San Antonio v. San Antonio Pub. Serv. 
Co., 186 

Schenck v. U.S., 196, 392 
Schilb v. Kucbcl, 199 
Shapiro v. Thompson, 199 
Sinclair v. Brougham, 150 
Smith v. Hughes, 140 
Siate ex rel v. Johnson v. Goodgame, 

177 
Steele v. M'Kinlay, 511, 522, 523 

Tinn v. Hoffman, 124 

U.S. v. Odcgard, 200 
U.S. v. Raines, 177 

Vitarelli v. Scaton, 177 

Whitney v. California, 392, 393, 400, 
401 

Williams v. U.S., 186 

Yates v. U.S., 398 
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 מקורות המשפט העברי שאוזכרו

 רמב׳׳ם
 הלכות דעות, ו׳ י׳ 12

 הלכות מכירה, ב״ג ה׳ 61

 שולחן ערוד
 אורח חיים, ס׳ ש״ז ס״ק ט״ז 45
 חושן משפט, ם׳׳י קע״ו ם״ה 273

 חושן משפט, ם׳ רי״א 52

 אחרונים
 בית יוסף, טור יו״ד, סוף ם׳ רס״ח 449

 ספדיש ומאמרים
 אזרבך א״א, בעלי התוספות 45, 46, 47

 אלבק ח׳, מבוא לתלמודים 47
 אלבק ח׳, פשר דיני הנזיקין בתלמוד 59,

63 ,62 
 אלבק חי, ״משפט התורה בעולם של מחר״

 (דעות, תשל״א) 60
/ ״מעוט ויחידים במשפט התלמודי״  אלבק ח
 (שנתון המשפט העברי, תשל״ד) 60, 63
 אלבק ח׳, ״מקומה של גמירת הדעת בקניך׳

 (תרביץ, תשל״א) 60
 אלבק חי, ״התנאים בדיני התלמוד״ (מש־

 פטיש, תשל״ג) 60
 אלבק ח׳, ״עקרונות הטעות בדיני ממונות
 של המשפט העברי״ (משפטים, תשל״ד)

60 
 אלבק חי, ״משפט והסטוריה במחקר ההלכה״

 (עיוני משפט, תשל״ד) 60, 62
 אלון מ׳, המשפט העברי, תולדותיו, מקורותיו,

 עקרונותיו 35 45, 51, 55
 אלון מ׳, מחקרים בתולדות ישראל 46, 49
 אלון מ׳, חרות הפרט בדרכי גביית חוב

 במשפט העברי 55, 58
 אנגלרד י׳, ״הדין היהודי במערכת המשפט

 הישראלי״ (הגות והלכה) 35, 57
 אנגלרד יי, ״מעמד הדין הדתי במשפט ה

 ישראלי״ (משפטים, תש״ל) 37
 בזק יי, הלכות מיסים במקורות העבריים 220

 תנ״ף
 בראשית ב׳, ז׳ 8

 שמות י״ח, כ׳ 493
 שמות כ״ב, כ״א—ב״ב 12

 שמות ל״ב, ט״ז 6
 שמות ל״ד, א׳ 6

 ויקרא כ״ד, כ״ב 11
 דברים א׳, י״ז 14

 דברים ר, י״ח 492, 493
 דברים ד׳, ח׳ 12

 דברים י׳, י״ח 12
 דברים כ״ה, ה׳—ו׳ 11
 דברים כ״ה, ז׳—ט׳ 12

 תהילים י״ם, ח׳—י׳׳א 8
 תהילים ל״ג, ה׳ 11

 ירמיהו פרקים י״א, כ״ו, ל״ב, ל״ז, ל״ח 376

 משנה
 יבמות, י״ב מ״א ומ״ז 12

 קידושין, ם״ו ע״ב 449
 קידושין, ם״ח ע״ב 443

 בכורות, ס״א מ״ז 12

 תופפתז*
 יבמות, י״ב ט׳ 12

 תלמוד ככלי
 סוטה, מ״ד ב׳ 14

 שבת, י׳ א׳ 14
 יבמות, ל״ט ב׳ 12

 ב״ק פ״ג ב׳ 11
 ב״ק פ״ד ט״ו 11
 ב״ב, ק״ל ב׳ 47

 ירושלמי
 סנהדרין, ע״א א׳ 47

 ראשונים
 נימוקי יוסף ליבמות, מ״ז 449

 ספרי, רפ״ט ר״צ 12
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 מקורות המשפט העברי

 ליפשיץ ב׳, ״היסוד העיוני של התנאי ב
 משפט העברי״ (משפטים, תשל״ג) 63

 למדן י׳, מור וקציעה 45
 פריימן א״ח, דיני ישראל בארץ ישראל 46

 פריימן א״ח, סדר קידושין ונישואין 54
/ תולדות האמונה הישראלית 58  קויפמן י

 רקובר נ׳, אוצר המשפט 7^ 46, 448
 שילה ש׳, ״הבו לנו משפט עברי״ (המשפט

 העברי ומדינת ישראל) 35

 גולאק א׳, יסודי המשפט העברי 36, 48, 50,
51 

 גולאק א׳, לחקר תולדות המשפט העברי
 בתקופת התלמוד 49

 דייקן פ׳ (דיקשטיין), תולדות משפט השלום
 העברי 35

 דייקן פ׳ (דיקשטיין), ״עתידו של המשפט ה
 עברי״ (סורא, תשי׳׳ז—תשי״ח) 36

 זוין הרב, ש׳, אישים ושיטות 46
 זילברג מ׳, כך דרכו של תלמוד 35, 492,

493 
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 דברי חקיקה שאוזכרו

 ם׳ 132(א) 493

 הוד, הגנת השכר, תשי׳׳ח—1958
 ס׳ 8 80

 חוק הדגבליס העסקייע, תשי״גו—1959
 ס׳ 2 470

 חוק המצאת לפועל, תשכ׳׳ז—1967
 פרק ד׳ 74

 ס׳ 22 293
 ס׳ 61 82
 0׳ 62 82
 ס׳ 63 82

 חו?ים ישראליים

 חוק כת• המשפט, תשי׳׳ז—1957
504 ,184 

 ס׳ 7(א) 452
 ס׳ ד(ב)(4) 452

 חוק דיני עונשין (דרכי עגישה)
 (נועדו חרש), תש׳׳ל—1970

 ס׳ 32 81

 חוק הכימוח הלאומי (תיקון מם׳ 17)
 תשל״ה—1975

429 

 ההתיישנות, תשי׳׳ח—&195
479 

 חו?

 החוזים (הלק כללי), תשל״ג—1973
142 

143 ,141 
145—141 

142 
142 ,124 

144 
142 
78 

304 ,148—118 ,31 ,27 ,18 
131 ,32 ,31 ,16 

,131 ,31 ,29 ,27 ,18 ,16 
147 ,139 

,131 ,31 ,29 ,27 ,23 ,18 ,16 
147 ,139 

27 
131 ,29 ,27 ,18 

147 ,131 ,29 ,27 ,16 
19 

149 
150 ,147 

461 ,131 ,75 ,19 ,16 

 ס׳ 18

 חוק
 ס׳ 1
 ס׳ 2
 ס׳ 3
 ס׳ 4
 ם׳ 5
 ס׳ 6
 ם׳ 8

 ם׳ 11
 ס׳ 12
 ס׳ 13
 0׳ 14

 ס׳ 15

 ס׳ 16
 ס׳ 17
 ס׳ 18
 ס׳ 20
 ס׳ 21
 ס׳ 22
 ס׳ 30

 חדק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט—1959
184 

 הוק הסחירות לכנסת (נוסח משולב),
 תשכ׳׳מ—1969

 ס׳ 8 533
 ס׳ 14 533
 0׳ 15 533
 0׳ 13 533
 ס׳ 26 533
 ס׳ 01(ב) 535

 חוק הסחירות לכנסת (תיקון מש׳ 4),
 תשל״נ—1973

536 

ת השניה, תשי״א—1951 ס מ  הו? הסחירות ל
 ס׳ 38(ד) 536

 חוק הכיסוח הלאומי, תשיי׳ג—ג195
 ס׳ 70 77

 חוק הגנת הדייר (נופח משולב),
 תשל״ס—1972

 ס׳ 33 85
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ה ק י ק  דברי ח

 ס׳ 7 27
 ס׳ 9 27

 ם׳ 13 450
 ס 20(2) 474

 ס׳ 25 444, 454
 ם׳ 47(3) 474
 ם׳ 72 450

 ם׳ 79 452, 454

 חוה המזונות (הכמהת תשלום),
 תשל׳יב-1972

 ס׳ 2-4 77
 ס׳ 14 77

 חוק המחאת חיובים, תשכ׳׳מ—1969
532—528 ,516 ,515 ,513 

 ס׳ 1 74, 95, 290, 488
 ס׳ 2 75
 ס׳ 6 73

 חדק הממלטלין, תשל׳׳יא—1971 י
478 
 ס׳ 2 471
 ם׳ 8 75

507—499 ,498 ,497 11 '0 
 ס׳ 12 32

 ס׳ 13 75, 499

 חוק הנדס, תש׳׳ם—1949
 0׳ 17 483

 ס׳ 31 131, 149
 0׳ 32 150

 0׳ 34 459, 461, 457, 485
 ס׳ 35 18

 0׳ 39 17, 18, 21, 75, 96, 119, 120,
135 ,130 ,129 ,123 

 0׳ 40 73, 78, 83, 109
 ס׳ 41 473

 0׳ 50 18, 76, 77
 ס׳ 51 18, 76, 77

 0׳ 53 18, 500
 ם׳ 57 76

 0׳ 61(ב) 16, 27, 70, 75, 144, 149—
461 ,304 ,153 

 חוק החוזים (תרופות בשל הםרת חוזה),
 תשלי׳א—1970

491 ,117 
 ס׳ 3 82, 493

 0׳ 6 103
 ס׳ 7 16, 18, 29, 109

 0׳ 9 112, 113, 114, 149
 ס׳ 10 133
 ס׳ 13 133
 ס׳ 14 133

 ס׳ 18 31, 32 149
 ס׳ 19 499
 0׳ 24 26

 חוק החוזים האחידים, תשכ׳׳ד—1964
91 

 חוק המכר, תשכ׳׳ח—&196
285 
 ס׳ 4(א) 74

 ס׳ 6 121. 123, 140
 ס׳ 21 499
 ס׳ 25 499
 ס׳ 29 499

 ס׳ 31 499, 501
 ס׳ 34 278

 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של
, תשל״ר—1974  רדכשי דיתת)

85 

 חוק העעבר, תש״ם—1949
 ס׳ 6 205

 חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה),
 תשל״ד—1973

 ם׳ 11 85

 חוק הירושה, תשכ״ה—1965
 ס׳ 97(3 ) 474

 0׳ 104 300 308—309
 ם׳ 106 308
 ס׳ 150 26

 חוק הכשרות המשעטית והאפוטרופסות,
 תשכ׳׳ב—י1%

 ס׳ 3 16
 ם׳ 4 27
 ם׳ 5 27
 ס׳ 6 27
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ת לכרך ז׳  מפתחו

 חוק המקרקעין, תשכ״*-1969 ס׳ 13 82, 83
 ם׳ 2 471 ס׳ 15 83

 ס׳ M 3 471 ס׳ 16 115, 497
 ס׳ 5 456, 463, 465, 467 ס׳ 17 74, 115, 497

 ם׳ 6 103, 111, 474, 487 ם׳ 20 4ל
 474 ס׳ 24 111

474 32 
 ס׳ 8
 ס׳ 9

 ס׳ 10 278, 474 חוק המכנה, תשכ״ח—1968
 ם׳ 11 483 285
 ס׳ 14 75, 473, 483 ס׳ 1(א) 71
 ם׳ 17 465 ס׳ 1(ב) 74
 466 ס׳ 3 486

470 
 ס׳ 18
 ס׳ 27

 0׳ M 96 חוק הספנות (כלי שיטא יזשיד—«196
 85 ס׳ 54 499

85 
 ס׳ 52
 ס׳ 78

 ס׳ 79 85 חוק הערבות, תש׳׳י—1950
 ס׳ 80 85 ס׳ 3 513—514

 ס׳ 81 85, 97, 98, 100, 101, 474, ס׳ 7 75
 511 ס׳ 9 77, 78

 85 ס׳ 10 76
85 

 ם׳ 82
 ס׳ 83

 ס׳ 84 85 חוק השבות, תש״י־—1950
 ס׳ 85 103, 104 444 171—172

 488 חוק השבות (תיקון מה׳ 2), תש׳׳ל—970
96 
96 

 ס׳ 87
 ס׳ 88
 ס׳ 89

444 

488 
96 
96 

 ס׳ 87
 ס׳ 88
 ס׳ 89

 ס׳ 90 115 חוק השופטים, תשי׳׳ג—1953
 ס׳ 91 100, 111 0׳ 5 191
 ם׳ 92 456—489 ס׳ 6 191
 191 ס׳ 93 456, 466, 469—471, 473 ס׳ 7 191

 ס׳ 94 473, 476—481, 487
 ס׳ 95 459, 467, 469, 487, 489 חוק השכירות והשאילה, תשל׳׳א—1971

 ס׳ 96 468, 471, 473, 483 ס׳ 1 471
 ם׳ 97 465, 471, 487 ס׳ 4 121, 123

 ם׳ 98 105 ס׳ 22 95, 96, 98, 99, 100, 488
 85 ס׳ 31 467

486 ,459 
 ס׳ 106
 ס׳ 107

 ס׳ 160 26 חוק השליחות, תשכ׳׳ה—1965
 ס׳ 165 460 ם׳ 1 16, 297
 ס׳ 2 16, 30

 חוק המשכון, תשב״ז—1967 ם׳ 3 19, 276
 ס׳ 1 463, 499 ם׳ 6 19, 29, 30

 ס׳ 2 111, 351 ס׳ 9 499
 ס׳ 3 95, 97, 98, 99 ס׳ 11 71, 77, 78, 499

 ס׳ 4 111, 352 ס׳ 12 499
 ס׳ 5 351 ס׳ 14 19
 ם׳ 9 111, 112, 114 ס׳ 15(ב) 29
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ת ק י ק  דברי ח

 חוס יסוד: הממשית
 0׳ 42 327

 חוק יסוד: משק המדינה
 ס׳ 1 310—349
 ס׳ 3 311, 331

 חוק יסוד: :שיא המדינה
 ס׳ 11 205
 ם׳ 25 327

 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ם—1959
 ס׳ 22 427
 0׳ 47(א) 438

 חוק לעידוד השקעות היו (תיהון מש׳ 14)
 תשל׳׳ז—1976

 ס׳ 20 א(3) 440

 חוק הרשויות המקומיות (כחירות),
 תשכ׳׳ה—1965

 0׳ 73 208

, ) ת ד ח י י  ׳r11p הרשויות המקומיות )הפנמה מ
 תשי״ז—1956

163 

 חוק השמירה על המקומות הקדושים,
 תשע׳׳ז—1967

167 

ה, תשכ׳׳די-1965 המי  חוק התכנון ו
320 

 0׳ 63(1) 482, 484
 0׳ 69 482, 484

 ס׳ 126(ג) 463
 ס׳ 488 459

 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ׳׳מ—1961
 ס׳ 61 81

 0׳ 88 498, 499, 502, 504, 506

 חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות),
 תשי׳׳ט—1959

 ס׳ 14 80
 ס׳ 6! 80

 חוק לתיקון דיני עונשיו (בטחון המדינה
 יחשי חוץ וםודות רשמיים), תשי׳׳ז—1957

 0׳ 2 234, 259, 260
 סי 23(ג) 166
 ם׳ 27 405

 ס׳ 31 234, 407
 ם׳ 42 397

 חוק לתיקון דמי עונשין (עבירות זנות),
 תשכ׳ש—1962

264 

 חוק לתיקה סדרי השלטון והמשפט,
a—197תשל״ב 

 ס׳ 15 235

 חוק זכיין צינור הנפט, תשכ׳׳ח—1968,
 תופפת א

484 2 '0 
484 6 '0 

 חוק הוזה עבודה, תשכ״ח—1968
 ס׳ 13 123

 חוק חוזה קבלנות, תשל״ד—1974
 0׳ 2 499
 ס׳ 5 499
 ס׳ 10 26

 חוק חינזך ממלכתי, תשי׳׳ג—1953
184 

י זיג, תשל״ג-&197  חוק יחסי ממון כין מ
297—295 ,267 

 ס׳ 3 300—301
 ס׳ 4 298

 0׳ 5 298, 299, 302, 305
 ס׳ 7 302
 ס׳ 6 299
 ס׳ 11 303

 חוק לתיקון פקודת מס הכנפה (מם׳ 22)
 תשל״ה-&197

 ס׳ 9(14) 344
 ם׳ 85(א) 316
 0׳ 85(1)(א) 316

 חוק יכדד: הכנסת
184 
227 44 '0 
 ס׳ 45 327
 0׳ 46 327
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ת לכרך ז׳  מפתחו

 היק משק המדינה (הוראות מעבר),
 ס׳ 1 325
 ס׳ 2 325

ה תשכ׳׳ח—1968 ר  חוק ניירות ע
336 
 0׳ 8 318

ם מאושרים), י ל ע מ  חוק הילווה מוחין (
 תשל׳׳ד—1974

 D׳ 2 438
 ס׳ 9(א) 438

 הוק מילווה חסכון, תשל״ד—1973
427 

 חוק עבודת נשים, תשי״ד—1954
 ס׳ 2 186
 ם׳ 3 186
 ס׳ 4 186
 ס׳ 5 186

 חדק עידוד התעשיה (מיםימ), תשע׳׳מ—1969
 0׳ 2 436
 ס׳ 19 435
 ס׳ 50(א) 426
426 

 חוק עידוד התעשיה (מיסים) (תיקון כשי 4)
 תשל״ה—1975

426 
 0׳ 4(א) 436
 0׳ 7(א) 437
 ס׳ 7(ב)(3) 436

 הוי, רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)
 (תיקון) תשל״ד,—1975

85 

 חוק רשות השידור, תשכ׳׳ה—1965
 ס׳ 32(א) 319

 חוק שיווי זכויות האיצה, תשי׳׳א—1951
 ס׳ 3(ב) 454

 הדק שפוט כתי דין רבניים (נישואיו ונרושין),
 תשי׳׳ג—1953

444 ,186 

 חוק שרית התעסוקה, תשי׳׳ט—1959
 ם׳ 42 185

ת ו ד ו ק  פ
ן ערים, 1936 י  פקודת מ

 ס׳ 32 320

 חוק מילויה הפכין, תשל״ו—1970
427 

 חוק מילווה מלחמה ומימון רכש,
 תשל׳׳די-&197

423 
 ם׳ 2(ג< 438
 ס׳ 17(10) 437
 ס׳ 88(א) 425
 ס׳ 128 433

 חוק כדםי מכס יכלו (שינוי תעריף),
 תש׳׳ם—1949

 ס׳ 2 325 326
 0׳ 3 328

 חוק טס מעסיקים, תשל״ה—1975
427 
 ס׳ 1 427

» עיזבון, תש״ט—1949  חיק ג
 0׳ 4 299

 חוק מש ערד מוסף, תשל׳׳י—1975
 ס׳ 2 329
 ס׳ 3 329
 ס׳ 4 329
 ס׳ 5 330
 ס׳ 34 330
331 48 '0 
 ם׳ 49 331
 ם׳ 58 331
 ס׳ 127 331
 ס׳ 142 331
 ס׳ 145 330

 חוק מס שכח מקרקעין (תיקון מסי 6)
 תשל״ד!־-1975

 ס׳ 48(א)(3) 316

14 



ה ק י ק  דברי ח

 כקורת המכס (:וסת חדש), תשי״ז—1957
 ם 40 185
 ס׳ 41 185
 0׳ 42 185

 פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת,
 תש׳׳מ—1949

 ס׳ 30(א) 535
 ם׳ 30(ג) 536

, תשל״»-1971  כק\דת הכדבטרה (נוסח הרע)
 ם׳ 85 185
 ם׳ 87 185

G19&—תשכ״ח , ש ד  )פקודת הנזיקין (נוסח ח
 ס׳ 29 71, 500, 505

 ם׳ 31 71
 ס׳ 48 478
 ס׳ 49 505
 ם׳ 63 459
 ס׳ 6ל 71

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נופח חדש),
 תשכ׳׳ם—1969

 ס׳ 29 484
 ם׳ 30 484

 פקודת העדה הדתית (המרה), 1927
 ס׳ 2 445

 0׳ 4 448, 449

iixví—פקודת העיריות (נופח חדש), ,•זשכ״ד 
 ס׳ 250 319
 ם׳ 251 319
 ס׳ 258(א) 319
 ס׳ 274(ב)(א) 319
 0׳ 273(א) 320

 פקודת העתדנות, 1933
 ם׳ 6 386

 ס׳ 19 387, 388, 390, 397
V 396, 397 23 ס׳ 

382 

 פקודת הפרשנות (נופח הדש), תשכ׳׳ד—1964
 ס׳ 20 339

 0׳ 42 99, 100
 0׳ 54 519, 520
 0׳ 55 520, 524
8C5—532 0 56׳ 

 ם׳ 57 510, 513, 514, 521, 529
 0׳ 58 78

 ם׳ 62 519

 פקודת הבנקיפ לאשראי, 1929
 ס׳ 3 89
 ס׳ 5 89

 ס׳ 7 89, 97, 100, 103

 פקודת הדרכיפ ומפילות הברזל
 (הננה ופיקוח) 1943

 0׳ 6 484

 פקודת החוק הפלילי, 1936
244 ,243 ,236 235, 

239 ,238 235, 
250 ,239 ,238 235, 

259—257 ,253—251 ,234 233, 
252 251, 

,249 ,248 ,247 ,245 ,234 233, 
260—257 ,256 252, 

,258 ,257 ,253 ,252 ,234 233, 
263 

263 252, 
263 ,252 241, 

418 
408 ,407 397, 
414 ,397 396, 

407 
385 
264 
243 
419 
407 
242 
243 
240 

254 ,243 
243 
243 
243 
243 

23 
24 
25 
29 
30 
31 

 0׳ 34

35 
36 

 49( ב)
59 
60 
77 

131 
163 
174 

 179(א)
101 
214 
222 
243 
238 
305 
313 
320 
322 

 פקודת המ־עצות המקדמיות (נוסח חרש),
 תשכ׳׳ד—1957

 ם׳ 14 319
 ס׳ 17 319

15 
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ת לכרך ז׳  מפתחו

 ס׳ 64 519 ם׳ 164 322
 ס׳ 68 74, 80, 519 ס׳ 170 346
 ס׳ 86 24 ס׳ 179 323
 ם׳ 214 337

 פקודת השטרות (נוסה הדש), תשכ׳׳ד—1964 ס׳ 245 310, 333—349
 ם׳ 1 24, 518 ס׳ 243 323

 ס׳ 6 523
 ס׳ 19 519 פקודת סדרי השלטון והמשפט,

 ס׳ 20 518, 520 ם׳ 5 325
 ס׳ 21 (א) 24, 519 ם׳ 6 311, 312—316, 325
 ס׳ 23 519, 520, 524, 525 ס׳ 9 187, 311, 326—328,

 ם׳ 25 509 ס׳ 11 181, 190, 380, 397
 ס׳ 23 517, 524, 525

 ס׳ 29 524, 525 פקודת סרטי הראינוע
 ם׳ 34 519 185
 ס׳ 38 519 ס׳ 6(ב< 404

 ס׳ 41 519
 פקודת פשיטת רגל, 1936

 ס׳ 3 285, 286
 ס׳ 25 74

 ס׳ 30 303, 304
 0׳ 33 307, 308

 ס׳ 35 285
 0׳ 37 280, 285
 0׳ 39 279, 280

 פקודת זיכיון החשמל (ירושלים), 1930
 0׳ 14 484

 פקודת חוק הקרקעות (תיקון), 1937
 ס׳ 9 97

 פקודת מש הכנסה, תשע׳׳ה—1965
 ס׳ 1 345 0׳ 42 287, 289, 290, 291, 301, 306

 ס׳ 5 346 ס׳ 43 286
 ס׳ 11 338 0׳ 47 74

 ם׳ 13 336 0׳ 50 285
 ס׳ 15 338 0׳ 96 292

 ם׳ 16 337, 338 0׳ 112 290, 307
 ס׳ 17 343 427

 ס׳ 42S 30 צווים
 ס׳ 34 430, 431 צו מס הכנסה (הנחה כמם על הכנפות חוץ

 ס׳ 35 430, 431 של תושבי ישראל), תשכ״ד—1963
 ס׳ 36 430, 431 337

 ס׳ 37 430, 431
 ס׳ 38 430, 431 צו מס הכנסה (הקלח ממיסי כפל),

 ס׳ 39 430, 431 תשכ׳׳ד—1963
 ס׳ 40 430, 431 337

 ס׳ 47(א) 429
ה מריבית פ מ ה (פטור מבט ה פ מ  ס׳ 97 333, 3,37 345 צו מפ ה
 ם׳ 121(ב) 427 על פקמן חופשי במטבע חוץ), תש׳׳ל-1970

 ס׳ 125 423 337
 ס׳ 126 423

 ס׳ 127 423 צו מפ הכנפה (פטור מגט על פקדונות נת׳׳ד),
 ס׳ 145 343 תשל״ו—1976

 ס׳ 161(א) 336 334

16 
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ה ק י ק  דברי ח

 תקנוה

ה (שע׳׳ח), 1345 נ מ  תקנות ה
187 ,182 

 הק׳ 87 410
 תק׳ 88 410

 תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),
 תשכ׳׳ו-«<19

166 

 תקנות נש הבנפה (פטור כטס על דיבידנד),
 תשכ׳׳ד—1966

336 

 תקנות מדר הדין האזרחי, תשכ״נ—1%3
504 
 תק׳ 361(1) 454

 תקנות שע׳׳ח (הסדרים העקבות שינוי שער
 המטבע), תשלי?—1975

326 

ת חוק  הצעו

 הצ׳׳ח חתיס (חלק כללי), תש״ל-1970
 ס׳ 12 126
 ס׳ 41 132

 0׳ 42 73, 78, 82

 צו מס הכנפה (פטור ממס על פקדונות תושבי
, תשכ״א—1961 ( ח  ח

337 

ו מס הכנסה (פטור ממפ על ריבית מאגרות  נ
 חוב), תשכ׳׳ג—1963

337 

 צו מש הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית
 על פקדון כמטבע חוץ של תושבי ישראל),

 תיטכ׳׳ג—1963
337 

 זדקוריש עד 48&1
 דבר המלך במועצה, 1922

 ס׳ 43 383
 0׳ 46 2*~28, 32, 149, 204, 491, 499

 0׳ 51 442, 452
 ס׳ 52 443, 452

 0׳ 54(1) 449
 ס׳ 55 444, 452, 455

 דבר המלך כמועצה (מקומות קדושים), 1924
190 

 הצ׳׳ח חוזה עבודה, תשע׳׳מ—1968
 ם׳ 3 123

 הצ״ח יחסי ממון בין בני זונ, תשב״פ—1969
 ס׳ 6 298

 הצ״ח יסוד: הכנסת (תיקון מפי 5), תשלי׳ג
531 

 הצ׳׳ה יסוד: החקיקה, תשל״ד—1974
 ס׳ 5 324

 0׳ 12 179, 324, 380
 0׳ 22 327, 328
323 ,179 

 דבר המלך במועצה(הגנה), 1937
182 

 דבר המלד כמועצה (תיקון), 1939
446 ,442 

 המגילה
 0׳ 36—45 202—215

201 
204 
204 
204 
20J 

 ס׳ 168
!so ס׳ 
 ס׳ 389
 ס׳ 622

 ס׳ ע16

 הצ׳׳ח יסוד: זבויות האדם והאזרח,
 תשל׳׳ג—1973

200—155 
 חוק האגודות העותופניות, (1909)

 ס׳ 3 415

17 



ת לכרך ז׳  מפתחו

 הצ׳׳ח לביטול דינים עותומנייש, תשל״ב—1971 הצ׳די לתיקון פקודת מש המשה (מם׳ 4
 תיצל״ו—1976

 ס׳ 6 338

 דצ׳׳ח דש ערף מוסף, תשל׳׳ה—1975
 ס׳ 2 328
 ס׳ 3 328
 0׳ 5 329

213 
204 

 ם׳ 1

 הצ״ח לעידוד השקעות הון (תיקון מש׳ 14),
 תשל׳׳ו—1976

 ס׳ 6¡(ב) 441

, ת ת ב  הצ״ח לתיקון דיני פשיטת רגל ופירוק ח
 תשב׳׳ה—65&1

290 

18 



ם י נ י י נ ע ח ה ת פ  מ

 אקטיביסטית, 189
 מאופקת, 189

 ביטול תשלומים מיםיים, 316—315
 הטלת תשלומים, 5!3 327—326, 330—327

 הליך שפוטי, 182-183
 הנחות ממם, 346—343

 הקלות במס הכנסה, 343—342
 הקלות במם, 339—333 346—383

 הקטנת מם ערך מוסף, 325
 הפלות — איסור עליהן, 358

 התנגשות בין חוק יסוד: משק המדינה —
 לחוקים רגילים, 325—323

 חוק יסוד: משק המדינה והסמכות להתקין
 תקש׳׳ח, 328—326

 ויתור על מהסים, 332, 339—336 346
 זכות

 אבסולוטית בהצ״ח: יסוד זכויות האדם
 והאזרח, 539—544

 אדם ואזרח
 — מגילת, 208—155

 — תפקידה החברתי, 160
 — מעמדן הנורמטיבי, 173—160

 — שאין לפגוע בהן אלא על־פי חוק,
167—168 

 — אלא לצורך מטרות מסוימות, 169—
168 

 להפגין ולהתקהל, 195
 לשוויון בפני החוק, 199

 עמידה של משלם מיםים, 349—347
 חוקיות מס השבחה על חריגה מאחוזי בניה,

320—322 
 חירות אדם — הגבלתה על־ידי משפם, 358

 חופש המחקר והיצירה, 167—166
 חוקה, 155, 159, 173, 181

 יחס בין מוסר לבין משפט נוהג, 359—355
 מבחן

 איזון האינטרסים, 120—417, 413
 וודאות קרובה — מרכיביו, 421—420,

358—103 

ת ו ח ו ט ני ב  די
 בעל חוב — סוגיו, 499
 זכות עכבון, 505—497

 זכות׳״עכבון אנגלית, 508
 חיוב בלתי קצוב — עכבון להבטחתו, 507—

497 
 הכעיתיות שהוא מעורר, 505—501

 נכס מעוכב — סעדי בעליו, 507—505

קה ני חו  די
 אגרה, 316—312

 שינוי שיעורה, 314
 אוצר המדינה, 319—317

 אסכולת מארבורג, 230
 בחירות עליפי מודד ארצי, 537—534

 שיטה מעורבת ארצית, 538—533
 שילוב השיטה האזורית והארצית, 534—

533 
 ביטוי חופש 197—196, 169

 בפסיקת ביהמ״ש העליון, 421—375
 במשפט התחוקתי הישראלי, 381—379

 מקומו בפסיקה, 391—381
 הגבלתו, 387—382 391—7(»

 העדר התיחסות אליו, 421, 406, 403
 דיכויו, 381

 העולה כדי לשון הרע, 385—382
 המתיחס לתרמית או לפעולת בית המשפט,

382—383 
 המוגן הגנה החלטית וחד משמעית, 411—

407 
 שלא זכה לכל הגנה, 411-413

 תוכן, 410
 ביקורת פרלמנטרית

 על תשלומים מיסיימ הנקבעים בתקנות,
316—323 

 על מערכת המיסים, 316—323
 ביקורת שיפוטית, 192—173

 מעלותיה ומגרעותיה, 178—174
 מאפיגים צפויים של מנגנון — 192—189
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ת לכרך t׳  מפתחו

 הצעה בלתי חוזרת, 143—141
 חזרה ממנה, 145—141

 לציבור, 144—143
 חופש החוזים, 136

 חיוב חוזי, 120
 טרום חוזי, 120

 חבות נזיקית, 127
 טריטוריה חוזית, 134

 חופשית, 134
 כפיה, 147

 משא ומתן, 133—124
 טרום חוזי, 124

 ניהולו ללא בוובה להתקשר בחוזה, 138
 אי גילוי פרסים במהלכו, 140—138

 ואשם בהתקשרות, 133—126
 הום לב במו״מ, 145—144, 148—118

 העדר, 148—136
 משמעות הדרישה, 121—130

 ודרך מקובלת, 124—121
 עקרון חולש ושיורי, 148—146

 החלתו, 136—133
 תקנת הציבור, 147

 דיני יושר, 196—497
 סעד שביושר, 493—492

 סמכות בית המשפט כמקור לו, 496—
490 

 דיני עונשין
 אחריות סולידרית, 226—225, 239

 של קושרים — מול אחריות סולידרית
 של שותפים עקיפים, 236, 238, 233
 אחריות פלילית של כל קושר — לעומת

 אחריות פלילית של שותפים, 239
 הסתה לקשירת קשר, 250

 הה תה, 233, 252
 מהות השותפות, 243, 260, 262

 מבצע עיקרי של עבירה, 262—261
 בסידן פלילי, 251, 252, 260

 קשר פלילי
 מול השותפות לדבר עבירה, 232—265,

244—250 
 עבירה מושלמת, 281

 עבירה קורלטיבית, 242, 251, 254, 263
 קש־רת — 233, 284, 240, 252, 255, 260,

263 
 יחם בינו לבין שידול, 232, 238—236, 289,

244 ,245 ,232—284 ,287 

 ההסתה האוביקםיבי, 393—391
 הכמות המספקת, 417

 המטרה, 312
 הנטיה הרעה, 417—413

 הסיבות לדחייתו, 398—395
 ההכנה הקרובה והמידית, 470, 417, 413

 ליברליזם, 337
 מיםי כפל, 337

 מיסוי רווחי נת״ד, 347—344
 מוסר — אכיפתו בחברה מתירנית, 363—

353 
 נורמה בסיסית, 230

 עקרגן ״אין מס ללא יצוג״, 310
 סמכות לקביעת שעורי מם ערך מוסף,

328 —331 
 ערכי יסוד, 189

 פטור רווחי נת״ד, 245
 פטירת טובין ממס ערך מוסף, 330
 פיקוח על תקציב המדינה, 332—331

 תחיקתי על מערכת המיסוי בישראל,
310—319 

 פטורי מס, 334—333, 336—346
 קלזן הנם — חייו ומשנתו, 232—223

 שלטון החוק, 188
 שריון החקיקה, 177

 הצורך בה, 188—180
 הסדר אלטרנטיבי לה, 189

 שוויון האשה, 186
 תקנות לשעת הרום

 תקפן, 340—341
 שימוש חוזר בסמכות לחקיקתן, 340—

341 
 תקציב המדינה — מסגרתו החקיקתית,

331 —332 
 תקציר ״הוצאות המם״, 332

 תשלומי חובה, 312
 תשלומים ממשלתיים, 315

 תשלומים מיסיים ששיעוריהם לא נקבעו
 בגוף החוק, 322

 דיני חוזים
 אוטונומית הרצון, 118
 אשם בהתקשרות, 133

 ביטול, 147
 הצהרה רשלנית, 139

 הטעייה, 139, 147
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 מפתח העניינים
 ו

 דיני כדטעתה
 אפוטרופסות על קטינים מוסלמים, 452

 התאסלמות יהודי — תקפה המשפטי, 445—
447 

 התיהדות מוסלמי — תקפה המשפטי, 447—
445 

 המרת דת, 146—445
 עדה, 449, 447—446

 כפול דת, 449—442
 מומר — מעמדו, 145—442

 מבחן האפקטיביות, 444
 משמורת קטינים, 455—453

 סמכות השיפוט בענין כפול דת, 158—451,
442-̂ 144 ,447 

 עקרון טובת הקטין, 444
 תביעת מזונות, 451

 דיני •גיטרות
 אוחז כשורה, 531, 526—515, 510, 506

 רגיל, 531
 המחאת זכויות, 528

 חזות כהיסב, 528—526
 חבות הגבוי, 531

 הערב, 531
 מינימלית, 511—509
 מעין היסב, 512—511

 וערבות שלהם בדין הישראלי, 515—517
 מעין אוחז כשורה, 526—529

 מםמד סחיר, 536—529

 בדטפט כזםתרי
 איזון משאבים, 304—303

 בין פושט רגל לבין בן זוגו הגרוש, 306—
305 

 נפרדים, 306—305
 מחמת מיתה — בין אדם לבין בן זוגו

 פושט הרגל, 309—306
 בני זוג

 יחסי ממון ביניהם בפשיטת רגלו של אחד
 מהם 266—309

 יחסי ממון ביניהם באשר החיב נפטר
 יעזבונו מנוהל בפשיטת רגל, 298

מ  הענקת מתנות ביניהם, 9
 קשר של שליחות ביניהם, 298

 יחסי ממון ביניהם כשנישואיהם הופקעו
 לפני פשיטת הרגל בגרושין, 297

 ביטול מתן דין בכורה במירמה, 286, 301

 יחם בין הנסיון לקשור קשר לבין הנסיון
 לשדל, 235—232, 241

 נסיון לקשור — 234—233, 244 , 247, 248,
256 ,251 

 ~ ענישתו, 252—232
 קשירת קשר —

 מול ביצוע בצוותא חדא של העבירה
 מטרת הקשר, 236

 מול סיוע לדבר עבירה, 236, 265
 שיחל, 246, 249, 257

 ענישת — 252
 נסיון ל — 246, 247—«24, 256—257, 262

 מושלם לעבירה, 246, 249, 250, 260
 לעבירה נשוא הקשר, 250

 כגעיז חוזה
 ביטוח, 63

 דיני עשיית עושר, 70
 הרהורים על — 153—149

 דין קונטיננטלי, 152—149
 אנגלי, 150—149

 התעשרות שלא כדין, 151—150
 התחייבות מכללא, 72
 חוב, 69, 77, 81—80

 חברו, דין הפורע אותו, 3»-66
 למזונות, 79
 חיוב, 74—73

 מעין חוזי, 70
 שאינו גובע מחוזה, 150

 חכירה, 152
 משפט מקובל, 70

 מתנדב, 72—71
 מי פוחד ממנו, 83—66

 מתערב, 71
 מם שבח, 68

 משפט אנגלי, 82, 66
 פרטי, 71
 מיטיב, 71

 נכס, 81
 נזיקין, 79—78

 נזק, 71
 ממון, 71

 נושה, 75—74
 פעולה משפטית, 149

 פיצויים, 71
 פרמיה, 68

 צדק, דיסטריבוטיבי, 71
 שטרות, 75
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 משותפים, 283—281
 שהוצאו מן המאסה על ידי בן זוגו של

 החייב, 281—275
 נכסי בני הזוג שניתן לצרפם למאסה,

282—291 
 נכס בר איזון, 305-306
 סוברוגציה ראלית, 298

 עזבון סולבנטי, 309—308
 אינסולבנטי, 309—308

 עקרונות מעין חוזיים כלליים, 288—287
 עיסקאות שלא בתמורה בין החייב לבין בן

 זוגו, 301
 בתמורה בין החייב לבין בן זוגו, 302—301

 פחת מואץ, 435
 רווחים מחולקים, 425—423, 431—421

 בלתי מחולקים, 425—423, 431
 רכישות שנעשו לפני כניסת חוק יחסי ממון

 בין בני זוג לתוקף, 296
 אחר כנ־סת חוק יחסי ממון בין בני זוג

 לתוקף, 296
 ראיה פוזיטיבית, 270—268
 שותפות אוניברסלית, 296

 בן הזוג לחובותיו כלפי צדדים שלישיים,
292—293 

 בהתחיבות במצבים רגילים, 294—293
 מיוחדים, 295—294

 שאין עמה שותפות בנכסים, 294
 שיתוף שוויוני, 275—274

 נכסים, 269—268, 271, 301—298, 303
309 

 שיטת הפרדת המשאבים, 299
 תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג על

 אדם וידועתו בציבור, 300

 נלצפמ עכריי
 אסמכתא, 51

 בעלות, 61
 אסכולה הסטורית, 80

 גישה דוגמטית, 55—54, 28
 הסטורית, 38 55—54

 השוואתית, 38
 ערכית, 38

 גמירת דעת, 63—62
 דיני נזיקין, 63—62

 חיובים, 53
 קנין, 53-63

 תורה, 39—38
 ישראל, 38

 ביטול הענקות, 286, 291—290, 301
 הגבלות על, 290—286

 המחאות חיובים, 291—290, 301
 בעלות יהודית, 286
 נחזית, 280, 301

 המחאת זכויות לפי חוזים, 291
 הוכחת חיובים המגיעים לפושט רגל, 290
 הוכחת חוב בפשיטת רגלו של בן הזוג, 304

 המשך הסטטוס קוו, 297—295
 הרמוניה מטרימוניאלית, 272, 276

 חלקיהם היחסיים של בני הזוג במושאי
 השיתוף, 274—272

 חסינות הצד השלישי, 279
 זכויות נקיות מצדדים שלישיים, 276—275,

280 
 חוק של אליזבט, 292, 301

 חובותיו של פושט הרגל — בן זוגו השותף
 להם, 295, 292

 חיוב אובליגטורי בין בני זוג או יורשיהם,
298 

 חובות מועדפים, 307
 נדחים, 317

 טריפת נכסים מידי צדדים שלישיים, 282
 נכס בני הזוג, 292

 יחסים בין החייב לבין בן זוגו, 274, 268
 כוונת שיתוף, 273

 מס
 העדפה, 435

 הטבות — 445—440
 מוקטן, 433

 העדפתו לחברות, 427—426
 על חברות הגבוה מהמס המירבי על היחיד,

426—429 
 — מירבית על דיבידנד, 431

 — תמריצי, 438
 מיסוי

 הכנסות מיוחדות, 435—433
 דיבידנד, 438, 433

 חברות מועדפות, 444—435
 — תעשיתיות, 438—435

 חברות — הנימוקים לשינויו, 424
 חברות בעלות מפעלים מאושרים, 441—

435 
 — ערב הרפורמה, 423

 מילווה חובה, 440
 רווחי הון, 433

 נכסים אישיים, 281
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 ״לטובת מישהוא״, 160—489
 ישל מישהוא״, 160—489

 מיקומה במקרקעין הכפופים, 170—469
 בתור הסדר כובל, 470

 איתורה, :47—470
 איסורה, 473—471

 כינונה
 ע״י הסכם, 175—474

 צוואה, 176—475
 פסק דין, 476—475

 רכישתה מכוח שנים, 477—476
 כינונה ע״י מעשה מנהלי, 482

 החזקתה, 181—478

 תקופת השימוש הדרושה לרכישתה, 481
 מגבלות הבעלות, 185—483

 פרטית, 485
 ציבורית, 485

48  כינונה לטובת הציבור, 482̂-
 לסוג בני אדם, במיוחד, 486—485

 תחליפיה, 476
 מניעת רכישתה מכות שנים, 187—486

 ומירשם, 487
 עבירותה בין החיים ומחמת מיתה, 487-488

 מכוח שנים, 477—476
 שימוש בה, 477

 זקיפת תשלומים, 18
 זכאי, 462—461

 זכות קנינ׳־ת, 465—463
 אקוויטבילית, 23

 חכירה, משכונה, 87, 97, 103, 105
 בעלות, 88

 משכונה, 95
 חובת הגילוי, 20

 השבה, 114—112
 חיוב, 59

 החד׳
 לטובת אדם שלישי, 19, 18

 בטל, 19
 חיובים חילופייס — בחירה ביניהם, 28

 חובה אובליגטורית, 465
 חופש עכוב, 469—465

 חכירה, 95
 תקופת, 93

 — לדורות — למטרת מגורים, 117—84
 משכונה, 38 96, 150

 הלכה, 37—34, 56—45, 64—61
 פסיקתה, 56

 זכות קניניח, 61
 זרם קונסרבטיבי, 56

 חזקה, 61
 מחקר המשפט העברי

 מהותו ומטרותיו, 65—34
 הגדרתו, 38—36

 דוגמטיקה והסטוריה בו, 45—38
 ביקורת של, 64—47

 דוגמטי, 47
 הםסורי חיצוני, 48—47
 הסטורי פנימי, 47—48

 אוביקטיבי, 55
 משפט פוזיטיבי, 60, 40

 קנוני, 53
 רומי, 53
 טבעי, 60
 נוהג, 60

 מציאות נורמטיבית, 47
 מציאות משפטית, 43

 עיון מסורתי, 47
 הםסורי, 55, 65

 פשיעה, 62
 קזואיסטיקה, 51

 רשות, 81
 רשלנות, 62

 שאילה, 53, 61
 שכירות, 53, 61

 תורת הקנין, 52

 מ־צזפמ פרמי
 אשראי, 89
 בטוחה, 87

 ביטוח נכס מוחכר, 114
 ביטול, 19—17

 הטעיה, 19—18, 26
 הפרה יסודית, 18—16

 חוזה, 26
 הרמוניה תחיקתי!/ 21

 ה• קש, 22
 הכתה — משפטי, 20, 26, 32

 הנאה מסוימת, 168—466
 הנאת נטילה, 471-472

 זיקת הבאה
 לטובת מקרקעין, 456-478

 שלא לטובת מקרקעין, 489—456
 זיקה
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 קוד סיביל, 34
 קודקס אזרחי־איטלקי, 34

 קודיפיקציה אזרחית חדשה — סיכוניה וסי־
 כוניה, 23—15

 קיזוז, 18
 שליחות, 27—18

 קודקס, 18, 21, 23, 25, 39
 תשתית יוריםפרודנטלית, 17

 מנהג
 מעמדו בתחום המשפט הציבורי, 225—201

 קיומו כמקור עצמאי למשפט, 203
ק ר טבעי למשפט, 210—207 מ  כ

 כללי מחיב, 209
 מגילה

 ביטולה, 225—213
 מעביד המנהג כמקור למשפט ממנה, 205—

203 
 משפט ציבורי, 207—205

 נוהג מקובל, 208

 פרשנות
 דיני התורה, 13

 דקדוקית, 7
 הגיונית, 7
 חוקים, 6

 חקיקה שיפוטית, 11
 מנהג היוצר דין, 9

 נאמנה, 15—14

 אפשרות, 150—95
 הגבלה על עבירותה, 95, 98

 במקרקעין, 96
 הסכם — ביטולו, 105
 טעות, 19—18, 26—25

 משותפת, 31
 כושר, 24

 כפיה, 19—18, 26
 לאקונה, 18, 23, 28—27, 32—30

 ליקויים, 15,18—13, 30
 לקוי בשכלו, 27

 שלא הוכרז כפסול דין, 27
 מוטב, 462—461

 מניעות, 27
 משכנתא, 84, 88—87, 93, 96, 97

 השפעתה על החכירה, 150—125
 הםכש — 103—105, 109,114

 על דירה — מימושה, 118—117
 משכון, 111

 חוזה — 87—85
 משפט אנגלי, 19, 28—26, 31

 קונטיננטלי, 23
 גרמני, 18
 מקובל, 25

 נושה, 25
5ÍSנטל , 

 עצמאות החוק, 19, 26—25, 28, 31, 33
 עושק, 19—18, 26

 פע!־לה משפטית, 13, 29—28
 של קטין, 27

 תיקון טעות

 ב״רשימת הפרסומים של פרופ׳ גד טדסקי״ משפטים ז (1), בעמי ד, שירה 9 מלמטה
 נדפס 1966 וצ״ל 1964.

 באותה רשימה, בעמ׳ ז׳, שורה ראשונה מלמעלה, נדפס הרבעון וצ״ל הרעיון.
 במאמר של פרופ׳ טדסקי, ״זיקת הנאה שלא לטובת מקרקעין״ משפטים, ז(3) 456,
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