
 זאב פלק ז״ל - רשימת פרסומים

 ספרים

 דברי תורה עד תומם, (תשנ״ח), 500 עמוד.
 דיני נישואין(תשמ״ג), 178 עמוד (בחינת דין הנישואין המצוי לאור עקרונות הדין

 הרצוי והצעות לתיקון הפרצות).
 דת הנצח וצורכי שעה: על הדינמיות של ההלכה במחשבת ישראל והשוואת

 ההלכה המשפט הקנוני והדין המוסלמי ביחס לשינויים(תשמ״ו), 146 עמוד.
 הלכה ומעשה במדינת ישראל(תשכ״ז), 72 עמוד.

 מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני(1971-1969), 378 עמוד(תיאור דיני ישראל,
 כפי שנהגו למעשה בימי הבית השני).

 נישואין וגדושים; תיקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת (תשכ״ב)

 140 עמוד (בדיקת תיקונים שנתקבלו במשפט העברי באירופה המערבית בימי
 הביניים ואת יחסם לסביבה הנוצרית החיצונית).

 סידור קטן - תפילות אישיות (1993) 40 עמוד.
 ערכי משפט ויהדות. לקראת פילוסופיה של ההלכה (תש״מ) 193 עמוד (דיון ערכי/

 פילוסופי בדיני ישראל ובפסיקה היהודית במרוצת הדורות).
 תביעת גירושין מצד האישה בדיני ישראל (תשל״ג), 123 עמוד (דיון בבעיות של

 דיני המשפחה היהודיים על רקע צרכי העולם המודרני).

 מאמרים

 ״אומנים ואמנה״ תרביץ כח (תשט״ז) 251-253.
 ״איש על העדה״ תודת חיים מד(תשכ״ח); פתחים ג(תשכ״ח).

 ״בין ישראל לעמים״ מהלכים ו(1972) 47-41; פתחים כב (תשל״ב) 42-38.
 ״דת ודמוקרטיה״ פתחים כו(תשל״ג) 35-31.

 ״דת ומדינה בישראל״ שיח מישרים כד(993!) 65-25.

 ״דתות וזכויות האדם״ שיח מישרים כג(1992) 17-14.
 ״האחריות ההדדית במקרא ובאגדה״ תרביץ ל(תשכ״א) 20-16.

 ״האסורים לבוא בקהלי׳ בית מקרא סב(תשל״ה) 351-341.
 ״הברית הבלתי פוסקת״ הגות המקרא ב(1976) 221-209.
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 משפטים ל תשנ״ט

 ״ההלכה בחברה המשתנה״ הכינוס השנתי למחשבת היהדות: מחקרים
 לד׳ קוטלר(תשל״ו) 245-234.

 ״ההלכה ודעת הקהל״ הכינוס השנתי למחשבת היהדות: יהדות בחברת ימינו
 (תש״מ) 135-131.

 ״היסודות העיוניים של הלכות תשובה״ הכינוס השנתי למחשבת היהדות: תשובה
 ושבים(תש״מ) 22-15.

 ״הלכות גרים הראשונות״ סיני צא(תשמ״ב) 48-44.
 ״המורדת על בעלה״ סיני מט(תשכ״א) 188-183.
 ״המסורת בתורה״ הגות במקרא(1974) 208-203.

 ״המצווה והמצווה״ פתחים לו(תשל״ז) 5-2.

 ״המשפחה בחברה שבתמורה״ הכינוס השנתי למחשבת היהדות: משפחות בית
 ישראל(תשל״ג) 363-357.

 ״המתירנות כשיטה פילוסופית ומשפטית״ פתחים מג(תשל״ח) 54-52.
 ״הנשיאים והלוח״ סיני נד(תשכ״ד) 342-341.

 ״הערה״ תרביץ לה(תשכ״ו) 193.
 ״הערה למדרש״ סיני נב(תשכ״ג) 329-327.

 ״הערות לפרשות יתרו ומשפטים״ דיני ישראל ב(1970) 33-29.
 ״הפרדה בין דת ומדינה ופתרונות אחרים״ כרך לנדוי(1955) 867-863.

 ״הקניין הרוחני בדיני ישראל״(1947) 20 עמודים.
 ״הרקע ההיסטורי של הליכות נוכרים״ ציון מד(תשל״ט) 567-65.
 ״התושב מול הרשות המקומית״ הפרקליט כ(תשכ״ד) 402-397.

 ״התנאי במשפט המקראי״ תרביץ לח(תשכ״ט) 321-318.
 ״זכויות האזרח בישראל הקדומה״ זכויות האדם ביהדות (עורך: ג׳ פרישטיק,

 תשנ״ב) 231-227.
 ״זכויות האישה בהלכה״ פחחים לד(תשל״ו) 47-45.

 ״זכות אבות בספר יחזקאל״ בית מקרא יז(תשל״ב) 397-393.
 א.א. אורבך ״חז״ל״ קריית ספר מו(1971) 22-15.
 ״חירות ויהדות״ הגות במקרא ג(1980) 224-217.

 ״חכמים עשו צדק לנשים״ כרך פנינה רפל(1989) 196-191.
 ״יחסי ממון בין בני זוג בישראל״ עיוני משפט ג(תשל״ב) 848-829.

 ״יחסים בינלאומיים במזרח הקדמון״(1950).
 ״ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד״ תרביץ יג(תשי״ב) 15-9.

 ״ירמיהו והנישואין״ בית מקרא טו (תש״ל) 440-431; עיונים בספר ירמיהו

 (תשל״ב) 151-127.
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 משפטים ל תשנ״ט זאב פלק ז״ל - רשימת פרסומים

 ״כוחה דהתרא״ טורי ישורון יז(1971) 13-5.
 ״כי חלל יהודה קודש ה׳״ עיונים בתרי עשר(1981) 384-363.

 ״כללי פסח״ תודת חיים 100 (1982) 14-11.
 ״כעין דיני מסחר בהלכה״ דיני ישראל א(תש״ל) 60-53.

 ״כתבי הקודש מטמאים את הידיים״ סיני קו(תש״נ) 95-94.
 ״כתיבת דברי נבואה״ בית מקרא יד (תשכ״ט) 36-28; עיונים בספר ישעיהו

 (תשל״ו) 77-67.
 ״לבעיית הגיור״ טורי ישורון יג(1970) 8-5.

 ״להוציא מליבם של בותוסים״ סיני פד(תשל״ט) 91-89.
 ״להתהוות פרשת משפטים״ הגות המקרא ד(1984) 204-200.
 ״מאבקו של יעקוב אבינו״ בית מקרא לב(תשמ״ז) 205-202.

 ״מבנה פרשת ״אלו הדברים״״ כדך ח.מ. גבריהו(1989) 77-74.
 ״מגמות בדיני גרות״ שנתון המשפט העברי א(תשל״ד) 183-179.

 ״מהו הישר בעיני ה׳״ בית מקרא לז(תשנ״א) 89-86.
 ״מוצאן של שתי הלכות״ סיני מה(תשי״ט) 302-298.

 ״ממגילת המקדש והמשנה הראשונה״ סיני פג(תשל״ח) 41-30.
 ״מן הגניזה של קהיר״ סיני פה(1979) 149-145.

 ״ממשנת חסידים״ ספר זיכרון ב׳ דה ־ פריס(1969) 69-62.
 ״מן השירה המקראית״ בית מקרא לט(תשנ״ד) 89-85.

 ״מעמד האישה בקהילות אשכנז וצרפת״ סיני מח(תשכ״א) 367-361.
 ״מצבו החוקי של עיזבון המוריש״ הפרקליט ו(1949) 37-34.

 ״משמעותו של שפינוזה ליהדות״ פחחים לט(תשל״ז) 4-3.
 ״י.ד. גילת משנתו של ר׳ אליעזר״ קרית ספר מד(1969) 318-316.

 ״משפט״ לקסיקון מקראי(תשכ״ה) 625-610.
 ״משפט בבלי חדש בהלכה״ תרביץ לז(תשל״ח) 47-39.

 ״משפט המקדש והכהנים בהלכה״ דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

 (תשכ״ט) 109-105.
 ״נוכרי גר ותושב״ מהלכים ב(1969) 15-9.

 ״נישואין״ אנציקלופדיה מקראית כרך ה 863-857.
 ״נשואי פנים בישראל״ תרביץ לב(תשכג) 34-19.

 ״נשואי תערובת״ האנציקלופדיה העברית כו.
 ״על גזירות שונות בשבת ובמועד״ סיני פא(תשל״ז) 180-177.

 ״על היתר הנישואין״ הפרקליט כא(תשכ״ה) 151-148.
 ״על המנהג בשיפוט הרבני״ כרך ישעיה ליבוביץ(1977) 115-110.
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 משפטים ל תשנ״ט

 ״על הנישואין בהושע ובמלאכי״ בית מקרא םה(תשל״ה) 216-211.
 ״על הצעת חוק הירושה״ הפרקליט י(תשי״ג) 385-381.

 ״על הקהילה היהודית במשפט הגרמני״ סיני נ(תשכ״ב) 458-452
 ״על התפילה בדרש יעקוב אבינו״ פתחים מא-מב(1978) 27-26.

 ״על יהדות ואומנות״ דעות מא(תשנ״ג) 50-46.
 ״על לימוד התורה שבעל פה״ סיני פו(תש״ח) 173-167.

 ״על מדרש המשנה של רבי עקיבא״ מילת ב(1984) 96-93.
 ״על מונחי משפט״ סיני עז(תשל״ה) 21-17.

 ״על מעמד האישה בהלכה דעות מא(1972) 35-29.
 ״על פרשת בראשית״ בית מקרא מ(תשנ״ה) 253-249.

 ״על השכינה״ כרך פנינה סיוון(1989) 154-151.
 ״על השלום״ לבב שלם לזכר ש׳ ככרך(1971) 67-63.

 ״על התפיסה הקונסטיטוציונית היהודית״ סיני כז(תש״ח) 88-84.
 ״פורים דמוקפות״ סיני קד(תשמ׳יט) 288-287.

 ״פילגש״ אנצקלופדיה מקראית ו 457-456.
 ״פצוע דכא וכרות שופכה״ קורות הרפואה ז(1976) 2-1 ; 38-27.

 ״פרשת קדושים אתיקה ואסתטיקה״ בית מקרא לד(תש״ן) 143-138.
 ״צאן ברזל בתלמוד״ תרביץ כו(תשי״ז) 291-287.

 ״קטע חדש מתולדות ישו״ תרביץ מו(תשל״ז) 322-319.
 ״קירוב המוות בהסכמת החולה״ שיח מישרים כג(1992) 31-28.

 ״רישום נישואין בספר התושבים״ הפרקליט יט(תשכ״ג) 205-199.
 ״רפואת הגוף ורפואת הנפש״ דעות נד(1976) 351-349.

 ״שבט ושופט״ לשוננו ל(תשכ״ו) 247-243.
 ״שלום ויהדות״ פתחים מז-מח(תשל״ט) 53-33.

 ״שמות אלוהים בספר יחזקאל״ עיונים בספר יחזקאל(1982) 284-263.
 ״שתי מילים מלשון חכמים״ לשוננו מה (תשמ״א) 316-314.

 ״שתי תקנות קדומות״ דעות מו(תשל״ג) 58-56.
 ״תורה ועבודה וגמילות חסדים״ פתחים כג(תשנג) 10-6.

 ״תורה מן השמיים ומדע המקרא המודרני״ בית מקרא לח(1993) 114-105.
 ״תורה עם דרך ארץ בדורנו״ תורה עם דרך ארץ (עורך: מ׳ בתיאר, תשמ״ז)

.266-263 
 ״תקנות בנישואין וגירושין״ גיליון נאמני תורה ועבודה(מרחשוון תשנ״ד)31-27.

 ״תקציב המדינה וסמכויות המנהל״ הפרקליט יט(תשכ״ג) 38-32.
 ״תשובה ואומנות״ דעות מד(1975) 278-275.
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 משפטים ל תשנ״ט זאב פלק ז״ל - רשימת פרסומים

 ספרים באנגלית

H e b r e w L a w i n t h e B i b l i c a l Times; A n I n t r o d u c t i o n (Jerusalem, 1964). 

I n t r o d u c t i o n to Jewish L a w in the Second Commoawealth (Leiden, 1972-78). 

Jewish M a t r i m o n i a l L a w in the M i d d l e Ages (London, 1966). 

Religious L a w & Ethics ־ Studies in B i b l i c a l and R a b b i n i c a l Theonomy 
(Jerusalem, 1991). 

 פרסומים נוספים באנגלית

"Book Review - War in the Hebrew Bible - A Study in The Ethics of 

Violence by Susan Niditch" 10 J o u r n a l of L a w and R e l i g i o n (1993-1994), 

p. 273. 

"Book Review - What is 'Jewish Law'? A Review of Jewish Law: History, 

Sources, Principles - Ha-Mishpat Ha-Ivri by Menachem Elon", 11 J o u r n a l 
of L a w and R e l i g i o n (1994-1995), p. 465. 

"Jewish Family Law", in: I n t e r n a t i o n a l Encyclopedia of Comparative L a w 
(Vol 4, 1983), Ch 11, 64-102. 

"Jewish Law", A n I n t r o d u c t i o n to L e g a l Systems, (London, J. Derrett ed, 

1968), 28-53. 

"Jewish Religious Law in the Modern and Postmodern World", 10 J o u r n a l 
of L a w and R e l i g i o n (1993-1994), p. 465. 

L a w & R e l i g i o n ; The Jewish Experience (Jerusalem, 1981). 

"Mutual Obligations in the Ketuba" 8 215-7 ,(1957)/0״. 

"On Guardianship in Jewish Law" 14 Revue M a r o c c a i n e du D r o i t (1951). 

"Persons and Family", I n t e r n a t i o n a l Encyclopedia of Comparative L a w 

(vol. IV., 1973). 

"Rights and Autonomy or die Best Interests of The Child?", in: 

Children's Rights and T r a d i t i o n a l Values, (Dartmouth, Ashgate, 1998), 

p.111-117. 
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