
 מפתח המאמרים והרשימות לפי שמות המחכריס

 מפתח המאמרים והרשימות לפי שמות המחברים

ק של רשויות מם בהליכי חדלות פירעון 5^4 מ ע  אבךלהב ד׳, מ
 בנבנשתי אי, השלכות שיקולי ביטחון וקשרי חוץ על תחולת האמנות במשפט

p 2 2 1 א  ה
pn? 161 ה / שיקול הדעת של בית המשפט הגבוה לצדק — מ  בנתר א
 בן עתו הי, משפט פרוטוניה — הקדמה 5
י 131 / מיסוי ״מכירה״ הנובעת מאימת הפקעה — האם כ״הפקעה״  ברזלי א
 גוברמן שי, ספר אורי ידין 175
 גליקםברג די, דיני קיזוז ההפסדים השוטפים וכוונת המחוקק 531
/ מיצוע שבח המקרקעץ ופריסת רווח־ההק 371  גליקסברג ד
/ זכויות הםטוריות 193  גנז ח
/ רשיון כפייה בזכות יוצרים 251  דינשטיין א
 ויסמן י׳, מקרקעי ישראל 79

 זלצמן נ׳, אמרה בכתב לפי סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש] — שיקולי
 מדיניות משפטית מנחים בפירוש ההוראה 353

/ מינויים פוליטיים בביקורת שיפוטית 5«  זמיר י
 טדםקי ג׳, על השפעה בלתי־הוגנת בדין החתים הישראלי 517
פשק ב׳, נחום רקובר: אוצר המשפט — מפתח ביבליוגרפי למשפט העברי 393 י  ל
 סבה ל׳, שיפוט נוער — או שיפוט עבירותיו? 575
 סגל ד, על הזכות המוגנת בבג״צ, הזכות לדעת והאזנת סתר 59 5

i l 1 פרימר ד׳ יי, בתי המשפט ובתי הדין בצוותא חדא 
 רוטנברג בי, אי סופיותן של החלטות ביניים 3> 4
/ דיני חחים — מגמות והערכה ?3  רנד ש

 שטיין א׳, סעיף 10א לפקודת הראיות: פרשנותו הראויה ופסיקתו של בית־
5jî3 המשפט העליון 
 שטרן י׳ צ׳, רכישת שליטה בדרך של איסוף מניות 9( 4
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 מפתחות לכרך כ״א

 מפתח המאמרים והרשימות לפי שמותיהם

 אי סופיותן של החלטות־ביניים (בנימין רוטנברג) 463
 אמרה בכתב לפי סעיף 10 א לפקודת הראיות [נוסח חדש] — שיקולי מדיניות

 משפטית מנחים בפירוש ההוראה (נינה זלצמן) 353
 ביקורת ספרים: נחום רקובר: אוצר המשפט — מפתח ביבליוגרפי למשפט

 העברי(ברכיהו ליפשיץ) 393
(שלמה גוברמן) 175 ן די  ביקורת ספרים: ספר אודי י
 בתי המשפט ובתי־הדין בצוותא חדא (דב י׳ פרימר) 181
 דיני חוזים — מגמות והערכה (שירלי רנר) 33
ת ההפסדים השוטפים וכוונת המחוקק (דוד גליקסברג) 531 מ  דיני ק

p א ־חp על תחולת האמנות במשפט ה  השלכות שיקולי ביטחון וקשרי
 (אייל בנבנישתי) 221
 זכויות הםטוריות(חיים גנז) 193
 מינויים פוליטיים בביקורת שיפוטית (יצחק זמיר) 145
131 ( ד בתלי אהו ) י  מיסוי ׳׳מכירה״ הנובעת מאימת הפקעה — האם כ״הפקעה״
ד גליקםברג) 371 ו ד ) ן  מיצוע שבח המקרקעץ ופריסת רווח ההו
ק של רשויות מם בהליכי חדלות פירעון(דליה אבן־להב) 495 מ ע  מ
 מקרקעי ישראל(יהושע ויסמן) 79
 משפט פרוטוניה — הקדמה (הדסה בן עתו) 5
 משפט פרוטוניה — פסק הדין 11

 סעיף 10 א לפקודת הראיות ופירושיו: התפתחות חיובית או סכנה לעיוות דין?
 — סימפוזיון 325

 סעיף 10א לפקודת הראיות: פרשנותו הראויה ופסיקתו של ב־־ת המשפט העליון
 (אלכם שטיין) 325
 על הזכות המוגנת בבג״צ, הזכות לדעת והאזנת סתר(זאב סגל) 559
(גד טדסקי) 517  על השפעה בלתי־הוגנת בדין־החחים הישראלי
 רכישת שליטה בדרך של איסוף מניות(ידידיה צ׳ שטרן) 409
 רשיק כפיה בזכות־יוצדים (אורי דינשםיץ) 251
 שיפוט נוער — או שיפוט עבירותיו?(לסלי סבה) 575
ן?(אריאל בנדור) 161  שיקול הדעת של בית המשפט הגבוה לצדק — מה הדי
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכר ו

 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכרו
 (לפי סדר א״ב של שמות הצדדים)

 אולדק נ׳ ראש העיר רמת־גן(בג״צ 243/60)
513 ,496 

׳צ  אולפני הרצליה בע״מ נ׳ שר האוצר(בג׳
562 (292/78 

׳צ  אופנהיימר נ׳ שר הפנים והבריאות(בג׳
171 (295/65 

 אופק נ׳ טוריקאן(ע״א 821/77) 61,49
 אורן אריה נ׳ פקיד שומה תל אביב (עמ״ה

 (ת׳׳א) 245/73) 532
 אושיורת חברה לביטוח בע״מ (ת״א (ת״א)

497 (255/88 
 אושרי נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 383, 365/81)

361 ,337 
ולאי(ע״א 103/89) 119  אזולאי נ׳ אז

 אזולאי נ׳ השר לעניני דתות(בג״צ 719/86)
168 

 אזולאי נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 696/81) 67¡:
 אממן נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 236/88) 355

55Í747/86 (3 ע״פ)אייזנמן נ׳ מדינת ישראל 
קלשטp (ע׳׳א 450/64) 463, נ י  אייזנר נ׳ פ

485 ,480 ,478 ,467 
 אייכמן נ׳ היוה׳׳מ (ע״פ 336/61) 222

 אילן חברה לבנין והשקעות נ׳ טביק (ע״א
53 (571/80 

 איתורית שירותי תקשורת בע״מ נ׳ שר
 התקשורת(בג״צ 453/84) 164

׳פ 696/84) 338,  אלבז נ׳ מדינת ישראל(ע׳
361 ,359 

 אלג׳ים נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 609/86) 37
360 ,359 ,357 

׳צ 152/82) 55  אלץ נ׳ ממשלת ישראל(כג׳
 אלוני נ׳ שר המשפטים (בג״צ 852/86) 1,54,

581 ,567 ,174 ,162 
׳א 365,359/79) 54  אלחנני נ׳ רפאל(ע׳

 ״אליהו״ חברה לביטוח בע״מ נ׳ ליאון ז׳אק
 (ע״א 674/85) 469

 א
(ע״א 423/80) 54 טו  אבדני נ׳ קסו

 אבו־אסעד נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 348,
341 (383/88 

 אבוחצירה נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 610,
340 ,339 (501/81 

 אבוטבול נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 803/80)
339 

 אבו מדינים נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 369/78)
347 

 אבו מחסן נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 107/74)
358 

 אבו מידג׳ם נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 191/79,
347 (183/78 

׳פ 343/82)  אבו סנינה נ׳ מדינת ישראל(ע׳
347 ,339 

 אבו עיטה נ׳ מפקד אטור יו״ש (בג״צ 493,
246 (69/81 

(ע״א 734/84) 54 ־חמו  אביזץ נ׳ בן
 אביטן נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 631/76) 359
 אביטן נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 616, 567/80)

361 ,358 ,338 
 אבני נ׳ גליקםמן(ע״א 303/79) 464
 אבנרי נ׳ שפירא (ע״א 214/89) 567

 אברהם נ׳ חבזה (ע״א 153/74) 42, 43
 אברהם יעקב נ׳ עמיתור בע״מ (ע״א

480 (356,295/82 
 אברושמי נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 154/85)

348 
 אברמוב נ׳ בידר(ע״א 700/72) 45
 אגסי נ׳ קריבושי(ע״א 118/53) 43

 אדרס חומרי בנץ בע״מ נ׳ הרלו אנד ג׳ונס
 (ד״נ 20/82) 55, 56, 64

 אוחנה נ׳ בית הדין הצבאי לערעורים (בג״צ
161 (83/70 

 אוחנה נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 482/85) 359
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605/82) 125 
p בומים צ׳צ׳יק נ׳ יורשי המנוח אברהם 

 (צ״א 269/77) 44
׳א 693, 692/86) 40,  בוטקובסקי נ׳ גת(ע׳

76 ,70 ,46 ,45 ,44 42, 
׳א 594/76) 465  בורוכוביץ נ׳ גניש(ע׳

׳צ 114/78) 93,  בורקאן נ׳ שר האוצר(בג׳
127 

׳פ 15/78) 347  ביבם נ׳ מדינת ישראל(ע׳
 ביהם נ׳ חיים p יוסף (ע״א 701/87) 41,

69 43, 
׳פ 266/81,  בינאשווילי נ׳ מדינת ישראל(ע׳

340 (777/80 
p הצבאי לערעורים נ׳ ועקנץ (ד״נ  בית ה

9/83) 355 
 בית הכנסת הגדול בתל־אביב נ׳ פקיד שומה

ב(עמ״ה 520/81) 554  תל־אבי
וילי(ע״א 18/77)  בית חלקה 731 נ׳ מיכקשו

44 ,42 ,40 
(ע״א 202/67) 44 י ז  בלוטמן נ׳ אשכנ

 בלומרס נ׳ הסניף הישראלי של הפדרציה
 הבינ״ל של תעשית התקליטים (ע׳׳א

285 (1000/80 
׳א 570/66)  בלעום נ׳ מנהל מקרקעי ישראל(ע׳

109 ,108 ,92 
 p נ׳ שר המשפטים (בג׳׳צ 414/89) 559

 p נ׳ שר המשפטים >ד״נ 7/89) 559
(ר״ע  p דב נ׳ שטלגרובר־אוטוגרובר ושות׳

466 (75/183 
׳צ  p חיים נ׳ מינהל מקרקעי ישראל(בג׳

111 ,110 (294/75 
כ ת ק  p יעקב נ׳ החברה המאוחרת למזרח ה

׳א) 10195/75) 498  בע״מ (המ׳(ת׳
 p נח נ׳ ריסטר(ע׳׳א 423/75) 525

 p צבי נ׳ מנהל מם שבח מקרקעץ (עמ״ש
135 (131/75 

נ 3/88) ׳ ׳ ד ץ נ הוצאת מודיעין בע״מ(  בן צי
559 

 בנק איגוד לישראל בע׳׳מ נ׳ מדינת ישראל
 (ע״א 292/71) 164

 מפתחות לכרך כ״א

 אליםיאן נ׳ חברת יעקב יהלומי בע״מ (ע״א
70 ,41 (686/83 

׳א 456/70) 466  אלכסנדר נ׳ אלכסנדר(ע׳
צ 574/82) ׳ ׳ (בג ן  אל נאוואר נ׳ שר הבטחו

246 
 אלפריח והמוסד לביטוח לאומי נ׳ רוטנברג

 (דב׳׳ע מח/168־3) 148, 151, 153
 אמדו נ׳ מנהל מחנה העולים, פרדס חנה

 (בג״צ 125/49) 170
 אמיתי, ע״וד כונס הנכסים ומנהל של חברה

 ישראלית למתכת מתוחה ורשתות בע״מ נ׳
 עירית חולץ (המר׳ 8924/88) 515
 American Microsystems Inc. נ׳ אלביט

 מחשבים בע״מ (ע״א 790/81) 72, 78
 אמסטרדם נ׳ שר האוצר(בג״צ 279/51)

222 
פ (ת׳׳א) 8/81) 110 ׳  אנטר נ׳ קק״ל(ה׳

 אסביר נ׳ מועצת העדה האבנגלית אפיםקופית
׳א 326/79) 51  בישראל(ע׳

צ ׳ ׳  אםולץ נ׳ ראש עיריית קרית גת(בג
562 ,164 ,162 (170/87 

׳פ 274/87) 334  אסרף נ׳ מדינת ישראל(ע׳
 אפללו נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 639/79) 355

 אקו׳׳ם נ׳ חברת מלץ דבורה (המר׳(ת״א)
285 (6751/71 

 אקו׳׳ם נ׳ תעשית תקליטים (המר׳ 8375/68)
271 

׳צ  ארגמן נ׳ מינהל מקרקעי ישראל(בג׳
174 ,125 ,124 ,111 (160/63 

 ארדה בע״מ נ׳ סמםונוב (ע׳׳א 161/73) 463,
485 ,480 ,468 

 אריה נ׳ סקום (ע״א 259/68) 472
 ארצי נ׳ היוה״מ (ע׳׳פ 273,264/65) 347

׳א 443/81) 170 יח(ע׳  ארשיד(סלייח) נ׳ סלי
 אתא חברה לטכסטיל בע״מ נ׳ עזבץ המנוח

ולוטולוב(ע״א 554/83) 50  ז

 כ
 בדש נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 201/86) 348

 בובילסקי נ׳ מינהל מקרקעי ישראל (ע״א
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכר •

 גרד נ׳ מנהל מס שבח מקרקעץ(ע״א 349/76
119 

(ע״א 655/82) 136 ן י  גרובר נ׳ פרבשטי
(בג״צ  גרוסמן נ׳ הפרקליט הצבאי הראשי

474 (2,1/50 
 גרוסמץ את ק.ב.ק. נ׳ עזבון בידרמן(ע״א

69 ,40 ,39 (726/71 
 גריידל נ׳ הורוביץ (ע״א 139/54) 42

 גרינהאוז נ׳ גרינהאוז(ע׳׳א 564,308,277/81)
480 

 ד
׳פ 476/84) 342  דבס נ׳ מדינת ישראל(ע׳

ק ארופין בית־אל מישן נ׳ שר הסעד  דה אמקי
 (בג״צ 103/67) 226

א 784/84) 42 ״ ע ) י מ מ  דובשני נ׳ ח
(ע״א 121,509/83) 61 ן  דוד נ׳ יאסי

״צ 60/52) (בג ן  דוד־אלבג נ׳ שר הבטחו
170 

 דיטמן נ׳ פקיד השומה פתח־תקוה (עמ״ה
549 (201/83 

 דיין נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ 35/72) 358
 דירות מקסים בע״מ נ׳ ג׳רבי(ע׳׳א 571/79,

76 ,52 ,51 ,50 ,45 ,40 (57,49/81 
 ״דן״ אגודה שיתופית נ׳ היוה״מ (ע״פ

505 (108/66 
ך נ׳ מדיבת ישראל(ע״פ 657,691,791/81; ו  ת

342 ,337 
 דפי זהב בע״מ נ׳ רשות השידור (בג״צ

153 ,110 (389/80 

 דקל נ׳ שר האוצר(בג״צ 4566/90) 148

 ה

 האחים וינר בתי יציקה בע״מ נ׳ סומך (ע״א
466 697/839 

 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ׳ סמרה (ע״א
222 (25/55 

 הגינזר נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 334/81) 335
 הופר נ׳ חברי ועדת המינויים לפי חוק

 השופטים (בג״צ 549/83) 168

 בנק הפועלים בע״מ נ׳ יו״ר משרדי ההוצאה
 לפועל בעכו ובנהריה (בג׳׳צ 42/64) 497,

513 
 בנק ישראלי לתעשיה בע״מ נ׳ שמעון בן יעקב

 (ע״א 291/759 497
 בנק לאומי לישראל בע״מ נ׳ בית הדין הארצי
 לעבודה (בג״צ 490/82) 463, 472, 477
 בנק לאומי לישראל בע״מ נ׳ רם עבודות עפר

 בע״מ (ע״א 897/79) 480
 בנק צפון אמריקה בע״מ נ׳ נייר גרף (תעשיות)

 בע״מ (ע׳׳א (ת״א) 352/869 497
צ 556/83) 174 ׳ ׳ (בג ן  בסט נ׳ שר הבטחו

ע״א 804/79) 45 ) למן  ברגמן נ׳ ג
 ברגר נ׳ שר הפנים (בג״צ 297/82) 154
 ברץ נ׳ מנדים טורס (ע״א 252/78) 69

 ברזילי נ׳ גרינבאום (ע״א 270/74) 41, 42
לי נ׳ ממשלת ישראל(בג״צ 428/86)  בתי

566 
 ברמן נ׳ יאיר(עי׳א 604/79) 53

 בתם נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 127/76) 347
 ברנשטיין נ׳ היועץ המשפטי לממשלה (ע״א

355 (703/86 
 ברקוביץ נ׳ קלימר (ע״א 495/80) 54, 55

 ג
 ג׳אדיר נ׳ ג׳אבר(ר״ע 10/87) 40
 גדליהו נ׳ עמר (ע״א 59/78) 45

 גויטע נ׳ וייס (ע״א 471/76) 41, 43
 גילת נ׳ שר המשטרה (בג׳׳צ 3815/90) 570
(ע״א 37/68) 463, 467, 472,  גינז נ׳ מאירי

473 
(ע״א 342/83) 467, 469, מן ז  גלוזמן נ׳ גלו

472 
 גלעד את ענת נ׳ פיש(ע״א 204, 160/76)

49 
 גלפנשטיין נ׳ אברהם (ע״א 702/80) 51,50

 ג׳מעית אסכאן נ׳ מפקד כוחות צה״ל באיזור
״ש(בג״צ 393/82) 246, 248 ו  י

 גנור נ׳ היועץ המשפטי לממשלה (בג״צ
567 (935/89 
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ל נ׳ רוזנר >ע״א 437/80) 56  דג
 לייצוב נ׳ שאול כץ (ע״א 518/82) 469

 זימלר נ׳ יניצקי בע״מ (ע״א 62/78) 42, 43,
76 ,70 ,45 

 זינגר נ׳ קימלמן(עי׳א 285/75) 42
 זכרוני נ׳ הוועד המנהל של רשות השידור

 (בג״צ 243/82) 563
 זלוסקי נ׳ מנהל מס־שבח מקרקעין >ע״א

134 (652/76 
 זנדבק נ׳ דנציגר(ע״א 440/75) 42, 44

 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה (בג״צ 1635/90)
562 ,174 ,168 

 ח
 האג׳ יחיא נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 2251/90)

338 
יצ ׳ ן(בג  חברה פלונית נ׳ משרד הבטחו

110 (492/79 
 חברת החשמל לישראל בע׳׳מ נ׳ הוצאת עתון

״ בע׳׳מ (ד״נ 9/77) 567, 571 ק א ה  ״
 חברת החשמל לישראל בע״מ נ׳ החברה הא״י
 לקירור ואספקה בע״מ (ע״א 202/72) 98

ז ירושלים בע״מ נ׳ שר  חברת החשמל מחו
 האנרגיה והתשתית (המ׳ 481/80) 465

 חוגים לאומיים אגודה רשומה נ׳ שר המשטרה
 (בג״צ 222/68) 242

 חולי נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 351/80) 340
 חזן נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 242/85) 339,

347 
 חטיב נ׳ ביה״ד הארצי לעבודה (בג״צ

474 (525/84 
 חטיב נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 240/84) 347

 חילו נ׳ ממשלת ישראל (בג׳׳צ 306/72,
222 (302/72 

 חליחל נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 112/69) 331
 חננאל נ׳ סוסנובםקי(ע״א 222/81) 50

 חסונה נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 169, 614/869)
359 ,356 ,341 ,338 

א 431/82) 53 ״ ע ) ת ו ת  חסיד נ׳ פ
 חסין נ׳ בלס (ע״א 113, 107/86) 42

 מפתחות לכרך כ״א

 היוה׳׳מ נ׳ השופט המנהל חקירה מוקדמת
 (בג״צ 124/58) 338, 358

 הכהן נ׳ ממשלת ישראל(בג״צ 119/80)
565 

 הלוי נ׳ מוכתר (ע״א 602/72) 42
 הלוי נ׳ פקיד שומה חיפה (עמ״ה 39/89)

547 
 הלפרין נ׳ סגן נשיא בית המשפט המחוזי

 בירושלים (בג״צ 583/87) 169
 המועצה הישראלית לצרכנות נ׳ יו״ר המועצה

 להגבלים עסקיים (בג״צ 136/84) 171
 הנדסת חימום בע״מ נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ

549 (83/73 
 הסתדרות מכבי ישראל, מרכז קופת חולים

 מכבי נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳א 439/76) 466
 הראובני נ׳ טלבר(ע״א 275/73) 464

 הראםטל נ׳ עטרת הברית (ע״א 610/68) 45
 הרוניאן נ׳ עזבון המנוח משה חליפה (ע״א

53 (281/83 
 הרלו אנד ג׳ונם נ׳ אדרס חומרי בנין בע״מ

 (ע׳׳א 815/80) 56
 הרנוי נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 842/85) 355
 הררי נ׳ וורטהיימר (ע״א 176/82) 51,50,

54 ,52 
 הרשפינקל ובניו בע״מ נ׳ גולדשטיין >ע״א

53 (439/85 

 ו
 ויטגוב נ׳ טרמר ובנק אלרן בע״מ >המ׳

473 ,468 ,463 (190/54 
 ויילד נ׳ צ׳קובר(ע״א 432/78) 247
 ויינשטיין נ׳ גורן(ע״א 742/87) 41

 וייראוך נ׳ מינהל מקרקעי ישראל (ע״א
125 (585/68 

 וכסלר נ׳ סלים אבועקל >ע״א 353/82) 469
 וענונו נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 32/89) 338,

369 

 ז
(ע״א 579/53) 38  זוננשטיין נ׳ אחים גבסו
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכו ו

357 
׳א (חי׳)  כהן נ׳ מינהל מקרקעי ישראל(ע׳

84 (27/85 
 כהנא נ׳ הוועד המנהל של רשות השידור

 (בג׳׳צ 399/85) 563
 כהנא נ׳ יו״ר הכנסת(בג״צ 742/84) 162

 כהנא נ׳ יו״ר הכנסת (בג׳׳צ 24,131/86,
170 (669/85 

 כונס הנכסים של דגמית תעשיות בע״מ נ׳
׳ע 77/77) 466  תעשיות עץ קשת(בר׳
׳צ 73/85)  ״כך״ נ׳ יושב ראש הכנסת(בג׳

162 
׳פ 553/81) 338,  כלבוני נ׳ מדינת ישראל(ע׳

359 ,342 
 כלנית השרץ השקעות ובנץ (1978( בע״מ נ׳

 הורוביץ (ע״א 741/79 54, 55
(ת״א) 4042/63) ״(המ׳ קו י  כ.נ.ר נ׳ ״מכנ

515 ,496 
 כ.נ.ר נ׳ מפרק חברת פלקוטיל בע׳׳מ (ע״א

508 (306/68 
 כצנשטיין נ׳ םידרנםקי(ע״א 510/90) 519

 כרמי נ׳ דולברג 239
 כרמי נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 228,287/87)

351 

 ל
 לה בסיונל חברה ישראלית לביטוח בע״מ נ׳

 פקיד השומה תל־אביב (ע״א 2/69) 552
׳א 146/72) 43  לוי נ׳ גולדמן(ע׳

 לוי נ׳ לסקובםקי(ע׳׳א 604, 522/65) 43
׳פ 254/88) 354  לוי נ׳ מדינת ישראל(ע׳

 לוי נ׳ ראש ממשלת ישראל(בג״צ
169 (1523,1540/90 

(ע״א 16/80) 50 ן לומו  לולו נ׳ סו
 לייבוביץ נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 412/70)

347 
 ליפקין נ׳ דור הזהב בע״מ (ע׳׳א 156/82)

55 
 ללוש נ׳ מלמוד (ע״א 43/80) 49, 50, 51

(ע״א 868/75) 45  לנדמן נ׳ קפלן

 חסן נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 669/87) 359
בות(ע״א 165/82) 136,  חצור נ׳ פ״ש רחו

505 ,375 
 חקק נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 620/87) 338,

359 
 חריזי נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 407/81) 342

 ט
י ישראל(ע״א ע p ק  טויסטר נ׳ מינהל מ

111 (63/87 
 טרגר להשקעות נ׳ גובה המכס י־ם (ע׳׳א

136 (480/79 
 טרודלר נ׳ פקידי הבחירות לצורך ועדות

 חקלאיות למועצות המקומיות רמת השרון
 (בג״צ 76, 77, 79/63) 474

צ ׳ ׳ בג  יהודה נ׳ המועצה המקומית ראש העץ(
172 (363/87 

 יהודה סיני השקעות בע״מ נ׳ ישראל פישל
 (ע׳׳א 532/82) 53

 יורשי המנוח טבר רגא עודה ז״ל נ׳ פקיד
 שומה נצרת (ע׳׳א 833/87 547

 יעבץ נ׳ סוכנות מכוניות לים התיכץ בע״מ
 (ע״א 318/82) 53

 יערות נ׳ חסץ (ע״א 530/84) 43
 יצירות ברנע בע״מ נ׳ דניה (ע׳׳א 646/85)

53 
׳א 682/74) 49  יקותיאל נ׳ ברגמן(ע׳

 ישיבת תומכי תמימים מרכזית נ׳ מדינת ישראל
 (בג׳׳צ 780/83) 174

 ישק נ׳ בית הדץ הארצי לעבודה בירושלים
 (בג׳׳צ 801/80) 168

 כ
(ע״א 174/69) 166  כהן נ׳ כהן

 כהן נ׳ כורי(ע״א 82/85) 77
 כהן נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 735/80) 341,

342 
 כהן נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 241/87) 341,
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342 
ד נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  מחמו

 (רע׳׳פ 1088/90) 149
 מ.י.ל.ן מכץ ישראלי למוצר ולעסק הנבחר
 בע׳׳מ נ׳ רשות השידור (בג״צ 259/84)

561 
 עזבון עליזה מילר נ׳ מלון סטפניה (ע״א

49 (252/76 
(ע״א 593/79) 51  מימוני נ׳ פרלמן

 מיעארי נ׳ יו׳׳ר הכנסת(בג״צ 620/85) 164,
581 

 מיקרו דף נ׳ חברת החשמל לישראל בע״מ
 (בג״צ 731/86) 110

 מיקרו שבב עבוד שבכי מדוייק בע״מ (המ׳
 (חיי) 4905/89) 496, 505

׳צ 287/69) 572 ׳  מירון נ׳ שר העבודה(בג
א 414, ״ ע ) ב ו  מכוניות הדר נ׳ גבריאל סימן ט

49 (411/74 
 מלול נ׳ מדינת ישראל (המ׳ 319/80) 338
 מלכה נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 35/50) 335,

358 
 מלכין נ׳ גייר(ע״א 614/78) 61

 מנהל מס רכוש וקרן פיצויים נ׳ כונס הנכסים
 של יו.ס.ניר־איסט לבורטוריס (ע״א

504 ,500 (437/66 
 מנהל מס שבת מקרקעץ נ׳ רחנבאום (ע״א

536 ,372 (640/84 
 מנהל מס שבח מקרקעין, ירושלים נ׳ מחסרי

 (ע״א 727,726/86) 119
 מנחם ר׳ רשם האגודות השיתופיות (בג״צ

169 ,163 ,161 (921/89 
 מנשם נ׳ פקיד שומה חיפה (עמ״ה 93/90/92)

549 
 מעיינות הגליל המערבי בע׳׳מ נ׳ תבורי־ביח״ר
 למשקאות קלים בע׳׳מ (ע״א 618/85) 45

׳א 256/67) 537  מפי נ׳ פשמ״ג(עי
 מפרק ויזרה חברה ישראלית לרכב בע״מ נ׳

 מנהל מקרקעי ישראל(המר׳
111 ,110 ,109 (8572/67 

 מרינובסקי נ׳ מנהל מקרקעי ישראל(בג״צ

 מפתחות לכרן כ״א

 לסק נ׳ ראש אגף רישום והסדר קרקעות(בג״צ
81 (159/59 

 מ
׳א 455/82) 46  מאיר נ׳ מזרחי(ע׳

׳פ 559/77) 348  מאירי נ׳ מדינת ישראל(ע׳
ה ׳ (עמ׳  מאירסק נ׳ פקיד שומה גוש דן

541 (340/86 
א 694/69) 42 ׳ (ע׳  מגידו נ׳ דיץ חן

י(ע״פ 722/85) ז  מדינת ישראל נ׳ אשכנ
360 ,359 ,338 ,337 

 מדינת ישראל נ׳ בלייכפלד (ע״א 516/87)
110 ,108 

 מדינת ישראל נ׳ החברה האילתית לשרותים
 באניות בע״מ (ע׳׳א 651/82 37, 111
 מדינת ישראל נ׳ וידאוקסט (ת״פ 916/80)

276 
ת ישראל נ׳ וייס (ע״א 15/87) 110 נ ת  מ

(תפ״ח (ת.א.) 1077/79) לי  מדינת ישראל נ׳ חו
338 

 מדינת ישראל נ׳ טובול (ד״נ 23/85) 334,
355 ,354 ,346 

(ע״א 141/75) 90, 92, י  מדינת ישראל נ׳ לו
109 

׳פ 552/88) 337, (ע׳ י  מדינת ישראל נ׳ לו
338 

 מדינת ישראל נ׳ עזבון המנוחה ורד סילוורמן
 (ר״ע 423/83) 355

 מוסקוביץ נ׳ מועצת השמאים (בג״צ 571/89)
568 ,149 

 מועדי נ׳ מדינת ישראל (ע׳׳פ 115, 168/82)
355 ,339 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל נ׳ מנהל המכס
 ומע״מ (ע״ש 23/85) 554

 מועצה מקומית אום אל פחם נ׳ מדינת ישראל
 (ע׳׳א 438/70) 84

 מועצה מקומית ג׳וליס נ׳ מדינת ישראל(ע״א
84 (501/83 

 מזרחי נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 442/859) 340
׳פ 400/819 340,  מחג׳נה נ׳ מדינת ישראל(ע׳
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 רשימת פסקי הדין הישראליים שאוזכר ו

 סופר ועיתונאי נ׳ פקיד שרמה כפר סבא (עמ״ו;
532 (59/62 

 סטלה שירותי מכוניות בע״מ נ׳ חברת נתיבי
 איילון בע״מ (המ׳ 645/79) 466, 469,

481 
 סיאני נ׳ יצהרי(ע״א 497/61) 465

 םיבוני נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 325/76) 334
 םלטון נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 414/71) 358

 סלימאן נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 260/78) 47 :
 סמק נ׳ ראש המטה הכללי, צה״ל (בג״צ

170 (55/50 
 סניטובסקי נ׳ חברת החשמל לישראל בע״מ

 (ע״א 200, 199/82) 469, 479
(ע״א ן ו ו  סנסור נ׳ הקונסוליה הכללית של י

239 (347/71 
 ספיר נ׳ אחוזת אייל בע״מ >ע״א 457/81)

54 
 סתם נ׳ מרקוביץ (ע׳יא 119, 108/84) 42,

44 

 ע
 עבדל־חי נ׳ מנכי׳ל משרד החינוך והתרבות

 (כג״צ 606/86) 148, 151
 עג׳ווה נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 53/76) 358

 עואד נ׳ סעיד (ע״א 605/71) 466
 עובדיה נ׳ אדרבי(ע״א 774/75) 40, 41,

49 ,42 
ן(ע״א  עובדיה נ׳ מנהל מם שבח מקרקעי

135 (764/78 
יטש(ע״א  עוניםון חברה לבנין בע״מ נ׳ דו

46 (846/75 
 עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית רשומה וי
 המועצה המקומית רמת־ישי(בג״צ 74/84¡)

505 
ן(ע״א 236/84) קי  עזבון הלה יפה נ׳ קלצ׳

517 
 עזבון הרמן הלפרין נ׳ קהילית ציון אמריקאית

 (ע״א 330/73) 49, 50
 עזרא נ׳ מוגרבי(ע׳יא 789/82) 51

 עלי נ׳ מדיבת ישראל (ע״פ 614, 556/80)

116 ,111 ,108 (749/78 
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל נ׳ ממשלת

 ישראל (בג״צ 840/79) 110, 562
 מרסל נ׳ פסג׳ העצמאות במת־גן בע״מ >ע״א

480 (674/79 
 מרקוביץ נ׳ מונטיפיורי(ע״א 375/82) 464
 מרקום נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 190/82) 342

 משרד המסחר והתעשיה נ׳ דוד לב, עו״ד
 (ע״א 429/76) 508, 510

 מתתיהו ליפשיץ בע״מ נ׳ כוכב השומרון
 בע״מ (רע״א 430/89) 497

 נ
׳פ 543/79) 331  נגר נ׳ מדינת ישראל(ע׳

 נוביץ נ׳ ליבוביץ (ע״א 265,260/80) 50,
52 ,51 

 נודל נ׳ צבי פינטו ז״ל (ע״א 627/84) 50
 נוה עם ברמת גן בע״מ נ׳ אלעזרי(ע״א

45 ,40 (610/85 
 נוריאל נ׳ אלשיך (ע״א 77/81) 476

׳פ 344/75) 347  נחום נ׳ מדינת ישראל(ע׳
 נחמיאס נ׳ מדינת ישראל(ע״פ 116/87)

359 337, 
 נחשון נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 482/85,525)

338 
 נם נ׳ גולדה (ע״א 842/79) 113, 127

 נעים נ׳ בית הדין הרבני האזורי ירושלים
 (בג״צ 57/829 464

ואן(ע״א 538/82) 476 ׳  נצראל נ׳ רג

 ס
 סבאח נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 334/86) 348
 סביצקי נ׳ שר האוצר(בג״צ 131/65) 505
 סבן נ׳ מדינת ישראל (ע״פ 648/87) 337,

361 ,359 338, 
 סגל נ׳ שר הפנים (בג״צ 217/80) 565

׳פ 579/88) 340  סוויסה נ׳ מדינת ישראל(ע׳
 סוכנויות (השכרת רכב) בע״מ נ׳ טרבלוס (ע״א

55 (186/77 
 סולל נ׳ צוקרמן(ע״א 53/86) 53
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576 (1316/90 
׳א 69/75) 332  פלונית נ׳ פלוני(ע׳

 פלוריאן נ׳ גלנוט כרמל בע״מ (בש״א
46 (271/87 

׳א 800/75) 36  פנידר נ׳ קסטרו(ע׳
׳א 651/72) 41, 43,42  פסטמק נ׳ לוי(ע׳

 פקיד השומה חיפה נ׳ א.ח.א גולדשטיין בע״מ
 (ע׳׳א 615/85) 531

 פקיד השומה כפר סבא נ׳ אגודת ידידי
 האוניברסיטה העברית (ע׳׳א 335/79)

554 
 פקיד השומה פתח־תקוה נ׳ ״למען מכבי
 אבשלום״ בע״מ (ע״א 576/66 554

 פרלמוטר נ׳ פרלמוטר(ע״א 100/76) 478
 פרמינםקי נ׳ סנדרוב(ע״א 541/74) 44

(ע״א 135,91/75) 46 ן טו  פרץ נ׳ בי

 צ
 צבן נ׳ שר האוצר(בג״צ 59/88) 174
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 דיני עשיית עושר ולא במשפט, ד׳ פרידמן

517 
 דיני פשיטת רגל והחקיקה האזרחית החדשה

 בישראל, א׳ פרוקצ׳יה 497
 דיני קרקעות במדינת ישראל, מ׳ דוכן 83,

84 
 דיני ראיות, א׳ הרנון 351

 דרישת ציון, ר׳ צ׳ הירש 95
 דרכי ענישה בישראל, י׳ דרפקץ 579

 האחריות החוזית של רשויות המנהל, ד׳ ברק
249 ,11( 

 האמנה החברתית, רוסו 199
ק 132, 137 ו  היבטי מם בפיצויי נזיקין, א׳ י

 המשפט הבינלאומי והמדינה, י׳ דינשטיין
245 ,222 

 המשפט העברי — תולדותיו, מקורותיו,
 עקרונותיו, מ׳ אלון 394

 המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, א׳
 רובינשטיין 106,92

 השפיטה בעניינים מנהליים, י׳ זמיר 156,
162 

 זכות העמידה בבית־המשפט הגבוה לצדק, ז׳

16 



 מקורות המשפט העברי שאוז! :רו

 תוספת לספר דיני עשיית עושר ולא במשפט,
 ד׳ פרידמן 56

117,105,96 
 שיקול דעת שיפוטי, א׳ ברק 136

 מקורומ המשפט העברי שאוזכרו

 שאגת אריה. אריה ליב ממיץ 398 שו״ת שבט הלוי 182
 שו״ת אגרות משה 182, 185 שו״ת שואל ומשיב, ר׳ יוסף שאול נתנזון

 שו״ת חלקת יעקב 182 397
 שו״ת מנחת יצחק 185 שערי יושר, ר׳ שמעון שקאפ 397

 שו׳׳ת ציץ אליעזר 182
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 מפתחות לכרך כ״א

 דגרי חקיקה שאוזכרו

113 
113 
113 
113 

 ס׳ 15
 ם׳ 23
 ם׳ 32
 ס׳ 33

 דבר המלך במועצתו, 1922
 0׳ 46 222, 521, 529

131 

131 

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגבה
 ופיתוח), 1943

559 
571 ,570 
560 
560 

 חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967
 ס׳34(א) 113

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 תשכ״ט־1969

 ם׳ 1 113

 חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום,
 התש״י-1949

131 

294 

319 

 502 פקודת הדרכים (רחבן והתוויתן)

131 

 510 חוק האזבת סתר, תשל־־ט-1979

 ם׳ 2
 ס׳ 4(0
 559 ם׳ 6(0

167 
169 

582 

582 

582 

קק מם׳ 4), תשמ״ו-1986 ק(תי  חוק הבז
 פרק ב־1

 חוק הבזק (תיקון מס׳ 6), תשמ״ט-1989

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח-1968

 ס׳ 183(א)

 חלק כינוי לפינוי של אזורי שיקום,
 התשכ״ה-1965

 חוק בית־דין לעבודה, תשכ״ט־1969
 ם׳ 24א(1)

 חוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984

 ס׳ 30
 ס׳ 40 (3)
 ס׳ 52(כ)

 פקודת בתי הסוהר, 1921
 ם׳ 12

 פקודת בתי הסוהר, 1940
 ם׳ 70

 פקודת בתי הסוהר, 1946
 ס׳ 97

 חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש
 בקרקע חקלאית ובמים),

 התשכ״ז-1967
 ס׳ 9 120

113 
113 

 חוק גנים לאומיים לשמורות טבע,
 תשכ״ג-1963

 ס׳ 9
 ס׳ 14
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 דברי חקיקח שאוזכרו

120 
 חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה־1975

 1ג4 0׳ 9
146 

498 

110 ,37 
528 
52 
525 
525 

"1 
527 ,64 
64 
110 
42 
42 
64 
42 
 ׳)11
52: 

 271, 281 ס׳ 17>ג)
288 

ה קבלנות, תשל״ד-1974 ת  312 חוק ח
 284, 288 ס׳ 5

,42 

46 
60 
49 
75 
75 
498 

106 
106 

 חוק החתים (חלק כללי), תשל״ג-1973
 ס׳ 12
 ס׳ 14

p)14 ס׳ 
 ס׳ 15
 ס׳ 17
 ס׳ 18
 ס׳ 20
 ס׳ 21
 ס׳ 31
 ם׳ 39
 0׳ 41
 ס׳ 44
 ס׳ 45
 ס׳ 46
 ס׳ 61

p)61 ס׳ 

 חוק החתים (תרופות בשל הפרת חתה),
 תשל״א 1970

 ס׳ 3 (4)
 ם׳ 4

 ס׳ 10
 ס׳ 18 61

 ם׳ 19

 חוק יסוד: מקרקעי ישראל
 ס׳ 1 81, 102,
 ם׳ 2 95, 103,

271 
312 
271 

271 
312 

285 

285 

 ס׳ 18

 חוק זכויות מבצעים, תשמ״ד-1984

 ס׳ 2 (3)
 ס׳ 2 (4)

 ס׳ 4

 חוק זכות יוצרים, 1911

 ם׳ 2 (2)(א)
 ס׳ 19 (2)

 פקודת זכות יוצרים, 1924

 ס׳ 3

 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מם׳ 2),
 חשכ״ח-1968

 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס׳ 3),
 תשל״א-1971

 פקודת החברות(נוסח חדש), התשמ״ד-1983
455 
455 
512 
495 
495 
512 
495 
495 
495 
507 ,497 ,495 
509 ,507 
508 
508 
512 ,495 

 ם׳ 115
 ס׳ 109

 0׳ 266-268
 ס׳ 266

 ס׳ 267-269
 ס׳ 269
 ם׳ 305
 ם׳ 306
 ס׳ 307
 ס׳ 353
 ם׳ 354

 ם׳ 354(א)(2)
 ם׳ 354(א)(3)

 ס׳ 357
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 מפתחות לכרך כ״א

 חוק יסוד: השפיטה ס׳ 11 א 496, 502
 ס׳ 15(ג) 161 ס׳ 12 496, 500. 506
 ם׳ 12א 496, 502

 חוק יסודות המשפט, תש״ם־1980
 521 חוק לתיק ץ פקידת המיםים [גביה],

 תשל״ג-3 197
 חוק הירושה, חשכ״ה-1965 501

 ם׳ 17 83
 ס׳ 30(א) 525 חוק המכס [נוסח חדש]

 ם׳ 110(0 115 ס׳ 145 496, 511
 ס׳ 114 115

 ס׳ 121(א) 527 חוק המכר, תשכ״ח-1968
 ס׳ 9(א) 42
 חוק המיטלטלין, תשל״א-1971 ס׳ 10(א) 42
 ס׳ 11 498 ס׳ 20 42
 ס׳ 21 42
 חוק המים, תשי״ט-1959 ס׳ 31 498

131 
 ם׳ 1 84 פקודת המכרות

 ם׳ 138 113 131

 חוק מימי חופין, תשי״ז־1956 פקודת מם הכנסה (נוסח חדש),
 83 התשכ׳׳א־1961

 ס׳ 1 546
 חלק מינהל מקרקעי ישראל, תש״ך־1960 ם׳ 2 552
 ס׳ 1 83 ם׳ 2 (1) 532, 555
 ם׳ 2 86, 111,108 ס׳ 2 (6) 381
 ס׳ 2(א) 94 ם׳ 2 (7) 381
 ם׳ 2(1=) 108 ס׳ 2 (9) 382
 ס׳ 3 108, 113 ס׳ 2 (10) 532
 ס׳ 4 108 ם׳ 5 (1) 554
 ם׳ 6 541
 פקודת המיםים [גביה], 1929 ס׳ 8 372
 ס׳ 2 (1) 501 ס׳ 9 (2) 554
 ס׳ 4 496 ס׳ 9 (5)(א) 556
 ס׳ 5 496 ס׳ 9 (13)>א) 133
 ס׳ 7 496 ס׳ 28 380, 384, 539
 ס׳ 7א 496 ס׳ 28(א) 533
 ס׳ 7ב 496 ס׳ 128ב) 532
 ס׳ 8 496 ס׳ 35 386
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 דברי חקיקה

 ס׳ 37 386 0׳ ד003
 ס׳ 44 386 ס׳ 39 (12)

 ס׳ 45 386 ס׳ 48א(ה)(1) 373,
 ס׳ 46 386 ס׳ 48ב

 ס׳ 63 554 ס׳ 50
 ם׳ 86 537, 538 ס׳ 64 132,
 ם׳ 88 377 ס׳ 65 132, 135,

 ס׳ 91 377
 ם׳ 91(ה) 376, 381 חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או

 ס׳ 91(ז) 132 בחסר), תשכ״ח־1968
 ס׳ 92 380, 539 ס׳ 4

 ס׳ 92(א) 552
 ס׳ 94א 552 חוק מקרקעי ישראל, תש״ך-1960

 ס׳ 96 139 ס׳ 1
 ם׳ 121(א) 556 ס׳ 2 103,87,

 ם׳ 121(ב) 373, 547 ם׳ 2 (1)
 ם׳ 130 554 ס׳ 2 (2)
 ם׳ 193 496, 502 ס׳ 2 (3)

 ם׳ 195 495 ס׳ 2 (4) 94 ,
 ם׳ 2 (5)
 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס׳ 72), ם׳ 2 (6)

 התשמ״ז-1987 ם׳ 2 (7) 93,
 371 ס׳ 3

 ם׳ 5 (2)
 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)

 (הוראת שעה), התשמ״ה-1985 חוק מקרקעי ציבור(סילוק פולשים),
 554 התשמ״א-1981

 ם׳ 6 377 ס׳ 4
 ם׳ 9 542

 חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969
 חוק מס קניה (סחורות ושירותים), ם׳ 1
 תשי״ב-1952 ם׳ 4
 ם׳ 13 496 ס׳ 7

 ם׳ 7(א)
 חוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963 ס׳ 8 33

 ס׳ 5 132 ס׳ 90
 ם׳ 16 496 ס׳ 91
 ם׳ 16א 386 ם׳ 94

 ס׳ 32 132, 137 ם׳ 107
 ם׳ 36 132 ם׳ 108



 מפתחות לכרך כ״א

 ם׳ 111 128 חוק הניקח וההגנה מפני שטפונות,
 ס׳ 112 128,80 התשי״ח-ד95ו

 ס׳113(א) 128 131
 ס׳ 113(3) 80, 128

 ס׳ 113(ג) 128,80 חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968
 0׳ 115 113 ס׳ 46א 423
 ס׳ 138 83 ס׳ 56 423
 ס׳ 154(א) 84 ס׳ 56(0 425

 ם׳ 154 (ב) 84
 ס׳ 155 85 חוק ניירות ערך (הוראת שעה), תש״ן-1989

 ם׳ 164 81 423

91 
91 

107 
83 
89 
83 
85 
86 
87 ,86 
86 
109 
86 

91 
91 
91 

113 

 חוק נכסי גרמנים, תש״י-1950
 ס׳ 2

 ס׳ 12

 חוק נכסי המדינה, תשי׳׳א-! 195

 ס׳ 2
 ס 2 (7)

 ם׳ 3
 ם׳ 4

 ס׳ 5(א)
 ס׳ 5(ב)

 ס׳ 6
 ס׳ 6(א)

 ס׳ 7

 חוק נכסי נפקדים, תש״י-1950
 ם׳ 1
 ס׳ 4

 ם׳ 19

 חוק הנפט, התשי״ב-1952

587 
587 
587 

33 

 חוק המרשם הפלילי ותקנת השכים,
 התשמ״א-1981

 ס׳ 2
 ס׳ 13
 ס׳ 14

 חוק המתנה, תשכ״ח-1968
 ס׳ 5(א)

 חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 תשל׳׳א־! 197

 חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב־1982

 ס׳ 121 340

575 
579 
575 
575 
575 
587 ,576 
575 
575 
575 
587 ,579 ,576 ,575 
579 
580 
579 
579 
584 

 ם׳ 22
 ס׳ 24

 ם׳ 24 (1)
 ס׳ 24 (2)
 ס׳ 24 (3)

 ס׳ 25
 ס׳ 25(א)
 ס׳ 25(ב)
 ס׳ 25(0

 ם׳ 26
 ס׳ 30

 ס׳ 31(א)
P)31 ס׳ 

 ס׳ 33
 ס׳ 36(א)
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 דברי חקיקה שאוזכרו

507 
508 
508 
495 
4M 

 ס׳ 78
 ם׳ 78 (2)
 ס׳ 78 (3)

 ס׳ 85
 ס׳ 86

92 
ק קיימת לישראל, תשי״ד-1954  חרק ק

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור) 1943
131 ,91 

 פקודת הראיות(נוסח חדש)
 ם׳ 4 566
 ם׳ 4(0 565
5J56 (7ס׳ ב) 
 ם׳ 10א 325, 353
 ם׳ ג! 368
 ם׳ 54א 340

 חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות
 ופיצויים), תשי״ג-1953

 ם׳ 2
 ם׳ 5

 חוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ״ה־1965

 חוק רשות נאות מרפא, תשל״ג-1973

 חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-961

13 
90 
91 

113 

113 

II 

95 
90 
90 .89 

 חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים),
 תש״י־1950

 ס׳ 2(א)
 ס׳ 3

 פקודת סדרי שלטון ומשפט, תש״ח-1948
 ס׳ 11 582

 חוק הספריות הציבוריות, תשל״ה-1975
314 7 ׳  ס

579 
570 
570 

513 ,496 
506 

131 
113 

510 
510 

334 

82 
582 

92 

 חוק העונשץ, תשל״ז-1977
 ס׳ 52(א)

 ס׳ 117
 ס׳ 284

 פקודת העיריות [נוסח חדש]
 ס׳ 324

 ם׳ 324(א)

 חוק העתיקות, התשל״ח-1978

 ס׳ 28

 חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג-1967
 ם׳ 4

 ס׳ 27

 פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)
 ם׳ 2

 חוק הפרשנות, התשמ״א-1981

 ס׳ 23

 פקודת הפרשנות
 ס׳ 42

 פקודת פשיטת הרגל [נוסת חדש],
 תש״ם-1980

 ס׳ 1 496, 512,498
 ם׳ 20(א) 495, 512,507

p 495, 4 9 7 ) 2  ם׳ 0
 ם׳ 21 495, 512
 ס׳ 76 495, 507

23 



146 

 חוק השכירות והשאילה, תשל״א-1971
110 4 ׳  ס
 ס׳ 5(3) 42

p 4 2 ) 1  ם׳ 3
 ס׳ 14 42
 ס׳20 122
 0׳ 22 123, 125

 החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי(המדינה
 כבעל דין), תשי״ח-1958

 ס׳ 4 92

 חוק התכנון והבניה, תשכ־׳ה-1965
131 ,112 99, 
 תוספת שלישית, ס׳ 2 122
 תוספת שלישית, ס׳ 10(א) 496, 506

 מפתחות לכרך כ״ א

 ס׳ 3 (4) 90, 104, 105
 ס׳ 3 (10) 86
 ס׳ 6 91

 חוק רשות שדות התעופה, תשל״ז-1977
113 
 ם׳ 33 496, 498, 509

 חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו,
 התש״ן-1990

 ס׳ 137(א) 106

 חוק השטחים התת־ימיים, תשי״ג-1953
83 

 חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית
 ומגבית כספים), התש׳ץ־

1990 

24 



 מפתת ענייני ם

 מפתח עניינים

 בטלות וכסילות 526
 השפעה כלתי הוגנת 517

 השפעה על שולח ושלוח 526
 ועסקאות חד־צדדיות 525

 שערוך תרופות 48
 אכיפה תוך שערוך 48

 פיצויים 53
 השבה 54

 תום לב במשא ומתן 35
 תרופות

 ועשיית עושר ולא במשפט 56

 דיני חוקה
 זכות הציבור לדעת 559

 זכות עיתונאי לקבל מידע 571
 חופש הביטוי 5, 12

 וביטויים גזעניים 5, 12

 דיני מיסיס
 מדיניות מס 539

 מיסוי פיצויים בעקבות הפקעה 131
 דחיית המם 137

 היבט כלכלי 139
 הפקעה מהי 133
 הקלה במם 138

 מכירה רצונית לרשות 141
 קיזוז הפסדים 531

 הפסדים אקטיביים ופאםיביים 545
 כלל ההדדיות 535

 עקרון המימוש 547
 דוות הון 371

 רשויות המס כנושה 495
 שבח מקרקעץ 371

 משפט בינלאומי פומבי
 אכיפתו 231
 אמנות 221

 תחולתן במשפט הפנים מדינתי 222
 תחולתן ושעקולי חוץ ובטחון 223

 מנהג 222

 דיון אזרחי
 החלטה אחרת

 ופסק p חלקי 466
 החלטות ביניים 463. 465

 אי־סופיוחן 463
 היתר המצאה לחו״ל 477

 סופיות 464

 דיני חברות
 חדלות פרעון 495

 רשויות המס כנושה 495
 רכישת שליטה בחברה 409

 איסוף מניות 409
 הגנה על בעלי מניות 435,429, 442,

454 ,446 
 יעילות כלכלית 445,438,432, 449,

453 

 דיני חוזים 33
 גמירת דעת 44

 דרישת הכתב על פי ס׳ 8 לחוק
 המקרקעק 39
 זכרון דברים 40
 חבות חוזית 35

 היקפה 71,67
 תנאי יצירתה 69, 70

 מסוימות 41
 פגמים בהסכמה
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 מקרקעי ייעוד 127
 מקרקעי ישראל 81

 העברחם מכח חוק 102
 חריגים 103

 חכירה 120
 מנהל מקרקעי ישראל 108

 עסקאות במקרקעי ישראל 113
 במקרקעין עירוניים 115
 במקרקעין חקלאיים 117

 מקרקעי המדינה 83
 השטחים הכלולים במקרקעי

 המדינה 83
 סמכויות הממשלה במקרקעי

 המדינה 85
 מקרקעי ציבור 127

 מקרקעי קרן קיימת לישראל 92
 ההגבלה על העברת בעלות בהם

 מקרקעי רשות הפיתות 90

 דעי ראיות
 הכלל הפוסל עדות שמיעה 325

 אמרות חוץ 333
 ס׳ 10א לפקודת הראיות 336,

 כמחלק סיכונים של משגה 327

 תורת המשפט
 היקש 523

 זכויות הםטוריות 193
 הגדרהן 195

 כהצדקה לריבונות 202
 כזכות טריטוריאלית 196

 בזכות מוסרית 200

 מפתחות לכרך כ״א

 דיני מינהל ציבורי
 בית המשפט הגבוה לצדק

 שיקול דעתו 161
 וחוסר סמכות מהותית 163

 עתירה מוקדמת 166
 שיהוי 163

 חובת גילוי מידע 563
 חזקת החוקיות 149

 מינויים פוליטיים 145
 וחזקת החוקיות 149

 ראיות נסיבחיות 150
 חקירת המצהירים 156

575 
 דיני עונשץ
 שיפוט נוער
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: ת כ י מ ת ר ב ו א ת ל א צ ו ו י ת ז ר ב ו  ח

ל ״ ן ז ז ס קל נ ל פרופ׳ ה ו ג ד ן ה ט פ ש מ ל ה ו ש ר כ ת ז ח צ נ ה ן ל ר ק  ה

א ״ ל ב ו י י גנ ל ו ״ ד ז י מ ר דוד א די מ י ־ ה על מ ק ו ה ן ש ר ק  ה

, ל ״ טל ז נ ז ם רו ה ר ב ל ד״ר א ו ש מ ת ש ח צ נ ה ן ל ר ק  ה

ה ט ל ו ק פ ל ה ס ש י נ נ ו ח מ ה ה י ר ו מ  מ

, ן י ד י ה כ ר ו ת ע כ ש ל , ל ם י ט פ ש מ ד ה ר ש מ , ל ם י ט פ ש מ ה ל ט ל ו ק פ ה ל נ ו ת ו נ נ ת ד ו  ת

״ ם י ט פ ש מ ״ ם ב י כ מ ו ת ם ה י פ ו ג ה ם ו י ש נ א ר ה א ל ש כ ל  ו

ר ב ח מ ם ה ם ש ו ג ר ל ת ל ו כ ם ( י ק ת ו ה ע ש י מ ח ש ב י ג ה ש ל ד י י ־ י ב ת  כ
, ט ק ס י ף ד ו ר י צ תן ב י ל הנ כ , כ ( ת י ל ג נ א ר ל מ א מ ת ה ר ת ו כ  ו

, ת י ר ב ע ה ה ט י ס ר ב י נ ו א , ה ם י ט פ ש מ ה ל ט ל ו ק פ ״ ה ם י ט פ ש מ ׳ ת ׳ כ ר ע מ  ל
ק 882550/7 (02) פ ל , ט ם י של ו ר ד 24100, י ׳ , ת׳ ם י פ ו צ ר ה  ה

: ל ה ק ה ל ח ו ת ת פ כ ר ע מ  ה
ת 13:00-08:00 ו ע ש , בין ה ׳ ה - ם א׳ י מ י  ב

ס ו פ ד ו ל ל ב ק ת א נ ל ד ש י ־ י ב ת ה כ ר י ז ח ת מ כ ר ע מ  אין ה

 את כתב־העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים
 לודמיג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים! כורסי, אחד העם 20, תל־אביב
ק ומשפט, רחוב אלנבי 119, תל־אביב  ש׳ פרלששיין — מ׳ גינתור, ספרי חו

; הכל לפרקליס, ביאליק 6, חיפה.  סידי, שמריהו לוין, חיפה

 הפקח: נב1 הוצאה לאור בע״מ, ירושלים
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