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  ש� הספר

  

  ש� המחבר

  

  שנה

  

  מחיר

  ספרי� חדשי�
מנח� הזיכרו� לספר : הלכה ומשפט

 רכישה דר� נבו  2018 עורכי�'  ואח אדרעיאריה  אלו�

 רכישה דר� נבו  2018  מיכל לביא  אחריות מתווכי תוכ� לעוולות ביטוי

 בי� קניי� – החיוב ושעבודי הנכסי�
 רכישה דר� נבו  2018  ברכיהו ליפשי�  לבי� התחייבות ובטוחה

 רכישה דר� נבו  2017  אוהד גורדו� עור�  ספר אדמונד לוי

 רכישה דר� נבו  2017  רונ� פוליאק  עה בזכויות חוקתיותפיצוי בגי� פגי

 רכישה דר� נבו  2017  סיני�עופר טור  אמצאות עוקבות בדיני פטנטי�

 רכישה דר� נבו  2016  ברק מדינה  דיני זכויות האד� בישראל

 רכישה דר� נבו  2016  חיי� זנדברג  מקרקעי ישראל: יסוד� חוק

המאבק בטרור בראי המשפט 
 רכישה דר� נבו  2016  יל לימו�ג  לאומי�הבי�

: זכויות הקהילה הגאה בישראל
  נטייה מינית וזהות מגדרית, משפט

 יניב ,עינב מורגנשטר�
 אלו� הראלולושינסקי 

 רכישה דר� נבו  2016  עורכי�

אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית 
ניתוח כמותי : המשפט העליו�

 רכישה דר� נבו  2016  מרגל�ינשלקר� ו   והשוואתי

 ' ואחאליאסו� יצחק   סטיב אדלרספר
 רכישה דר� נבו  2016  עורכי�

 רכישה דר� נבו  2016 'רובי סיבל ואח מהדורה שלישית, משפט בינלאומי

  אופקי� חדשי� במשפט
 רכישה דר� נבו  2018  מיכל לביא  אחריות מתווכי תוכ� לעוולות ביטוי

 ה דר� נבורכיש  2017  רונ� פוליאק  פיצוי בגי� פגיעה בזכויות חוקתיות

 רכישה דר� נבו  2017  סיני�עופר טור  אמצאות עוקבות בדיני פטנטי�

המאבק בטרור בראי המשפט 
 רכישה דר� נבו  2016  גיל לימו�  לאומי�הבי�

אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית 
ניתוח כמותי : המשפט העליו�

 רכישה דר� נבו  2016  מרגל�ינשלקר� ו   והשוואתי
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י נישואי� כללי ברירת הדי� בעניינ
לאור השינויי� שחלו בדי�  וגירושי�
 רכישה דר� נבו  2015  י'שרו� שקרג  המהותי

  דיני עבודה ורווחה במאה 
 רכישה דר� נבו  2013  ליל� לוריא  העשרי� ואחת

לאומי של המסחר �המיסוי הבי�
 רכישה דר� נבו  2013  רפעאת עזא�  האלקטרוני

  פופולריות ורשתות בדיני 
 רכישה דר� נבו  2011  עופרי� יכל שורמ  זכויות יוצרי�

מאז� האימה , אפליה גזעית
 סיפור לידתה של – ואנטישמיות

 רכישה דר� נבו  2011  עפרה פריזל  אמנת זכויות אד�

  –לאומי הומניטרי �טרור ומשפט בי�
אזרחי� בשדהההבחנה בי� לוחמי� ל

  הקרב המודרני

  

  אב� ח��הילי מודריק

  

2010  

  

 רכישה דר� נבו

על מקו� הבוררות  ,ות ושפיטהבורר
  ח" ש300  2008  דפנה קפליוק  במערכת המשפט

 דיני חוזי�: ההשבה בהקשרי� חוזיי�
  ח" ש350  2001  גונ��מיכל אגמו�  או דיני עשיית עושר ולא במשפט

  ח" ש300  2001  פבלו לרנר  צדדית�ההתחייבות החד

  ח" ש350  2001  עומר דקל  חובת המכרז של גופי� מנהליי�

ות גילוי של מבוטחי� בחוזי חוב
  ח" ש350  2001  שחר ולר  ביטוח

  הגנה על כללי תחרות באמצעות
  ח" ש350  2001  עופר גרוסקופ�  דיני עשיית עושר ולא במשפט

השפעת הלי� ברירת הדי� על סמכות 
  ח" ש300  2002  מיכאיל קרייני  השיפוט הבינלאומית

  ח" ש400  2002  רונ� פרי  ריקושטי� כלכליי�

  יכלל
ספר הזיכרו� למנח� : הלכה ומשפט

 רכישה דר� נבו  2018 עורכי�'  ואחאריה אדרעי  אלו�

 רכישה דר� נבו  2017  אוהד גורדו� עור�  ספר אדמונד לוי

 רכישה דר� נבו  2016  ברק מדינה  דיני זכויות האד� בישראל

: זכויות הקהילה הגאה בישראל
  נטייה מינית וזהות מגדרית, משפט

 יניב ,ר�עינב מורגנשט
 אלו� הראלולושינסקי 

 רכישה דר� נבו  2016  עורכי�

 רכישה דר� נבו  2015   עור�דוד גליקסברג  ספר אריה לפידות

 מאמרי� לכבודו של –ספר לבונטי� 
  אביגדור לבונטי�

  

ברק מדינה , יהושע ויסמ�
 וסיליה וסרשטיי� פסברג

 רכישה דר� נבו  2013  עורכי�
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אליעזר , אשר גרוניס  ספר שלמה לוי�
 ריבלי� ומיכאל קרייני

 רכישה דר� נבו  2013  עורכי�

 רכישה דר� נבו 2013  עור�יה'אוריאל פרוקצ הגישה הכלכלית למשפט

   כללי–משפט פרטי 
  אזל  1978  גד טדסקי  מסות במשפט

  ח"ש 190  1992  גד טדסקי  מסות נוספות במשפט

   –ספר זיכרו� לגד טדסקי 
  מסות במשפט אזרחי

 ,אהר� ברק, יצחק אנגלרד
 ראבילו' מרדכי א

  ח"ש 320  1995   עורכי�וגבריאלה שלו

  –יה 'ספר זיכרו� לגואלטיארו פרוקצ
  חיבורי משפט

 , נפתלי ליפשי�, אהר� ברק
   יה'פרוקצאוריאל 

  עורכי�ראבילו' מרדכי או

  

1996  

  

  ח"ש 200

   מחקרי משפט–ספר ויסמ� 
  לכבודו של יהושע ויסמ�

  
דפנה  ושלו� לרנר

  ח" ש300  2002   עורכי�זמיר�נסו�לוי

Classification of Private Law:  
Bases of Liability  

Celia Wasserstein 
Fasberg & Israel 

Gilead Editors  2003  180ח" ש  

   חוזי�חוקיפירוש ל
  : מייסד ועור� ראשו�   פירוש לדיני חוזי�–סדרה 

  ל "טדסקי ז' ג
  , ראבילו' מרדכי א, איל זמיר: עורכי� נוכחיי�

  גבריאלה שלו

חוק הכשרות המשפטית 
1962�ב"תשכ, והאופטרופוסות   

  ח"ש 300  1995  יצחק אנגלרד  )1995מהדורה שנייה (

 ,חוק החוזי� האחידי�
  ח"ש 140  1987  נו��אריאל ב�  1982�ג"התשמ

  לחוק ) 1997(חוברת עדכו� 
1982�ג"התשמ, האחידי� החוזי� 

  ח"ש 30  1997  קר� דהרי  )נו��אריאל ב�: מאת(

 הדפסה( 1987  איל זמיר  1968�ח"תשכ, חוק המכר
  אזל )1995שלישית 

הדפסה ( 1994  איל זמיר  1974�ד"תשל, חוק חוזה קבלנות
  ח"ש 585  )1996שנייה 

  ח"ש 140  1984  אורי ידי�  1981� א"תשמ, חוק חוזה הביטוח

  ח" ש750  2002  איל  זמיר  1973�ג"תשל, )דירות(חוק המכר 

  מהדורה שניה  ראבילו' דכי ארמ  1968�ח"תשכ, נהחוק המת
  ח"ש 540  1996

  אזל  1998  שירלי רנר  1967� ז"תשכ, חוק השומרי�
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  אזל  1977  גבריאלה שלו  כריתת חוזה

  ח"ש 70  1988  גבריאלה שלו  תוכ� החוזה

1981� א"תשמ, חוק חוזה הביטוח  
  אזל  2005  שחר ולר  'כר� א

1981� א"תשמ, חוק חוזה הביטוח  
  ח" ש650  2007  שחר ולר  'בכר� 

  חוזי� כללי
  דיני חוזי�: השבה בהקשרי� חוזיי�

  ח" ש350  2001  גונ��מיכל אגמו�  או דיני עשיית עושר ולא במשפט

  ח" ש350  2001  שחר ולר חובות גילוי של מבוטחי� בחוזי ביטוח

'  מרדכי א,איל זמיר הפירוש הקצר לחוקי� במשפט הפרטי
 גבריאלה שלוו ראבילו

  ורכי�ע
מהדורה  (1994

  ח" ש790  )1996שנייה 

  ח" ש150  1996  איל זמיר  פירוש והשלמה של חוזי�

 בי� קניי� לבי� –עובד וקבל� 
  ח"ש 150  1993  ברכיהו ליפשי�  התחייבות

  ח"ש 300  2001  פבלו לרנר  צדדית�ההתחייבות החד

   תרופות בשל הפרת חוזה במשפט
  ח"ש 120  1997  �רנה סנילבי  הקונטיננטלי

  ח" ש150  2005  רנה סנילבי�  דיני חוזי� במשפט הקונטיננטלי

  ח" ש340  1997  אריאל פורת  הגנת אש� תור� בדיני חוזי�

  מ� המשפט–פרקי� בדיני חיובי� 
  ח"ש 70  1977  ראבילו' מרדכי א  הרומי אל חוק החוזי� החדש

  ח" ש220  2004  הלה קר�  דיני חוזי� מפרספקטיבה פמניסטית

Freedom of Contract and 
Constitutional Law-Proceedings 

of the Colloquium of the 
International Association of Legal 

Science Jerusalem, September 
1994  

  
  
  
  
  

A.M Rabello,  
Petar Sarcevic  

  

1998  

  

40$  

The Principles of  UNIDROIT 
and Modern National 

Codification A.M Rabello 2001  40$  

       רוש לדיני נזיקי�יפ
 רכישה דר� נבו  2013  אריאל פורת   כר� א–נזיקי� 

 רכישה דר� נבו  2012  אלעד פלד  הרע� צווי עשה בדיני לשו�

 רכישה דר� נבו  2012  ישראל גלעד   גבולות האחריות–דיני נזיקי� 
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        : זיקי�נ פירוש לדיני –סדרה 

   :מייסד ועור� ראשו�  העוולות  השונות
  ל"י זטדסק' ג

  : עורכי� נוכחיי�
       גלעד' י, אנגלרד 'י

גזית  � יפעת הולצמ�  התרמית
   )1995מהדורה שניה (

מהדורה (שירה �עדה בר
  ח"ש 75    )ראשונה

זמיר �דפנה לוינסו�  הפרת חובה חקוקה
) 1989מהדורה שניה (

  שירה �עדה בר
  ח"ש 120    )מהדורה ראשונה(

  אזל  1982  גדעו� גינת  גניבת עי�

  ח" ש400  2002  רונ� פרי  טי� כלכליי�ריקוש

מרדכי , חאלד גנאי�   הדי� המצוי והרצוי–לשו� הרע 
  אזל  2005  קרמניצר ובועז שנור

  דיני עשיית עושר ולא במשפט
  דיני חוזי�: השבה בהקשרי� חוזיי�

  ח" ש350  2001  גונ��מיכל אגמו�  או דיני עשיית עושר ולא במשפט

    תחרות באמצעותכלליהגנה על 
  ח" ש350  2002  עופר גרוסקופ�  דיני עשיית עושר ולא במשפט

  דיני קניי�
   חלק כללי–דיני קניי� 

  יהושע ויסמ�
הדפסה  ( 1993

 רכישה דר� נבו )1993 לישיתש

   בעלות ושיתו�–דיני קניי� 
  יהושע ויסמ�

הדפסה (  1997
  ח" ש645  )1997שנייה 

 ישה דר� נבורכ  2005  יהושע ויסמ�  החזקה ושימוש: דיני קניי�

 זכויות קדימה ופרקי –דיני קניי� 
 רכישה דר� נבו  2014  יהושע ויסמ�  משכו�

 ידי רשויות� עלבמקרקעי�פגיעות 
  זמיר�דפנה לוינסו�  התכנו�

הדפסה ( 1994
  אזל  )1999שנייה 

 ישראל�הסדר זכויות במקרקעי� באר�
  אזל  2000  חיי� זנדברג  ובמדינת ישראל

  ח" ש200  2007  חיי� זנדברג ציונות� פוסטמקרקעי ישראל ציונות ו

  משפט מסחרי
  ח" ש350  2007  עלי בוקשפ�  המהפכה החברתית במשפט העסקי

 –יה 'ספר זיכרו� לגואלטיארו פרוקצ
  חיבורי משפט

  

, פתלי ליפשי�נ, אהר� ברק
מרדכי ויה 'אוריאל פרוקצ

  ח" ש200  1996   עורכי�ראבילו' א
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  ח"ש 600  1996  אוליאל��ריקרדו ב   חלק כללי–דיני בנקאות 

  הגנה על כללי תחרות באמצעות 
  ח" ש350  2002  עופר גרוסקופ�  דיני עשיית עושר ולא במשפט

  דיני חברות חדשי� בישראל
  יה'אוריאל פרוקצ

הדפסה ( 1993
  אזל  )1993שנייה 

  ח"ש 780  1996  שטר�' ידידיה צ  רכישת חברות

Insider Trading in Israel and 
Englad – Suggestions for New 

Theories of Liabilty  

  
  

Aaron Yoran 
(Jurkevitz)  1972  20$  

  דיני משפחה

כללי ברירת הדי� בענייני נישואי� 
לאור השינויי� שחלו בדי�  וגירושי�
 רכישה דר� נבו  2015  י'שרו� שקרג  המהותי

  משמעות המושגי� מסוגלות הורית 
  וטובת הילד פסקי די� של בית 

  הדני� באימו�  ליו�הע המשפט
  ח" ש80     1988  מילי מאסס,מירה ברקאי  ילדי� קטיני�

  תביעת גירושי� מצד האישה
  בדיני ישראל

  
  זאב פלק

  
הדפסה ( 1973

  אזל  )1977שנייה 

  ח" ש120  1975  פנחס שיפמ�  ספק קידושי� במשפט הישראלי

מהדורה  (1984  פנחס שיפמ�  כר� ראשו�, דיני המשפחה בישראל
  ח" ש470  )1995שנייה 

  אזל  1989  פנחס שיפמ�  כר� שני, דיני המשפחה בישראל

  ציבורי משפט
  פירוש לחוקי היסוד

      בעריכת יצחק זמיר   פירוש לחוקי היסוד–סדרה 

 רכישה דר� נבו  2016  חיי� זנדברג  מקרקעי ישראל: יסוד� חוק

  ח" ש120  1994  משה לנדוי  נשיא המדינה: יסוד� חוק

  ח" ש120  1999  רות לפידות  ירושלי� בירת ישראל: יסוד� חוק

  , מרדכי קרמניצר  הצבא: יסוד� חוק
  ח" ש120  2000  אריאל בנדור

  , אמנו� רובינשטיי�  הכנסת: יסוד� חוק
  ח" ש120  1993  זהב�רענ� הר

  ח"ש 350  2004  אדרעי. יוס� מ  משק המדינה: יסוד� חוק

  ח"ש 350  2005  רתפו�מרי� ב�  מבקר המדינה: יסוד� חוק
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  דיני מנהל ציבורי
 רכישה דר� נבו  2011  בועז שנור  תביעות נזיקי� סביבתיות

  ח" ש200  2007  חיי� זנדברג ציונות� מקרקעי ישראל ציונות ופוסט

 –דעת מינהלי באכיפת החוק �שיקול
  הסמכות לעכב הליכי� פליליי� 

  ח" ש470  1991  רות גביזו�  ולחדש�

  ח" ש350  2001  עומר דקל  � מנהליי�חובת המכרז של גופי

  אזל  1975  יצחק זמיר  השפיטה בענייני� מינהליי�

  ח" ש350  2002  מרגית כה� סמכויות כלליות של הרשות המבצעת

  אזל  1993  יצחק זמיר  ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי

  ממשל, על משפט, ספר יצחק זמיר
  וחברה

 יואב דות� ואריאל בנדור
  ח" ש370  2005  עורכי�

  משפט ציבורי כללי
An Equitable Distribution of 

Human Organs for 
Transplantation  A.M. Rabello Editor  2003  110ח" ש  

  דיני מיסי�
 רכישה דר� נבו  2015   עור�דוד גליקסברג  ספר אריה לפידות

  סיווג מחדש של –גבולות תכנו� המס 
  ח" ש320  1990  דוד גליקסברג  עסקאות לצור� מס

  מיסוי היבוא לפי הסכמי אזור הסחר 
  ח" ש175  1995  נלי מוני�  החופשי של ישראל

   – היבטי מס בפיצויי נזיקי�
  מיסוי פיצויי נזיקי� וההתחשבות 

  ח" ש120  1987  אהר� יור�  במס בפסיקת הפיצויי�

  ח" ש350  2006   עור�דוד גליקסברג  רפורמות מס

  דיני עבודה
 ' ואחיאסו�אל יצחק  ספר סטיב אדלר

 רכישה דר� נבו  2016  עורכי�

 רכישה דר� נבו  2013   עורכי�'סטפ� אדלר ואח  אוסוסקי��ספר אליקה ברק

  ח" ש50  1976  ישראל�רות ב�  מימד חדש להסכ� הקיבוצי

Topics in Israeli Labour  
Law – Reports to  

International Conferences  

  
  

Menachem Goldberg, 
Frances Raday  1995  30$  

 בי� קניי� לבי� –עובד וקבל� 
  ח" ש150  1993  ברכיהו ליפשי�  התחייבות

    המוסד–בוררות בסכסוכי עבודה 
  ח" ש50  1986  מרדכי מירוני   תקוות ולקחי�–לבוררות מוסכמת 

Adjudication of Interest Disputes 
– The Compulsory Arbitration 

Model  Frances Raday  1983  25$  
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  יני רווחהד
 ' ואחאליאסו� יצחק  ספר סטיב אדלר

 רכישה דר� נבו  2016  עורכי�

 רכישה דר� נבו  2013   עורכי�'סטפ� אדלר ואח  אוסוסקי��ספר אליקה ברק

Topics on Israeli Labour  
Law – Reports to International  

Conferences  
Menachem Goldberg, 

Frances Raday  1995  30$  

  ה בדיני ישראל ובמשפט  זקנקצבות
  סקירה – מחקר השוואתי –העמי� 

  ח" ש50  1992  מילר' אריה ל   מדינות134�על ביטוח זקנה ב

  משפט פלילי ופרוצדורה פלילית
 סוגיות בעיצוב –אסטרטגיות שיטור 

 רכישה דר� נבו  2012  עמיק� הרפז  מדיניות אכיפת החוק

Action Libera Causa in 
Criminal Law  Miriam Gur-Arye  1984  20ִ$  

 הלכה –עיסקות טיעו� בישראל 
  אזל  1981  קנת מ�, אליהו הרנו�  על רקע השוואתי ומעשה

    הטיפול בעברייני�–גמילה כעונש 
  מתמכרי� לסמי�

  
  ח" ש120  1988  ארנפלדרחל, לסלי סבה' א

הדפסה  (1984  ז פלר"ש  'כר� א ,יסודות בדיני עונשי�
  ח" ש585 )2001שלישית 

 הדפסה (1987  ז פלר"ש  ' כר� ב,סודות בדיני עונשי�י
  אזל  )1991שניה 

הדפסה  (1992  ז פלר"ש  'כר� ג, יסודות בדיני עונשי�
  אזל  )2001שניה 

  אזל  1980  ז פלר"ש  דיני ההסגרה

  ח" ש500  1997  יצחק קוגלר  כוונה והלכת הצפיות בדיני עונשי�

  ח" ש300  2002  חיה זנדברג  פירוש לחוק המעצרי�

 אמיר'מו סבה 'ל,  חובב'מ  מגמות בקרימינולוגיה
  ח" ש200  2003  עורכי�

  פרוצדורה אזרחית 
 רכישה דר� נבו  2015  צבי� יששכר רוז�  ההלי� האזרחי

   ,בוררות ושפיטה
  ח" ש300  2008  דפנה קפליוק על מקו� הבוררות במערכת המשפט

 השפעת הלי� ברירת הדי� על סמכות 
  ח" ש300  2002  כאיל קריינימי  השיפוט הבינלאומית

  החלי� בשטחי� המוחזקי� משפט בינלאומי פומבי והדיני�
המאבק בטרור בראי המשפט 

 רכישה דר� נבו  2016  גיל לימו�  לאומי�הבי�



  2018ט "פרסומי המכו� תשע  ט"עתש מח משפטי�

 רכישה דר� נבו  2016 רובי סיבל ואחרי� מהדורה שלישית, משפט בינלאומי

  בדבר 1969 במאי 23אמנת וינה מיו� 
  ) האמנותאמנת(דיני אמנות 

  
תרגמו והקדימו דברי 

שבתאי , מנח� זהרי: מבוא
  ח" ש50  1978  רוז�

  אזל  1975  משה דרורי  החקיקה באזור יהודה והשומרו�

Military Government in the 
Territories Administered by Israel 

1967-1980: The Legal Aspects, 
vol.1  Meir Shamgar  

 הדפסה (1982
  50$  )1987ה ישני

  משפט בינלאומי פרטי
 רכישה דר� נבו  2013  סיליה וסרשטיי� פסברג  לאומי פרטי�משפט בי�

  הצעת חוק ודברי הסבר –ברירת הדי� 
  אזל  1998  אביגדור לבונטי�  לפי הסעיפי�

   –פסקי� זרי� במשפט הישראלי 
  ח" ש250  1996  פסברג�סיליה וסרשטיי�  הדי� והגיונו

 מכות השפעת הלי� ברירת הדי� על ס
  ח" ש300  2002  מיכאיל קרייני  השיפוט הבינלאומית

Choice of Law  A.V. Levontin  2004  250ח" ש  

  משפט ישראלי כללי
The Law of Israel General 

Surveys  
Itzhak Zamir, Sylviane 

Colombo  1995  75$  

Religious Law in the 
Israel Legal System  Itzhak Englard  1975  40$  

  ח" ש105  1990 יאיר שילה, אריאל בנדור י� שנה למשפט הישראליארבע

 –יה 'ספר זיכרו� לגואלטיארו פרוקצ
  חיבורי משפט

, נפתלי ליפשי� ,אהר� ברק
מרדכי  ויה'אוריאל פרוקצ

  ח" ש200  1996   עורכי�ראבילו' א

  קוב� הרצאות מימי עיו� 
  אזל  1977   עור�שמעו� שטרית   1976לשופטי� 

Israeli Reports to the XVI 
International Congress of 

Comparative Law  A.M. Rabello  2005  35$  

Israeli Reports to the XV 
International Congress of 

Comparative Law A.M. Rabello 1999  35$  

Israeli Reports to the XIV 
International Congress of 

Comparative Law A.M. Rabello 1994  35$  

Israeli Reports to the XIII 
International Congress of 

 Comparative Law 

  
  

Celia Wesserstein 
Fassberg 1990  20$  
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Israeli Reports to the XII 
International Congress of 

Comparative Law Stephen Goldstein 1986  20$  

Israeli Reports to the XI 
International Congress 

of Comparative Law Stephen Goldstein 1982  20$  

Israeli Reports to the X  
International Congress of 

Comparative Law Stephen Goldstein 1978  20$  

Israeli Reports to the IX 
International Congress 

of Comparative Law Izhak Englard 1974  20$  

Israeli Reports to the VII 
International Congress of 

Comparative Law S.Z. Feller 1970  20$  

  משפט דתי
Religious Law in the Israel 

Legal System Izhak Englard 1975  40$  

  משפט עברי
ספר הזיכרו� למנח� : הלכה ומשפט

 רכישה דר� נבו  2018 עורכי�'  ואחאריה אדרעי  אלו�

 בי� קניי� – נכסי�החיוב ושעבודי ה
 רכישה דר� נבו  2018  ברכיהו ליפשי�  לבי� התחייבות ובטוחה

 רכישה דר� נבו  2014  עמיחי רדזינר  מחקר במשפט התלמוד–דיני קנסות 

 רכישה דר� נבו  2011  שמשו� אטינגר  ראיות במשפט העברי

  השופט וההלי� השיפוטי 
 רכישה דר� נבו  2010  יובל סיני  במשפט העברי

 בי� קניי� לבי� – וקבל� עובד
  ח" ש150  1993 ברכיהו ליפשי� התחייבות

  תולדות המשפט
    מ� המשפט–פרקי� בדיני חיובי� 

  ח" ש70  1977 אבילור' מרדכי א הרומי אל חוק החוזי� החדש

  משפט השוואתי
  –דעת מינהלי באכיפת החוק �שיקול

  הסמכות לעכב הליכי� 
  ח" ש470  1991 רות גביזו�    ולחדש�פליליי�

    הלכה–עיסקות טיעו� בישראל 
  אזל  1981 קנת מ�, אליהו הרנו� ומעשה על רקע השוואתי

  קצבות זקנה בדיני ישראל ובמשפט 
  סקירה – מחקר השוואתי –העמי� 

  ח" ש50  1992 מילר' אריה ל  מדינות134�על ביטוח זקנה ב
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  תרופות בשל הפרת חוזה במשפט 
  ח" ש120  1997 'רנה סנילבי� הקונטיננטלי

   מ� המשפט –פרקי� בדיני חיובי� 
  ח"ש 70  1977 ראבילו' מרדכי א הרומי אל חוק החוזי� החדש

  ח" ש150  2005 רנה סנילבי� דיני חוזי� במשפט הקונטיננטלי

The Principles of UNIDROIT and 
Modern National Codification A.M. Rabello 2001  40$  

Towards a New European 
Commune 

  
A. Gambaro,  
A.M. Rabello  1999  95$  

Essays on European Law and 
Israel A.M. Rabello 1996  95$  

European Legal Traditions 
and Israel A.M. Rabello 1994  75$  

Freedom of Contract and 
Constitutional Law – Proceedings 

of the Colloquium of the  
International Association of Legal 

Science, Jerusalem, September 
1994 

  
  
  
  
  

A.M. Rabello,  
Petar Sarcevic 1998  40$  

Insider Trading in Israel and 
England – Present Law and 

Suggestions for New Theories of 
Liability 

  
  
  

Aaron Yoran 
(Jurkevits) 1972  20$  

  דיני יושר
An Equitable Distribution of 

Human Organs for Transplant A.M. Rabello 2001  25$  

Aequitas and Equity: Equity in 
Civil Law and Mixed 

Jurisdictions A.M. Rabello 1997  90$  

Equity and Contemporary 
Legal Development Stephen Goldstein 1992  80$  

  בליוגרפיותיב
Bibliography of Israeli Law in 

European Languages, 1990-1995 Helen Bonk 1998  20$  

Bibliography of Israeli Law in 
European Languages, 1985-1990 Renee Sanilevici 1991  20$  

Bibliography of Israeli Law in 
European Languages (1985) Renee Sanilevici 1985  25$  

  ,אלא א� צוי� אחרת, � הנמכרי� דר האוניברסיטה העבריתכל הספרי* 

 מ"מחיר� ללא מע




