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  1מפתח נושאים
  

  אבידה מדעת
  194-198ב/מדעת -הפקר והאבדה, יאוש  

  198-199ד /)קרקעקניין אגב (אגב 
  229-231ד/אודיתא 

  474-488ד/אונאה 
  777ד/בדיני העמים   
  79א/ שיטתו-ליאופולד , אורבך

  207-330ג/אחריות נכסים
  212-271ג/יקיאפות  
  208-211ג/משכנתא  
  207ג/סוגים שונים של שעבודי אחריות נכסים  
  65-73ג/איסר

  773-781 115-124ד/אסמכתא 
  778-779ד/תנאי בלתי מחושב ובלתי סביר  
  778-779ד/תנאי גוזמה של ויתור על זכות   
  778-779ד/תנאי גוזמה של קנס   
  773-776ד/תנאי מוגזם בשעת הדחק   

  אפוטרופוס
  100ב /ה שלוהחזק  

  212-271ג/אפותיקי
  271ג/אחריות החייב והמוכר  
  212-213ג/אפותיקי מיוחדת ואפותיקי כללית  
  214ג/אפותיקי סתם ואפותיקי מפורש  
  240ג/'אפותיקי עצמית'  
  248ג/אפותיקי קיבוצית  
  322-330ג/במיטלטלין  
  225-230ג/גדרי החוב הנערב באפותיקי  
  237-239ג/זק האפותיקייה  
  219-223ג/והעברת  
  241-242ג/והעברה חלקית של    
  240ג/הפחתת החוב הנערב   
  215-218ג/ ויצירת האפותיקי'קול'ה  
  224ג/הקנאת הנכס המשועבד  
  258-260ג/חידוש השטר  
  261-270ג/ומימוש  
  231-236ג/ונשוא השעבוד ב  
  215ג/וים שלשונסוגים   
  255-257ג/ בהכרחמוסיו  
  255ג/דין לפועל-הוצאת פסקי    
  255ג/הפקעת הנכס לצרכי ציבור    
  256-257ג/התישנות    
  240ג/החוב הנערב סילוק   
  251-254ג /נופדיו  
  243-247ג/פיצול הנכס המשועבד  
  249-250ג/שויון דרגה  
  240ג/שמירת דרגה  

  203ד/אקויטי 
  אשה 

  28-38ד/ קניין- למעשיכשירותה   
  'בההיא הנאה'

  361-364ד/קניין לחיובים הדדיים -כמעשה  
  232-267ד /כקנין  

  37ג/בל תשחית
                                                      

המספר מפנה למספרי עמודים של . האות הראשונה הוא מספר הספר. י ברוך כהנא" המפתח נערך ע1
  .המופיעים בטקסט בין סוגריים מרובעים כפולים, מכונת הכתיבה
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  75-78א/בעלות 
  36-118ג/רגילהבעלות   
  62-77ג/כוחות הבעלות  
  36-61ג /יהמגבלות  
  37ג/איסור בל תשחית    
  37-38ג/איסור הזנחת נכסים    
  54-55ג/התר הנזק הקל למניעת החמיר    
  56-57ג/התר נזק היחיד לתועלת הרבים    
  52-53ג/'ועשית הישר והטוב'    
  58-61ג/זכויות חדירה לחצר הזולת והפקת הנאה מתוכה    
  51ג/לב-חובת התנהגות בתום    
  41-48ג/סדום-כפייה על מידת    
  49-50ג/מניעת רשעות    
  39-40ג/ניצול הזכות לרעה    
  39ג/ישראל-צרכי ישוב ארץ    
  78-118ג/נשוא הבעלות  
  101-106ג/בעלות המיטלטלין    
  84-96ג/ הקרקעדברים שבתחום הרום או העומק של    
  97-100ג/דין הזכייה בפירות    
  97-100ג/הגדרת המקרקעין והמיטלטלין     
  79-83ג/היחידה היסודית של מיטלטלין ומקרקעין     
  79-83ג/התפשטות הבעלות הקרקעית לרום ולעומק    
  111-114ג/חיבורים במצר בין חצרות אחדות    
  115-118ג/הקרקע- שינויים בהתפשטות האופקית של אחוזת    
  107-110ג/תשלומי שבח    
  63ג/פירות  
  64ג/רשויות הרשאה ומניעת התערבות  
  62ג/רשויות השימוש  
  רשות ההועדה  
  65-73ג/איסר    
  74-77ג/שיטות נוכריות ב    
  65-73ג/הקדש    
  74-77ג/ האנגלי'טראסט'    
  65-73ג/מצוות המת     

  )מצרנות: ראה(בר מצרא 
  467-472ג/'בתים משותפים'

  גוי
  28-38ד/ קניין-למעשי וכושר  

  207-233ב /גזלן, להיגז
  207-212ב/אחריות הגזלן   
  146-149ב/הבית גזלן -אחריות שומר במקום שבעל  
  216-228ד/הקנאה כנגד שומר או גזלן המחזיקים בנכס   
  220-233ב/הקנאת הגזלן   
  213-215ב/ידי שינויו -זכיית גזלן בגוף הגזלה על  
  48-52ב/זלן מעמד הגמשמעות החזקה לענין   
  107-110ב/קרקע אינה נגזלת   
  216-219ב/שבח ופירות   

  גיל
  25ד/לענין כושר אישי   
  58-60א/שיטתו, גינוסר

  72-76ד/גמירת דעת 
  גר

  32ד/מתנת שכיב מרע שלו   
  516-534ד/ ר שלא בא לעולם או לרשות המוכרדב

  1-2ב/דטנציה 
  182ד/הגבהה 
  65-73ג/הועדה

  37-38ג/האיסור, הזנחת נכסים
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  החזקה 
  36-37ב/אבדן החזקה כגורם לאבדן הקניין   
  38-43ב/במשפט האנגלי   
  1-37ב /יבשת אירופהמשפט ב  
  4-11ב/בצרפת ובאיטליה     
  12-15ב/בגרמניה ובשוייצריה     
  44-105ב/ ישראל משפטב  
  106-114ב/ החזקה ורשות  
  111-114ב /הבחנה ביניהם    
  68-70ב/בית ושומר -בעל, החזקה ישירה ועקיפה  
  32ב/פדיון -או זכות" עיכוב-זכות"החזקה כבסיס ל  
  29ב/לב -החזקה כבסיס לזכיית הקונה בתום  
  32ב/החזקה כגורם בזכות להחזרת הוצאות   
  36-37ב/החזקה כגורם בזכייה מן ההפקר   
  30-31ב/החזקה כגורם לזכייה בפירות וזיקת אחריות לבעלים   
  93ב/החזקה צורך חזקה   
  88-91ב/ה ואבדנה המשך ההחזק  
  94-96 79-87ב/העברת ההחזקה   
  79-85ב/בית -העברת ההחזקה לשם בעל    
  87ב/החזקה בדרך החזרה -העברת    
  86ב/החזקה לשומר -העברת    
  33-35ב/כגורם בהקנאה     
  38-39ב/ההחזקה כממלאת מקום הבעלות -זכות  
  94-96ב/ירושת ההחזקה   
  92ב/מהות ההחזקה בדיני ישראל   
  102-105ב/החפצים ודין ההחזקה מושג   
  3ב/מחלוקת סאוויני ויהרינג בתפיסת מיני ההחזקה   
  משמעות ההחזקה   
  71-74ב/לעניין האחריות בנזיקין     
  75ב/לעניין זכות תביעה על הזק החפץ המוחזק     
  53-59ב/לעניין חזקה     
  )פוססיה: ראה (פוססיה  
  76-78ב/ תפיסה -תחילת ההחזקה   

  782-796ד/ הטעייה
  הנאה

  438ד/חיוב עליה   
  לצרכי ציבורה הפקע

  255ג/באפותיקי   
  1-14ג/הפקר

  7-10ג/בדיני ישראל  
  7-10ג/דברים הקרובים להפקר בדיני ישראל  
  36-37ב/החזקה כגורם בזכייה מן ההפקר   
  הפקרה  
  11-14ג/בדיני ישראל    
  10ג/בשיטות נכריות    
  194-198ב/מדעת -הפקר והאבדה, יאוש  
  1-6ג/בשיטות המשפט הנכריותיו עקרונות  

  93-99ד/הצעה וקבלה בחוזה 
  65-73ג/הקדש
  34-35ג/לבני ציבור מסוים  
  הקנאה
  33-35ב/העברת ההחזקה כגורם בהקנאה   
  340-404ד/ בתמורה  
  341-356ד/הקנאה כנגד התחייבות בלתי כספית     
  357-358ד/פי חיוב בתמורה לעבודה -הקנאה על    
  340-404ד/ פי התחייבות-על  

  216-228ד/הרשאה 
  216-228ד/העברת תביעה   



 5

  777ד /'השפעה בלתי הוגנת'
  340-404ד/התחייבויות הדדיות בדיני ישראל 

  361-364ד/קניין לחיובים הדדיים - כמעשה'ההיא הנאה'  
  394-404ד/ הקנאה אגב עבודה  
  359-404ד/הקנאה על פי חוזה של חיובים הדדיים   
  359-360ד/ה של חיובים הדדיים חוזה העבודה כדוגמה לחוז  
  394-404ד/ חיובים הדדיים בשותפות ובפסיקתא  
  368-384ד/מבנהו ומעמדו של חוזה החיובים ההדדיים בדיני ישראל   
  365-367ד/טיב הקנייני של נשוא החיובים הפי - וסדר המילוי על'מילוי בד בבד'  
  385-393ד/מילוי חוזה של חיובים הדדיים   
  394-404ד/ בודהעבודה כנגד ע  

  התיישנות
  256-257ג/באפותיקי   
  313ג/במשכון  
  24-26ב /'התישנות מקנה'  
 60-65ב/הזכות שמכוח החזקה ודיני ההתישנות -חזקת  

  52-53ג/'ועשית הישר והטוב'
  438ד/זה נהנה וזה לא חסר 

  זכות
  23-26א/הגדרתה   
  72-78א/מעמד הזכויות בחפצי הזולת   
  18-21א/הגדרתה, זכות ריאלית  
  18א/במשפט האנגלי    
  19א/ביבשת אירופה    
  45א/מושג של הההצדקה התכליתית -חוסר    
  20א/מחלוקת הקלאסיציסטים והפרסונליסטים    

  זכיון
  216-228ד/הקנאתו   
  97-99א/ הרכושי וגדרי הבטחתוומעמד  
  117א/ערובה בזכיון   
  112-113א/זכיוןשל פירות   

  )458' עמאחרי  (446ד/זכין לאדם שלא בפניו 
  חוב 

  23-26א/הגדרתו   
  404ג/'חוב השותפים'

  חובות משותפים
  413-414ג/באנגליה   
  440-442ג/בדיני ישראל  

  חוזה
  731-746ד/משחק והשטאה , היתולב  
  728-730ד/זת עיניים יאחבבמגמה של דמיוניות או   
  8-140ד /שלודינים כלליים   
  141-458ד/חוזי ההקנאה   
  12-15ד/רי מהות החוזה במשפט העב  

  780-781ד/ אחיד הוזח
  712-723ד/חוזה אסור

  חוזה למראית עין
  747-764ד/ עסק מדומה ועסק מוסווה  

  780-781ד /ן מוכהחוז
  ' חוזים הדדיים'

  268-287ד /במכר  
  288-295ד/בחליפין  
  חזקה

  93ב/החזקה צורך חזקה   
  ב134ב/חזקה מכוח הבעלות בחצר   
  66-67ב/ת הזכות ומשטר רישום הזכויו-חזקת  
  60-65ב/הזכות שמכוח החזקה ודיני ההתישנות -חזקת  
  182-185ד/כמעשה קניין  
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  44-47ב/משמעויות השונות של המונח   
  53-59ב/משמעות ההחזקה לעניין חזקה   
  48-52ב/הדין -משמעות החזקה לענין חזקת  
  368-371ג/חזקה- פי זכות- על בין שכניםנזקים שעבוד  

  וב יח
  23-26א/הגדרתו   
  183-196ג/חכירה

  288-339ד/חליפין 
  307-329ד/בדיני ישראל   
  307ד/חליפי נכס במוחזק כנגד נכס במוחזק     
  308ד /'אין קונין אלא בכלי'    
  309-310ד/כלים ופירות     
  311-313ד/במטבע     
  314-316ד/חליפי נכסים בראוי     
  317-318ד/בפעולות פיסיות     
  319-323ד/חליפי הנאת פעולות משפטיות     
  324-325ד/חליפי טובת הנאה או החזקת חפץ     
  326-329ד/הצדקת השיטה העברית     
  288-295ד" /החוזים ההדדיים"בשיטות   
  330-339ד/ ושכירות 'חליפי זכויות'  
  330-339ד/חליפין מורכבים   
  298-306ד/מבנהו של חוזה בתמורה בדיני ישראל   
  296-297ד/לה 'פי המג-על  
  330-339ד/לוק חיוב תשלום מחיר וסי  

  )נכסים: ראה גם(חפצים 
  102-105ב/מושג החפצים ודין ההחזקה   

  115-135ב/חצר 
  118-119ב/החצר -בעל  
  א134ב/חיים מבחוץ -הגנת החצר מפני בעלי  
  130-134ב/הוצאת זרים וחפצים החודרים לחצר שלא ברשות   
  ב134ב/חזקה מכוח הבעלות בחצר   
  115-117ב" /רשות היחיד" -חצר   
  ד134ב/שותפים - של בעלים" יד"כ  
  120-122ב/מיני החצרות   
  ב134ב" /יד"משמעות החצר לעניין   
  )נזיקין: ראה(משמעות החצר לעניין נזיקין   
  195-197ד/קניין חצר   
  ב134ב/פיסה מכוח הבעלות בחצר ת  

  שוטה וקטן , רשח
  97-99ב/החזקה שלהם   
  26ד/כשירותם   

  782-796ד/ טעות
  74-77ג/האנגלי 'טראסט'

  194-206ב/יאוש 
  201-206ב/ואתית והערכה הש  
  194-198ב/מדעת -הפקר והאבדה, יאוש  
  199ב/קביעת היאוש   
  200ב/ שומר להבית וש- בעלשל  

  יד
  ב134ב" /יד"משמעות החצר לעניין   

  567-573ד/יובל 
  ירושה
  94-96ב/ירושת ההחזקה   
  161-163ב/יורש - שומר  

  ישראל- ישוב ארץ
  39ג/ בעלות למענוהגבלת  

  101א/ זכויות בהם-  כוחות הטבע
  41-48ג/סדום  על מידתןפיוכ
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  16-70ד/ קניין כושר למעשי
  16-17ד/כושר הנשוא   
  18-70ד/ קניין- כושר אישי למעשי  
  18-27ד/"אידאולוגיות"ו" מהותיות"הגבלות     
  28-38ד/דת או עבדות , מוצא, בשל מין" אידיאולוגיות"הגבלות     
  39-46ד/בשיטות הנוכריות " מהותיות "הגבלות    
  47-57ד/בדיני ישראל " מהותיות"הגבלות     
  58-70ד/ סיכום ביקורתי -" מהותיות"הגבלות     
  32ד/כותים 

  כסף
  186-190ד/כסף קנין   

  765-772ד/כפייה בחוזה
  777ד /'השפעה בלתי הוגנת'  

  26-30ג/כרמילית
  704-706 675-678ד /'לך ואחריך לפלוני'
  405-408ג/'ע כפרימושא'

  מחילה
  441ד/על זכות עתידית   

  מיטלטלין 
  101-106ג/בהםבעלות   
  97-100ג/םהגדרת  
  79-83ג /הםהיחידה היסודית של  

  100א/העסק-מכלול בית
  מכר 

  516-534ד/אחריות המוכר מפני עוררים   
  170ב/אחריות שמירה במקנה חפץ מוחזק בלי מסירה   
  171-172ב/קצוב גוף לזמן -אחריות שמירה בקונה  
  535-541ד/ביטול המכר   
  459-573ד/דיני הלואי במכר   
  147-180ד/ ודיני ישראל והבעיות המהותיות של  
  466ד/הוצאות המסירה   
  268-287ד/ המחיר  
  216-228ד/הקנאה כנגד שומר או גזלן המחזיקים בנכס   
  216-228ד/הקנאת נכס ללא זכות החזקה   
  377-379ג/'מוכר בעין יפה מוכר'  
  675-678ד/מכר חוזר   
  516-534ד/מכר עתיד   
  151-152ד/? מכר קנייני או חובי  
  153-161ד/על פי שאלת חיזוקם החובי של דברי הקנין     
  162-178ד"/חובת המסירה"ביחס ל    
  162-178ד/האחריות לאונסים     
  162-178ד/הזכייה בפירות     
  179-180ד /והבעיות המהותיות של    
  462-473ד /ת הנכסמסיר  
  181-267ד/ על פי דיני ישראל ומעשי הקניין ב  
  471 470 466ד/מקום המסירה   
  462-473ד/מקום התשלום   
  462-473ד/ ת הנכסנטיל  
   462-473ד/נטל ההוצאות   
  148-150ד/נשוא המכר   
  142-146ד/סקירה השוואתית ובעיות מהותיות   
  147ד/יקר עניינו של המכר בדיני ישראל ע  
  489ד/הממכר בתאריו שלמות   
  490-510ד/ ההתאמה האיכותית    
  490-510ד/מום במיקח     
  511-515ד/ההתאמה הכמותית     

  216-228ד/מעמד שלשתן 
  100א/'מערופיא'
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  182-267 100-107 8-11ד/מעשה קניין 
  87-92ד" /דברים"ביחס ל  
  93-99ד/במעשים חד צדדים ובמעשים חוזיים   
  )רצון: ראה(הרצון בו   
  100-107ד/בוה כוונ  

  65-73ג/ המת ה לקיים דברימצוו
  מצרנות 

  542-552ד/בשיטות משפט נכריות   
  553-566ד/בדיני ישראל   

  מקרקעין 
  84-96ג/דברים שבתחום הרום או העומק של הקרקע  
  200-215ד/במכר קרקע דרישת הרישום   
  97-100ג/םהגדרת  
  79-83ג /הםהיחידה היסודית של  
  79-83ג/לרום ולעומקבהם התפשטות הבעלות   
  111-114ג/חיבורים במצר בין חצרות אחדות  
  123-124א/מקרקעין ומיטלטלין  
  107-110ב /'קרקע אינה נגזלת'  
  115-118ג/הקרקע- שינויים בהתפשטות האופקית של אחוזת  
  200-215ד /הםתיקונים מיוחדים בקשר למעשה קניין ב  
  782-796ד/מרמה 

  182ד/משיכה 
  272-330ג/משכון
  322-330ג/בעיית האפותיקי במיטלטלין  
  115א/בראוי  
  304-310ג/גביית החוב הנערב  
  312ג/גדרי ערבות המשכון  
  272-280ג/תוגדרה  
  294-298ג/העברת הזכות הנערבת  
  299-301ג/השאלתו לממשכן  
  313ג/התישנותו  
  314ג/התמדתו על אף היקנות גופו לנושה  
  316-321ג /ועיכוב-זכות  
  281ג/כשרות הצדדים  
  281ג/לחוב מותנה  
  311ג/ידי צד שלישי-למישכון ע  
  294-298ג/משכון בנכס ממושכן   
  316-321ג/שכון מעושהמ  
  316-321ג/משכון נתפס  
  292ג/'משכון שאול'  
  293ג/לונזק   
  282ג/המשכון-צדדי של קשר- סיום חד  
  313ג/נופדיו  
  302-303ג/פירותיו  
  292ג/פרעון חלקי  
  282ג/שלושבח   
  311ג/שכוןשטר מ  
  302-303ג/שימוש בו   
  315ג/של חלק בשיתוף  
  282-291ג/שמירתו  

  208-211ג/משכנתא
  405-458ד/מתנה 
  444 443 439ד/איזו נתינה נחשבת מתנה   
  454ד/ביטולה מחמת אומדנא של טעות   
  א452 449ד/דחייתה   
  444ד/הצורך בהסכמת המקבל   
  448ד/טמירתא   
  א452ד/טעות של המקבל   
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  454ד/ה מום ב  
  453ב 452ד/שנטרפה מהמקבל   
  455ד/תנאי בה   

  65-73ג/ איסוררנד
  נזיקין
  362-366ג/ בין שכניםדיני הנזיקין הכלליים  
  380-381ג/ק ראייההיז  
  56-57ג/תר נזק יחיד לתועלת הרביםיה  
  54-55ג/תר נזק קל למניעת החמיריה  
  387-396ג/הערכה השוואתית של דיני הנזיקין בין שכנים  
  71-74ב/שמעות החזקה לעניין האחריות בנזיקין מ  
  75ב/חפץ המוחזק לזק נמשמעות החזקה לעניין תביעה על   
  123-134ב/משמעות חצר לעניין נזיקין   
  126-129ב/בחצר ' בור'    
  123-125ב/החצר ודעתו -דין הפעילות בחצר לפי יחסה לזכות בעל    
  א134ב/חיים מבחוץ -הגנת החצר מפני בעלי    
  130-134ב/צאת זרים וחפצים החודרים לחצר שלא ברשות הו    
  368-371ג/חזקה-פי הסכם או זכות- על בין שכניםנזקים שעבוד  

  39-40ג/ניצול זכות לרעה 
  נכסים 
  90-93א/העבריבמשפט   
  50-57א/בשיטות של אירופהדיניהם   
  64-71א/הקשר בין החפצים והתביעות   
  58-63א/זכויות מתיחסות לחפצים כנושא מיוחד  
  50א/מיון הנכסים בשיטת המשפט הצרפתית  
  סדום

  41-48ג/סדום- על מידתןפיוכ  
  193-194 83ד/סיטומתא 

  סילוק
  441ד/מזכות עתידית   

  61-62א/שיטתו, סלמונד
  108-124 77ד/סמיכת דעת 

  125-140ד/קאוזה ותמורה : הקבלותיה בשיטות נכריות  
  עבד

  28-38ד/ קניין- למעשיוכושר  
  עבודה
  457ד/ינם בח  
  394-404ד/ הקנאה אגב עבודה  
  359-360ד/חוזה העבודה כדוגמה לחוזה של חיובים הדדיים   
  394-404ד/ עבודה כנגד עבודה  
  442 441ד/תשלום למי שעבד בלי שנתבקש   

  עובר
  א452ד/זכייה לו   

  31-33ג /הםדברים של, ולי בבלע
  עיכוב

  32ב" /עיכוב-זכות"החזקה כבסיס ל  
  עיר

  31-33ג/ירנכסי הע  
  8-11ד/עסקים משפטיים

  239ד/ערבות 
  48-52 23ב/ת דין לעצמו ייעש

  777ד /'פגיעה במידות הטובות'
  פדיון

  32ב/פדיון -החזקה כבסיס לזכות  
  1-2ב/פוססיה
  16-37ב/החזקה פוססית ביבשת אירופה   
  23ב/זכות ההתגוננות של הפוססור   
  27-28ב/פוססיה כראייה לזכות   
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  1-2ב/פוססיה -קואזי  
  17-22ב" /פטיטוריות"ו" פוססוריות"תביעות   

  )עבודה: ראה(פועל 
  106א/פירות

  30-31ב/החזקה כגורם לזכייה בפירות   
  97-100ג/בהםזכייה   
  216-219ב/לעניין גזלן   
  114א/ זכויות בראוישלפירות   
  112-113א/זכיוןשל פירות   
  107-111א/תביעהשל פירות   
  63ג/פירותקניין   

  254ד) /תחייבויות בשעת קידושיןה(פסיקתא 
  394-404ד/ חיובים הדדיים בפסיקתא  
  181-188ב/פקדון 
  15-35ג/נכסי ציבור  -ציבור 
  23ג/דיני ישראלב  
  31-33ג/דברים של עולי בבל    
  34-35ג/הקדש לבני ציבור מסוים    
  26-30ג/כרמילית    
  31-33ג/נכסי העיר    
  23-25ג/רשות הרבים דעלמא    
  34-35ג/ציבור מסויםשעבוד לבני     
  22ג/משפט האנגליב  
  18-21ג/הדינים ביבשת אירופה  
  15-17ג/ישראל-הדינים במדינת  

  172-177 166ד/קונסטיטוט פוססורי 
  קטן

  52 30 25ד/כשירותו   
  קניין

  36-37ב/אבדן החזקה כגורם לאבדן הקניין   
  43-44א/יחס לעולם וזיקה לנשוא או לחפץ  
  45א/מבחן עיוני ומבחן ענייני  
  22-42א/מהותו  
  22א/ביקורת של הגישה האירופית-תחילת    
  80א/קניין בחיובים-מעשה  
  79-89א/קניין במוחזק וקניין בראוי  
  117א/ערובה בזכויות בראוי    
  30-42א/הגוף  קניין  
 125א/ריכוז זכויות הממון במושג הקניין  

  193-194 82ד/ין סודר יקנ
  )מקרקעין: ראה(קרקע 
  רישום
  200-215ד/במכר קרקע הרישום דרישת   
  692-695ד/ רישום ה הטעונההתנאה בהקנא  
  66-67ב/הזכות ומשטר רישום הזכויות -חזקת  
  692-695ד/על התחייבות הקנאה " הערה"רישום   
  )764' אחרי עמ (757ד/רישום פומבי מסולף   
  )נכסים: ראה(רכוש 
  רעיון

  95א/זכויות הרעיון בדיני ישראל  
  71-140ד/ן מעשה קנייברצון 

  93-99ד/דברי הקניין ומעשי הקניין במעשים חד צדדים ובמעשים חוזיים   
  71ד /'הצהרת הרצון'  
  77-86ד/הצהרת הרצון ומעשה הקניין   
  93-99ד/הצורך בקליטה של הצהרת רצון   
  87-92ד" /הדברים"מעשה הקניין ו  
  72-76ד/רצון וגמירת דעת   
  רשות
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  27-29א/במובן המורחב  
  23-26א/הגדרתה   
  106-114ב/ החזקה ורשות  
  111-114ב /הבחנה ביניהם    

 115-117ב/רשות היחיד 
  15-35ג/רשות הרבים

  23-25ג/רשות הרבים דעלמא  
  רשעות
  49-50ג /כמגבלה על בעלותמניעתה   
  180-182ג/שאילה
  458 457ד/הגדרתה כמתנה   

  שבח
  107-110ג/תשלומי שבח  
  136-193ב/שומר 
  146-149ב/הבית גזלן -אחריותו במקום שבעל  
  173 164-169ב/אחריות של המחזיק בחפץ הזולת בשגגה   
  174ב/אחריות של שומר חינם   
  178-180ב/שכר ושואל -אחריות של שומר  
  175-177ב/אחריות של שותף   
  170ב/מקנה חפץ מוחזק בלי מסירה ב  
  171-172ב/גוף לזמן קצוב - קונהב  
  140-143ב/גישות נכריות   
  136-139ב/שוואתית סקירה ה    
  68-70ב/שומר לענין החזקה   
  216-228ד/הקנאה כנגד שומר או גזלן המחזיקים בנכס   
  200ב/שומר של יאוש   
  192-193ב/בית -מסעד ובן  
  156-159ב/סולם של שומרים אחדים   
  144-145ב/השיטה העברית עקרונות   
  164-169ב/שומר בלי עילה מלכתחילה   
  161-163ב/יורש - שומר  
  156-159ב /'שמירה בבעלים'  
  150-155ב/גוי שמירה ל  
  150-155ב/קרקעות והקדשות , שטרות, שמירת עבדים  
  160ב/שנסתיימה עילתו   
  שותף

  175-177ב/של שותף שמירה אחריות   
  394-404ד/חיובים הדדיים בשותפות   
  ד134ב/שותפים -של בעלים" יד"כחצר   
  100-101ב/שיתוף בהחזקה   

  שטר
   216-228ד/טר הקנאת ש  
  258-260ג/ אפותיקישטרחידוש   
  191-192ד/מסירת שטר הקנאה   
  311ג/שטר משכון  
  82ד/שטר קניין   

  397-472ג/שיתוף בקניין
  427-444ג/דיני ישראלב  
  443-444ג/קיים רק באחד השותפיםתצירוף מצבים שאחד מהם משותף והשני מ    
  443ג/שותפות עסקית    
  443ג/אחים-שותפות    
  440-442ג/וף בתביעות וחיוביםשית    
  427-439ג/שיתוף הנכסים הרגיל    
  440ג/שיתוף שלא מתוך רמה שווה של קניין    
  415-426ג/ביבשת אירופה  
  415-423ג/מסוימים- השיתוף בחלקים בלתי    
  424ג/נושאים שונים של שיתוף    
  425-426ג"/נכסי השותפות בעסק ו״השיתוף ביד אחת    
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  397-408ג/ישראל-במדינת  
  404ג/'חוב השותפים'    
  397-403ג/לה 'לפי המג    
  397-403ג/ט"תשכ, חוק המקרקעיןלפי     
  405-408ג/'מושאע כפרי'    
  397ג/'פי קשר-שותפות על' ו'שותפות ברכוש'    
  409-414ג/משפט האנגליב  
  409-412ג/הקניין במוחזק- מיני שיתוף    
  413ג/נכסי שותפות בעסק    
  413-414ג/תביעות וחובות משותפים    
  467-472ג/'בתים משותפים'  
  397-444ג/עקרונות כלליים  
  445-456ג/ בחלוקהפירוק השיתוף  
  457ג/גמר החלוקה    
  445-448ג/חלוקה-דין    
  451ג/ הגרלה-הקצאת החלקים     
  455-456ג/חלוקה בנכסים אחדים    
  453-454ג/חלוקה תוך תיקון כספי    
 וחלקי שותפים המבקשים להתמיד חלקו של שותף הבא מכוחם של שותפים אחדים    

  453ג/בשיתוף ביניהם
  449-450ג/חלוקה-קביעת שיעור    
  458-461ג/פירוק השיתוף בנכס שאין בו דין חלוקה  
  463ג/פירוק השיתוף כנגד שותף נעדר  
  472ד/ הוצאותיה - פירוק שיתוף   
  462ג/בדרגות קניין שונות יתוףשפירוק   
  462ג/פירוק שיתוף בשעבוד  
  463-466ג/בתשמיששיתוף   

  149-179ג/שכירות
  331-396ג/שכנים
  362-386ג/דיני ישראלב  
  367ג/דין קדימה  
  362-366ג/דיני הנזיקין הכלליים  
  341-347ג/דיני השכנים באיטליה  
  359-361ג/דיני השכנים באנגליה  
  350-352ג/דיני השכנים בגרמניה  
  336-340ג/דיני השכנים בצרפת  
  353-354ג/דיני השכנים בשוייצריה  
  331ג/'שעבודי שכנים' ו'דיני שכנים'  
  380-381ג/ק ראייההיז  
  377-379ג/'המוכר בעין יפה מוכר'  
  387-396ג/הערכה השוואתית של דיני הנזיקין בין שכנים  
  385-386ג/חיובי שכנים  
  368-371ג/חזקה-פי הסכם או זכות- נזקים על שעבוד  
  355-358ג/שעבודי השכנים באנגליה  
  348-354ג/השכנים בגרמניה ובשוייצריה-שעבודי  
  332-347ג/השכנים בצרפת ובאיטליה-שעבודי  
  382-384ג/שעבודים שונים  
  374-376ג/דינים כלליים  - שכנים-שעבודי  
  372-373ג/תשמישים-שעבודי  

  189-191ב/שלישות 
  119-206ג 30-42א/שעבודים

  197-206ג/דינים כלליים  
  696-703ד/לפעולות משפטיות  
  133-139ג/ני השעבודים באנגליהמי  
  127-132ג/מיני השעבודים בגרמניה ובשוייצריה  
  140-196ג/מיני השעבודים בדיני ישראל  
  149-196ג/מיון חוזי    
  141-148ג/מיון תוכני    
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  122-126ג/מיני השעבודים בצרפת ובאיטליה  
  462ג/פירוק שיתוף בשעבוד  
  119-121ג/ פתוחה או סגורה-רשימת מיני השעבודים   
  34-35ג/שעבוד לבני ציבור מסוים  
  84א/הנכסים-הגוף ושעבוד-שעבוד  
  207-330ג/שעבודי אחריות הנכסים  
  104-105א/משנה במוחזק-שעבוד  
  תביעה 
  23-26א/הגדרתה   
  64-71א/הקשר בין החפצים והתביעות   
  84א/כסוג של קניין  
  88-89א/בראוי-כקניין  
  116א/ערובה בתביעה  
  107-111א/התביעשל פירות   
  ותות משותפתביע  
  413-414ג/באנגליה     
  440-442ג/בדיני ישראל    

  לב- תום
  51ג/ל בהפעלת בעלות"בתוחובת התנהגות   

  574-725ד/תנאי בחוזה 
  649-656ד /'לאחר זמן' או 'אם  
  692-695ד/בהקנאות הטעונות רישום   
  724-725ד/ בזדון ם התנאיגרם קיו  
  600-631ד/דיני יבשת אירופה   
  646-684ד/דיני ישראל   
  683-684ד/דינים שונים   
  575-599ד/הדינים העותמניים   
  685ד" /מועד"ל" תנאי"ההבחנה בין   
  632-642ד/המשפט האנגלי   
  664-669ד/ התנאת התחייבות  
  643-645ד/מדינת ישראל   
  657-663ד /'על מנת' ו'מעכשיו'  
  724-725ד/יכול התנאי ס  
  712-723ד/חוקי או מנוגד לתקנת הציבור בלתי , תנאי בלתי מוסרי  
  657-663ד/תנאי דוחה   
  696-703ד/תנאי דין קדימה   
  664-669ד/תנאי הבשלה   
  696-703ד/תנאי הגבלת המהות   
  646-648ד/תנאי הקיום ונוסחותיהם   
  670-674ד/תנאי התחלת המימוש   
  685ד/תנֵאי מימוש  
  675-678ד/תנאי מסיים   
   657-663ד/תנאי מפקיע   
  657-663ד/תנאי משהה   
  707-708ד/תנאי נצחי   
  709-711ד/תנאי שאינו אפשרי   
  685ד/תנֵאי תחולה   
  686-691ד/הפועלים למפרע או משעת התגשמותם ואילך     
  679-682ד/תנאים פסולים   
  תפיסה
  ב134ב/מכוח בעלות בחצר   
  76-78ב/תחילת ההחזקה   

  193-194 83ד/ תקיעת כף
  220-233ב/תקנת השוק 
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  2ביבליוגרפיה
  

  .לזיהוי ספרים ומאמרים הנזכרים בפתשגן או בהערות בסימון מקוצר
חוקים ופסקי דין ארץ ישראליים ואנגליים וחוקים , אינה כוללת את מקורות המשפט העברי

  .אחרים אשר צוטטו ממקורם
  

 C. Aubry et C. Rau, Cours de Droit Civil Francais, sixiene edition, Paris, 1951  ' ב, אוברי ורו] ספר ב[
 C. Aubry et C. Rau, Droit Civil Francais, tome VI, 1951  ' ו, אוברי ורו] ספר ג[

 American Jurisprudence, Volume 39  וריספרודנס 'אמריקן ג
 Engelmann, Das Preussische Privatrecht, 1896  אנגלמן 

  ירושלים, בהוצאת אנציקלופדיה תלמודית, למודית לעניני הלכה אנציקלופדיה ת  אנציקלופדיה תלמודית 
 Ludwig Enneccerus, Recht der Schuldverhältnisse, bearbeit von Heinrich  להמן-אנקצרוס

Lehmann, Tubingen, 1858  
  )Enneccerus, Kopp und Wolff מאת Lehrbuch des Bürgerlichen Rechtsבסדרת (

 .Ludwig Enneccerus, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, bearbeit von H. C  ניפרדי -אנקצרוס
Nipperdey,  

  Ersten halbband, Tubingen, 1952  ' כרך א  
 zweiter halbband, Tubingen, 1960  'כרך ב  

   )Enneccerus, Kopp und Wolff מאת Lehrbuch des Bürgerlichen Rechtsבסדרת (
 ,Vincenzo Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, tredicesima edizione, Napoli  רואיז - ו'אראנג

1957 
 ,W.W. Buckland, A Manual of the Principles of Roman Law, third edition  באקלנד ] ספר ב[

Edinburgh, 1921 
 ,W.W. Buckland, A Manual of Roman Private Law, second edition, Cambridge  באקלנד ] ספר ג[

1953 
  ג"תשי, חוקי הקרקעות במדינת ישראל, שמש-בן'  א  שמש - בן

 Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1953  ברגר 
 Herbert Broom, A Selection of Legal Maxims, tenth edition, 1939  ברום 

 ,H.C. Gutterudge, Abuse of Rights, in the Cambridge Law Journal, vol. v 1935  ' גאתרידג
page 22 

 Goodeve's Modern Law of Personal Property, ninth edition, London 1949  גודיב 
 Dr. Theo Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, virte Auflage, Zurich, 1948  גוהל 
  ג"תרפ, ברלין-ירושלים, "דביר"הוצאת , כרכים' ד ,יסודי המשפט העברי,  אשר גולק   גולק

  ו"תשט, מבוא לדיני הנזיקין, ידין ירון ואליקים הררי,  אברהם גורלי  גורלי 
 Vladimir Gsovski, Soviet Civil Law, Volume One, Ann Arbor, University of  ' א, גסובסקי

Michigan Law School, 1948 
  ג"תשי, דיני קרקעות במדינת ישראל,  משה דוכן  דוכן 

 Heinrich Dernburg, Pandekten, drei Baude, finfte Auflage, Berlin 1896  דרנבורג 
 W.S. Holdsworth, A history of English law, first edition   הולדסוורת 

 C.A. Hooper, The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan, volume I, Jerusalem  הופר 
1933 

 Prof. Dr. Ed. Heilfron, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, III Abteilung, bearbeit  ' ג, היילפרון
von Prof. Dr. Ed. Heilfron und Georg Pick, Berlin 1911 

 Halsbury's Laws of England, third edition, under the general editorship of Lord  סיימונדס -הלסבורי
Simonds 

המשפט האזרחי 
  ' א, הסובייטי

Советское гражданское право, том первый. Издательство "Юридическая литература", Москва, 

1965. 
  Rabbi Dr. Isaac Herzog, The Main Institutions of Jewish Law  הרב הרצוג 

 volume one, London, 1936  'כרך א  
 volume two, London, 1939  ' כרך ב  

 Abraham Harari, The Place of Negligence in the Law of Torts, Australia, 1962  הררי 
ל מטעם חבר "יו, במה לבירורי הלכה בענייני המדינה בישראל,  התורה והמדינה  התורה והמדינה 

  תל אביב, המפלגה הדתית לאומיתעל ידי המחלקה לעניני דת של , הרבנים

                                                      
במקום שהיה שוני . וגרפיה זו היא שילוב של השתייםביבלי. המחבר הכין ביבליוגרפיה לספר ב ולספר ג 2

 .וצוין לאיזה ספר שייכת כל גירסה, צוינו כאן שתי הגירסאות, בפרטים בין שתי הביבליוגרפיות
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 Martin Wolff, Sachenrecht, gelente bearbeitung von Martin Wolff und Ludwig  רייזר -וולף
Raiser, Tubingen, 1957 

  )Enneccerus, Kopp und Wolff מאת Lehrbuch des Bürgerlichen Rechtsבסדרת (
 Dr. Bernhard Windsheid, Lehrbuch des Pandentenrechts, drei Bande, Frankfurt  וינדשייד 

a.M., 1882 
 Winfield on Tort, seventh edition, by J.A. Jolowicz and T. Ellis Lewis, London  וינפילד 

1963  
 ,Rudolph Sohn, The Institutes, translated by James Crawford Ledlie, third edition  זוהם 

Oxford, 1907 
  ז"תל אביב תשי, הוצאת אברהם ציוני, לאור ההלכה,  הרב שלמה יוסף זוין   זוין ש"רי

  ט"ירושלים תשי, מחקרים במשפטנו הפרטי, גד טדסקי'  פרופ  טדסקי ' פרופ
 Dr. P. Tuor, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, virte auflage, Zürich 1940  טואור 
 Rudolf von Jhering, Der Besitzwille, Jena, 1889  יהרינג 

 ,H.F. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge  יולוביץ 
1932 

 George Young, Corps dde droit ottoman, vol. vi, Oxford 1906  יונג 
 ,Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi  יסטרוב 

and the Midrashic Literature, two volumes, New York 
, ר יוסף רבינר"בעריכת ד, "חוקי ישראל"תרגום חוקי הקרקעות העותמניים בקובץ    יפרח 

  תשטז, ספר שלישי
 Römisches Privatrecht auf Grund des werkes von Paul Jors, neu bearbeitit von  קונקל -ירס

Dr. Wolfgang Kunkel, dritte Auflage, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1949 
  R.W. Lee, The Elements of Roman Law, third edition, London, 1952  לי 

 Lord Lindley, A treatise on the Law of Partnership, eleventh edition, 1950  לינדלי 
 S. Martin Leake, Principles of the Law of Contracts, eighth edition, 1931  ליק 

 ,Prof. Mr. E .M. Meijers, Outwerks voor een niew wetboek, tert, eerste gedeelte  מאירס 
S'-Gravenhage, 1954  

 ,R.D. Melville, A Manual of the Principles of Roman Law, third edition, Edinburgh  מלויל 
1921 

  Francesco Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano  ניאו מסי
 volume primo, 1957  ' כרך א  
 volume secondo, parte prima, 1952  א /כרך ב  
 volume terzo, 1959  ' כרך ג  
 volume terzo, parte prima, tomo primo, 1954  א /א/גכרך   
 volume quinto, 1958  ' כרך ה  
 volume secto, 1962  ' וכרך   

  Lord McNair, The Law of the Air, third edition, London, 1964  ניר -מק
  ירושלים, הוצאת מכון תורה שלמה, במה לבירורי בעיות בהלכה,  נועם  נועם 

 ,Dr. Friefrich Carl von Savigny, Das Recht des Besitzes, sechste auflage, Giessen  סאוויני 
1837 

 ,René Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit francais, deuxiene edition  סוואטיה 
deux volumes, Paris, 1951  

 Stroud's Judicial dictionary, London, 1953  סטראוד 
  ٣١٩٢ سليم رستم باز اللبناني ، بيروت ، –شرح المجلة    סלים באז 

 Sir John Salmond, Jurisprudence, tenth edition, London, 1947  סלמונד 
 Salmond and Williams, Principles of the Law of contracts, second edition, 1945  ויליאמס - סלמונד

 Salmond on the Law of Torts, eleventh edition, by R.F.V. Heuston, London 1953  נזיקין , סלמונד] ב ספר[
 Salmond on the Law of Torts, thirteenth edition, by R.F.V. Heuston, London 1961  נזיקין , סלמונד] ספר ג[

ספר החוקים האזרחי 
  ההונגרי 

Civil Code of the Hungarian People's Republic, Translated by Pal Lamberg and 
BeÌa CsaÌnk, Budapest, 1960  

פר החוקים האזרחי ס
  היווני 

Code Civil Hellenique, traduction del-justitut hellenique de droit international et 
etranger, pae Pierre Mamopoulos, Athenes, 1956 

 ,R.H. Skelton, The Legal Elements of Boundaries and Adjacent Properties  סקלטון 
Indianapolis, 1930 

 W. Padel et L. Steeg, De la legislation Foncière Ottomane, Paris 1904  פאדל וסטיג 
  George Whitecross Paton, A Text-Book of Jurisprudence, Oxford, 1946  פייטון 
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 G.W. Paton, Bailment in the Common Law, 1952  שמירה , פייטון
 Palmer's Company Law, twentieth edition, 1959  ס 'פלמר

 ,Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, xiv Auflage, Beck'sche Verlagsbuchhandlung  פלנדט 
1955 

 Traité Élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, revue et complete par Georges  פלניול 
Ripert et Jean Boulauger, troiseme edition, 1949 

 Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil francais, seconde  ניול וריפר פל
edition, Paris 

 tome troiseme, 1952 כרך ג  
 tome dixieme, 1956 כרך י  
 tome douzieme, 1953 ב"כרך י  
  ג"תש, יםירושל, הוצאה שניה, מתורגם על ידי גד פרומקין, לה'מג   פרומקין 

 Dr. Gy. Csanadi, Das Eiguntumsrecht im Ungarischen Civilgesetzbuch, ur Das  ונדי 'צ
Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien, Budapest 1963 

 S.C. Cheshire, The Modern Law of Real property, seventh edition, 1954  שיר 'צ
 S.C. Cheshire and C.H.S. Fifoot, The Law of Contract, third edition, 1952  שיר ופייפוט 'צ

  תל אביב, "דביר"הוצאת , כרכים' ד, תולדות האמונה הישראלית, יחזקאל קויפמן  קויפמן 
 Precis de droit civil, public d'apres le coms elementaire de droit civil francais  קולין וקפיטן 

d'Ambroise Colin et Henri Capitant, dixieme edition, par Leon Julliot de la 
Morandiere, trois volumes, Paris 1950 

 George W. Keeton, The Law of Trusts, sixth edition, London 1954  קיטון 
  הוצאת המדפיס הממשלתי, דברי משפט, קרלין'  הרב א  הרב קרלין 

 Leon Rotenberg, Collection of Judgments of the Courts of Palestine, 1919-1933  רוטנברג 
 Virgile Rossel et F.H. Mentha, Manuel du droit civil suisse, trois volumes, 2ieme  רוסל ומנתא 

edition, Librarie Payot et Cie, Lausanne-Geneve 
מחייב את הכרת תקנת ) 1944(ם הנזיקין האזרחיי'  לפק38' האם סע,  שלמה שהם  ר שהם "ד

  ח"תשי, הוצאת מפעל השכפול, בסוגיות נבחרות במשפט?, בארץ) market overt(השוק 
 N.H. Shiha, Traité de la propriété immobilière en droit ottoman, 1906  שיהא 

  

  דוגמאות לציטוט מקורות עבריים

   בתלמוד בבלימן המסכת האמורה' א' עמ'  דף י-' א' בבא מציעא י
  מן המסכת האמורה בתלמוד ירושלמי' הלכה ד'  פרק ז- ד "ז ה"ירושלמי כלאיים פ

  מן המסכת האמורה במשנה' משנה ה'  פרק א-ה "א מ"משנה קדושין פ
  בספר האמור' חלק ד'  נתיב ט-ד "ט ח"ספר מישרים נ

  'הלכה ה, ם"בא מן ההלכות האמורות במשנה תורה להרמ" פרק י- ' ה' שכנים הל' א מהל"פי
  ו"סימן ט, של המסכת האמורה'  הפסקים על פרק ח-ו "ט' ח סי"ש על בבא מציעא פ"פסקי הרא

  ב מן התוספתא למסכת האמורה"הלכה י'  פרק ט- ב "ט הי"תוספתא בבא מציעא פ
  

  ביאור ראשי תיבות

   אבן העזר-ע "אה
   אורח חיים-ח "או
  )Burgerliches Gesetzbuch( ספר החוקים האזרחי הגרמני -ב "בג
   בית חדש-ח "ב
   בית יוסף-י "ב
   דרכי משה-מ "ד
   הרב-ר "ה

  אליהו'  הגאון ר-א "הגר
   ויש לומר-ל "וי
   זה לשונו-ל "ז
  'חלק א-א "ח

   חושן משפט-מ "חו
   מורנו הרב מנחם רקנאטי-ם רקנאטי "מהר

   מורנו הרב שמואל די מדינה-ם "מהרשד
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   מורנו הרב שלמה לוריא-ל "מהרש
   משפט האורים-א "המש

   נימוקי יוסף-י "נ
   נתיבות המשפט-מ "נתה, ה"נת
   סימן-' סי

   ספר מאירת עינים-ע "סמ
   סעיף-' סע
   סימן קטן-ק "ס
   עליונים-' ע
   ערעור אזרחי-א "ע

   ערוך השולחן-ש "עה
  )Zivilgesetzbuch( ספר החוקים האזרחי השווייצרי - ב "צג

   קצות החושן- ח "קצוה
  רבנו, רב, רבי,  ראה-' ר

  אברהם בן דוד'  ר-ד "ראב
  אשר בן יחיאל'  ר- ש "רא

  בעל אור זרוע, משה מוינה' יצחק בן ר'  ר-ז "ריא
  יצחק בן ששת'  ר-ש "ריב

  יצחק אלפסי'  ר-ף "רי
  משה איסרליש'  ר-א "רמ

  משה בן מימון'  ר- ם "רמב
  משה הכהן מלוניל'  ר-ך "רמ

  נסים גרונדי'  ר-ן "ר
  בדיה מברטנוראעו'  ר-ב "רע
  שלמה יצחקי'  ר-י "רש
   שולחן ערוך-ע "שו
  שפתי כהן- ך "ש
 


