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  כרך ב

  שער שביעי: משפט ציבורי 

  945  ...............................................  יסוד-התחולה העניינית של חוקי אריאל בנדור ונדב דגן

  985  ...........................................  פסקת ההגבלה הבטחונית וצבא ההגנה לישראל קאהרן בר

  1067  ...............................................................................  מהותית -אישיות דו אסף הראל

  1125  .................................  ביקורת שיפוטית פוגשת רגולציה: מיפוי מושגי ראשוני  נטע זיו

אליקים לדרך האמצע של השופט  הדוגמ :התראת הבטלות רוזנברגחנן מלצר ואוריאל 
  1175  ......................................................................................................  רובינשטיין

  1223  .......  דה המוסדי של הרשות השופטת ביחס לבתי הסוהרעל תפקי הלל סומר וגיא זיידמן

"אמור מעט ועשה הרבה": תפקידה של השפה הערבית ביצירת סולידריות  מיטל פינטו
  1279  ...................................................................  אזרחית בין יהודים וערבים בישראל

  1297  .........................................................תקשורת, משפט, ובית המשפט אילה פרוקצ'יה

  Negosystem  .............................  1325-משא ומתן כמערכת מורכבת: מודל ה מוטי קריסטל

 1349  ........................................................................  שימוש לרעה בחוק יסוד יניב רוזנאי

  1389  .........................................................  גישה מוסדית לביקורת השיפוטית יובל רויטמן

  שער שמיי: משפט אזרחי

הסכמה מדעת לטיפול הרפואי: בין אחריות לתאונות רפואיות לבין הגנה על יצחק אנגלרד 
  1443  ...................................................................  קווים להצעת רפורמה –אוטונומיה 

  1461  ............  עיון ביקורתי בכלל ההצלחה הקודמת :השתק שיפוטי עידו באום ואבישג ברוך

  1497  ......................................................  הכתבת מחיר מינימום אחרי שופרסל  דיויד גילה

המקרה של סימון  –הגנה על אנשים עם מוגבלויות מזון  רוזנברג ורותם שפיגלר-הדר דנציג
  1535  ................................................................................................  אלרגנים במזון 

שופט "עשיית צדק עולה על כולנה": על גישתו הייחודית של ה להב יורם דנציגר ודר
  1577  .......................................................................  רובינשטיין בתחום דיני הבוררות



  תוכן עייים  אליקים רובישטייןספר 
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אתיקה שיפוטית,  –דיבורו (האישי) של ההשתק השיפוטי  דרורי-דרורי ודורית יפרח עופר
 1599  ....................................................................  פיתוחה של הלכה ומניפת המניעות

לב וההגינות העל מושגי תום  –"ועשית הישר והטוב"  בר און ועמית אלעזריליאור זמר 
  1629  .........................................................................................  בדיני הקניין הרוחני

זכרון דברים בעסקת מקרקעין: על הצורך לחזור לעידן שלפני רבינאי נ' מן  מנחם מאוטנר
  1675  ...............................................................................................................  שקד

מה נותר מדיני עשיית עושר ולא במשפט בתחום דיני  ביטון ויפעת נחמיאס-מרים מרקוביץ
  1687  ...........................................................  הקניין הרוחני לאור פסיקת בתי המשפט?

רמת מסך או להדחיית חוב? קריאה האומנם עילה עצמאית לה –מימון דק  דב סולומון
  1719  .............................................................................................  לבחינה מחודשת

  שער תשיעי: משפט פלילי 

  1749  ............................  ומשפטעל זנות  –"נזק הוא נזק הוא נזק"  שולמית אלמוג וגל אמיר

האיש אחד יחטא ועל כל התאגיד תקצוף? עיון מחודש באחריות הפלילית של  דוד האן
  1779  .............................................................................................................  דתאגי

ור חסמים בסדר הדין הפלילי, צמצום הכוח המנהלי ויתור, הידברות, בג"ץ: שחר אסף הרדוף
  1817  ..............................................................................  והגברת הביקורת השיפוטית

"מעבר לספק סביר" וקול המוסר של השופט: הצעה למודל הכרעה  יניב ואקי ונחשון שוחט
  1853  ................................................................................  אמוציונלי-משולב רציונלי

האם עבריין שהורשע חייב לשאת את עונשו? בחינה מחודשת של עבירת  שי עקביא ווזנר
  1917  ..........................................................................................  בריחה ממשמורתה

דינו של השופט אליקים -דת ומדינה? אגב פסק –המשפט הפלילי הדיוני  חיה זנדברג
  1945  ..............................................  דינת ישראלמנעאים נ'  4263/14רובינשטיין בע"פ 

כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי? מבט  מרדכי (מוטי) מרק
  1975  ...................................................................  בעדשה של תורת המשפט הטיפולי 

   פרסומיםרשימת 
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