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I. טפשמה תיירפסו סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה ,ירבעה טפשמב ןיינקו בויח – אתכמסא 

 .)'מע 452( ח"משת םילשורי ,ירבעה

II. 1993 ,םיטפשמל הטלוקפה ,הקיקח ירקחמל ןוכמה ,תובייחתה ןיבל ןיינק ןיב - ןלבקו דבוע 

145- 'מע ,]ה"נשת[ ה"ל תודהיה יעדמ ,ןהכה 'א ;ה"נשת ,ןכד"וע ,רנרל 'פ :תרוקיב(  .)'מע 145(

141(. 

III. קילאיב דסומ ,)ירבעה לעופה לש ותועמשמו( ןיינקו בויח יחנומל ןוקיסקל ,הלועפו טפשמ 

 .)'מע 272( ב"סשת ,ירבעה טפשמה רקחל ןוכמהו

IV. מע 566( ט"סשת םילשורי ,רטכש ןוכמ ,שוריפו תיעדמ הרודהמ ,לאומש שרדמ'(. 

V.   טפשמל ןוכמהו הקיקח ירקחמל ןוכמה ,החוטב ןיבל ןיינק ןיב   - םיסכנה ידובעשו בויחה 

 )'מע 342( ח"עשת םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,ירבע

VI. מע 600( ט"עשת םילשורי ,קילאיב דסומ , להקה תעד לע וא םוקמה תעד לע – הכלהה'( 

VII. םילשוריב םיטפשמל הטלוקפה ,רקאס יראה ןוכמ ,1965-ז"כשת תוברעה קוחל שוריפ – 

 'מע 350 – תכרעמה ןויעב – המייתסה ותנכה

 

  םירמאמ .3

 

 .636-652 'מע ,)1973( ד םיטפשמ ,"ירבעה טפשמב יאנתה לש ינויעה דוסיה" .1

 .8-13 'מע ,)1980( ופ יניס ,"הכלה לטבמ גהנמ" .2

 'מע ,)ט"לשת-ח"לשת( חמ ץיברת ,"'יטיג יל אבה' תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל ןינעל" .3

363-356. 

 .203-243 'מע,)מ"שת-ט"לשת( ז-ו ירבעה טפשמה ןותנש ,"הזל םימולשתו הזל התימ" .4

 טפשמה ןותנש ,")'הינימ הברדב היל םק' תכליה לש הרוקמ תלאשל( ?םלשמו תמ םדא ןיאה" .5

 .153-243 'מע ,)א"משת( ח ירבעה

 .)תרוקיב( 204-209 'מע ,)מ"שת( חמ תועד ;"תורוקמו םירקחמ" .6

 .659-661 'מע ,)ב"משת( אנ ץיברת ,"'ריכזה'='רכז' ןיינעל" .7

 .399-419 'מע ,)ב"משת( אנ ץיברת ,"םשוריפו םיפתושמ תונושל המכ לע"  .8

 .)תרוקיב( 288-293 'מע ,)ב"משת( טמ תועד ,"ירבעה טפשמב תוריקסו םירקחמ תרדס" .9

10. “The Rules Governing Conflict of Laws between a Jew and a Gentile according to 

Maimonides”,  Mélanges  Prevost, Paris 1982, pp. 79-189. 

 .חע-אע 'מע ,)ד"משת( חמ יניס ,"השרדה תונמוא לעו לארשי ינייד לע" .11

-וינ - םילשורי ,קי'ציבולוס ד"י ברה דובכל לבויה רפס ,"םהישוריפמו םינואגה תואחסונמ" .12

 .הנרתת-ולרתת 'מע ,ד"משת קרוי

 .הנק-הכק 'מע ,)ד"משת( בי לארשי יניד ,"תובייחתה ןיבל ןיינק ןיב - 'דוחל הנתמ'" .13

-ב"משת( י-ט ירבעה טפשמה ןותנש ,"תובושתהו תולאשה תורפס לש יטפשמה הדמעמ" .14

 ,The Legal Status of the Responsa Literature”, in: Authority“=( 300-265 'מע ,)ג"משת

Process and Method, Studies in Jewish Law (H. Ben-Menahem, N. Hecht, eds.), 

Harwood Academic Publishers 1998, pp. 59-100. 
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 .205-215 'מע ,)ה"משת( דנ ץיברת ,"תרתחמב אבש בנג" .15

 .351-524 'מע ,)ד"משת( ג לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,"תישארב השעמב ןישרוד" .16

 ,)ז"משת( זל טילקרפה ,"?'הכזמה ןורסחב הכורכ התיה אלש הייכז' - 'רסח אל הזו הנהנ הז'" .17

 .218-203 'מע

 'מע ,)ו"משת-ד"משת( בי-אי ירבעה טפשמה ןותנש ,"הלאב ןיד תיב תעובש לש הלוגלג" .18

 406-393 

19. “Consideration in Jewish Law – A Reconsideration”, The Jewish Law Annual 8 

(1989), pp.115-125 

 'מע ,)ז"משת( גי ירבעה טפשמה ןותנש ,"תובייחתה לש םירחא םיחנומ המכ לעו ברעה לע" .20

213-185 

 לשו ,)ז"משת( הקירפא ןופצו דרפס ימכח לש ת"ושה תורפס לש יטפשמה חתפמב םיכרע 69 .21

 )ח"נשת( הילטיאו זנכשא ,תפרצ ימכח

 .859-870 'מע ,)ן"שת( טי םיטפשמ - "תואמצעו הקיז - ילארשיה טפשמהו ירבעה טפשמה" .22

(=“Jewish law & Israeli Law - Interaction & Independence”, IS .L. R, 24 (1988)   

 . pp. 507-524. תטיסרבינוא לש םוסרפב תינפיל םגרות ןכ Kobe ןפיב( 

 1-9 'מע ,)ט"משת( חנ ץיברת ,"האשרהו תוחילש" .23

 ,)א"נשת-ן"שת( זי-זט ירבעה טפשמה ןותנש ,"בייחה ןמ תובגל רשפא-יאשכ ברעה ןמ הייבג" .24

 Collecting from the Guarantor where Collecting from" :תילגנאל םגרות(.288-243 'מע

the Debtor is Impossible", Jewish Law Association Studies xix, Jewish 

Commercial Law, 2009, pp.161-205  

 )תרוקיב( 393-399 'מע ,)ב"נשת( אכ םיטפשמ ,"רבוקר 'נל טפשמה רצוא" .25

 .146-149 'מע ,)ב"נשת( זל ארקמ תיב ,"םלשמו רדונ בוט" .26

 161-179 'מע ,)ה"נשת( הכ םיטפשמ ,"?החטבה לש המויק ףכוא ירבעה טפשמה ןיא עודמ" .27

439- 'מע ,ה"נשת םילשורי ,יקסדט 'ג 'פורפל ןורכיזה רפס ,"תובייחתהו ןיינק - תוברעו רטש" .28

401 

 .447-454  'מע ,)ג"נשת( בס ץיברת ,"תרוסמל םא שי" .29

 קילאיב דסומ ,'ץיבוניבר מ"אל לבויה רפס ,"החוטב ןיבל בויח ןיב - 'אתיירואד אדובעיש'" .30

 ןג-תמר ,ןילבולב ירבע טפשמל סנכה ירבד ,הכלהבו ירבע טפשמב םינויע=( 65-95 'מע ,ו"נשת

 )235-205 'מע ,ט"נשת

31. “Contract and Unilateral Act in Jewish Law”, European Legal Tradition, Vol. II, 

Jerusalem 1996, pp. 217-226 

32. “Freedom of Contract as a Constitutional Right in Jewish Law”, in; Freedom of 

Contract and Constitutional Law, Sacher Institute, Jerusalem 1998, pp. 277-283 

262- 'מע ,)ה"נשת( ג טפשמה ,")ילבב ד"ספ תובקעב( םיסכנה ףותיש תכלהב הפילקו ןכות" .33

239 

 219-266 'מע ,)ו"נשת( וכ םיטפשמ ,"השעמל הכלה - תוברע" .34
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35. “Jewish Law - The Age of the Talmud”, in: Jewish Law (B.S. Jackson, ed.), 

Clarendon Press, Oxford 1996, pp. 169-195 

 438-460 'מע ,)ךברוא א"א 'פורפל ןורכיזה רפס( )ה"סשת(ג דומלת ירקחמ ,"ןוממכ יזחמ" .36

 239-258 'מע ,)ח"נשת( טכ םיטפשמ ,"דוחלו דחיב - תוברעו הבורע" .37

 סנגאמ תאצוה ,םיבתכ רחבמ - גרבליז 'מ :ךותב ,"גרבליז טפושה י"פע טפשמה תרותל אובמ" .38

 טי-ט 'מע ,ח"נשת

 םילשורי ,לארשיב טפשמה תכרעמל הנש םישמח ,טפשמה תיב ,"ירבעה טפשמה לש ומוקמ" .39

 .6-2 'מע,ס"שת

40. “The Origins of Obligations According to Jewish Law", Developments in Austrian 

and Israeli Law, Vien-New-York, 1999, pp. 1-8. 

41. “Kad and Havit – More on the Role of the Stam”, JLA 13 (2000), pp. 143-148. 

 .355-368 'מע ,)ס"שת( םירוכיב ךרכ ,טפשמ ילע ,"ףוגל תוברע איהש תוברע" .42

 ,ל"ז ץישפיל הצרתל ןורכיזה רפס ,שרדמבו דומלתב םירקחמ ,"הדגאו הכלה – 'ףוגל תוברע'" .43

 .245-231 'מע ,ה"סשת םילשורי

44. Employee and Contractor (A. Edrei, H. Ben-Menahem, eds.), (in print). 

  ,םינוקיתו תומלשה ,תופסוה םע =( 137-151  'מע ,ב"סשת הרפוע ,א ץרא יטפשמ ,"הרשפ" .45

 ןג-תמר ,]ךרוע ,רגנילה 'מ[ רזעלא 'י לאינדל ןורכיז רפס היתורודל תידוהיה תיטילופה תרוסמה

 .)104-83 'מע ,ע"שת

 ,ה"סשת םילשורי ,ל"ז קלפ באז 'פורפל ןורכיז רפס ,"תובייחתה ןיבל ןיינק ןיב - אתמוטיס" .46

 .69-59 'מע

 .5-9 'מע ,)2001( וכ דמימ ,"?הילע היהי המ תבשו" .47

        .233-328 'מע ,)ד"סשת( בכ ירבעה טפשמה ןותנש ,"הפ לעבש הרות תודלותב המוקמו 'הדגא'" .48

 ).Dinei Israel 24 [2006] תילגנאל תיקלח םגרות(

 לש טפשמה תרותב רשויו ןיד לע ,"?ם"במרה תנשמב קוחה לש ותויללכ איה תיללכ המכ" .49

 .273-291 'מע ,ד"סשת םילשורי ,)םיכרוע ,ץישפיל 'בו םחנמ-ןב 'ח ( ם"במרה

 ,ד"סשת ,הנביב םרכ תבישיל לבויה רפס ,םרכה תוריפמ ,"?והיינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפא" .50

 .324-317 'מע

51. "Halacha and Law", in: The Oxford Handbook of Jewish Studies (M. Goodman, 

ed.), Oxford University Press 2002, pp. 643-679 (B.S. Jackson, with B. Lifshitz, A. 

Gray, and D.B. Sinclair).  

 .81-93 'מע ,)ד"סשת( בי-אי םיעוטנ ,"םירעטצמ ונא תונושארה לע" .25

 .11 'מע ,ד"סשת לולאב ז"י ,הפוצה ,"ןישוריגב ןויווש לעו ןוצר לע" .35

 . 199-215 'מע ,) ה"סשת( גכ לארשי יניד ,"תונוממבו תושפנב האדוה" .45

 'מע ,)ז"סשת-ו"סשת( דכ ירבעה טפשמה ןותנש ,"הפ-לעבש הרות תודלותב ומוקמו 'גהנמ' " .55

264-123 

 75-103 'מע  ,)2007( ו טפשמ ילע ,"ילארשיה טפשמב טפושה לש ותוכמס" .75

   .I-II ,ז"סשת םילשורי ,ירבעה טפשמב רשויו רסומ ןיד ,המדקה ירבד .85
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 . 'מע ,ב"עשת םילשורי ,הפי מ"אל ןורכיז רפס ,"הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות" .95

60. "The Western Exile after the Destruction", in Jewish Diasporic Communications: 

From Antiquity to Modernity, (M. Blondheim et al., Eds.) (in print). 

 .23.12.07 ,ןושאר רוקמ ,"הקוח ןתמ לצא הטימש ןיינע המ :וא ,הקוחה תנש – עבשה תנש" .16

 .82-91 'מע ,)ח"סשת( חכ ןימוחת ,"הקיספה ךרד לעו תוכמס לע ,תרוסמ לע" .26

 .107-146 'מע ,)ט"סשת( ב טפשמב החפשמ ," 'ןישוריגו ןיאושינ יניינע' לש םיעותעתה ןג" .36

 ןממ 'א( תודהיה יעדמב םירקחמ ,ןוזביל הירומל ןורכיז רפס ,"הבהאב לארשי ומע תא ךרבל" .46

 .74-70 'מע ,א"עשת םילשורי ,)םיכרוע ,'חאו

 ,גלש ריאיו ןרטש הידידי ,תינויצ הכלה ,"?ןהיניב המ ,'תינויצ הכלה'ו 'תידרח הכלה' " .56

 .63-44 'מע ,ח"עשת םילשורי ,םיכרוע

 רפס  .Jewish Law Annual, 19 (2011), pp, ,"יסרפה ןידה ןיבל דומלתה ןיד ןיב – החטבה" .66

 .206-183 'מע ,)ירבעה קלחה(  University of Boston ,טכה לינ 'פורפל לבויה

67. .? 

 .181-195 'מע ,) א"עשת( 4 ת"ודמע , "ערפמל ןישודיק תעקפה" .86

 ,סקילפ הדוהי ר"ד ברל לבוי רפס , "הבושתל תובייחתה ןיבל הרומג הבושת ןיב :הבושת" .96

 .30-1  'מע ,ב"עשת הנקלא

 םילשורי ,ןיטנובל רודגיבא לש ודובכל טפשמב םירמאמ ,ןיטנובל רודגיבא רפס ,"תוכזו קדצ" .70

 418-375  'מע ,ג"עשת

 357-381 'מע ,)ה"עשת( הס וננושל  ,"דומלתב היגולונימרט ןמדירפ אמש לש ורפס לע" .17

  'מע ,ט"עשת םילשורי ,)סופדב( הטימשה רפס , "הנידמה ידי לע הטימשב ןיעקרקמה תריכמ" .72
 םילשורי ,ןולא םחנמ 'פורפל ןורכיזה רפס -  טפשמו הכלה ,"ןיאושינו ןישודיק ביטב תויגוס" .37

 558-527 'מע ,ח"עשת

 268-298 'מע ,)ז"עשת( זס  וננושל ,"ירבעה טפשמה לש ןידה-רדסב םיקרפ" .74

 19-1 'מע ,ח"עשת םילשורי ,תינויצ היגטרטסאל ןוכמה ,הדמע ריינ ,ןישודיק תעקפה .75

 'מע , ט"עשת םילשורי ,ןייטשניבור םיקילא טפושל לבויה רפס , "םירמושב הכישמ ונקית" .67

 )סופדב(

 .)סופדב( ט"עשת ,ולש הלאירבג דובכל לבויה רפס  ,"ירבעה טפשמב םיזוח יניד" .77

 )סופדב( לארשי יניד ,"קשוע הזוח" .87

 .הנכהב – רבועל יוכיז  .79

 טופישל שגוה  – "תוירעב ןישרוד" .80

 הנכהב – ארסחמ ירוסח תויגוס .81

 7-5 'מע ,)ט"עשת( 22 ד"ועו ת"וש  ," יללכה טפשמבו ירבעה טפשמב 'לאווא'  ברע' תועמשמ" .82

83. “The Theology of Classical Jewish Law”, Oxford Handbook of Jewish Law 

 )הנכהב(

 הנכהב - תמה ירבד םייקל הוווצמ .84
 
 

 יתכירעב םירפס .4
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 ל"י ש"ע םירפס תאצוה ,הקירפא ןופצו דרפס ימכח לש ת"ושה תורפסל יטפשמה חתפמה .1

 .ךרוע ןגס - םיכרכ ינש ,ו"משת םילשורי ,ירבעה טפשמה רקחל ןוכמהו סנגאמ

 ל"י ש"ע םירפס תאצוה ,הילטיאו זנכשא ,תפרצ ימכח לש ת"ושה תורפסל יטפשמה חתפמה .2

 .ח"נשת ,)םיכרוע ,ןמטחוש 'א ,ץישפיל 'ב( ירבעה טפשמה רקחל ןוכמהו סנגאמ

3. The Jewish Law Annual, Vol. 13 (1999) 

4. )2003Vol. 14 ( ,Jewish Law AnnualThe  

5. The Jewish Law Annual, Vol. 15 (2004) 

6. ) 2005( 16Vol. Annual Jewish LawThe  

7. The Jewish Law Annual Vol. 17 (2007) 

8. The Jewish Law Annual Vol.18 (2009)  

9.(2011)  Annual Vol. 19 The Jewish Law 

10. The Jewish L aw Annual Vol. 20 (2013) 
 .)ד"סשת-א"סשת( בכ ,ירבעה טפשמה ןותנש   .11

 .)ה"סשת( גכ ,ירבעה טפשמה ןותנש .21

 .)ףתושמ ךרוע( )ז"סשת-ו"סשת( דכ ,ירבעה טפשמה ןותנש .13

 .)ףתושמ ךרוע( )ח"סשת( הכ ,ירבעה טפשמה ןותנש .14

                                  'י ,רשא-רב 'מ ,יערדא 'א(  ל"ז ץישפיל הצרתל ןורכיזה רפס ,שרדמבו דומלתב םירקחמ .15

 .ה"סשת םילשורי ,קילאיב דסומ ,)םיכרוע ,ץישפיל 'ב ,ןוסניול

 רקחל ןוכמה ,)םיכרוע ,ץישפיל 'ב-ו םחנמ-ןב 'ח( ם"במרה לש טפשמה תרותב רשויו ןיד .61

 .ד"סשת םילשורי ,ירבעה טפשמה

 טפשמה רקחל ןוכמה ,)םיכרוע ,הליש 'מ ,ןוזביל 'ג ,ץישפיל 'ב ( ירבעה טפשמב רשויו רסומ ןיד .71

 .ז"סשת םילשורי ,ירבעה

 'ב ,ןהכה 'א ,גרבסקילג 'ד ,יערדא 'א( טפשמו הכלה :ל"ז ןולא םחנמ 'פורפל ןורכיזה רפס .18

  ח"עשת םילשורי ,)םיכרוע ,תרופ 'ב ,ץישפיל

 

 םימדקתמ םיראתל הכרדה .5
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