
  כרך י"ט (1) (2016)
 

 יורם רבין  ויניב ואקי        ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי
 

 איל זמיר  ודורון טייכמן   ניתוח התנהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים
 

 עומר קמחי        מעמדם וזכויותיהם של העובדים בהליך הקפאת הליכים – מבט השוואתי
 

  דני דילברי        חברת המטרה: מיזוג של דיסציפלינות משפטיות
 

 אסף אקשטיין     מי מפקח על המפקחת? ואת מי היא משתפת? רשות ניירות-ערך הישראלית במבט השוואתי
 

 אסף הרדוף        חיסיון מרחוק או רחוק מחיסיון? חסיון עורך-דין וירטואלי
 

 קרני פרלמן        שופט מגשר? על שפיטה הסדרית ובין מצוי לרצוי במשפט הישראלי
 

(ENE-ה) "דפנה לביא         "אל תסתכל בקנקן" – לקראת פרדיגמה חדשה בתפיסת הליך "ההערכה הניטרלית המוקדמת 
 ובאימוצו אל מערכת המשפט בישראל.

 
  
 
  
 

 כרך ט"ז (2013)
 

 עשרים שנה למהפכה החוקתית
 

 1. עשרים שנה למהפכת זכויות האדם: מאמרים
 אהרן ברק חוקת המשפחה: היבטים חוקתיים של דיני המשפחה

 
 גרשון גונטובניק זכויות חוקתיות במשפט הפרטי במדינה יהודית ודמוקרטית

 
 מיטל פינטו מהותו של השוויון המהותי בעקבות עניין פרוז'אנסקי

 
 לטם פרי-חזן הזכות לחינוך: קווים לדמותה בעידן של מהפכה חוקתית

 
 יהושע (שוקי) שגב העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: האומנם תרמה המהפכה החוקתית להגנה על

 זכויות האדם
 

 2. מאמרים
 

 אסף אקשטיין עירוב מטרות בעבירת המניפולציה בניירות-ערך
 

 אמל ג'בארין מדוע כדאי לצרכנים להעדיף הפליית מחירים מדרגה ראשונה על מחיר אחיד – ניתוח מנקודת-מבטן של הגישה
 הכלכלית ותיאוריות השוויון

 
 רונית זמיר מיתוס הניטרליות של המגשר: מאי-משוא-פנים לנשיאת-פנים שווה

 
 יצחק כהן ואמל ג'בארין יחסים מחוץ לנישואים כשיקול בחלוקת הרכוש המשפחתי – עיון מחודש במשפט הישראלי

 



  
 

  כרך ט"ו (2012)
 

 נתן לרנר חופש הביטוי והסתה לשנאה דתית
 
  
 

 יורם דנציגר, צביקה מצקין האם שבו הצדדים לביות שליטי החוזה לאחר תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973?
 

 דפנה לביא "עז כנמר": הרהורים על מהפכת "המשפט השיתופי" ועל עריכת-דין שיתופית בישראל
 

 שאול כהן היסוד ההתנהגותי-נסיבתי בעבירת הריגה
 

 יצחק זמיר הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות: מפרקטיקה לתיאוריה
 

 ברק מדינה על "פגיעה" בזכות חוקתית ועל "תכלית ראויה"
 

 משה כהן-אליה מידתיות ותרבות ההצדקה אצל אהרן ברק
 

 רבקה ווייל "האם המחוקק ירה בתותח כדי לפגוע בזבוב?" על מידתיות במשפט
 

 אהרן ברק אילוץ דאונטולוגי, תרבות ההצדקה ומחוקק היורה בתותח: תשובה למבקרים
 
  
 

 כרך י"ד (2012)
  משפט ואדם: גבורות לפרופ' לאמנון רובינשטיין

 תוכן עניינים
 

   דבר העורכים                                            ד"ר עלי בוקשפן ועו"ד ערן דוידי
 

  ברכות לאמנון רובינשטיין                                         פרופ' אוריאל רייכמן
 

   שיחה אישית עם פרופ' אמנון רובינשטיין
 

 פרופ' משה בר-ניב, השופט (בדימוס) מישאל חשין ופרופ' דניאל פרידמן
 

  עשרים שנה לחוקי-היסוד   סיפורם של חוקי-היסוד    פרופ' אמנון רובינשטיין
 

  מפעל חוקי-היסוד – לאן?                                                פרופ' אהרן ברק
 

  היש לישראל חוקה ומי כותב אותה ?                            פרופ' דניאל פרידמן
 

  בזכות הריסון השיפוטי בתחום החוקתי                                 ד"ר הלל סומר
 

  מהלכת רובינשטיין ועד ספר רובינשטיין – על פירושו
 

 העדכני של סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת                     ד"ר אביגדור קלגסבלד
 



  חוקי-היסוד בדבר זכויות האדם והליך החקיקה בכנסת – נאה דורש ונאה מקיים?
 

 כיצד הצליחה ועדת החוקה בכנסת השתים-עשרה במקום
 

 שבו נכשלו אחרים: דגשים והרהורים לגבי העתיד    עו"ד אוריאל לין ועו"ד שלומי לויה
 

  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  ישראל כמדינה לאומית וליברלית
 

                                                                   פרופ' רות גביזון ופרופ' פניה עוז-זלצברגר
 

  מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי: סיכום-ביניים                                 פרופ' אסא כשר
 

  צה"ל כצבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית                                  השופט חנן מלצר
 

  בג"ץ או בד"ץ: מעורבות שיפוטית בסוגיות הלכתיות – גבולותיה, היקפה ותוצאותיה
 

                                                                                                                   ד"ר אביעד הכהן
 

  על ירושות ומשפחות בראי ההלכה: הסדרי הורשות והדרות בדין העברי ד"ר רונן קריטנשטיין
 

   ממשל ומשילות בישראל  אי-יציבות ממשלית בישראל: האם ַּבּכל אשמה שיטת הבחירות?
 

                                                                                                          השופטת דפנה ברק-ארז
 

  שיטות בחירות: ניתוח חלופות והמלצות לרפורמה בישראל.      פרופ' דוד נחמיאס ומר שי דוד
 

  הזמנה למפגש עם האינטרס הציבורי: מתווה לרפורמה בוועדות הכנסת     פרופ' משה מאור
 

  משפט וחברה בישראל: רב-תרבותיות ומדיניות הגירה
 

 משבר הרפובליקניות בישראל                                                                  פרופ' מנחם מאוטנר
 

  אסירים, ענישה קהילתית וחינוך – בין "סמכותה הטבעית" של המדינה לבין הפרטה, קהילתיות ופרטיות
 פרופ' נילי כהן

 
  בזכותן של זכויות שפה                                                                                 ד"ר מיטל פינטו

 
  ציונות ורב-תרבותיות.                                                                       פרופ' אלכסנדר יעקובסון

 
  חידת הנאמנות: מי חב מה למי ומדוע?                                                          ד"ר ליאב אורגד

 
  משפט וחינוך

 
 משפטן אוהב אדם                                                                                          מר עופר ברנדס

 
  לאיזה תלמיד החוק דואג?                                                                                ד"ר דן גבתון

 
  על הזכות לחינוך מן הבית.                                                    פרופ' יורם רבין ועו"ד נוריאל אור

 
  הסופר אמנון רובינשטיין



 
 סופרים לא נעשים בהזמנה                                                          השופט (בדימוס) בעז אוקון

 
  השמיכה של הנביא עמוס                                                                               גב' יוכי ברנדס

 
  זה לא יכול להיות.                                                                                          מר חנוך ברטוב

 
  נזיר אחיו                                                                                                      פרופ' זיוה שמיר

 
  
 

 כרך י"ג (2010)
 אמנון רובינשטיין*

 חופש הביטוי האקדמי
 

 יורם דנציגר, יואב פויזנר, רענן בן-ישי*
 חקיקה שיפוטית בדיני חדלות פירעון

 
 עלי בוקשפן, איריס האן, גלעד רוט*

 הענק וגננו – על חברות, דיני חברות ואיכות הסביבה
 

 אשוק ג' צ'נדרשיקר, דני דילברי*
 על סחירותן של זכות הסירוב הראשונה וזכות המצרנות בזירה התאגידית

 
 רפעאת עזאם*

 על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטגרטיבי להסדרת ומיסוי המסחר האלקטרוני
 

 גדי אשד*
 המאבק בטרור בזירת המימון

 
 מירון גרוס*

 היבטים צורניים ומרחב הסמך של השופטים בתהליך קבלת ההחלטות בבית המשפט העליון בעשור האחרון – האם השתנה
 דבר?

 
 אסף טבקה*

 סמכות עניינית בתביעות שימוש במקרקעין: המשפט בספרים והמשפט בפעולה
 

 ליאור ברשק*
Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy האסתטיקה של שלטון החוק: בעקבות הספר 

 
 דוד הד*

Russian Culture, Property Rights, and the Market אוריאל פרוקצ'יה – איש ההשכלה: סקירה ביקורתית של ספרו 
Economy 

 
 ענת רוזנברג*

Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy הפרט החוזי בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם בעקבות 
 

 אוריאל פרוקצ'יה*
 הרהורים נוספים

 



 מערכת כתב-העת*
 מפתח המאמרים של כתב-העת "משפט ועסקים"

 
 כרך י"ב (2010)

 משפט ופסיכולוגיה
 

 מיה בר-הלל*
 פסיכולוגיה מפתיעה והלא-מודע החדש: אתגרים לעולם המשפט

 
 אבישלום תור*

 תיקון הטיות באמצעות המשפט: פוטנציאל ומגבלות
 

 חנן גולדשמידט, יעקב שול*
 הקושי בהתעלמות ממידע - פסיכולוגיה ומשפט

 
 דן זכאי, דידה פלייסיג*

 חשיבה היוריסטית והשפעתה על החלטות שיפוט
 

 עמיר ליכט*
 רציונליות, ערכים ומשפט: לקראת מסגרת מאחדת

 
 אלה דניאל, אריאל כנפו*

 ערכים ועמדות כלפי שמירת חוק
 

 דניאל אלכסנדר לוי*
 מטרות ותועלת של ענישה: מבט מביולוגיה אבולוציונית וחקר המוח

 
 מיה מי-טל*

 הפתולוגיה במוחו של הפסיכופת והשפעתה על אחריות פלילית
 

 מריו מיקולינסר, אלדד רום*
 יישומה של תיאוריית ההתקשרות במערכת המשפט

 
 יובל פלדמן*

 פסיכולוגיה ומשפט - המעבר מעידן ישן לעידן חדש
 

 כרך י"א (2009)
 משה בר-ניב, רן לחמן ונועה גלעדינכונותם של עורכי-דין בישראל להתמנות לשופטים

 אסף יעקב ורענן בן-ישיהסכמה מדעת או הסכם גילוי
 ערן פישעל האתיקה של החברה העסקית

 רונן קריטנשטייןעוז לתמורה: מעמדו הבין-מוסדי של מוסד המתנה
 עומר שפיראעל שפיטות, ביקורת שיפוטית וריסון שיפוטי: צעדים לשיקום האמון בבית-המשפט העליון

 אייל סולגניק, יצחק סוארי ולירון קונסטנטיןמיפוי רשת הדירקטורים בישראל
 גיל עשתהלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והכוחתה לנוכח העיקרון של הליך ראוי

 אברהם וינרוטחובתו של בנק כלפי לקוח בעת קריסת שווקים
 רות פלאטו-שנער ואביבה גבעחובת האמון הבנקאית - המודל הישראלי מאמר מערכת מגמות חדשות בפרשנות חוזים?

 מערכת כתב העת מגמות חדשות בפרשנות חוזים ?
 
 
 



 כרך י (2009)
 שישים שנות משפט בישראל

 גיא זיידמן סימפוזיון : שישים שנות משפט בישראל
 אהרון קרשנבאום ויקטימולוגיה במשפט העברי: התמקדות בקורבן ובנפגע העברה

 אביעד הכהןעשיית עושר ולא במשפט העברי
 שולמית אלמוג משפט בסרטי צבא ישראליים - כרונולוגיה של העדר

 ז'וזה ברונר ואיריס נחוםערכה של תרבות: על החקיקה הגרמנית והפרקטיקה הישראלית לבדיקת גרמניותם של ניצולי השואה
 יהושע ויסמן שישים שנות דיני קניין

 עופר גרוסקופף על שיקול-דעת קנייני, אחריות חברתית ודאגה לזולת
 עידו פורת שישים שנות איזון: על המעבר מאיזון משני לאיזון מהותי בפסיקת בית-המשפט העליון

 יהודה אדר הקטנת הנזק ואשם תורם - הילכו שניים יחדיו?
 פנחס שיפמן שפה דתית ושפה אזרחית בדיני המשפחה

 שחר ליפשיץ דיני המשפחה בעידן האזרחי: מדיני הנישואים של מי שנישאו מחוץ לגבולות המדינה אל היום שאחרי כינונם של
 נישואים אזרחיים בישראל

 אליעזר ריבלין וגיא שני תפיסה עשירה של עקרון השבת המצב לקדמותו בתורת הפיצויים הנזיקיים
 שמעון שטרית תרבות העצמאות השיפוטית בישראל: היבטים מסודיים ומהותיים של מערכת השפיטה בראייה היסטורית

 מנחם מאוטנר בית המשפט העליון - שלוש תקופות: "זרות", "עימות", "הכלה"
 
 

 כרך ט( (2008)
 אורית קמיר החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית — איפה אנחנו במלאת לו עשור?

 אסף חמדני, שרון חנס הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית * ארז שחם , נעם שר כלל הערבוב:
 הכרעה בתחרות בין בעלת זכות קניין רוחני שזכותה עורבבה במוצר לבין רוכש המוצר

 אהוד גוטל רשלנות, נוסחת הנד ואמצעי זהירות אסטרטגיים
 תומר ברודי, גיל–עד נועם על מעורבותו המעשית של המחוקק בכריתת אמנות בין–לאומיות: כיצד הכנסת נוהגת, וכיצד תנהג?

 דניאל מור מינוי מומחים רפואיים מטעם בית–המשפט בתביעות בגין תאונות רפואיות בישראל
 מיכל הורוביץ לצאת ידי שימוע — עקרון השימוע במבט אנליטי

 אבי טבח אכיפת חוק אופטימלית ואי–שוויון כלכלי
 יניב רוזנאי רטרואקטיביות — יותר מאשר "רק עניין של זמן"! מחשבות על ניתוח חקיקה רטרואקטיבית בעקבות בג"ץ גניס

 
 כרך ח (2008)

 מיזוגים ורכישות
 אירית חביב-סגל סימפוזיון – מיזוגים ורכישות

 רון חריסהמיזוגים הגדולים הראשונים בהיסטוריה
 דניאל ממן שינויים מבניים ב"כלכלה הגדולה "ובקבוצות העסקיות בישראל

 עלי קרייזברג, ג'ון טיל הערכת חלוקת השליטה בחברות
 יוסף מ' אדרעי מס הכנסה ומס רווח הון על מכירת עסק חי וארגון מחדש של עסק — בחינה מחודשת

 אסף חמדני, צילי דגן מיסוי דיבידנדים והפחתת הון
 איל שנהב, מאורי עמפלי היבטי מיסוי בעסקות מיזוג ורכישה

 לימור ריזה מיזוג חברות: כרחוק שוויון מניטרליות
 דיויד גילה מיזוגים על–פי חוק ההגבלים העסקיים — ניתוח ביקורתי

 צבי יוסמן, אמנון כספי הגורם האנושי במיזוגים ורכישות: סוגיות נבחרות
 סטיבן פלאוט מה משפטנים יכולים ללמוד מכלכלנים על מיזוגים ורכישות?

 אמיר ברנע הערכות שווי בהצעות רכש
 אסף חמדני, שרון חנס חופש העיצוב בעסקות של מיזוג ורכישה

 
 כרך ז (2007)

 שרון חנס, איתי פיגנבאום:עיון מחדש בהגדרת "נייר-ערך" בדין הישראלי.
 אלון קלמנט, רועי שפירא:יעילות וצדק בסדר הדין האזרחי- גישה פרשנית חדשה.

 מיכל (שיצר) גל, אמיר ישראלי:פעמון סביב צוואר החתול: הכרזה על קיומו של מונופול.



 ניר קידר:למה לנו קודקס אזרחי? השורשים התרבותיים של מהלך הקודיפיקציה האזרחית בישראל.
 ליאור זמר, שרון פרדו:הרהורים על אקטיביזם שיפוטי: מקרה בית-המשפט האירופי.

 לימור ריזה:האם "חברת משלח יד זרה" שולחת יד בעקרונות המס? סעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה.
 אייל סולגניק:הכשרת מנהלים באמצעות חידות מתמטיות: אוקסימורון או גישה יעילה?.

 אודליה מינס:התניה חוזית על דיני חדלות-פירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי.
 יצחק לובוצקי, דוד א' פרנקל:ניהול זמן בסביבת-עבודה מודרנית.

 
 כרך ו (2007)

 משפט ורפואה
 

 גיא זיידמן, ארז שחם:סימפוזיון- משפט ורפואה.
 נתן סמוך:חוק ביטוח בריאות ממלכתי- הסדרה, פיקוח ואכיפה.

 רבקה ווייל:בריאות התקציב או תקציב הבריאות- מה עדיף בראייה חוקתית?.
 רויטל גרוס, שולי ברמלי-גרינברג, ברוך רוזן:תשלומי השתתפות עצמית: השלכה על נגישות לשירותים ועל שוויוניות.

 יובל קרניאל:סל התרופות- רופאים, שופטים, תקשורת ומה שביניהם.
 דוד א' פרנקל:הזכות לשירותי בריאות - יישומה בישראל.

 דני פילק:מסחורה של מערכת הבריאות- תהליך ראוי או שגוי.
 טליה אגמון:בדיקות גנטיות לקטינים- למה לא?.

 נעם שר:רשלנות לעומת אחריות מוחלטת: ההבדלים ביניהם והשלכותיהם על הרפורמה הנדרשת בישראל בתחום הרשלנות
 הרפואית.

 תמר קלהורה:תביעות רשלנות רפואית: בין צרכיה של מערכת הבריאות לבין השבת מצבו של הניזוק לקדמותו.
 רות זפרן:מתחם הלגיטימיות בבחירת מאפייניו הגנטיים של הילד על-ידי הוריו.

 אייל כתבן:דופן התא המשפחתי- איסורי בדיקות, ייסורי בדיקות והמידות הטובות של האישה.
 רועי גילבר: הרופא מול המשפחה: תביעות נזיקיות בנושא אבחון התעללות בילדים.

 
 כרך ה (2006)

 אסף חמדני :אחריות שומרי סף בשוק ההון.
 מיכל אלברשטיין :הרעיון הפרגמטי במשפט וביישוב סכסוכים: אנטומיה של תורות משפט משתנות.

 תמר פרנקל :נפילת המחסומים שניצבו בפני שימוש לרעה באמון והולכת שולל: השינויים הנסתרים בדוקטרינה ובפרשנות
 משפטית.

 עמיר ליכט :אמון, יושר ותרבות עסקית: תרומה הדסטרוקטיבית של הכלכלה לערפול מושגי היסוד במשפט- הערה בעקבות
 מאמרה של תמר פרנקל.

 מרים בן-פורת :האמנם המחאה היא עסקה ריאלית?.
 ליאור דוידאי :מיסוי עסקאות בהן קיימים פערי עיתוי בין הביצוע הכלכלי ובין מועדים שונים הרלוואנטיים לקביעת שווי העסקה.

 פרנצ'סקו פריזי :אחידות וגיוון בחוק הגנת הצרכן: ניתוח כלכלי.
 עומר דקל :שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז.

 יורם מרגלית :אפליה סטטיסטית בשירות הביטחון.
 יהודה אדר :על הדבש ועל העוקץ- הרהורים על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי.

 לאה פרסמן-יוזפוב :חובת הגילוי של חברות נסחרות בעידן אוטוסטרדת המידע.
 אורי ארבל-גנץ :כרוניקה של כישלון ידוע מראש? מועצות רגולאטוריות בישראל במבט סוציו-אנליטי.

 
 

 כרך ד (2006)
 הקודקס האזרחי החדש

 ארז שחם, גיא זיידמן :סימפוזיון- הקודקס האזרחי החדש.
 אוריאל פרוקצ'יה, שרון נבו :מהפך! על הקודקס האזרחי החדש.

 אמנון להבי :פגיעות תכנוניות ומטרדים: על הסדרת החצנות מרחביות בעידן של רגולציה.
 מיגל דויטש :דיני בתים משותפים והקודקס-לקראת הרחבת הממד הקומונאלי.

 יונתן יובל :קודיפיקציה חוזית בתחילת האלף השלישי: הקצאת סיכונים לעומת תיקוף של יחסים בחוק דיני ממונות.
 פבלו לרנר :המתנה וההבטחה בקודקס הישראלי (הערות על מה שיש ומה שאין).



 מיגל דויטש :הרוויזיה של דין המתנה בקודקס.
 ארז קמיניץ :דיני ההתיישנות בקודקס האזרחי- שיקולים בקביעת ההסדרים החדשים ובפרשנותם.

 רונן אברהם :על הסדרי הפיצויים המוסכמים בהצעת החקיקה האזרחית החדשה.
 גיא הרפז :האיחוד האירופי, מדיניות השכנות הטובה והשפעותיה האפשריות על תבנית הנוף המשפטית, כלכלית, חברתית

 ופוליטית של מדינת ישראל.
 נילי מונין :אזור סחר חופשי בשירותים בין ישראל והאיחוד האירופי, מדוע וכיצד?.

 איריס קנאור :על משפט ותרבות- תהליך הקודיפיקציה בשיטת המשפט הישראלית ובאיחוד האירופי- לקחים הדדים.
 שולמית אלמוג :קודיפיקציה עברית: שפת המשפט ושפת השוויון.

 
 כרך ג (2005)

 ראובן ס' אבי-יונה : חוק המס הבין לאומי החדש בישראל ומשטר המס הבין-לאומי .
 אייל סולגניק : החשבונאות המודרנית לאור רעיונות גדולים אחרים: "הערות חופשיות" .
 מרדכי מירוני : חידושים וחדשנות בניהול משא ומתן ובפתרון סכסוכים בעולם העבודה.

 שרון רבין-מרגליות : הסברים התנהגותיים למשפט העבודה ויחסי עבודה.
 יצחק לובוצקי, דוד א' פרנקל : בנפתולי הזכות הניהולית לפטר בעידן "המהפכה החוקתית".
 יובל פלדמן : היבטים פסיכולוגיים של סודות מסחריים: מוחשיות, יצירה, בעלות ומחוייבות.

 גיא הלפטק : תיאוריה כללית בדבר התועלת החברתית של התובענה הייצוגית כאמצעי לאכיפת החוק.
 טובה שטרסברג-כהן : עקרון עצמאות השופטים והביקורת על פעולתם: עיונים בתכליותו של חוק נציב תלונות הציבור על

 שופטים, התשס"ב- 2002.
 מרים בן-פורת : קיום חיוב על דרך המחאה של חיוב אחר (או "קיום על תנאי") וחשיבות ההבחנה בין סוגי המחאות.

 רונן קריטנשטיין: מתנות תאגידיות.
 אלעד נ.שרף : דואר- זבל בישראל- סקירת הדין המצוי והדין הרצוי.

 
 

 כרך ב
 אתגרי הרגולציה במשק הישראלי

 
 נעם שר,ליאור דוידאי : סימפוזיום: אתגרי רגולציה במשק.

 יצחק זמיר : פיקוח ציבורי על פעילות פרטית.
 עלי בוקשפן, אסא כשר : נימוקים משפטיים ומוסריים בעד אימוצם והטמעתם של קודים אתיים בחברות עסקיות.

 משה בר-ניב, רן לחמן: בחינת הנטייה לפנות לחלופות ליישוב סכסוכים (חי"ס) בהיבטים של זמן והסדרה.
 אירית חביב-סגל : היסודות הנורמטיביים לדיני הפירוק והקפאת הליכים בראי הפסיקה הישראלית החדשה.

 נעם שר : אחריותם האזריחת של חתמים בהצעה ראשונה של ניירות ערך לציבור.
 דיוויד פ' חבקין : פיתוח ערכים אצל עורכי דין של המחר: מסקנות אפשריות מארה"ב.

 איריס אילוטוביץ-סגל, עלי בוקשפן: ייצוג משפטי ע"י סטודנטים בקליניקות אקדמיות בראי זכות הגישה למשפט והחינוך לאחריות
 חברתית.

 
 

 כרך א
 אהרן ברק : המהפכה החוקתית - בת מצווה.

 הלל סומר : מילדות לבגרות-סוגיות פתוחות ביישומה של המהפכה החוקתית.
 מאיר שמגר : בוררות-הסמכות להכריע בשאלת הסמכות.

 ידידיה צ' שטרן : האם חברות נועדו להשיא את רווחיהם של בעלי המניות ? ניתוח כלכלי ביקורתי.
 עמיר ליכט : תכלית החברה.

 עלי בוקשפן : על חברה וחברה ,ועל מעמדו של סעיף 11 לחוק החברות במשפט הישראלי.
 יוסף גרוס : מגמות בחובות של בעלי שליטה בחברה.

 יהודית קורן: התמודדות של חברה המנוהלת על ידי בעל תפקיד עם תחרות של נושאי משרה.
 איילת בן-עזר ויעד רותם : תניות ברירת דין בחוזים בין לאומיים,הצעה למודל של אוטנומיה מוגברת.

 ש"ז פלר : "על זכות השתיקה"-חסרת הטעם וההושעת.
 אבי אליקיים : הסדרת פניות שיווקיות בישראל.



 
 


