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 הדין האזרחימונחי 

 השלמות למונחי הדין הפלילי

 2019 יוני, טתשע" סיוון

הרשימה  וועדה למונחי משפט של האקדמיה.היא פרי עבודתה של המונחי הדין האזרחי  תרשימ

, ובהם דיני חוזים, נזיקין, קניין, ירושה, שטרות, ראיות, כוללת מונחים בתחומי הדין האזרחי

 משפחה, מערכת בתי המשפט וסדר הדין האזרחי. ,ים, עבודה, תאגידציבורי נהלמ  

ונמשך  דיונים על מונחי הדין הפלילי(עת הפוגה ב)ב תשנ"דבשנת החל במונחי הדין האזרחי ון דיה

נקודת המוצא הייתה המונחים העבריים המשמשים בחוק ובפסיקה.  .התשס"–תשנ"זבשנים 

, לכמה מאות מונחים וח האנגלי המתאיםשנים נגרם בשל הקושי למצוא את המינ־עיכוב רב

בשנת תשע"ג קיבלה עליה בינה צמח, בתו של חבר הוועדה המנוח יעקב . ועבודת הוועדה נפסקה

חידשה הוועדה את דיוניה. צמח, להוסיף את תרגום המונחים החסרים באנגלית, ובאמצע תשע"ה 

 .והשלמות וניםתיק ,, ערכה בה שיפוריםואת הצעות התרגום קראה את הרשימההיא 

אנשי המקצוע וחברי האקדמיה ללשון של לביקורת לעיון ו רשימהה פצהוהבאמצע תשע"ח 

ותיקונים. לבסוף וערכה בה שינויים הוועדה שבה  ,. לאחר שנאספו ההערות והתגובותהעברית

 נדונו בהרכב מצומצם לא מעט הערות שהעירה עובדת המזכירות המדעית טובה שטראוס שרברין.

 הוועדהחברי 

לצערנו במהלך השנים הלכו לעולמם חברים מרכזיים ששימשו בוועדה למן הקמתה בשנת תש"ן 

יוסף , )יו"ר הוועדה(מנחם אלון והשתתפו בדיונים על מונחי הדין האזרחי: המשפטנים  (1990)

 עמי צרפתי.־; חברי האקדמיה ארי אבנר וגד בןיעקב רוביןו יעקב צמחחריש, 

יהושע אליקים רובינשטיין )עד תשע"ו(, אביעד הכהן, צבי טל, המשפטנים  :םהפעיליחברי הוועדה 

בוועדה המצומצמת שהביאה את הרשימה  נשיא האקדמיה משה בר־אשר.ו גבריאלה שלושופמן, 

שהעירה טובה שטראוס שרברין מאות ההערות  עםלגמר השתתפו בעיקר צבי טל ויהושע שופמן. 

 .בפגישות נוספות במזכירות המדעית של האקדמיהע שופמן יהוש התמודדאנגלית המונחים ב על

למונחים עבריים שאין להם מונחים אנגליים מקבילים ותרגומם לאנגלית הוא בבחינת הצעה 

  (. suggested translation)כלומר  .sugg. transנוספה בסוגריים מרובעים  ההערה 

 פר ורונית גדיש(.)בעבר שימשו בתפקיד זה יוסף עו ברק דן מזכיר הוועדה:

 

הרשימה נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבתה ביום ח' באייר תשע"ט 

 (.2019במאי  13)

 סד(.ש)ישיבה  2019ביוני  10הרשימה אושרה בישיבת המליאה ביום ז' בסיוון תשע"ט, 
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  (בי"ת עברי-אל"ף)לפי  א. הדין האזרחי

 מונח לועזי מונח עברי 

 father בָא  .1

ת   .2 ין ]בנקבה: ֹראׁשַׁ ית ד  ין, ֹראׁש בֵּ ית ד  ַאב בֵּ

ין[  ית ד   בֵּ

presiding judge 

ָדה  .3  lost property ֲאבֵּ

ְכרּות  .4 ְשתַׁ ן ה   loss of wages, loss of earnings ָאְבדַׁ

ְכרּות  .5 ְשתַׁ ר ה  ן ֹכׁשֶׁ  loss of earning capacity, loss of future earnings ָאְבדַׁ

ָבהּות  .6  paternity אַׁ

 consultive case ַאְבָעָיה  .7

ת חֹוב  .8 רֶׁ גֶׁ  bond [security], debenture [UK] א 

ת  .9 חַׁ ת חֹוב ֻמְבטַׁ רֶׁ גֶׁ  secured bond א 

ת חֹוב ְצמּוָתה   .10 רֶׁ גֶׁ  perpetual bond, irredeemable debenture א 

יר  .11  reasonable person ָאָדם ָסב 

ֻמָנה   .12 ּפֹוְטרֹוּפֹוס ]בעבר: ָחסּוי[ָאָדם ׁשֶׁ  ward לֹו אַׁ

י, זּוָלת  .13 יׁש   third party ָאָדם ְׁשל 

ז ]שטרות[  .14  holder אֹוחֵּ

ּׁשּוָרה  .15 ז כַׁ  holder in due course אֹוחֵּ

ת  .16  indications of truthfulness אֹותֹות ֱאמֶׁ

 affirmation, admonition ַאְזָהָרה  .17

ד  .18 ת עֵּ  admonition of witness ַאְזָהרַׁ

ים  .19 ב  ְׁשאַׁ ּזּון מַׁ  equitable distribution א 

ים  .20 ים ּוְבָלמ  ּזּונ   checks and balances א 

י  .21 ית-ָאְזלַׁת הֹורּות, א   unfit parenthood ְמֻסָגלּות הֹור 

ְזָרח  .22  citizen אֶׁ

ְזָרחּות  .23  citizenship אֶׁ

ְזָרחּות ָזָרה   .24 ְזָרחּות חּוץ, אֶׁ  foreign citizenship אֶׁ

ְזָרחּות ְכפּוָלה   .25  dual citizenship אֶׁ

ים  .26 יק  חּוד ת   consolidation of cases א 

 liability ַאְחָריּות; ָחבּות  .27

ית   .28 יׁש   personal liability ַאְחָריּות א 

יָדה ]בנזיקין[  .29  strict liability ַאְחָריּות ֲחמּוָרה, ַאְחָריּות ְקפ 

ת ַאְחָריּות  .30 רֶׁ  heightened liability ֻמְגבֶׁ

ת  .31  absolute liability ַאְחָריּות ֻמְחלֶׁטֶׁ

י ַאְחָריּות  .32 ְשָרה נֹוְשאֵּ  directors' and officers' liability מ 

חַׁ   .33 ית, ַאְחָריּות ׁשֹולֵּ ּלּוח   vicarious liability ַאְחָריּות ׁש 

י  .34 ְתָאָמה -א   non-conformity הַׁ

יחַׁ   .35 ה ָׁשל  יחַׁ עֹושֶׁ ין ָׁשל   delegatus non potest delegare אֵּ

ְמכּות   .36 ְסתַׁ ס ה  רֵּ יְנטֵּ  reliance interest א 

ס ֲהָׁשָבה  .37 רֵּ יְנטֵּ  restitution interest א 

ּיֹות  .38 ּפ  ס צ  רֵּ יְנטֵּ  expectation interest א 
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ּיּות  .39 יׁש  ית א  ְׁשָּפט   legal person  מ 

יף  .40  enforceable ָאכ 

יָפה   .41  enforcement ֲאכ 

רּוב ]בעבר: ביצוע בקירוב[ֲאכ    .42  cy près יָפה ְבקֵּ

יפּות  .43  enforceability, enforcibility ֲאכ 

ין  .44 ק ד  ת ְּפסַׁ יפַׁ  enforcement of judgment ֲאכ 

ם  .45  mother אֵּ

ית   .46 את, ֻּפְנְדָקא  ם נֹושֵּ  surrogate mother אֵּ

ת   .47 עַׁ ד דַׁ  presumed intention ֹאמֶׁ

ָמהּות  .48  maternity א 

מּוץ  .49  adoption א 

 fostering [of children; n.] ָאְמָנה  .50

י  .51 ְמָצע  רּום אֶׁ  emergency measure חֵּ

יָטה ]תאגידים[  .52 י ְׁשל  ְמָצע   means of control אֶׁ

ב  .53 גַׁ ת אַׁ ְמרַׁ  obiter dictum א 

 regulation ַאְסָדָרה  .54

ית  .55 ָפה ְכָלל   general meeting ֲאסֵּ

ית ְרג    .56 ָפה ְכָלל   ordinary general meeting יָלה ֲאסֵּ

ְנָין   .57 מ  ן הַׁ ֹּלא מ  ית ׁשֶׁ ָפה ְכָלל   extraordinary general meeting ֲאסֵּ

ית  .58 ית ְׁשָנת  ָפה ְכָלל   annual general meeting ֲאסֵּ

ת  .59 דֶׁ ָפה ְמיֻחֶׁ  special meeting ֲאסֵּ

ְמכּות   .60 נֶׁת, סַׁ ָפה ְמכֹונֶׁנֶׁת, ָרׁשּות ְמכֹונֶׁ ֲאסֵּ

נֶׁת  ְמכֹונֶׁ

constituent assembly 

ת סּוג ]בניירות ערך[  .61 פַׁ  class meeting ֲאסֵּ

ית,   .62 ּפֹוְטרֹוְּפס  ּפֹוְטרֹוּפֹוס ]נקבה: אַׁ אַׁ

ים[  ּפֹוְטרֹוְּפס  ּפֹוְטרֹוְּפָסה; רבים: אַׁ  אַׁ

guardian 

ּפֹוְטרֹוְּפסּות   .63  guardianship אַׁ

ְפָלָיה  .64  discrimination ַאְפָלָיה, הַׁ

ְמכּו  .65 ילַׁת סַׁ  devolution of authority תֲאצ 

רֹור   .66 ְרגּון טֵּ  terror organization א 

יג   .67 ְרגּון ָיצ   representative organization א 

ים  .68 יד  ֲעב  ְרגּון מַׁ  employers’ organization, employers’ association א 

ים  .69 ְרגּון עֹוְבד   labor union, labour union, trade union א 

 fiancé; engaged person; engaged ָארּוס  .70

 fiancée; engaged [fem. sg.] ֲארּוָסה  .71

ין   .72 רּוס   engagement אֵּ

ּׁשּור  .73  approval א 

ְׁשכֹול ֲחָברֹות   .74  group of companies אֶׁ

 fault ָאָׁשם  .75

ם  .76  contributory fault, contributory liability ָאָׁשם תֹורֵּ

ְׁשָרה   .77  visa אַׁ

ְׁש   .78  ratification רּורא 
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יר  .79  adult ָבג 

ירּות  .80  adulthood ְבג 

ר  .81  voter בֹוחֵּ

ר  .82  arbitrator בֹורֵּ

יף   .83 ר ָחל   substitute arbitrator בֹורֵּ

יד   .84 ר ָיח   sole arbitrator בֹורֵּ

יעַׁ   .85 ְכר  ר מַׁ  umpire arbitrator בֹורֵּ

 arbitration בֹוְררּות  .86

 arbitration in which each party chooses one arbitrator  ורר לו אחד[בֹוְררּות זבל"א ]זה ב  .87

[sugg. trans.] 

 binding arbitration בֹוְררּות חֹוָבה   .88

 foreign arbitration בֹוְררּות חּוץ  .89

ת  .90 מֶׁ  contractual arbitration בֹוְררּות ֻמְסכֶׁ

ָּזה  .91  looting [n.] ב 

ירֹות  .92  elections ְבח 

ּיֹות  .93 ירֹות ֲחָׁשא   elections by secret ballot ְבח 

ּיֹות  .94 ירֹות יֲַׁחס   proportional elections ְבח 

ירֹות  .95 ירֹות ְיׁש   direct elections ְבח 

ּיֹות  .96 ירֹות ְכָלל   general elections ְבח 

ימֹות  .97 ְקד  ירֹות מַׁ  primaries ְבח 

ּטּוָחה  .98  security [to guarantee debt] בַׁ

ּטּול   .99  rescission ב 

ה  .100 ּטּול חֹוזֶׁ  contract rescission ב 

ָּוָאה  .101 ּטּול צַׁ  revocation of will ב 

ּטּול  .102 ָתן ְלב  יל, נ   voidable ָבט 

ילּות  .103  voidability ְבט 

ָקָרא  .104 ע  ל מֵּ ָקרֹו, ָבטֵּ ע  ל מֵּ  void ab initio ָבטֵּ

ל ּוְמֻבָּטל  .105 ל, ָבטֵּ  void, null and void ָבטֵּ

ְטלּות  .106  voidness בַׁ

ית  .107 ְלק  ְטלּות חֶׁ  partial voidness בַׁ

ית  .108 ְטלּות יֲַׁחס   relative voidness בַׁ

ין  .109 ית ד   court, tribunal בֵּ

י   .110 ין ֲאזֹור  ית ד   district rabbinic court בֵּ

ֲעבֹוָדה  .111 י לַׁ ין ֲאזֹור  ית ד   district labor court, district labour court בֵּ

ֲעבֹוָדה  .112 י לַׁ ין ַאְרצ  ית ד   national labor court, national labour court בֵּ

י  .113 ין ָדת  ית ד   religious court בֵּ

י  .114 י ְדרּוז  ין ָדת  ית ד   Druze religious court בֵּ

ים  .115 ּי  ְסק  ים ע  ל  ְגבֵּ ין ְלהֶׁ ית ד   anti-trust court, antitrust court בֵּ

ים  .116 יד  ים ֲאח  ין ְלחֹוז  ית ד   standard-contracts court [Isr.] בֵּ

ת  .117 עַׁ ְׁשמַׁ ין ְלמ  ית ד   disciplinary court בֵּ

ֲעבֹוָדה  .118 ין לַׁ ית ד   labor court, labour court בֵּ

ם  .119 י  ְנְינֵּי מַׁ ין ְלע  ית ד   water court בֵּ
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ירּות  .120 ְשכ  ין ל  ית ד   tenancy court בֵּ

ית ד    .121  special court ין ְמיָֻחדבֵּ

י  .122 ְנָהל  ין מ  ית ד   administrative tribunal בֵּ

י  .123 ָבנ  ין רַׁ ית ד   rabbinic court בֵּ

ית  .124 ָדה נֹוְצר  ל עֵּ ין ׁשֶׁ ית ד   Christian religious court בֵּ

י  .125 ְרע  ין ׁשַׁ ית ד   Sharia court, Shari`a court בֵּ

ָגדֹול  .126 ין הַׁ ד  ית הַׁ  Supreme Rabbinic Court בֵּ

ים  .127 ְרעּור  י ְלע  ְדרּוז  י הַׁ ָדת  ין הַׁ ד  ית הַׁ  Supreme Druze Religious Court בֵּ

ים  .128 ְרעּור  י ְלע  ְרע  ּׁשַׁ ין הַׁ ד  ית הַׁ  Supreme Sharia Court, Supreme Shari`a Court בֵּ

ק  .129 דֶׁ ָגבֹוהַׁ ְלצֶׁ ְׁשָּפט הַׁ מ  ית הַׁ  High Court of Justice בֵּ

ית   .130 ֻמְסָמְךבֵּ ְׁשָּפט הַׁ מ   court of jurisdiction הַׁ

ְליֹון  .131 ְׁשָּפט ָהעֶׁ מ  ית הַׁ  Supreme Court בֵּ

ת ֻמְרָכב   .132 י   complex condominium [Isr.] בַׁ

ְׁשָּפט  .133 ית מ   court [n.] בֵּ

י  .134 ְזָרח  ְׁשָּפט אֶׁ ית מ   civil court בֵּ

ְׁשָּפט ְלֻחָקה   .135 ית מ   constitutional court בֵּ

ְׁשָּפט ְליַָׁמאּות  .136 ית מ   maritime court בֵּ

ר  .137 ְׁשָּפט ְלֹנעַׁ ית מ   juvenile court בֵּ

ְׁשָּפָחה  .138 ְנְינֵּי מ  ְׁשָּפט ְלע  ית מ   family court בֵּ

ים  .139 ּי  ים ְמקֹומ  ְנָינ  ְׁשָּפט ְלע  ית מ   municipal court בֵּ

ּלָ   .140 ְׁשָּפט ׁשֶׁ ית מ  ים, בֵּ ְרעּור  ְׁשָּפט ְלע  ית מ  ְרעּורבֵּ  court of appeal ע 

ְרָקעֹות  .141 ְׁשָּפט ְלקַׁ ית מ   land court בֵּ

נֹות  .142 יעֹות ְקטַׁ ְתב  ְׁשָּפט ל  ית מ   small-claims court בֵּ

ֲעבּוָרה  .143 ְׁשָּפט ְלתַׁ ית מ   transportation court בֵּ

י  .144 ְׁשָּפט ְמחֹוז  ית מ   district court בֵּ

ט ָׁשלֹום  .145 ְׁשּפַׁ ית מ  בית משפט ]ביידוע:  בֵּ

 השלום[

magistrates' court 

ת ְמֻׁשָתף  .146 י    condominium בַׁ

ת זּוג  .147 ן זּוג; בַׁ  spouse בֶׁ

ָדה   .148 ל ֲאבֵּ עַׁ  owner of a lost object [sugg. trans.] בַׁ

ין  .149 ל ד  עַׁ  party [to litigation] [n.] בַׁ

יָרה   .150 ל ד  עַׁ  apartment owner בַׁ

ין  .151 ל מֹונֹוּפֹול  עַׁ   monopolist בַׁ

ְנָתה  .152 ְׁשכַׁ ל מַׁ עַׁ  mortgagee בַׁ

ְנָין ]כגון בעל מניות מהותי, דירקטור   .153 ל ע  עַׁ בַׁ

 או נושא משרה[ 

interested party 

ל ְרׁשּות  .154 עַׁ  owner of premises בַׁ

ֲעלּות  .155  ownership בַׁ

ל  .156 עַׁ ים ]בנסמך: בַׁ י-ְבָעל  ֲעלֵּ  owner [-, בַׁ

ן  .157 י  ּצּועַׁ ְבעַׁ  specific performance ב 

ית   .158 ת ֻחָקת  ֹקרֶׁ  constitutional review ב 

ְנָהל  .159 ת מ  ֹקרֶׁ ית, ב  ְנָהל  ת מ  ֹקרֶׁ  administrative review ב 
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ית   .160 ּפּוט  ת ׁש  ֹקרֶׁ  judicial review ב 

יָרה   .161 ָקָׁשה, ֲעת   petition, motion בַׁ

ְמָרָצה  .162 ְכָתב, הַׁ ָקָׁשה ב   written petition, written motion בַׁ

ם  .163 י  ינַׁ ת בֵּ ָקׁשַׁ  interim petition בַׁ

קּול   .164 ת ע  ָקׁשַׁ  motion for an order of attachment בַׁ

ן  .165 ְתגֹונֵּ ת ְרׁשּות ְלה  ָקׁשַׁ  motion to defend בַׁ

ְרעּור   .166 ת ְרׁשּות ע  ָקׁשַׁ  motion to appeal בַׁ

מּוץ ]ובנטייה: בת אימוץ, בני אימוץ[   .167 ר א   adoptable בַׁ

ר  .168 ְתָנָיה-בַׁ  jus dispositivum, ius dispositivum [attrib.] הַׁ

ר  .169 ָרעֹון-בַׁ  payable ּפֵּ

ר ְרׁשּות   .170  licensee בַׁ

לּות ]של עתירה[  .171  ripeness [for review] ְבׁשֵּ

דּות  .172 ּיַׁת עֵּ  taking testimony ְגב 

 block [of land; n.] גּוׁש ]במקרקעין[  .173

ל, גְ   .174 זֶׁ ָלהגֵּ  conversion, theft זֵּ

ט  .175  get [n., Jewish bill of divorce] גֵּ

ה  .176 ט ְמֻעשֶׁ  get given under duress [sugg. trans.] גֵּ

ל ְתנַׁאי  .177 ט עַׁ  conditional get גֵּ

ּיּור  .178  conversion to Judaism ג 

ָקה   .179  eggshell skull, thin skull ֻגְלֹגלֶׁת דַׁ

ְסָמכ    .180 ּלּוי מ   discovery יםג 

ּלּוי ָנאֹות  .181  full disclosure ג 

ת  .182 עַׁ ת דַׁ ירַׁ  resolve [n.] ְגמ 

ן  .183 י  ת עַׁ  passing-off [n.] ְגנֵּבַׁ

ר  .184  convert to Judaism גֵּ

רּוׁש  .185  expulsion, deportation גֵּ

 divorcé; divorced person; divorced ָגרּוׁש  .186

 divorcée; divorced [fem. sg.] ְגרּוָׁשה  .187

ין  .188 רּוׁש   divorce [n.] גֵּ

ים  .189 ּי  ְזָרח  ין אֶׁ רּוׁש   civil divorce גֵּ

ה  .190 ת חֹוזֶׁ ם ֲהָפרַׁ  tortious interference with contractual relations ְגרַׁ

ּׁשּור  .191  mediation ג 

יָטה  .192 ת ְׁשל   controlling block [of corporate shares] ְדֻבקַׁ

ים  .193 ד  ן ָהעֵּ  witness stand, witness box דּוכַׁ

ָּיה ]של טענה או בקשה[  .194  denial [of argument or motion] ְדח 

ְנד  .195 ידֵּ יו   dividend ד 

ים  .196 ְקד  ּיּון מַׁ  pretrial conference ד 

י  .197 ּיּונ   procedural ד 

ין  .198   law [binding norm] ד 

ָּין   .199  rabbinic-court judge, judge of tribunal דַׁ

יד    .200 יׁש   personal law ין א 

י   .201 ין ָדת   religious law ד 
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ה  .202 חֹוזֶׁ ין הַׁ  proper law of the contract, lex contractus ד 

י  .203 י, דּוחַׁ ְׁשָנת  ְׁשבֹון ְׁשָנת  ין ְוחֶׁ  annual report ד 

ין ָזר  .204  foreign law ד 

ס  .205 קֶׁ ּטֶׁ ין ְמקֹום הַׁ  lex loci celebrationis ד 

ין ְמ   .206 מֹוָׁשבד   lex domicilii קֹום הַׁ

ה  .207 ֲעשֶׁ מַׁ ין ְמקֹום הַׁ  lex loci actus ד 

ְׁשָּפט  .208 מ  ין ְמקֹום הַׁ  lex fori ד 

ס  .209 נֶׁכֶׁ ין ְמקֹום הַׁ  lex situs ד 

י  .210 ְעת  ְׁשמַׁ ין מ   disciplinary proceeding ד 

ינֵּי  .211 ים ד  ל  ְגבֵּ ים הֶׁ ּי  ְסק   anti-trust law, antitrust law ע 

י  .212 יׁש  ֲעָמד ָהא  מַׁ ינֵּי הַׁ  laws of personal status ד 

ינֵּי ֲחָברֹות  .213  company law ד 

ים  .214 ינֵּי חֹוז   contract law ד 

ים  .215 ּיּוב  ינֵּי ח   law of obligation ד 

ר  .216 ינֵּי ֹיׁשֶׁ  equity law ד 

ינֵּי ָממֹונֹות  .217  private law ד 

ְׁשָּפָחה  .218 ינֵּי מ   family law ד 

ינֵּי  .219 ין ד  יק   tort law ְנז 

ְנָין  .220 ינֵּי ק   property law ד 

ים  .221 ֲהל  ת ְמנַׁ צֶׁ ר מֹועֶׁ ְקטֹור, ֲחבֵּ ירֶׁ  director ד 

ְקטֹור  .222 ירֶׁ י ד  ְלת   independent director [sugg. trans.] ָתלּוי ב 

ב   .223 רֶׁ קֶׁ ְקטֹור מ  ירֶׁ י, דח"ץ, ד  יצֹונ  ְקטֹור ח  ירֶׁ ד 

בּור ]מיושן[, דמ"ץ ]מיושן ּצ   [הַׁ

outside independent director [sugg. trans.] 

יף  .224 ְקטֹור ָחל  ירֶׁ  alternate director ד 

ים   .225 ת ְמנֲַׁהל  צֶׁ ְקטֹוְריֹון, מֹועֶׁ ירֶׁ  board of directors ד 

ּלּול ְמָניֹות  .226  dilution of shares ד 

ְסָכָמה  .227 י הַׁ  consent fee ְדמֵּ

ר  .228 תֵּ י הֶׁ  permission fee ְדמֵּ

יָרה ְדמֵּ   .229  lease fee י ֲחכ 

י ֻחְפָׁשה  .230  vacation pay ְדמֵּ

י  .231 ְקצֹוע  ּפּול מ  י ט  י-ְדמֵּ ְרגּונ   agency fee, trade-union fee א 

ֲחָלה  .232 י מַׁ  sick pay ְדמֵּ

ָעה ְקדּוָמה  .233  prejudice דֵּ

עּוט  .234 ת מ  עַׁ  minority opinion דַׁ

ת ֹרב  .235 עַׁ  majority opinion דַׁ

ת ָנכּו  .236 ְרגַׁ ְרגַׁתת, דַׁ י דַׁ ר-א   degree of disability ֹכׁשֶׁ

ְׁשלּום   .237 ת תַׁ יׁשַׁ  call for payment, call [n.] ְדר 

ד   .238 ת מֹועֵּ ֲאָרכַׁ  extension הַׁ

ית  .239 ְנָהל  ְבָטָחה מ   administrative promise הַׁ

ת ָרׁשּות  .240 ְבָטחַׁ  promise by official authority [sugg. trans.] הַׁ

בְ   .241 ְבָרַאת חֶׁ  corporate reorganization ָרההַׁ

י   .242 ְסק  ל ע  ְגבֵּ  restrictive trade practice הֶׁ
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ְגָדלַׁת הֹון   .243  increase of capital הַׁ

 defense, defence ֲהָגָנה  .244

ית  .245 ְצמ   self-defense, self-defence ֲהָגָנה עַׁ

ים   .246 ד   sham defense, sham defence ֲהָגנַׁת בַׁ

ל  .247 יד עַׁ ע  ָדָבר מֵּ ְצמוֹ  הַׁ  res ipsa loquitur עַׁ

ָדָחה ]של עד[  .248  subornation [of witness], tampering [with witness] הַׁ

ירּות   .249  revocability ֲהד 

 admission, confession הֹוָדָאה  .250

ָדָחה   .251  confession and avoidance הֹוָדָאה ְוהַׁ

 notice [n.], statement הֹוָדָעה   .252

ד   .253 ד נֹוָסףהֹוָדָעה ְלצַׁ י, הֹוָדָעה ְלצַׁ יׁש   third-party notice ְׁשל 

ת ]לפיטורים ולהתפטרות[   .254 מֶׁ  advance notice [of termination of employment] הֹוָדָעה ֻמְקדֶׁ

ת ׁשּוָמה  .255  notice of assessment [tax] הֹוָדעַׁ

ָבהּות   .256 ת אַׁ  proof of paternity הֹוָכחַׁ

ְוָלה  .257  wrongful birth הֹוָלָדה ְבעַׁ

ּוּון  .258  capitalization ה 

 capital [n.] הֹון  .259

 issued share capital הֹון ְמָניֹות ֻמְנָּפק  .260

ְפָרע ְמָניֹות הֹון  .261  paid-up share capital נ 

 authorized share capital, registered share capital הֹון ְמָניֹות ָרׁשּום  .262

 exemplary damages הֹוָצאֹות ְלֻדְגָמה   .263

ל  .264 ֹּפעַׁ  Execution of Judgments Office הֹוָצָאה לַׁ

ְׁשָּפט   .265  legal costs הֹוָצאֹות מ 

ה  .266  parent [n.] הֹורֶׁ

ין  .267 שּוא  ה ְבֹלא נ   unmarried parent הֹורֶׁ

י  .268 יָדנ  ה ְיח   single parent [who without a partner became a parent] הֹורֶׁ

 parenthood הֹורּות  .269

ין   .270 ְרְקע  ְמקַׁ ְחָזָקה ב   possession of land הַׁ

ְחָלָטה   .271  decision, judgment הַׁ

ֹראׁש  .272 ְחָלָטה מֵּ  pre-ruling [n.] הַׁ

ְחָרָגה   .273  exclusion הַׁ

ְחָרָמה   .274  confiscation הַׁ

ק  .275 ת נֶׁזֶׁ  collateral benefit ֲהָטבַׁ

ְטָעָיה  .276  intentional misrepresentation הַׁ

ְטָרָדה ְמאַׁ   .277 תהַׁ  stalking [n.] ּיֶׁמֶׁ

י  .278 ְזָרח  יְך אֶׁ  civil proceeding  ֲהל 

ם   .279 ינַׁי  יְך בֵּ  intermediate proceeding ֲהל 

י  .280 ְנָהל  יְך מ   administrative proceeding ֲהל 

י   .281 יל  יְך ְּפל   criminal proceeding ֲהל 

 case-law, case law ֲהָלָכה ְּפסּוָקה   .282

 late payment of wages ֲהָלנַׁת ָשָכר  .283

[sugg. trans.] 
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רֹו ָעָליו ָהְרָאָיה  .284 ֲחבֵּ יא מֵּ מֹוצ   the burden of proof is on the claimant הַׁ

ְמָחָאה ]פעולה[   .285  assignment הַׁ

'ק ]כתיב מיושן: שיק[  .286 ְמָחָאה, צֵּ  check, cheque הַׁ

ְכָתב  .287 ְמָחָאה ב   assignment in writing הַׁ

ת  .288 טֶׁ ְמָחָאה ְמֻסְרטֶׁ 'ק ְמֻסְרָטטהַׁ  crossed check, crossed cheque , צֵּ

ת,   .289 רֶׁ ְמָחָאה סֹותֶׁ ְמָחָאההַׁ ת הַׁ דֶׁ  conflicting assignment נֹוגֶׁ

ה  .290 ל ּפֶׁ ְמָחָאה עַׁ  oral assignment הַׁ

ְמָחַאת ְזכּות   .291  assignment of rights הַׁ

ְמָחַאת ָחבּות  .292  assignment of obligations הַׁ

ְקָצת, הַׁ   .293 ְמָחַאת מ  ק הַׁ לֶׁ  partial assignment  ְמָחַאת חֵּ

ְמָחה ]זכות[  .294  assign [v.] ה 

ים ְרָאָיה  .295 יכ  יָנם ְצר  אֵּ ְמֻפְרָסמֹות ׁשֶׁ  matters of common knowledge [which do not require הַׁ

proof]  

ְמָצָאה ]  .296  service [of document] כתב בית דין[של כגון הַׁ

 conversion ֲהָמָרה  .297

ְמָרצַׁ   .298 יָחההַׁ  originating motion ת ְּפת 

ת ָדת  .299  religious conversion ֲהָמרַׁ

ְנָּפָקה  .300  issuance הַׁ

ב ]שטר[  .301 סֵּ  endorse, indorse [a check, etc.; v.] הֵּ

ב, ֲהָסָבה ]שטר[  .302 סֵּ  endorsement, indorsement [of a check, etc.] הֶׁ

ָחָלק   .303 ל הֶׁ ב עַׁ סֵּ  blank endorsement, blank indorsement הֶׁ

ל ְתנַׁאי  .304 ב עַׁ סֵּ  conditional endorsement, conditional indorsement הֶׁ

ת ְגבּול  .305 ָסגַׁ  trespass [n.] הַׁ

ל  .306 ר כֹובֵּ ְסדֵּ  restrictive arrangement הֶׁ

ין  .307 ְרְקע  ר ְמקַׁ ְסדֵּ  land settlement הֶׁ

ים  .308 ר נֹוׁש  ְסדֵּ  creditors’ agreement הֶׁ

בּוצ    .309 ר ק  ְסדֵּ  collective labor arrangement, collective labour יהֶׁ

arrangement, collective arrangement 

ָּיה  .310 ר ְרא  ְסדֵּ  visitation rights הֶׁ

ם  .311 ְסכֵּ  agreement הֶׁ

ם בֹוְררּות  .312 ְסכֵּ  arbitration agreement הֶׁ

ין  .313 רּוׁש  ם גֵּ ְסכֵּ  divorce settlement agreement, marital settlement הֶׁ

agreement 

ם ָממֹון   .314 ְסכֵּ יןהֶׁ י בֵּ  nuptial agreement זּוג ְבנֵּ

י   .315 בּוצ  ם ק  ְסכֵּ  collective agreement הֶׁ

י  .316 י ְכָלל  בּוצ  ם ק  ְסכֵּ   general collective agreement הֶׁ

י ְמיָֻחד  .317 בּוצ  ם ק  ְסכֵּ  special collective agreement הֶׁ

ב  .318 י רַׁ בּוצ  ם ק  ְסכֵּ ים-הֶׁ  multi-party collective agreement ְצָדד 

ם  .319 ם ְקדַׁ ְסכֵּ ין-הֶׁ שּוא   prenuptial agreement נ 

ּפּוט   .320 ם ׁש  ְסכֵּ   jurisdiction agreement הֶׁ

תּוף  .321 ם ׁש  ְסכֵּ  partnership agreement הֶׁ

ְסָמָכה  .322  authorization הַׁ
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ת  .323 עַׁ דַׁ ְכנּות מ  ְסתַׁ  assumption of risk ה 

ְס   .324 ְּיֻרָּׁשהה  ְּלקּות מ   disclaimer of inheritance תַׁ

ְמכּות  .325 ְסתַׁ  reliance ה 

ֲעָבָרה   .326  transfer [n.] הַׁ

ֲעלּות  .327 ת בַׁ ֲעָברַׁ  transfer of ownership הַׁ

ל  .328 נֵּטֶׁ ת הַׁ ֲעָברַׁ  shifting the burden הַׁ

ָעָדה ]על אי  .329  protest [bill of exchange] [n.] כיבוד שטר[-הֶׁ

ָעָד   .330  putting on the stand ה ]ראיות[הֶׁ

נֶׁת  .331 קֶׁ ֲעָדָפה ְמתַׁ  affirmative action הַׁ

ְׁשָטר  .332 יד ב  ע   protest a bill [v.] הֵּ

ת ַאְזָהָרה  .333 ָערַׁ   caveat הֶׁ

ק  .334 ֱעתֵּ  copy [n.] הֶׁ

ּלּום  .335 ק ְבצ  ֱעתֵּ  photographic copy; photocopy ]במקום העתק צילומי[ הֶׁ

ֱעתֵּ   .336 ק ְמֻאָמת, הֶׁ ֱעתֵּ  certified copy; verified copy ק ְמֻאָּׁשרהֶׁ

ת הֹון  .337 ְפָחתַׁ  capital reduction הַׁ

ב  .338 סֵּ מֵּ ת הַׁ יר אֶׁ ְפט   discharge the endorser [v.], discharge the indorser [v.] ה 

ר  .339 ְפטֵּ  discharge [n.] הֶׁ

ְצמֹו ָרָׁשע"[   .340 ים עַׁ ש  ית ]"מֵּ ְצמ  ְפָלָלה עַׁ  self-incrimination הַׁ

פְ   .341 ָריֹוןהַׁ ת הֵּ  termination of pregnancy ָסקַׁ

ד  .342 ְפקֵּ  consignation הֶׁ

ָּוָאה  .343 ת צַׁ ְפָקדַׁ  deposit of will הַׁ

בּור  .344 י צ  ְפָקָעה ְלָצְרכֵּ  expropriation for public use הַׁ

ין  .345 ְרְקע  ת ְמקַׁ ְפָקעַׁ  expropriation of land הַׁ

ין  .346 דּוׁש  ת ק  ְפָקעַׁ  annulment of marriage הַׁ

 abandonment ]של מיטלטלין[ ְפָקָרההַׁ   .347

ת ָרׁשּויֹות  .348 ְפָרדַׁ  separation of powers הַׁ

ר[  .349 פֵּ  breach [n.]; infringement [e.g. of copyright] ֲהָפָרה ]הפועל: הֵּ

ית  .350  fundamental breach ֲהָפָרה ְיסֹוד 

 anticipatory breach, anticipatory repudiation ֲהָפָרה ְצפּוָיה  .351

ְפָרָטה   .352   privatization הַׁ

ְפָרָיה חּוץ  .353 ית-הַׁ  in vitro fertilization, IVF גּופ 

ְצָמָדה  .354 י הַׁ ׁשֵּ ְפרֵּ   linkage differentials הֶׁ

ת חֹוָבה ֲחקּוָקה  .355  breach of statutory duty ֲהָפרַׁ

ה  .356 ת חֹוזֶׁ  breach of contract ֲהָפרַׁ

ְצָבָעה  .357  voting [n.] הַׁ

ְצָבָעה ְגלּו  .358  open ballot, open vote ָיההַׁ

ית   .359 ְצָבָעה ֲחָׁשא   secret ballot הַׁ

ק   .360 ְצדֵּ  excuse [n.] הֶׁ

ְצָהָרה  .361  declaration הַׁ

ק   .362 דֶׁ ן צֶׁ ְצָהָרה ְבהֵּ  solemn affirmation הַׁ

י  .363 ת א  ְצָהרַׁ  disclaimer  ַאְחָריּות-הַׁ

ָרעֹון  .364 ר ּפֵּ ת ֹכׁשֶׁ ְצָהרַׁ  declaration of solvency הַׁ
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 linkage, indexation ְצָמָדההַׁ   .365

ָּצָעה  .366  offer [n.] הַׁ

ָּצָעה ֹלא  .367 ָּצָעה ֹלא-הַׁ ת, הַׁ רֶׁ יָרה -חֹוזֶׁ  irrevocable offer ֲהד 

ית[  .368 ָּצָעה ְּפָרט  ְּפָרט ]בחוק החברות: הַׁ ָּצָעה לַׁ  private placement הַׁ

ת ֹחק  .369 ָּצעַׁ  bill [parliamentary] הַׁ

ׁש  .370 ְקדֵּ   endowment הֶׁ

ְקדֵּ   .371 י הֶׁ  religious endowment ׁש ָדת 

י ְצָדָקה   .372 ׁש ְלָצְרכֵּ ְקדֵּ  charitable endowment הֶׁ

י  .373 בּור  ׁש צ  ְקדֵּ  public endowment; charitable trust הֶׁ

ק  .374 ְמצּום נֶׁזֶׁ ק, צ  ְקָטנַׁת נֶׁזֶׁ  mitigation of damage הַׁ

ְקָנָיה ]כגון של נכס או של זכות[  .375  transfer [of property or other rights] הַׁ

ים  .376 יכ  ְקָּפַאת ֲהל   bankruptcy protection הַׁ

ְקָצָאה  .377  allocation הַׁ

ׁש  .378 קֵּ  analogy הֶׁ

ר  .379 ר; מֹוָתב ָחסֵּ ב ָחסֵּ ְרכֵּ  truncated tribunal; truncated panel הֶׁ

ת ָמָסְך   .380  piercing the corporate veil, lifting the corporate veil ֲהָרמַׁ

ְרָׁשָאה  .381  authorization [of agent] הַׁ

ְׁשָאָלה  .382  lending [of non-fungible goods; n.] הַׁ

ְׁשנֶׁה  .383 ְׁשָאלַׁת מ    secondary lending [of non-fungible goods] הַׁ

 restitution ֲהָׁשָבה  .384

ן  .385 י   restitution in kind ֲהָׁשָבה ְבעַׁ

ְׁשָבָעה  .386  swearing-in [n.] הַׁ

ָדה  .387 ת ֲאבֵּ  returning a lost object ֲהָׁשבַׁ

ְדמּותוֹ   .388 ָּצב ְלקַׁ מַׁ ת הַׁ  restitutio in integrum ֲהָׁשבַׁ

ְׁשָבָתה  .389   lockout הַׁ

נֶׁת   .390 ְׁשָבָתה ֹלא מּוגֶׁ  unprotected lockout הַׁ

ן  .391 ת ָמגֵּ ְׁשָבתַׁ  defensive lockout הַׁ

ָשָגה  .392  appeal [n.; administrative] הַׁ

ְשָכָרה  .393  renting out [n.] הַׁ

ה  .394 ת חֹוזֶׁ ְׁשָלמַׁ  supplementation הַׁ

ְׁשָעָיה  .395  suspension הַׁ

יעּות[  .396 ק ]משמש גם המונח ְמנ  ְׁשתֵּ  estoppel הֶׁ

ְבָטָחה  .397 ק הַׁ ְׁשתֵּ  promissory estoppel הֶׁ

ָּלה   .398 ק ע  ְׁשתֵּ  cause-of-action estoppel הֶׁ

ק ְּפֻלְגָתה   .399 ְׁשתֵּ  estoppel by record הֶׁ

בְ   .400 ק ׁשֶׁ ְׁשתֵּ רהֶׁ  equitable estoppel ֹיׁשֶׁ

י  .401 ּפּוט  ק ׁש  ְׁשתֵּ  judicial estoppel הֶׁ

ת הֹוָצאֹות  .402  imposition of costs ֲהָׁשתַׁ

ְגדּות  .403 ְתאַׁ  formation, incorporation ה 

ְתַאְזְרחּות  .404  naturalization,  naturalisation ה 

ְּינּות  .405 דַׁ ְּינּות, ה  ְתדַׁ  litigation ה 

ְּיבּות  .406 ְתחַׁ  undertaking [n.] ה 
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י   .407 ְּיבּות  ְתחַׁ כגון זכות ]אובליגטורי; ה 

 [התחייבותית

obligatory  [e.g. obligatory right] 

ְּׁשנּות  .408 ְתיַׁ  statute of limitation; prescription ה 

ל  .409 ְתָנָאה עַׁ  contracting out [n.]  -הַׁ

ים  .410 ינ  ד  ְתנְַׁגׁשּות הַׁ  conflict of laws ה 

ְתָניַׁת ׁשֵּ   .411 רּותהַׁ  tying [of services] רּות ְבׁשֵּ

ְּטרּות  .412 ְתּפַׁ  resignation ה 

ר  .413 ּׁשֵּ ְתּפַׁ  compromise [v.] ה 

ין ]תקנה[  .414 ְתק    institute [v.; a regulation] ה 

ר  .415 תֵּ  permit [n.] הֶׁ

ין  .416 שּוא  ר נ  תֵּ  permission to marry הֶׁ

י ֹחק  .417 ָתָרה ְלפ   legalization, legalisation  הַׁ

ְּׁשלּות  .418 ְתרַׁ  carelessness, negligent conduct ה 

ין  .419 שּוא  ת נ  ָתרַׁ  dissolution of marriage הַׁ

ים  .420 ד עֹוְבד  עַׁ  workers’ committee וַׁ

יָקה  .421 ת ְבד  ֲעדַׁ  investigatory commission וַׁ

ית  .422 ְלת  ְמׁשַׁ יָקה מֶׁ ת ְבד  ֲעדַׁ  governmental investigatory commission וַׁ

יָרהוַׁ   .423 ת ֲחק   commission of inquiry ֲעדַׁ

ית  .424 ְכת  ְמלַׁ יָרה מַׁ ת ֲחק  ֲעדַׁ  State commission of inquiry וַׁ

ית  .425 ְנָטר  ְרָלמֶׁ יָרה ּפַׁ ת ֲחק  ֲעדַׁ  parliamentary commission of inquiry וַׁ

ים  .426 ְכָרז  ת מ  ֲעדַׁ   tender board וַׁ

תּור  .427  waiver ו 

ה ]בהוצאה לפועל[  .428   judgment creditor זֹוכֶׁ

ָּיה  .429  construction rights ְזכּויֹות ְבנ 

 right [n.] ְזכּות  .430

 human right ְזכּות ָאָדם   .431

ְזָרח   .432  civil right ְזכּות אֶׁ

ית, ְזכּות   .433 יׁש  ְבָראא   in personam right ְזכּות גַׁ

ְבֹחר   .434 יָרה, ְזכּות ל   voting right, right to vote ְזכּות ְבח 

ֻמְחָזקְזכּות   .435  chose in possession בַׁ

ין  .436 ְרְקע  ְמקַׁ  real-property right ְזכּות ב 

 chose in action ְזכּות ָבָראּוי  .437

ְגדּות   .438 ְתאַׁ  right of association ְזכּות ה 

ית  .439 ְבָרת   social right ְזכּות חֶׁ

ית, ְזכּות   .440 ְפצ  ְפָצאחֶׁ  in rem right ְזכּות חֶׁ

עּון  .441  right to argue ְזכּות ט 

ים  .442  copyright ְזכּות יֹוְצר 

ית  .443 ֲחס   relative right ְזכּות יַׁ

 basic right ְזכּות ְיסֹוד  .444

יאּות  .445 ְבר   right to health ְזכּות ל 

ר  .446 ָבחֵּ  right to run for office, right to be elected ְזכּות ְלה 

ן  .447 יְך הֹוגֵּ ֲהל   right to due process ְזכּות לַׁ
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ְׁשָּפָחה ְזכ  .448 ים מ  א ּוְלָהק  ָנשֵּ  right to marry and found a family ּות ְלה 

ים  .449 ּי   right to life ְזכּות ְלחַׁ

נּוְך  .450  right to education ְזכּות ְלח 

רּות  .451  right to liberty ְזכּות ְלחֵּ

ּצּוג  .452  right to representation ְזכּות ְלי 

 right to dignity ְזכּות ְלָכבֹוד  .453

ּיּות   .454 ְפָרט   right to privacy ְזכּות ל 

ג   .455 ת גַׁ  right to shelter ְזכּות ְלקֹורַׁ

ּיּום ְבָכבֹוד  .456   right to live with dignity ְזכּות ְלק 

ְנָין  .457  right to property ְזכּות ְלק 

ְויֹון  .458  right to equality ְזכּות ְלׁש 

ם טֹוב  .459  right to reputation ְזכּות ְלׁשֵּ

ים   .460 י ֲעבֹוָדה הֹוְגנ  ְתָנאֵּ  right to fair working conditions ְזכּות ל 

ים  .461 ְּצע   performers' right ְזכּות ְמבַׁ

ת  .462 לֶׁ  limited right ְזכּות ֻמְגבֶׁ

ית ]קניין רוחני[  .463  moral right [intellectual property] ְזכּות מּוָסר 

ת, ְזכּות ְגמּוָרה   .464 טֶׁ  absolute right ְזכּות ֻמְחלֶׁ

 conditional right ְזכּות ֻמְתנֵּית  .465

ית  .466 ְלוֵּ  ancillary right; related right ְזכּות נ 

ת  .467 רֶׁ  assigned right ְזכּות נֱֶׁעבֶׁ

ּיּון   .468  right to examine ְזכּות ע 

ֲעָמד   .469 יָדה, מַׁ  standing [n.] ְזכּות ֲעמ 

יד   .470 ָעת  ית, ְזכּות לֶׁ יד   future right ְזכּות ֲעת 

ית   .471 יט   political right ְזכּות ּפֹול 

יפּות   .472 יָמה, ְזכּות ֲעד   preference right; priority right ְזכּות ְקד 

ְנָין  .473  title [n.] ְזכּות ק 

ְרָכאֹות  .474 יָׁשה ָלעַׁ ְׁשָּפט, ְזכּות ג  מ  יָבה לַׁ  right of access to justice, right of access to courts ְזכּות ְקר 

ת  .475 רֶׁ ֱעבֶׁ יָנה נֶׁ אֵּ  unassigned right ְזכּות ׁשֶׁ

ית  .476 ְרבּות   cultural right ְזכּות תַׁ

ר  .477 ְפקֵּ הֶׁ ן הַׁ ָּיה מ   acquisition of ownerless property ְזכ 

ים  .478 ְכרֹון ְדָבר   memorandum ז 

ְׁשלּום  .479 ת תַׁ יפַׁ  appropriation of payment ְזק 

ת ֲהָנָאה  .480 קַׁ  easement ז 

 organ עַׁ ְזרוֹ   .481

ית  .482 ְנָהל   state administrative organ ְזרֹועַׁ מ 

 be liable [v.] ָחב   .483

ים  .484 ר ֻמְׁשָבע  בֶׁ  jury חֶׁ

ְבָרה  .485  company חֶׁ

ם  .486 ת אֵּ ְברַׁ ם, חֶׁ ְבָרה אֵּ  parent company חֶׁ

ָרבֹון ֻמְגָבל  .487 ְבָרה ְבעֵּ  limited-liability company, LLC חֶׁ

ת  .488 ת בַׁ ְברַׁ ת, חֶׁ ְבָרה בַׁ  subsidiary חֶׁ

בּור  .489 ּצ  לֶׁת הַׁ ְבָרה ְלתֹועֶׁ  charitable company [UK] חֶׁ
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ת ְמָניֹות   .490 ְברַׁ ְמָניֹות, חֶׁ ת ב  לֶׁ ְבָרה ֻמְגבֶׁ  company limited by shares חֶׁ

ְרבּות  .491 ת עַׁ ְברַׁ ְרבּות, חֶׁ ת ְבעַׁ לֶׁ ְבָרה ֻמְגבֶׁ  company limited by guarantee חֶׁ

ית  .492 ְלת  ְמׁשַׁ ְבָרה מֶׁ  governmental company חֶׁ

ית  .493 ְבָרה ְּפָרט   private company חֶׁ

ית   .494 בּור  ְבָרה צ   ,publicly listed company, publicly traded company חֶׁ

publicly held company, public company 

ת  .495 ְבָרה קֹולֶׁטֶׁ  surviving company חֶׁ

ים  .496 ים חֹוְלק  ר   dissenting members ֲחבֵּ

ְחָזקוֹ   .497 ת הַׁ ְברַׁ  holding company תחֶׁ

ְבָרה ָזָרה  .498 ת חּוץ, חֶׁ ְברַׁ  foreign company חֶׁ

יד  .499 ת ָיח  ְברַׁ  one-man company חֶׁ

ד  .500 ת יַׁעַׁ ְברַׁ  absorbed company חֶׁ

ָּטָרה  .501 ת מַׁ ְברַׁ  target company חֶׁ

ים  .502 ּט  ת ְמעַׁ ְברַׁ  closely-held corporation חֶׁ

ּׁשּום  .503 דּוׁש ר   registration renewal ח 

ָרעֹון לֲחדַׁ   .504  insolvent ּפֵּ

ְדלּות  .505 ָרעֹון חַׁ  insolvency ּפֵּ

 debt חֹוב  .506

 duty חֹוָבה  .507

יד  .508  compellability [to give evidence] חֹוָבה ְלָהע 

ּלּוי  .509 ת ג  ּלּוי ָנאֹות, חֹובַׁ ת ג   duty of full disclosure חֹובַׁ

ירּות  .510 ת ְזה   duty of care חֹובַׁ

ה  .511  contract חֹוזֶׁ

ָּיהחֹוזֵּ   .512  option contract ה אֹוְּפצ 

יד  .513 ה ָאח   standard contract חֹוזֶׁ

יף  .514 ה ָאכ   enforceable contract חֹוזֶׁ

ּטּוחַׁ   .515 ה ב   contract of insurance חֹוזֵּ

ָקרוֹ   .516 ע  ל מֵּ ה ָבטֵּ ל, חֹוזֶׁ ה ָבטֵּ  void contract, void ab initio contract חֹוזֶׁ

ְכָתב  .517 ה ב   written contract חֹוזֶׁ

ר  .518 ה בַׁ ּטּול-חֹוזֶׁ  voidable contract ב 

ה דּו  .519 י-חֹוזֶׁ ה ֲהָדד  י, חֹוזֶׁ  bilateral contract, reciprocal contract ְצָדד 

ד  .520 ה חַׁ י-חֹוזֶׁ  unilateral contract ְצָדד 

ה ֲחלּופֹות  .521  alternative contract חֹוזֵּ

יחֹוזֶׁ   .522  maritime contract ה יַׁמ 

ה ֹלא  .523 יף-חֹוזֶׁ  unenforceable contract ָאכ 

ה ֹלא  .524 י-חֹוזֶׁ  illegal contract ֻחק 

י  .525 יׁש  ת ָאָדם ְׁשל  ה ְלטֹובַׁ  contract for the benefit of a third party חֹוזֶׁ

ן  .526 י  ית עַׁ ְרא  ה ְלמַׁ  simulatio חֹוזֶׁ

ה  .527 ה ְמֻדמֶׁ  illusory contract חֹוזֶׁ

עַׁ   .528 מֵּ ְׁשתַׁ ה מ  ְכָלָלא, חֹוזֶׁ ה מ   constructive contract, implied contract חֹוזֶׁ

ר  .529 כֶׁ ה מֶׁ  contract of sale חֹוזֵּ

ה ָרׁשּות  .530 י, חֹוזֵּ ְנָהל  ה מ   administrative contract, government contract חֹוזֶׁ
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ְׁשנֶׁה  .531 ה מ   sub-contract חֹוזֵּ

ם נֱֶׁאָמנּות  .532 ְסכֵּ ה נֱֶׁאָמנּות, הֶׁ  trust agreement, trust deed חֹוזֵּ

ה  .533 ְסָּפח חֹוזֶׁ  collateral contract נ 

ה ֲעבֹוָדה  .534  labor contract, labour contract, employment contract חֹוזֵּ

ה  .535 ל ּפֶׁ ה עַׁ  oral contract חֹוזֶׁ

ל ְתנַׁאי  .536 ה עַׁ  conditional contract חֹוזֶׁ

ה ָּפסּול  .537  illegitimate contract חֹוזֶׁ

רּות  .538 ה ׁשֵּ ְבָלנּות, חֹוזֵּ ה קַׁ  contract for services, service contract חֹוזֵּ

ְך  .539 ה נֶׁׁשֶׁ ית ְקצּוָצה, חֹוזֵּ ב  ה ר   usurious contract חֹוזֵּ

יָלה  .540 ה ְׁשא   borrowing contract [sugg. trans.] חֹוזֵּ

ירּות  .541 ה ְשכ   rental agreement, lease חֹוזֵּ

ין  .542 עּור  ה ׁש   installment contract חֹוזֵּ

יט  .543 ה ָׁשפ   justiciable contract חֹוזֶׁ

ף  .544 ה ָתקֵּ  valid contract חֹוזֶׁ

י  .545  contractual חֹוז 

ה ָלמּות  .546 נֹוטֶׁ  terminally ill patient, dying patient [whose life חֹולֶׁה הַׁ

expectancy, even with medical treatment, does not 

exceed six months; sugg. trans.]. 

עַׁ   .547 ת דַׁ ּוַׁ ָעה, חַׁ ת דֵּ ּוַׁ ת ]כגון חוות דעה רפואית חַׁ

 או הנדסית[

opinion [such as medical opinion] 

ה  .548 ת ֻמְמחֶׁ עַׁ ת דַׁ ּוַׁ  expert opinion חַׁ

ין  .549 ד  בַׁ  legal presumption ֲחָזָקה ׁשֶׁ

ָבהּות  .550 ת אַׁ ְזקַׁ  presumption of paternity חֶׁ

ּיּות   .551 ת ֻחק  ְזקַׁ  presumption of legality חֶׁ

ת ֻחָקת    .552 ְזקַׁ  presumption of constitutionality ּיּות חֶׁ

ין  .553 שּוא  ת נ  ְזקַׁ  presumption of marriage חֶׁ

בּול   .554 ת ק  ְזקַׁ  presumption of acceptance חֶׁ

תּוף ]בין בני זוג[  .555 ת ׁש  ְזקַׁ  presumption of community property חֶׁ

 revocation ֲחָזָרה  .556

ָּצָעה  .557 הַׁ  revocation of offer, withdrawal of offer ֲחָזָרה מֵּ

בּול  .558 ק   withdrawal of acceptance ֲחָזָרה מ 

ָּיב  .559  debtor חַׁ

ּיּוב  .560  obligation ח 

ט  .561 ּיּוב ְבגֵּ  obligation to give a get ח 

ְוָלה  .562 ים ְבעַׁ ּי   wrongful life חַׁ

יָרה  .563  long-term lease [over 5 years] ֲחכ 

יָרה ְלדֹורֹות  .564  long-term lease [over 25 years] ֲחכ 

ְׁשנֶׁה  .565 ת מ  ירַׁ  sublease [n.; long-term] ֲחכ 

  mature [bill of exchange] [v.] ָחל ]שטרות[  .566

ּלּוט  .567  forfeiture ח 

ּלּוט ְמָניֹות  .568   forfeiture of shares ח 

ָרבֹון   .569 ּלּוט עֵּ  bond forfeiture ח 
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ּלּול ]שטרות[  .570  dishonor, dishonour [of bill of exchange; n.] ח 

 maturity [of bill of exchange] ָחלּות ]שטרות[  .571

יף  .572   successor [n.]; substitute [adj., n.] ָחל 

ין  .573 יפ   exchange [n.] ֲחל 

יָצה  .574  dissolution of levirate marriage, halitsa ֲחל 

ָּזבֹון  .575 לֶׁק ְבע   share of estate חֵּ

לֶׁק ָצמּוד   .576  attached part; included part [sugg. trans.] חֵּ

ין  .577 ְרְקע  ת ְמקַׁ  partition of land ֲחֻלקַׁ

ְלָקה   .578 ין, חֶׁ ְרְקע  ת ְמקַׁ ְלקַׁ  parcel [of land] חֶׁ

יְך  .579  apprentice [n.] ָחנ 

סּוי  .580  granting privilege ח 

ָסיֹון  .581  privilege [n.] ח 

ינּות  .582  immunity ֲחס 

ית   .583 ּיּונ  ינּות ד   procedural immunity ֲחס 

ית  .584 הּות  ינּות מַׁ ית, ֲחס  ְנָינ  ינּות ע   substantive immunity ֲחס 

ר  .585 סֶׁ  lacuna חֶׁ

ר ָדת  .586   religionless ֲחסַׁ

ְמכּות   .587 ר סַׁ  lack of jurisdiction ֹחסֶׁ

ית  .588 ָדה ָדת  ר עֵּ  lacking a religious community ֲחסַׁ

ׁש   .589  freedom ֹחפֶׁ

ָפה  .590 ׁש ֲאסֵּ  freedom of assembly ֹחפֶׁ

ּטּוי  .591 ׁש ב   freedom of speech ֹחפֶׁ

ָעה  .592 ׁש דֵּ  freedom of opinion ֹחפֶׁ

ׁש ָדת  .593  freedom of religion ֹחפֶׁ

ְפָגָנה  .594 ׁש הַׁ  freedom of demonstration ֹחפֶׁ

ְגדּות  .595 ְתאַׁ ׁש ה   freedom of association ֹחפֶׁ

ְּׁשרּות  .596 ְתקַׁ ׁש ה  ים, ֹחפֶׁ ׁש חֹוז   freedom of contract ֹחפֶׁ

ָדת  .597 ׁש מ   freedom from religion ֹחפֶׁ

ְחָׁשָבה   .598 ׁש מַׁ  freedom of thought ֹחפֶׁ

יָדע  .599 ׁש מֵּ  freedom of information ֹחפֶׁ

ְצּפּון   .600 ׁש מַׁ  freedom of conscience ֹחפֶׁ

סּוק  .601 ׁש ע   freedom of vocation ֹחפֶׁ

ׁש ְתנּוָעה  .602  freedom of movement ֹחפֶׁ

ְׁשלּוםחֻ   .603  unpaid leave ְפָׁשה ְלֹלא תַׁ

ית  .604  annual vacation ֻחְפָׁשה ְׁשָנת 

ל  .605 בֶׁ ת אֵּ  bereavement leave ֻחְפׁשַׁ

ָדה  .606 ת לֵּ  parental leave ֻחְפׁשַׁ

ים  .607 ר   premises ֲחצֵּ

 statute, law, act ֹחק  .608

 basic law ֹחק ְיסֹוד  .609

 entrenched basic law ֹחק ְיסֹוד ְמֻׁשְרָין  .610

ן  .611  protective labor law, protective labour law ֹחק ָמגֵּ
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ר  .612 זֶׁ  by-law, bylaw ֹחק עֵּ

 constitution ֻחָקה  .613

קּוק  .614  enactment ח 

 statutory  ָחקּוק  .615

ְנָהל  .616 ּיּות מ   administrative legality ֻחק 

יָקה  .617  legislation ֲחק 

רּום   .618 ת חֵּ יקַׁ רּום, ֲחק  ת חֵּ ְׁשעַׁ יָקה ל   emergency legislation ֲחק 

ית  .619 יָקה ָראׁש   primary legislation ֲחק 

ְׁשנֶׁה  .620 ת מ  יקַׁ  secondary legislation ֲחק 

יָרה ]בבית המשפט[  .621  examination [in court] ֲחק 

יָרה ]בגוף חוקר[  .622  investigation ֲחק 

ת   .623 רֶׁ יָרה חֹוזֶׁ  re-examination ֲחק 

ית  .624 יָרה ָראׁש   examination-in-chief, direct examination ֲחק 

ית   .625 ְגד  יָרה נֶׁ ד, ֲחק  ְכנֶׁגֶׁ יָרה ׁשֶׁ  cross-examination ֲחק 

י   .626  constitutional ֻחָקת 

ּיּות  .627  constitutionality ֻחָקת 

רּות  .628  freedom, liberty חֵּ

תּום  .629  underwriting [n.] ח 

ָתם  .630  underwriter חַׁ

י  .631 ְרְקע  ם ְמקַׁ ְרׁשַׁ אבּו, מ   land registry ןטַׁ

ין  .632  goods טּוב 

ד   .633 ּיֶׁלֶׁ ת הַׁ  best interests of the child טֹובַׁ

ת ֹחק  .634  draft bill ְטיּוטַׁ

עּון  .635  pleading [n.], legal argument ט 

 mistake [n.] ָטעּות  .636

ר   .637  typographical error; scrivener's error ָטעּות סֹופֵּ

ר ְּפָסק  .638 קַׁ ם ְּפָסק, ע  עַׁ  ratio decidendi טַׁ

ן   .639  plead, argue ָטעַׁ

ם   .640 ינַׁי  ן בֵּ עַׁ  interpleader טַׁ

ְסֹתר  .641 ֲעָנה ל   contradictory argument טַׁ

ף   .642 ֲענַׁת סַׁ יָמה, טַׁ ְקד  ֲעָנה מַׁ  threshold argument טַׁ

ין   .643 ְבד  ֲעָנה ׁשֶׁ  argument of law טַׁ

ְבֻעְבָדה   .644 ֲעָנה ׁשֶׁ  argument of fact טַׁ

ֲענַׁת ְס   .645  frivolous claim ָרקטַׁ

י -ְטרֹום  .646  pre-contractual, precontractual חֹוז 

 abandonment [of lost property] יֵּאּוׁש ]השבת אבדה[  .647

ת ]השבת אבדה[  .648 עַׁ דַׁ  .abandonment with awareness [of lost property] [sugg יֵּאּוׁש מ 

trans.] 

ת ]השבת אבדה[  .649 עַׁ דַׁ ֹּלא מ   .abandonment without awareness [of lost property] [sugg יֵּאּוׁש ׁשֶׁ

trans.] 

בּום   .650  levirate marriage י 

 levir ָיָבם   .651
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ת ָיָבם   .652 רֶׁ  levirate wife ְיָבָמה, ׁשֹומֶׁ

ת  .653  portion [of estate]  [-ָיָדה ]בנסמך: ְידַׁ

בּור   .654 ּצ  בּור; ְידּוָעה בַׁ ּצ   de-facto spouse, domestic partner, reputed spouse ָידּועַׁ בַׁ

[literal translation, used occasionally] 

ית  .655 ּפּוט  יָעה ׁש   judicial notice ְיד 

ר  .656  constitutive  יֹוצֵּ

ׁש  .657   heir; devisee; legatee יֹורֵּ

ׁש   .658 ר יֹורֵּ ׁש ַאחַׁ  successive heir [sugg. trans.] יֹורֵּ

ׁש   .659 ְמקֹום יֹורֵּ ׁש ב   substituted heir [sugg. trans.] יֹורֵּ

ין  .660 י ד  ל ּפ  ׁש עַׁ  distributee יֹורֵּ

ָּוָאה   .661 י צַׁ ל ּפ  ׁש עַׁ  beneficiary [inheritance] יֹורֵּ

ל ְתנַׁאי   .662 ׁש עַׁ  contingent heir יֹורֵּ

ְתרֹון  .663 ְברּותָהְרָאיֹות י  ְסתַׁ ה  ן הַׁ ֲאזַׁ  preponderance of evidence   , מַׁ

ר  .664 ָּזהֵּ קֹונֶׁה י   caveat emptor [Lat.], let the buyer beware הַׁ

ָּזם   .665   promoter יַׁ

ד ּוְלחּוד   .666  jointly and severally יַׁחַׁ

י זּוג  .667 ין ְבנֵּ י ָממֹון בֵּ  spouses’ property relations [sugg. trans.] יֲַׁחסֵּ

י ֲעבֹוָדה  .668  labor relations, labour relations יֲַׁחסֵּ

ד ּומַׁ   .669 י עֹובֵּ יק יֲַׁחסֵּ ֲעס  ד ּומַׁ י עֹובֵּ יד, יֲַׁחסֵּ  employer–employee relationship ֲעב 

ד ]בן, בת[   .670  child [son, daughter] יֶׁלֶׁ

ין   .671 שּוא  נ  ֹּלא מ   child born out of wedlock יֶׁלֶׁד ׁשֶׁ

ּפּוי כֹוחַׁ   .672  power of attorney י 

ְך  .673 ּׁשֵּ ְתמַׁ ּפּוי כֹוחַׁ מ   durable power of attorney י 

ם  .674 ּצּוג הֹולֵּ  adequate representation י 

ׁש   .675  inherit [v.] ָירַׁ

 inheritance ְיֻרָּׁשה  .676

ין   .677 י ד  ל ּפ   intestate succession ְיֻרָּׁשה עַׁ

ָּוָאה   .678 י צַׁ ל ּפ   testate succession ְיֻרָּׁשה עַׁ

 human dignity ְכבֹוד ָהָאָדם   .679

יָלה ]הגבלים עסקיים[  .680  restriction [antitrust] ְכב 

ְליֹון כֹוחַׁ   .681  force majeure, act of God עֶׁ

ים   .682  receiver כֹונֵּס ְנָכס 

יַאת ָׁשְוא   .683  false imprisonment ְכל 

 principle ְכָלל  .684

י  .685 ְבע  ּט  ק הַׁ דֶׁ ּצֶׁ י הַׁ  principles of natural law ְכָללֵּ

נּוי ָמקֹור  .686  appellation of origin כ 

נּוס נְ   .687 ים כ   receivership ָכס 

 person of dual religion; of dual religion [sugg. trans.] ְכפּול ָדת  .688

ָּיה ]חוזים[  .689  duress ְכפ 

ט  .690 ּיַׁת גֵּ  coercion to divorce by a get ְכפ 

ה  .691 ת חֹוזֶׁ יתַׁ  formation of a contract ְכר 

יד   .692 ְׁשרּות ְלָהע   competence כַׁ
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ְׁשרּות   .693 ית כַׁ ְׁשָּפט   legal capacity מ 

ין  .694 ית ד  ב בֵּ ין, ְכתַׁ י ד  ב בֵּ  court document ְכתַׁ

ב ֲהָגָנה   .695  defense [pleading], defence, answer [n.] ְכתַׁ

ׁש  .696 ְקדֵּ ב הֶׁ  instrument of endowment ְכתַׁ

ב ְטָענֹות  .697  pleadings ְכתַׁ

יָעה   .698 ב ְתב   claim [n.] ְכתַׁ

ב ְת   .699  reply [n.; pleading] ׁשּוָבה ְכתַׁ

 Jewish marriage contract, ketubba ְכֻתָבה   .700

י  .701  unconstitutional ֹלא ֻחָקת 

ְיָנה ]שטרות[  .702  for collection ְלגּובַׁ

ין   .703 ֲחלּופ   alternatively לַׁ

ין  .704 ד  ת הַׁ ּׁשּורַׁ ים מ  ְפנ   beyond the letter of the law [sugg. trans.] ל 

י[ָלק  .705 ְרָׁשת  י, מַׁ ְרׁש  ה ]רווח בנטייה מַׁ ְרׁשֶׁ , מַׁ  client ֹוחַׁ

ע ָלׁשֹון  .706 ָבהָהרַׁ  defamation, libel and slander , ד 

ין  .707 ְרְקע  ּׁשּום ְמקַׁ ת ר  ְׁשכַׁ  land-registry office ל 

אּון ]שטרות[  .708  non-acceptance [of a bill] מֵּ

ץ   .709 מֵּ  adoptive parent ְמאַׁ

 adopted child ְמֻאָמץ   .710

ר  .711  regulator ְמַאְסדֵּ

ְּלבּות ]בעבודה[  .712 ְׁשתַׁ ן ה  ְבחַׁ  integration test [labor law] מ 

קּוחַׁ   .713 ן ּפ  ְבחַׁ  control test, subordination test מ 

חַׁ   .714 ּטֵּ  insurer ְמבַׁ

 insured ְמֻבָּטח   .715

יָנה  .716 ְמד  ר הַׁ קֵּ  State Comptroller ְמבַׁ

ר חּוץ   .717 קֵּ  external auditor ְמבַׁ

ים  .718 ר ְּפנ  קֵּ  internal auditor ְמבַׁ

ׁש  .719 קֵּ  petitioner ְמבַׁ

ר  .720 ּׁשֵּ  mediator ְמגַׁ

 accommodation ָמדֹור   .721

 suitable accommodation ָמדֹור ָראּוי  .722

ּיּות  .723 ָדת   proportionality מ 

ר ֲעבֹוָדה  .724 גֵּ  migrant worker ְמהַׁ

יָמנּות  .725  credibility ְמהֵּ

ָכה  .726 ְהּפֵּ ית  מַׁ  constitutional revolution ֻחָקת 

י  .727 ְנָינ  י, מּוָטב ת  ְׁשנ   secondary beneficiary מּוָטב מ 

אׁשֹון  .728 י, מּוָטב ר   primary beneficiary מּוָטב ָראׁש 

ֱהנֶׁה  .729  beneficiary מּוָטב, נֶׁ

ה[  .730 ר ְכָתב זֶׁ ה או מֹוסֵּ יא ְכָתב זֶׁ  bearer [of a bill or security] מֹוָכ"ז ]מֹוצ 

ר  .731  seller מֹוכֵּ

ין  .732  monopoly מֹונֹוּפֹול 

ין  .733 יט   good will, goodwill מֹונ 

א ]השבת אבדה[  .734  finder מֹוצֵּ
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ד ]בחיובי אישות[  .735  rebellious husband מֹורֵּ

ת ]בחיובי אישות[  .736 דֶׁ  rebellious wife מֹורֶׁ

יׁש  .737  decedent [who leaves an inheritance] מֹור 

ְך   .738  drawer [of a bill] ]שטרות[מֹוׁשֵּ

 judicial panel מֹוָתב  .739

ב ְתָלָתא  .740  three-judge panel מֹותַׁ

ּזּוג ]תאגידים[   .741  merger, amalgamation מ 

ן זּוג  .742  spousal support ְמזֹונֹות בֶׁ

ָּזבֹון  .743 ן ָהע   maintenance from the estate ְמזֹונֹות מ 

ים  .744 ינ   child support ְמזֹונֹות ְקט 

ין ]קבלנות[  .745 ְזמ   service purchaser מַׁ

 fixture ְמֻחָבר ]במקרקעין[  .746

ְפָרָדה  .747 ָתן ְלהַׁ נ   severable fixture ְמֻחָבר הַׁ

ר  .748 צֶׁ ְבמֶׁ  boundary fixture ְמֻחָבר ׁשֶׁ

ין   .749 ְרְקע  ְמקַׁ יק ב  ֲחז   possessor of land מַׁ

ב  .750 ּיֵּ  binding [adj.] ְמחַׁ

יָלה ]כגון על חו  .751  remission ב[ְמח 

יָקה ]כגון מחיקת תביעה[   .752  striking out, abatement ְמח 

יב  .753 ט   benefactor מֵּ

ים  .754 ין ְמֻחָבר  ְלְטל  ּטַׁ  joined movable property [sugg. trans.] מ 

י  .755 י ְדָנְידֵּ ְכסֵּ ין, נ  ְלְטל  ּטַׁ  chattels, movable property מ 

ְטָרד  .756  nuisance מ 

יד  .757 ָּיח  ְטָרד לַׁ  private nuisance מ 

ים  .758 ב  ְטָרד ָלרַׁ בּור, מ  ּצ  ְטָרד לַׁ  public nuisance מ 

ָּטָרה ָזָרה  .759  foreign purpose מַׁ

י  .760 ימֵּ י מֵּ ן ]בשימוש הכללי רווח המונח חֹופ 

ים[ ּי  יטֹוְרָיאל  ר  ם טֵּ י   מַׁ

territorial waters 

יָרה  .761 ר, ְמכ  כֶׁ  sale מֶׁ

ְכָרז  .762   tender [n.] [for goods, services or employment] מ 

ְכָרז ָסגּור   .763  closed tender מ 

י   .764 ְכָרז ֻּפְמב   open tender מ 

י  .765 ְכָרז ְּפָרט   private tender מ 

י  .766 בּור  ְכָרז צ   public tender מ 

ְנָתה  .767 ְׁשכַׁ מּוׁש מַׁ  foreclosing a mortgage מ 

ר  .768 ְמזֵּ  bastard [in Jewish law] מַׁ

רּות  .769 ְמזֵּ  bastardy [in Jewish law] מַׁ

ה ]של זכות[   .770 ְמחֶׁ  assignor מַׁ

ְמָכר   .771  item sold or for sale [sugg. trans.] מ 

ְמָׁשְך ]שטרות[  .772  draft [bill of exchange] [n.] מ 

ן  .773 ְׁשכֵּ  mortgagor ְממַׁ

 mortgaged ְמֻמְׁשָכן  .774

 devised portion [sugg. trans.] ]ש"ע[ ָמָנה  .775
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ְנָהג  .776  custom מ 

ים  .777 ג ְבָעל  ְנהַׁ  the manner of an owner [sugg. trans.] מ 

ים  .778 ג סֹוֲחר  ְנהַׁ  trade custom מ 

י  .779 ל ְכָלל   general manager, chief executive officer, CEO ְמנַׁהֵּ

ָּזבֹון  .780 ל ע   administrator of estate; executor  ְמנַׁהֵּ

 share [n.]; stock [n.; US] ְמָנָיה  .781

תְמנָ   .782 ְדיֹון -ָיה בַׁ  redeemable share ּפ 

ז  .783  bearer share ְמָנָיה לַׁמֹוָכ"ז, ְמָנָיה ָלאֹוחֵּ

י  .784 ְנָין ֻחק   quorum מ 

 preference share ְמָניַׁת ְבכֹוָרה   .785

 bonus share, stock dividend ְמָניַׁת ֲהָטָבה   .786

ב ]שטר[  .787 סֵּ  endorser, indorser מֵּ

ר ]שטרות[  .788 חֵּ  negotiator [bills of exchange] ְמסַׁ

 definiteness ְמֻסָּימּות   .789

ין  .790 ְרְקע  ת ְמקַׁ ירַׁ  surrender of land, surrender of premises ְמס 

יר   .791 ֲעב   transferor [נכס או זכות כגון]מַׁ

 transferred [נכס או זכות כגון] ָמֳעָבר  .792

ָלה[  .793 ְנטֵּ ְרָבה ]רווח: ָּפרַׁ ל ק  ֲעגַׁ  degree of kinship  מַׁ

יק  .794 ּז  ְוָלה, מַׁ ה עַׁ ל, עֹושֵּ ּוֵּ  tortfeasor ְמעַׁ

ד   .795 ים יַׁחַׁ ְּול   joint tortfeasors ְמעַׁ

ין  .796 עֵּ ה-מֵּ  quasi-contract חֹוזֶׁ

ין  .797 עֵּ ְכָרז -מֵּ  quasi-tender מ 

ין  .798 עֵּ יד-מֵּ ֲאג   quasi-corporation תַׁ

ֲעָמד  .799  status מַׁ

י  .800 יׁש  ֲעָמד א   personal status מַׁ

יק ְבפֹ   .801 ֲעס  המַׁ ֲעשֶׁ יק ְלמַׁ ֲעס  ל, מַׁ  de-facto employer עַׁ

יד[   .802 ֲעב  יק ]לפנים: מַׁ ֲעס   employer מַׁ

 attached [property] ְמֻעָקל   .803

ר  .804 ְרעֵּ  appellant ְמעַׁ

ין  .805 י ד  ה בֵּ ֲעשֵּ ין, מַׁ ית ד  ה בֵּ ֲעשֵּ  res judicata מַׁ

ם ]של האישה[   .806 י  ה ָידַׁ ֲעשֵּ  .fruit of labor [of wife], fruit of labour [of wife] [sugg מַׁ

trans.] 

ים   .807 י ְדָבר  ל ָמה ְבָכְך, זּוטֵּ ה ׁשֶׁ ֲעׁשֶׁ  de minimis act מַׁ

 discharged [from obligation] ֻמְפָטר  .808

יגּות  .809 ל ְנצ  ְפעַׁ  agency shop מ 

ר  .810 פֵּ  ;party in breach, breaching party מֵּ

person in breach, breaching person 

ב חֵּ   .811 ּצַׁ  state of emergency רּוםמַׁ

 exhibit [n.] ]ש"ע[ ֻמָּצג  .812

ג ָׁשְוא   .813 ּצַׁ ב, מַׁ ָּצג כֹוזֵּ  misrepresentation מַׁ

יר  .814 ְצה   affiant מַׁ

ָּוָאה  .815 ה צַׁ ה, עֹושֵּ ּוֶׁ  testator ְמצַׁ
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יעַׁ   .816 ּצ   offeror, offerer מַׁ

ל   .817 ר ׁשֶׁ צֶׁ ְלָקהמֶׁ  parcel boundary חֶׁ

ר  .818 ְצָרן, בַׁ ְצָרא -מַׁ  adjacent neighbor, adjacent neighbour מ 

ְצָרנּות  .819  pre-emptive right of adjacent neighbor, pre-emptive מַׁ

right of adjacent neighbour 

ל  .820 בֵּ  donee, recipient ְמקַׁ

ּפּוט  .821  venue ְמקֹום ׁש 

י   .822 חּוד  ּפּוט י   exclusive venue ְמקֹום ׁש 

 source [n.]; original [n.] ָמקֹור  .823

ין   .824 ק ד  ְקָרא ְּפסַׁ  announcement of the judgment  מ 

עּוד   .825 י י  ְרְקעֵּ  reserved land ְמקַׁ

ל  .826 ְשָראֵּ י י  ְרְקעֵּ  ].Israeli-state-owned land [sugg. trans ְמקַׁ

בּור  .827 י צ  ְרְקעֵּ  public land ְמקַׁ

י   .828 י ְדָלא ָנְידֵּ ְכסֵּ ין, נ  ְרְקע    real property, real estate ְמקַׁ

ים  .829 ָכא  ין זַׁ ְרְקע   dominant property ְמקַׁ

ים   .830 ין ְכפּופ  ְרְקע   servient property ְמקַׁ

ים  .831 ין ֻמְסָדר  ְרְקע   partitioned land [by the State] ְמקַׁ

ת  .832 ין תַׁ ְרְקע  ים-ְמקַׁ ּי   underwater land [sugg. trans.] יַׁמ 

ְצָבעָ   .833 ְצָבָעה, ְׁשלּוחַׁ הַׁ ה הַׁ  proxy [voter] הֻמְרׁשֵּ

ה  .834 יָמה ֻמְרׁשֶׁ  authorized signatory ֲחת 

יל  .835 ְׁשא   lender מַׁ

 borrowed object, lent object [sugg. trans.] ֻמְׁשָאל  .836

ים   .837 שֹוא ָּפנ   bias; partiality מַׁ

יב  .838 ׁש   respondent מֵּ

ת ְׁשָטר   .839 יכַׁ   drawing a bill of exchange ְמׁש 

ְׁשכֹון  .840  pledge [n.], collateral מַׁ

יר  .841 ְשכ   lessor מַׁ

ְנָתה   .842 ְׁשכַׁ   mortgage [as a result of a loan; n.] מַׁ

 rented property, leased property [n.] ֻמְשָכר  .843

ת  .844 ְשֹכרֶׁ  salary [n.] מַׁ

ְׁשמֹוָרן   .845  custodial parent מ 

ת  .846 פֶׁ ת ְמֻׁשתֶׁ ְׁשֹמרֶׁ  joint custody מ 

ת ְק   .847 ְׁשֹמרֶׁ תמ  ְׁשֹמרֶׁ ים, מ  ינ   custody of minors, child custody ט 

יא[  .848 ָנש  ְׁשָנה לַׁ יא ]בנקבה: מ  ָנש  ְׁשנֶׁה לַׁ  deputy president [of the Supreme Court] מ 

ְׁשָּפָחה  .849  family מ 

נֶׁת   .850 ְׁשָּפָחה אֹומֶׁ  foster family מ 

ְׁשָּפט  .851  law [legal discipline] מ 

ין  .852 ְׁשָּפט בֵּ י-מ  י ְּפָרט   private international law ְלֻאמ 

י  .853 ְׁשָּפט ֻחָקת   constitutional law מ 

י  .854 בּור  ְׁשָּפט צ   public law מ 

אי   .855 ְׁשְּפטַׁ ְׁשְּפָטן, מ   jurist מ 

ל ְרָאָיה  .856 ְׁשקַׁ  weight of evidence מ 
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 estopped ֻמְׁשָתק  .857

ְרצוֹ   .858 ף ל  תֵּ ְׁשתַׁ י, מ  ף ָחְפׁש  תֵּ ְׁשתַׁ  freelancer נוֹ מ 

ירּות  .859 ְסב  ם הַׁ ְתחַׁ  zone of reasonableness מ 

ן   .860 ְתלֹונֵּ  complainant מ 

ה  .861 חֶׁ ְתמַׁ  articled clerk מ 

ּיּום   .862 ף, ק  ן ֹתקֶׁ תַׁ  validation מַׁ

ָתָנה  .863  gift [n.] מַׁ

ָתָנה ְלַאְלָתר  .864  immediate gift [sugg. trans.] מַׁ

ל ְתנַׁאי  .865 ָתָנה עַׁ  conditional gift מַׁ

 trustee נֱֶׁאָמן  .866

י   .867 בּור   public trustee נֱֶׁאָמן צ 

 trust [n.] נֱֶׁאָמנּות  .868

ין  .869 י ד  ל ּפ   statutory trust נֱֶׁאָמנּות עַׁ

ׁש  .870 ְקדֵּ ב הֶׁ י ְכתַׁ ל ּפ   trust by instrument of endowment נֱֶׁאָמנּות עַׁ

ְבָחר  .871  elect [adj.; elected but not yet in office] נ 

יָעה ְבָדָבר  .872 ים; ְנג  ְנָינ  גּוד ע   conflict of interest נ 

ת ָזדֹון  .873 יעַׁ יָשה, ְתב   malicious claim ְנג 

  dowry ְנֻדְנָיה  .874

ג  .875  usage ֹנהַׁ

ית[  .876 ְריֹונ  ְריֹון ]בנקבה: נֹוטַׁ  notary  נֹוטַׁ

ה  .877  creditor נֹוׁשֶׁ

ן  .878  donor נֹותֵּ

ין  .879 יק   torts ְנז 

ק  .880  damage, injury, harm נֶׁזֶׁ

ק גּוף   .881  bodily damage, bodily injury נֶׁזֶׁ

ק ָממֹון  .882  financial harm, financial injury נֶׁזֶׁ

ְמכּות  .883 ילַׁת סַׁ   assumption of authority [sugg. trans.] ְנט 

ל ֲהָבַאת ְרָאיֹות  .884  evidentiary burden, production burden, burden of נֵּטֶׁ

evidence, burden of production  

ל הֹוָכָחה  .885  burden of proof, onus of proof נֵּטֶׁ

ְכנּועַׁ   .886 ל ׁש   burden of persuasion נֵּטֶׁ

ָכיֹון  .887  discount [n.] נ 

ס   .888  asset נֶׁכֶׁ

ה  .889 ס ָכלֶׁ  wasting asset נֶׁכֶׁ

י  .890 ס מּוָחׁש   tangible asset נֶׁכֶׁ

ְחָלף  .891 ס נֶׁ  fungible property נֶׁכֶׁ

ס ָנטּוׁש,   .892 י נֶׁכֶׁ ְכסֵּ ס ָעזּוב ]במקורות נ  נֶׁכֶׁ

ין[  ָרטֹוׁש 

abandoned property 

י ְמלֹוג  .893 ְכסֵּ  usufruct property [of wife] נ 

י נְֶׁעָדר  .894 ְכסֵּ ים, נ  ְפָקד  י נ  ְכסֵּ  absentee assets, absentee property [Isr.] נ 

ל  .895 ְרזֶׁ י ֹצאן בַׁ ְכסֵּ   inalienable assets [of wife] נ 

ּלֹון  .896  complainee  נ 
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ה ]מי שהזכות הועברה אליו[  .897 ְמחֶׁ  assignee נ 

ְמָׁשְך ]מי שעליו השטר משוך[  .898  drawee נ 

ָסב ]מי שהשטר הוסב אליו[  .899  endorsee, indorsee נ 

 drafter נַָׁסח  .900

ּׁשּום  .901 ח ר    title register extract נֶׁסַׁ

ְסָּפח  .902  appendix נ 

 transferability נֱֶׁעָברּות  .903

ְפָגע  .904 ָּזקנ  ּזֹוק, נ    injured party , נ 

ְפָרע ]הנושה[  .905  payee נ 

בּור   .906 ּיֹות צ  יב ְּפנ  בּור, ְנצ  יב ְתלּונּות צ   ombudsman ְנצ 

יג  .907  representative [n.] ָנצ 

ת ְמֻׁשָתף  .908 י  יגּות בַׁ   condominium-management committee ְנצ 

ָּצע  .909  offeree נ 

ְקָבל ]דין משמעתי[  .910  accused [in disciplinary proceedings]  נ 

ם  .911 י  ּפַׁ ְקיֹון כַׁ  clean hands נ 

ְמָיה  .912 יגַׁ ל, ב  פֶׁ י כֶׁ שּואֵּ  bigamy נ 

ר  .913 י ֹבסֶׁ שּואֵּ ין, נ  י ָקט  שּואֵּ  underage marriage נ 

ְמָיה  .914 יגַׁ בּוי, ּפֹול  י ר  שּואֵּ  polygamy נ 

ת  .915 ֲעֹרבֶׁ י תַׁ שּואֵּ  mixed marriage נ 

ים  .916 שּוא  ין, נ  שּוא   marriage נ 

ים  .917 ּי  ְזָרח  ין אֶׁ שּוא   civil marriage נ 

ים   .918 ין ֲאסּור  שּוא   prohibited marriage נ 

ים  .919 ל  ין ְבטֵּ שּוא   annulled marriage נ 

ים   .920 ּי  ין ָדת  שּוא   religious marriage נ 

ים  .921 ּי  ין קֹוְנסּוָלר  שּוא   consular marriage נ 

 married; married man; married person ָנשּוי  .922

 married [fem. sg.]; married woman ְנשּוָאה  .923

ְׁשָּפט  .924 ית מ  יא בֵּ  president of the court ְנש 

ְך  .925  usury [exorbitant interest] נֶׁׁשֶׁ

ְתָבע  .926  defendant נ 

ד   .927 גֶׁ ְכנֶׁ ְתָבע ׁשֶׁ  counterclaim defendant נ 

ָת   .928 ְמָחָאהנ   assignable ן ְלהַׁ

ּיֵּם   .929 ף, ק  ן ֹתקֶׁ  validate [v.] ָנתַׁ

ירּות  .930  reasonableness ְסב 

ּיּות  .931 ָבת   causation ס 

יא   .932 ן ָנש   deputy president ְסגַׁ

ר   .933 גֶׁ  blockade סֶׁ

ין ְמֻקָּצר   .934 ר ד  דֶׁ  summary procedure סֵּ

י   .935 ְזָרח  ין ָהאֶׁ ד  ר הַׁ דֶׁ  code of civil procedure סֵּ

ר  .936 דֶׁ ין סֵּ  procedure ד 

י  .937 ְסק  י, סֹוד ע  ְסָחר   trade secret סֹוד מ 

ּיּות  .938  finality סֹופ 
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חּור  .939  negotiation [bills of exchange] ס 

יר  .940  negotiable ָסח 

ר ְׁשָטר  .941 חֵּ  negotiate a bill [v.] ס 

ירּות  .942 ֲחרּות, ְסח   negotiability סַׁ

ְסָחר  .943 ן מ  ימַׁ  trademark [n.], trade mark ס 

ים ]בכתב[  .944 כּומ   brief [UK] ס 

ים ]על פה[  .945 כּומ   summation, closing arguments ס 

ְכסּוְך יָ   .946 יד ס   individual dispute ח 

ְכסּוְך ֲעבֹוָדה  .947  industrial dispute, labor dispute, labour dispute ס 

י  .948 בּוצ  ְכסּוְך ק   collective dispute ס 

 eviction ּלּוק ָידס    .949

ף  .950 סַׁ ל הַׁ ּלּוק עַׁ  dismissal in limine ס 

ְמכּות  .951  jurisdiction; power סַׁ

ּצּועַׁ   .952 ְמכּות ב   executive authority סַׁ

ְמכּות חֹוָבה  .953  ministerial power סַׁ

יָקה  .954 ְמכּות ֲחק   legislative authority סַׁ

ְמכּות ְטבּוָעה  .955  inherent jurisdiction; inherent power סַׁ

ית  .956 ְנָהל  ְמכּות מ   administrative power סַׁ

ין  .957 עֵּ ְמכּות מֵּ ית-סַׁ ּפּוט   quasi-judicial authority ׁש 

ת  .958 רֶׁ ְגזֶׁ ְמכּות נ   derivative jurisdiction סַׁ

ב  .959 גַׁ ְמכּות אַׁ ת, סַׁ רֶׁ ְגרֶׁ ְמכּות נ   incidental jurisdiction; incidental power סַׁ

ר  .960 זֶׁ ְמכּות עֵּ  auxiliary power סַׁ

ְמכּות ְרׁשּות  .961  discretionary power סַׁ

ְמכּות  .962 ּפּוט סַׁ ית ׁש  ּיּור  יתׁש  ּיּור  ְמכּות ׁש   residuary jurisdiction , סַׁ

ּפּוט   .963 ְמכּות ׁש   jurisdiction סַׁ

ין  .964 ּפּוט בֵּ ְמכּות ׁש  ין-סַׁ ְמכּות בֵּ ית, סַׁ -ְלֻאמ 

ית  ְלֻאמ 

international jurisdiction 

ְמ   .965 יתסַׁ חּוד  ְמכּות י  ית, סַׁ חּוד  ּפּוט י   exclusive jurisdiction כּות ׁש 

יָלה   .966 ְקב  ְמכּות מַׁ יָלה, סַׁ ְקב  ּפּוט מַׁ ְמכּות ׁש   concurrent jurisdiction סַׁ

ית   .967 ְמכּות ְמקֹומ  ית, סַׁ ּפּוט ְמקֹומ  ְמכּות ׁש   local jurisdiction סַׁ

ְמכּו  .968 ית, סַׁ ְנָינ  ּפּוט ע  ְמכּות ׁש  ית סַׁ ְנָינ   material jurisdiction ת ע 

ית  .969 ּפּוט  ְמכּות ׁש   judicial authority סַׁ

י  .970 ְזָרח  ד אֶׁ עַׁ  civil remedy סַׁ

ם   .971 י  ינַׁ ד בֵּ עַׁ  interim remedy סַׁ

י   .972 ְצָהָרת  ד הַׁ עַׁ  declaratory remedy, declaratory relief סַׁ

י  .973 נ  ד ְזמַׁ עַׁ  temporary remedy, temporary relief סַׁ

י  .974 ד ֲחלּופ  עַׁ  alternative remedy סַׁ

ית   .975 י, ְתרּוָפה ֻחָקת  ד ֻחָקת  עַׁ  constitutional remedy סַׁ

ק  .976 דֶׁ ּצֶׁ ן הַׁ ד מ  עַׁ ר, סַׁ ֹּיׁשֶׁ ן הַׁ ד מ  עַׁ  equitable relief סַׁ

ר  .977 בֵּ ְצטַׁ ד מ  עַׁ  cumulative remedy סַׁ

ד, ְתרּוָפה  .978 עַׁ  relief, remedy סַׁ

ח  .979 פַׁ  allonge סֶׁ
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שּו  .980 ק נ  קְספֵּ י ָספֵּ שּואֵּ ין, נ   marriage of doubtful validity [sugg. trans.] א 

ק  .981 י ָספֵּ דּוׁשֵּ ין, ק  דּוׁש  ק ק   betrothal of doubtful validity [sugg. trans.] ְספֵּ

ט  .982 ְרָבנּות גֵּ  .get refusal; refusal to issue the get [husband] [sugg סַׁ

trans.]; rejection of the get [wife] [sugg. trans.] 

ְצּפּון  .983 ְרָבנּות מַׁ  conscientious objection סַׁ

ָּיה  .984 ת ְכפ   forced labor, forced labour ֲעבֹודַׁ

יר   .985   transferable ָעב 

ירּות   .986  transferability ֲעב 

 embryo; fetus ֻעָבר  .987

ית   .988 ְנָהל  ָרה מ   administrative offense, administrative offence ֲעבֵּ

ת  .989 עַׁ ְׁשמַׁ ת מ  רַׁ  disciplinary violation ֲעבֵּ

  aguna ֲעגּוָנה   .990

ד  .991  witness [n.] עֵּ

ּיּום  .992 ד ק  מּות, עֵּ ד א   attesting witness עֵּ

ד ֲהָגָנה  .993  witness for the defense, witness for the defence עֵּ

ְסֹתר   .994 ד ל   adverse witness ]ולא: עד הזמה[עֵּ

ינָ   .995 ד ְמד   state's witness העֵּ

ה  .996 ד ֻמְמחֶׁ  expert witness עֵּ

ד   .997 י עֵּ ּפ  ד מ  יָעה, עֵּ ד ְׁשמ  ְּׁשמּוָעה, עֵּ י הַׁ ּפ  ד מ   hearsay witness עֵּ

ן  .998 ד עֹויֵּ  hostile witness עֵּ

ָּיה  .999 ד ְרא   eyewitness [n.], eye witness עֵּ

ר  .1000 קֶׁ ד ׁשֶׁ  false witness עֵּ

יָעה  .1001 ד ְתב   witness for the plaintiff עֵּ

ית  .1002 ָדה ָדת   religious community עֵּ

דּות   .1003  testimony עֵּ

י   .1004 דּות ֹאפ   character evidence עֵּ

ְכָתב   .1005 דּות ב   written testimony עֵּ

דּות ְכבּוָׁשה  .1006  withheld testimony [sugg. trans.] עֵּ

ת  .1007 רֶׁ דּות סֹותֶׁ ְסֹתר, עֵּ דּות ל  ]ולא: עדות  עֵּ

 הזמה[

rebuttal testimony 

ה  .1008 דּות ֻמְמחֶׁ  expert testimony עֵּ

ת  .1009 ּיַׁעַׁ דּות ְמסַׁ  corroborating testimony עֵּ

דּות  .1010 יָעה, עֵּ דּות ְׁשמ  ְּׁשמּוָעה, עֵּ י הַׁ ּפ  דּות מ  ד  עֵּ עֵּ

ד י עֵּ ּפ   מ 

hearsay, hearsay testimony 

ת   .1011 מֶׁ דּות ֻמְקדֶׁ  preliminary testimony [sugg. trans.] עֵּ

ה,   .1012 ל ּפֶׁ דּות עַׁ העֵּ ל ּפֶׁ דּות ְבעַׁ  oral testimony עֵּ

ר  .1013 קֶׁ דּות ׁשֶׁ  false testimony עֵּ

ד  .1014  employee עֹובֵּ

ד ְלָׁשָעה  .1015 י, עֹובֵּ נ  ד ְזמַׁ י, עֹובֵּ ד ֲאָרע   temporary employee עֹובֵּ

ת  .1016 ְשֹכרֶׁ ד ְבמַׁ  salaried employee עֹובֵּ

ד ְבָשָכר  .1017   employee for wages [hourly or daily; sugg. trans.] עֹובֵּ

ׁש   .1018 יר ֹחדֶׁ י, ְשכ  ד ָחְדׁש   monthly employee [sugg. trans.] עֹובֵּ
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יר יֹום  .1019 י, ְשכ  ד יֹומ   day laborer, day labourer עֹובֵּ

יָנה  .1020 ד ְמד   civil servant עֹובֵּ

י   .1021 ד עֹוָנת   seasonal employee עֹובֵּ

י  .1022 יׁש  ה א  י חֹוזֶׁ ל ּפ  ד עַׁ  .employee working under a personal contract [sugg עֹובֵּ

trans.] 

ה ְמיָֻחד  .1023 י חֹוזֶׁ ל ּפ  ד עַׁ  employee working under a special contract [sugg. trans.] עֹובֵּ

י  .1024 ְצָמא  ד עַׁ  self-employed person עֹובֵּ

בּור  .1025 ד צ    public employee, public servant עֹובֵּ

ד ָקבּועַׁ   .1026  permanent employee עֹובֵּ

י  .1027 ד ְׁשָעת    hourly employee עֹובֵּ

ְוָלה  .1028   tort עַׁ

ְוָלה  .1029 ית עַׁ  mass tort ֲהמֹונ 

ְוָלה  .1030 ית עַׁ  constitutional tort ֻחָקת 

ין  .1031 ְך ד   lawyer, attorney עֹורֵּ

ְּׁשָטר  .1032 ה הַׁ  maker [of a bill of exchange] עֹושֵּ

ָּזבֹון  .1033  estate ע 

ָחָדׁש   .1034 ּיּון מֵּ  reconsideration ע 

ָכבֹון  .1035  lien [of chattels] ע 

ּצּועַׁ   .1036 כּוב ב   stay of performance ע 

ים   .1037 יכ  כּוב ֲהל   stay of proceedings ע 

ץ   .1038 ן ָהָארֶׁ יָאה מ  כּוב ְיצ   stay of exit [Isr.] ע 

ין  .1039 רּוׁש  ּלַׁת גֵּ  ground for divorce ע 

ּלַׁת ֻתְבָעָנה   .1040  cause of action ע 

י  .1041 ְנָין א  י, ע  יָעהׁש  ית ְנג  יׁש   personal interest א 

י  .1042 ְנָהל   administrative sanction ֹענֶׁׁש מ 

ְסָקה   .1043  transaction, bargain ע 

ין   .1044 ְרְקע  ת ְמקַׁ ְסקַׁ ין, ע  ְרְקע  ְמקַׁ ְסָקה ב   real-property transaction ע 

יָגה   .1045 ְסָקה ֲחר    unusual transaction ע 

ת  .1046 בֶׁ ּלֶׁ ְסָקה ְמׁשַׁ  combination transaction [real estate] [sugg. trans.]  עסקת קומבינציה[] ע 

ת   .1047 דֶׁ ְסָקה נֹוגֶׁ  conflicting transaction ע 

ת   .1048 רֶׁ ְסָקה סֹותֶׁ  incompatible transaction [sugg. trans.] ע 

ְדָגם[  .1049 ּצּוב ]קניין רוחני[ ]לפנים: מ   design [n.; intellectual property] ע 

ּצ  .1050  sanction [penalty; n.] ּוםע 

י  .1051 ְסּפ  ּצּום כַׁ  monetary sanction ע 

ים  .1052 ּצּומ   job action, industrial action ע 

ר   .1053  curfew ֹעצֶׁ

קּול  .1054  attachment ע 

י  .1055 יׁש  ו ְׁשל  י צַׁ ידֵּ קּול ב   garnishment ע 

י   .1056 נ  קּול ְזמַׁ  provisional attachment ע 

יָבה  .1057  tracing ֲעק 

ים ְקרֹוןעֶׁ   .1058 ְקד  תַׁ ב הַׁ ּיֵּ ְמחַׁ  stare decisis הַׁ

עּון   .1059 י ט  ְקרֵּ  written summary of argument [sugg. trans.] ע 
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ב  .1060  guarantor ָערֵּ

ָרבֹון   .1061  bond; guarantee [n.; by way of deposit] ֲעֻרָבה; עֵּ

ְׁשָטר, ָאָול   .1062 ְרבּות ל   aval עַׁ

ְרבּות, ָעָרבּות  .1063  guarantee [n.] עַׁ

ְך ָנקּוב   .1064 רֶׁ  par value, nominal value עֵּ

י   .1065 ְך, ֹׁשו  רֶׁ  value [n.] עֵּ

ית  .1066 יׁש  ְרָכה ְׁשל  ית, עַׁ יׁש  ְרָכָאה ְׁשל   court of third instance עַׁ

ָּיה  .1067 ְרָכה ְׁשנ  ָּיה, עַׁ ְרָכָאה ְׁשנ    court of second instance, court of appeal עַׁ

ְרָכה  .1068 ְרָכָאה, עַׁ  judicial instance עַׁ

ְרעּור  .1069 ת ע  ְרכַׁ ְרעּור, עַׁ ְרְכַאת ע   instance of appeal עַׁ

ְׁשָּפט   .1070 ית מ  אׁשֹוָנה, בֵּ ְרָכה ר  אׁשֹוָנה, עַׁ ְרָכָאה ר  עַׁ

ָמא   קַׁ

lower court 

ְרָכאֹות ]  .1071  judicial authorities [לערכאות פנייה בצירוף כגוןעַׁ

ְרעּור  .1072  appeal [n.; judicial] ע 

ְזכּות ע    .1073  appeal by right ְרעּור ב 

ְרׁשּות  .1074 ְרעּור ב   discretionary appeal ע 

ד  .1075 ְכנֶׁגֶׁ ְרעּור ׁשֶׁ  cross-appeal [n.] ע 

ר  .1076 ְרעֵּ  appeal [v.; judicial] ע 

 appeal [n.; usually administrative] ֲעָרר  .1077

ר  .1078   appeal [v.; usually administrative] ָערַׁ

ּיַׁת  .1079 ְׁשָּפט ְוֹלא רֹעׁשֶׁ  ֲעש   unjust enrichment ְבמ 

ק  .1080  exploitation ֹעׁשֶׁ

ת   .1081 מֶׁ יָרה ֻמְקדֶׁ ָנה, ֲעת  ם ְזמַׁ יָרה ֹקדֶׁ  premature petition ֲעת 

ר  .1082 פֵּ ק מֵּ  infringing copy ֹעתֶׁ

 defect [n.] ְּפָגם   .1083

ְדיֹון  .1084  redemption ּפ 

ָדה   .1085 ְדיֹון ֲאבֵּ  redemption of lost property [sugg. trans.] ּפ 

ְדיֹון ֻחְפָׁשה   .1086  payment for accrued leave [sugg. trans.] ּפ 

ְנָתה  .1087 ְׁשכַׁ ְדיֹון מַׁ  mortgage discharge ּפ 

יָסה  .1088  policy [insurance] ּפֹול 

ׁש  .1089  intruder ּפֹולֵּ

עַׁ ]שטרות[  .1090  payer ּפֹורֵּ

ָרעֹון[  .1091 ל ּפֵּ ל ]ראו ֲחדַׁ גֶׁ ט רֶׁ  bankrupt [n., adj.] ּפֹוׁשֵּ

ְמצּום  .1092 י צ  ּטּורֵּ  .termination of employment due to downsizing [sugg ּפ 

trans.], redundancy [UK] 

ין  .1093 ּטּור  ים, ּפ  ּטּור   termination [of employment], dismissal, firing ּפ 

ְנט  .1094  patent [n.] ָּפטֵּ

 issue [in dispute; n.] ְּפֻלְגָתה   .1095

 decided issue ה ְּפֻלְגָתה ְּפסּוָק   .1096

ין   .1097 ְבד   issue of law ְּפֻלְגָתה ׁשֶׁ

ְבֻעְבָדה  .1098  issue of fact ְּפֻלְגָתה ׁשֶׁ

 surrogacy ֻּפְנְדָקאּות  .1099
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ים  .1100 מּוצ  ס א  ְנקַׁ  registry of adoptions [sugg. trans.] ּפ 

ים   .1101 ס בֹוֲחר  ְנקַׁ   electoral roll, electoral register ּפ 

ס   .1102 ְנקַׁ יםּפ  ְמֻׁשָתפ  ים הַׁ ָבת   condominium registry הַׁ

ׁשֹות   .1103 ְקדֵּ הֶׁ ס הַׁ ְנקַׁ  endowment registry [sugg. trans.] ּפ 

ין  .1104  legally incompetent ְּפסּול ד 

תּון  .1105  restricted to marry [sugg. trans.] ְּפסּול ח 

דּות  .1106  disqualified witness ְּפסּול עֵּ

ר תֹ   .1107 ף ָּפסּול, ֲחסַׁ  invalid [adj.] קֶׁ

יָקה  .1108  ruling [n.] ְּפס 

יְקָתה   .1109  decree [n.] ְּפס 

ט   .1110 ְסלּות ׁשֹופֵּ ין, ּפַׁ ד  ת בַׁ בֶׁ יָעה ָלׁשֶׁ  judicial disqualification, judicial recusal [state or ְמנ 

condition] 

ק בֹוְררּות  .1111 ין, ְּפסַׁ ק בֹוְרר   arbitration ruling ְּפסַׁ

י  .1112 ק בֵּ םְּפסַׁ  interlocutory judgment נַׁי 

ין   .1113 ק ד   judgment [ruling] ְּפסַׁ

ְסָכָמה  .1114 ין ְבהַׁ ק ד   consent judgment ְּפסַׁ

י   .1115 ְלק  ין חֶׁ ק ד   partial judgment ְּפסַׁ

ה   .1116 ְנחֶׁ ין מַׁ ק ד   guiding judgment [sugg. trans.] ְּפסַׁ

י   .1117 ְצָהָרת  ין הַׁ ק ד  יר, ְּפסַׁ ְצה  ין מַׁ ק ד   declaratory judgment ְּפסַׁ

ין ָחלּוט   .1118 ק ד  י, ְּפסַׁ ין סֹופ  ק ד   final judgment ְּפסַׁ

ק חּוץ   .1119  foreign judgment ְּפסַׁ

ית ְּפֻעָּלה  .1120 ְמת  ְלחַׁ  act of war מ 

ּצּוי   .1121  compensation ּפ 

ְצָבה  .1122 ל ֲהָלנַׁת ק  ּצּוי עַׁ  compensation for late payment of pension [sugg. trans.] ּפ 

ל ֲהָלנַׁת ָשָכר   .1123 ּצּוי עַׁ  compensation for late payment of wages [sugg. trans.] ּפ 

י  .1124 ּצּויֵּ ים ּפ  ים, ֲענּוׁש  ּצּוי   punitive damages, exemplary damages ְלֻדְגָמה ּפ 

ים  .1125 ּטּור  י ּפ  ּצּויֵּ  severance pay ּפ 

ים  .1126 ּצּוי   damages ּפ 

ים  .1127 ּצּוי  ת ְלֹלא ּפ  ק הֹוָכחַׁ  .damages with no need of quantitative proof [sugg נֶׁזֶׁ

trans.] 

ים  .1128 ּצּוי  ים ּפ   aggravated damages ֻמְגָבר 

ים  .1129 ים ֻמְסָכמ  ּצּוי   liquidated damages, ascertained damages ּפ 

ין  .1130 ְרְקע  ּצּול ְמקַׁ  parcellation ּפ 

ים  .1131 ּצּול ְסָעד   severance of remedies [sugg. trans.] ּפ 

י-ְּפֻקָדה ֹלא  .1132 ְלת  יל, ְּפֻקָדה ב  ֲעל  ית בַׁ ית -ֻחק  ֻחק 

יל ֲעל   בַׁ

manifestly illegal order  

ָקדֹון  .1133  deposit [n.] ּפ 

י ֹחק  .1134 י ְלפ  ד סֹוְצָיאל  ד, עֹובֵּ עַׁ יד סַׁ  welfare officer ְּפק 

יָעה ]של שטר[  .1135  discharge [of bill; n.], expiry [of bill] ְּפק 

ע ]שטר[  .1136 ְפקַׁ ע, נ   be discharged [bill] ָּפקַׁ

 transcript ְּפרֹוטֹוקֹול  .1137

רּוק ]של חברה[  .1138  liquidation [of company], dissolution [of company] ּפֵּ
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תּוף  .1139 רּוק ׁש   dissolution of co-ownership, dissolution of partnership ּפֵּ

תּוף ב    .1140 רּוק ׁש  ְך ֲחֻלָקה ּפֵּ רֶׁ ין דֶׁ ְרְקע   partition in kind ְמקַׁ

יָרה   .1141 ְך ְמכ  רֶׁ ין דֶׁ ְרְקע  ְמקַׁ תּוף ב  רּוק ׁש   partition by sale ּפֵּ

רֹות   .1142  usufruct ּפֵּ

ְרָטה  .1143  inventory [n.]  ּפַׁ

ָּזבֹון  .1144 ת ע  ְרטַׁ  estate inventory ּפַׁ

ְּפָרט   .1145 ת הַׁ ְנעַׁ ּיּות, צ   privacy ְּפָרט 

ְרסּו  .1146  prohibited publication ם ָאסּורּפ 

ע   .1147 ע ְׁשָטר, ָּפרַׁ  pay [bill of exchange; v.] ָּפרַׁ

ָרעֹון   .1148  repayment ּפֵּ

יט ]בפרקליטות המדינה[  .1149 ְקל   state attorney ְּפרַׁ

יָנה  .1150 ְמד  יטּות הַׁ ְקל   state attorney's office ְּפרַׁ

ית  .1151 ית  ְכל  ְרָׁשנּות תַׁ  purposive interpretation ּפַׁ

ָרעֹון[  .1152 ְדלּות ּפֵּ ל ]ראו חַׁ גֶׁ ת רֶׁ יטַׁ  bankruptcy ְּפׁש 

 compromise [n.] ְּפָׁשָרה   .1153

ד   .1154  party [n.] צַׁ

ְׁשָטר  .1155 ים ל   parties to a bill ְצָדד 

ים[  .1156 ים ְרחֹוק  ים ]רווח: ְצָדד  ים ְמֻרָחק   remote parties ְצָדד 

ים  .1157 ים ְקרֹוב  ים ]רווח: ְצָדד  ים ְסמּוכ   immediate parties [ְצָדד 

ק   .1158 דֶׁ  justice צֶׁ

י   .1159 ְבע  ק ט  דֶׁ  natural justice צֶׁ

ו   .1160  order [n.], writ [n.] צַׁ

יָפה  .1161 ו ֲאכ   enforcement order צַׁ

מּוץ   .1162 ו א   adoption order צַׁ

ְרסּום   .1163 סּור ּפ  ו א   gag order, non-publication order צַׁ

י  .1164 ו ֲאָרע   provisional injunction צַׁ

ר ]בהליך של טען ביניים[  .1165 ו גֹודֵּ  interpleader barring order [sugg. trans.] צַׁ

ָאס קֹוְרּפּוס  .1166 בֵּ ו הַׁ  writ of habeas corpus צַׁ

ְגָבָלה  .1167 ו הַׁ  limitation order [sugg. trans.] צַׁ

ו ֲהָגָנה  .1168  protective order צַׁ

ו הֹורּות  .1169  parental order [UK], parentage order [Australia] צַׁ

ְרָחָבה ]של הסכם קיבוצי[  .1170 ו הַׁ  extension order [of collective bargaining agreement] צַׁ

ְרָחָקה  .1171 ו הַׁ  exclusion order צַׁ

יָסה  .1172 ו ֲהר   demolition order צַׁ

ו ְיֻרָּׁשה  .1173  succession order [Isr.] צַׁ

יָעה  .1174 ו ְמנ  ה, צַׁ ֲעשֶׁ ו ֹלא תַׁ  prohibitory injunction צַׁ

ם  .1175 ינַׁי  ו בֵּ י, צַׁ נ  ו ְזמַׁ  ,temporary order, interim order; temporary injunction צַׁ

interim injunction 

ו ָקבּועַׁ   .1176  perpetual injunction צַׁ

ו ֻמְחָלט  .1177  final order [in High Court of Justice] ]של בג"ץ[ צַׁ

הּול  .1178 ו נ   administration order [sugg. trans.] צַׁ

ל ְתנַׁאי  .1179 ו עַׁ  order nisi; show-cause order צַׁ
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קּול  .1180 ו ע   order of attachment צַׁ

ה  .1181 ו ֲעשֵּ  mandatory injunction צַׁ

ָּוָאה  .1182 ּיּום צַׁ ו ק   probate order [Isr.] צַׁ

ָּוָאה  .1183  will [testament; n.] צַׁ

ב ָיד  .1184 ְכתַׁ ָּוָאה ב   holographic will, handwritten will צַׁ

ּוָ   .1185 ים צַׁ ד   witnessed will ָאה ְבעֵּ

ה   .1186 ל ּפֶׁ ָּוָאה ְבעַׁ  oral will, nuncupative will צַׁ

ְפנֵּי ָרׁשּות   .1187 ָּוָאה ב   will made before an authorized official [sugg. trans.] צַׁ

ית   .1188 ָּוָאה ֲהָדד   reciprocal will צַׁ

ָּוָאה ְסתּוָמה   .1189  unclear will [sugg. trans.] צַׁ

עצַׁ   .1190 יב ְמרַׁ  deathbed will ָּוַאת ְׁשכ 

ים  .1191 ְקד  י מַׁ ּוּוי ְרפּוא   living will, advance healthcare directive צ 

ְנזֹור  .1192  censor [n.] צֶׁ

ְנזּוָרה  .1193  censorship צֶׁ

ר  .1194 ְנזֵּ  censor [v.] צ 

י  .1195 אד   judge of Sharia court, judge of Shari`a court, qadi קַׁ

ב  .1196 ְד'הַׁ י מַׁ אד   judge of Druze religious court קַׁ

בּול  .1197  acceptance ק 

ְתנֲַׁהגּות  .1198 בּול ְבה   acceptance by conduct ק 

ְמֹפָרׁש  .1199 בּול ב   explicit acceptance, express acceptance ק 

ְכָלָלא  .1200 בּול מ  , ק  עַׁ מֵּ ְׁשתַׁ בּול ְבמ   implied acceptance, tacit acceptance ק 

יל ]נָ   .1201 יל[ָקב  ב   admissible ֲהגה גם הצורה קַׁ

ילּות[  .1202 ב  ילּות ]ָנֲהגה גם הצורה קַׁ  admissibility ְקב 

ָבהּות  .1203 ת אַׁ יעַׁ  establishment of paternity ְקב 

ָבל ]בשטרות[  .1204  acceptor [of a bill] קַׁ

ְבָלן  .1205  contractor קַׁ

ְבָלן כֹוחַׁ ָאָדם   .1206  manpower contractor קַׁ

 disciplinary charge ]דין משמעתי[ֻקְבָלָנה   .1207

י ָטעּות  .1208 דּוׁשֵּ  mistaken betrothal ק 

י ְשחֹוק  .1209 דּוׁשֵּ  betrothal in jest [sugg. trans.] ק 

ין  .1210 דּוׁש    betrothal ק 

ים   .1211 ל  ין ְבטֵּ דּוׁש   void betrothal, invalid betrothal [sugg. trans.] ק 

ל ְתנַׁאי  .1212 ין עַׁ דּוׁש    conditional betrothal ק 

ים   .1213 ּי  ין ְּפָרט  דּוׁש   unofficial betrothal [sugg. trans.] ק 

ם  .1214 ְׁשָּפט-ְקדַׁ  preliminary hearing מ 

ל ]דין משמעתי[  .1215  accuser [in disciplinary proceedings] קֹובֵּ

ְצָיה  .1216 יקַׁ יפ    codification קֹוד 

 purchaser, buyer קֹונֶׁה  .1217

ּזּוז  .1218  set-off [n.], setoff [n.], offset [n.] ק 

ין  .1219  minor [as opposed to adult] ָקט 

ינּות  .1220  minority [as opposed to adulthood] ְקט 

ּיּום   .1221  performance ק 
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ים   .1222 ְכתּוב  בַׁ ָכרֹון ׁשֶׁ ּז  ּיּום הַׁ הקפאת  :]ולאק 

 הזכירה שבעבר[

past recollection recorded 

ה  .1223 ּיּום חֹוזֶׁ  performance of contract ק 

ּיּום ֻמְקָדם   .1224  anticipatory performance ק 

ל ְתנַׁאי   .1225 ּיּום עַׁ  conditional performance ק 

ָּוָאה   .1226 ּיּום צַׁ  probate of a will ק 

ְנָין   .1227  property ק 

י  .1228 ְנָין רּוָחנ   intellectual property ק 

ר  .1229 ְבֹיׁשֶׁ ְנָין ׁשֶׁ  equitable interest ק 

רֶׁ   .1230   principal [monetary; n.] ן ]הסכום המקורי[קֶׁ

ן ְׁשמּוָרה  .1231 רֶׁ  reserve fund קֶׁ

ע  .1232 ְרקַׁ  land [n.] קַׁ

י  .1233 ָבת  ר ס  ׁשֶׁ  causal connection קֶׁ

 evidence [n.] ְרָאָיה  .1234

 fabricated evidence ְרָאָיה ְבדּוָיה   .1235

י ְתלּוָיה   .1236 ְלת   independent evidence ְרָאָיה ב 

ד ְרָאָיה  .1237 י עֵּ ּפ  ד, ְרָאָיה מ  ים, ְרָאיַׁת עֵּ ד   oral evidence ְבעֵּ

ָרה  .1238 ֲעבֵּ ָבָאה בַׁ ל"; ולא:  ְרָאָיה הַׁ עַׁ ץ ָהרַׁ י עֵּ ]"ְּפר 

 "פרי העץ המורעל"[

fruit of the poisonous tree  

ית   .1239 יצֹונ   extrinsic evidence ְרָאָיה ח 

 privileged evidence ְרָאָיה ֲחסּוָיה   .1240

יָרה ְרָאָיה יְ   .1241  direct evidence ׁש 

ת   .1242 בֶׁ  false evidence ְרָאָיה כֹוזֶׁ

ָרה   .1243  valid evidence ְרָאָיה ְכׁשֵּ

ְכאֹוָרה   .1244  prima facie evidence ְרָאָיה ל 

ת   .1245 רֶׁ ְסֹתר, ְרָאָיה סֹותֶׁ  rebuttal evidence ְרָאָיה ל 

ת   .1246 כֶׁ ת, ְרָאָיה חֹותֶׁ חַׁ ּצַׁ ת, ְרָאָיה נ  עַׁ ְכרַׁ  conclusive evidence, decisive evidence ְרָאָיה מַׁ

ְנָין   .1247 ין ָהע  מ   relevant evidence ְרָאָיה מ 

ת   .1248 ּיַׁעַׁ  corroborating evidence ְרָאָיה ְמסַׁ

יָלה   .1249 ְפל   incriminating evidence ְרָאָיה מַׁ

ת   .1250 רֶׁ בֶׁ ְצטַׁ  accumulative evidence ְרָאָיה מ 

ית   .1251 ָבת   circumstantial evidence ְרָאָיה ְנס 

יָפה   .1252  indirect evidence ְרָאָיה ֲעק 

 excluded evidence, inadmissible evidence ְרָאָיה ְּפסּוָלה  .1253

ְכָתב   .1254 ב   written evidence ְרָאָיה ׁשֶׁ

ְנָין   .1255 ין ָהע  מ  ֹּלא מ   irrelevant evidence ְרָאָיה ׁשֶׁ

 original evidence ְרָאיַׁת ָמקֹור  .1256

ְׁש   .1257  secondary evidence  ]במקום: ראיה משנית[ נֶׁהְרָאיַׁת מ 

ק  .1258 ק, ַאב נֶׁזֶׁ  head of damage ֹראׁש נֶׁזֶׁ

ית  .1259 ב   interest [e.g. on a loan; n.] ר 

ית  .1260 ב  ית ְדר  ב   compound interest ר 

ית ְצמּוָדה  .1261 ב   linked interest, indexed interest ר 
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ָּוק  .1262  unmarried man, unmarried person רַׁ

ָּוָקה  .1263  unmarried woman רַׁ

ין  .1264 שּוא  ם נ   marriage registrar רֹוׁשֵּ

ב   .1265 כֶׁ  vehicle רֶׁ

י   .1266 ב ְמנֹוע  כֶׁ  automobile, motor vehicle רֶׁ

 common area, common elements ְרכּוׁש ְמֻׁשָתף  .1267

יב ָשָכר  .1268  wage component ְרכ 

ָכרֹון  .1269 ֲענּון ז   refreshing recollection ר 

ּׁשּוי  .1270  licensing [n.] ר 

ין   .1271 ְרְקע  ּׁשּום ְמקַׁ  land registration ר 

ין   .1272 שּוא  ּׁשּום נ    marriage registration ר 

אׁשֹון  .1273 ּׁשּום ר   initial registration [of real property] ר 

 official gazette ְרׁשּומֹות  .1274

ת מֹוָסד  .1275  business record ]במקום: רשומה מוסדית[ ְרׁשּומַׁ

 authority [governmental body] ָרׁשּות  .1276

יד   .1277 ָּיח   private property ְרׁשּות הַׁ

ים  .1278 ב   public property ְרׁשּות ָהרַׁ

ן   .1279 ְתגֹונֵּ  leave to defend ְרׁשּות ְלה 

ת   .1280 עַׁ ּצַׁ  executive branch ָרׁשּות ְמבַׁ

ת   .1281 רֶׁ קֶׁ comptrolling branch [of government; sugg. trans.] ָרׁשּות ְמבַׁ     

ת   .1282 קֶׁ  legislative branch ָרׁשּות ְמחֹוקֶׁ

 constituent assembly ָרׁשּות ְמכֹונֶׁנֶׁת   .1283

ית  .1284 ְנָהל   administrative authority ָרׁשּות מ 

ְרעּור   .1285  leave to appeal ְרׁשּות ע 

ית ָרׁשּות  .1286 בּור   public authority צ 

ת   .1287 טֶׁ  judicial branch, judiciary ָרׁשּות ׁשֹופֶׁ

ית   .1288 ּפּוט   judicial institution ָרׁשּות ׁש 

ָּׁשיֹון   .1289  license [n.] ר 

ְׁשָלנּות  .1290  negligence רַׁ

ת   .1291 מֶׁ ְׁשָלנּות תֹורֶׁ ת, רַׁ פֶׁ תֶׁ ְׁשתַׁ ְׁשָלנּות מ   contributory negligence רַׁ

ָּׁשם  .1292  registrar רַׁ

ר  .1293 ינֹו בַׁ אֵּ ְתָנָיה-ׁשֶׁ  jus cogens, ius cogens [attrib.] הַׁ

יָלה  .1294  borrowing [n.] ְׁשא 

לֹון  .1295  interrogatory [n.] ְׁשאֵּ

 oath ְׁשבּוָעה  .1296

יָתה  .1297  strike [n.] ְׁשב 

נֶׁת  .1298 י ֻמגֶׁ ְלת  יָתה ב   unprotected strike ְׁשב 

ית  .1299 ְלק  יָתה חֶׁ  partial strike ְׁשב 

ית   .1300 יט  יָתה ּפֹול   political strike ְׁשב 

הּוי  .1301  laches ׁש 

ל  .1302   borrower ׁשֹואֵּ

ְׁשנֶׁה   .1303 ל מ   secondary borrower ׁשֹואֵּ
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ְויֹון  .1304  equality ׁש 

ֲעבֹוָדה  .1305 ְמנּויֹות בַׁ ְזדַׁ ְויֹון ה   equal opportunity in employment ׁש 

ר  .1306  lessee שֹוכֵּ

ְׁשנֶׁה   .1307 ר מ   sub-lessee שֹוכֵּ

חַׁ   .1308 ּלֵּ  principal [in agency] ׁשֹולֵּח, ְמׁשַׁ

ר  .1309  bailee ׁשֹומֵּ

ָנם  .1310 ר ח   gratuitous bailee ׁשֹומֵּ

ְׁשנֶׁה   .1311 ר מ   sub-bailee ׁשֹומֵּ

ר ָשָכר  .1312  bailee for reward ׁשֹומֵּ

ט  .1313  judge [n.] ׁשֹופֵּ

ר   .1314 ט חֹוקֵּ  investigating judge ׁשֹופֵּ

ּׁשּום  .1315 ְחזּור ר   restoration of registration ׁש 

ח ָסגּור  .1316 טַׁ י ָסגּור, ׁשֶׁ ח ְצָבא  טַׁ  closed military zone, closed military area ׁשֶׁ

 bill [n.], deed [n.] ְׁשָטר  .1317

ָּטחֹון  .1318 ר ב   security check, security cheque ְׁשטַׁ

ר חֹוב   .1319  promissory note, IOU [I owe you] ְׁשטַׁ

ין   .1320 יפ  ר ֲחל   bill of exchange ְׁשטַׁ

ר טֹוָבה   .1321  accommodation bill ְׁשטַׁ

 bearer bill [sugg. trans.] מֹוָכ"זְׁשָטר לַׁ   .1322

 post-dated bill ְׁשָטר ְמֻאָחר, ְׁשָטר ָדחּוי   .1323

 non-accepted bill ְׁשָטר ְמֹמָאן   .1324

ת ְמָנָיה  .1325 ר ְמָנָיה, ְתעּודַׁ  share certificate, stock certificate ְׁשטַׁ

 ante-dated bill ְׁשָטר ֻמְקָדם   .1326

 bill drawn ְׁשָטר ָמׁשּוְך   .1327

ע   .1328 ְפרַׁ נ   bill paid ְׁשָטר ׁשֶׁ

יבּוב  .1329 ְחלּוף, ׁש   subrogation [המוטב על]זכות חזרה  ת 

ית ]שיטה אינקוויזיטורית[  .1330 ְקָרנ  יָטה חַׁ  inquisitorial system ׁש 

ית  .1331 יָבנ  יָטה ְיר   adversarial system ]שיטה אדוורסרית[ ׁש 

ע,   .1332 יב ְמרַׁ ע ָׁשכֵּ ְׁשכ   moribund ב ְמרַׁ

ירּות  .1333  hire [n.], rental [n.] ְשכ 

ין   .1334 ְלְטל  ּטַׁ ירּות מ   rental of chattels ְשכ 

ין  .1335 ְרְקע  ירּות ְמקַׁ  land leasing ְשכ 

ְׁשנֶׁה   .1336 ירּות מ   sublet [n.], sublease [n.] ְשכ 

 compensation [for labor] ָשָכר  .1337

ָּטָלה  .1338 ר בַׁ  payment for loss of time, compensation for loss of time ְשכַׁ

[sugg. trans.] 

ְרָחה   .1339 ר ט   attorney's fees, attorneys' fees ְשכַׁ

י  .1340 ת  ְרָחה ע  ר ט   retainer ְשכַׁ

ר ְיסֹוד  .1341  base wage, base salary ְשכַׁ

ל   .1342  inclusive wage, comprehensive wage ָשָכר כֹולֵּ

ימּום  .1343 ינ  ר מ   minimum wage ְשכַׁ

ר   .1344 ד ְשכַׁ  witness remuneration [fee] עֵּ
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ידּוד  .1345 ר ע   wage incentive ְשכַׁ

 appropriate wage ָשָכר ָראּוי   .1346

יחַׁ   .1347 , ָׁשל   agent ָׁשלּוחַׁ

ל ָאָדם ְכמֹותוֹ   .1348  one's agent is as oneself [sugg. trans.] ְׁשלּוחֹו ׁשֶׁ

ת  .1349 י   reconciliation [of couple; sugg. trans.] ְׁשלֹום בַׁ

ֹחק   .1350 ְלטֹון הַׁ ְׁשָּפט, ׁש  מ  ְלטֹון הַׁ  rule of law ׁש 

ין  .1351 ית ד  יחַׁ בֵּ  process server ְׁשל 

יחּות  .1352  agency ְׁשל 

ְׁשנֶׁה  .1353 יחּות מ    subagency ְׁשל 

ת  .1354 רֶׁ ְסתֶׁ יחּות נ   undisclosed agency ְׁשל 

ת ָיד  .1355 יחַׁ  misappropriation ְׁשל 

יָטה ]בתאגידים[  .1356  control [n.] ְׁשל 

מּועַׁ   .1357  hearing [n.] ׁש 

יָרה   .1358  bailment ְׁשמ 

ְעבּוד   .1359  lien ׁש 

ין  .1360 ְרְקע  ְעבּוד ְמקַׁ  mortgage [n.] ׁש 

ְעבּוד ָצף  .1361  floating charge ׁש 

ְעבּוד   .1362  fixed charge ָקבּועַׁ ׁש 

ֲערּוְך  .1363  revaluation ׁש 

רּום   .1364 ת חֵּ  emergency ְׁשעַׁ

ּפּוי   .1365  indemnification ׁש 

יטּות  .1366  justiciability ְׁשפ 

ת  .1367 עַׁ קּול דַׁ  discretion ׁש 

קּול ָזר   .1368   extraneous consideration ׁש 

י   .1369 ְנָינ  קּול ע    relevant consideration ׁש 

יעַׁ   .1370 ְפג  ר מַׁ קֶׁ  injurious falsehood ׁשֶׁ

יָנה  .1371 ְמד  רּות הַׁ  state service, civil service ׁשֵּ

בּור  .1372 ּצ  רּות הַׁ  public service ׁשֵּ

ְריּון ֻחָקה  .1373  entrenchment of constitution ׁש 

ין   .1374 ְלְטל  ּטַׁ תּוף ְבמ   joint ownership of chattels, joint ownership of movable ׁש 

property 

ין  .1375 ְרְקע  ְמקַׁ תּוף ב   tenancy in common ׁש 

ים ]בין בני זוג[   .1376 תּוף ְנָכס   community property ׁש 

יד   .1377 ֲאג   corporation תַׁ

י   .1378 ְנָקא  יד בַׁ ֲאג   banking corporation תַׁ

יד חּוץ   .1379 ֲאג   foreign corporation תַׁ

י   .1380 ְלת  ְמׁשַׁ יד מֶׁ ֲאג   government corporation תַׁ

י   .1381 יד ְּפָרט  ֲאג   private corporation, close corporation, closed תַׁ

corporation  

ב  .1382 יד צ  ֲאג  י תַׁ  public corporation ּור 

ידתַׁ   .1383 יד, ָחקּוק ֲאג  ֲאג  ם תַׁ הּוקַׁ קּוק ׁשֶׁ   statutory corporation ְבח 

ים  .1384  vehicular accident, road accident ְתאּונַׁת ְדָרכ 
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יָעה   .1385  lawsuit, complaint ְתב 

ית  .1386 ְנְטָרנ  יָעה קַׁ ית, ְתב  ְרָדנ  יָעה טַׁ  vexatious lawsuit ְתב 

ת   .1387 רֶׁ ְגזֶׁ יָעה נ   derivative action, derivative lawsuit ְתב 

ד   .1388 ְכנֶׁגֶׁ יָעה ׁשֶׁ  counterclaim ְתב 

ת ְסָרק   .1389 יעַׁ   frivolous lawsuit ְתב 

י  .1390 יׁש  ד ְׁשל  ת צַׁ יעַׁ  third-party claim ְתב 

  action ֻתְבָעָנה  .1391

ית   .1392 ּצּוג   class action ֻתְבָעָנה י 

עַׁ   .1393   plaintiff תֹובֵּ

ד  .1394 גֶׁ ְכנֶׁ עַׁ ׁשֶׁ  counterclaim plaintiff תֹובֵּ

 resident תֹוָׁשב   .1395

ב חּוץ  .1396  foreign resident תֹוׁשַׁ

ע   .1397 בַׁ ב קֶׁ  permanent resident תֹוׁשַׁ

 residency תֹוָׁשבּות  .1398

יר ֹחק  .1399 ְזכ   bill memorandum [parliamentary; sugg. trans.] תַׁ

ְמָצָאה ]של מ  .1400 יף הַׁ ְחל   substituted service  [of document] סמך בית משפט[תַׁ

ד  .1401 יק ָתלּוי ְועֹומֵּ  pending case ת 

  dependent [n.] ָתלּוי ]אדם[  .1402

ב  .1403  good faith, bona fides ֹתם לֵּ

 consideration ְתמּוָרה  .1404

ְחָלטֹות  .1405 ָבלַׁת הַׁ יָכה ְבקַׁ  supported decision making ְתמ 

 condition [n.] ְתנַׁאי   .1406

יק   .1407 ְפס   condition subsequent ְתנַׁאי מַׁ

ְתלֶׁה   .1408  condition precedent ְתנַׁאי מַׁ

ף  .1409  threshold condition ְתנַׁאי סַׁ

 stipulation, term ְתָנָיה   .1410

ְכָלָלא   .1411  implied term ְתָנָיה מ 

חַׁ   .1412 ּפֵּ ת, ְתנַׁאי ְמקַׁ חַׁ ּפַׁ  disadvantageous term, unfair term ְתָנָיה ְמקַׁ

 exemption clause ְתָניַׁת ְּפטֹור  .1413

ּפּוט  .1414   jurisdiction clause, forum clause, forum-selection clause ְתָניַׁת ׁש 

 certificate [n.] ְתעּוָדה  .1415

 ancient document ְתעּוָדה נֹוָׁשָנה   .1416

ית   .1417 בּור   public document, public instrument ְתעּוָדה צ 

ְגדּותְת   .1418 ְתאַׁ ת ה   certificate of incorporation עּודַׁ

ָסיֹון   .1419 ת ח   certificate of privileged evidence ְתעּודַׁ

ֲעָבר   .1420 ת מַׁ  laissez-passer ְתעּודַׁ

בּור  .1421 ד צ  ת עֹובֵּ  certificate of a public servant ְתעּודַׁ

א   .1422 ת רֹופֵּ  medical certificate, doctor’s certificate ְתעּודַׁ

יָסה  .1423  seizure ְתפ 

יר  .1424 ְצה   affidavit תַׁ

ים   .1425 ְקד   precedent תַׁ

ּיֵּב   .1426 ים ְמחַׁ ְקד   binding precedent תַׁ
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ה  .1427 ְנחֶׁ ים מַׁ ְקד   guiding precedent תַׁ

נּון  .1428 ת צ   cooling-off" period" ְתקּופַׁ

יָפה  .1429  assault [n.; tort]; battery [tort] ְתק 

ן  .1430 קֶׁ  standard [n.] תֶׁ

ָקָנה  .1431  regulation תַׁ

רּום  .1432 ת חֵּ ְׁשעַׁ ָקָנה ל   emergency regulation תַׁ

ת ְמֻׁשָתף   .1433 י  ָקנֹון בַׁ   condominium bylaws תַׁ

ת ְמֻׁשָתף ָמצּוי   .1434 י  ָקנֹון בַׁ  standard condominium bylaws תַׁ

ְבָרה   .1435 ָקנֹון חֶׁ  company bylaws, articles of association [UK] תַׁ

בּור  .1436 ּצ  ָקנַׁת הַׁ  public policy תַׁ

ָקנַׁת ׁשּוק   .1437  market overt תַׁ

ף  .1438  valid ָתקֵּ

פּות  .1439  validity ְתקֵּ

ית  .1440 ְרמ   fraud תַׁ

ְׁשלּום חֹוָבה   .1441  obligatory payment [sugg. trans.] תַׁ

י   .1442 ת  ְׁשלּום ע   periodic payment תַׁ

ְׁשלּום ָתכּוף  .1443  prompt payment  תַׁ
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 (בי"ת עברי-אל"ף)לפי  השלמות למונחי הדין הפליליב. 

 רשימה. הבוועדה למונחי המשפט במהלך דיוניה במונחי הדין האזרחי ונדונהמונחים ברשימה 

במאי  13נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבתה ביום ח' באייר תשע"ט )

 סד(.ש)ישיבה  2019ביוני  10ז' בסיוון תשע"ט,  אושרה בישיבת המליאה ביוםו( 2019

י 1 דַׁ ּלֶׁה עֵּ  the defense rests, the defence rests; the prosecution rests אֵּ

ת ֲאָמָרה 2 ְמרַׁ  statement וכו'[ ־]בנטייה א 

ְכָתב 3  written statement ֲאָמָרה ב 

ת נֱֶׁאָׁשם  4 ְמרַׁ  defendant’s statement, accused's statement [ֲאָמָרה]צורת הנפרד: א 

י 5 ין ְצָבא  ית ד   military court, court martial בֵּ

ר ָמה נֹוָסף 6  minimal corroboration ְדבַׁ

ּיּות 7  sufficiency דַׁ

ר 8 ְסדֵּ  conditional settlement ֻמְתנֶׁה הֶׁ

י 9 ּיּות ]רֹווח: א  יל  ת ְּפל  ְפָלָלה[-ֲהָסרַׁ  decriminalization הַׁ

יָעה 10 ר ְּפג  ְפָקָרה ְלַאחַׁ  leaving the scene of an accident הַׁ

ין 11 מּוכ  ּזּוק, ת   support [n.], corroboration ח 

י 12 ית  ר ָהי  ֲענַׁת ְבָמקֹום ַאחֵּ י, טַׁ יב  ֲענַׁת ָאל   alibi טַׁ

יר 13 ק ָסב  ָכל ָספֵּ ְעָלה מ   beyond reasonable doubt  ְלמַׁ

ֲעָצר מ   14 ימַׁ  administrative detention ְנָהל 

ְרָאָיה 15 ּיּועַׁ ל   corroborating evidence ס 

 defense attorney, defence attorney ָסנֵּגֹור 16

י 17 בּור     public defender ָסנֵּגֹור צ 

יר 18 ק ָסב   reasonable doubt ָספֵּ

ים 19 יכ  כּוב ֲהל   stay of prosecution ע 

ְלָחָמהּפֹוׁשֵּ  20  war criminal עַׁ מ 

ְלָחָמה 21 ע מ  ׁשַׁ  war crime ּפֶׁ

גֹור 22  prosecutor ָקטֵּ

 




