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Exclusionary Rules in Comparative Law

This book is a comparative study of the exclusion of illegally gathered evidence in

the criminal trial , which includes 15 country studies, a chapter on the European

Court of Human Rights, and a comparative synthetic conclusion. No other book

has undertaken such a broad comparative study of exclusionary rules, which

have now become a world-wide phenomenon. The topic is one of the most

controversial in criminal procedure law, because it reveals a constant tension

between the criminal court’s duty to ascertain the truth, on the one hand, and its

duty to uphold important constitutional rights on the other, most importantly, the

privilege against self-incrimination and the right to privacy in one's home and

one's private communications. The chapters were contributed by noted world

experts on the subject for the XVIII Congress of the International Academy of

Comparative Law in Washington in July 2010.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3xAIYfx

https://bit.ly/3xAIYfx


Advanced Introduction to International Human Rights Law

Now in its second edition, Dinah Shelton’s pioneering book provides a uniquely 

accessible introduction to the history and the latest developments in international 

human rights law. Exploring the origins, customs and institutions that have 

emerged globally and regionally in the last two centuries, this incisive book guides 

readers through the major treaties and declarations that form the foundations of 

the discipline today.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/39WYiK1

https://bit.ly/39WYiK1


Special Education Law

The framework of this book begins with five introductory chapters on the major

issues that are addressed in special education law. These topics include an overview

the legal system, the history of special education, major statutes in special education

law, stakeholders such as students, families, educators, and advocates, and finally,

requirements for protection under various special education laws. The remainder of

the text presents and analyzes special education case law within specific contexts.

The text helps educators understand what the law requires so that they can make

decisions that comply with these laws.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3FglLEv

https://bit.ly/3FglLEv


Research Methods in Criminal Justice and Criminology

This book connects key concepts to real field research and practices using

contemporary examples and recurring case studies that demonstrate how

concepts relate to your life. Authors Callie M. Rennison and Timothy C. Hart

introduce practical research strategies used in criminal justice to show you how a

research question can become a policy that changes or influences criminal justice

practices. The book’s student-driven approach addresses both the why and the

how as it covers the research process and focuses on the practical application of

data collection and analysis. By demonstrating the variety of ways research can

be used and reinforcing the need to discern quality research, the book prepares

you to become a critical consumer and ethical producer of research.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3BilBKk

https://bit.ly/3BilBKk


Erskine May Parliamentary Practice

Erskine May is the eponymous guide to parliamentary practice and procedure,

providing accurate and detailed information on the constituent parts of Parliament, its

powers and jurisdictions, membership of either House, financial procedure and the

process of debate.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3uyuqgA

https://bit.ly/3uyuqgA


Advanced Introduction to Law and Development

In this thoroughly revised and updated second edition, Mariana Mota Prado and

Michael J. Trebilcock offer a succinct and readable introduction to the main

concepts and debates in the field of law and development. They examine the role

of legal systems and institutions, investigate perceptions around what laws and

legal arrangements encourage and facilitate development, and probe the issues

arising in both private law and public law as well as in international economic

relations. Written with the insight of two top experts in the field, this Advanced

Introduction covers the most recent trends in law and development research and

highlights areas that remain underexplored.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3a5ujA1

https://bit.ly/3a5ujA1


לאפוטרופסותאחריםותחליפיםמתמשךכוחייפוי

לצדחדשיםמשפטייםהסדריםהכוללת,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותבדיניהרפורמהחידושיאתמכסההספר

livingהמערבבארצותהמכונה,מתמשךכוחייפויבמוקד.האפוטרופסותובמקום will ,פועלוהוא,(בחייםצוואה)

א"בעחקיקתוטרםהזההמשפטיהמוסדנזכרבפסיקה.בפטירתוופוקעהאדםשלחייובתקופת,מצוואהלהבדיל

רפואיכוחלייפוימקדימותרפואיותהנחיותמתןעלמדוברשם)(1993)87(1)ח"מד"פ,ישראלמדינת'נשפר506/88

בכך,זהחדישמוסדשלהעיקריהיתרון.(הממנהשלוהרכושייםהאישייםלענייניוגםהורחבהמוסדאך,מתמשך

כשירלבלתיהופךשהואלעתהממנהשלמקדימותהנחיותפיעללתוקףוכניסתולכךהמוסמכיםד"עובידישעשייתו

כוללהספר.הכללילאפוטרופוסוהודעהרישוםרקאלא,המשפטביתאישורטעוניםואינם,בדברלהביןמסוגלואינו

המשפטביתלהכרעתהמובאת,הממנהקרוביביןמחלוקתלעיתיםהמעוררהכוחייפויהפעלתשלבניתוח

נוסחנכללכן.הקודמותבמהדורותנכללושלאמפורטיםמפתחותכוללתשהיא,בכךמחדשת–זומעודכנתמהדורה

הכלליהאפוטרופוסטפסיאתהכולליםחדשיםונספחים(תקנות)המשנהחקיקתנספחישל(המחברבעריכת)משולב

.למעשההלכהההסדריםאתהמיישמים

https://bit.ly/3A91D3o:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/3A91D3o


התיישנות

,התיישנותהספרשלהראשונההמהדורהאורשראתהמאז.ביותרדינמיתחוםהםהאזרחיתההתיישנותדיני

ניתןהשינוייםבין.החיבוראתלעדכןצורךונוצר,תוקנוחוקסעיפי,בהלכותהתפתחויותחלו,2014בשנת

את;הדיוניהלבתוםלחובתלהתיישנותלטעוןהזכותאתשהכפיפההעליוןהמשפטביתפסיקתאתלמנות

גביההליכיהתיישנותבנושאהפסיקהואת;הביטוחחוזהלחוק31וסעיףההתיישנותלחוק7סעיףתיקון

הרפורמהרקעעלהדיןסדריבתחוםהדיוןהורחבכןכמו.זובמהדורהלדיוןזכוואחריםאלונושאים.מנהליים

בדוקטרינת;"במקרקעיןתביעה"המונחבהגדרתהדיוןהורחבעוד.מקרובזהלתוקףשנכנסההאזרחיבדיון

;ההתיישנותלחוק15בסעיף;שונותתביעהבעילותההתיישנותמרוץתחילתבמועד;הפסיקתיתההשעיה

במהדורהנכללושלאוהחלטותדיןפסקי267מאוזכריםזובמהדורה.ועודהעבודהדיני,הביטוחבתחומי

בתיבפסיקתפעמיםמאותאוזכרהספר.בתחוםהמרכזיהחיבורהיאהספרשלהראשונההמהדורה.הקודמת

ומאמריםספריםכתב.אביבבתלהשלוםמשפטבביתשופטהואהמחבר.השונותערכאותיועלהמשפט

.הדיוניהמשפטבתחום

https://bit.ly/3B7n8Dc:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/3B7n8Dc


המגרש

כלאתלהכילהאמורמונומנטלימפעל,המחקרדרךעלפרשנותעם;('עמ40)באנגליתנרחבמבואכולל•

מסורתיפירוש;באנגליתתקציריםכולל,ותקציריםמבואעם,המסכתבמהלךסוגיותפירושדרךעל,ס"הש

ומקורותהערותעם,ומדעי

https://bit.ly/2YfTa0Y:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/2YfTa0Y


המודרניתלאישההלכות:נשיסדר

נשיםכעתואילו,ההלכהשלובעולמההכנסתבביתהאשהשלקולהנשמעהיהלאבההתקופהתמהכבר

אתיותרעודלהרחיבהזמןהגיעעתה.וכדומהכשרותכמפקחות,כפוסקות,כרבניות,קהילותכראשימשמשות

.ועוד,שופרתקיעת,שחיטה,מילה,בסנדקאותכגון,ומגוונותנוספותבמסגרותההלכתיתפעילותןתחומי

שמירהתוך,נשיםשלההלכתיתהפעילותבהרחבתהשונותהאפשרויותאתלבדוקמבקש,נשיסדר,זהספר

שלהפעיללחלקןומבוססיםהלכתייםוהכשרלגיטימציהלתתבאופרקפרקכל.ההלכהגבולותעלקפדנית

.הלכתיתבפעילותלמעורבותןחדשיםמרחביםבפניהןלפתוחובכך,מסוימיםהלכתייםבתחומיםנשים

,ורבניותרבנים,והזרמיםהסוגיםמכלחברתייםוארגוניםתפילהמוסדות,ונשיםגבריםהיטבלשרתעשויהספר

.ההלכהתחומיבתוך,בימינוההלכהשלובהרחבהבהתחדשותשמתענייןמיוכל

https://bit.ly/3l0fox3:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/3l0fox3


הגלובליתבתרבותוליהדותליהודיםחזון:עתידבלשון

עםבתולדותמזהירהבתקופהחייםאנו.הזאתבעתהיהודילעםזקסיונתןהרבשלהגדולמשאוהואעתידבלשון

.חריפותסכנותבפניהזההעםעומדעתהדווקאאך.אזוריתמעצמהשהיא,בארצוריבוניתמדינהלויש:ישראל

מהעםבחלקגוברתזהרקעועל,ישראלעללביקורתיותהמתחזהחדשהבמוטציה,עוזבכללהכותחזרההאנטישמיות

.למסורתוההתנכרותההתבוללותפהבכלאוכלות,בעםאחריםבחלקים,מנגד.וההסתגרותהבדלנותמגמתהיהודי

אותוולהקרין,לאמצו,היהדותשלהמיוחדחזונהאתמחדשלגלותעלינו.הללוהמגמותבשתינוגעלפתרוןהמפתח

ובקרבאחרותבדתותוהחופשהטובשוחריעםבריתותובכריתת,להשמחוצהלעולםמופתבהעמדת–חוץכלפי

אחרתייראופניה21-הבמאהבכיפהימשולזהמסרואם,כולהלאנושותמסריש,זקסהרבאומר,ליהדות.הומניסטים

האמונהשלייחודהזהכי.הגורלעלהתיגר-קריאתשל,התקווהשלהסוכנתהיאהיהדות.בלעדיושייראומכפילגמרי

.עתידבלשוןכתובההיא:היהודית

https://bit.ly/3FblmTZ:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/3FblmTZ


הלשוןשמירת

הרעעלמהסתכלותטהרהדורשתהיא.לדיבוררקנוגעתאינההלשוןשמירת.הלשוןשמירתענייניעלמוסרספר

הרגשתמתוך,כלליתהסתכלותמתוךנובעתהלשוןשמירת.שבזולתהשליליהצדעלמהסתכלותטהרה,שבמציאות

.מישראלאדםכלכלפיוהאהבההקשר

https://bit.ly/3io8Erd:הספרייהבקטלוגלספרקישור

https://bit.ly/3io8Erd


.העבריהמשפטבאוסףנוספיםחדשיםספרים



ברוכים הבאים
סיגל' ש ברנרד ג"לספריית משפטים ע



שירותי הספרייה

:שירותי השאלה

.כרטיס סטודנט מהווה כרטיס קורא לספרייה

MAIL.HUJIל "מתקבלת הודעת דוא, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר. רוב ספרי אוסף הספרייה ניתנים להשאלה לשבוע עם הארכה אוטומטית

.החזרת הספר במועד הנדרש גורמת לצבירת קנס-'וא, במקרה זה הארכה אוטומטית לא מתבצעת. עם בקשה להחזירו בהקדם

לא ניתנים  ( אנציקלופדיות וכדומה)כרכים של כתבי עת וספרי יעץ , כמו כן. ספרים שמורים ניתנים להשאלה מוגבלת או לא ניתנים להשאלה בכלל

.  להשאלה

.  02-5881086: או בטלפוןleak@savion.huji.ac.il: לאה קיפניס' עם כל שאלה או בעיה ניתן לפנות לספרנית האחראית על שירותי ההשאלה גב

mailto:leak@savion.huji.ac.il


.(העליונהבקומההעבריהמשפטשלהאוסףחדר)ושקטרעשלאזורימחולקתהספרייה.1

.קנסעבירתומהוויםבהחלטאסוריםהספרייהברחבי,מינרלייםמיםמלבד,ושתייהאוכל.2

.הקריאהאולםבסוף,לספרייההכניסהבקומתנמצאים(נכיםשירותיכולל)שירותים.3

:בספרייהנגישות

הכניסהאולםבאמצענמצאתהאותיותאתהמגדילמחשבמסךעםנגישותעמדת-

בספרייההקריאהבאולמותפרוסיםנגישותתקןעםכסאות-

הספרייהצוותידיעלומופעללספרייהכניסהלפניהמדרגותלידנמצאלנכיםמעלון-

(תיאוםדורש)

הספרייהקומותכלאתמחברתהספרייהבתוךמעלית-

נגישות



פרטי קשר של הספרייה ושעות פתיחה

!לעטות מסכה בכל שטחי הספרייהיש .19:00עד 09:00בימי חמישי משעה . 20:00עד 09:00משעה רביעי ימי ראשון עד 

:איך ניתן ליצור קשר

https://libraries.huji.ac.il/law-אתר הספרייה. 1

/https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter-של הספרייהפייסבוקדף . 2

054-8820158: של הספרייה WHATSUPPשירות . 3

02-5882587: טל–דלפק השאלה . 4

law.library@mail.huji.ac.il: ' בקשות וכו, ל לשאלות"כתובת דוא. 5

https://libraries.huji.ac.il/law
https://libraries.huji.ac.il/law
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/
http://micro5.mscc.huji.ac.il/~lawlib/law.library@mail.huji.ac.il


אוסף גלויות ובולים של בניין וולפסון

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81297036350003701


צוות הספרייה מאחל לכם 
!שנה טובה


