35%
ציבורי

פורסם פ"ד סו

25%

בימים אלה רואה אור כרך חדש של פ"די ובו אסופה נרחבת ומגוונת של פסקי
דין מאת בית המשפט העליון .פסקי הדין ערוכים ומלווים ברציו (הלכת הפסק).
כרך סו מכיל  3חלקים ,ופסקי הדין שבו מקיפים את כל תחומי המשפט.

בתחום המשפט החוקתי

•
•בג"ץ  3734/11דודיאן ואח' נ' כנסת ישראל
ואח' (משפט חוקתי – בחינת חוקיותם של
חוקי מס);
•בג"ץ  4077/12פלונית נ' משרד הבריאות
ואח' (משפט חוקתי – הזכות להורות) ;
•בג"ץ  7146/12אדם ואח' נ' כנסת ישראל
ואח' (משפט חוקתי – בחינת חוקיותו של
חוק) ;
•בג"ץ  7245/10עדאלה – המרכז המשפטי
לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד
הרווחה (משפט חוקתי – בחינת חוקיותו של
חוק) ;
•בג"ץ  2442/11שטנגר נ' יושב ראש הכנסת
(חוקתי – בחינת חוקיותו של חוק) ;
•א"ב  9255/12ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע עשרה נ' זועבי (משפט
חוקתי – בחירות לכנסת) ;
•ע"א  8954/11פלוני נ' פלונית (הגנת
הפרטיות – פרסום ספר) ;
•בג"ץ  616/11התאחדות הסטודנטים
בישראל נ' ממשלת ישראל (חוקתי – בחינת
חוקיותו של חוק) ;
•בג"ץ  4921/13אומ"ץ – אזרחים למען מנהל
תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' ראש עיריית
רמת השרון (רשויות מקומיות – העברת ראש
רשות מכהונתו) ;

9%

עבודה ומשפט
סוציאלי

פלילי וסדר דין

31%
אזרחי

בתחום המשפט המינהלי

בתחום המשפט הפלילי

בתחום סדרי הדין והראיות

בתחום דיני המשפחה

•עע"מ  7744/10המוסד לביטוח לאומי נ'
מנגל (משפט מינהלי – חופש המידע ,קבלת
מידע מהמוסד לביטוח לאומי) ;
•עע"מ  5408/12ברק  555בע"מ נ' מגלקום
תקשורת מחשבים בע"מ ואח' (משפט מינה־
לי – מכרזים) ;
•עע"מ  3782/12מפקד מחוז תל אביב-
יפו במשטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט
הישראלי (משפט מינהלי – סמכות משטרת
ישראל לחסום גישה לאתרי הימורים בלתי
חוקיים באינטרנט) ;
•ע"א  8573/08אורנן נ' משרד הפנים (משפט
מינהלי – מרשם האוכלוסין) ;
•עע"מ  1786/12ג'ולאני נ' מדינת ישראל –
המשרד לביטחון הפנים (משפט מינהלי –
חופש המידע ,בקשת נאשמים לבקש תמ־
צית עובדות בתיקי חקירה אחרים) ;
•בג"ץ  566/11ממט-מגד נ' משרד הפנים
(משרד הפנים – מרשם האוכלוסין) ;
•עע"ם  2314/10עיריית ראש העין נ' אשכד
נכסים בע"מ (רשויות מקומיות – היטל
פיתוח) ;

•ע"פ  9647/10פלוני נ' מדינת ישראל (עונשין
– הריגה) ;
•רע"פ  6382/11קאדריה נ' מדינת ישראל
(עונשין – סייגים לאחריות פלילית) ;
•ע"פ  8641/12סעד נ' מדינת ישראל (עונשין
– ענישה) ;
•ע"פ  6365/12פלוני נ' מדינת ישראל (עונשין
– צדדים לעבירה ,מבצע בצוותא) ;
•רע"פ  7036/11מדינת ישראל נ' חורי (עונשין
– היסוד העובדתי ,גרימת מוות ברשלנות) ;

•רע"א  3489/09הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ואח' נ' חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע"מ
ואח' (סדר דין אזרחי – תובענה ייצוגית) ;
•רע"א  3749/12בר-עוז ואח' נ' סטר ואח'
(בתי משפט – סמכות עניינית) ;
•ע"א  409/13שידורי קשת בע"מ נ' קופר
(סדר דין אזרחי – בקשה לסעד זמני) ;
•רע"פ  797/07כהן נ' מדינת ישראל (סדר דין
פלילי – טענות מקדמיות) ;
•בש"פ  8252/13מדינת ישראל נ' שיינר (סדר
דין פלילי – גילוי חומר חקירה) ;
•רע"פ  7093/10מדינית ישראל נ' דריזין
(תעבורה) ;

•בג"ץ  4407פלונית ואח' נ' בית הדין הרבני
הגדול ואח' (משפחה – מזונות קטינים) ;
•בג"ץ  6929/10פלונית נ' בית הדין הרבני
הגדול (משפחה – סמכות בתי הדין הרבניים) ;

בתחום דיני החוזים

בתחום דיני הקניין

בתחום המשפט האזרחי
הכללי
•ע"א  5525/10גני הררי בע"מ נ' מערבי
(עשיית עושר ולא במשפט – הפורע את חוב
הזולת) ;
•ע"א  4486/11פלוני נ' שירותי בריאות כללית
(נזיקין – רשלנות) ;
•ע"א  46/11ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ נ'
נוב ,כונסת נכסים (חדלות פירעון – תוקפה
של תניית שימור בעלות) ;

•ע"א  1156/10האס ואח' נ' חברת הבונים
בקריית משה בע"מ ואח' (חוזה על תנאי
מתלה) ;
•ע"א  5131/10אזימוב נ' בנימיני ואח' (חוזים
–אכיפה) ;
•ע"א  5054/11ספיר וברקת נדל"ן (הולילנד)
בע"מ נ' אמסטר ואח' (חוזים – טעות בכריתת
חוזה) ;
•ע"א  3894/11דלק – חברת הדלק הישראלית
בע"מ נ' בן שלום (חוזים – פרשנות חוזה) ;

•דנ"א  1595/06עיזבון ארידור נ' עיריית פתח
תקווה (מקרקעין – הפקעה לצורכי ציבור) ;
•ע"א  767/11להיגי נ' עזורי (מקרקעין –
תקנת השוק) ;
•ע"א  229/10שילר נ' מנהל מקרקעי ישראל
(מקרקעין – תשלום דמי הסכמה לרשות
מקרקעי ישראל) ;
•בג"ץ  7009/04עיריית הרצליה נ' היועץ
המשפטי לממשלה (מקרקעין – משכנתה) ;
•ע"א  9559/11מנהל מיסוי מקרקעין נ'
שעלים ניהול נכסים (מיסים – מס שבח
מקרקעין) ;

בתחום דיני העבודה
והמשפט הסוציאלי
•דנג"ץ  10007/09גלוטן נ' בית הדין הארצי
לעבודה ואח' (דיני עבודה – שעות עבודה
ומנוחה) ;
•דנג"ץ  6967/10המוסד לביטוח לאומי נ' כהן
(ביטוח לאומי – קצבאות) ;
•רע"א  4399/08קצין התגמולים נ' רוקח
(תגמולים – נכי צה"ל) ;
•רע"א  8745/11מימון נ' הרשות המוסמכת
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (תגמולים -
נכי רדיפות הנאצים) ;

לפרטים נוספים צרו קשר 03-636-8222

