
 בפסיקה "בדרך מקובלת ובתום לב"אזכורי   

  (5.6.2002עליון ) אלבשארה לעידוד תיירות בע"מ נ' קוסטודיה פרנציסקנה דה טרה סנקטה 9371/00ע"א 

  (17.2.2002עליון ) ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מבע"מ נ' קל בניין  6370/00ע"א 

 (12.1.2009ארצי ) ואח' נסוןהסתדרות המעו"ף נ' עיריית יהוד נווה מו 25/06ק "עס 

 (27.1.2014מחוזי ) עפרה זלצר נ' לימור נעמי פטאי 48519-01-12א "ת 

  (12.2.2012)מחוזי  יאיר צדקני נ' פלאפון תקשורת בע"מ 28079-04-10ת"צ 

  (3.12.2009)מחוזי  טיהאישראל אלימלך דוד כהן נ' שרה יעל  5274-10-08ה"פ 

 ( 19.11.2007מחוזי ) גיורא ואח'צוקר זאב נ' לוין  1843/99 א"ת 

 (24.5.2006מחוזי )  ואח' דואק אליהו נ' מועצה מקומית גדרה 455/96 א"ת 

 (27.11.2005מחוזי ) הגר שירותי ניהול וכח אדם בע"מ נ' קומפאק מחשבים )ישראל( בע"מ 2179/98 א"ת 

  (24.11.2005מחוזי ) אליהו בראנץ נ' הרצל כנפי 2815/01ע"א 

 בע"מ  חברת הדלק הישראלית "דלק"היימן ש.י.י. חברה להשקעות ופיתוח בע"מ ואח' נ'  367/98 א"ת

 (17.11.2005מחוזי ) ואח'

 (29.9.2005מחוזי ) דנה הנדסה בע"מ נ' החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ 1287/02א "ת 

  (4.12.2002)מחוזי  שמשון חברה לביטוח בע"מ נ' ניר מנחם ואח' 4620/98ע"א 

  (18.8.2002)מחוזי  ( בע"מ נ' אדיוסופט בע"מ1986יורוקום שיווק ) 690/01ה"פ 

  (3.2.2002)מחוזי  יוסף בנית נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח' 6382/99ע"א 

 (19.4.2001)מחוזי  חורב כלי רכב בע"מ נ' מכשירי תנועה בע"מ 1217/97 א"ת 

  (11.3.2015)אזורי  אברהם צבי האוזמן נ' עיריית אשדוד 45755-12-11ס"ע 

 (24.10.2012)שלום  אריה נ' יוסי ארביב -ענבר שמיר גור 17348-07-09 א"ת 

 (12.4.2012שלום ) אילן פלג נ' תומר דרורי ואח' 1651/06 א"ת 

  (6.11.2011)שלום  פנינה בן שלמה אורית נ' דינה טל 1580/08תא"מ 

 (19.1.2010)שלום  בע"מ נ' יהודית לב 1990גל )מנור(  19785/08 א"ת 

 (23.12.2009שלום ) אורית טל נ' אילן סגל ואח' 1629/06 א"ת 

  (3.12.2008)שלום טל פלד נ' פרו טאץ' בע"מ  151165/08בש"א 

  (18.12.2007)שלום  עקיבא בלסן נ' דפי זהב הוצאה לאור בע"מ 180558/07בש"א 

  (26.11.2006)שלום סאלח אבו יוסף נ' אחמד יזבק  1125/06בש"א 

 (16.2.2006)שלום  שרותי כ"א ובניה בע"מ -חברה לבטוח נ' טלת -איילון בע"מ 42133/00 א"ת 

 (25.12.2005שלום ) נורמן פרידמן ואח' נ' שלמה גואטה ואח' 2826/03 א"ת 

 (22.12.2005)שלום  מינהל מקרקעי ישראל -ד"ר אשר זאב הולצר נ' מדינת ישראל 3114/00 א"ת 



 (29.9.2005שלום ) ל כפרישי זוארץ נ' ישרא 761/03 א"ת 

 (27.2.2005)שלום  חניתה קרן נ' אוחנה ציונה 976/03 א"ת 

 (2.2.2005שלום ) זידאן חמד ח'לאילה נ' מקורות חברת מים בע"מ 4145/02 א"ת 

 רוני הפקות נימרון שרותי תיאטרון בע"מ ואח' נ' הקרן לעידוד הסרט הישראלי ואח' 56618/04 א"ת 

 (16.1.2005)שלום 

 (15.7.2003)שלום  בורוכוב עמיהוד נ' רפי אלון 59131/01 א"ת 

 (26.5.2003)שלום  אביב פרי השמש שיווק ומיון פירות ירקות והדרים בע"מ נ' אלמליח רחל 1011/01 א"ת 

 (28.11.2002)שלום  שגיא חישובי ריבית וייעוץ כלכלי בע"מ נ' עיריית חיפה 108007/00 א"ת 

 (25.8.2002)שלום  ל בע"מ נ' ביבי מיכאלבנק לאומי לישרא 2354/96 א"ת 

 (14.5.2002)שלום  כ. כוכב הנגב חברה לבניין ופיתוח בע"מ נ' כהן שמעון 7904/99 א"ת 

 24169/98 א"ת MESURE TEC. LTD  (14.11.2001)נ' מ.ד.פ. הספקת ציוד רפואי וטכני בע"מ 

 שלום  קור חולים" ירושליםש.כ. שירותי בריאות כללית בע"מ נ' בית חולים "בי 23934/99 א"ת(

10.9.2001) 

 (20.8.2001)שלום  סספורטה שמעיה נ' מנשה לוי בע"מ 24181/98 א"ת 

 (2.8.2001)שלום  י.א. מתן שירותי רפואה שמירה ואחזקה בע"מ נ' בירי בראשי עבודות עפר 8422/97 א"ת 

 (2.8.2001)שלום  בע"מ 1990מרכז תריסי דרום בע"מ נ' מבנה רב דירות  1067/93 א"ת 

 (30.7.2001)שלום  יחזקאל שבת נ' אמוץ ירדן 10015/93 א"ת 

 (28.6.2001שלום ) בע"מ נ' פרחי ביקל בע"מ 1996סגא עבודות עפר פיתוח ובניה  8126/98א "ת 

  (13.6.2013משפחה ) ס.ז. נ' ט.ז. ואח' 42896-06-12תמ"ש 

  (14.1.2009)משפחה  מ.ח. נ' ג.ח. 7613/02תמ"ש 

  (15.5.2006)משפחה  ד.ו נ' י.א 35924/99תמ"ש 

 

 


