
 אזכורי הספר בפסיקה

  (8.80/8/./2 )עליון ואח' מטה יהודה -לתכנון ובניהעדה המקומית ואון נ' הו -רוני בר 80/5102עע"מ 

  (8.80/0/.2/ )עליון יפו -תל אביב לתכנון ובניהון נ' רשות הרישוי המקומית חמאפרים ש 20/2102עע"מ 

  (0.8.8002/ )עליון ואח' ירושלים -לתכנון ובניהמקומית הועדה הנ'  ואח' חוסין אחמד עבידאת 100//5/ע"א 

  (88.2.8000 )עליון קרית אתא נ' יורם אליהו -לתכנון ובניההועדה המקומית  00/102/ע"א 

  ועדת -ובניהלתכנון נ' המועצה הארצית  בישראל ואח' על זכויות הבדואים האגודה לסיוע והגנה 2250100עע"מ 

 (/800./.85)עליון  לערעורים ואח'המשנה  

  (8005././8)עליון  חיפה נ' עיריית קרית אתא מחוז -לתכנון ובניההועדה המחוזית  100//0//עע"מ 

  (8005./.80)עליון  נ' סילבנה לוסי פואה ועדת ערר מחוז תל אביב 2002102עע"מ 

  (0.8000/.//)עליון  ית רעננהנ' עיריאגודה ישראלית להגנת הסביבה אדם טבע ודין  2/0/100בג"צ 

  (8002.//.// )עליון המקומית לתכנון ובניה, נתניהועדה הובע"מ נ'  01חלקה  2482חברת גוש  2100///ע"א 

  (8.0.8002 )עליון ואח' חיפה -לתכנון ובניההועדה המקומית גאן בחוס נ'  5/801/2ע"א 

  (8.8002./ )עליון ואח' הפניםואח' נ' שר  חוף השרון -לתכנון ובניההועדה המקומית  5/05100בג"צ 

 "אתא קרית  -לתכנון ובניה המקומית עדהנ' הו של העובדים בארץ ישראל ההסתדרות הכללית 5/01/2/צ בג 

 (0///.2.5 )עליוןואח' 

  (2///.0./8 )עליון  מחוז הצפון -המחוזית לתכנון ובניהעלי מוהנא מושלב נ' הוועדה   2/281/8בג"צ 

  (8///.8/./2 )עליון ואח' נתניה -לתכנון ובניהועדה המקומית וקני בתים בע"מ נ' ה /12///ע"א 

  (/2//././ )עליון ואח' נ' אורי רחמניהשקעות בע"מ ואח' חברה לש. ארצי  5/120/ע"א 

  (8002./.2 )מחוזי  עיריית הרצליה נ' טנא שי 028022100עפ"א 

  (8002./.0 )מחוזי חוה רביב נ' פז גז בע"מ /0010//ע"א 

  (2.2.8002 וזי)מח ( אזרחית"א)נ' מנהל מיסוי מקרקעין שכו ואח' עופר מירצקי  00/0/5105ו"ע 

  מושב עובדים  -השיתופית אבן ספיר נ' ועד הנהלת האגודהואח' שמעון יחזקאל  /50/210ה"פ 

 (8000.//.5/ )מחוזי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

  (8000./.// )מחוזי אח' 01ונ' יעקובזון עמנואל לישראל בע"מ חברת החשמל  /00/82210ה"פ 

  (/800.//.82 )מחוזי עיריית ירושלים -נת ישראל ימיכאלי ענת נ' מד /202/010ע"פ 

  (/8.800./ )מחוזי ת חדרהיחקלאית בע"מ נ' עיריחברת מטעי גן חברה  20105/ע"פ 

  (80/2./.82 )שלום בע"מ נ' רכש סוכנות שירותי ביטוח חיים ואח' ניאון ליין בע"מ /8/00-05-0/ת"א 

  (8.8000/.82 )שלום חיפה -לתכנון ובניהח'אלדי קובטאן נ' הועדה המחוזית  000088100ב"ש 


