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 ספרים קטלוג
 

  – פרשנות במשפט פרופ' אהרן ברק

 690 ........................................................................... )כרך א( תורת הפרשנות הכללית

 690 ..................................................................................... )כרך ב( פרשנות החקיקה

 אזל .....................................................................................  )כרך ג( פרשנות חוקתית

 790 .......................................................................................... )כרך ד( פרשנות חוזה

 690 ...................................................................................... )כרך ה( פרשנות הצוואה

 690 ............................................................................... כרכים( 2) כתביםמבחר  אהרן ברק

 128 ................................................................. (2004) השופט בחברה דמוקרטיתאהרן ברק 

 690 ............................................................................. (2003) פרשנות תכליתית רן ברקאה

 800 .......................... (2010) מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה אהרן ברק

 500 ............................ (2014כרכים א+ב, ) הזכות החוקתית ובנותיה –כבוד האדם  אהרן ברק

  דיני עשיית עושר ולא במשפט אור-דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר

 875 ............................................................................................... (2015, 3)כרך א, מהד' 

  דיני עשיית עושר ולא במשפטאור -ידמן ואלרן שפירא ברדניאל פר

 875 .......................................................................... (2017, 3)כרך ב וכרך מפתחות, מהד' 

 

 440 .......................................... (1993כרך א,  ,מכון סאקר) דיני קנין חלק כללי יהושע ויסמן

 645 ................................ (2005כרך ג, מכון סאקר, ) החזקה ושימוש –דיני קנין יהושע ויסמן 

 375 ................................ (2014)כרך ד,  קי משכוןזכויות קדימה ופר –דיני קנין יהושע ויסמן 

 900 ........................................ (2020ה + כרך מפתחות, כרך ) הסמכות המינהליתיצחק זמיר 

 850 ............................................................... (2017 ד,כרך ) הסמכות המינהליתיצחק זמיר 

 850 ................................................................ (2014 ג,כרך ) הסמכות המינהליתיצחק זמיר 

 850 ............................ (2011 ,ה מורחבת, כרך בימהדורה שני) הסמכות המינהליתיצחק זמיר 

 750 ............................ (2010, יה מורחבת, כרך אימהדורה שנ) ינהליתהסמכות המיצחק זמיר 

 585 ................................................. (2021)מהדורה שלישית, הגנה מן הצדק ישגב נקדימון 

 300 ........................................................................... (2013) חיסיון עיתונאיישגב נקדימון 

 590 ..................................................... (2009)מהדורה שנייה,  הגנה מן הצדק ישגב נקדימון

 875 ............................... (2019)מהדורה רביעית, דין, נבו,  דיני חוזיםגבריאלה שלו ואפי צמח 

 890 ............................................... (2009) התרופות –דיני חוזים  , יהודה אדרגבריאלה שלו

 אזל ............................................................ (2005) החלק הכללי –דיני חוזים  גבריאלה שלו

 500 ............................................. (1999) חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית גבריאלה שלו
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 590 .......................................................... (1992) כרך א פירוש לחוק הירושהשמואל שילה 

 390 .......................................................... (1995) כרך ב פירוש לחוק הירושהשמואל שילה 

 690 ............................... (2002כרך ג ) ניהול מס עיזבון – פירוש לחוק הירושה שילהשמואל 

 118 ......................................................................... (2012) משפט וקולנועשולמית אלמוג 

  118 ..................................................... (2007) משפט וספרות בעידן דיגיטלישולמית אלמוג 

 118 .......................................................................... (2000) משפט וספרות שולמית אלמוג

 280 ...................................................................... (1997) כרך א משפט מינהליברוך ברכה 

 אזל ...................................................................... (1997) כרך ב משפט מינהליברוך ברכה 

 177 ...................................... (1997 ,אהרן ברק, חיים ברנזון עורכים) דן יחיד –א ספר ברנזון 

 275 ..................................................... (2000 ,אהרן ברק, חיים ברנזון עורכים) ספר ברנזון ב

 80 .......................................... (2006 ,אהרן ברק, חיים ברנזון עורכים) גולל –ג  ספר ברנזון

 סדרת אופקים חדשים במשפט
תאוריה משפטית, פסיקה ומה שביניהן  על –דיני האמונאות במבט השוואתי יפעת נפתלי בן ציון 

 180 .............................................................................................. (2022)מכון סאקר, נבו, 

 180 ................... (2022)מכון סאקר, נבו, לקראת מודל חדש  –תניות שיפוט גילר -שחר אברהם

)מכון סאקר, מנגנוני פיצוי באירועים רבי נפגעים בישראל  –אחרי המבול בלאו -עינבל מימון

 180 ................................................................................................................ (2021נבו, 

 (2020נבו,  מכון סאקר,) אכיפה בחוזים: תיאוריה דין ומציאותתרופת הלאון יהודה אנידג'ר 

 ............................................................................................................................... 185 

 אזרחית: תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל -אכיפת חוק ציבוריתתמר קלהורה 

 375 ............................................................. (2019נבו,  מכון סאקר,) פגיעה באינטרס ציבורי

 , אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה מיכל לביא

 250 .............................................................................................. (2018נבו,  ן סאקר,מכו)

 350 ............................ (2017נבו,  מכון סאקר,)אמצאות עוקבות בדיני פטנטים  סיני-עופר טור

 234 .......................... (2017נבו,  מכון סאקר,)פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות רונן פוליאק 

 250 ..................... (2016נבו,  מכון סאקר,) לאומי-המאבק בטרור בראי המשפט הבין גיל לימון

   גיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתיאידאולומרגל -קרן וינשל

 234 ......................................................................................... (2016נבו,  מכון סאקר,)

 לאור השינויים שחלו  כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין שרון שקרג'י

 200 ...................................................................... (2014נבו,  מכון סאקר,) בדין המהותי

 350 ............. (2013נבו,  מכון סאקר,) לאומי של המסחר האלקטרוני-המיסוי הבין רפעאת עזאם



 

 nevo@nevo.co.il 02.9992088, פקס' 02.9992099טל'   9983000 צפרירים 43ת"ד 
 

 236 ................... (2013נבו,  מכון סאקר,) דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת לילך לוריא

 350 ................... (2011 נבו, )מכון סאקר, אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיותעפרה פריזל 

 350 .............. (2011 נבו, מכון סאקר,) פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצריםעופרי -מיכל שור

 348 ................ (2010 נבו, מכון סאקר,) לאומי הומניטרי-טרור ומשפט ביןחן אבן -הילי מורדיק

 

ספר מאמרים לכבודה של נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס( השופטת  –מרים נאור ספר 

 250 ......................................................... (2023עורכים,  אהרן ברק ואח') מרים נאור ז"ל

 250 .......................................................... (2023)קרן אזולאי ואח' עורכים,  ספר אשר גרוניס

לכבודו ולזכרו של השופט אליעזר  כתבים ואסופת מאמרים – היבטים בביקורת רשויות המדינה

 250 .............................. (2023גנלדר, אהרן ברק, ענת הורוויץ עורכים, -)חני אופק גולדברג

)דפנה  שופטים מספרים על פסקי דין משבעים וחמש שנות שפיטה –שנות עצמאות במשפט  75

 175 ............................................................................... (2023ארז עורכת ראשית, -ברק

 575 ......................... (2023) תאוריה פרקטיקה ומעשה –משפט העבודה הקיבוצי  מורן סבוראי

 575 .................................. (2023) נושאי משרה בחברה דרכים לשחרורם מאחריות צפורה כהן

כורשי, יעל -)מוחמד ס' ותד, יוסי כורזים שפט עם פרופסיות בסביבתומשפט ו... על קשרי המ

 175 ............................................................................................. (2023עפרון עורכים, 

 175 ............... (2023)עורכים: חיים זיכרמן וגדעון ספיר,  שומרי החומות: בג"ץ והחבר החרדית

 (2023)מהדורה שנייה,  הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכיםצבי -יששכר )איסי( רוזן

 ........................................................................................................................... 875 

 400 ..........................................................................(2023) פרטיות חוקתית רנהקמיכאל בי

 375 ............................................... (2022) ביקורת שיפוטית על שיקול דעת מינהלי יואב דותן

 375 ................... (2022)בין דיני משפחה לבין דיני חוזים   –םיחסי הורים וילדי יחזקאל מרגלית

 250 ............................................................................................... (2022)ספר עדנה ארבל 

 175 ............................................................................ (2022) מזור לנפש בכפייה מוטי מרק

, בעריכת ליאור זמר, דב גרינבאום ואביב גאון) הישראלי אתגרים בדין  :טכנולוגיות מתפרצות

2022) .................................................................................................................. 250 

 875 .............................. (2022)מהדורה חמישית,  פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםיצחק אנגלרד 

 120(2022)מכון סאקר, נבו,  בין קניין לבין התחייבות –מתנות שקיומן לאחר מיתה ברכיהו ליפשיץ 

 270 ................................................. (2022) מקבילסוגיות משפטיות בדיני ייבוא  סער גרשוני

)ד"ר גרשון גונטובניק, פרופ' אבי וינרוט, ד"ר חיים זיכרמן עורכים, אונו, נבו, ספר יעקב וינרוט 

2021) .................................................................................................................. 250 

כיצד לשבור את שלשלאות השופט? עריכת ביקורת שיפוטית שגרתית, נסיינית שגיא אשכנזי 

 200 .............................................. (2021)נבו, פתרון בערכאות הדיון הפליליות -וממוקדת

)מכון כיצד שופטים מחליטים? עיונים אפמיריים בפסיקת בית המשפט העליון קסברג דוד גלי

 250 .................................................................................................. (2021סאקר, נבו, 
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 1,200 ......... (2021ב, מהדורה שנייה, נבו, -)כרכים אדיני בנקאות אוליאל, לירן חיים -ריקרדו בן

 685 ............................................................ (2021)מהדורה שנייה, נבו, התיישנות טל חבקין 

 (2021, יהודה אדר, אהרן ברק, אפי צמח, עורכים) החוזהעיונים בתורת  –אלה שלו יספר גבר

 ........................................................................................................................... 475 

אולי נפלה טעות? התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב דורון מנשה ואיל גרונר 

 250 ........................................................................................................... (2021)נבו, 

מסדרת פירוש לחוקי החוזים מיסודות של גד ) 1967–חוק הערבות, התשכ"ז בריכהו ליפשיץ

 375 .................................................................................. (2021טדסקי, איל זמיר עורך 

גיא יצחק סנדר )ניתוח כשלים והצעת מודל לגישה חדשה  –ראיית הזיהוי  מאייר-נגה שמואלי

 285 ................................................................................................... (2021עורך, נבו, 

עורכים,  ביטון, אילה פרוקצ'יה, רינת סופר-אהרן ברק, מרים מרקוביץ)ספר אליקים רובינשטיין 

 450 ............................................................................................... (2021בר אילן, נבו, 

 (2021) 2018-תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"טצחק חיים רווה, מיקי הימן, יצחק ברט, יפעת י

 ........................................................................................................................... 285 

 (2021)  הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי –  חסיונות ואינטרסים מוגניםיצחק עמית 

 ........................................................................................................................ 1,200 

 875 ....................... (2021) הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכיםצבי -ר )איסי( רוזןכישש

ורכים: שרון אפק, עופר גרוסקופף, שחר ע) משפט, ביטחון וספר – ספר מנחם פינקלשטיין

 375 .............................................................................. (2020, ליפשיץ, אלעד שפיגלמן

 585 ........................ (2020, 4)מהד'  הלכות ופסיקה –אגודות שיתופיות חיים נועם, עופר נועם 

)מהדורה חמישית,  תחולת החוק, סדרי דין וחישוב פיצויים –תאונת הדרכים אליעזר ריבלין 

2020) ............................................................................................................... 1,200 

 475 ............................................... (2020)מהדורה שנייה,  פרקי יסוד –דיני קניין אבי וינרוט 

 875 .......................... (2020כרך ב + מפתחות )מהדורה שנייה,  חוזיםדניאל פרידמן ונילי כהן 

 550 ..... (2020 )מכון סאקר, נבו, תאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתייצחק קוגלר 

 450 ................................................................................ (2020)נבו, דיני נזיקין  עמוס הרמן

 ניצני הלמדנות המשפטית בספר 'מנחת חינוך'  משפטיך למדנימיכל טיקוצ'ינסקי 

 125 ................................................. (2020)מכון סאקר, נבו,  ואצל מחברו ר' יוסף באב"ד

אבן -)יובל שני והילי מודריק אסופת מאמרים לכבודה של פרופ' רות לפידות – ספר רות לפידות

 120 .......................................................................... (2020חן עורכים, מכון סאקר, נבו, 

 175 .......................................... (2020נבו, )המשפט האזרחי והמאבק בשחיתות אבינועם מגן 

 250 ............................................... (2020)נבו, הסתלקות בחוק הירושה אילנית שבת )חלפון( 

לאור עקרונות היסוד של  –[ 2019הרפורמה בעבירות ההמתה ]מרדכי קרמניצר, חאלד גנאים 

 375 ..................................... (2020)אונ' בר אילן, נבו, המשפט ומחקר היסטורי והשוואתי 
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 ק, קארין כרמית יפת, אליקים רובינשטייןאהרן בר)  פרקי הגות, עיון ומשפט – ספר יעקב טירקל

 275 ...................................................................................................... (2020, עורכים

 200 .............................. צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"לבנימין פורת 

 275 ...................................................... (2019נבו, )מכרזי עובדים בשירות המדינה נטע נדיב 

 למדעי החברה ולמשפטים סטטיסטיקה יישומית רוני פקטור )עם צ'סטר בריט( ,דיויד וייסבורד

 150 ......................................................................................... (2019)מכון סאקר, נבו, 

 175 ................................................ (2019)נבו,  ביקורת דיני העונשין הישראליים בועז סנג'רו

)מהדורה הדין המצוי והדין הרצוי  –הרע  דיני לשוןחאלד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנור 

 250 .......................... (2019שנייה מורחבת, מכון סאקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, נבו, 

 375 .... (2019)נבו,  המעצר המנהלי במדינת ישראל ובאזורי יהודה ושומרוןאייל נון ועמית פרייז 

יה, נבו, י)מהד' שנ הלכה ומעשה –ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות וחלופותיה משה בן דוד 

2019) .................................................................................................................. 650 

 1,550 ................... (2019ב, מהדורה שלוש עשרה, -)כרכים אסוגיות בסדר דין אזרחי אורי גורן 

 התחרות האירופאים בראי דיני ההגבלים  דיני אריאל אזרחי, דיויד גילה

 685 ................................................................................... (2019) העסקיים הישראליים

 75 ..................................................................... (2019) חוק הדיור הלכה למעשה נילי שגיא

 275 .......................................... (2019גוטמן ועידו באום עורכים, -לימור זר) ר יורם דנציגרפס

 185 ............................................................... (2019)נבו,  נוער במשפט הפלילילימור עציוני 

 250 ............................................................ (2019)נבו,  צווי הרחקה במשפט האזרחיגלי רון 

 חוק, מוסר  – אשמתו של אדיפוס ומשפטו של אורסטסעדי פרוש 

 120 ....................................... (2019)נבו,  ותפקידו של בית המשפט בשתי טרגדיות יווניות

  –ראיות מינהליות לביצוע עבירה פלילית  – מאכיפה פלילית לאכיפה מנהליתרון שפירא 

 385 ..................................................................... (2019)נבו,  הצורך בהליך מינהלי הוגן

 היבטים תאורטיים ומעשיים של  –תירות מנהליות ע אלדור-מיה רויזמן

 475 ................................................................................... (2019)נבו,  הליך ההתדיינות

 475 .................. (2019)נבו,  ד הרצוי והילד הבלתי רצוילהי –עוולות טרום לידתיות אסף פוזנר 

 250 ................................................................. (2019)נבו,  ביטחוני-משפט פליליסיגל שהב 

 685 ................................................. (2019)נבו,  מהותיים-גופים ונושאי משרה דואסף הראל 

 375 ............................................................... (2019)נבו,  מערכת המשפט בישראל ורד דשא

 125 ............................................................. (2019)נבו,  מבוא לתורת המשפטיצחק אנגלרד 

 היסטוריה, תאוריה ופרקטיקה  –ספר ועדי עובדים מורן סבוראי ואמיר בשה 

 250 ................................................. (2018)נבו,  של פעילות ארגוני עובדים וועדי עובדים

 שלה : הממיסוד-פירוש לחוק – הממשלה: הרשות המבצעתשמעון שטרית 

 450 ........................................................................ (2018ב )מכון סאקר, נבו, –כרכים א

 875 ........................................... (2018כרך א )מהדורה שנייה,  חוזיםדניאל פרידמן ונילי כהן 
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  זכויות אדם וסמכויות משטרה – משפט ושיטורעמיקם הרפז ומרים גולן 

 82 ................................................................... (2018)המכון הישראלי לדמוקרטיה, נבו, 

 עבר הפיקוח על הכוח הצבאי במ -מחולשה לחלישה אור -עמיר בר

 85 ...................................................................................... (2018)נבו,  מיישוב למדינה

 875 ............ (2018, נבו, 5)מהד'  בעידן הממשל התאגידי –דירקטורים ונושאי משרהיוסף גרוס 

 457 .............................. (2018)נבו,  מהפכה במשפט הציבורי –רגולציה חדשה ד"ר שרון ידין 

 אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ) הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם ֵאלון

 300 ..................................... (2018עורכים, אונ' עברית, נבו,  הו ליפשיץ, בנימין פורתברכי

 1053 ................(2016, כולל עידכון 2013)יהלום, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים יצחק אנגלרד 

 200 ......................................................................... (2018)נבו, ידיד בית המשפט שי פרבר 

 275 ................................................ (2018)נבו,  האחריות הקפידה במשפט הפליליגיל שפטל 

 250 ......................................... (2018)אונ' בר אילן, נבו,  המניע במשפט הפליליאלקנה ליסט 

  בין קניין לבין התחייבות ובטוחה –החיוב ושעבודי הנכסים  בריכהו ליפשיץ

 275 ......................................................................................... (2018מכון סאקר, נבו, )

 375 .................................................................... (2018) השגה במשפט-דיור בר אלון גילדין

 טוב, אהרן ברק, שחר ליפשיץ עורכים,-סימן-קרן אזולאי, איתי בר) ספר דורית ביניש

2018) .................................................................................................................. 375 

 750 ............................................................................................. (2018) בוררות ורי גורןא

 , מהדורה שלישית) מס ערך מוסף: החוק וההלכה אבי פרידמן

 900 .......................................................... (2018, בהשתתפות גל גרינברג, רו"ח ומשפטן

 650 ....................................................................... (2018) דיני המחאת חיובים מיגל דויטש

 880 ....................................................... (2017) תובענות ייצוגיות אביאל פלינט וחגי ויניצקי

 300 .................................................................... (2017)אוהד גורדון עורך,  ספר אדמונד לוי

 325 ..................................................... (2017) מעסיקים גדולים בדיני עבודה רעות שמר בגס

 175 ....................................... (2017) והחברה הפרטית עקרון האחריות המוגבלת יהודית קורן

 600 ................................................................... (2017 ,ד-)כרכים ג מבחר כתבים אהרן ברק

 )אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי  כהן-שטרסברגספר 

 450 .................................................................................. (2017 עורכים, ואלעד עפארי

 300 ............. (2017 עורכים, אריאל בנדור, חאלד גנאים, אילן סבן) ספר מרדכי )מוטה( קרמניצר

 350 ........................................................ (2017) דורון מנשה ואיל גרונרמהות הספק הסביר, 

 580 ............................................................ (2017) טל חבקין ויגאל נמרודיהתביעה הקטנה, 

 780 ............................................................... (2016) ברק מדינה, דיני זכויות האדם בישראל

 200 .... (2016, 3)מהדורה  )מריו( קליין ואביעד איגראמנחם סדר דין מהיר בבית משפט השלום, 

 1,400 ...... (2016, כרכים א+ב, 3)מהדורה  עפר שפיראגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות, 

 875 ................................................. (2016, כרכים א+ב, 5)מהדורה  יוסף גרוס, חוק החברות
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 450 ............................................................................. (2016) שחר ליפשיץהשיתוף הזוגי, 

 350 ............ (2016רוש לחוקי היסוד, י' זמיר עורך, )פי חיים זנדברגיסוד: מקרקעי ישראל, -חוק

 350 ................................................................ (2016) לימור עציונירצח ילדים בידי הוריהם, 

 חיות בדין הישראלי: -מבט שני על זכויות עובר בר –איזון עדין 

 175 ................................. (2016) אבירם-פנינה ליפשיץ, בין זכויות האישה לזכויות העובר

 אוסוסקין, ג' דוידוב, -קעורכים י' אליאסוף, נ' ארד, א' בר) ספר סטיב אדלר

 300 ........................................................... (2016מוטולה, א' חלד, ג' מונדלק, -ס' דוידוב

   זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית

 400 ...................................... (2016)עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל, 

 234 ................................................(2016, 3רובי סיבל ויעל רונן )מהדורה   ,משפט בינלאומי

 400 .................................................. (2016חיים ויסמונסקי )  ,ילית במרחב הסייברחקירה פל

 250 ............. (2016שנער ויהושע )שוקי( שגב, -)עורכים רות פלאטו חובות אמון בדין הישראלי

 350 ........................... (2015)בעריכת מרים ביטון וליאור זמר,  קניין רוחני: עיונים בינתחומיים

 975 .................................................................... (2015, 12אורי גורן )מהד' , סדר דין אזרחי

 1,450 .......................................................... (2015שרית דנה ושלום זינגר ) ,דיני תכנון ובניה

 350 ........................................................... (2015, בעריכת דוד גליקסברג)ספר אריה לפידות 

  מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי –ספר יוסף גרוס 

 400 .................................................... (2015)עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, דוד ליבאי, 

 480 ............................................................ (2015משה בן דוד ), אפוטרופסות הלכה ומעשה

 200 .......................................................................... (2015אלעד רום ), טעות בחוק הפלילי

 750 ........................................................................(2015) צבי-, יששכר רוזןההליך האזרחי

 450 ........................... (2015)עורכים א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי,  ספר אליהו מצא

 אזל ..................................... (2014)ורדה שוורץ  ,מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל

 600 ........................................................................................ (2014)טל חבקין  ,התיישנות

 250 .................................................. (2014) ניר גנאינסקי ,מעמדה החוקתי של זכות השביתה

  ,הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות

 300 .......................................................................................... (2014)גרשון גונטבניק 

 570 ................................................................... (2014)ורד דשא  ,המשפט החקלאי בישראל

 79 .............................................................. (2014)רובינשטיין, י' פשה  'א ,סדקים באקדמיה

 300 .................................................. (2014)רוני רוזנברג  ,בין מעשה למחדל במשפט הפלילי

 175 ............................ (2014מכון סאקר, ) עמיחי רדזינר ,במשפט התלמודמחקר  –דיני קנסות 

 200 ................................................................................. (2014) אסף הרדוף ,עברת הגנבה

 450 ...................................................... (2013, שלום זינגר )הווה ועתיד –דיני שלטון מקומי 

 1650 .............................. (2013, מוחמד ס. ותד עורך, 2, אמנון כרמי )מהדורה בריאות ומשפט

 400 .................................... (2013) טנה שפניץניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה, 
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 1350 ................................................ (2013סיליה וסרשטיין פסברג )לאומי פרטי, -משפט בין

 975 ....................................................... (2013, 11, אורי גורן )מהד' סוגיות בסדר דין אזרחי

 250 ............. (2013)מכון סאקר,  מאמרים במשפט לכבודו של אביגדור לבונטין –ספר לבונטין 

 450 ............................... (2013, יניב ואקי )גמישות ההוכחה בדין הפלילי –מעבר לספק סביר 

 480 ............. (2013, שלומית ינסקי רביד )ניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווהק

 400 ....................... (2013) , נחמיה אבנרישלטון עצמי מקומי וחקיקה עצמית –משפט המקום 

 750 ............................................................ (2013כרך א,  ,מכון סאקר, אוריאל פורת )נזיקין

 , החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה

 250 ............................................................................ (2013ן סאקר, מכו) לטם פרי חזן

 750 ............................................ (2013, 3נון, טלי חבקין )מהדורה -ןב, חמי הערעור האזרחי

 650 .............................................................................. (2013) , יחיאל בהטהבראת חברות

 585 .................................................................... (2013) , עדי סומךתאונות פח ושיבוב רכב

 500 ............................................ (2013) מאמרים לכבודו של השופט תאודור אור –ספר אור 

 300 ............................................................................. (2013 ,מכון סאקר) ספר שלמה לוין

 236 .............................................. (2010מהדורה שנייה, מכון סאקר, סיבל )רובי  ,משפט בינלאומי

 700 .............................. (2012 ,מכון סאקרעורך: אוריאל פרוקצ'יה ) ,טהגישה הכלכלית למשפ

 300 .............................................................. (2012 ,מכון סאקר) אוסוסקין-ספר אליקה ברק

 700 ........................................................................... (2012תמיר אפורי ) ,חוק זכות יוצרים

 700 ............................................. (2012) עפר שפיר, נטלי שמואלי מעודי ,תאגידי מים וביוב

 120 .................................................... (2012 ,מכון סאקרדוד זכריה ) ,לו הזך של הפיקולוקו

  ,סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק-אסטרטגיות שיטור

 200 ............................................................................ (2012 ,מכון סאקר) עמיקם הרפז

 1200 ........... (2012, מכון סאקר, פרופ' ישראל גלעד )שני כרכים ,גבולות האחריות –דיני נזיקין 

 700 ............. (2011) גלעד מרקמן וניר גנאינסקי ליאור טומשין, ,תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 700 ...................................... (2011) אסף זגורי ואברהם זגורי ,דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה

 480 ................ (2011) גיל עשת ,2005-1995לחוק העונשין בפסיקה בישראל  39הטמעת תיקון 

 400 ................................................................... (2011) בעז שנור ,תביעות נזיקין סביבתיות

 350 .............................. (2011) קיטאי סנג'רורינת  ,המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת דין

 300 ............................... (2011) לקח, מיכאל בך-דוד האן, דנה כהן :עורכים ,ספר גבריאל בך

 450 ............................................................... (2011) מאיה לקשטיין ,סעדים עצמיים חוזיים

 290 .............................................. (2011 ,מכון סאקר) שמשון אטינגר ,ראיות במשפט העברי

 400 ..................... (2010) מיכאל בירנהק ,מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה

 450 .............................................................................. (2010אסף הרדוף ) ,הפשע המקוון

 150 ...................................... (2010 ,אונ' תל אביב) קהילות מגודרות –משפט, חברה ותרבות 
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 בעריכת ענת הורוויץ,  ,מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי – ספר אליהו הרנון

 480 ........................................................................ (2010מכון סאקר, מרדכי קרמניצר )

 480 .......................... (2010 ,ן סאקרמכו) יובל סיני ,השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי

 500 ........................ (2010 ,מכון סאקר) עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק –ספר ברק 

 250 .............................................................. (2010, 2)מהדורה מנחם קליין  ,סדר דין מהיר

 580 .................................................. (2009עמי קובו ) ,נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט

 185 ..................................................................... (2009מרדכי קרמניצר ) ,המרמה הפלילית

 380 ............................................................................  (2009גיל יוחננוף ) ,דיני בעלי חיים

 450 ............................................................................... (2009לימור עציוני ) ,גילוי עריות

 680 ................................... (2009יצחק יערי, דורון תמיר ) ,דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט

 680 ....... (2009בעריכת מיכאל בירנהק וגיא פסח ) ,קריאות בחוק זכות יוצרים –יוצרים זכויות 

 66 ................................................................................ (2009) קובץ חקיקה –קניין רוחני 

 550 .............................................. (2009בלהה כהנא ) ,חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם

 אזל .............................................................................................. (2009) ספר דליה דורנר

 350 .............................................(2009) שחר קטוביץ ,סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל

 580 ....... (2008אייל )-נילי קרקו ,1996-דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה, התשנ"ו

 580 ... (2008בעריכת מיכל גל ומנחם פרלמן ) ,ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקים

 285 .............................................. (2008זאב סגל, לילך ליטור ), אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי

 385 ...................................................................... (2008עופר גוט ) ,עיוות דין בהליך פלילי

 בעריכת נילי כהן , עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן –ספר דניאל 

 880 ........................................................................................ (2008ועופר גרוסקופף )

 150 ...................................... (2008 ,אונ' תל אביב) העצמה במשפט –משפט, חברה ותרבות 

 480 ...... (2008מאור אבן חן ) ,ניתוח כלכלי התנהגותי – האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים

 485 .......................................................................... (2008מיכל טמיר ), אכיפה סלקטיבית

 175 ............................................. (2007) ספר מאמרים בעריכת בועז סנג'רו, ספר אורי קיטאי

 250 .................... (2007) ארז-ספר מאמרים בעריכת דפנה ברק, עיונים במשפט מגדר ופמיניזם

 60 ........................................................................... (2006) מנחם הופנונג, אהמחאה וחמ

 590 .................................................................................... (2006) יוסף אדרעי , ארועי מס

 אזל ................................................................. (2006) דינה זילבר , ביורוקרטיה כפוליטיקה

 900 ............................................... (2005)מהדורה שנייה,  עופר שפיר, אגרות והיטלי פיתוח

 680 .................................... (2005) אורית פישמן אפורי , היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים

 680 ................ (2005) יעקב בזק, טית של הלקוי בנפשואחריותו המשפ –משפט ופסיכיאטריה 

 600 ........................................................................ (2005) שחר ליפשיץ , הידועים בציבור

 980 ...................................................... (2005) נינה זלצמן, עופר גרוסקופף , מישכון זכויות

 180 ............................................. (2004) יגאל מרזל , המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
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 680 ....................................................... (2004) עמנואל גרוס, בטרור מאבקה של דמוקרטיה

 480 ..................................................................... (2003) לי שרוןא , שחרור מוקדם ממאסר

 480 .................................. (2003) שמואל מורן, אלון עמירן, הדרה בר, הגירה וחטיפות ילדים

 390 ........................................................................... ארנה דויטש – במשפטמעמד הצרכן 

 580 .......................................... (2003) עזר-איילת בן ,אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין

 385 .................................................................................. (2002) יורם רבין, הזכות לחינוך

 250 ................................... (2001) עורכים(אהרן ברק, רות גביזון ), חיים כהן –מבחר כתבים 

 385 ................................................ (2001) חיה זנברג ,זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד

 750 ...................................................... (2001) אביגדור קלגסבלד ,ממלכתיותועדות חקירה 

 790 .................................................................. (2001) יובל קרניאל, הפרת אמונים בתאגיד

 590 .......................................................... (2001) דוד רונן, התאמת חוזים בנסיבות משתנות

 590 ..................................................................... בועז סנג'רו ,הגנה עצמית במשפט הפלילי

 אזל ...................................... (1995) אור, יונתן משייקר-יוסף בן, )כרך א( נות הפרקליטותאמ

 117 ...................................... (2000) אור, יונתן משייקר-יוסף בן, )כרך ב( אמנות הפרקליטות

 117 ........................................................... (2002) אור-יוסף בן, )כרך ג( אמנות הפרקליטות

 175 ......................................................... (1994) טנה שפנץ, ורדה לוסטהויז, חוזים אחידים

 85 ............... (2001יה, י)מהדורה שנ נחם הופנונגמ ,ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק



 

 nevo@nevo.co.il 02.9992088, פקס' 02.9992099טל'   9983000 צפרירים 43ת"ד 
 

 כתבי עתמדור 
 290 ................................................................................ 1כרך ה, חוברת דין ודברים  
 290 ................................................................................. 1כרך ו, חוברת דין ודברים  
 290 ............................................................................ 3–2כרך ו, חוברות דין ודברים  
 290 ................................................................................. 1 , חוברתזכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................. 2 , חוברתזכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................ 1 , חוברתחכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................ 2 , חוברתחכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................ 1 , חוברתטכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................ 2 , חוברתטכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................. 1 , חוברתיכרך דין ודברים  
 290 ................................................................................. 2 , חוברתיכרך דין ודברים  
 290 ............................................................................... 1 , חוברתיאכרך דין ודברים  
 290 ............................................................................... 2 , חוברתאיכרך דין ודברים  
 290 ............................................................................... 3 , חוברתיאכרך דין ודברים  
 290 ............................................................................... 1 ברת, חויבכרך דין ודברים  
 290 .............................................................................................. יגכרך דין ודברים  

 
 350 ..............................................................................2, 1כרך יד גליונות  –המשפט 
 350 ............................................................................. 2, 1כרך טו גליונות  –המשפט 
 350 ............................................................................. 2, 1כרך טז גליונות  –המשפט 
 350 .............................................................................. 2, 1גליונות  יזכרך  –המשפט 
 350 ............................................................................................... יחכרך  –המשפט 

 
 176 .................................................................................................. גיליון אחוקים  
 176 ................................................................................................... גיליון בחוקים  
 176 ................................................................................................... גיליון גחוקים  
 176 ................................................................................................... דגיליון חוקים  
 176 .................................................................................................. גיליון החוקים  
 176 ................................................................................................... וגיליון חוקים  
 176 ................................................................................................... זגיליון חוקים  
 176 .................................................................................................. חגיליון חוקים  
 176 .................................................................................................. טגיליון חוקים  
 176 ................................................................................................... יגיליון חוקים  
 176 ................................................................................................. יאגיליון חוקים  
 176 ................................................................................................. יבגיליון חוקים  
 176 .................................................................................................. יגגיליון חוקים  
 176 .................................................................................................. ידגיליון חוקים  
 176 ................................................................................................. טוגיליון חוקים  

 



 

 nevo@nevo.co.il 02.9992088, פקס' 02.9992099טל'   9983000 צפרירים 43ת"ד 
 

 
 
 
 
 
 

 85 ........................................................................................ 2 ל  כרך מחקרי משפט
 85 ........................................................................................ 3 ל  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 1 לא  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 2 אל  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 3 לא  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 1 לב  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 2 לב  כרך מחקרי משפט
 85 ...................................................................................... 3 לב  כרך מחקרי משפט

 
 440 .................................................................................. 2, 1יב   כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1יג   כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1יד   כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1 טו  כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1 טז  כרךמשפט וממשל 
 440 ................................................................................... 2, 1 יז  כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1 יח  כרךמשפט וממשל 
 440 .................................................................................. 2, 1 טי  כרךמשפט וממשל 
 440 ................................................................................... 2, 1 כ  כרךמשפט וממשל 
 440 ................................................................................. 2, 1 אכ  כרךמשפט וממשל 

 
 520 ............................................................................. חוברות     3כרך לט, משפטים 
 520 ................................................................................... חוברות 3כרך מ, משפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3כרך מא, משפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3כרך מב, משפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3, גכרך ממשפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3, דכרך ממשפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3, מהכרך משפטים 
 520 .................................................................................. חוברות 3, מוכרך משפטים 
 520 .................................................................................. חוברות 3, זמכרך משפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 2, מחכרך משפטים 
 520 ................................................................................. חוברות 3, מטכרך משפטים 

 520 .................................................................................... חוברות 3, נכרך ים משפט
 

 118 ................................................................................ כרך יבעבודה חברה ומשפט 
 118 ................................................................................. יגכרך עבודה חברה ומשפט 
 118 ................................................................................ ידכרך עבודה חברה ומשפט 
 118 ................................................................................ טוכרך עבודה חברה ומשפט 

 
 



 

 nevo@nevo.co.il 02.9992088, פקס' 02.9992099טל'   9983000 צפרירים 43ת"ד 
 

 174 ............................................................. 1כרך א, חוברת  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 ............................................................. 1, חוברת בכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 .............................................................. 1ת , חוברגכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 ............................................................. 1, חוברת דכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 ............................................................. 1, חוברת הכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 .............................................................. 1, חוברת וכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 .............................................................. 1, חוברת זכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 ............................................................. 1, חוברת חכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 
 174 ............................................................. 1, חוברת טכרך  –קרימינולוגיה ישראלית 

 
 174 ................... )כולל חוברות מיוחדות( מחיר לגיליון 51–42גיליונות  –רפואה ומשפט 

 
 117 ................................................................................. 17כרך  – תרבות דמוקרטית
 117 ................................................................................. 18כרך  – תרבות דמוקרטית
 117 ................................................................................. 19כרך  – תרבות דמוקרטית
 117 ................................................................................. 20כרך  – תרבות דמוקרטית

 



 

 nevo@nevo.co.il 02.9992088, פקס' 02.9992099טל'   9983000 צפרירים 43ת"ד 
 

 טופס הזמנה
 

 בזאת את הספר: /נהאני מזמין

 

__________________ 

 כולל מע"מ ודמי משלוח ₪ ___ מחיר הספר

 

 כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט
 
   

 
   שנה     חודש       

 ספרות בגב הכרטיס__________     

  

שם בעל/ת הכרטיס___________________________ 

 __________________ת"ז

 

 נבֹו הוצאה לאור בע"מ  לפקודת_______   ש"ח ___מצורפת בזאת המחאה  בסך ____, או

 __________המחאה # ______________ חשבון__________ בנק  _______  סניף 

 ___________________________שם__________________________ כתובת

 ___________ת"ד_________ יישוב ____________________________ מיקוד 

 _________________ E-Mail_______ טל'________________ פקס'_________

 


