קטלוג ספרים
פרשנות במשפט – פרופ' אהרן ברק
תורת הפרשנות הכללית )כרך א( 690 ...........................................................................
פרשנות החקיקה )כרך ב( 690 .....................................................................................
פרשנות חוקתית )כרך ג( 690 ......................................................................................
פרשנות חוזה )כרך ד( 790 ..........................................................................................
פרשנות הצוואה )כרך ה(690 ......................................................................................
מבחר כתבים ) 2כרכים( ,אהרן ברק 690 ..............................................................................
השופט בחברה דמוקרטית ,אהרן ברק )128 ............................................................... (2004
פרשנות תכליתית ,אהרן ברק )690 ............................................................................ (2003
מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה ,אהרן ברק )800 ........................ (2010
כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה ,אהרן ברק )כרכים א+ב500 .......................... (2014 ,
דיני עשיית עושר ולא במשפט ,דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור )כרך א ,מהד' (2015 ,3
875 ...............................................................................................................................
דיני עשיית עושר ולא במשפט ,דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור )כרך ב וכרך מפתחות,
מהד' 875 ........................................................................................................... (2017 ,3
דיני קנין חלק כללי ,יהושע ויסמן )מכון סאקר ,כרך א440 ......................................... (1993 ,
דיני קנין – החזקה ושימוש ,יהושע ויסמן )מכון סאקר ,כרך ג645 ............................... (2005 ,
דיני קנין – זכויות קדימה ופרקי משכון ,יהושע ויסמן )כרך ד375 ............................... (2014 ,
הסמכות המינהלית ,יצחק זמיר )מהדורה שנייה מורחבת ,כרך א750 ........................... (2010 ,
הסמכות המינהלית ,יצחק זמיר )מהדורה שנייה מורחבת ,כרך ב850 ........................... (2011 ,
הסמכות המינהלית ,יצחק זמיר )כרך ג850 ...............................................................(2014 ,
הסמכות המינהלית ,יצחק זמיר )כרך ד850 .............................................................. (2017 ,
חיסיון עיתונאי ,ישגב נקדימון )300 ..........................................................................(2013
הגנה מן הצדק ,ישגב נקדימון )מהדורה שנייה590 .................................................... (2009 ,
חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית ,גבריאלה שלו )500 ............................................ (1999
דיני חוזים – החלק הכללי ,גבריאלה שלו )800 .......................................................... (2005
דיני חוזים – התרופות ,גבריאלה שלו ,יהודה אדר )890 .............................................. (2009
פירוש לחוק הירושה ,שמואל שילה )כרך א( )590 ...................................................... (1992
פירוש לחוק הירושה ,שמואל שילה )כרך ב( )390 ...................................................... (1995
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פירוש לחוק הירושה – ניהול מס עיזבון ,שמואל שילה )כרך ג( )690 ............................ (2002
משפט וקולנוע ,שולמית אלמוג )118 ........................................................................(2012
משפט וספרות בעידן דיגיטלי ,שולמית אלמוג )118 ................................................... (2007
משפט וספרות ,שולמית אלמוג )118 .........................................................................(2000
משפט מינהלי ,ברוך ברכה )כרך א( )280 ................................................................... (1997
משפט מינהלי ,ברוך ברכה )כרך ב( ) ................................................................... (1997אזל
ספר ברנזון א – דן יחיד ,אהרן ברק ,חיים ברנזון )עורכים( )177 ................................... (1997
ספר ברנזון ב ,אהרן ברק ,חיים ברנזון )עורכים( )275 .................................................. (2000
ספר ברנזון – גולל )חלק ג( ,אהרן ברק ,חיים ברנזון )עורכים( )80 .............................. (2006
סדרת אופקים חדשים במשפט:
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים ,עופר טור-סיני )350 ................................................... (2017
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות ,רונן פוליאק )234 ................................................. (2017
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי ,גיל לימון )250 ........................................... (2016
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון :ניתוח כמותי והשוואתי ,קרן וינשל-מרגל
)234 .................................................................................................................(2016
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי ,שרון שקרג'י
)200 .................................................................................................................(2014
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני ,רפעאת עזאם )350 ................................... (2013
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת ,לילך לוריא )236 ..........................................(2013
אפליה גזעית ,מאזן האימה ואנטישמיות ,עפרה פריזל )מכון סאקר350 ........................ (2011 ,
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים ,מיכל שור-עופרי )מכון סאקר350 ................... (2011 ,
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי ,הילי מורדיק-אבן חן )מכון סאקר348 ..................... (2010 ,
יצחק אנגלרד פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )יהלום ,2013 ,כולל עידכון 1053 ............... (2016
שי פרבר ידיד בית המשפט )נבו200 ......................................................................... (2018 ,
גיל שפטל האחריות הקפידה במשפט הפלילי )נבו275 ............................................... (2018 ,
אלקנה ליסט המניע במשפט הפלילי )אונ' בר אילן ,נבו250 ........................................ (2018 ,
בריכהו ליפשיץ החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה )מכון סאקר ,נבו,
275 ....................................................................................................................... (2018
אלון גילדין דיור בר-השגה במשפט )375 ................................................................... (2018
ספר דורית ביניש )קרן אזולאי ,איתי בר-סימן-טוב ,אהרן ברק ,שחר ליפשיץ עורכים,
375 .................................................................................................................. (2018
אורי גורן בוררות )750 .............................................................................................(2018
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אבי פרידמן מס ערך מוסף :החוק וההלכה )מהדורה שלישית ,בהשתתפות גל גרינברג ,רו"ח
ומשפטן900 .................................................................................................... (2018 ,
מיגל דויטש דיני המחאת חיובים )650 ....................................................................... (2018
אביאל פלינט וחגי ויניצקי תובענות ייצוגיות )880 ....................................................... (2017
ספר אדמונד לוי )אוהד גורדון עורך300 ................................................................... (2017 ,
רעות שמר בגס מעסיקים גדולים בדיני עבודה )325 ..................................................... (2017
יהודית קורן עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית )175 ...................................... (2017
אהרן ברק מבחר כתבים )כרכים ג-ד600 ................................................................... (2017 ,
ספר שטרסברג-כהן )אהרן ברק ,יצחק זמיר ,אבנר כהן ,מורן סבוראי ואלעד עפארי עורכים,
450 .................................................................................................................. (2017
ספר מרדכי )מוטה( קרמניצר )אריאל בנדור ,חאלד גנאים ,אילן סבן עורכים300 ............ (2017 ,
מהות הספק הסביר ,דורון מנשה ואיל גרונר )350 ........................................................(2017
התביעה הקטנה ,טל חבקין ויגאל נמרודי )580 ........................................................... (2017
דיני זכויות האדם בישראל ,ברק מדינה )780 .............................................................. (2016
סדר דין מהיר בבית משפט השלום ,מנחם )מריו( קליין ואביעד איגרא )מהדורה 200 ... (2016 ,3
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות ,עפר שפיר )מהדורה  ,3כרכים א+ב1,400 ..... (2016 ,
חוק החברות ,יוסף גרוס )מהדורה  ,5כרכים א+ב875 ................................................ (2016 ,
השיתוף הזוגי ,שחר ליפשיץ )450 ............................................................................. (2016
חוק-יסוד :מקרקעי ישראל ,חיים זנדברג )פירוש לחוקי היסוד ,י' זמיר עורך350 ............ (2016 ,
רצח ילדים בידי הוריהם ,לימור עציוני )350 ............................................................... (2016
איזון עדין – מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי :בין זכויות האישה לזכויות
העובר ,פנינה ליפשיץ-אבירם )175 ...................................................................... (2016
ספר סטיב אדלר )עורכים י' אליאסוף ,נ' ארד ,א' ברק-אוסוסקין ,ג' דוידוב ,ס' דוידוב-מוטולה,
א' חלד ,ג' מונדלק300 ...................................................................................... (2016 ,
זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית )עורכים עינב מורגנשטרן,
יניב לושינסקי ,אלון הראל400 ........................................................................... (2016 ,
משפט בינלאומי ,רובי סיבל ויעל רונן )מהדורה 234 ............................................... (2016 ,3
חקירה פלילית במרחב הסייבר ,חיים ויסמונסקי )400 ................................................. (2016
חובות אמון בדין הישראלי )עורכים רות פלאטו-שנער ויהושע )שוקי( שגב250 .............(2016 ,
קניין רוחני :עיונים בינתחומיים )בעריכת מרים ביטון וליאור זמר350 .......................... (2015 ,
סדר דין אזרחי ,אורי גורן )מהד' 975 .................................................................... (2015 ,12
דיני תכנון ובניה ,שרית דנה ושלום זינגר )1,450 ......................................................... (2015
ספר אריה לפידות )בעריכת דוד גליקסברג350 .......................................................... (2015 ,
ספר יוסף גרוס – מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי )עורכים :אהרן ברק ,יצחק זמיר ,דוד
ליבאי400 ........................................................................................................ (2015 ,
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אפוטרופסות הלכה ומעשה ,משה בן דוד )480 ........................................................... (2015
טעות בחוק הפלילי ,אלעד רום )200 ..........................................................................(2015
ההליך האזרחי ,יששכר רוזן-צבי )750 ....................................................................... (2015
ספר אליהו מצא )עורכים א' ברק ,א' פרוקצ'יה ,ש' חנס ,ר' גלעדי450 .......................... (2015 ,
מזונות :הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל ,ורדה שוורץ )280 ................................... (2014
התיישנות ,טל חבקין )600 ....................................................................................... (2014
מעמדה החוקתי של זכות השביתה ,ניר גנאינסקי )250 ................................................. (2014
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות,
גרשון גונטבניק )300 .......................................................................................... (2014
המשפט החקלאי בישראל ,ורד דשא )570 .................................................................. (2014
סדקים באקדמיה ,א' רובינשטיין ,י' פשה )79 ..............................................................(2014
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי ,רוני רוזנברג )300 ................................................. (2014
דיני קנסות – מחקר במשפט התלמוד ,עמיחי רדזינר )מכון סאקר175 ........................... (2014 ,
עברת הגנבה ,אסף הרדוף )200 ................................................................................. (2014
דיני שלטון מקומי – הווה ועתיד ,שלום זינגר )450 ..................................................... (2013
בריאות ומשפט ,אמנון כרמי )מהדורה  ,2מוחמד ס .ותד עורך1650 ............................. (2013 ,
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה ,טנה שפניץ )400 ................................... (2013
משפט בין-לאומי פרטי ,סיליה וסרשטיין פסברג )1350 ............................................... (2013
סוגיות בסדר דין אזרחי ,אורי גורן )מהד' 975 ...................................................... (2013 ,11
ספר לבונטין – מאמרים במשפט לכבודו של אביגדור לבונטין )מכון סאקר250 ............ (2013 ,
מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי ,יניב ואקי )450 .............................. (2013
קניין רוחני בעבודה :תיאוריה ,מעשה ומשפט משווה ,שלומית ינסקי רביד )480 ............ (2013
משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה עצמית ,נחמיה אבנרי )400 ...................... (2013
נזיקין ,אוריאל פורת )מכון סאקר ,כרך א750 ............................................................ (2013 ,
החינוך החרדי בישראל :בין משפט ,תרבות ופוליטיקה ,לטם פרי חזן )מכון סאקר250 .. (2013 ,
הערעור האזרחי ,חמי בן-נון ,טלי חבקין )מהדורה 750 ........................................... (2013 ,3
הבראת חברות ,יחיאל בהט )650 ............................................................................. (2013
תאונות פח ושיבוב רכב ,עדי סומך )585 ................................................................... (2013
ספר אור – מאמרים לכבודו של השופט תאודור אור )500 ........................................... (2013
ספר שלמה לוין )מכון סאקר300 ............................................................................ (2013 ,
משפט בינלאומי ,רובי סיבל )מהדורה שנייה ,מכון סאקר236 ............................................. (2010 ,
הגישה הכלכלית למשפט ,עורך :אוריאל פרוקצ'יה )מכון סאקר700 ............................. (2012 ,
ספר אליקה ברק-אוסוסקין )מכון סאקר300 ............................................................. (2012 ,
חוק זכות יוצרים ,תמיר אפורי )700 .......................................................................... (2012
תאגידי מים וביוב ,עפר שפיר ,נטלי שמואלי מעודי )700 ............................................. (2012
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קולו הזך של הפיקולו ,דוד זכריה )מכון סאקר120 .................................................... (2012 ,
אסטרטגיות שיטור-סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק ,עמיקם הרפז )מכון סאקר200 (2012 ,
דיני נזיקין – גבולות האחריות ,פרופ' ישראל גלעד )שני כרכים ,מכון סאקר1200 .......... (2012 ,
תאונות עבודה ומחלות מקצוע ,ליאור טומשין ,גלעד מרקמן וניר גנאינסקי )700 ............ (2011
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה ,אסף זגורי ואברהם זגורי )700 ...................................... (2011
 ,2005גיל עשת )480 .............. (2011הטמעת תיקון  39לחוק העונשין בפסיקה בישראל 2005-1995
תביעות נזיקין סביבתיות ,בעז שנור )400 .................................................................. (2011
המעצר :שלילת החירות בטרם הכרעת דין ,רינת קיטאי סנג'רו )350 ............................. (2011
ספר גבריאל בך ,עורכים :דוד האן ,דנה כהן-לקח ,מיכאל בך )300 ............................... (2011
סעדים עצמיים חוזיים ,מאיה לקשטיין )450 .............................................................. (2011
ראיות במשפט העברי ,שמשון אטינגר )מכון סאקר290 ............................................. (2011 ,
מרחב פרטי :הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה ,מיכאל בירנהק )400 .................... (2010
הפשע המקוון ,אסף הרדוף )450 .............................................................................. (2010
משפט ,חברה ותרבות – קהילות מגודרות )אונ' תל אביב150 ..................................... (2010 ,
ספר אליהו הרנון – מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי ,בעריכת ענת הורוויץ,
מרדכי קרמניצר )מכון סאקר480 ........................................................................ (2010 ,
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי ,יובל סיני )מכון סאקר480 .......................... (2010 ,
ספר ברק – עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק )מכון סאקר500 ....................... (2010 ,
סדר דין מהיר ,מנחם קליין )מהדורה 250 .............................................................. (2010 ,2
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט ,עמי קובו )580 ..................................................(2009
המרמה הפלילית ,מרדכי קרמניצר )185 .....................................................................(2009
דיני בעלי חיים ,גיל יוחננוף )380 ............................................................................ (2009
גילוי עריות ,לימור עציוני )450 ............................................................................... (2009
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט ,יצחק יערי ,דורון תמיר )680 .................................. (2009
יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים ,בעריכת מיכאל בירנהק וגיא פסח )680 ....... (2009
קניין רוחני – קובץ חקיקה )66 ................................................................................ (2009
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם ,בלהה כהנא )550 ............................................. (2009
ספר דליה דורנר ) ..............................................................................................(2009אזל
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל ,שחר קטוביץ )350 ............................................ (2009
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-נילי קרקו-אייל )580 ...... (2008
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקים ,בעריכת מיכל גל ומנחם פרלמן )580 ... (2008
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי ,זאב סגל ,לילך ליטור )285 ............................................. (2008
עיוות דין בהליך פלילי ,עופר גוט )385 ..................................................................... (2008
ספר דניאל – עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן ,בעריכת נילי כהן ועופר גרוסקופף
)880 ................................................................................................................ (2008
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משפט ,חברה ותרבות – העצמה במשפט )אונ' תל אביב150 ...................................... (2008 ,
האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים – ניתוח כלכלי התנהגותי ,מאור אבן חן )480 ..... (2008
אכיפה סלקטיבית ,מיכל טמיר )485 .......................................................................... (2008
ספר אורי קיטאי ,ספר מאמרים בעריכת בועז סנג'רו )175 ............................................ (2007
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם ,ספר מאמרים בעריכת דפנה ברק-ארז )250 .................... (2007
מחאה וחמאה ,מנחם הופנונג )60 ........................................................................... (2006
ארועי מס ,יוסף אדרעי )590 .................................................................................... (2006
ביורוקרטיה כפוליטיקה ,דינה זילבר )165 ................................................................. (2006
אגרות והיטלי פיתוח ,עופר שפיר )מהדורה שנייה900 ............................................... (2005 ,
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים ,אורית פישמן אפורי )680 .................................... (2005
משפט ופסיכיאטריה – אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו ,יעקב בזק )680 ................ (2005
הידועים בציבור ,שחר ליפשיץ )600 ........................................................................ (2005
מישכון זכויות ,נינה זלצמן ,עופר גרוסקופף )980 ...................................................... (2005
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות ,יגאל מרזל )180 ............................................. (2004
מאבקה של דמוקרטיה בטרור ,עמנואל גרוס )680 ...................................................... (2004
שחרור מוקדם ממאסר ,אלי שרון )480 ..................................................................... (2003
הגירה וחטיפות ילדים ,שמואל מורן ,אלון עמירן ,הדרה בר )480 ..................................(2003
מעמד הצרכן במשפט – ארנה דויטש 390 ...........................................................................
אחריות למוצרים פגומים :ברירת הדין ,איילת בן-עזר )580 ......................................... (2003
הזכות לחינוך ,יורם רבין )385 .................................................................................. (2002
מבחר כתבים – חיים כהן ,אהרן ברק ,רות גביזון )עורכים( )250 ................................... (2001
זכויות נאשמים :הזכות למשפט נפרד ,חיה זנברג )385 ................................................ (2001
ועדות חקירה ממלכתיות ,אביגדור קלגסבלד )750 ...................................................... (2001
הפרת אמונים בתאגיד ,יובל קרניאל )790 .................................................................. (2001
התאמת חוזים בנסיבות משתנות ,דוד רונן )590 .......................................................... (2001
הגנה עצמית במשפט הפלילי ,בועז סנג'רו 590 ....................................................................
אמנות הפרקליטות )כרך א( ,יוסף בן-אור ,יונתן משייקר ) ...................................... (1995אזל
אמנות הפרקליטות )כרך ב( ,יוסף בן-אור ,יונתן משייקר )117 ...................................... (2000
אמנות הפרקליטות )כרך ג( ,יוסף בן-אור )117 ........................................................... (2002
חוזים אחידים ,ורדה לוסטהויז ,טנה שפנץ )175 ......................................................... (1994
ישראל ,בטחון המדינה מול שלטון החוק ,מנחם הופנונג )מהדורה שנייה85 ............... (2001 ,
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טופס הזמנה
אני מזמין/נה בזאת את הספר:

__________________
מחיר הספר ___

 ₪כולל מע"מ ודמי משלוח

כרטיס אשראי :ויזה/ישראכרט

שנה

חודש
ספרות בגב הכרטיס__________

שם בעל/ת הכרטיס___________________________ ת"ז__________________
או ,מצורפת בזאת המחאה בסך ______________ ש"ח לפקודת נב ֹו הוצאה לאור בע"מ
המחאה  ______________ #חשבון__________ בנק _______ סניף __________
שם__________________________ כתובת ___________________________
ת"ד_________ יישוב ____________________________ מיקוד ___________
טל'________________ פקס'________________ E-Mail

_________________
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