
 אלון הוצאה לאור 
 והפצת ספרי חוק ומשפט

 6256022-02* פקס'  5470333-02טל'  

 

 
 עו"ד יקר/ה,

קטלוג זה מכיל את כל הספרים החשובים והחדשים שיצאו במהלך השנה, נשמח לספק גם 
 ..ספרים שאינם מצויים בקטלוג, לנוחיותך רשימת הספרים מסודרת לפי סדר הא' ב'

 .20.12.17ם משתתפים במבצע נס חנוכה ומחירם תקף עד לתאריך הספרים במסומנים באדו
ו/או עד  31.12.17המחירים המצויים בקטלוג כוללים מע"מ, מחירי המבצע תקפים עד לתאריך 

  גמר המלאי.
 

 שם סופר/ת שנת ההוצאה שם פריט 
מחיר 
 קטלוגי

מחיר 
לאחר 
 הנחה

  ₪ 99  ₪ 690 חיים נועם 2010 ספר -אגודות שיתופיות   .1

  ₪ 400  ₪ 590 חיים נועם 2010 אוגדן –אגודות שיתופיות   .2

  ₪ 1330  ₪ 1400 עופר שפיר 2016 חדש!!  - 3מהד' -אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות  .3

  ₪ 400  ₪ 1400 עופר שפיר 1998 יד שניה –1מהד' -אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות  .4

  ₪ 99  ₪ 350 מיה פנחסי 2017 משטרת ישראל( אוגדן כיס תעבורה )במפרט של   .5

  ₪ 230  ₪ 300 מיה פנחסי 2017 אוגדן כיס פלילי )במפרט של משטרת ישראל(    .6

  ₪ 234 ₪ 410 בן אור,מישיקר,לובט 1995-2002 החלקים 2-המחיר ל –, ב' , ג' )חלק א' אזל(  חלק  –אומנות הפרקליטות   .7

  ₪ 400  ₪ 800 אנג'ל, פאל 2013 יד שניה –אחריות בשל תאונות הלכה למעשה   .8

  ₪ 500  ₪ 600 דר' שרה בן ארצי 2012 אחריות המגשר   .9

 ₪ 560 ₪ 600 איילת בן עזר 2003 אחריות למוצרים פגומים:ברירת הדין  .10

  ₪ 222  ₪ 234 מרגל-קרן וינשל 2016 העליון:ניתוח כמותי והשוואתיאידיאולוגיה וחוק בפסיקת בימ"ש   .11

  ₪ 669  ₪ 790 אורלנד-דרורי וירז'נסקי 2015  אינטרנט במשפט המסחרי  .12

  ₪ 99  ₪ 790 דמארי בריצמן 2003 איסור הלבנת הון  .13

 ₪ 480 ₪ 600 מיכל טמיר 2008 אכיפה סלקטיבית  .14

  ₪ 332  ₪ 350 סיני-עופר טור 2017 ם חדשים(ות עוקבות בדיני פטנטים )אופקיאאמצ  .15

  ₪ 200  ₪ 220 עמיקם הרפז 2012 סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק-אסטרטגיות שיטור  .16

  ₪ 455  ₪ 480 משה בן דוד 2015 אפוטרופסות הלכה ומעשה   .17

  ₪ 330  ₪ 350 עפרה פריזל 2011 אפליה גזעית מאזן אימה ואנטישמיות  .18

 ₪ 285 ₪ 330 סגל, ליטור 2008 סיביזם שיפוטיאקטיביזם ופ  .19

  ₪ 78  ₪ 94 גביזון, קרמניצר,דותן 1999 אקטיביזם שיפוטי:בעד ונגד  .20

 ₪ 560 ₪ 600 יוסף אדרעי 2006 ארועי מס  .21

 



  ₪ 380  ₪ 460 עדי אזר 1999 אשמה פזיזות ורשלנות במשפט הפלילי   .22

 ₪ 400 ₪ 772 שורץ יצחק 2017 תעבורה on-lineאתר אינטרנט   .23

 ₪ 400 ₪ 690 גיא אשכנזי 2015 מבחר חוזים הניתנים לעריכה-דוגמאות חוזים וכתבי טענות אתר אינטרנט  .24

  ₪ 78  ₪ 90 שרגא פ.בירן 2000 בדמעה יקצורו  .25

 ₪ 1695 ₪ 2200 אוטולנגי 2008 כרכים 2 –בוררות   .26

  ₪ 120  ₪ 380 סמדר אוטולנגי 1976 יד שניה –בוררות דין ונוהל   .27

  ₪ 250  ₪ 690 גולדברג 2004 יד שניה –בטיחות בעבודה   .28

  ₪ 300  ₪ 1150 גולדברג 2004 יד שניה -כרכים 2 –בטחון סוציאלי   .29

  ₪ 99  ₪ 350 אלון ברנר 2001 ספר –ביטוח   .30

  ₪ 530  ₪ 690 מ.יפרח, ר. חרל"פ 2005 ביטוח  .31

  ₪ 300  ₪ 070 ירון אליאס 2002 יד שניה –כרכים( 2) 1מהד'  –ביטוח   .32

  ₪ 500  ₪ 900 ירון אליאס 2011 יד שניה –כרכים(  2) 2מהד'  –ביטוח   .33

  ₪ 1230  ₪ 1890 ירון אליאס 2016 חדש !! – 3מהד'  –ביטוח   .34

  ₪ 99  ₪ 350 מיה פנחסי 2017 חוק ותקנות  –ביטוח לאומי   .35

 ₪ 99 ₪ 590 יעקב דוידוביץ 2009 ביטוח מנהלים בראי דיני עבודה והביטוח  .36

  ₪ 280  ₪ 300 רוני רוזנברג 2014 בין מעשה למחדל במשפט הפלילי   .37

  ₪ 156  ₪ 165 דינה זילבר 2006 בירוקרטיה כפוליטיקה  .38

  ₪ 470  ₪ 585 אליענה רובין בלייר 2004 בית הדין לעבודה סמכות וסדרי דין  .39

 ₪ 650 ₪ 507 גריידי אבישי 2010 5+תוס' סמכויות וסדרי דין  בית משפט למשפחה  .40

  ₪ 1600  ₪ 1650 אמנון כרמי 2013 כרכים( 2)  2מהדורה  –בריאות ומשפט   .41

 ₪ 300 ₪ 600 אורי גורן 2008 יד שניה – בתי משפט מינהליים  .42

  ₪ 575  ₪ 720 עוז כהן 2015 בתים משותפים   .43

  ₪ 200  ₪ 320 דוד גליקסברג 1990 יד שניה-גבולות תכנון המס  .44

  ₪ 600  ₪ 750 ישראל שמעוני 2016 יד שניה –יים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שפוט-גופים מעין  .45

 ₪ 430 ₪ 600 לימור עציוני 2009 גילוי עריות  .46

  ₪ 600 ₪ 890 אשכנזי 2013 2016+ אתר אינטרנט 7אוגדנים + תוס'  4דוגמאות חוזים   .47

  ₪ 300  ₪ 690 סמארלי 2007 יד שניה – 5דין משפחה + תוס' -דוגמאות כתבי בי  .48

 ₪ 550 ₪ 580 נילי קרקו אייל 2008 1996-דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה התשנ"ו  .49

  ₪ 665  ₪ 700 זגורי  2011 דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה  .50

 ₪ 99 ₪ 603 דיוויס יונתן 1999 דין ופסיקה במשפט הרפואי  .51

  ₪ 99  ₪ 990 שנהב 2004 דיני הפיטורים בישראל   .52

  ₪ 580  ₪ 780 צבי פרייזלר 2012 דיני חינוך בתי ספר ואזרחות  .53

  ₪ 180  ₪ 330 רות בן ישראל 2002 כרך ד' )שביתות והשבתות, זכויות עובדים בשינויים מבניים( –דיני עבודה   .54



  ₪ 200  ₪ 400 צבי פרייזלר 2004 יד שניה –דיני כבאות   .55

 ₪ 450 ₪ 520 מאור אבן חן 2008 ניתוח כלכלי התנהגותי-האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים  .56

  ₪ 250  ₪ 690 אברהם זר 2001 יד שניה –חבותם המקצועית  -הבנקים  .57

  ₪ 620  ₪ 650 יחיאל בהט 2013 הבראת חברות   .58

 ₪ 460 ₪ 480 מורן, עמירן, בר 2003 חטיפות ילדיםהגירה ו  .59

  ₪ 680  ₪ 800 אוריאל פרוקצ'יה 2012 הגישה הכלכלית למשפט  .60

 ₪ 560  ₪ 590 ישגב נקדימון 2009 2מה'  –הגנה מן הצדק   .61

 ₪ 560 ₪ 585 בועז סנג'רו 2009 הגנה עצמית במשפט הפלילי  .62

  ₪ 99  ₪ 690 משה ויסמן 2007 הגנות בדיני נזיקין  .63

  ₪ 690  ₪ 790 דן חי 2006 יד שניה –ההגנה על הפרטיות בישראל   .64

  ₪ 712  ₪ 750 יששכר רוזן צבי 2015 ההליך האזרחי   .65

  ₪ 350  ₪ 398 גל הררי 2013 ההצעה במכרז  .66

  ₪ 200  ₪ 690 שירלי דגן 2000  יד שניה –כרכים  2 –הוצאה לפועל   .67

 ₪ 1400 ₪ 1750 דוד בר אופיר 2017 (1/17)תוס'  אוגדנים( 3)  12תוס' + הליכים והלכות הוצל"פ   .68

 ₪ 360 ₪ 385 יורם רבין 2009 הזכות לחינוך  .69

 ₪ 99 ₪ 580 אהובה טיכו 2005 החולה הסופני  .70

  ₪ 230  ₪ 260 שלמה לוין 1979 החוק נחלת הכלל  .71

  ₪ 230  ₪ 250 לטם פרי חזן 2013 החינוך החרדי בישראל:בין משפט, תרבות ופולטיקה   .72

  ₪ 456  ₪ 480 גיל עשת 2011 1995-2005לחוק העונשין בפסיקה  39הטמעת תיקון   .73

 ₪ 580 ₪ 600 שחר ליפשיץ 2005 בראי התיאוריה אזרחית של דיני המשפחה הידועים בציבור  .74

 ₪ 660 ₪ 685 אורית פישמן אפורי 2005 היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים  .75

  ₪ 99  ₪ 990 שנהב 2006 וריןהליך השימוע לפני פיט  .76

  ₪ 237  ₪ 250 גיל לימון 2016 המאבק בטרור בראי המשפט הבין לאומי )אופקים חדשים(  .77

 ₪ 300 ₪ 700 דוד קסל 2012 המדריך להליכי גירושין   .78

 ₪ 380 ₪ 480 אריה לית 1999 המדריך לנוטריון   .79

  ₪ 370  ₪ 420 ליאורה לבנשטיין 2010 המדריך לניהול משרד עו"ד  .80

  ₪ 120  ₪ 350 משה זילברג 1967 יד שניה –מילואים והשלמות -המעמד האישי בישראל  .81

  ₪ 250  ₪ 600 עמוס זמיר 1997 יד שניה –המעמד האישי חיקוקים ופסיקה   .82

  ₪ 171  ₪ 180 יגאל מרזל 2004 המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות  .83

  ₪ 335  ₪ 350 רינת קיטאי סנג'רו 2011 המעצר שלילת החירות בטרם הכרעת הדין  .84

 ₪ 180 ₪ 185 מרדכי קרמניצר 2009 המרמה הפלילית  .85

  ₪ 522  ₪ 550 רותי קמיני 2016 המרשם הפלילי  .86

  ₪ 250  ₪ 500 אריאל רוזן צבי 1990 המשפחה בישראל בין קודש לחול  .87



  ₪ 150  ₪ 400 ששי גז 1990 יד שניה –המשפט הפלילי   .88

 כל כרך  ₪ 380 מכללה למינהל  ', ד', י המשפט כרכים א  .89
 200 ₪  

  ₪ 540  ₪ 570 ורד דשא 2014 המשפט החקלאי בישראל   .90

  ₪ 99 ₪ 480 חיים נועם 1992 )חוברת( הסדרים במגזר החקלאי  .91

 ₪ 550 ₪ 600 אבישי גריידי 2009 הסכם ממון וגירושין אישור וביטול  .92

  ₪ 99  ₪ 250 רונן סטי 2008 גייישוב סכסוכים במשא ומתן היש-הסכם מנצח  .93

  ₪ 300  ₪ 420 פנינה ליפשיץ אבירם 2009 הסכמה מדעת של קטין לטיפול רפואי  .94

  ₪ 2500  ₪ 4000 פסטרנק 2017 יד שניה –( 2017) 167הסכמים קיבוציים )סט( כולל תוס'   .95

  ₪ 400  ₪ 890 יצחק זמיר 1996 יד שניה –א'+ב'   –הסמכות המינהלית   .96

  ₪ 720  ₪ 750 יצחק זמיר 2010 מהדורה חדשה מורחבת  –חלק א'  -ות המינהלית  הסמכ  .97

 ₪ 800 ₪ 850 יצחק זמיר 2011 מהדורה חדשה מורחבת –חלק ב'   –הסמכות המינהלית   .98

  ₪ 800  ₪ 850 יצחק זמיר 2014 מהדורה חדשה מורחבת -חלק ג'   –הסמכות המינהלית   .99

  ₪ 807  ₪ 850 יצחק זמיר 2017 חדש!!! – י הביקורת המשפטיתסדר -כרך ד  הסמכות המינהלית  .100

  ₪ 100  ₪ 180 יעקב בזק 1979 יד שניה –הענישה פלילית   .101

  ₪ 730  ₪ 850 חמי בן נון 2013 3מהד'  -הערעור האזרחי    .102

  ₪ 735  ₪ 790 אורן שבת 2017 חדש!!! –העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים   .103

  ₪ 120  ₪ 230 אפרת שהם 2008 ל עברייני מין בישראל ענישה או טיפול?הפיקוח ע  .104

  ₪ 350 ₪ 790 זמיר, ראבלו,שלו 1996 יד שניה - | הפירוש הקצר  .105

  ₪ 280  ₪ 300 גרשון גונטבניק 2014 הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות  .106

  ₪ 99  ₪ 058 גלברד 2006 הפרה צפויה בחוזים  .107

  ₪ 120  ₪ 351 אייל יידוב 2001 פרטיות-מבוא לשותפויות ציבוריות-הפרטת תשתיות  .108

  ₪ 400  ₪ 498 זאיד פאלח 2015 הפשע המאורגן   .109

  ₪ 435  ₪ 450 אסף הרדוף 2010 הפשע המקוון   .110

  ₪ 500  ₪ 800 רן תואר 2016 יד שניה-הקודקס המשפטי המקיף של דיני העבודה במשפט בישראל  .111

  ₪ 200  ₪ 690 איריס כהנא קסטנר 2004 יד שניה –כרכים(  2הרמת מסך )  .112

  ₪ 264  ₪ 300 טרספולסקי משה 2015 הרפורמה במיסוי דירות מגורים  .113

  ₪ 250  ₪ 490 לסקוב, שהם, כרמון 2012 היבטים פילוסופיים, פסיכולוגים וארגונים-הרשעות שווא  .114

  ₪ 450  ₪ 600 יובל סיני 2010 בריהשופט וההליך השיפוטי במשפט הע  .115

  ₪ 427  ₪ 450 שחר ליפשיץ 2016 השיתוף הזוגי  .116

  ₪ 120  ₪ 360 יצחק זמיר 1975 יד שניה –השפיטה בעניינים מינהליים   .117

 ₪ 350 ₪ 400 מיכאל קרייני 2002 השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית  .118

  ₪ 280  ₪ 290 ורון מנשהד 2017 התאוריה של דיני הראיות  .119

 ₪ 560 ₪ 585 דוד רונן 2001 התאמת חוזים בנסיבות משתנות  .120



  ₪ 551  ₪ 580 טל חבקין ויגאל נמרודי 2017 התביעה הקטנה  .121

  ₪ 570  ₪ 600 טל חבקין 2014 התיישנות   .122

  ₪ 400  ₪ 790 זלמן יהודאי 1991 )יד שניה(* -התיישנות בישראל א' + ב'    .123

 ₪ 970 ₪ 1170 פרייזלר 1998 מפתחות 7כרך אחד עם  -בבלי התלמוד ה  .124

 ₪ 670 ₪ 970 פרייזלר 2006 מפתחות 7כרך אחד עם  -התלמוד הירושלמי  .125

  ₪ 120  ₪ 374 מרדכי בן דרור 2005 התנהגות שופטים  .126

  ₪ 250  ₪ 690 אורי גורן 2001 יד שניה –תקנות סדרי הדין  -התקנות  .127

  ₪ 380  ₪ 400 דוד בר אופיר 2016 פסוקהועדות השחרורים בהלכה ה  .128

 ₪ 730 ₪ 750 אביגדור קלגסבלד 2001 ועדות חקירה ממלכתיות  .129

  ₪ 741  ₪ 780 ברק מדינה 2016 זכויות האדם בישראל  .130

  ₪ 380  ₪ 400 מורגנשטרן,לושינסקי,הראל 2016 זכויות הקהילה הגאה בישראל  .131

  ₪ 250  ₪ 450 רקיסנ 2000 יד שניה – 1זכויות יוצרים + תוס'   .132

 ₪ 1700 ₪ 2200 פריזנטי 2008 (2008זכויות יוצרים א' + ב' + ג' )מהד'   .133

 ₪ 360 ₪ 385 חיה זנברג 2001 זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד  .134

 ₪ 120 ₪ 298 בר אופיר 2009 בהלכה הפסוקה זכויות נפגעי עבירה  .135

  ₪ 670  ₪ 700 תמיר אפורי 2012 זכות יוצרים  .136

  ₪ 1000  ₪ 1800 מיכאל צנטלר 1997 יד שניה –כרכים(  10ות לפיצויי נפגעי תאונות דרכים )חב  .137

  ₪ 99  ₪ 790 ויסמן משה 2005 חבות מעבידים   .138

 ₪ 530 ₪ 550 בלהה כהנא 2009 חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם  .139

  ₪ 250  ₪ 690 אברהם פלמן 1975 יד שניה –חברות בישראל להלכה ולמעשה   .140

 ₪ 400 ₪ 900 אירית חביב סגל 2007 חלק א' –חברות   .141

 ₪ 99 ₪ 592 אירית חביב סגל 2004 חלק ב' –חברות   .142

  ₪ 237  ₪ 250 שנער, שגב-פלאטו 2016 חובות אמון בדין הישראלי  .143

  ₪ 300  ₪ 390 שחר ולר 2002 חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח  .144

  ₪ 250  ₪ 690 מור-נרקיס 2007 יד שניה –' סדרי דין  כרך ג –חובות החלות על הבנקים   .145

 ₪ 163 ₪ 175 לוסטהויז , שפנץ 1994 חוזים אחידים  .146

  ₪ 845  ₪ 900 גבריאלה שלו 2009 התרופות –חוזים   .147

  ₪ 830  ₪ 875 יוסף גרוס 2016 חדש!!! – 5מהד'  -כרכים( 2חוק החברות החדש )  .148

 ₪ 250 ₪ 850 ולר שחר 2007 יד שניה –חוק חוזה ביטוח חלק ב'   .149

  ₪ 332  ₪ 350 חיים זנדברג 2016 חוק יסוד: מקרקעי ישראל  .150

  ₪ 180  ₪ 250 אליהו ברלינסקי 1988 יד שניה –חוקי השקעות הון   .151

  ₪ 400  ₪ 790 פרידמן 1994 * יד שניה –חיובים   .152

  ₪ 285  ₪ 300 ישגב נקדימון 2013 חיסיון עיתונאי  .153



  ₪ 780  ₪ 820 ה אבניאלידפנ 2013 חסינות  .154

  ₪ 380  ₪ 400 חיים ויסמונסקי 2016 חקירה פלילית במרחב הסייבר  .155

  ₪ 120  ₪ 350 נתנאל ר.בושרי 2013 טובת הקטין סוגיות נבחרות  .156

  ₪ 320  ₪ 348 הילי מורדיק אבן חן 2010 לאומי הומניטרי-טרור ומשפט בין  .157

 ₪ 650 ₪ 680 בירהנק, פסח 2009 קריאות בחוק זכות יוצרים-יוצרים זכויות  .158

  ₪ 200  ₪ 400 צבי-אריאל רוזן 1982 יד שניה –יחסי ממון בין בני זוג   .159

  ₪ 300  ₪ 1495 פלג 2001 * יד שניה –יסודות והלכות בדיני תעבורה   .160

  ₪ 300  ₪ 1495 קראוס 2004 יד שניה – 11אוגדנים + תוס'  4 –ירושה ועיזבון   .161

  ₪ 350  ₪ 1400 קראוס 2007 * יד שניה – 14אוגדנים + תוס'  4 –ירושה ועיזבון   .162

 ₪ 1420 ₪ 1600 קראוס 2015 28כרכים + תוס'  7 – ועיזבון ירושה  .163

  ₪ 475  ₪ 500 אהרון ברק 2014 הזכות החוקתית והגבלותיה א'+ב' -כבוד האדם  .164

  ₪ 250  ₪ 690 גפני 1994 יד שניה –כינוס נכסים   .165

  ₪ 120  ₪ 160 שחר אלדר 2009 י אדם לביצוע עבירות והנהגת ארגוני פשיעהשימוש בבנ-כלי אדם  .166

  ₪ 200  ₪ 230 שרון שקרג'י 2014 כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי  .167

 ₪ 99 ₪ 580 אריאל צמח 2001 כשירות עבריין לכהן כנבחר ציבור  .168

  ₪ 250  ₪ 380 גנאים, קרמניצר, שנור 2005 יד שניה –לשון הרע   .169

  ₪ 550  ₪ 690 אורי שנהר 1997 יד שניה –לשון הרע   .170

  ₪ 660  ₪ 680 פרופ' עמנואל גרוס 2010 מאבקה של דמוקרטיה בטרור  .171

  ₪ 150  ₪ 280 מכללת נתניה 2000 יד שניה –כרך א'  –מאזני משפט   .172

  ₪ 570  ₪ 600 אהרון ברק 2017 כרכים( 2מבחר כתבים )  .173

 ₪ 650 ₪ 690 אהרן ברק 2000 כרכים( 2מבחר כתבים )   .174

 ₪ 234 ₪ 250 ברק,גביזון 2000 חיים כהן-מבחר כתבים  .175

  ₪ 460  ₪ 480 מרדכי קרמניצר 2010 מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי / ספר אליהו הרנון   .176

  ₪ 470  ₪ 610 אורלנד-דרורי ,וירז'נסקי 2013 מדגמים ועיצוב תעשייתי  .177

  ₪ 332  ₪ 350 מנשה ואיל גרונר ןדורו 2017 מהות הספק הסביר  .178

 ₪ 750 ₪ 790 גריידי אבישי 2016 7מזונות אשה+תוס'   .179

  ₪ 265  ₪ 280 ורדה שוורץ 2014 מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל  .180

 ₪ 750 ₪ 790 גריידי / שלם 2016 5מזונות ילדים + תוס'   .181

 ₪ 99 ₪ 220 הלל חבשוש 2003 ים חיובי הוריםמזונות ילד  .182

 ₪ 770 ₪ 900 אהרון ברק 2010 מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה   .183

  ₪ 100  ₪ 150 מנחם כהן 1991 יד שניה –מיסוי מהנדסים   .184

  ₪ 180  ₪ 320 אדרעי יוסף 1992 יד שניה –מיסוי פעילות בינלאומית   .185

  ₪ 100  ₪ 250 אהרן נמדר 1985 יד שניה – ות, רווחי הוןמס הכנסה,חבר–מיסים   .186

  ₪ 100  ₪ 250 אהרן נמדר 1986 יד שניה  –מס שבח ורכישה  –מיסים   .187



 ₪ 960 ₪ 1480 זלצמן נינה 2005 זכויות מישכון   .188

  ₪ 50  ₪ 117 אריה גורמן 1995 יד שניה – 1995מכרזים בישראל בשנת   .189

  ₪ 99  ₪ 400 נהבש 1997 קובץ פסיקה –מכרזים   .190

  ₪ 58  ₪ 70 נסים שלם 2009 ממזר של שופט  .191

 ₪ 300 ₪ 900 אמנון רפאל 2010 יד שניה –מס הכנסה כרך א   .192

  ₪ 300  ₪ 900 אמנון רפאל 2014 יד שניה –מס הכנסה כרך ב   .193

  ₪ 855  ₪ 900 אבי פרידמן 2017 חדש!! – 3מהד'  –מס ערך מוסף החוק וההלכה   .194

  ₪ 300  ₪ 480 אהרון נמדר  2012 יד שניה –הפטור לדירת מגורים  -עין מס שבח מקרק  .195

  ₪ 200  ₪ 250 אוגוסטו י.לוי 1969 יד שניה –מסות על חוק ומשפט   .196

  ₪ 428  ₪ 450 יניב ואקי 2013 גמישות ההוכחה בדין הפלילי -מעבר לספק סביר  .197

 ₪ 370 ₪ 390 ארנה דויטש 2006 מעמד הצרכן במשפט  .198

  ₪ 237  ₪ 250 ניר גנאינסקי 2014 מעמדה החוקתי של זכות השביתה  .199

  ₪ 308  ₪ 325 רעות שמר בגס 2017 חדש!! –מעסיקים גדולים בדיני עבודה   .200

  ₪ 200  ₪ 460 דוד ליבאי 1978 יד שניה –מעצר ושחרור   .201

  ₪ 99 ₪ 1170 נח צבי 1999 כרכים 2 –מעצר ושחרור   .202

  ₪ 150  ₪ 184 חנוך דגן 1999 יד שניה –רטי ללאומי מקרקעין בישראל : בין הפ  .203

  ₪ 380  ₪ 400 מיכאל בירנהק 2010 מרחב פרטי:הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה  .204

  ₪ 222  ₪ 234 רובי סיבל 2016 חדש!! – 3מהד'  –משפט בינלאומי   .205

  ₪ 1280  ₪ 1350 סיליה וסרשטיין פסברג 2013 כרכים 2 -משפט בין לאומי פרטי    .206

  ₪ 500  ₪ 1170 אלמליח 2002 יד שניה –כרכים  4 -משפט הירושה בארץ ובעולם  .207

  ₪ 380  ₪ 400 נחמיה אבנרי 2013 שלטון עצמי מקומי וחקיקה עצמית-משפט המקום  .208

 ₪ 110 ₪ 210 שולמית אלמוג 2007 משפט וספרות בעידן דיגיטלי  .209

 ₪ 503 אונ' תל אביב 2010 יג'-משפט ועסקים כרך ט'  .210
250 ₪ 

 לכרך

 ₪ 565 ₪ 600 אסף י.טויב 2007 משפט ופסיכאיטריה ובריאות הנפש  .211

 ₪ 660 ₪ 900 יעקב בזק 2005 אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו-משפט ופסיכיאטריה  .212

  ₪ 120  ₪ 295 ד"ר שליט"א 2010 אמרות ומושגים בלטינית-משפט וצדק  .213

  ₪ 265  ₪ 028 ברוך ברכה 1997 כרך א' –משפט מינהלי   .214

  ₪ 300  ₪ 500 ברוך ברכה 1997 * יד שניה –משפט מינהלי א' + ב'   .215

 ₪ 99 ₪ 350 אייל ואבי עברון 2008 משקים ונחלות חקלאיות  .216

  ₪ 280  ₪ 480 מיכאל ארדן 2000 * יד שניה –נאמנות   .217

  ₪ 250  ₪ 468 שלמה ארדמן 2000 יד שניה –נאמנות מכח הדין   .218

  ₪ 560  ₪  580 עמי קובו 2011 יים בבית המשפטנאשמים בלתי עקב  .219

  ₪ 1140  ₪ 1200 ישראל גלעד 2012 כרכים( 2גבולות האחריות ) –נזיקין   .220



  ₪ 710  ₪ 750 אוריאל פורת 2013 כרך א –נזיקין   .221

  ₪ 200  ₪ 280 אהרן נמדר 1992 יד שניה –ניהול פנקסים   .222

  ₪ 100  ₪ 180 לבונטין 1957 יד שניה –נישואין וגירושין מחוץ למדינה   .223

  ₪ 380  ₪ 400 טנה שפניץ 2013 ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה   .224

 ₪ 150 ₪ 460 קובי ורדי 2008 ניצול מיני בין מטפל למטופל  .225

 ₪ 560 ₪ 580 גל, פרלמן 2008 ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים  .226

  ₪ 250  ₪ 500 סמארלי 2011 יד שניה –ניידי -נכסי דלא  .227

 ₪ 100 ₪ 230 ביטון-יעבץ 2002 המדריך לנכים ולמשפחות הנספים )ביטוח לאומי(-נפגעי פעולות איבה  .228

  ₪ 237  ₪ 250 מנחם קליין 2010 (2סדר דין מהיר בבימ"ש השלום )מהד'   .229

  ₪ 190  ₪ 200 מנחם קליין 2016 חדש!!! –( 3סדר דין מהיר בבימ"ש השלום )מהד'   .230

 ₪ 440 ₪ 460 בר אופירדוד  2014  בהלכה הפסוקה סדר דין מקוצר  .231

  ₪ 200  ₪ 460 דוד בר אופיר 2006 * יד שניה –סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה   .232

  ₪ 300  ₪ 1200 יואל זוסמן 1973 יד שניה – 4מהד'  –סדרי הדין האזרחי   .233

  ₪ 500  ₪ 1200 ןיואל זוסמ 1988 יד שניה – 5מהד'  –סדרי הדין האזרחי   .234

  ₪ 300  ₪ 600 שלומי נרקיס 2011 יד שניה –סוגיות בבית הדין הרבני   .235

  ₪ 800  ₪ 900 דוד בר אופיר 2016 סוגיות בדיני הגנת הדייר  .236

 ₪ 99 ₪ 500 שירלי דגן 2002 1מהד'  –סוגיות בדיני נזיקין   .237

 ₪ 400 ₪ 690 אילן קמינצקי 2012 סוגיות בדיני עבודה   .238

  ₪ 200  ₪ 800 אורי גורן 2001 יד שניה –6מהד'  –ות בסדר דין אזרחי סוגי  .239

  ₪ 200  ₪ 800 אורי גורן 2005 יד שניה –8מהד'  –סוגיות בסדר דין אזרחי   .240

  ₪ 300  ₪ 800 אורי גורן 2007 יד שניה – 9מהד'  –סוגיות בסדר דין אזרחי   .241

  ₪ 350  ₪ 800 אורי גורן 2009 יד שניה – 10מהד'  –סוגיות בסדר דין אזרחי   .242

 ₪ 308 ₪ 325 שחר קטוביץ 2009 סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל  .243

 ₪ 99 ₪ 700 רכס 2002 כרכים( 2עיסוק ) סודות מסחר והגבלת  .244

  ₪ 200  ₪ 690 יצחק לובוצקי 2007 יד שניה – סיום יחסי עבודה  .245

 ₪ 99 ₪ 600 מלצר 2004 )ספר( 1מהד'  –סילוק יד במקרקעין   .246

  ₪ 200 ₪ 678 מלצר-נרקיס 2008 אוגדנים[ 2] 2מהד'  –סילוק יד במקרקעין   .247

  ₪ 250  ₪ 450 נרקיס 2000 יד שניה – 1סימני מסחר + תוס'   .248

 ₪ 1100 ₪ 1200 עמיר פרידמן 2010 3דין פסיקה ומשפט משווה מהד'  –סימני מסחר   .249

  ₪ 250  ₪ 560 אמנון כרמי 1984 יד שניה –סיעוד ומשפט   .250

  ₪ 430  ₪ 450 מאיה לקשטיין 2011 סעדים עצמיים חוזיים  .251

  ₪ 480  ₪ 500 ברק, סוקול 2013 מאמרים לכבודו של השופט תאודור אור  –ספר אור   .252

  ₪ 456  ₪ 480 הורוויץ, קרמניצר 2010 מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי-ספר אליהו הרנון  .253



  ₪ 427  ₪ 450 צ'יהברק, פרוק 2015 ספר אליהו מצא   .254

  ₪ 285  ₪ 300 מכון סאקר 2012 אוסוסקין-ספר אליקה ברק  .255

  ₪ 332  ₪ 350 דוד גליקסברג 2015 ספר אריה לפידות  .256

  ₪ 475  ₪ 500 מבחר עורכים 2010 עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק-ספר ברק  .257

 2011 ספר גבריאל בך  .258
דוד האן,דנה 

 כהן,לקח,מיכאל בך
300 ₪ 285 ₪  

  ₪ 990  ₪ 1190 צבי פרייזלר 2005 ספר דיני חקלאות, צמחים, בעלי חיים ומזון  .259

  ₪ 596  ₪ 796 צבי פרייזלר 2009 ספר דיני כבאות  .260

  ₪ 900  ₪ 1100 צבי פרייזלר 2015 ספר דיני מדינת ישראל למשפטנים שלמדו בחוץ לארץ  .261

  ₪ 670  ₪ 740 צבי פרייזלר 2016 ספר דיני מועצות אזוריות  .262

  ₪ 550  ₪ 740 צבי פרייזלר 2016 ספר דיני מועצות מקומיות  .263

  ₪ 670  ₪ 740 צבי פרייזלר  2016 ספר דיני עיריות  .264

 ₪ 850 ₪ 880 נילי כהן, גרוסקופף 2008 ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן  .265

  ₪ 598  ₪ 1981 צבי פרייזלר 2012 ספר החקיקה בבריאות, תברואה ומזון  .266

  ₪ 998  ₪ 1198 צבי פרייזלר 2015 ספר החקיקה בתכנון ובניה  .267

  ₪ 285  ₪ 300 מבחר עורכים 2017 ספר מרדכי )מוטה( קרמניצר  .268

  ₪ 427  ₪ 450 מבחר עורכים 2017 כהן-ספר שטרסברג  .269

  ₪ 280  ₪ 300 מבחר עורכים 2013 ספר שלמה לוין  .270

  ₪ 498  ₪ 698 יזלרצבי פרי 2015 ספר תקנות הבניה  .271

  ₪ 300  ₪ 790 גוטמן 2004 יד שניה –כרכים  2 –עבודה   .272

  ₪ 500  ₪ 1600 גולדברג 2012 יד שניה –כרכים  3 –עבודה   .273

  ₪ 300  ₪ 1495 גולדברג 2005 יד שניה –כרכים  3 –עבודה   .274

  ₪ 220  ₪ 236 לילך לוריא 2013 עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת   .275

 ₪ 99 ₪ 580 גבריאל הלוי 2001 בניירות ערךעבירות   .276

  ₪ 99  ₪ 400 יהושע כספי 1999 יד שנייה – 1948-1998עבירות ועבריינים בישראל   .277

  ₪ 200  ₪ 220 אסף הרדוף 2014 עברת הגנבה   .278

  ₪ 100  ₪ 140 ברכיהו ליפשיץ 1993 יד שניה –עובד וקבלן  בין קניין לבין התחייבות   .279

  ₪ 100  ₪ 140 רוזה אהרון וכפיר חיים 2004 )חוברת( יהיד שנ –עונשין   .280

 ₪ 351 ₪ 385 עופר גוט 2008 עיוות דין בהליך פלילי  .281

 ₪ 234 ₪ 280 דפנה ברק ארז 2007 עיונים במשפט מגדר ופמיניזם  .282

  ₪ 479 ₪ 500 מכון סאקר 2010 השיפוטית של אהרון ברק ועיונים בתעשיית  .283

  ₪ 300  ₪ 520 נה זלצמןני 1998 * יד שניה–עיכבון   .284

  ₪ 400  ₪ 1200 שלמה בן יוסף 2004 יד שניה –כרכים  4 –עיקולים   .285

  ₪ 190  ₪ 390 יצחק לובוצקי 1989 יד שניה –עיקרי הלכות של בית הדין הארצי לעבודה   .286



  ₪ 220  ₪ 240 קדמי יעקב 2012 חלק מקדמי וחלק א: כללי -כרך א'   –על הדין בפלילים   .287

  ₪ 220  ₪ 240 קדמי יעקב 2013 כרך ב'  )על הפגיעות ברכוש( –ין בפלילים על הד  .288

  ₪ 1135  ₪ 1500 עודד מאור, אסף דגני 2015 על כונס נכסים )כינוס נכסים בהוצל"פ ובהליכי אכיפה מנהלית(  .289

 ₪ 800 ₪ 860 קדמי יעקב 2009 כרכים  4 –על הראיות   .290

 ₪  400 ₪ 600 קדמי יעקב 2009 הליכים שלפני משפט חלקים( 2א' ) –על סדר הדין בפלילים   .291

 ₪ 400 ₪ 600 קדמי יעקב 2009 הליכים שלאחר כתב אישום חלקים( 2ב' ) –על סדר הדין בפלילים   .292

  ₪ 300  ₪ 600 קדמי יעקב 2003 יד שניה  -כרכים  3–על סדר הדין בפלילים   .293

 ₪ 190 ₪ 220 קדמי יעקב 2007 על פקודת הסמים המסוכנים  .294

  ₪ 280  ₪ 600 עפרה דרור 1997 יד שניה –עניני משפחה בעידן בית המשפט לעניני משפחה   .295

 ₪ 99 ₪ 690 סמארלי 2007 עסקאות נוגדות במקרקעין  .296

  ₪ 150  ₪ 200 אילון אורון,גדי וייסמן 2017 עצור, משטרה! המדריך הבטיחותי והמשפטי לנהג  .297

  ₪ 166  ₪ 175 יהודית קורן 2017 עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית  .298

  ₪ 831  ₪ 875 דניאל פרידמן, אלרן שפירא 2015 כרך א' –עשיית עושר ולא במשפט   .299

  ₪ 831  ₪ 875 דניאל פרידמן, אלרן שפירא 2017 (15.12 -)צפוי לצאת לאור ב חדש!! –כרך ב'  –עשיית עושר ולא במשפט   .300

  ₪ 300  ₪ 790 דפנה לוינסון זמיר 1994 יד שניה –פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון   .301

 ₪ 334 ₪ 350 מיכאל שור עופרי 2011 פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים  .302

  ₪ 250  ₪ 480 נרקיס 1999 יד שניה –פטנטים ומדגמים )מהדורה שניה(   .303

  ₪ 400  ₪ 620 אהרן נמדר  2013 יד שניה –נוי פינוי ובי  .304

  ₪ 222  ₪ 234 רונן פוליאק 2017 חדש!!! – פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות  .305

  ₪ 500  ₪ 1170 דוד קציר 1997 יד שניה –פיצויים בשל נזק גוף   .306

  ₪ 120  ₪ 300 יצחק אנגלרד 1978 יד שניה –פיצויים לנפגעי תאונות דרכים   .307

308.  
וש לחוק החוזים : חוק החוזים )חוזה לטובת אדם שלישי(,  )כריתת פיר

, )חוק הערבות(, )שליחות( )חוק המתנה(חוזה(,  )תרופות בשל הפרת חוזה(, 
 יד שניה –

  ₪ 300  ₪ 690 ג.טדסקי 

  ₪ 128  ₪ 150 יצחק זמיר 1993 יד שניה –חוק יסוד:הכנסת  –פירוש לחוקי היסוד   .309

 ₪ 560 ₪ 590 שמואל שילה 1992 כרך א' – פירוש לחוק הירושה  .310

 ₪ 350 ₪ 390 שמואל שילה 1995 כרך ב' –פירוש לחוק הירושה   .311

 ₪ 643 ₪ 690 שמואל שילה 2002 כרך ג' )ניהול מס עיזבון( –פירוש לחוק הירושה   .312

  ₪ 89  ₪ 110 חיים זנדברג  מחקר השוואתי-פיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה  .313

 ₪ 300 ₪ 600 השופט קציר 2000 יד שניה – יבית הצמדה ושיערוךפסיקת ר  .314

  ₪ 320  ₪ 375 סיליה וסרשטיין פסברג 1996 פסקים זרים במשפט הישראלי  .315

  ₪ 120  ₪ 230 עומר יעבץ 2002 מדריך לנכה ומשפחות הניספים-פעולות איבה  .316

 ₪ 710 ₪ 008 שלמה לוין 2009 סדרי דין מיוחדים בבתי המשפט-פרוצדורה אזרחית  .317

 ₪ 645 ₪ 690 אהרן ברק 1993 כרך ב' –פרשנות החקיקה  –פרשנות במשפט   .318



 ₪ 645 ₪ 690 אהרן ברק 2001 כרך ה' –פרשנות הצוואה  –פרשנות במשפט   .319

 ₪ 750 ₪ 790 אהרן ברק 2001 כרך ד' –פרשנות חוזה  –פרשנות במשפט   .320

 ₪ 645 ₪ 690 אהרן ברק 1992 כרך א' –תורת הפרשנות הכללית  –פרשנות במשפט   .321

  ₪ 1200  ₪ 2100 אהרן ברק 1992-1996 * יד שניה –פרשנות במשפט כרכים א' + ב' + ג'   .322

 ₪ 655 ₪ 690 אהרן ברק 2003 במשפט פרשנות תכליתית  .323

 ₪ 842 ₪ 990 לוין, גרוניס 2009 פשיטת רגל   .324

  ₪ 250  ₪ 870 לוין 2000 * יד שניה–פשיטת רגל   .325

  ₪ 500  ₪ 1600 קציר 2006 יד שניה –כרכים  5 -פשיטת רגל    .326

  ₪ 99  ₪ 117 יוסי דר 2000 צדק של פלנגות  .327

  ₪ 190  ₪ 490 בנימין לוינבוק 1966 יד שניה –צו מניעה   .328

  ₪ 250  ₪ 696 דוד רונן 2010 צנזורה  .329

  ₪ 300  ₪ 690 זנטי 2004 יד שניה –כרכים( 2קבלן ורוכש דירה )  .330

  ₪ 99 298 יבין רוכלי 2008 י דיןקואצ'ינג לעורכ  .331

  ₪ 230  ₪ 430 שמואל צפירה 2002 * יד שניה –קובץ נוהלי רישוי  והסדר מקרקעין   .332

  ₪ 300  ₪ 450 בית און, בר 2007 יד שניה –קובץ נוהלי רישום והסדר במקרקעין   .333

  ₪ 450  ₪ 480 שלומית ינסקי רביד 2013 קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה   .334

  ₪ 610  ₪ 645 יהושע ויסמן 2005 חלק ג' –החזקה ושימוש  –קניין   .335

  ₪ 420  ₪ 480 יהושע ויסמן 1993 כרך א' –החלק הכללי  –קניין   .336

  ₪ 350  ₪ 375 יהושע ויסמן 2014 כרך ד' –זכויות קדימה ופרקי משכון  –קניין   .337

  ₪ 350  ₪ 750 משהדוכן  1953 יד שניה  –קרקעות במדינת ישראל   .338

  ₪ 200  ₪ 890 אליהו הרנון 1985 יד שניה –חלק ראשון  –ראיות   .339

  ₪ 270 ₪ 390 שמשון אטינגר 2011 ראיות במשפט העברי   .340

  ₪ 150  ₪ 472 פריזנטי, פרידמן 2004 רבק"ה השנתון למשפט תקשורת וטכנולוגיה  .341

 ₪ 99 ₪ 500 שלי רוזמן 2012 1רכוש ממון בין בני זוג + תוס'   .342

  ₪ 180  ₪ 250 שאול קובובי 1994 יד שניה –סוגיות בתאונות עבודה -רמ"ח ושס"ה  .343

  ₪ 200  ₪ 250 שאול קובובי 2004 יד שניה –סוגיות בתאונות עבודה -רמ"ח ושס"ה  .344

  ₪ 332  ₪ 350 לימור עציוני 2016 רצח ילדים בידי הוריהם  .345

  ₪ 350  ₪ 690 וינוגרד 1998 * יד שניה –רשויות מקומיות א' + ב'    .346

 ₪ 600 ₪ 825 נירנברג-אזר 1994 רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין  .347

  ₪ 60  ₪ 80 אורית קמיר 2004 ישראליות וכבוד האדם –שאלה של כבוד   .348

  ₪ 180  ₪ 400 אהרון ברק 2004 יד שניה –שופט בחברה דמוקרטית   .349

  ₪ 660  ₪ 710 פרנקל צבי 2013 2מהד'  –שותפות בישראל   .350

 ₪ 460 ₪ 480 אלי שרון 2003 שחרור מוקדם ממאסר  .351



  ₪ 200  ₪ 400 יואל זוסמן 1967 יד שניה –שטרות   .352

 ₪ 646 ₪ 680 יערי, תמיר 2009 שטרות בפסיקת בתי המשפט  .353

  ₪ 300  ₪ 690 נורית בהט 2003 יד שניה –שיהוי ומניעה   .354

  ₪ 200  ₪ 490 אהרון ברק 1987 יד שניה –שיקול דעת שיפוטי   .355

 ₪ 120 ₪ 380 דוד בר אופיר 2008 שיקולי ענישה בעבירות מין חמורות  .356

  ₪ 690  ₪ 750 יובל אזני 2002 שיקים ללא כיסוי א' + ב'  .357

  ₪ 550  ₪ 690 יובל אזני 2002  חלק ב'–שיקים ללא כיסוי   .358

 ₪ 99 ₪ 690 יובל אזני 2001 חלק א' –שיקים ללא כיסוי   .359

  ₪ 188  ₪ 400 שלום לרנר 1990 יד שניה –שכירות נכסים   .360

  ₪ 420  ₪ 450 שלום זינגר 2013 הווה ועתיד  -שלטון מקומי  .361

  ₪ 680  ₪ 800 שפיר, מעודי 2012 תאגידי מים וביוב  .362

  ₪ 665  ₪ 700 טומשין, מרקמן, גניאסקי 2011 תאונות עבודה ומחלות מקצוע  .363

  ₪ 550  ₪ 585 עדי סומך 2013 תאונות פח ושיבוב רכב   .364

  ₪ 250  ₪ 850 אליעזר ריבלין 1995 יד שניה – 2מהד'  –תאונת הדרכים   .365

  ₪ 1000  ₪ 1053 אליעזר ריבלין 2011 4מהד'  –תאונות דרכים   .366

  ₪ 380  ₪ 400 בעז שנור 2011 תביעות נזיקין סביבתיות  .367

  ₪ 400  ₪ 879 משה ויסמן 2006 * יד שניה –תביעות רשלנות בנזיקין   .368

  ₪ 250  ₪ 690 לוטן, רז 1996 יד שניה –כרכים(  2תובענות ייצוגיות )  .369

  ₪ 836  ₪ 880 אביאל פלינט וחגי ויניצקי 2017 חדש !!! –תובענות ייצוגיות   .370

  ₪ 300  ₪ 690 ג.טדסקי 1969 יד שניה –תורת הנזיקין הכללית   .371

  ₪ 450   ₪ 560 וין שלמהל 2008 2מהד'  –מבוא ועקרונות יסוד -תורת הפרוצדורה האזרחית  .372

  ₪ 99  ₪ 690 סמארלי-נרקיס 2007 תיווך בענייני מקרקעין  .373

  ₪ 200  ₪ 1400 רויטל 2003 יד שניה –כרכים  2 –תכנון ובניה   .374

  ₪ 400  ₪ 1795 רויטל 2004 יד שניה - כרכים 3 –תכנון ובניה   .375

  ₪ 1377  ₪ 5014 שרית דנה ושלום זינגר 2015 כרכים[  2]  –תכנון ובנייה   .376

  ₪ 400  ₪ 620 אהרון נמדר 2015 יד שניה –תכניות, מוסדות והליכי תכנון כולל רפורמת הפרגולות -תכנון ובנייה  .377

  ₪ 680   ₪ 790 משה טרספולסקי 2012 2המדריך השלם + תוס' -38תמ"א   .378

 ₪ 500 ₪ 558 שורץ יצחק 2017 כרכים[ 2] 53תעבורה + תוס'   .379

  ₪ 100  ₪ 760 אילון אורון 1993 יד שניה –כות תעבורה עיקרי הל  .380

  ₪ 340  ₪ 420 שמואל ילינק 2004 תרומת איברים בתמורה  .381

  ₪ 400  ₪ 790 קציר 1991 * יד שניה –תרופות בשל הפרת חוזה במשפט א' + ב'    .382

  ₪ 475  ₪ 590 יונתן דרורי 2015 תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני   .383
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 טופס הזמנה
 

 לכבוד
 אלון הוצאה לאור

 9326201ירושלים  1הנוטרים 
 02 – 6256022, פקס' 02 – 5470333טל' 

 

 אבקש להזמין:

מס' 
 מחיר כולל מע"מ שם הספר הספר

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 סה"כ: ____________                                       

 סה"כ כולל מע"מ : ____________                       

 

 שם המזמין שם המשרד

 ת.ד. עיר כתובת 

 נייד פקס' טל' מיקוד

 מייל:

 ת"ז/ע"מ/ח"פ

 
 לתאריך__________.__________ ע"ס ______ לתשלום בהמחאות: מצ"ב שיק שמספרו     
 
ספרות בגב הכרטיס _________. 3_________ מס' תשלומים _________ ס אשראי: מסוג:________לתשלום בכרטי 
 

 / תוקף: /// : מספר כרטיס אשראי    
 

 __מס' ת.ז. ___________________________ חתימה ______________    
 
 

 
 דמי משלוח בכל קנייה. ₪ 25יש להוסיף 

 .הספרים נשלחים בדואר עד לכתובת המבוקשת
 
 


