
 אזכורי "דיני עבודה" בפסיקה

  (28.4.2011)עליון  אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' -אוניברסיטת בר 1181/03בג"צ 

  (4.4.2005)עליון אח' נ' רוזנצוויג צביקה ואח'  18-שארק דלוקס רהיטים בע"מ ו -22דיזיין  5026/04בג"צ 

  (29.11.2004)עליון  נחום ליפקונסקי פי. או. אס )רסטורנט סוליושנס( בע"מ  נ' 2618/03ע"א 

  (9.4.2003)עליון  ארגמן טורס בע"מ ואח' נ' שמחה הוברמן 6636/01ע"א 

  (2.5.1985)עליון תקווה נ' שר הפנים  -עיריית פתח 347/84בג"צ 

 /(3.6.1997)ארצי  אריה לוי נ' סומיה )סוניה( גונזגה 299-3דב"ע נו 

  (18.12.2006)מחוזי  וזןדליה סקלאר נ' גיא ר 001981/06בר"ע 

  (18.2.2015)אזורי  לאון שוורץ נ' מועצה אזורית גן רוה 10858-08-11ס"ע 

  (28.12.2014)אזורי  "מאסטר ויזה" -לוטם אביב נ' זיו כהן 39065-04-13סע"ש 

  (21.9.2014)אזורי  משרד הפנים -גבי וענונו נ' מדינת ישראל 9933-07-11ס"ע 

  (7.9.2014)אזורי  יאני נ' פיינסטון בע"מלירן לח 48195-02-12ס"ע 

  (17.8.2014)אזורי  מטביי סונדוב נ' א. שפיץ בע"מ 21145-06-11סע"ש 

  (9.1.2012)אזורי  טיראן סגל נ' קופיטק מיכון משרדי בע"מ 1025-08תע"א 

  (2.5.2011)אזורי  ( בע"מ ואח'1998וייסמן אהובה ואח' נ' ש.ח. יוגב ) 10132-09ס"ע 

  (3.11.2010)אזורי  בע"מ 2003אילנה זגמן נ' מטבחי לוגת  3407-07ע"א 

  (19.10.2010)אזורי  גלילה רם נ' טלדור מערכות בע"מ 10956-06ע"א 

  (18.10.2010)אזורי  יצחק סגל נ' התעשיה האווירית לישראל בע"מ 9305-05תע"א 

  (3.10.2010)אזורי  ואח'פנינה דנינו נ' ספסופה מושב עובדים להתיישבות חקלאית  2270-08תע"א 

  (4.7.2010)אזורי  ד"ר הליין וולך נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 1079-08ע"א 

  (27.6.2010)אזורי  בן שימול שלומי נ' קמלוט הסעדה בע"מ 1559/10תע"א 

  (10.6.2010)אזורי  משרד המשפטים -בן שמואל אשר ואח' נ' מדינת ישראל 4642-06ע"א 

  '(11.9.2005)אזורי  איתן אורבך ואח' נ' גבור מחשבים בע"מ 301178/99עב 

 (11.5.2017)עבודה  ניר שושני נ' ביירון סמינרס בע"מ  59547-11-15ש )ת"א( "סע 

 (9.1.2017)עבודה  סופרקום בע"מ 'יבגני מיזנשטיין נ  59128-06-15מ )ת"א( "ד 

 (28.11.2016)עבודה  נ' אליהו דאדוןולדימיר פופוביץ   51335-12-13ש )ב"ש( "סע 



  (8.9.2016)עבודה  עינב לוי נ' יוסי דותן בע"מ 29002-01-15סע"ש 

 (24.7.2016 )עבודה בעמ לרכב תיפעול מרכזי. ש.כ' נ, עטיאס גבריאל 28336-01-13 ש"סע 

 (24.3.2016)עבודה  בע"מ ביטוח מבטחים מנורה' נ ונדרמן דוד אמיר 5825-01-14 סע"ש 

 (23.2.2016)עבודה  בע"מ( 1998) עפר עבודות - השרון כוכב - נתי' נ אסף שלומי 50316-03-15 סע"ש 

  (2.7.2015)עבודה  התאחדות התעשיינים בישראל נ' ארז ריהוט תעשייתי בע"מ 20884-07-13ד"ט 

  (4.5.2015)עבודה  גד אורגן מימון נ' מוריה ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ 33294-05-13סעש 

  (27.4.2015)עבודה  בנימין דותן נ' בלו ליין טורס בע"מ 35794-01-11סעש 

  (16.4.2015)עבודה יעקב קובי מימון נ' אהרן אלסבוני  42612-05-13סעש 

  (13.4.2015)עבודה  יוסי לוי נ' עיריית צפת 14277-10-14סעש 

  (1.4.2015)עבודה  עמיר גל נ' סינרון מדיקל בע"מ 4292-08-10ס"ע 

 (2.5.2017)שלום  ולדימיר קריצ'בץ נ' ולדימיר צבורש  10422-12-15מ )קריות( "תא 
 

 


