
 .33סעיף  טרי סמסטרים: –האוניברסיטה העבריתאלבלדה נ' 
 .33סעיף  חידון התנ"ך: –מדינת ישראל נ' קריאנסקי

 גמירת דעת. ללא גמירת דעת: 87אב בן  –בראשי נ' עיזבון בראשי
 הטעייה וג"ד. מכירת דירה, מחלוקת בש' ג"ד: –רמות ארזים נ' שירן

 דנציגר, רובינשטיין, חיות. : ג"ד:1הסכמה פה מכירת מקרקעין:  –אמינוף נ' לוי השקעות
 הצעה וקיבול, ג"ד: גרוניס, חיות, הנדל. מכרז על מקרקעין, פינוי דייר: –חברת קדישא נ' דוד לוי

 קשר חוזי מחייב. אשם בהתקשרות. מכר דירה, ז"ד: –רבינאי נ' מן שקד
 : ג"ד, ז"ד, מסויימות.חתימה של ב"כ -דור אנרגיה נ' חאג'

 ז"ד, ג"ד, מסוימות, אי חובת גילוי:פוגלמן, עמית. מכירת חנות: -נ' דודעדני 
 הצעה וקיבול. 6כוונה ליצור, ס'  תרופה נ' שפעת: -קרלייל נ' קרבוליק

 הצעה וקיבול, דין אנגלי דין ישראלי. מכירת תרופות ללא מרשם: -פרמסוטיקל נ' בוטס
 הצעה מזכה. ביטוח רכב: -טיילור נ' אלון

 תורת המסירה. חברה אמריקאית בהולנד, פקס: -קורפ אנטורס נ'
 הצעה וקיבול, דרך של התנהגות. חנייה בעת המלחמה: -שגמ חניונים נ' מ"י

 קיבול בשתיקה. שיקר לגבי פ' ביטוח: -לה נסיונל נ' חיים
חוזה אופציה, הצעה בלתי  מודעה למכירת דירה חסר כסף דחייה או לא: -נווה עם נ' יעקובסון

 חוזרת.
 הצעה וקיבול. מכירת שותפות במקרקעין: -תשובה נ' בר נתן

 מזכיר קיבוץ, אדריכל: תו"ל במו"מ, עשיית עושר. גרובר נ' תל יוסף:
 מקרקעין. 8דרישת כתב מהותית, ס'  הסכמה בע"פ מקרקעין: -גרוסמן נ' בידרמן

 ני.דרישת כתב: עציו קניית מקרקעין, תשלום חצי מהסכום: -קפולסקי נ' גני גולן
 ז"ד, ג"ד, מסוימות, ד"כ: מצא. חוזה מכר דירה, השקת כוסות: בוטקובסקי נ' גת:

 אין ד"כ, חוסר תו"ל גבוה: ברק, גולדברג, זמיר. מס שבח, בניית בנית: -קלמר נ' גיא
 דרישת כתב מהותית ניתנת להשלמה. שיפוצי דירה, חצי חצי על הדירה: -אהרונוב נ' אהרונוב

 חיות.חוסר תו"ל, דרישת כתב, זעקת ההגינות:  משפחה: קרבת -שם טוב נ' פרץ
ג"ד ומסוימות, 'לא נעשה דבר',  כשרות  הלוואה מחברת ביטוח: -הדר חברה לביטוח נ' פלונית

 משפטית, פסולת דין.
 : לנדוי.3, חובת גילוי במו"מ, תו"ל, גילוי צד 12ס'  :12דירות לעומת  16 -ספקטור נ' צרפתי
 ר.תו"ל, : לווין, אלון, שמג חוזה לא במכרז: -משהבית יולס נ' רביב 

 תרופות: בן פורת. 13-10אשם בהתקשרות, ס'  הטבות לרכישת דירה: -שיכון עובדים נ' זפניק
 : ברק שמגר.12ס'  דירה מטעם החברה לא על שמה: -פנידר נ' קסטרו

 תו"ל, עושק.  שדכן נשים: -גנז נ' כץ
 חוסר תו"ל: גולדברג לווין. זניחת מו"מ: -קל בנין נ' ע.ר.מ

 הפרת תו"ל במו"מ. -2קל בניין 
 פיצויי קיום, חובת תו"ל: מצא. מו"מ להקמת מיזם: -עלריג נכסים נ' ברנדר
 .13חוזה למראית עין, ס'  הלוואה מהבנק: -בוחסירה נ' בוחסירה

 , ז"ד: בכור.13ס'  הונאת שלטונות המס: -ביטון נ' מזרחי
 השפעה בלתי הוגנת: לנדוי, ברנזון, שמגר. צוואה: קיום -בן נון נ' ריכטר
 שמגר אלון ברק. לחוק אך לא שומשו. 20, 18דן בעילת העושק וס'  -אילט נ' אלקו

 .18מצוקה, חוסר ניסיון, מצב נפשי, עושק ס'  דירה תמורת דירה זולה: -סאסי נ' קיקאון
 כפייה כלכלית. מלץ. יריד בב"ש: -שאול רחמים נ' אקספומדיה

 כפייה. חשין, שמגר גולדברג. יהלומים, צ'ק ללא כיסוי: -מאיה נ' פנפורד
 כפייה והפחדה. איום בין במובילי חלב: -שפיר נ' אפל
 , תו"ל.21ס'  החזרת נכס לאחר הטעיה: -פרג' נ' מיטל

 לחוק המקרקעין, דרישת כתב. 8 דודה ואחיין: -טוקאן נ' אלנששיבי
 חובת גילוי. לעיבוד:קרקע  -קיסטלינגר נ' רחמים איליה


