אזכורי "עוקדן הביטחון הסוציאלי" בפסיקה


ב"ל (י-ם)  49087-11-17עאידה קורדי נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )1/8/19



ב"ל (נצ')  54929-03-17הילה פחימה  -המוסד לביטוח לאומי (אזורי )30/4/18



ב"ל (י-ם)  9692-03-17רפאל בן עזרי  -המוסד לביטוח לאומי (אזורי )3/9/18



תא"מ (כ"ס)  11509-09-16דוד לביא נ' קמר מליחי (אזורי )28/2/18



ב"ל (י-ם)  36999-02-14עבד אל עזיז אבו נגמה נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )27/6/19



ב"ל  2868-08-13אמיר ג'מאל נעיירת נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )16.2.2014



ב"ל  57432-09-11מוסטפא אגבאריה נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )24.12.2013



ב"ל  2992/06אביטל חדוה נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )3.3.2013



ב"ל  37961-03-10ברטה כהן נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )19.7.2012



ב"ל  41786-05-10מוסא קדמאני נ' המוסד לביטוח לאומי -סניף ירושלים (אזורי )15.5.2012



ב"ל  25298-11-11המוסד לביטוח לאומי נ' אברהם מורנו (אזורי )22.2.2012



ב"ל  10268/10חביב אילן נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )5.5.2011



ב"ל  11126/09עטאף אלרג'בי נ' בטוח לאומי -סניף ירושלים (אזורי )13.9.2010



ב"ל  10426/09נסרין טובאל נ' בטוח לאומי -סניף ירושלים (אזורי )18.7.2010



ב"ל  11396/08עבד אל עזיז מוחסתאב נ' בטוח לאומי -סניף ירושלים (אזורי )9.6.2009



ב"ל  10520/06חלאווני ניוין נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )30.7.2008



ב"ל  12659/05רג'בי מג'די נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )21.7.2008



ב"ל  10108/06שאהין אמל נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )3.2.2008



ב"ל  10562/05גובראן סלאימה נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )24.10.2007



ב"ל  11602/04בדרייה חלואני נ' המוסד לבטוח לאומי (אזורי )29.4.2007



ב"ל  12593/03שחשיר חרבי נ' המוסד לבטוח לאומי (אזורי )16.10.2006



ב"ל  2249/02דהן ראובן נ' המוסד לבטוח לאומי (אזורי )19.7.2006



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



ב"ל  3236/04אבו גודה עוואד נ' בטוח לאומי -סניף באר שבע (אזורי )18.7.2005



ב"ל  1586/02אליאס פיראס נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )8.5.2005



ב"ל  1357/98שפר דורי נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )21.2.2005



ב"ל  1407/04אביגל אירן נ' ביטוח לאומי -סניף באר שבע (אזורי )18.5.2004



ב"ל  2496/02ביטון אלי נ' בטוח לאומי (אזורי )9.3.2004



ב"ל  973/97אביבה שלם נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )17.12.2003



ב"ל  4026/01סרסור כאמל נ' בטוח לאומי -סניף תל -אביב (אזורי )20.8.2003



ב"ל נז 0-360 /קאסם שלבי נ' המוסד לביטוח לאומי (אזורי )26.7.1998



ב"ל (נצ')  42238-06-16עארף ריזק נ' המוסד לביטוח לאומי (עבודה )24.12.2017



ב"ל (נצ')  51428-01-16אושר תמר נ' המוסד לביטוח לאומי (עבודה )22.12.2017



ב"ל (ב"ש  )54134-03-15רותי לסרי נ' המוסד לביטוח לאומי (עבודה )30.11.2016



ב"ל  30232-10-11סטלה שרעבי נ' המוסד לביטוח לאומי (עבודה )24.6.2016



ב"ל (נצ')  38754-05-14יוסף דאוד כסאברה נ' המוסד לביטוח לאומי (עבודה )28.3.2016



סע"ש  42612-05-13יעקב קובי מימון נ' אהרן אלסבוני (עבודה )16.04.2015



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

