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פסיקה
בג"ץ  7052/03עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הפנים ,פ"ד סא()2006( 202 )2
(עתירה נגד חוק האזרחות).
בג"ץ  466/07גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד סה(( )2012( 44 )2עתירה נגד חוק האזרחות).
בג"ץ  5591/02יאסין נ' מפקד מחנה צבאי קציעות ,נז(( )2002( .403 )1תנאי כליאה של עצורים).
בג"ץ  11225/03בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה ס (( )2006( 287)4ייצוג מפלגות ומנהיגים
ערבים).
א"ב  11280/02ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' אחמד טיבי ,נז (( )4ייצוג מפלגות
ומנהיגים ערבים) .)2003( 1
בג"ץ  236/13עוצמה לישראל נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (( .)2013ייצוג מפלגת
בל"ד בעניין פסילת תשדיר הבחירות בטענה שהוא מבזה את ההמנון).
א"ב  9255/12ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' ח"כ חנין זועבי (( .)2013ייצוג ח"כ
חנין זועבי בעניין החלטת ועדות הבחירות לכנסת ה 19-לפסול את מועמדותה)
א"ב  1095/15ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' ח"כ חנין זועבי (( ))2015ייצוג ח"כ חנין
זועבי בעניין החלטת ועדות הבחירות לכנסת ה 20-לפסול את מועמדותה)
בג"ץ  6748/13ג'מאל זוהיר אגבאריה נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה( 20-פורסם
בנבו ( )14.10.13ייצוג ג'מאל זוהיר אגבאריה בעניין החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה 20-כי במעשיו יש קלון ו לא יוכל להתמודד לראשות המועצה המקומית מעלה עירון).
בג"ץ  4706/02שיח' ראיד סלאח נ' שר הפנים ,נו (( )2002( 695 )5ייצוג שיח' ראאד סלאח בעניין צו
עיכוב יציאה מהארץ שמנע ממנו לקיים מצוות עלייה לרגל).
בג"ץ  8276/05עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הביטחון ,סב ()2006( 1 )1
(עתירה נגד חוק הנזיקין האזרחיים).
בג"ץ  9132/07גבר אלבסיוני אחמד נ' ראש הממשלה (פורסם בנבו( )30.1.08 ,עתירה בעניין החובות
החלות על ישראל כלפי רצועת עזה).
בג"ץ  3429/11בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר (( .)5.1.12עתירת חוק "הנכבה")
בג"ץ  2072/12קואליציית נשים לשלום ואח' נ' שר האוצר ואח' (עתירת "חוק החרם")
בג"ץ  6032/99אסמאעיל סואעד נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,פ"ד נה(( )5.9.01( 929 )5הכרה
בכפרים)
רע"א  3094/11איברהים פרהוד אבו אלקיעאן ואח נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו( )5.5.15 ,עתירת
אום אלחיראן).
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