ד"ר אבי וינרוט  -פרסומים לפי נושאים
בנקאות
 .1ריבית ,שואב הוצאה לאור בע"מ ,תשנ"ח.
 .2ספר :דיני הלוואות ,בשיתוף עם ד"ר ברק מדינה ,הוצאת בורסי ,תש"ס.
" .3דו"ח פרוקצ'יה" (בראשות פרופ' א .פרוקצ'יה) לבחינת חובות התנועה הקיבוצית לבנקים  -התניית שירות בשירות
על ידי תאגיד בנקאי  -הדברים פורסמו בהוצאת "בורסי" תל-אביב תשנ"ו.
 .4ספר :התניית שירות בשירות ע"י תאגיד בנקאי ,הוצאת שואב בע"מ ,תשס"א.
 .5ספר :ערבות בנקאית ,הוצאת שואב בע"מ ,תשס"ז.
 .6ספר :ערבות בנקאית – מהדורה שניה מורחבת ,הוצאת שואב בע"מ ,תש"ע.
" .7חשבונות בנק משותפים בעקבות מות אחד הצדדים לחשבון" רבעון לבנקאות ( 112שנת  ) 1990בעמ'  79ו ( -113שנת
 ) 1990בעמ' . 53
" .8אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות ובעלי הקרקע" הפרקליט מ"ח 2004 ,בעמ' . 68
" .9חובתו של בנק כלפי לקוח בעת קריסת שווקים" משפט ועסקים כרך יא' ,התשס"ט (ספטמבר  ,)2009בעמ' .1
 .10הבנק כסוכנות ממשלתית  -על ההשלכות האזרחיות של חוק איסור הלבנת הון – התקבל לפרסום ברבעון לבנקאות
2016
משפט ציבורי ,דיני חברות ודיני קניין
 .11ספר :חברות ממשלתיות  -תחולת המשפט המנהלי הוצאת "בורסי" תל-אביב תשנ"ה
" .12תאגידים עירוניים  -תכלית ומהות"" ,תשקיף" כתב עת לענייני חברות ,כרך א' (אוגוסט  - ) 2002עמ' . 29
" .13הנפקה כדרך כושלת לפרעון חובות" ספר השנה של הבורסה (בהוצאת גלובס) . -1992
" .14חסינות מפני תביעות של גופים דו מהותיים" ,המשפט כרך ח' (  ) 2003עמ' 565
" .15ההסתדרות הכללית וחובת המכרז" ,המשפט כרך ד' (  ) 1998עמ' . 149
" .16תהליך ההפרטה מסכן שירותים חיוניים לציבור" ספר השנה של הבורסה (בהוצאת גלובס) 1994
" .17ניגוד אינטרסים כפגם נורמטיבי" ספר השנה של הבורסה (בהוצאת גלובס) . 1995-1996
" .18שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה" ,המשפט כרך ג' (  ,) 1996עמ' . 85
" .19חופש הביטוי בסוגיות ציבוריות" ספר השנה של העיתונאים . 1993
" .20נטילת זרע מאדם שנפטר לשם הפריה  -היבטים משפטיים" ,רפואה ומשפט גליון ( 27נובמבר  , 2002עמ' .) 100
" .21בין חוזה מותנה לחוזה שטרם השתכלל" הפרקליט מ"ב (תשנ"ו) חוברת ג' עמ' . 618
" .22הפרת התחייבות לתרומת מח עצם"" ,אסיא" כתב עת לרפואה ,אתיקה והלכה (מכון שלזינגר) ,חוברת פ"ט-צ'
אוגוסט  , 2011כרך כ"ג.
" .23שביתת רופאים – היבטים משפטיים ואתיים" ,אסיא כתב עת לרפואה ,אתיקה והלכה (מכון שלזינגר) חוברת צ"ג-
צד' . 2013
" .24על המשרעת הנורמטיבית בפס"ד גנז  -בעקבות ע"א  7113/11עזבון המנוח עפיף מוחמד ביאד נ' סאמי אחמד
לחאם" ,הפרקליט כרך נד(.2016 )1
 .25ספר :דיני קניין  -פרקי יסוד ,הוצאת לשכת עורכי הדין ,תשע"ז.
" .62דרישת הכתב בעסקת תיווך במקרקעין" – נשלח לפרסום לכתב העת הפרקליט.
מיסוי
 .27ספר" :מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (מס הכנסה ומע"מ) ,הוצאת "חושן למשפט" תשנ"ב.

" .28תוצאות המס של השוואת זכויות ההצבעה במניות לנוכח תיקון מס'  11לחוק ניירות ערך" רבעון לבנקאות , 1992
.121
" .29לקראת מגזר ציבורי אחראי וחופשי" (בשתוף עם פרופ' נתנאל לאור) ידע למידע( 211 ,אפריל  ,) 94בעמ' . 242
" .30הפטור למוסד ציבורי מתשלום מס הכנסה" ידע למידע (מספר  ) 181אוקטובר  , 1991עמ' . 140
" .31טעמו וגדריו של הפטור המסויים מתשלום מע"מ המוענק למלכ"ר" ידע למידע יולי . 1992
" .32תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הוצאות עודפות" מיסים ט ( /4אוגוסט  ) 1995עמ' א' . 19
" .33תשלום כופר כשיקול במינוי לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי" מיסים י ( /1פברואר  ) 96עמ' א'  ; 34וכן ברבעון
לבנקאות ,כרך לד' חוברת  , 134עמ' . 46
" .34אלמנט הריבית לצורך הערכת שווי לענין מס (בעקבות הוראת ביצוע מ"ש  ,") 23/98מיסים יג  /1פברואר  , 99בעמ' א
. 31
משפט עברי
 .35ספר  -פמיניזם ויהדות ,הוצאת ידיעות אחרונות תשס"א.
 .36ספר  -גניבה וגזלה  -פרקי יסוד  -הוצאת מוסד הרב קוק ,תשס"ב.
 .37ספר :בטחון והשתדלות ,הוצאת פלדהיים ,תשס"ז .ספר זה זיכה את המחבר בפרס ירושלים לספרות והגות לשנת
– 2008תשס"ח.
 .38ספר :ספיריטואליזם ויהדות ,הוצאת משרד הבטחון במסגרת הסדרה של "אוניברסיטה משודרת" ,תשנ"ו.
 .39ספר :מאמרי אברהם – פרקים בנושאים הלכתיים שונים.
 .40ספר :החיים בהלכה ,הוצאת פלדהיים ,תש"ע.
 .41ספר :אב בדעת  -מאמרים במגוון נושאים תורניים  -שואב בע"מ ,תשע"ג.
 .42ספר :עיוני תפילה – הוצאת פלדהיים יפה נוף ,תשע"ד.
 .43ספר :עשות משפט – בסיום הליכי כתיבה.
 .44חוברת "שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע" (הוצאת "מחשבות") ,תשנ"ב.
 .45חוברת "עוולות הרכוש (גניבה וגזלה) במשפט העברי" ,דיונון ,תשנ"ח.
 .46כתב עת "ניב המורה"  -בשנים :1985-1987
א) "זה נהנה וזה לא חסר".
ב) "קניין ד' אמות ושליחות".
ג) "גדרי מוקצה למצוותו".
ד) "ביטול גובה  -בסוכה".
ה) "קניין חליפין  -בקידושין".
ו) "פסולי יוחסין וגורמיהן".
ז) "גדלות הרגע"  -דידקטיקה בתושב"ע.
חוזים חברות וקניין
" .47תוצאות בטלותו של סעיף התחיבות למתן גט בהסכם גרושין" " -תחומין" ,כרך י"ד ,תשנ"ד.
" .48מקח כפוי" " -מג"ל" ,המכון הגבוה לתורה ,אוניברסיטת בר-אילן ,חוברת לשנת תשנ"ה.
" .49מהותו של תנאי במשפט העברי" – "מג"ל" ,המכון הגבוה לתורה ,אוניברסיטת בר-אילן ,חוברת לשנת תשנ"ו.
" .50גמירות דעת יוצרת לעומת גמירות דעת המשלימה עם הקיים" "-ספר רפאל"  -מוסד הרב קוק ,תשס"א.

" .51על הגנבה ועל הגזלה ומה שביניהן"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  115על
פרשת צו תשס"ג.
" .52אחריות השומר בנכס מבוטח"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  366על פרשת
שופטים תש"ע.
" .53פסקו הנסתר של רש"י לפתרון בעיית הריבית ומהותה של שליחות" – ספר אב בדעת.
" .54הרמת מסך של חברה בע"מ לפי ההלכה" " -תחומין" ,כרך ל"ד ,תשע"ד.
שפיטה ופרשנות
" .55דעת המיעוט בהכרעה שיפוטית במשפט העברי" " -סיני" ,כרך ק"י ,אב-אלול תשנ"ב.
" .56תפקיד המילים ומשמעותן" " -סיני" ,כרך קי"ח ,אב-אלול תשנ"ו ,עמ' רכו' וכן "סיני" ,כרך קי"ט ,תשרי-חשוון
תשנ"ז ,עמ' נח'.
" .57רגשי נקם במערכת הענישה"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  233על פרשת
תולדות תשס"ו.
" .58זמן בראשית וזמן בית דין"  -נשלח לפרסום ל"סיני"
 .59תפקידו של השופט בחברה הלכתית – דין ,פשרה ולפנים משורת הדין  -נשלח לפרסום ל"סיני".
" .60איסור עינוי דין  -הגיונותיו וגדריו" " -עו"ד על הפרשה"  -גיליון עוה"ד שבט תשע"ה.
" .61פסול דיין עקב קרבה בינו לבין בא כח אחד הצדדים" –פורסם ב"תחומין" כרך לו (אייר ,תשע"ו).
" .62אמנות ניסוח השאלה"  -שו"ת ועו"ד  -עלון לשכת עוה"ד מחוז ת"א והמרכז ,מרץ  ,2016גליון .9
" .63חכמה לאחר מעשה"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  459על פרשת שמיני
תשע"ו.
" .64עינוי דין" – "סיני" ,כרך ק"נ ,תשע"ו ,עמ' ג' – כג'.
בין אדם למקום
" .65גאולה על פי דין וגאולה למעלה משורת הדין" " -סיני" כרך לג' (תשרי  -כסלו תשס"ד) עמ' ע
" .66מהותה של תפילה ומהותו של זמן"  -סיני ,כרך קלט' (תשס"ז) עמ' צג'.
" .67בין "צדיק" לבין "בעל תשובה" " -סיני" כרך קמ"ב( ,תש"ע) עמ' פ"ג.
" .68מוטיב המעגליות כעקרון בסיס בספרות חז"ל" " -סיני" כרך קכג ,עמ' סג ,תשנ"ט.
 .69מהי "הרת עולם"?  -בטאון המועצה הדתית רמת גן ,תשרי תשע"ב.
" .70תורה עם דרך ארץ"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  406על פרשת ואתחנן
תשע"ב.
" .71ברוך המקדש שמו ברבים"  -סיני תשע"ד וכן איחוד שיבת ציון ,קובץ שנתי תשע"ד ,עמ' .41
בין אדם לעמו ובין אדם לחברו
" .72שלבי הגיור ומרכיביו  -משקלם ההלכתי וההגותי"" - .סיני" ,כרך נ"ג ,סיוון-תמוז תש"ן ,ואב-אלול תש"ן.
" .73משקלה של הכוונה בפרסום לשון הרע"  -סיני ,אלול תשע"ד-כרך קמז ,עמוד קלה.
" .74כל ישראל ערבים זה בזה"  -איחוד שיבת ציון חוברת לשנת תשע"ה .וכן בירחון סיני
" .75פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה של האדם" ,התפרסם בעלון פרשת השבוע של משרד המשפטים ,פרשת שופטים
תשע"ד ,גיליון .443
" .76כן ,אני יכול – על משמעותה של תשובה" – פורסם בביטאון המועצה הדתית רמת-גן ,תשרי תשע"ו.

" .77איסור יחוד עם כסף כדרך להתמודד עם שחיתות ציבורית"  -שבתון טבת תשע"ה .זכה בפרס ראשון בתחרות כתיבה
ארצית שארגן מכון עם עולם בראשות הרב ד"ר ערוסי רצון.
 .78ביוש באינטרנט –  - Shamingנשלח לפרסום לירחון "סיני".
" .79הפקעה לצורכי ציבור כשפג הצורך הציבורי" – נשלח לפרסום כעלון פרשת השבוע של משרד המשפטים.

ערך החיים
" .80לא תעמוד על דם רעך" " -סיני" כרך ק"מ( ,תשס"ט) עמ' ט'.
" .81פיקוח נפש בעיתות מלחמה"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  355על פרשת
שופטים תשס"ט.
" .82הכרעות בין נפש לנפש" " -סיני ,כרך קמ"ה ,שנת הע"ג ,עמ' קנ"ג.
" .83אימתי נוטלים סיכון ואימתי אין סומכין על הנס" -סיני כרך קל"ד ,עמ' קל"ד.
" .84הסתכנות בשביל פרנסה" " -סיני" כרך קמ"ד( ,תשע"ב) עמ' כ"ו.
דין ולפנים משורת הדין
" .85שימוש לרעה בזכות במשפט העברי" ("כופין על מידת סדום")" .דיני ישראל" יח' ,עמ' נג'.
" .86כופין על לפנים משורת הדין" "סיני"  -כרך קכ"ח עמ' עב ,תשס"ב.
" .87גדול השלום  -השלום כערך על"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גיליון  28על פרשת
נשא תשס"א.
" .88רצון וכפיה בצדקה" – פורסם ב"אב בדעת".
" .89צדק חברתי בהלכה"  -פורסם ב"שבתון" וזכה במקום הראשון בתחרות ארצית לכתיבה תורנית.
" .90שיקולי רחמים בהליכי הוצאה לפועל"  -פורסם ב"שבתון" ,אדר ב' תשע"ד.
מעמד האישה
" .91האישה בהליך השיפוטי"  -משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,גליון  49על פרשת לך לך
תשס"ב.
" .92אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות"
משרד המשפטים ,המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט ,פרשת וישלח תשס"ד גיליון .148

