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המשפטית בכתיבה האחיד מרכזיים–האזכור כללים

האזכור כללי מתוך מרכזיים כללים של תמצית המשפטיתבהאחידזוהי על.כתיבה להקל נועדה היא

נפוצים עבריים מקורות ומאמרים,פסיקה,תחיקה:אזכור והמחייבים.ספרים המלאים וכןהכללים

כל לגבי מפורטים האזכורהסברים בנוסחות בחוברתחלק הכללים:הכלליםנמצאים לעדכון הצוות

המשפטית בכתיבה מקורות של האחיד בכתיבההאזכורהכללילאזכור ).2006(משפטיתהאחיד

ישראלית תחיקה

ישראליתלאזכורהכלליתהנוסחה :זוהיא)5-2כלליםראו(תחיקה

 קהחיקו שנת[]-[]העברית שנת החיקוק[, ]שם החיקוק[]ל[ ]הפניה לסעיף[

מספר  ,[]מספר העמוד הראשון] [שנת הקובץ] [שם הקובץ בקיצור[ ,]הלועזית

 ]העמוד הספציפי

לב החיקוק:שימו כשנת קודם הופיעה לא אם רק תצוין הקובץ משנת,שנת שונה החיקוק שנת אם או

העברית.הקובץ השנה הקובץ(בתחילת כשנת או החיקוק ה)כשנת האות תמיד :דוגמות.א"תופיע

  .158א "ח התשס"ס, הממשלה: יסוד-חוק ל10' ס

  .84ח "ס, 1997-ז"התשנ, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

  .197ד "ח התשכ"נ, פקודת העיריות

  .129ח "ה, 1970-ל"תשה, )חלק כללי(הצעת חוק החוזים 

  .956ת "ק, 1981-א"התשמ, )3' תיקון מס(תקנות הנמלים 

לב של:שימו העדכני לנוסח מפנים החלצייןחובהאין,וקיקהחכאשר של המקורי מיקומו וקיקאת

החוקים"ב ב"ספר הרשמי"או בכאשראולם;"עתון המקוריהפניהמעוניינים להפנות,למיקום לשםיש

שוליים הרגילהבהערת ההפניה צורת זאת.לפי לקובץחובה,לעומת :דוגמות."חוקהצעות"להפנות

  .הכנסת: יסוד-חוק
  .336 ד"סח התש"ס, )36' תיקון מס (כנסת ה:יסוד-חוק :אבל

  .66ח הכנסת "ה, 2002-ג"התשס, )המנון המדינה) (4' תיקון מס(הצעת חוק הדגל והסמל 

  .611ח הממשלה "ה, 2004-ד"התשס, הצעת חוק ההתיישנות

ישראלית פסיקה

דין פסקי לאזכור הכללית מודפסבשפורסמוהנוסחה זו,)17כללראו(קובץ :היא

צד  []מפריד בין צדדים[] 'צד א[] מספר התיק[)] פרטי הערכאה[(] ההליךסוג [

ק  תחילת פסודעמ] [)חלק(][כרך] [בה פורסם פסק הדיןשהסדרה [, ]'ב

 ])לועזיתה תן פסק הדיןמ תשנ[(] ת ספציפיהפניה ,[]יןדה

לב לכתוב:שימו בני".'ואח"אין של פרטיים שמות לציין די.אדם-אין פסקי ביתכשמאזכרים של ן

העליון הערכאה,המשפט פרטי את לציין :דוגמות.אין

  ).1963 (1325, 1319ד יז "פ, מזיאר' מ נ"צים חברת השיט הישראלית בע 461/62א "ע

  ).1949 (14' סוף פס, 5ד ב "פ, הבטחון-שר' כרבוטלי נ-אל 7/48ץ "בג

  ).1987 (334 )ג(ז"תשמהמ "פ, אורנן' מדינת ישראל נ 2857/85) ם-מקומיים י(פ "ת

 ).1986(לח , ע יח"פד, מדינת ישראל – גולדמן 3-708/מד) א"אזורי ת(ע "תב
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החדשה התיקים מספור שיטת על גם יחולו להמחשה.הכללים :דוגמה

  ).2007 (986 )8(ד סא"פ,  התחבורה והבטיחות בדרכיםתשר' כרמיל נ 403067-05/07ץ "בג

ב שפורסמו דין פסקי לאזכור מיהנוסחה שבודעמאגר הדין פסקי את זו,)18כללראו(שסודר :היא

צד  []מפריד בין צדדים[] 'צד א[] מספר התיק[)] פרטי הערכאה[(] סוג ההליך[

 רמאגין בדק ה פסציון] [)חלק[(]כרך] [ המידערמאגבהסדרה [, ]'ב

 ])לועזיתה תן פסק הדיןמ תשנ] ([הפניה ספציפית ,[]המידע

:דוגמות

 ).1997( 35דינים עליון נב , מדינת ישראל' ים נאופנהי 4237/96 פ"ע

  .)1998( 1378) 1(98מח -תק ,מדינת ישראל'  נגוסב 422/98) 'מחוזי נצ(ש "ב

  .)2004 (811) 7(04 אתיקה פדאור, פלוני' נ הדרום מחוז ד"עוה לשכת 4/02) דרום ד" עומשמעת (מ"בד

לאזכור דיןהנוסחה פורסמושפסקי הנלא זו)19כללראו(ל"במקורות :היא

צד  []מפריד בין צדדים[] 'צד א[] מספר התיק[] )פרטי הערכאה[(] סוג ההליך[

של מתן מלא תאריך לועזי [, ]לא פורסם/ פורסםטרם[] (הפניה ספציפית ,[]'ב

 ])פסק הדין

:דוגמות

 .)9.2.1980, לא פורסם (שר הבטחון' אלגזי נ 470/80ץ "בג

  .)5.12.1996, לא פורסם (צבא הגנה לישראל' נשטיינר  369/94) א"מחוזי ת(ש "ע

בעבריתיםספר

ספרים לאזכור זו)22כללראו(הנוסחה :היא

שם [ ],המהדורה[( ]הפניה ספציפית[] כרךמספר ה[] שם הספר] [ המחברםש[

 )]שנת פרסום הספר[ ],שם המתרגם[ ],העורך

לב במקו:שימו שהופיעו כפי מחברים של פרטיים שמות לאזכר העמודים.ריש ומספרי הכרך פרטי

הסוגריים לפני הלועזית.יופיעו הוצאתו ושנת העברית הוצאתו שנת בספר מצוינות את,אם לציין יש

בלבד הלועזית :דוגמות.השנה

  ).2005 (33-31 קניין רוחני בעידן המידעקורן -ניבה אלקין

 ).1999 (12.7§ כרך ב קנייןמיגל דויטש 

  ).1993(פרשנות החקיקה  – כרך שני פרשנות במשפטאהרן ברק 

  ).1995, שלמה לוין עורך, מהדורה שביעית (סדרי הדין האזרחייואל זוסמן 
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בעבריתמאמרים

מאמרים לאזכור זו)23כללראו(הנוסחה :היא

 ודעמ[ )]מספר החוברת[(]הכרךמספר ] [שם כתב העת ["]שם המאמר["] מחברהשם [

 )]מאמר הפרסוםשנת [( ]הפניה ספציפית ,[]תחילת המאמר

לב במקור:שימו שהופיעו כפי מחברים של פרטיים שמות לאזכר לפני.יש יופיעו העמודים מספרי

ב.הסוגריים מצוינות העתאם הלועזיתכתב הוצאתו ושנת העברית הוצאתו השנה,שנת את לציין יש

בלבד :דוגמות.הלועזית

  ).1996) (4(-)3(חלקים ד, 509 ג ממשלמשפט ו" על חופש הביטוי המסחרי"יפה זילברשץ 

 68, 63 לג משפטים" פרשת השגריר בסיוני: הדיפלומטית ניתוח אונטולוגי למוסד החסינות"מיכאיל קרייני 
)2003(.  

 מחקרי משפט" ? הניבו שתי מהפכות חוקתיות90-האם שנות ה – זכויות האדם ומערכת הענישה"לסלי סבה ' א
  ).1996 (183יג 

  ).1999( 499 כב עיוני משפט" דעות מיעוט ופלורליזם שיפוטי, כסאות ייחודיים"רנהק ודוד גוסרסקי מיכאל דן בי

לאזכור בהנוסחה שפורסמו זו,)23.10כללראו(ספריםמאמרים :היא

 ]מספר הכרך] [שם הספר[] שם מחבר הספר[]" שם המאמר] "[ המאמרשם מחבר[

שם  [],שם העורך [],מהדורהה[ (]הפניה ספציפית ,][עמוד תחילת המאמר[

 )]שנת פרסום הספר [],המתרגם

:דוגמות

  ).2000, אהרן ברק וחיים ברנזון עורכים (281בני סברה  –  כרך שניספר ברנזון" מידתיות"דליה דורנר 

יורם רבין ( 437 חברתיות ותרבותיות בישראל, זכויות כלכליות" בין זכות למצרך: בריאות בישראל"אייל גרוס 
  .)2004,  שני עורכיםויובל

ב אינטרנטמקורות

באינטרנט שמופיעים בעברית מקורות המקור,אזכור לאזכור הרגילים הכללים לפי האזכור,ייעשה ובסוף

האתר כתובת  :דוגמה.)32כללראו(תבוא

  .www.ips.gov.il/About/ orders6.html#1" הכפיפות למשרד "6.01הוראת שירות בתי הסוהר 

) 2004 (דין וחשבוןהמשפט בישראל לתקשורת אלקטרונית -ינת הפתיחה של בתיהוועדה לבח
elyon1.court.gov.il/heb/doch%20electroni.pdf.  

) 2003" (אין דבר כזה? הראיה הטובה ביותר"חיים רביה 
www.law.co.il/showarticles.php?d=h&article=227.  

 13.2.2006  חדשותOnlineהארץ "  עמודים10,000,  כרכים29,  שנים3"גדעון אלון 
www.haaretz.co.il/hasite/spages/682155.html.  


