
אחידציטוטכללי

ערבחונכות

שי דוק



:כללי
האזכור .משפטיתבכתיבהמקורותבאזכורלסייעהיאאלהכלליםמטרת

אחידהבצורההמאוזכרהמקורעלהדרושהמידעֵמרבאתלקוראימסור

.האפשרככלוקצרה

שלוהפרסוםלמקוםוהפניההמאוזכרהמקורפרטיהואהאזכורמבנה, 
 .להלןהמפורטיםלכלליםבהתאם

דוגמא:

.(1971) 339 (1)כהד"פ ,ישראלמדינת 'נכהן 36/70פ"ע



:המשך
בקו ,מודגשותבאותיותלהדגישםניתן ,להדגיששישאזכורחלקי

.אחרתהולמתדרךובכלשונהבגופן ,נוטותבאותיות ,תחתון



שמותאזכורי
במקורשהופיעוכפייובאו ,דיןבפסקידיןבעלישמותלמעט ,שמותאזכורי. 

:דוגמאות

תוארקבלתבטקסדברים–הדמוקרטיהבשירותהמשפט"שמגרמאיר

.(1991) 227כמשפטים "למשפטיםכבודדוקטור

(1988)ביטוחדיניששון 'מדוד.

מחשבה– 'לפגועבכוונה'הדרישהומשמעות 'עבירה–הרעלשון'"פלרז"ש

.(1994) 515כגמשפטים"(506/89פ"ע)שנייה

כחמשפטעיוני "גט-סרבנישלבנזיקיןאחריותםעל"פריורונןקפלןיחיאל

773 (2005



עוקביםמספרים
אחריזועוקבותמיליםשתיאוזהאחריזהעוקביםמספריםשניאם

יש ,מרכאותאוהדגשהבאמצעותביניהםלהבחיןניתןולא ,זו
 .בפסיקביניהםלהפריד

דוגמאות:

5כ"ד :במספריםאובאותיותשניהםשבאיםעמודומספרכרךבין, 
.(י"התש) 1743

הפרקליט "תחילהבחנינהמאסרסוף"שלףליאון :עמודיםמספריבין
.(1998) 80 ,72מד

ולאעושרעשייתדיניפרידמןדניאל :שוניםביבליוגרפייםפרטיםבין
(1998 ,שניהמהדורה)אכרךבמשפט



מספריםטווח

שניביןומפרידים ,מספריםטווחבעבריתמצייניםכאשר

יותרהנמוךהמספר :לשמאלמימיןהמספריםאתלכתוביש ,במקףהמספרים

 .למקףמשמאל–יותרוהגדול ,למקףמימין

דוגמאות:

[חדשנוסח]התעבורהלפקודת 40-37 'ס.

(1951) 6-4 'פס ,1187הד"פ ,המשפטיהיועץ 'נפודמסקי 20/51פ"ע.



שנים
ציוןבראשיתתופיע ,בסדרהככרךאוכתאריךעבריותשניםכשמציינים

 .גרשללא (שניםאלפי 'השפירושה)א"ההאותהשנה

דוגמאות:

1969-ט"התשכ ,חיוביםהמחאתחוק.

1482ו"התשספ"י ,הממשלתיתהשמותועדתמאתשמותרשימת.



בעבריתמקורות
יסודחוקי.

ראשיתחקיקה.

משנהחקיקת.

חוקהצעות.

ועותמנייםמנדטוריים ,ישראליים :ופרוטוקוליםחוקתזכירי.



הכלליתהאזכורנוסחת–חיקוקים
כללי

חוקתזכירי ,חוקהצעות ,משנהחקיקת ,ראשיתחקיקה ,יסודחוקילאזכורהכלליתהנוסחה
:זוהיא ("חיקוק"בנוסחהשייקראו) "רשומות"בוהודעות

[ספציפיתהפניה] [ל][החיקוקשם], [החיקוקשנת
העמודמספר] [הקובץשנת] [בקיצורהקובץשם] ,[הלועזיתהחיקוקשנת][-][העברית
[הספציפיהעמודמספר,][הראשון

דוגמאות:
84ח"ס ,1997-ז"התשנ ,היםבחוףברכבנהיגהאיסורחוק.
129ח"ה ,1970-ל"התש ,(כלליחלק)החוזיםחוקהצעת.
956ת"ק ,1981-א"התשמ ,(3 'מסתיקון)הנמליםתקנות.
פ"י ,לממשלההמשפטיהיועץשללמינויווהתנאיםהדרכיםקביעתבדברהודעה

.4894ס"התש
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הספציפיהעמודלמספרוהפניהספציפיתהפניה

לסימן ,בחיקוקלפרק ,בחיקוקלחלק ,בחיקוקלסעיףלהפנותהיאהמלךדרך
או ,זאתלעשותניתןלאאם .עמודלמספרולא–בחיקוקלתוספת ,בחיקוק

.הספציפיהעמודלמספרלהפנותיש ,העמודלמספרבהפניהמעונייניםאם
דוגמאות:
1987-ז"התשמ ,מינימוםשכרלחוק 2 'ס.
1973-ג"התשל ,אבידההשבתלתקנות 15-ו 8-5 ,3 'ת.
1961-א"התשכ ,התעבורהלתקנות 'גחלק.
1967-ז"התשכ ,לפועלההוצאהלחוק 'דפרק.
הכנסהמסלפקודת 'ילחלקהשנילפרק 1'אסימן.
1983-ג"התשמ ,לעישוןוהחשיפהציבורייםבמקומותהעישוןלמניעתלחוקלתוספת 11פרט.
142הממשלהח"ה ,2005-ו"התשס ,בדרכיםלבטיחותהלאומיתהרשותחוקלהצעתהסברדברי, 

142



החיקוקשם
במקורמופיעשהואכפיבדיוקיאוזכרהחיקוקשם.                                                

:דוגמאות
55ח"ס ,1949-ט"התש ,(ח"תשהשיפוטחוקת)חירום-שעת-תקנותשלתוקףלהארכתחוק.
276ח"ס ,1959-ט"התשי ,[משולבנוסח] (ושיקוםתגמולים)הנכיםחוק.

העבריתהחיקוקשנת
א"ההאותאתתמידלצייןיש .אותהלצייןאין ,המקוריבפרסוםעבריתשנהמופיעהאיןאם

:דוגמאות .למקףהעבריתהשנהביןרווחלשיםאין .השנהציוןבראשית (גרשללא)
226ח"ס ,1977-ז"התשל ,העונשיןחוק.
348ח"ס ,1994-ד"התשנ ,(כלליוחלקמקדמיחלק) (39 'מסתיקון)העונשיןחוק.

הלועזיתהחיקוקשנת
לשנההמקףביןרווחלשיםאין .אותהלצייןאין ,המקוריבפרסוםלועזיתשנהמופיעהאיןאם

:דוגמאות .הלועזית
92ח"ס ,1973-ג"התשל ,בטחוןמילווהחוק.
279ת"ק ,1989-ט"התשמ ,המדגמיםהודעת.
158א"התשסח"ס ,הממשלה :יסוד-חוק.



וחוקיםיסודחוקי
לאזכורהכלליתהנוסחהלפייהיהראשיתוחקיקהיסודחקיקתאזכור

:דוגמאות .חקיקה

206ה"התשלח"ס ,המדינהמשק :יסוד-חוק.

204ח"ס ,1968-ח"התשכ ,עסקיםרישויחוק.

196ח"ס ,1986-ו"התשמ ,השואההכחשתאיסורחוק.

198ח"ס ,1984-ד"התשמ ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוק.

173א 'תוסר"ע ,1949-ט"התש ,כלליתחנינהפקודת.

http://www.tau.ac.il/law/izkur/html-ver2-.htm


חדשנוסח +משולבנוסח
משולבנוסח

דוגמה .חקיקהלאזכורהכלליתהנוסחהלפייהיהמשולבנוסחאזכור:
210ח"ס ,1995-ה"התשנ ,[משולבנוסח]הלאומיהביטוחחוק.

חדשנוסח

יופיעהפקודהשם .חקיקהלאזכורהכלליתהנוסחהלפייהיהחדשנוסחאזכור
:דוגמות .במקורשהופיעכפי

1971-א"התשל ,[חדשנוסח]הראיותפקודת.
12ז"התשיח"נ ,השטרותפקודת.
266ח"התשכח"נ ,[חדשנוסח]הנזיקיןפקודת.
526ח"נ ,1973-ג"התשל ,[חדשנוסח]המסוכניםהסמיםפקודת.
84ח"ס ,1985-ה"התשמ ,[חדשנוסח]חייםבעלימחלותפקודת.
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חוקהצעת
חובה .חקיקהלאזכורהכלליתהנוסחהלפייהיהחוקהצעותאזכור

:דוגמות .החוקהצעותלקובץתמידלהפנות

ח"ה ,1954-ד"התשי ,(חוץעבירות)העונשיןדינילתיקוןחוקהצעת

204.

305ח"ה ,1975-ה"התשל ,בפליליםהמרשםחוקהצעת.

ח"ה ,1990-ן"התש ,(4 'מסתיקון)התעופהשדותרשותחוקהצעת

134.

60ב"התשנח"ה ,וחירותוהאדםכבוד :יסוד-חוקהצעת.
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מנדטוריתחקיקה
כאשר .חקיקהלאזכורהכלליתהנוסחהלפייהיהמנדטוריתחקיקהאזכור

מופיעשבוהראשוןהעמודאתרקלצייןיש ,חיקוקשלהעברילנוסחמפנים
 .האנגליבנוסחהראשוןהעמודאתלאזכרצורךואין ,העבריבנוסחהחיקוק
:דוגמות

1933 ,העתונותפקודת.

1940 ,(הגנה)הפיצוייםפקודת.

858 ,2 'תוסר"ע ,1945 ,(חירוםשעת)ההגנהתקנות.

ר"ע ,24.8.46ביוםהמסתייםלשבועמנגעותומחלותהסגרעלח"דוסיכום
1946, 713.

749בי"חא ,החוקיהרביתשערבעניןהחוקאתלתקןהבאהפקודה.
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פסיקהאזכורי



דיןפסקיאזכור
זוהיא ,מודפסבקובץשפורסמודיןפסקילאזכורהכלליתהנוסחה:
[ההליךסוג] [(הערכאהפרטי)] [התיקמספר] [אצד'] [צדדיםביןמפריד] [בצד'], 

הפניה,][הדיןפסקתחילתעמוד] [(חלק)][כרך] [הדיןפסקפורסםשבההסדרה]
([הלועזיתהדיןפסקמתןשנת]) [ספציפית

דוגמאות:
(1969) 699-698 ,693 (1)כגד"פ ,האוצרשר 'נברגמן 98/69ץ"בג.
נוויליאמסעזבון 32/84נ"ד' Israel British Bank (London) (in 

liquidation), (1990)ברקהשופטשלדינולפסק 10 'פס ,265 (2)מדד"פ.
(1987) 334 (ג)ז"התשממ"פ ,אורנן 'נישראלמדינת 2857/85 (ם-ימקומיים)פ"ת.
(1986)לח ,יחע"פד ,ישראלמדינת–גולדמן 3-708/מד (א"תאזורי)ע"תב.
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הערכאהפרטי
ניתןהדיןפסקאם .הערכאהפרטיאתלצייןאין ,העליוןהמשפטבביתניתןהדיןפסקאם

.מושבהמקוםואתסוגהאתלצייןיש ,אחרתבערכאה

ָתהרגילהבערכאהניתןהדיןפסקאם ִשבְּ המחוזיהמשפטבביתלמשל)מיוחדתכערכאהבְּ
תֹו ִשבְּ הדיןפסקאם .המיוחדתהערכאהאתרקלצייןיש ,(מינהלייםלענייניםמשפטכביתבְּ

:דוגמאות .המושבמקוםאתלצייןאין ,בלבדאחדבמקוםשיושבתבערכאהניתן

(1995) 94 (4)מטד"פ ,הביטחוןשר 'נמילר 4541/94ץ"בג.

(1994) 199 (3)ד"התשנמ"פ ,דנינו 'ננגאוקר 712/87 (ש"במחוזי)א"ת.

(2002) 49 (2)א"התשסמ"פ ,כהן 'נילין 12112/01 (א"תמחוזי)א"בש.

נהדרפריוליצואליבואהולנדיתחברה ".ו.ב (רוטרדם)פורט .ט" 845/71 (ימאות)א"ת' 
.(1975) 27 (1)ו"התשלמ"פ ,מ"בעהתיכוןיםקווי "סנפירבת"

מ"פ ,העסקייםההגבליםעלהממונה 'נמ"בעבינלאומיבזק 9/97 (עסקייםהגבלים)ע"ה
.(2000) 241 (1)ט"התשנ



הצדדיםשמות
יודגשוהצדדיםשמות.
להוראותבכפוף ,במקורשהופיעוכפייופיעוהצדדיםשמות .מוזכרשמספרובתיקהצדדיםאתלצייןיש

:דוגמאות .אלוכללים

(1972) 33 (2)כוד"פ ,הפניםשר 'נ (ק"שי)אייזיק 243/71ץ"בג.
(1996) 309 (4)ה"התשנמ"פ ,אלמונים 'נפלוני 15270/96 (א"תמשפחה)ש"תמ.

מופיעצדשםאם .גרשייםבעזרתתיבותבראשיבאזכוראותומציינים ,תיבותכראשימופיעצדשםאם
:דוגמאות .אותכללאחרגרשבאזכורשמים ,בלבדאחתבאותאו ,זואחרבזושבאותבאותיות

(1997) 92 (4)ז"התשנמ"פ ,י"אב 'ני"ס 10250/97 (ם-ימשפחה)ש"תמ.
(2003) 289 (3)ג"התשסמ"פ ,'מ 'נ 'נ 'ס 'מ 'ח 1975/03 (ס"כמשפחה)א"בש.

אתרקלצייןיש ,(וכוליהמדינה ,שלטונייםגופים ,תאגידים ,אדםבני)גורמיםכמהכלוליםבצדאם
:דוגמה ."'ואח"להוסיףאין .בהםהראשון

(1981) 625 (4)להד"פ ,ישראלמדינת 'נפרטיתחברהמ"בעלייש 758/80פ"ע.
יש ,חברההואהמוזכרהצדאם .משפחתהאומשפחתושםאתרקלצייןיש ,אדםהואהמוזכרהצדאם

משפחתשםואת "עיזבון"המילהאתלצייןיש ,עיזבוןהואהמוזכרהצדאם .במלואוהחברהשםאתלציין
:דוגמות .המנוחהאוהמנוח

(1964) 640 (4)יחד"פ ,בישראלאדוםדודמגן 'נרוזנר 374/64א"ע.
(1991) 529 (2)מהד"פ ,מ"בעלביטוחחברהרותם 'נחננשויליעזבון 248/86א"ע.



הצדדיםביןהפרדה
צדדיםביןמפריד

הדיןבתישלדיןבפסקילמעט ,בגרשמלווהן"נוהאותתפרידהצדדיםשמותבין
אם .יודגשההפרדהציון .מפרידקוידיעלהצדדיםשמותיופרדושבהם ,לעבודה

:דוגמות .מפרידיבואלא ,בהליךאחדצדרקיש

(1953) 871זד"פ ,הפניםשר 'נמ"בע "העםקול"חברת 73/53ץ"בג.

(1995) 23 (3)ה"התשנמ"פ ,רוטנברג 'נאילין 2189/85 (א"תמחוזי)א"ת.

שרוןפלאטובעניין 3/01 (16-הלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתראשיושב)כ"תב, 
.(2002) 14 (5)נוד"פ

(1997) 481לבע"פד ,אלרואי–הלווינג 3-309/נו (ארצי)ע"דב.



ספציפיתהפניה
ספציפיתהפניה

ידיעל ,לעמודהפניהידיעל :שונותבדרכיםהדיןבפסקמסויםלחלקלהפנותניתן

אין ,מסויםלעמודמפניםאם .לפסקההפניהידיעלאושולייםואותלעמודהפניה

ביניהםלהפרידאין ,שולייםולאותלעמודמפניםאם ."'בעמ"לפניולכתובצורך

:דוגמות .פסיקיבואהספציפיתלהפניההראשוןהעמודמספרבין .ברווח

(1949) 18 ,5אד"פ ,המשפטיהיועץ 'נסילוסטר 1/48פ"ע.

(1949)ז-ו18 ,5אד"פ ,המשפטיהיועץ 'נסילוסטר 1/48פ"ע.

זמורההנשיאשלדינולפסק 17 'פס ,5אד"פ ,המשפטיהיועץ 'נסילוסטר 1/48פ"ע

(1949).



פורסמושלאדיןפסקי
זוהיא ,מידעבמאגראובדפוספורסמושלאדיןפסקילאזכורהנוסחה:

[ההליךסוג] [(הערכאהפרטי)] [התיקמספר] [אצד'] [צדדיםביןמפריד] [צד

([הדיןפסקמתןשלמלאלועזיתאריך] ,פורסםלא) [ספציפיתהפניה,]['ב

דוגמות:

(9.2.1980 ,פורסםלא)הבטחוןשר 'נאלגזי 470/80ץ"בג.

(9.2.1950 ,פורסםלא)גורלי 'נהמשפטיהיועץ 240/49 (א"תמחוזי)פ"ת.

(5.12.1996 ,פורסםלא) 2לישראלהגנהצבא 'נשטיינר 369/94 (א"תמחוזי)ש"ע.
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ספרותאזכורי



עבריתספרות
זוהיאספריםלאזכורהנוסחה:
[המחברשם] [הספרשם] [הכרךמספר] [ספציפיתהפניה] ([המהדורה,] [שם

([הספרפרסוםשנת] [,המתרגםשם] [,העורך
דוגמאות:
והדרךרצוידין ,נוהגדין–בישראלחדשיםחברותדינייה'פרוקצאוריאל

.(1989)לחקיקה
(1996)אכרךהמינהליתהסמכותזמיריצחק.
רון)נלוויםומקורותשיח-רב–ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינת

.(ט"התשנ ,עורךמרגולין
בעירנבדלכמרחבהכרמלהתהוות– 'לכרמלמדברלהפוך'ארצי-בןיוסי

1948-1918 ,מעורבת .(ד"התשס)
22-מילכודהלרוזף'ג .(1971 ,מתרגמיםהדרובנילנדאובני)
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המחברשם
מופיעיםשהםכפימשפחתושםואתהמחברשלהפרטישמואתלצייןיש

:דוגמאות .במקור
(2003)ועדכוניםהערותבצירוףמאמריםלקט–משפחהבדיניהשיפוטשאוהמנשה.

(1987)בכרךעונשיןבדינייסודותפלרז"ש.
ותבוא ,מחבריםשנילספראם .במקורהמופיעבסדרשמותיהםיבואו ,מחבריםכמהלספראם' 

:דוגמותהשניהמחברשםלפניהחיבור

(1993)הכנסת :יסוד-חוקזהב-הרורענןרובינשטייןאמנון.

(2005)והרצויהמצויהדין :הרעלשוןשנורובועזקרמניצרמרדכי ,גנאיםחאלד.

דוגמה ."'ואח"ואחריוהראשוןשםאתרקלצייןניתן ,מחבריםמארבעהיותרלספראם:
החקיקהלשיפורוהמלצותביקורתיתבחינה–אמוניםוהפרתמרמה 'ואחקרמניצרמרדכי

(2008).
בספרמופיעהתואראםגםהמחברשלאחראוצבאי ,אקדמיתוארלצייןאין.



ספרשםהמשך

יודגשהספרשם.

הספרבשערמופיעשהואכפיהספרשםאתלצייןיש.

דוגמאות:

(2002)מסחרוסודותמסחריותעוולותדויטשמיגל.

שנייהמהדורה)ביטוחדיני–ששוןפ"חרלורפאלהיפרחמאיר, 
2001).



כרךמספר
אחדבכרךהעמודיםמספריאםגם ,תמידהכרךמספראתלצייןיש

לאחריופיעהכרךמספר .קודםבכרךהעמודיםמספריאתממשיכים

הכרךמספראם .הדגשהוללאהספרגביעלמופיעשהואכפיהספרשם

:דוגמאות .אחריהגרשלצייןאין ,באותמצוין

(1996)שניכרךמינהלימשפטברכהברוך.





יומיתמעיתונות    ,עתמכתבימאמריםאזכור
ומגזינים

זוהיאוממגזיניםיומיתמעיתונות ,עתמכתבימאמריםלאזכורהנוסחה:
[המחברשם] "[המאמרשם]" [העתכתבשם] [הכרךמספר][(החוברתמספר)] [עמוד

([המאמרפרסוםשנת]) [ספציפיתהפניה,][המאמרתחילת
דוגמות:
(1990) 19כמשפטים "פוליטייםמינויים"זמיריצחק.
עיוני "שיפוטיופלורליזםמיעוטדעות ,ייחודייםכסאות"גוסרסקיודודבירנהקדןמיכאל

.(1999) 499כבמשפט
הישראליתהשיפוטמערכתהקמתעלנוסףמבט :'החסויהשופטיםמסמך'פרשת"ברוןנתן

.(2005) 195 ,115קתדרה "(1948)ח"תשבשנת
3ב 23.6.2004הארץ "?לעברייניםמקלטארץאו ,יהודיתחמלה"יועזיובל.
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המאמרשם
מרכאותביןיובאהמאמרשם.

בכותרתמופיעשהואכפיהמאמרשלהמלאשמואתלהביאיש

:דוגמאות .המאמר

ישראלאלוהיאףחרון"כהן 'החיים(Ira Dei Iudaeorum)" עיוני

.(1971) 13אמשפט

לאחרהקונסטיטוציוניהדיאלוג– ?ישראללמדינתחוקה"דותןיואב

.(1997) 149כחמשפטים "'החוקתיתהמהפכה'



העתכתבשם
יודגשהעתכתבשם.

שםואתהעיתוןשםאתלצייןיש ,יומיעיתוןשלבחלקמדובראם

 .יודגשוהמפרידוהקוהשמותשני .מפרידבקוביניהםולהפרידהחלק
:דוגמות

10 ,2.4.2004עסקים–מעריב "חולביוםנקנה"גרוסיעל.

אחרונותידיעות "אחדרקישאבא"פלדאספה–  ,25.6.2004ימים 7
56.



בספריםשפורסמומאמרים
זוהיא ,בספריםשפורסמואחרותקצרותועבודותמאמריםלאזכורהנוסחה:
[המאמרמחברשם] "[המאמרשם]" [הספרמחברשם] [הספרשם] [הכרךמספר] [עמוד

פרסוםשנת] [,המתרגםשם] [,העורךשם] [,המהדורה]) [ספציפיתהפניה,][המאמרתחילת
דוגמאות ([הספר

לובנברג .ש.ההשופטשללזכרומחקריםקובץ–לובנברגספר "הזמניהמפרק"אבנורחנה
.(ח"התשמ ,עורכיםשילהויצחקפרידמןדניאל) 199

צבי-רוזןאריאל) 365א"תשנבישראלהמשפטשלהשנהספר "עבודהדיני"ישראל-בןרות
.(ב"התשנ ,עורך

אזרחיבמשפטמסות–טדסקילגדזיכרוןספר "חדשיםסיכולדינילקראת"שלוגבריאלה
.(1995 ,עורכיםשלווגבריאלהראבילו 'אמרדכי ,ברקאהרן ,אנגלרדיצחק) 607

ותרבותיותחברתיות ,כלכליותזכויות "למצרךזכותבין :בישראלבריאות"גרוסאייל
.(2004 ,עורכיםשניויובלרביןיורם) 437בישראל
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שולייםהערותהפניותקיצורי

סעיף"לקיצורמשמש 'סלמשל ,ולרביםליחידמשמשקיצורכל :לבשימו" 
.היחידצורותרקכאןצוינוהנוחותלשם ."סעיפים"ו



שולייםהערת–ש"ה

סעיף– 'ס

סימן– 'סי

עמוד– 'עמ

פסקה– 'פס

תוספת– 'תוס

תקנה– 'תק



והרחבהחוזרתלקריאה
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