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 קיצורים משפטיים
 

 קבצי חקיקה ופסיקהשמות של קיצורים  (א
 סוגי הליכים )מתוך: כללי האזכור ההאחיד בכתיבה המשפטית( ם שלקיצורי  ב(

 
 

 
 של שמות קבצי חקיקה ופסיקהקיצורים 

 
 רשומות:

 
 קובץ התקנות  ק"ת  הצעות חוק ה"ח

 שיעורי מכס , -קובץ התקנות ק"ת  מק"ח                                                                                
 מס קניה ותשלומי חובה

 חיקוקי שלטון -קובץ התקנות ק"ת  חש"מ הצעות נוסח חדש  הנ"ח 
 מקומי

 קובץ מנשרים צוים ומנויים קמצ"מ ילקוט הפרסומים י"פ
   כתבי אמנה כ"א 

   נוסח חדש - דיני מד' ישראל נ"ח דמ"י 
   חוקיםהפר ס ס"ח 
----- 
 דברי הכנסת          ד"כ 

 

 

 
 :סדרות חקיקה

 
 חוקי מדינת ישראל   גדעון

 דינים וינוגרד 
  
 

 

 
 קבצי פסיקה  ישראליים:

  
  

 תקציר פ"ד ביה"מש  העליון  )בעריכת סביר( סביר
 פסקי דין של בתי  הדין לביטוח לאומי פב"ל
  פסקי דין של בית המשפט העליון  פ"ד

 פסקי דין אזרחיים )נציבות מס הכנסה( פד"א
 פסקי דין של בית הדין הצבאי לערעורים  ד"הפ

 פסקי דין משמעתיים של לשכת עורכי הדין פדי"ם
 פסקי דין מנהליים פד"מ
 לשכת רואי חשבון(בהוצאת פסקי דין בענייני מיסים ) פד"ם
 פסקי דין של בתי הדין לעבודה פד"ע
 נבחרים של בית הדין הצבאי לערעוריםפסקי דין  פד"צ
 פסקי דין  של בתי הדין הרבניים פד"ר
 פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים פ"מ

 פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים  )תמציות( פ"מ   )ת(
 (9126-9191בהוצאת לשכת עורכי הדין )פסקים של בית המשפט העליון   פ"ע

 פסקי דין נבחרים של בתי המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים פש"מ
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         Selected judgments of the  upreme Court of Israel                                   SJC 

         Israel law reports                                                                                         ILR 
 
 

 מנדט:
 

 Drayton. Laws of Palestine  9144-9111     חוקי ארץ ישראל בעריכת דרייטון חא"י
 Palestine  Gazette P.G.   9144-9191 עיתון רשמי ע"ר

  Supplement 1 Ordinances לע"ר 9תוספת  9תוס' 

   (פקודות) 

  

  Supplement 2  Regulations רלע"  6תוספת   6תוס' 
                                        )תקנות( 

                              

  

 Palestine  Law  Reports P.L.R 9141-9102  פל"ר
 Collection of Judgments                                         C.O.J. 9113-9191  קפ"ד

  Annotated Supreme Court  אס"ק   

Reports    

A.S.C 9140-9111 

 Current Law Reports C.L.R 9140-9111  קל"ר
 Annotated Law Reports A.L.R 9141-9111  אל"ר
 Northern Law Reports N.L.R. 9114  נל"ר

 Haifa Law Reports    H.L.R 9144-9145  הל"ר
  Law Reports of the District  פת"א

Court of Tel-Aviv   

  ׂ9144-9141 

 Selected Cases of the District  פמ"ן

Courts of  Palestine 
 9141-9143 

פסקי דין של בתי המשפט  המחוזיים  המשפט
 בא"י הכתובים בעברית

   

 


