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מבוא
בעולם המשפטי קיימים קיצורים שונים  -הן ראשי תיבות והן שמות מקובלים למונחים רשמיים .הקיצורים נועדו
לחסוך בזמן או בכתיבה ,והם מוכרים לכל העוסקים בתחום המשפטי או לחלק מהם .מאחר שמטרתם לשרת צרכים
פרקטיים ,רשימת הקיצורים משתנה מזמן לזמן :קיצורים נוספים אליה; מסתיים השימוש בקיצורים אחרים; קיצורים
קיימים מקבלים משמעות חדשה; דרך הקיצור של מונחים מסוימים משתנה .משום כך נדרש קובץ קיצורים שיציג בפני
המשתמשים את פירושם של קיצורים קיימים ,אך גם את פירושם של קיצורים שעבר זמנם ,אך ניתן להיתקל בהם
בכתבים משפטיים ישנים .בשנת התשכ"ד ) (1964הוציא מיכאל יעקבי מספריית המשפטים באוניברסיטה העברית
בירושלים קובץ קיצורים משפטיים ישראליים וזרים ,אולם בשל הזמן הרב שחלף מאז ,קיים צורך בהוצאת קובץ חדש.
בקובץ שלפניך נכללים קיצורים משפטיים ישראליים .קיימים קבצי קיצורים באנגלית לקיצורים זרים ,והמעוניינים
יעיינו בהם .הקובץ מחולק לשלושה חלקים :בחלק הראשון נמצאים פירושיהם של ראשי תיבות .ראשי התיבות מסודרים
בסדר אלפביתי .כללתי ברשימה ראשי תיבות משפטיים וראשי תיבות של מונחים המשמשים משפטנים באופן סדיר
בעבודתם ,אולם הוצאתי מן הרשימה ראשי תיבות לא משפטיים המקובלים בציבור הרחב ,אשר ניתן למצוא במילון )אלא
אם הם משמשים גם למונח משפטי מיוחד( .העדפתי את המגמה הקיימת בשנים האחרונות להפוך אותיות אחרונות
בראשי תיבות לאותיות סופיות ככל שהדבר אפשרי ,לדוגמה "בג"ץ" במקום "בג"צ" .עם זאת ,הוספתי הפניות לנוסח
החדש במקרים המתאימים .ליד חלק מהפירושים סימנתי את טיבם למען נוחות הקורא  -פרסום של חומר משפטי,
למשל ספר החוקים; סוג תיק בבית המשפט ,למשל ערעור אזרחי; או קיצור שם מקום ,בדרך כלל מקום מושבה של
ערכאה משפטית ,למשל תל אביב .בתחתית העמוד נמצא מקרא לסימונים .החלק השני מכיל שמות מקובלים של
חוקים ,ראשי תיבות של שמות חוקים והשמות הרשמיים המלאים של אותם חוקים .גם שמות אלה מסודרים לפי סדר
אלפביתי .שמות מקובלים המייצגים את המלים הראשונות בשם החוק ,כגון "פקודת הראיות" עבור פקודת הראיות
]נוסח חדש[ ,תשל"א ,1971-לא מופיעים ברשימה .החלק השלישי של הקובץ הוא רשימת קיצורים של דרגות בארגונים
שונים במדינה שסביר כי למשפטנים יהיה קשר עמם .ראשי התיבות מסודרים מן הדרגה הנמוכה ביותר עד הדרגה
הגבוהה ביותר.
בהכנת הקובץ נעזרתי בספרו של יעקבי ובצוות יעץ משפטים באוניברסיטת חיפה ,ובייחוד אורנה רוש .תודתי לכולם.

מפתח קיצורים משפטיים

ראשי תיבות
מקרא לסימונים:

א'  (1) -
א"ב  -

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

]תיק[ אזרחי; ) (2אנגלית )בעיקר בהפניה למקורות מנדטוריים(

אישור בחירות

אז'  (1) -

]תיק[ אזרחי; ) (2אזכור

אח"י (1) -

אוסף חוקי ישראל )הוכמן(; ) (2אוניית חיל הים

א"י  (1) -ארץ ישראל )בעיקר בפלשתינה )א"י((; )Þ (2
אי' Þ -

 - Þמקום

אור יהודה

אילת

Annotated Laws of Palestine

אל"פ -

אל"ף  -ראו אל"פ

Annotated Supreme Court Judgments

אס"ק -

אפ'  -

]תיק[ אפוטרופוסות

אפ"ח  -

]תיק[ אכיפת פסק חוץ

אפ"ן -

אוסף פסקים נבחרים של בית המשפט העליון בארץ ישראל )צלטנר(

א" צ  -

אישור צוואה

אש' Þ -

אשקלון

אשד' Þ -

אשדוד

את"ן  -אגף תנועה

בג"ץ  -

בית דין גבוה לצדק

בג"צ  -ראו בג"ץ

בד"א  -

]תיק[ בית ]ה[דין ]ה[ארצי ]למשמעת של לשכת עורכי הדין[

בדימ'  -בדימוס

בד"מ ]  (1) -תיק[ בית דין מיוחד; ) (2
) (3

]תיק[ בית ]ה[דין ]ל[משמעת של עובדי המדינה

בה"נ  -
בח'  -
ב "י Þ -

]תיק[ בית ]ה[דין ]ה[מחוזי ]למשמעת של לשכת עורכי הדין[;

בקשת התרת נישואין

בחירות
בת ים

בי"ד  -בית דין
בי"מ  -בית משפט

בי"ש Þ -

בית שמש

ביד"מ  -

בית דין מיוחד

ביד"ץ  -בית דין צבאי
ביה"ד  -בית הדין

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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ביהמ"ש  -בית המשפט
בימ"ע  -בית המשפט העליון
בימ"ש  -בית משפט

ביש"א Þ -

בית שאן

ב "ל  -

]תיק[ ביטוח לאומי

ב" מ  -

בית דין מיוחד

בע"ם  -

בקשת ערעור משפחה

בע"מ  -בעירבון מוגבל

בפ"מ  -

בקשה לביטול פסילה מנהלית

בפ"ת  -

בקשה לפסילה עד תום ההליכים

בק'  -

בקשה

ב" ק  -

ברירת קנס

בר"ם  -

בקשת רשות ערעור מנהלי

בר"ע  -

בקשת רשות ערעור

בר"ש  -

בקשת רשות להישפט

ב"ש   (1) -בקשות שונות; )  (2בקשת שחרור; )Þ (3
בש"א  -

באר שבע

בקשות שונות אזרחי

בשג"ץ  -

בקשות שונות בבית הדין הגבוה לצדק

בשג"צ  -ראו בשג"ץ

בש"ם  -

בקשות שונות מנהלי

בש"פ  -

בקשות שונות פלילי

בש"ע  -

בקשה לשחרור בערובה

בתיהמ"ש  -בתי המשפט
בתימ"ש  -בתי משפט

גזז'  -

תביעות לפי חוק הגזזת

ג'נ Þ -

ג'נין

גש  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי גייסות השריון

דבה"מ  -דבר המלך במועצתו

דב"ע  -

דיון בית ]דין ארצי[ לעבודה

ד"ה  -דיבור המתחיל

ד" ט  -
די' Þ -

]תיק[ דמי טיפול ארגוני

דימונה

דימ' ] -ב[דימוס
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 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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ד" מ  -

דיון מהיר

דמ"י -

דיני מדינת ישראל

ד"נ  -

דיון נוסף

דנ"א  -

דיון נוסף אזרחי

דנ"מ  -

דיון נוסף מנהלי

דנ"פ  -

דיון נוסף פלילי

דנג"ץ  -

דיון נוסף בבית הדין הגבוה לצדק

דנג"צ  -ראו דנג"ץ

דר  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי דרום

ה"ב  -הוראת ביצוע מס שבח
הגד'  -הגדרה
הוצ"ל  -הוצאה לפועל
הוצ"פ  -הוצאה לפועל
ה"ח  (1) -הצעת חוק; )(2

הצעות חוק

הוצל"פ  -הוצאה לפועל

ה"כ  -

]תיק[ הסדר כובל

המ'  -

המרצה

ה" מ -

הלכות מסים

המר'  -

המרצה

המש' -

המשפט )פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים בפלשתינה )א"י((

ה"נ  -

]תיק[ היתר נישואין

הנ"ח -

הצעות נוסח חדש )בקובץ דיני מדינת ישראל(

הנה"ע  -הנציב העליון

ה"ע  -

]תיק[ הגבלים עסקיים

ה"פ   (1) -המרצת פתיחה; ) (2
הפ"ב  -

הזמנת פתיחה

המרצת פתיחה בוררות

הפ"ע  -הוראות הפיקוד העליון
הצעות חוק

הצ"ח -

ה"ת  -

החזרת תפוס

ואח'  -ואחרים
ול"ל  -הוועדה לבניה למגורים ולתעשיה

ו"ע  -

]תיק[ ועדת ערר

וש"מ  -

ועדת שחרורים מיוחדת

זבל"א  -זה בורר לו אחד

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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ח' Þ -

חיפה

חא  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי חיל האוויר

ח"א  (1) -חיל האוויר; ) (2
חא"י -

]תיק[ חוזה אחיד

חוקי ארץ ישראל

חב'  (1) -חברה ,חברת; )Þ (2
חד' Þ -

חברון

חדרה

ח" ד  -
חו' Þ -

חיקור דין

חולון

חוק חט"מ  -חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט1969-
חוק טח"ן  -חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
חח"מ  -חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
חט"מ  -ראו חוק חט"מ

חי  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי חיל הים

חי' Þ -

חיפה

ח"י  -חוק יסוד

Haifa Law Reports

חל"ר -

חנ"ש  -חוק העונשין ,התשל"ז1977-

חס"מ  -

חקירת סיבות מוות

חסד"פ  -חוק סדר הדין הפלילי )סתם; או :בין  1965ל :1982-חוק סדר הדין הפלילי ,התשכ"ה ;1965-מ :1982-חוק סדר
הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב .1982-ראו גם חוק החיפושים ,חוק המעצרים וחוק סדר הדין הפלילי )חקירת
חשודים( ,התשס"ב(2002-
חסד"פ )מעצרים(  -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו1996-
חוקי ארץ ישראל

חקא"י -

חש  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי חילות השדה

ח" ש  -

תביעות מכח חוקים שונים

חש"ב  -חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו) 1986-נוסחים קודמים :חוק שירות בטחון ,התש"ט ;1949-חוק
שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשי"ט(1959-
חשבד"ר  -חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי"ג1953-
חש"ץ  -חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
ח"ת -

חוקי תקציב

ח"ת הצעות -

חוקי תקציב  -הצעות

ח"ת-הצעות -

חוקי תקציב  -הצעות

טב' Þ -

טבריה

טח"ן  -ראו חוק טח"ן

ט"כ Þ -
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 -פרסום משפטי
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 - Þמקום

ללא סימון  -אחר

מפתח קיצורים משפטיים

ילקוט הפרסומים

יה"פ -

יו"ש  -יהודה והשומרון
יועמ"ש  -יועץ משפטי )לפעמים היועץ המשפטי לממשלה(
ילקוט הפרסומים

ילה"פ -

ילקוט הפרסומים

יל"פ -

י-ם Þ -

ירושלים

י"מ  -היועץ המשפטי לממשלה

י" ס  -

ישוב סכסוך

י" פ -

ילקוט הפרסומים

יפ"כ  -ייפוי כוח

יר'  -

]תיק[ ירושות

כ'  -כרך
כתבי אמנה

כ "א -

כדמו"י  -כדת משה וישראל

כ" ס Þ -

כפר סבא

כת"א  -כתב אישום
לת"ן  -לשכת תנועה

מ-

]תיק[ בית הדין המיוחד ]בבתי הדין הצבאיים[

מ "א  -

]תיק[ מעמד אישי

מג"ץ  -בית משפט גבוה לצדק
מה'  -מהדורה

מוה"מ  -
מזי  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי מז"י

מ"ח  -
מט  -

מועצת המלך

משפט חוזר

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי מטכ"ל

מ"י  (1) -מדינת ישראל; ) (2

מעצר ימים

מ"מ  (1) -ממלא מקום; ) (2

מעצר מנהלי

ממ"י  -מנהל מקרקעי ישראל

מע"י  -

מעצר ימים

מע"מ  -מס ערך מוסף

מק"מ  -
מר  -

מאסר-קנס מינהלי

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי מרכז

מ"ת  -

מעצר עד תום ההליכים

נ'  -נגד

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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נ"ב  (1) -נכתב בצד; ) (2

תיק תאונת דרכים ללא נפגעי גוף

נד"נ  -נכסי דניידי
נדל"ן  -נכסי דלא ניידי

נה' Þ -

נהריה

נ"ח -

נוסח חדש )בקובץ דיני מדינת ישראל(

Northern Law Reports

נל"ר -

נצ' Þ -

נצרת

נש"ם  -נציבות שירות המדינה

נת' Þ -

נתניה

ס'  (1) -סעיף; ) (2סגן

סב"א  -

תביעות בין ארגוניות

סד"א  -סדר דין אזרחי
סד"פ  -סדר דין פלילי
ספר החוקים

סה"ח -

ספר החוקים; ) (2סדרה חדשה

ס"ח -
סי'  -סימן

ס"נ  -סגן נשיא

ס"ע  -

סכסוך עבודה

סצ"ר  -סנגור צבאי ראשי

ס"ק  (1) -סעיף קטן; ) (2
סק"כ  -

סכסוך קיבוצי

סכסוך קיבוצי

ע'  (1) -עמוד; ) (2עוזר; ) (3ערעור; ) (4עברית )בעיקר בהפניה למקורות מנדטוריים(

ע "א  -

ערעור אזרחי

עא"ח  -
ע"ב  -

ערעור אחר

ערעור בחירות

עב"ל  -

ערעור ביטוח לאומי

עבמ"ץ  -
עד"י  -
עד"מ  -
ע" ו  -

ערעור ]לבית הדין הצבאי לערעורים מ[בית המשפט הצבאי ]לפי תקנות ההגנה )שעת חירום([1945 ,

ערעור דן יחיד
ערעור דיון מהיר

ערעור על ועדה

עו"ד  -עורך דין
עוה"ד  -עורך הדין

עז Þ -
עז'  -
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]תיק[ עיזבון

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום
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מפתח קיצורים משפטיים

עחה"ס  -
על"ע  -

ערעור חוק האזנות סתר

ערעור לשכת עורכי הדין

ע"מ   (1) -ערעור משפחה; ) (2

ערעור מיסים

עמ"ה   (1) -ערעור מס הכנסה; ) (2
עמה"כ  -

ערעור מס הכנסה

עמה"מ  -

ערעור מועצת המלך

עמו"ה  -

ערעור מועצת המלך

עמוה"מ  -
עמ"ח  -
עמ"י  -

ערעור מועצת המלך

ערעור מועצת המלך

ערעור משפחות חיילים

ערר על מעצר ימים

עמ"מ   (1) -ערעור מעצר מנהלי; ) (2
עמ"נ  -

ערעור מנהלי

עמ"ק  -

]תיק[ עניינים מקומיים

עמ"ש   (1) -ערר מס שבח; ) (2
עמ"ת  -

ערעור מועצה משפטית

ערעור משפחה; )(3

עיוני משפט

ערר מעצר עד תום ההליכים

ע"נ   (1) -ערעור נכים ]לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח משולב[ ,התשי"ט (2) ;[1959-
ענמ"ש  -
עס"ק  -

ערעור נושאי משרה שלטונית

ערעור סכסוך קיבוצי

ע"ע   (1) -ערעור עבודה; ) (2
עע"א  -

ערעור עתירות אסירים

עע"ו  -

ערעור עוון

עע"ם  -
עפ' Þ -

ערעור עוון

ערעור עתירה מנהלית

עפולה

ע" פ  -

ערעור פלילי

עפ"א  -

ערעור פלילי אחר

עפ"ג  -

ערעור פלילי  -גזר דין

עפ"ס  -

ערעור פסלות שופט

ע" ק  -

ערעור קרקעות

עק"מ  -

ערר על גובה קנס מינהלי

עק"נ  -

ערעור על קובלנה פלילית ע"י הנאשם

עק"פ  -

ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל

ער  -

ערעור נוער

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי עורף

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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עתון רשמי; ) (2

ע"ר (1) -

ערעור על החלטת רשם

ער"מ   (1) -ערעור רשות מקומית; ) (2
ע" ש  -

ערעור על החלטת רשם  -מנהלי

ערעורים שונים

עש"א  -

ערעור שונה אזרחי

עש"מ  -

ערעור שירות המדינה

עש"ר  -

ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה

עש"ת  -

ערעור שרות התעסוקה

עת"א  -

]תיק[ עתירות אסירים

עת"מ   (1) -עתירה מנהלית; ) (2
פ'  (1) -
פ "א  -

פסקים

]תיק[ פלילי; ) (2פרק )בחוקי ארץ ישראל(; )(3

פרטי אירוע

פב"ל -
פ" ד -

ערעור תפיסת מקרקעים

פסקי דין של בתי הדין לביטוח לאומי
פסקי דין של בית המשפט העליון לישראל
פסקי דין אזרחיים )בענייני מסים(

פד"א -

פסקי דין של בית המשפט העליון לישראל

פד"י -

פסקי דין בענייני מסים )) (1968-1967ראשי
פסקי דין משמעתיים של לשכת עורכי הדין; )(2
פדי"ם (1) -
התיבות פדי"ם עברו לפירוש ) ,(1ופרסום זה קיבל את ראשי התיבות פד"מ(
פד"מ -

פסקי דין בענייני מסים )(2) ; (1968-1967

פד"ע -

פסקי דין של בתי הדין לעבודה

פד"צ -

פסקי דין נבחרים של בית הדין הצבאי לערעורים

פד"ר -

פסקי דין של בתי הדין הרבניים

פ"ה  -

פסק דין הצהרתי

פ"ח  -

]תיק[ פשע חמור

פסקי דין מנהליים

פח"פ  -פקודת החוק הפלילי1936 ,
פי"ם -

פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ושל בתי משפט נוספים .בין השנים ) (1961-1948ראו גם פ"ע(

פי"ם )מ( -

פסקים של בתי המשפט המחוזיים )ראו גם פ"ע(

פי"ם )ע( -

פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ראו גם פ"ע(

פי"ם )ת( -

תמציות פסקים של בתי המשפט המחוזיים )ראו גם פ"ע(

פל' ]  (1) -תיק[ פלילי; ) (2

]תיק[ עבירות תעבורה חמורות

פל"ע  -

פיצויים לעובדים

פל"ר -

Palestine Law Reports

פלת"ד  -פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
פ"מ (1) -

) (4
פ" מ )ת ( -
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פסקים של בתי המשפט המחוזיים והשלום בישראל; ) (2פקודת המטה הכללי; )(3

פסקי דין מנהליים;

פסילת מועמד
תמציות של פסקים של בתי המשפט המחוזיים והשלום בישראל

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום
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פ"מ משפחה -

פסקים של בתי המשפט לענייני משפחה

פמ"ד  -פרקליטות מחוז דרום
פמ"ח  -פרקליטות מחוז חיפה
פמ"י  -פרקליטות מחוז ירושלים
פמ"מ  -פרקליטות מחוז המרכז

Selected Cases of the District Courts

פמ"ן -

פמת"א  -פרקליטות מחוז תל אביב
פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ושל בתי משפט נוספים .בין השנים ) (1961-1948ראו גם פ"ע(

פס' -
פס' מ' -

פסקים של בתי המשפט המחוזיים והשלום בישראל

פס' ע' -

פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ושל בתי משפט נוספים .בין השנים ) (1961-1948ראו גם פ"ע(

פס"ד  (1) -פסק דין; )(2

פסקי דין של בית המשפט העליון לישראל )ראו גם פ"ד(

פסד"פ  -פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
פס"מ -

פסקים של בתי המשפט המחוזיים והשלום בישראל

פס"ע -

פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ושל בתי משפט נוספים .בין השנים ) (1961-1948ראו גם פ"ע(

פסה"ד  -פסק הדין
פ"ע -

פסקים של בית המשפט העליון לישראל )ושל בתי משפט נוספים .בין השנים (1961-1948

פ" פ  -

]תיק[ פיצויי פיטורין

פצ"ר  -פרקליט צבאי ראשי
פק'  -פקודה
פקנ"ז  -פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[
פקס"מ  -פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג1973-
פקת"ע  -פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א1961-

פר'  -

איסור פרסום

פרק  -

]תיק[ פרוקים

פ"ש  (1) -פקיד שומה; )(2
פש"מ -

פסקי דין של בתי משפט השלום

פסקי דין נבחרים של בתי המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים

פשמ"ג  -פקיד שומה למפעלים גדולים

פש"ר  -
פ"ת Þ -

פשיטת רגל

פתח תקוה

Law Reports of the District Court of Tel-Aviv

פת"א -

צב"ט  -צו בדבר הוראות בטחון )יהודה והשומרון( )מס'  ,(378התש"ל ;1970-צו בדבר הוראות בטחון ,התש"ל1970-
]באזור חבל עזה[

צ"ה  -

צו הריסה

צ"ו   -צו עשה  /צו מניעה )קבוע(

צפ  -

]תיק[ בית הדין הצבאי במחוז שיפוטי צפון

קבי"ד  -קצין בית הדין

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר

9

מפתח קיצורים משפטיים

ק"ג  (1) -קילוגרם; )]  (2תיק[ קופת גמל; )Þ (3
קה"ת -

קובץ התקנות

Current Law Reports

קל"ר -
קמצ"מ -

קובץ מנשרים ,צווים ומינויים

ק"פ   (1) -קובלנה פלילית; ) (2
קפ"ד -

קובלנה פרטית

קובץ פסקי דין אזרחיים )בענייני מסים(

ק" ש Þ -

קרית שמונה

Collection of Judgments

קפ"ד -

קר' Þ -

קרית גת

קריות

ק' ת' -

קובץ התקנות
קובץ התקנות

ק"ת -

ק"ת חש"ם -

קובץ התקנות  -חיקוקי שלטון מקומי

ק"ת  -שיעורי מק"ח -

קובץ התקנות  -שיעורי מכס ,מס קניה ותשלומי חובה

ר'  -ראו

ר" ג Þ -

רמת גן

ר"ה Þ -

רמת הגולן

רו"ח  (1) -רואה חשבון; )(2
העת(

רח' Þ -

רואה החשבון )פסקי דין שפורסמו בכתב העת "רואה החשבון" .עד כרך טו של כתב

רחובות

רל"מ -

רבעון לענייני מסים

רמ'  Þ (1) -רמלה; )Þ (2
רמ"ש  -
ר"ע  -

רמאללה

רשות ערעור משפחה

רשות ערעור

רע"א  -

רשות ערעור אזרחי

רע"ב  -

רשות ערעור בתי סוהר

רע"פ  -

רשות ערעור פלילי

ר"פ  -רישום פלילי

רצ"פ  -

רשות ערעור על הוצאה לפועל

רת"ק  -

רשות ערעור תביעות קטנות

ש'  (1) -

]תיק[ שכירות; )(2

פסקי דין של מע"מ בהוצאת י' שפט

שוה"ש  -שופט השלום
שו"ש  -שופט שלום

שכ Þ -

שכם

ש"ע  -
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ש" ש  -

שינוי שם

ת'  (1) -תקנה; ) (2תיק; ) (3

]תיק[ תעבורה; )) (4בין סוגריים( תמצית

ת' א'  Þ (1) -תל אביב; )  (2תיק אזרחי; ) (3
ת"א  Þ (1) -תל אביב; )  (2תיק אזרחי; ) (3

תיק אישות
תיק אישות

Law Reports of the District Court of Tel-Aviv

תאל"ר -

תא"מ  -

תיק אזרחי בסדר דין מהיר

תא"פ  -

תיק אפוטרופסות

תא"ק  -

תיק אזרחי בסדר דין מקוצר

תא"ר  -

תובענה ארגונית בין עובד לארגון עובדים

תב"א  -תוכנית בניין ארצית

תב"כ   (1) -תיק בחירות כלליות; ) (2
תב"מ  -

תיק בחירות לכנסת

תיק בחירות מיוחדות

תב"ע  (1) -
ת' בק'  -
תב"ר  -

תיק בית ]דין אזורי[ לעבודה; ) (2תוכנית בניין ערים

תיק בקשה

תביעה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ת"ד  (1) -תיבת דואר; ) (2
תה"ג  -

]תיק[ תאונת דרכים עם נפגעים

תיק הסגרה

תהוצל"פ  -
תה"ס  -

תיק הוצאה לפועל

תיק הסכם

תוב"ץ  -תובע צבאי
תוס'  -תוספת )בעיקר לעתון הרשמי(
תוס"א -

תוספת א' לעתון הרשמי

תוס"ב -

תוספת ב' לעתון הרשמי

ת"ח  -

המנהלה להסדרים במגזר החקלאי )לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ"ב(1992-

תח"פ  -

תיק ]לפי[ חוק הפיקוח ]על מצרכים ושירותים ,התשי"ח[1957-

ת"ט  (1) -תיקון טעות; ) (2
ת' י'  -

תיק ירושה

תי"א  -

תיק אזרחי

תי"פ  -

תיק פלילי

תי"ר  -

תיק ירושה

תמ' -

]תיק[ התנגדות לביצוע שטר

תמציות פסקים של בתי המשפט המחוזיים )ראו גם פ"ע(

ת"מ   (1) -תיק מעצרים; )  (2תיק משמעת; )  (3תביעה מנהלית; ) (4

תובענה מנהלית; )(5

תמציות

פסקים של בתי המשפט המחוזיים )ראו גם פ"ע(
תמ"א  -תוכנית מתאר ארצית

 -פרסום משפטי

  -סוג תיק

 - Þמקום

ללא סימון  -אחר
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תמ"מ  -תוכנית מתאר מחוזית

תמ"ש  (1) -תקנת משנה; ) (2

תיק משפחה

תסד"א  -תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-

ת' ספ'  -

תיק ספנות

ת"ע   (1) -תיק עזבונות; ) (2
תע"ז  -

תיק עיזבון

ת' פ'  -

תיק פלילי

ת" פ  -

תיק עיזבון

תיק פלילי

תפ"ד -

תקציר פסקי דין

תפ"ח  -

תיק פשע חמור

ת"צ  (1) -תובע צבאי; ) (2

תובענה ייצוגית

תצ"ר  -תובע צבאי ראשי

ת' ק'  -

תיק קרקעות

ת"ק ]  (1) -תיק[ תביעות קטנות; ) (2

תיק קרקעות

תק-אר -

תקדין ארצי )פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה(

תק-גל -

תקדין משקם )החלטות משקם לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ"ב(1992-

תק-מח -

תקדין מחוזי

תק-מש -

תקדין משפחה

תקסד"א  -תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
תק-עב -

תקדין עבודה )פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה(

תק-על -

תקדין עליון

תק-צב -

תקדין צבאי )פסקי דין של בית הדין הצבאי לערעורים(

תקש"ח  -תקנות שעת חירום
תקש"ח  -תקנות שעת חירום
תקשי"ר  -תקנון שירות המדינה
תק-של -

תקדין שלום

תקת"ע  -תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

תר"מ  -

תיק ]בחירות ל[רשויות מקומיות

ת"ת   (1) -תיק תעבורה; ) (2
תת"ח  -

תיק התנגדות לבקשה לביצוע תביעה )הוצל"פ(

תיק תחבורה

תת"ל  -תוכנית לתשתיות לאומיות

תת"ע  -
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חוקים  -שמות מקובלים וראשי תיבות
חוק גל  -חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי )תיקון( ,התשנ"ג) 1993-תיקון לחוק הסדרים במגזר החקלאי
המשפחתי ,התשנ"ב(1991-
חוק הגנת ילדים  -חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט"ו1955-
חוק החיפושים  -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ"ו1996-
חוק המעצרים  -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו1996-
חוק הנמלים  -חוק רשות הספנות והנמלים  -התשס"ד2004-
חוק הפונדקאות  -חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( ,התשנ"ו1996-
חוק הרישום הכפול  -חוק ניירות ערך )תיקון מס'  ,(21התש"ס) 2000-תיקון שעיקרו הוספת פרק ה' 3לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח(1968-
חוק התיאומים  -חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
חוק התרופות  -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א1970-
חוק חט"מ  -חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט1969-
חוק טח"ן  -חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
חוק טל  -חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס"ב2002-
חוקת השיפוט הצבאי  -תקנות-שעת-חרום )חוקת השפוט תש"ח( ,התש"ח1948-
חח"מ  -חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
חנ"ש  -חוק העונשין ,התשל"ז1977-
חסד"פ  -חוק סדר הדין הפלילי )סתם; או :בין  1965ל :1982-חוק סדר הדין הפלילי ,התשכ"ה ;1965-מ :1982-חוק סדר
הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב .1982-ראו גם חוק החיפושים ,חוק המעצרים וחוק סדר הדין הפלילי )חקירת
חשודים( ,התשס"ב(2002-
חסד"פ )מעצרים(  -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו1996-
חש"ב  -חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו) 1986-נוסחים קודמים :חוק שירות בטחון ,התש"ט ;1949-חוק
שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשי"ט(1959-
חשבד"ר  -חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי"ג1953-
חש"ץ  -חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
פח"פ  -פקודת החוק הפלילי1936 ,
פסד"פ  -פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
פקודת העדות  -פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ]חא"י כרך א) ,ע( [439
פקנ"ז  -פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[
פקס"מ  -פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג1973-
פקת"ע  -פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א1961-
תסד"א  -תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
תקסד"א  -תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
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מפתח קיצורים משפטיים

דרגות
דרגות בצבא
הגנה לישראל

דרגות במשטרת
ישראל

דרגות בשירות
בתי הסוהר

דרגות בנציבות
כיבוי והצלה

טור'  -טוראי

שוטר

סוהר

כבאי

רב"ט  -רב טוראי

רש"ט  -רב שוטר

ס"ר  -סוהר ראשון

כבאי ראשון

סמל

סמ"ש  -סמל שני

ר"ס  -רב סוהר

רב כבאי

סמ"ר  -סמל ראשון

סמ"ר  -סמל ראשון

סמל

סמל כבאי

רס"ל  -רב סמל

רס"ל  -רב סמל

רס"ל  -רב סמל

רב סמל כבאי

רס"ר  -רב סמל ראשון

רס"ר  -רב סמל ראשון

רס"ר  -רב סמל ראשון

רס"ם  -רב סמל מתקדם

רס"ם  -רב סמל מתקדם

רס"מ  -רב סמל מתקדם

רס"ר כבאי  -רב סמל
ראשון כבאי

רס"ב  -רב סמל בכיר

רס"ב  -רב סמל בכיר

רס"ב  -רב סמל בכיר

רנ"ג  -רב נגד

רנ"ג  -רב נגד

רנ"ג  -רב נגד

דרגות קצינים

דרגות קצינים

דרגות קצינים

דרגות קצינים

סג"ם  -סגן משנה

ממ"ש  -מפקח משנה

ממ"ן  -מישר משנה

להב משנה

סגן

מפקח

מישר

להב

סרן

פקד

כלאי

רשף משנה

רס"ן  -רב סרן

רפ"ק  -רב פקד

ר"כ  -רב כלאי

רשף

סא"ל  -סגן אלוף

סנ"ץ  -סגן ניצב

סג"ד  -סגן גונדר

טפסר משנה

אל"ם  -אלוף משנה

נצ"ם  -ניצב משנה

גנ"מ  -גונדר משנה

טפסר

תא"ל  -תת אלוף

תנ"ץ  -תת ניצב

תג"ד  -תת גונדר

טפסר בכיר

אלוף

ניצב

גונדר

רב טפסר

רא"ל  -רב אלוף

רנ"ץ  -רב ניצב

רב גונדר

דרגות קצינים אקדמאיים
קמ"א  -קצין מקצועי
אקדמאי
ממ"ק  -ממלא מקום קצין
רב"ץ  -רב צבאי
קר"פ  -קצין רפואה
קר"ש  -קצין רפואת שיניים
קמ"ש  -קצין משפטים
קא"ב  -קצין אקדמאי בכיר
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