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חוק יסוד :משק המדי ה
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חוק יסודות המשפט ,תש"מ1980 -
חוק להג ה על עדים ,תשס"ט2008-
חוק להסדר התדיי ויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( ,תשע"ה2014-
חוק לטיפול בחולי פש ,תש "א1991-
חוק למ יעת אלימות במשפחה ,תש "א 1991-והתק ות על-פיו
חוק למ יעת הטרדה מי ית ,תש "ח1998 -
חוק לשכת עורכי -הדין ,תשכ"א1961 -
חוק לתיקון די י הראיות )אזהרת עדים וביטול שבועה( ,תש"מ1980 -
חוק לתיקון די י הראיות )הג ת ילדים( ,תשט"ו1955 -
חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים( ,תשי"ח1957-
חוק לתיקון סדרי הדין )המדי ה כבעל דין( תשי"ח1958-
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג1963 -
חוק מ יעת הטרדה מאיימת ,תשס"ב2001 -
חוק סדר הדין הפלילי ) וסח משולב( ,תשמ"ב1982-
חוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( ,תשס"ב2002-
חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ו טילת אמצעי זיהוי( ,תש "ו1996 -
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חוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א1961 -
חוק שחרור על ת אי ממאסר ,תשס"א2001 -
חוק שיפוט בע י י התרת ישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית( ,התשכ"ט1969-
חוק שיפוט בתי דין רב יים ) ישואין וגירושין( ,תשי"ג1953 -
חוק תובע ות ייצוגיות ,תשס"ו2006 -
כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים( ,תשע"ה2015 -
פקודת בזיון בית המשפט
פקודת ביטוח רכב מ ועי ] וסח חדש[ ,תש"ל1970-
פקודת האגודות השיתופיות
פקודת החברות ) וסח חדש( ,תשמ"ג1983 -
פקודת המבחן ) וסח חדש( ,תשכ"ט1969 -
פקודת המיסים )גבייה(1929 ,
פקודת ה זיקין ) וסח חדש( ,תשכ"ח1968-
פקודת הסדר זכויות במקרקעין ) וסח חדש( תשכ"ט1969 -
פקודת העיריות ) וסח חדש( – סעיף  324והסעיפים הרלוו טיים לו
פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
פקודת הפרש ות ) וסח חדש(
פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
פקודת הראיות ) וסח חדש( ,תשל"א 1971 -והתק ות שהותק ו על פיה.
פקודת השותפויות ) וסח חדש( ,תשל"ה1975 -
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צו בית המשפט לע יי י משפחה )בוררות בע יי י משפחה( ,תש "ו1996-
צו בתי המשפט )סוגי החלטות שלא תי תן בהן רשות ערעור( ,תשס"ט2009-
תק ות בתי המשפט )אגרות( ,תשס"ז2007 -
תק ות בתי המשפט )גישור( ,תש "ג1993 -
תק ות בתי המשפט )סדרי דין במשפט חוזר( ,תשי"ז1957-
תק ות בתי המשפט וההוצאה לפועל )פגרות( ,תשמ"ג1983-
תק ות הג ת הדייר )סדרי דין בבית הדין לשכירות( ,תש"ד1954 -
תק ות הוצאה לפועל של פסקי דין גד המדי ה ,תשל"ז1976 -
תק ות החברות )פירוק( ,תשמ"ז1987 -
תק ות החוזים האחידים )סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור( ,תשמ"ג1983 -
תק ות המשכון )סדרי רישום ועיון( תש "ד1994 -
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תק ות ה וער )טיפול והשגחה( )סדר הדין( תשל"א1970 -
תק ות העבירות המי הליות ,תשמ"ו1986-
תק ות העו שין )מאסר על ת אי( ,תשמ"א1985-
תק ות התכ ון והב יה )סדרי דין בעתירות לבית המשפט לע יי ים מ הלים( ,תש "ו1996 -
תק ות התכ ון והב יה )סדרי דין בערעור( ,תשל"ז1976-
תק ות התכ ון והב יה )סדרי הדין בערעור על שומת השבחה( ,תשמ"א1981 -
תק ות חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,תשע"ט2019-
תק ות להסדר התדיי ויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( ,תשע"ו
תק ות לתיקון די י הראיות )הג ת ילדים( ,תשט"ז1956 -
תק ות מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( )פטור ממס מכירה( ,תש"ס2000 -
תק ות מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( )מס רכישה( ,תשל"ה1974 -
תק ות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק ,תשמ"ד1984 -
תק ות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד1984 -
תק ות סדר הדין בדיון וסף ,תשמ"ד1984 -
תק ות סדר הדין הפלילי ,התשל"ד1974-
תק ות סדרי דין )סעד מידי בימי מ וחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט( ,תשל"א-
1971
תק ות סדרי דין )עדות מומחים( ,תשט"ו1954 -
תק ות סדרי הדין בע יי י בוררות ,תשכ"ט1968 -
תק ות סדרי הדין )עתירה לגילוי ראיה( ,תשכ"ט1969 -
תק ות שיפוט בתביעות קט ות )סדרי דין( ,תשל"ז1976 -
תק ות תובע ות ייצוגיות ,תש"ע2010-

הערות:
 .1הידיעה ה דרשת היא תוך זיקה ל ושאי הבחי ה כמפורט בתק ה 18א לתק ות לשכת עורכי הדין )סדרי
בחי ות בדי י מדי ת ישראל ,באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחי ת ההסמכה לעריכת דין(,
תשכ"ג.1962 -
 .2במקרים בהם הוראות בתק ות או בחוק הכלולים ברשימה מתייחסות לאמור בסעיף חוק או תק ה
שאי ם ברשימה ,יש להכיר את סעיף החוק המסוים או התק ה המסוימת גם אם החוק בכללותו או
התק ות בכללותן אי ם ברשימה.
 .3כל החיקוקים הם ב וסחם שבתוקף חודש ימים לפ י מועד הבחי ה ,וכפי שפורשו בפסקי הדין שהתפרסמו
בדפוס ,במדיה דיגיטלית ,במאגרי הפסיקה באי טר ט בפלטפורמות השו ות לרבות המסחריות ,ובאתרי
אי טר ט המפרסמים פסיקה לרבות אתר הרשות השופטת ,עד לא פחות משלושה חודשים לפ י הבחי ה.
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