ירושלים ,נובמבר 2013
לשכת עורכי-הדין בישראל
חוק לשכת עורכי-הדין ,תשכ"א1961 -
הודעה בדבר עריכת בחינות בשפה
העברית ובדיני מדינת ישראל
מועד ינואר 2014
מועדי ההרשמה1.12.13-26.12.13 :
ניתנת בזה הודעה כי בחינות בשפה העברית ובדיני מדינת ישראל יתקיימו במועדים
כמפורט להלן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

השפה העברית
דיני עונשין ודיון פלילי
דיני קניין
סדר דין אזרחי ואתיקה מקצועית
דיני חוקה ומינהל
דיני חיובים ועבודה
דיני מסחר א'
דיני מסחר ב'  +מסים
דיני משפחה וירושה

יום ראשון -
יום שלישי -
יום חמישי -
יום ראשון -
יום שלישי -
יום חמישי -
יום ראשון -
יום שלישי -
יום חמישי -

5.1.14
7.1.14
9.1.14
12.1.14
14.1.14
16.1.14
19.1.14
21.1.14
23.1.14

כל הבחינות תיערכנה החל מהשעה .11:00
יורשו לגשת לבחינות מועמדים שעונים על דרישות סעיף  (2)25או  (3)25לחוק
הלשכה.
כל הבחינות תתקיימנה בלשכת עורכי הדין בישראל ,רח' שופן  ,1בירושלים.
תשומת לבכם לרשימת חיקוקים מעודכנת שפורסמה בק"ת  6649מיום .24.2.08
הערות:
 .1תשומת לב הנבחנים מופנית לתקנות לשכת עורכי-הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל
ובמקצועות מעשיים( תשכ"ג.1962 -
 .2בקשה להיבחן בבחינות האמורות תוגש באמצעות הטופס הרצ"ב תפרט את הנושאים
שבדעת המבקש להיבחן בהם )לא פחות משני נושאים בדיני מדינת ישראל( ותוגש
למזכירות לשכת עורכי-הדין בישראל ,רח' שופן  ,1ירושלים 92190 ,החל מיום 1.12.13
ועד ליום  26.12.13לכל המאוחר.
הנכם מתבקשים לשלוח את הבקשה בדואר ,ובקשה שתישלח ללשכה באמצעות
הפקסימיליה  -לא תטופל.
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 .3אגרת הבחינה בשפה העברית ובכל נושא בדיני מדינת ישראל היא  160. -ש"ח) ,לכל
בחינה(.
חובה לצרף למכתב קבלה על תשלום האגרה בבנק הדואר ,בהתאם לשובר התשלום
הרצ"ב .אם אין ברשותך שובר – ניתן לשלם ישירות בבנק הדואר עבור לשכת עורכי
הדין ,מספר חשבון  4454120ואת הקבלה יש לצרף לטופס ההרשמה.
החזר אגרה – נבחן ששילם אגרה לבחינה ולא התייצב לבחינה יוחזרו לו )או יזקפו לזכותו
למועד הבא( ארבע חמישיות של האגרה ששילם עבור הבחינה )דהיינו ,סך של ₪ 128
בלבד(.
 .4א .הבחינה בשפה העברית וכל בחינה בדיני ישראל תמשך  3שעות.
ב .נבחנים שהנם עולים חדשים יהיו זכאים להארכת משך הבחינה בדיני ישראל בלבד
ל 4 -שעות.
אין הארכת זמן בבחינה בשפה העברית.
ג .כמו כן ,יהיו זכאים להארכת משך הבחינה ל 4 -שעות כל מי שלימודיו התיכוניים היו
שלא בשפה העברית .על המבקשים לקבל תוספת זמן לפנות בבקשה ולהמציא אישור
מתאים מביה"ס התיכון יחד עם הבקשה להירשם.
ד .נבחן שקיבל פטור מהבחינה בעברית  -לא יהיה זכאי לתוספת זמן ,וחייב להשיב על
השאלות בבחינה בשפה העברית בלבד.
.5

הננו להפנות תשומת לבכם להוראות הבאות בעניין משמעת בעת הבחינה:
א .מותר לנבחנים בכתב להשתמש בספרים המכילים את נוסח החיקוקים בלבד .לא
ישתמש הנבחן בספר או ברשימה או בכתב אחר הכולל פירוש ,תרגום לשפה זרה,
הערה או רישום אחר זולת נוסח החיקוק עצמו.
ב .נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר ,רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה
אסורה או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר ,או שאינו ממלא אחר הוראות המפקח,
רשאי המפקח ,להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.
ג .נבחן שפגע במשמעת כאמור בסעיף ב' לעיל ,בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר
הבחינות ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא ,רשאית הלשכה לאסור עליו
להשתתף בבחינה במועד אחר ,אם באותו נושא בלבד ואם בנושאים אחרים ,אם
בכלל ואם לזמן מסוים; כן רשאית היא לפסול כל בחינה שכבר נבחן בה.

 .6נבחנים העונים על השאלות בלועזית בכפוף לקבלת אישור מראש של הלשכה ,למעט
בשפה האנגלית ,ישלמו  700. -ש"ח ,הוצאות תרגום הבחינה לעברית ,וימציאו ללשכה
קבלה על תשלום האגרה בבנק הדואר.
 .7נבחן שלא יירשם במועדים הנ"ל ,לא יוכל להיבחן במועד זה ,והנכם מתבקשים
להירשם במועד.
 .8זירוז מתן ציון  -נבחן שמבקש כי בדיקת מחברת בחינה בנושא מסוים תזורז בגין
מועמדותו להיבחן בבחינות ההתמחות בסמוך למועד הבחינות בדיני ישראל  -מתבקש
לפנות בכתב ולצרף את הפנייה לטופס הבקשה להיבחן.
 .9הודעה על מועד פרסום התוצאות תפורסם בנפרד.
בהצלחה!
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תאריך _____________
לכבוד
לשכת עורכי-הדין
רח' שופן 1
ירושלים 92190
ח.נ,.
הנדון :בקשה להיבחן בבחינות בדיני ישראל  -מועד ינואר 2014
הנני מבקש להירשם לבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל ,המסומנות ב" "Vמטה ,כדלהלן:
__________ השפה העברית
__________ דיני חיובים ועבודה
__________
__________
__________
__________

דיני קניין
דיני משפחה וירושה
דיני עונשין ודיון פלילי
דיני מסחר א'

__________ דיני מסחר ב' +מסים
__________ סדר דין אזרחי ואתיקה מקצועית
__________ דיני חוקה ומנהל
רצ"ב קבלה מבנק הדואר על תשלום סך של _______ש"ח ,אגרת בחינה.
נבחן שמבקש להשיב על השאלות בבחינה בשפה לועזית )למעט אנגלית( חייב לשלם סך של 700. -
ש"ח אגרת תרגום לכל בחינה .נא לציין את השפה הלועזית המבוקשת ____________ ולצרף
קבלה ע"ס __________ ש"ח לתרגום הבחינה לעברית )בכפוף לאישור הלשכה בדבר השפה
הלועזית המבוקשת(.

בברכה,
שם משפחה _________________________
שם פרטי

_________________________

מס' ת.ז.

_________________________

טלפון  /טל' נייד______________________
כתובת

_________________________

מייל ______________________________
מיקוד

_________________________

מאשר קבלת הודעות  SMSבנושאי בחינות ובנושאי התמחות כן/לא
לשימוש משרדי בלבד________________________________________________ :
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