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חלקים ב' על  ערריםלשכת עורכי הדין בעניין ה על פי חוק הוועדה הבוחנתהודעת 
 בחינת ההסמכהג' של -ו

 2017(  דצמבר)חורף מועד 

 

התכנסה השופט יוסף אלרון כבוד  העליוןביהמ"ש שופט בראשות  הוועדה הבוחנת
 שהוגשו על תוצאות הבחינה. בערריםדנה ו 28.1.2018ביום 

בחלק  7שאלה לפסול את לקבל את העררים ביחס לשאלה אחת, והוועדה החליטה 
 ג' של הבחינה )דין מהותי(.

 החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלה זו ובין אם לא.

 לא תישלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר.

בסיכומו של דבר לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות באשר ליתר העררים, 
הוועדה סבורה שכל שאלות הבחינה נשאלו בסמכות וכלולות בחומר  ערריםוה

וכי התשובה שנקבעה להן על ידי הוועדה היא התשובה  ,הבחינה על פי התקנות
הנכונה בהתאם לפיתרון הבחינה שפרסמה הוועדה ובהסתמך, בין היתר, על 

 הם הפנה הפיתרון.הסימוכין אלי

רק של כל נבחן ציונים מעודכנים בעקבות החלטת הוועדה יפורסמו בתיק האישי 
למגישי  על מטלת הכתיבה.שהוגשו האישיים לאחר סיום הליך בדיקת העררים 

 הודעה על ציונם הסופי במטלה זו.ישירות עררים על מטלת הכתיבה תישלח ה

 לא תדון בהשגות חוזרות.החלטת ועדת הבחינות הינה סופית והוועדה 

לנוכח הביקורת שהושמעה באשר לבחינת ההסמכה, אשר נערכה לאחרונה, 

הוועדה הבוחנת מוצאת לנכון לציין בהודעה זו, כי בחינת ההסמכה נערכה 

בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין ובמתכונת הדומה להצעת המרכז הארצי 

לבחינות והערכה, תוך שכללה מטלת ניסוח משפטי ושאלות מן הדין הדיוני 

 הותי. והמ

 

 



 

 

 

שינויים אלה במתכונת הבחינה, נערכו לאחר בחינה ביקורתית מעמיקה של 

מבנה הבחינה במתכונתה הקודמת, ומתוך תקווה כי יהיה בהם כדי להעלות 

את רמת הבחינה, וכפועל יוצא מכך את רמת הידע של המוסמכים החדשים 

 במקצוע עריכת הדין. 

 

ה כוללת שאלות מהדין הדיוני בעבר, נשמעה ביקורת רבה על כך שהבחינ

בלבד, וכי באופייה היא בעיקרה בחינת שינון. כמו כן נשמעה ביקורת על 

פה, ובין היתר על היעדר שוויוניות בין הנבחנים, בשל ריבוי -הבחינה בעל

המותבים שבפניהם התקיימה הבחינה בעל פה, אשר גרם, בין היתר, לכך 

 י, ותלוי בהרכב הבוחנים. שאופי השאלות שנשאלו הנבחנים היה מקר

 

והוחלט על שינוי  2016לאחר שתוקן חוק לשכת עורכי הדין בחודש מרץ 

את בש לג על מנתמתכונת הבחינה, הוקמה ועדת היגוי במשרד המשפטים, 

 צורך הוצאתה לפועל. למתווה הבחינה באופן מעשי ו

 

יש לציין כי מינויה של הוועדה הבוחנת נעשה על ידי שרת 

החתומה על כתבי המינוי לכל  )בהסכמת נשיאת ביהמ"ש העליון(,המשפטים

 אחד מחברי הוועדה. 

 

מן הראוי להדגיש, כי הוועדה הבוחנת מורכבת משלושה שופטים, עורכי דין 

מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי, ואנשי אקדמיה, וזאת בהתאם להוראות 

על, גוייס הדין. בנוסף, לצורך הוצאת מתכונת הבחינה החדשה אל הפו

פסיכומטריקן, אשר אף הוא השתתף בישיבות הוועדה הבוחנת וליווה את 

תהליך עריכת שאלון הבחינה במתכונתו המלאה. לצורך חיבורה של מטלת 

הניסוח המשפטי, גויסו אנשי מקצוע ייעודיים, שתחום עיסוקם כתיבה 

 רב שנים בכתיבה מסוג זה.  ןוניסוח משפטיים, והינם בעלי ניסיו

 

וד גייסה הוועדה מחברי שאלות לבחינת ההסמכה, שהינם בעלי ניסיון ע

בתחומי המשפט השונים, ובהנחייתה התקיימו ימי הכשרה ייעודיים לכותבי 

 השאלות, אשר נועדו להעניק הכוון מקצועי הן ברמת התוכן הן ברמת 



 

 

 

הניסוח. כל השאלות שהוצעו נבחנו בעין קפדנית ומקצועית על ידי כל חברי 

 וועדה.ה

 

הוועדה דוחה לחלוטין טענות בדבר מעורבות זרה, שיקולים ואינטרסים 

שאינם ממין העניין בהכנת שאלון הבחינה ובתהליך בדיקתו. חברי הוועדה 

מדגישים כי כל אשר עמד לנגד עיניהם בתהליך עבודת הוועדה הינו שיפור 

ל הנבחן מבנה הבחינה והכנת בחינה הוגנת אשר תלמד ותעיד על יכולתו ש

 לקבל את רישיון עריכת הדין בישראל. 

 

הוועדה קיבלה פניות שונות מיחידים וגופים, אשר חיוו את דעתם באשר 

לבחינה האחרונה, ומטבע הדברים הערות אלה הובאו לידיעת כלל חברי 

הוועדה ותישקלנה לקראת הכנת שאלון הבחינה הבאה אשר תתקיים ב 

24.6.2018. 

 

 


