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לפני כבוד השופט אלי אברבנאל
העותרי

 .1שרו לוי
 .2שרית כרמל
 .3יבגניה שוסטק
 .4דוד רחמי
 .5אלו חמדני
 .6ר תורג'מ
 .7ער ב גל
 .8לירז כה
 .9בושרה קלדאוי
 .10נופר טנצמ
 .11אמיר מוסק
 .12נארדי גילדה
 .13ריקי קר
 .14רו ב שבת
 .15איהאב עיסאוי
 .16עמית פאר
 .17שרית דה
 .18אור שדה
 .19ג'האד אבו אחמד
 .20הילה שדה
 .21עיד כה
 .22מוחמד נטור
נ ג ד

המשיבות

 .1לשכת עורכי הדי הוועד המרכזי
 .2הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדי

><#2#

נוכחי :

ב"כ העותרי עו"ד אור קסלר
ב"כ המשיבות עוה"ד דוד יצחק ,רונ בו' ,גלעד וקסלר ומירית שלו

פרוטוקול
ב"כ העותר :הגשתי בקשה להוספת ראיה.

1
2
3
4
5
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ב"כ המשיבות :אי התנגדות להוספת הראיה.
1
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1
2
3

><#3#

החלטה
הבקשה להוספת ראיה מתקבלת.
><#4#

ניתנה והודעה היו  ,ט' בניס תשע"ח ,25/03/2018 ,במעמד הנוכחי .

4
5
6
7
8

אלי אברבנאל ,שופט

ב"כ העותרי  :לגבי שאלה  ,35בסעי"  23לכתב התשובה של המשיבות )ציטוט( ,למעשה מה

9
10
11

שהיא אומרת ג* בעת"מ שלמה כה  ,טענה המשיבה שחוק הפיקוח על הכלבי* אינו יכול
להוות תשובה כי אינו חלק מהחקיקה .כלומר המשיבות טוענות שרשימת החקיקה היא

13

רשימה סגורה ואינה יכולה לשאול שאלות שאינ ברשימה .כעת ,צרי -לבחו הא* החוקי*

14

הרלוונטי* לשאלה  35היא חלק מרשימת החקיקה לאחר שהפלוגתא שמה שלא בתו-

15

הרשימה אינו חלק מהחומר.
שאלה  35עוסקת בפקודת ביטוח רכב מנועי .פס"ד חמדה שמוזכר כסימוכי כתשובה לשאלה

16
17

מפרש את הכיסוי הביטוחי המצוי בפקודת ביטוח רכב מנועי שמבטח לאחר שמקבל על עצמו

18

באופ ראשוני על פי הסכ* ,מוזכר בפסקה  9לפסק הדי  .כלומר ,שהפסיקה מפרשת את אותה

19

פקודה ,ז"א שא* הפקודה לא בחומר אני לא יכול להשיב לשאלה .והנה מצרפות המשיבות
רשימה מצטרפת לפקודת ביטוח רכב מנועי ,כלומר א* זה בחומר הלימוד ולפני זה היא לא

20

היתה בחומר הלימוד ,יש שאלת סמכות.
טענה נוספת של המשיבות כתגובה לבקשה להוספת ראיה ,ז"א שפקודת ביטוח רכב מנועי היא
לא חלק משאלה  35והיא מסתמכת על הסימוכי שהיא פרסמה .כלומר ,מה שהמשיבות
מבקשות לעשות זה להסתמ -על סימוכי שה יצרו בעצמ ולומר שבגלל אותו סימוכי אותה
פקודה אינה חלק מחומר הלימוד .מפנה לנספח א' לכתב העתירה ,לסימוכי עצמ* בכותרת
רשו* "אי בהצעות להימצאות הסימוכי האפשריי*" ה* כותבי* את זה כי אני כל פע* בא

12

21
22
23
24
25
26
27

אליה* באזכורי* שלא רשומי* באותה רשימה.
התשובה שהצביעו עליה היא בסדר גמור רק הבעיה היא שהיא לא בחומר הלימוד.

29

מפנה לחלופה ד' ,ש* נאמר שלא נית לתבוע מכח חוק הפיצויי* .תשובה זו נכונה מכיוו שעל

30

פי פקודת ביטוח מנועי נית לתבוע על פי הוראות החוק .למעשה פקודת ביטוח מנועי מפרשת

31
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את חוק הפיצויי* ואז מפרשת את זה ע* מי שעשה איתה ביטוח .נית להתפשר ולקבל את

1

תשובה זו ג* או ששאלה זו שלא היתה בחומר הלימוד לא יכולה להישאל.

2

פסקי הדי של אקדמיות שונות ,רואי* שה* לא נלמדי* במסגרת לימודי משפטי* וזה באשר
לטענת ההיזונטריה ,אי קורס בחירה שנלמד ,מ הסת* שאנו מגיעי* לבחינה בדי מהותי

3
4

ושרת המשפטי* מצהירה שהחומר לא יכלול חומר חדש שלא נלמד באקדמיה באי* ושואלי*

5

אותי על שאלה שלא נלמדה באקדמיה ולא נלמדה בהתמחות .לנסח בחינה ולהכשיל את

6

הנבחני* זה הכי קל בעול* .מדובר ב .34%0בשאלה הזאת טעו הכי הרבה נבחני*.

7

באשר לשאלה  ,1המרכז הארצי קבע שעל המשיבות לפרס* חומר חצי שנה לפני המבח על

8

מנת שתאפשר למכוני ההכנה להיער -לאות שאלות .כשנכנסנו במאי  2017הגשנו עתירה
לבג"צ ,בעתירה טענו שה* אינ* עומדי* בסדרי המנהל התקיני* ולמעשה המשיבות חוקקו

9
10

את התקנות פרסמו רשימת חקיקה וצרפו לבית המשפט תגובה ע* התקנות וע* רשימת
החקיקה .לבית המשפט העליו הגענו באוגוסט ,לפניו עמדה רשימה מחולקת לשתיי* ,אחת

12

לדי דיוני ואחת לדי מהותי.

13

אנחנו טענו שלא נית להיער -לבחינה בזמ כל כ -קצר .שרת המשפטי* אמרה זה בסה"כ 50

14

חוקי* ,על מה את* מליני*? הטענה היא שאחרי שהסכמנו למשו -את העתירה שבוע לאחר
מכ הולכות המשיבות ומאחדת לרשימת חיקוקי* אחת.

15

למעשה אנחנו נמצאי*  4חודשי* לאחר הבחינה ,רשימת החיקוקי* המקורית לא ציינה את
חוק התכנו והבנייה כחלק מרשימת החוקי* שיש ללמוד .כשאני מקבל  50חוקי*...
כשאנחנו נמצאי*  4חודשי* לאחר הבחינה ה* לא עומדי* בקריטריוני* .כאשר המשיבות
אומרות שהנה חומר הבחינה ולאחר מכ מוסיפה ג* את החומר של המרכז ,זה לא חוקי .יש
שאלות  1ו 350ה לא מופיעות בספרי*.
מפנה לסעי"  84לנספח ה' לתגובת המשיבות לבג"צ.
לגבי שאלה מס'  ,13/33השאלה עוסקת לא בדי הדיוני לא בפרקטיקה ולא במעשי .הנבח לא
אמור לדעת את העניי הזה .די דיוני בפשיטת רגל זה אי -מגישי* בקשה לפשיטת רגל ,מה

11

16
17
18
19
20
21
22
23
24

הסמכות של בית המשפט לקבוע בפשיטת רגל ,ברגע שאני יורד למסת החובות מדובר בדי
המהותי ולא בדי הדיוני.

26

פקודת פשיטת הרגל ג* קשורה לדי המהותי ,רשימת החקיקה שצורפה לבג"צ ש* צוי הדי

27

לפשיטת רגל ,ז"א שהוא ג* בדי הדיוני וג* במהותי ,זה משולב רק שהתקנה עמומה ומגדירה

28

דיני תאגידי* ,וה* לא הכניסו את פשיטת הרגל באופ שזה יהיה רק בדי המהותי .ה* לא
יכולי* להכניס את השאלות האלה לדי הדיוני.

29
30

לגבי ההיזוטריה ,באות המשיבות ואמרו שא" פע* לא נפסלה שאלה בקשר לזה .ה מבינות

31

שבית המשפט א" פע* לא פוסל שאלות בגלל היזוטריה .הרי לא באתי רק ע* נימוק היזוטרי.
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בבג"צ לוי ה* ציינו שהבחינה היתה  86%מעבר ,ולכ לא פסלו בגלל שאלת היזוטריה ,ואז

1

לקחו את שאלת הסמכות וצרפו לשאלת ההיזוטריה ביחד ,בדיוק כמו כא .

2

לגבי שאלה  ,31נוסח השאלה "היתה גיתית יכולה להחזיר לעצמה את הדירה" א* אני לוקח
את נקודת הזמ  ,למעשה יש שרשרת עסקאות .ז"א א* אני נמצא בנקודת הזמ לאחר מכירה

3
4

לגיתית ,גילית לא יכולה להחזיר את הדירה .כאשר הנבח בא למבח הוא נמצא תחת לח4

5

וקשה לו לקרוא הא* עסקת חוק המקרקעי נמצאת לפני או אחרי המכירה.

6

מפנה לסעי"  80.10לכתב התשובה .המשיבות 5אומרות שלפי הנוסח אורית לפני שהיא מכרה

7

את הדירה היא יכלה למנוע את מכירת הדירה .אז למה לא השתתפו באותו הנוסח? למה

8

רושמי* בתשובה לעתירה "למנוע" ובמבח "להחזיר" ,אז יש בלבול.
תקנת השוק במקרקעי שכוללת  3תנאי* .הנבח למעשה בוח ומגלה רישו* ,תו* הלב לא

9
10

רשו* ותמורה לא רשו* ,אז באיזו תשובה הוא אמור לבחור? לכ הוא בחר את תשובה ג'
כתשובה הנכונה .המשיבות נוהגות לצטט את ההלכה כמעט בתשובה לכל שאלה .מפנה לשאלה

12

 ,25 17 ,14היא תמיד טוענת את זה ,ג* אני רוצה לטעו להגנתנו ,ואני לא מבקש לפסול אלא

13

מבקש להחליט שג* ב' וג* ג' נכונות.

14

לעניי הניסוח הלקוי ,בשנת  2015בעניי לבבי ע"י כב' השופט דראל.

15

11

16

ב"כ המשיבות :כל הטיעו של חברי לעניי שאלה  ,35הוא לא התייחס אליה ועכשיו הוא מעלה
טענה חדשה לעניי חוסר הסמכות .הטענה היחידה של חברי נגעה לטענת ההיזוטריות ולא
לסמכות .לגופו של עניי  ,חברי טוע לעניי שאלה  35שהיה דיו בעניי פקודת רכב מנועי וזה
לא היה חומר לימוד ולכ זה חוסר סמכות .בכל פסק די כזה יש עשרות חוקי* 90% ,מה*
בכלל לא מופיעי* ברשימה של הוועדה הבוחנת וכ -אנחנו צריכי* לפסול את כל השאלות או
דיו שלא מוזכרת ברשימת החקיקה .השאלה נוסחה באופ כזה שהיא לא מתעסקת בכלל
בפרשנות אלא בייבוא של עילה מחוק פיצוי תעודות דרכי* במסגרת הסכמית בתו -מערכת
יחסי* פנימית .יש שני פסקי די שמפני* אליה* ,פסה"ד הראשו שאושר וקבעו שאי עילה,

17
18
19
20
21
22
23
24

ובפסה"ד השני קבעו שאי עילה ואתה יכול לבחור עילה לפי בחירת .-ג* ההסתמכות של חברי
על רשימת החקיקה הבאה לא רלוונטית לבחינה הקודמת ולכ אי ללמוד מכ -לעניי חוסר

26

סמכות.

27

לעניי שאלה  ,1חברי בצדק מש -את הבג"צ בבית משפט העליו  ,בית המשפט נת המלצות

28

שחלק התקבלו וחלק לא .לא היה שו* שוני בי הרשימה שצרפנו בכתב התשובה בבג"צ לבי
הרשימה בסו" .הרי התקנות לא אומרות שאתה תפצל בי רשימת החיקוקי* הדיוני לבי

29
30

המהותי.

31

לעניי שאלה  ,13/33תקנה )18ב( )ציטוט(" ,מקצועות מעשיי* נוספי*".
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לעניי שאלה  ,31צרי -לקרוא את השאלה כפשוטה .השאלה מתארת מצב ונותנת בכל אחת

1

מהחלופות וממקמת את הנבח בנקודת זמ מסויי* והיה עליו להשיב מה היה קורה אילו היה

2

באותו השלב .נטע במפורש בגו" השאלה שאורית טוענת שהיא רכשה ועוד הבהרנו שהעסקה
הסתיימה ברישו* .יש הבדל כשמישהו טוענת שהיא רכשה לבי להחזיר לבי למנוע ,לכ בגו"

3
4

השאלה כשממקמי* את הנבח בשאלה הספציפית היא צרי -לדעת לפני איזו עסקה הוא נמצא

5

והעומדת בתנאי סעי"  .10הא* יש לה את הזכות להחזיר את הדירה מאלכס או מאורית שכבר

6

השלימה את הרישו* והדירה על שמה .כא התשובה הנכונה היא א'.

7
8

ב"כ העותרי  :המשיבות אמרו שצרי -למק* את הנבח בציר הזמ וה* לא מיקמו את הנבח
בציר הזמ  .לעניי התמורה ה לא משיבות לי .זה שאד* רוכש דירה זה לא אומר שהוא נות

9
10

תמורה .צרי -לשאול במפורש .אלו מסוג השאלות שכ אני נוטה להתערב ,הניסוח לקוח .אני
לא מבי למה בציר הזמ לא נית לקבל את שתי החלופות האלה.

12

אדוני יראה כמה חוסר בהירות יש בשאלה הזו .אני אומר שזו לא תורה מסיני לנסח שאלה,

13

היה צרי -לרשו* שהדירה נמכרה והיא הסתמכה על הרישו* וכו' .למה לא צרי -לנסח שאלה

14

פשוטה אחרי שנבח נמצא  6שעות במבח ?
נכו שנעשות טעויות ואפשר לפסול את השאלות האלה ,וא* אשווה לשני* קודמות ,נפסלו 7

15

שאלות .למה?
לעניי שאלה  ,35נטע שלא התייחסתי .אני משיב כי כ התייחסתי מפנה לסעי" .61
לגבי שאלה  ,1נטענה טענה שהועמדה אותה רשימה .זו לא אותה רשימה.
לגבי שאלה  ,13/33כל מה שנטע שהשאלה סובבת סביב פקודת פשיטת הרגל ,ג* שאלת 11
סובבת סביב עוולת הרשלנות ולמרות שלבית משפט יש סמכות לדו בעוולת ,לכל דבר יש פ
מהותי ופ דיוני .השאלה מה אני בוחר לשאול.
><#5#

החלטה
פסק הדי יישלח לצדדי*.
><#6#

ניתנה והודעה היו  ,ט' בניס תשע"ח ,25/03/2018 ,במעמד הנוכחי .
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אלי אברבנאל ,שופט
28
29

הוקלד על ידי נורית ביבי

5

