
 

 

 

 
                                                   

     הסכם סודיותטופס הרשמה ו                                                             

 לבחינת ההסמכה לעריכת דיןקורס ההכנה                                                        

 מבית מדרשו של עו"ד אורן טסלר                                                                  
 

 

 ם אישייםפרטי

 ______בעבר לבחינה______ מספר הפעמים שהנבחן ניגש _______            ____________________ שם פרטי

 הלימודים האקדמי בו למד הנבחן_____________ מוסד  _________          שם משפחה_________________

   ______________           __________________ת.ז

 מרח'______________________________            

                                 יישוב  _____________________________        

                  

 * לשון הטופס משמשת לגברים ונשים כאחד                                          __יד_______________________טל' נימס'                 

                                                                        "(הנבחן" )להלן:                                  ד' אלקטרוני_________________________                         
                                                  

                 

                 

 קורס.ההשתתפות ב שהתקבלה עבור מספר חשבונית מס/ קבלה________________                

 

 שתתף מה מתהסכ

המצויינים מעלה הם  הפרטיםמאשר כי "( וקורסהשמעביר עו"ד אורן טסלר )להלן: " שיעוריםבקש להשתתף אני מב

 נכונים. 
 

קורס של או ו/חברת הכנה של או ו/של מורה  ,או עובדו/בעלים, בעל מניות, שותף, בעל משרה  ימצהיר בזאת כי איננ אני

להירשם לשיעורים לצורך קבלת מידע או בתפקיד "סמוי" עבור אדם  תיכי לא נשלחו לבחינות לשכת עורכי הדיןהכנה 

עדה הבוחנת של לשכת או מטעם הוו/מטעם לשכת עורכי הדין או גוף כלשהו, לרבות ו/כלשהו, חברה כלשהי  כלשהו, מוסד

 עורכי הדין.

 

להפיץ, לפרסם, להעתיק  למסור, ללמד,איסור מוחלט, בהווה ו/או בעתיד,  , כי חל עלימדיניותמסכים, מבין ומודע ל אני

או להקליט, בכל דרך או בכל צורה שהיא, לכל אדם ו/או לכל חברה ו/או לכל מוסד ו/או לכל גוף שהוא, כל חומר ו/או 

 ו במהלך השיעורים.ו/או יפורסמ יהרצאה ו/או שיטת לימוד שימסרו ל

 

ר/ת שקראתי את התנאים המפורטים מעלה אני מאשר/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים, כמו כן אני מאש

 וכי הם מקובלים עלי.
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    חתימת הנבחן          מספר  תעודת זהות                                שם פרטי ושם משפחה                               תאריך                         
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  הגבלותם, הערות ותנאי

 והסכם סודיות. טופס הרשמהההשתפות בקורס מותנית בחתימה על  .1

 אינה ניתנת להעברה לאדם אחר. קורסהזכות להשתתף ב .2

מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כמות מוגבלת  לעו"ד אורן טסלר שמורה הזכות לבטל הרשמתו של הנבחןובהר בזאת כי מ .3

 קורס.של נבחנים שיכולים להירשם ל

לרבות בשל אירועים שלא ניתן היה לצפותם מראש, כגון , ךבמידת הצורלעו"ד אורן טסלר שמורה הזכות ובהר בזאת כי מ .4

  .סיומםשעת התחלתם או , המרכזתל אביב ובאזור  מיקומםמועדי שיעורים ו לשנותהגבלות ממשלה בגין נגיף הקורונה, 

עקב הגבלות הממשלה בגין נגיף  ,2021דצמבר בחינת  טרם על ידי עו"ד אורן טסלרבמקרה של הקפאת שיעורי הקורס  .5

 כספי קיזוזלקבל  ,2021 דצמברבחינת פרסום התוצאות הרשמיות של יהיה זכאי לאחר  נבחן, ה, כגון סגר כלליהקורונה

 .שיעוריםה מתוך התקיימולא ש שיעוריםהכן בגין ו שטרם קיבל לימודבגין חומרי היחסי 

דקות בגין כל הפרעה למהלך השיעור, כשלנבחן לא תהיה טענה  10-מהכיתה ל את הנבחן רשאי להרחיקו"ד אורן טסלר, ע .6

או  כלשהי ולא תקום עילת תביעה כלשהי בעניין זה כלפי עו"ד אורן טסלר, לרבות האם ההפרעה היא אכן בגדר "הפרעה"

 האם ההרחקה בנסיבות העניין היתה מוצדקת ואם לאו.

 

 

 י הלימודוחומר תוכן הקורס

לפי מתכונת הלמידה ושיטת הלימוד שפיתח עו"ד אורן טסלר, בבחינת האמת של בחן מאשר כי הוא מבין ומודע לכך כי הנ .7

 . הקורסלשכת עורכי הדין עלולות להופיע שאלות בעניינים אשר אינם מצויים בחומרי הלימוד ובתכני 

 כוללים: הקורסחומר הלימוד ותכני  .8

 בדין הדיוני ובדין המהותי. מפגשים פרונטלים .א

 ,)סדר הדין המשמעתי 2021דצמבר מהדורת  ",ק את המשחק נכוןלשח"ההכנה שפיתח עו"ד אורן טסלר, ספרי ערכת  .ב

מערכת בתי המשפט, סדר הדין האזרחי, מיסוי מקרקעין,  סוגיות בדיני קניין, ,מרשם המקרקעיןאתיקה מקצועית, 

סדר הדין  דיני מעצרים, דיני ראיות, דיני משפחה, דיני עבודה, חדלות פירעון, לפועל, דיני ההוצאהדיני התיישנות, 

 (.שעבודיםדיני רשם החברות, מ, חוקי היסוד דרכי ענישה, ,סוגיות בדיני עונשיןהפלילי, 

 במטלת הכתיבה.סדנה פרונטלית  - ionalsprofes  תדנס .ג

דין  - תאגידיםדין מהותי,  -דיני חוזים דין מהותי,  - נזיקיןדיני  כוללים את הנושאים אינם הקורס עצמם תכני וספרי .9

 בבית. בניית לוח זמנים לתרגול ות צענושאים אלו יינתן ליווי באמב (דין מהותי - , דיני שטרותדין מהותי - ירושה ,מהותי

 שאלות אמריקאיות. שלת מחשב או תוכנ שאלות אמריקאיות ספר כולליםאינם תכני הקורס  .10
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