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חוק תזכיר

ש� החוק המוצע.א

 �2010ע"התש,)שינויי� במתכונת ההסמכה–תיקו�(חוק לשכת עורכי הדי�

בו.ב עיקרי החוק המוצע והצור�

כללי.1

�ביתלייש� את המלצותיה של ועדה ציבורית בראשות שופטת כדי, בעיקרה, באהזוהצעת חוק

הו(דאז אביב�המשפט המחוזי בתל �להל�(הילה גרסטל,)משפט המחוזי מרכזכיו� נשיאת בית

שר המשפטי� והורכבה מחברי� מ� האקדמיה, הועדה). הועדה או ועדת גרסטל , שמונתה על ידי

נתבקשה לבחו� את הסוגיות הקשורות בבחינות, ממשרד המשפטי� ומלשכת עורכי הדי�

חס לנושאי� הועדה נתבקשה להתיי. ההתמחות לקראת הסמכה בעריכת די� ובהתמחות עצמה

נתבקשה�כ. מבנה ועדת הבחינות והיק$ סמכויותיה, שיטת הבחינה ומתכונתה, כמטרת הבחינה

ל להועדה ההתייחס מנגנוני הבקרה, תוכנה ומשכה וכ� הפיקוח, יעדיה–התמחות נושא

.וההסדרי� השוני� הנוגעי� לה

נ 7505/98צ"הקמת הועדה באה על רקע פסק דינו של בית המשפט העליו� בבג לשכת' קורינאלדי

נג"פעורכי הדי�  בו המלי, בית המשפט העליו� כי שר המשפטי� ישקול הקמת ועדה,153)1(ד

פי. שתבח� את המצב הקיי� בנוגע לבחינות ההתמחות ותברר א� ראוי להנהיג בו שינויי� על

בהמצב הקיי� נערכות בחינות ההתמחות בתו� תקופת התמחות  חינה בכתב בת שנה וה� כוללות

רב.פה� ובחינה בעל . ומורכבת ממאה שאלות ברירה�הבחינה בכתב נערכת במתכונת של בחינת

סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל(נושאי הבחינה מוכתבי� על ידי תקנות לשכת עורכי הדי�

ומוגבלי� לתחומי המשפט הדיוני דוגמת סמכויות בתי �1962ג"התשכ,)ובמקצועות מעשיי�

צירופי הנושאי� והפיכת� לפרקי� כמו ג� קביעת שאלו� הבחינה. דרי די� וראיותס, המשפט

שלושה עורכי די� מ� המגזר הציבורי ושלושה, נעשי� בידי ועדה בוחנת בהרכב של שלושה שופטי�

המכה�,נערכת בפני ועדה בוחנת בהרכב של שופטפה�הבחינה בעל. עורכי די� מ� המגזר הפרטי

. די� מ� המגזר הציבורי ועור. די� מ� המגזר הפרטיעור., כיושב ראש

מצא כראוי 1999מבקר המדינה על הביקורת בלשכת עורכי הדי� מאפרילח"דועוד יצוי� כי ג�

).ח"דול52'עמ(תכניה והפיקוח עליה, משכה–ו� ציבורי את הנושא של ההתמחות לליבו� ודי

על 2002י� בחודש מאי אשר הוגש לשר המשפטבמסגרת הדי� וחשבו� שלה המליצה ועדת גרסטל

ה�, שינויי� במתכונת ההסמכה בעריכת די� : שעיקר� בתמצית

דו� רב שלבי� המרת מודל הבחינה הנוהג כיו� כמתואר לעיל במודל �שיכלול מבח� ידע בשיטת

ומבח�,שעל עריכתו המליצה הועדהאשר ייער. בסיומו של קורס מעשי למתמחי�, רירהב
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הקורס המעשי ייער. במתכונת. אשר יתקיי� בסיו� ההתמחות,ניתוח מקרה–צוע הערכת בי

.של קורס חובה במהל. מחצית השנה הראשונה של ההתמחות

כאשר במהל. ששת החודשי� הראשוני�, הארכת תקופת ההתמחות לתקופה של שנה ומחצה�

הה�בד. להתמחות יהא על המתמחה ליטול חלק בקורס מעשי כמתואר מלצה להארי.בבד ע�

על, יעדיהאת את תקופת ההתמחות ועל מנת לסייע לכ. שההתמחות תשיג  המליצה הועדה

ימונה כי וכ�,ביסוס מער. הפיקוח שמקיימת הלשכה כיו� תו. שיועמד בראשו שופט בדימוס

.וסמכויותיו יוגדרו בחקיקה, שופט בדימוס,נציב קבילות מתמחי�

בה� על עיגונ� בחקיקת משנה של הליכי,רכב הועדה הבוחנתעוד המליצה הועדה על שינויי�

ו לעל כ� ההשגה והערעור על תוצאות הבחינה התאמת הבחינה שיכלול ההסדר בהתייחס

סדרי(לתקנות לשכת עורכי הדי�ד18בתקנה הסדר כאמור קבוע כיו�. לאנשי� ע� מוגבלויות

.�1962ג"התשכ,)בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיי�

 על המלצות ועדת גרסטל ונועד לייש� את אילו מבי� המלצותיהובעיקרמבוסס אשר,חוקתזכיר

מצריכות שינויי� בחקיקה הראשית כמו ג� להכשיר את הקרקע לצור. יישומ� של המלצותה

תזכיר חוק לשכת( 2005הופ, בראשית חודש דצמבר, אחרות של הועדה הטעונות חקיקת משנה

 ). �2005ו"התשס,)שינויי� במתכונת ההסמכה והוראות אחרות�יקו�ת(הדי��עורכי

שר המשפטי� בשי� לב לחלו$ הזמ� מאז הפצת התזכיר האמור ולאחר שעודכ� בהתא� להנחיות

כיי. מופ, אפוא התזכיר מחדש דיוני� ה� ע� התקיימו הנוכחית ההצעה גיבוש במסגרת ג� צוי�

.י הסטודנטי�נציגי לשכת עורכי הדי� וה� ע� נציג

�2ו1לסעיפי�.2

על)חוק הלשכה או החוק�להל�( �1961א"התשכ,ת עורכי הדי�לחוק לשכ)1(2על פי סעי$ מוטל

בהתא� לכ. מפעילה לשכת עורכי. התפקיד של פיקוח על ההתמחות, בי� היתר, לשכת עורכי הדי�

,)מתמחי� ופיקוח על התמחותרישו�(לשכת עורכי הדי� מוצא ביטויו בכלליההדי� מער. פיקוח 

. ובנהלי� משלימי� �1962ב"התשכ

להארי. בבד ע� המלצתה�בד,כאמור שנדרשה לנושא הפיקוח על ההתמחות ראתהועדת גרסטל

על ביסוס מער.,המליל, יעדיהאת את תקופת ההתמחות ועל מנת לסייע לכ. שההתמחות תשיג 

האהפיקוח שמקיימת הלשכה כיו�  תו. שיועמד בראשו שופט בדימוס וכ� מורי� בהתא� לכללי�

. וסמכויותיו יוגדרו בחקיקה, שופט בדימוס, ימונה נציב קבילות מתמחי�כי 

שופט למנות) שמוצע להוסיפו לחוק הלשכהא34עי$ס�לחוק המוצע2בסעי$(מוצעזהל רקעע

היעמוד בראש מער אשר,)הנציב�להל�( בדימוס לנציב הפיקוח על ההתמחות על. פיקוח

בקרועייע, ללשכה בענייני�כ�ו ההתמחות של הלשכה מוצע. לפיקוח על ההתמחות תייחסהניי�

לרבות אופי העבודה, להגדיר כי סמכויות הפיקוח של הנציב מתייחסות לכלל היבטי ההתמחות

כ�. המוטלת על המתמחה ותנאי העסקתו שר המשפטי� הוא שימנה, כמו לאחר, מוצע כי
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על,ת ע� הלשכההתייעצו אי את הנציב הג� שהפעלתו תמומ� בידי,תלותו�מנת להבטיח את

.הלשכה

ה , מתמחה או מי שהיה מתמחהלשרר תלונותלב נציבלצד הפיקוח היזו� מוצע להסמי. את

.כמאמ� או בשל תנאי התמחותו במסגרת מילוי תפקידונורואה עצמו נפגע בשל התנהגות מאמה

להורות כי מאמ� לא יהיה להעניק לנציב סמכות ג� מוצע, על ההתמחות במסגרת חיזוק הפיקוח

לפי הוראות, בשונה מסמכות הלשכה לבטל אישור לאמ�. רשאי לאמ� מתמחי� לתקופה שיקבע

זה, לחוק הלשכה30סעי$  את, סמכות הנציב המוצעת לפי סעי$ היא להשהות באופ� זמני

חלה על כל מי שרשאי לאמ� מתמחי� לפי סעי$ הסמכות,כ��כמו. תיפקודו של מאמ� כמאמ�

וחברי לשכה המשמשי�)3(עד)1)(א(29ובכלל זה שופטי� המורשי� לאמ� מכוח סעיפי�,)א(29

בבתפקיד מתפקידי השירות המשפטי  ,)תפקידי השירות המשפטי(צו לשכת עורכי הדי� כמפורט

ביטול האישור, לעומת זאת.כהלחוק הלש)5)(א(29המורשי� לאמ� מכוח סעי$,�1962ב"התשכ

לאמ� על ידי הלשכה נוגע רק לעורכי די� המאמני� מכוח אישור שנית� לה� על ידי הלשכה לפי 

.לחוק הלשכה)4)(א(29סעי$ 

או לפעול, במקביל מוצע כי הנציב יהיה רשאי להמלי, לכל בעל סמכות לנקוט צעדי� נגד מאמ�

א$ הליכי�ואב להמלי, על נקיטת הליכי משמעת ובכ. לאפשר לנצי,לתיקו� ליקויי� שמצא

כי הנציב יגיש עוד מוצע )).ד(א34הוספת סעי$�לחוק המוצע2סעי$(פליליי� במקרה הצור. 

שר המשפטי� יהיה רשאי,וחשבו� שנתי על פעולותיו� די�לשר המשפטי� וללשכה  לאחר, וכי

. דרכי פעולתו ותנאי שירותו,ת הנציבלקבוע הוראות נוספות בדבר סמכויו,התייעצות ע� הלשכה

כ.)1(30תק� את סעי$ל) לחוק המוצע1בסעי$(מסגרת זו מוצעב ללחוק הלשכה יינת� נציבשג�

כ..מעמד להניע את הלשכה לבטל אישור לאמ� בו" קובלנה"מוצע להחלי$ את המונח,אגב

בר בהקשר זה בקובלנה על מנת להבהיר כי אי� המדו" תלונה"במונח)1(30משתמש סעי$

.משמעתית

3לסעי�.3

נושא ." עשר חדשי��תקופת ההתמחות תהיה שני�"ו כיו� בנוסחהלשכהלחוק)א(35על פי סעי$

עמדה תקופת ההתמחות על שנתיי� 1985עד לשנת.�ימש. ההתמחות ידע ע� השני� שינוי

נית� היה להתחיל) 1963סט באוגו16מיו� 404ח"ס( 1985שנת ועד 1963למ� שנת כאשר(

על פי תיקו�.)בהתמחות במקביל ללימודי השנה האחרונה במשפטי� במוסד להשכלה גבוהה

על) 1985באוגוסט7מיו� 1155ח"ס( 1985משנת  א.18הועמדה תקופת ההתמחות חדשי�

26סעי$ ראה(במקביל הוגבלה האפשרות להתחיל בהתמחות והותנתה בסיו� לימודי המשפטי� 

 1994בשנת. במקביל קוצרו לימודי המשפטי� מארבע שני� לשלוש שני� ומחצה.)לחוק הלשכה

ההתמחות על תוק� פע� נוספת ותקופת)א(35סעי$.חזר המחוקק ונדרש לנושא מש. ההתמחות

 ). 1994באוגוסט4מיו� 1477ח"ס(עשר חדשי��פיו הועמדה על שני�

פ הי, רטיתעל רקע זה ובהתחשב ביוזמת חקיקה תה תלויה ועומדת אותה העת ובמסגרתהיאשר

,)התמחות–תיקו�(לשכת עורכי הדי� הצעת חוק(הוצע להארי. את ההתמחות לשנתיי� 
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ח 127/פהצעת חוק, �1999ט"התשנ רשל נתבקשה א$ ועדת גרסטל להידרש) יבלי�בר הכנסת

אי� בה כדי בת שנה הועדה הגיעה לכלל מסקנה כי תקופת התמחות. לנושא מש. ההתמחות

, מקצועית לקראת העיסוק במקצוע עריכת הדי�� דמות הכשרה מעשיתבלעמוד ביעדי ההתמחות 

הקניית נורמות מקצועיות ואתיות למתמחה ומת� אפשרות למתמחה להכיר את מהות המקצוע

בי� הלימודי� האקדמיי� שמטרת� להכשיר ולעצב הקיי� בהתחשב ג� בפער, זאת. והיבטיו

ובי�) מיוחד לנוכח הדגש שנית� במסגרת� על היבטי� תיאורטיי� של המשפטב(י� משפטנ

כי"לדעת הועדה. הכישורי� והמיומנויות הנדרשי� מעור. הדי� בעבודתו בהינת� הנחת המוצא

, ספציפית למקצוע עריכת הדי��תקופת ההתמחות מטרתה להקנות למתמחה הכשרה מקצועית

הרי שמ� הראוי לית� משקל של ממש, לימודיו האקדמיי� הכשרה שאיננה ניתנת לו במסגרת

את. לתקופה זו ג� מבחינת משכה תקופת התמחות בת שנה אינה מספקת כדי להקנות למתמחה

היא אינה מאפשרת עיסוק במגוו�, המיומנויות והכישורי� הנדרשי� לעיסוק במקצוע עריכת הדי�

כ די להקנות למתמחה נורמות מקצועיות רחב של נושאי� ותחומי� של המקצוע ואי� בה די

לדעת, זאת ועוד).ח הועדה"לדו53'עמ("אשר ילוו אותו מש. כל שנות עיסוקו במקצוע, ואתיות

על קיו�, אשר תפורט להל�, הועדה מתבקשת במיוחד המלצתה האמורה לנוכח המלצתה הנוספת

.יישומי במחצית הראשונה להתמחות� קורס מעשי

.תואר. לתקופת התמחות בת שנה ומחצההועדה כי תקופת ההתמחות צה המלי, לאור האמור

לח הועדה מצוי�"במסגרת דו ועדה וכ� הרוב של הדוברי� שהופיעווכי הרוב המכריע של הפוני�

הביעו את עמדת� כי תקופת התמחות בת שנה, שופטי� וכ� עורכי די� צעירי� כותיקי�, בפניה

רכת תקופת ההתמחות הביעו את עמדת� כי יש צור. עיקר התומכי� בהאוכי אינה ממצה

).ח הועדה"לדו52'עמ( בקביעת תקופת התמחות בת שנתיי�

בובעל רקע זה הוחלטח ועדת גרסטל כמתואר לעיל"יעדי ההתמחות כביטויי� בדוהתחשב

במסגרת הדיוני� שנתקיימו במשרד המשפטי� לקראת הפצתו המחודשת של תזכיר החוק כי מ� 

על הנכו� כי. חודשי�24יהיה להעמיד את תקופת ההתמחות מ יצוי� נציגי הסטודנטי� חלק

א,הביעובארגוני� השוני�  הנוסח הנוכחי של הצעתגב גיבוש במסגרת הדיוני� שנתקיימו עימ�

.כמוצעהתנגדות להארכת ההתמחות,החוק

הל)א(35תיקו� סעי$–המוצע3בסעי$(לקבוע מוצע אפוא כי תקופת ההתמחות,)שכהלחוק

.חודשי�עשרי� וארבעה תהיה בת 

)1(�6ו4לסעי�.4

אשר ייער. במהל. מחצית, מעשיכל מתמחה להשתת$ בקורס על פי המלצת ועדת גרסטל יחויב

עלה ועדה. השנה הראשונה להתמחות צור. בקיו� לימודי� נוספי� בתו. תקופת"עמדה

ידע בסיסי הנדרש לעור. הדי� במהל. עבודתו וזאת בה� יוענק למתמחי� מטע�, ההתמחות

מוגבל למספר, אשר מטבע הדברי�, בהשלמה לידע הנרכש על ידי המתמחה תו. כדי התמחותו

שיועבר למתמחי� תו. כדי תקופת, לימודי� אלו ייערכו במסגרת קורס מעשי יישומי. תחומי�
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ח"לדו29'עמ(" ת� כעורכי די�ההתמחות ושיחתור להקניית הכלי� הדרושי� למתמחי� לעבוד

)הועדה

ידי המוצעהקורס המעשי הוא אפוא בבחינת מהל. משלי� למהל. של הארכת הועדה על

ש ההתמחות עליו המליצה כאמור הועדה האקדמיי�י�בי� הלימודוא$ הוא נדרש על רקע הפער

בלבי�  קורסהבסיומו של ייער. על פי המלצת ועדת גרסטל.�מקצוע עריכת הדיהעבודה המעשית

רבמעשיה .בהתייחס לחומר הנלמד בקורס ברירה�מבח� ידע בשיטת

, סדר די� אזרחי–מעשיי� במסגרת הקורס מקצועות יצוי� כי על פי המלצת ועדת גרסטל יילמדו

הפ�מ–דיוני� בבית משפט, ניסוח מסמכי� משפטיי�, אתיקה, דיני ראיות, סדר די� פלילי

.המעשי

כי הוחלט י� שנערכו במשרד המשפטי� לקראת הפצתו המחודשת של תזכיר החוק במסגרת הדיונ

. מהל. המחצית השנייה של השנה הראשונה להתמחותבנכו� יהיה למק� את הקורס המעשי 

כי בתקופת) שמוצע להוסיפו לחוק הלשכה36סעי$�לחוק המוצע4בסעי$(לפיכ. מוצע

כי מוצע. מעשיי� שתערו. הלשכה או מי מטעמה התמחותו ישתת$ המתמחה בקורס במקצועות

, נושאי הקורס�יוראות לעניה, לאחר התייעצות ע� הלשכה,שר המשפטי� יוסמ. לקבוע בתקנות

ה, ארצית�פריסתו הכלל ימוד בו והסדרי� נוספי� הנדרשי� לקיומו וכ�למשכו והיק$ שעות

 כ� מוצע. במהל. תקופת ההתמחותעיתויו של הקורס של הקורס ולעני� תדירותוהוראות לעני� 

לרבות מער. השיעורי�, כי תכנית הלימודי� של הקורס, המלצת ועדת גרסטלעל בסיס, לקבוע

עוד מוצע כי בחינה. לחוק40תאושר בידי הועדה הבוחנת שלפי סעי$, הקורס ומרכזיו מרציוזהות 

.כפי שייקבע בתקנות, רס או לאחריואו בחינות על חומר הלימוד בקורס ייערכו במהל. הקו

ג�) לחוק המוצע)1(6בסעי$(מוצע בהתא� שר, לחוק39את סעי$ לתק� כ. שסמכותו של

. המשפטי� לקבוע את תכנית הבחינות וסדריה� תחול ג� בהקשר הנדו�

על, כי מתמחהלקבוע עוד מוצע שלא השתת$ בקורס המעשי או שלא עמד בבחינה או בבחינות

המעשי לא יהיה זכאי להיבח� בבחינה הנערכת בתו� תקופת ההתמחות לפי חומר הלימוד בקורס

. לחוק38סעי$ 

אשרו, המשתלב בהלי. ההסמכה בעריכת די�,המעשי המוצעבהתחשב באופיו המיוחד של הקורס

מוצע,י�יהמתמחי� בעריכת די� ולהקנות לה� כלי� מעש תכליתו היא כאמור להכשיר את

שיעל לשכת עורכי הדי� המופקדת סטטוטורית על רישו להטיל את התפקיד לערו. את הקורס לי�

יבקורס עלות ההשתתפות. או מי מטעמה עורכי די� עלתשא המשתיבה שקלי� $500 לא תעלה

שר, המועצה הארצית של הלשכה. להשתתפות בו ותכלול את כל שדרוש כבסיס חדשי� באישור

.לשנות את סכו� עלות ההשתתפותבכללי� תהא רשאית,המשפטי�

�5לסעי.5

בתו� תקופת ההתמחות על המועמד לחברות"לחוק הלשכה כנוסחו כיו�)א(38על פי סעי$

 ...".;בלשכה להיבח� בבחינות הלשכה במקצועות מעשיי�
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ב בל לראות מקו" מקצועות מעשיי�"על פי הפרקטיקה הנקוטה ובהתחשב בכ. כי הסעי$ מדבר

. המשפט הדיוני�את הבחינות הנערכות על פי סעי$ זה כמוגבלות לתחו

כי בחינת ההסמכה המסכמת הנערכת בסיו� ההתמחות תיעשה על המליצה ועדת גרסטל,כאמור

של( ניתוח מקרה–הערכת ביצוע בחינתדר. של  לצד המלצתה על עריכת בחינת ידע במתכונת

ר רבבמקו� הבחינה–) המעשיברירה בתו� הקורס�בבחינת �בכתב הנערכת במתכונת של בחינת

).ח הועדה"לדו28'עמ(פה הנערכת בעקבותיה עליה מתחה הועדה ביקורת�ברירה והבחינה בעל

 31�32'עמ(תתייחס ה� לתחו� המשפט המהותי וה� לתחו� המשפט הדיוני מקרההת ניתוח בחינ

זוב).ח הועדה"לדו אתמאשר, גדריה של בחינה דמה את עבודת עור. הדי� בחיי המעשה ובוחנת

ידרש המתמחה להראות כיצד הואי, יכולתו של הנבח� לעשות שימוש בכישורי� שנרכשו על ידיו

בחינה. מפעיל את הידע המשפטי שרכש בנושאי� הרלוונטיי� לתחומי עיסוקו במהל. ההתמחות

(מקרה"זו תדמה  "Case(עו המתמחה יקבל תיאור מקרה.ר. הדי�משפטי אשר נית� לטיפולו של

מסמכי� משפטיי� כולל ניסוח, ונתוני� רלוונטיי� למקרה ויתבקש להציע דרכי טיפול

וזאת בדומה, המתמחה יוכל להיעזר בחקיקה ופסיקה שיינתנו לו במהל. הבחינה. רלוונטיי�

בח. אשר אינו נדרש לשנ� ולזכור חקיקה ופסיקה, לעבודת עור. הדי� ינה יוצעו בכל מועד

בהתא�, מתוכ� יידרש המתמחה לענות על מקרה אחד, במספר נושאי� שוני�" מקרי�"

משפחה, עבודה, פלילי, חברות, חוזי�, מקרקעי�, נזיקי�: באחד מ� התחומי� הבאי�, לבחירתו

.משפט מנהלי, וירושה

להגביל את לחוק הלשכה ובנוהג המושרש הנסמ. עליו)א(38בהתחשב בנוסחו הקיי� של סעי$

בחינות ההסמכה בעריכת די� למשפט דיוני ועל מנת לאפשר את המעבר למתכונת הבחינה 

 חוק המוצעל5כמוצע בסעי$)א(38 מוצע השינוי בסעי$המוצעת על ידי ועדת גרסטל המסכמת 

בבחינות הלשכה להסמכה בעריכת"יבוא" בחינות הלשכה במקצועות מעשיי�"ולפיו במקו�

".די�

)2(�6 לסעי.6

שלל בהתחשב בהמלצת ועדת גרסטל להגבי את זכאותו של מתמחה לגשת לבחינות בנסיבות

שר המשפטי� להסדיר בתקנות את הזכאות לחזור, שלונות רצופי�יכ  מוצע להסמי. במפורש את

.לחוק הלשכה39ולתק� לצור. כ. את סעי$ ולהיבח� בבחינות

�8ו7לסעיפי�.7

כי40סעי$ : הבחינות במקצועות מעשיי� יהיו בפני ועדה בוחנת של שלושה שה�לחוק קובע

ועדה בוחנת קיימת. מה� אחד חבר השירות המשפטי, ושני עורכי די�, המשמש כיושב ראש, שופט

הה�  הבחינה בכתב וה� לעני� .פה�בחינה בעללעני�

ש, לעני� הבחינה בכתב במהל. השני� חלו שינויי� בהרכב הועדה הבוחנת האיזו� שמרנתו.

שלושה עורכי, שלושה שופטי�: כיו� מונה הועדה הבוחנת תשעה חברי�. לחוק40הקבוע בסעי$ 

.די� מהמגזר הפרטי ושלושה עורכי די� מהשירות הציבורי
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צ"בחינה בכתב עמד בית המשפט העליו� בבגהעל ההרכב והתפקיד של הועדה הבוחנת לעני�

נ 110/87 מא"פשר המשפטי�' בלוי כי,373)2(ד בקביעת הרכבה של הועדה"בו ציי� בית המשפט

ד"שע� חבריו נמני� שופט ועו, ביקש המחוקק לתת את ההכרעה בידי גו$ אובייקטיביהבוחנת 

הועדה הבוחנת היא הקובעת את ... ולא בידי מוסד ממוסדות הלשכה, מהשירות הציבורי

ג... השאלות המרכיבות את השאלו�  מה התשובה, מראש,� זו הקובעתהועדה הבוחנת היא

(הנכונה לכל שאלה  ). 378' ובעמ 376' בעמ,ש�"

את מעמדה במגמה לבצר,לנושא הרכב הועדה הבוחנת הציעהא$ ועדת גרסטל שנדרשה

,ארבעה עורכי די�,שלושה שופטי�: כדלקמ�יהיהה כי הרכב,מקצועי של הועדה�האובייקטיבי

מ .שני פסיכומטריקני�ו השירות הציבורישניי� מ� המגזר הפרטי ושניי�

הרכב הועדה הבוחנת כפי שהוצע על ידי ועדת)40החלפת סעי$� המוצע7בסעי$(פיכ. מוצעל

.בשינוי זה שלפחות אחד מבי� ארבעת עורכי הדי� חברי הועדה יהיה חבר השירות המשפטי גרסטל

זהכ� נכללות .ת גרסטלועדבהתא� להמלצות יחס לועדה הבוחנת הוראות שונות בהתי בסעי$

הבהמוצע40בסעי$)ו(ראויה לציו� בהקשר זה הוראת סעי$ קט� תמנה הועדה"לשכה ולפיה חוק

לחיבור שאלות ובודקי� הבוחנת או ועדת משנה שהסמיכה לעני� זה מבי� חבריה חבר בוחני� 

ו תיקבע� והבודקיהכשירות להיכלל בחבר הבוחני�; בדיקת מחברות הנבחני�להבחינה

הוראה זו מוצעת על רקע המלצת ועדת גרסטל להבנות את הלי. חיבור הבחינה תו. ". בתקנות

ייקבעו על אשר,)שופטי� או עורכי די�(משפטני�, בנייתו במסגרת זו של מאגר של כותבי שאלות

, לפי המלצת ועדת גרסטל תורכב ועדת המשנה האמורה משופט(ידי ועדת משנה לועדה הבוחנת 

ה ולאחרתיעבירו את השאלות שיחברו לידי הועדה הבוחנת לצור. בחינו) ופסיכומטריק�ר. די� עו

עוד הציעה הועדה כי בדיקת התשובות לבחינת ניתוח המקרה תיעשה על ידי.המכ� אישור

א$ ה� ייקבעו על ידי ועדת המשנה, בודקי� מתו. מאגר של בודקי� שיהיו משפטני� אשר

ב,יצוי�. האמורה בהלי. בדיקת בהמלצות ועדת גרסטל הוחלט כי מסגרת הדיוני� שנתקיימו כי

.בחינת ניתוח המקרה ישולבו ג� אנשי אקדמיה

כותבי השאלות, רואה חשיבות לכ. שחברי הועדה הבוחנת"ועדת גרסטל ראתה להעיר כי היא

שכר בגי� עבודת� וממליצה על כ. מזמנ� כדי שחברי הועדה יוכלו לפנות. והבודקי� יקבלו

הרב בפיקוח אקדמי על הקורס ובהמש. בבחינה יש הכרח לשל� לה�  ולהשקיע את מספר השעות

לחוק8בהמש. לכ. מוצע בסעי$".מקצועיות והתמקצעות דורשות תמורה כספית.שכר הול�

ב שר המשפטי� המוצע להסמי. את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדי� לקבוע כללי� אישור

לחבדבר  � לחוק הלשכה 109בסעי$)10(הוספת פסקה( לבוחני�ו ברי הועדה הבוחנתתשלו�

ב8בסעי$)1(יצוי� כי בפסקה. האמור8בסעי$)2(פסקה לחוק)2(109סעי$ האמור מוצע להוסי$

וסדרי"את המלי�" סדרי קבלת� של מתמחי� ורישומ�"אחרי המלי�, לצרכי הבהרה, הלשכה

 "). ההתמחות

צעהמו9לסעי�.8

העל רקע השינויי� מתעורר הצור. לקבוע, כלולי� בתיקו� המוצעבמתכונת ההסמכה בעריכת די�

. הסדרי תחילה והוראות מעבר
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,א לחוק הלשכה�34ו30ח על ההתמחות קרי סעיפי� ההוראות המוצעות בהתייחס לפיקומוצע כי

י� מיו� פרסומו של חוק ייכנסו לתוק$ בתו� תשעה חודש,לחוק המוצע�2ו1בסעיפי� כנוסח�

.זה

,3,4,5כנוסח� בסעיפי�,לחוק הלשכה)10(�109ו39,40,)א(36,38,)א(35עוד מוצע כי סעיפי�

זה,לחוק המוצע)2(�8ו6,7 יו�–להל�( ייכנסו לתוק$ בתו� ארבע שני� מיו� פרסומו של חוק

כי.)התחילה לחוק�36ו)א(35ה לא יחולו סעיפי� על מי שהחל להתמחות לפני יו� התחילכ� מוצע

כנוסחה ערב)א(35ותמשי. לחול עליו הוראת סעי$, לחוק המוצע�4ו3כנוסח� בסעיפי�, העיקרי

עד תו� שנה מיו� התחילה, יו� התחילה . ובלבד שישלי� את התמחותו

השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�.ג

ו34יווספו לו סעיפי�ו$40 בו סעי$יוחל, לחוק �109ו,30,35,38,39יתוקנו סעיפי� .�36א

ועל התק' המנהלי במשרדי הממשלההשפעת החוק המוצע על תקציב המדינה.ד

.י�א

להל' נוסח החוק המוצע.ה
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�1020ע"התש,)שינויי� במתכונת ההסמכה– תיקו'(חוק לשכת עורכי הדי'

תיקו' סעי�
30 

–)יהעיקרהחוק–להל�( �1961א"התשכ,י הדי�לחוק לשכת עורכ30בסעי$.1

;"תלונה"יבוא" קובלנה"במקו�)1(

על"יבוא" ועד מחוזי"לפני)2( ".א34שלפי סעי$ ההתמחות נציב הפיקוח

הוספת סעי�
א34

:לחוק העיקרי יבוא34אחרי סעי$.2

נציב"
על הפיקוח 

 ההתמחות

ימנה, ע� הלשכה לאחר התייעצות,שר המשפטי�)א(.א34

–להל�( ההתמחותעל נציב הפיקוחלשופט בדימוס 

תקופת כהונתו של הנציב תהיה ארבע שני� מיו�;)הנציב

ת של ארבעות כהונה נוספומינויו ונית� למנותו לתקופ

.ולא יותר משלוש תקופות כהונה רצופות,שני�

. שכרו של הנציב ימומ� מתקציב הלשכה)ב(

שיעמוד הנציב)ג( ל בראש מער. הפיקוח על ההתמחות

זה לשכהה בענייני� הנוגעי� וייע, ללשכה לפי חוק

.לפיקוח על ההתמחות

האו מי שהיהמתמחלשיברר תלונותג� נציבה)ד(

מנפגע בשלועצמהרואה,המתמח נואמהתנהגות

.כמאמ� או בשל תנאי התמחותוובמסגרת מילוי תפקיד

יהא רשאי, קודו של מאמ�ליקויי� בתפהנציב מצא)ה(

אותוכי,לאחר שנת� לו הזדמנות לטעו� טענותיו, להורות

ושלא י� לתקופה שיקבעמאמ� לא יורשה לאמ� מתמח

להמלי, וכ� יהא רשאי, עשר חודשי��שמונה תעלה על

 מאמ�לכל גור� מוסמ. לנקוט אמצעי� מתאימי� נגד 

ע הנציב יקב; או לפעול לתיקו� הליקויי� שמצא כאמור

והוא רשאי לקצר, את מועד תחילתה של תקופה כאמור

; את התקופה א� הוכח להנחת דעתו כי תוקנו הליקויי�

.הנציב יודיע ללשכה על החלטה לפי סעי$ זה

זהבמילוי תפקידיו)ו( רשאי הנציב להתייחס לפי סעי$

על, לכלל היבטי ההתמחות לרבות סוג העבודה המוטלת

.המתמחה ותנאי העסקתו

די� וחשבו� שנתי וללשכה יגיש לשר המשפטי� הנציב)ז(

).ה(עד)ג(פעולותיו לפי סעיפי� קטני� על 

,לאחר התייעצות ע� הלשכה, שפטי� רשאיהמשר)ח(

דרכי, לקבוע הוראות נוספות בדבר סמכויות הנציב
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ו .תנאי שירותופעולתו

אי� באמור בסעי$ זה כדי לגרוע מסמכויות הלשכה)ט(

לחוק או מהסמכות להגיש קובלנה נגד מאמ�$30 לפי סעי

".לחוק63כאמור לפי סעי$ 

תיקו' סעי�
35

עשרי� וארבעה"יבוא" עשר חדשי��שני�"במקו�, לחוק העיקרי)א(35 בסעי$.3

".חדשי�

הוספת סעי�
36 

:לחוק העיקרי יבוא35אחרי סעי$.4

קורס"
 מעשי

המתמחה בקורס תקופת התמחותו ישתת$ב)א(.36

 שתערו. הלשכה) קורס מעשי–להל�(במקצועות מעשיי� 

.או מי מטעמה

ה, נושאי הקורס המעשי�יהוראות לעני)ב( � כללפריסתו

משכו והיק$ שעות הלימוד בו והסדרי� נוספי�, ארצית

לרבות לעניי� תנאי הלימוד בכיתות� הנדרשי� לקיומו

לימוד מספר המתמחי� בכיתתהיחס בי�, הלימוד

�ילעניו תדירותו�ילעניהוראותכ�ו� למספר המרצי� 

לאחר, ייקבעו בתקנות, במהל. תקופת ההתמחותעיתויו

.הלשכההתייעצות ע� 

לרבות מער., תכנית הלימודי� של הקורס המעשי)ג(

תאושר בידי,הקורס ומרכזיו מרציהשיעורי� וזהות 

.40שלפי סעי$ הועדה הבוחנת

, כפי שייקבע בתקנות,ס או לאחריובמהל. הקור)ד(

על המתמחה להיבח�, לאחר התייעצות ע� הלשכה

.חומר הלימוד בקורס המעשי בבחינה או בבחינות על

שלא השתת$ בקורס המעשי או שלא עמד, מתמחה)ה(

בב , הלימוד בקורס המעשיבחינות על חומר בחינה או

תולא יהיה זכאי להיבח� בבחינ, כאמור בסעי$ זה

.38שלפי סעי$ מחותההת

לא המעשי עלות ההשתתפות בה ישא משתת$ בקורס)ו(

כל, שקלי� חדשי� 500תעלה על  שדרוש ותכלול את

שר, המועצה הארצית; להשתתפות בו כבסיס באישור

בכללי� לשנות את סכו� עלות רשאית,המשפטי�

".ההשתתפות
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תיקו' סעי�
38 

יבוא" בחינות הלשכה במקצועות מעשי�"במקו�, לחוק העיקרי)א(38בסעי$.5

לתובבחינ" .)"התמחותהתובחינ–להל�(בעריכת די� הסמכה הלשכה

תיקו' סעי�
39 

– לחוק העיקרי39בסעי$.6

;"36"יבוא)"2(26"אחרי)1(

".ולרבות הזכאות לחזור ולהיבח� בה�"יבוא" וסדריה�"אחרי)2(

החלפת סעי�
40 

:חוק העיקרי יבואל40במקו� סעי$.7

ועדה"
 בוחנת

בידי ועדהכויערי38לפי סעי$ו36לפי סעי$ ות הבחינ)א(.40

שר המשפטי� . בוחנת שימנה

:אלה חברי הועדה)ב(

; שלושה שופטי�)1(

חבר השירות לפחות אחד מה�, ארבעה עורכי די�)2(

;המשפטי

איתנ; שני מומחי� בתחו� המדידה החינוכית)3(

.הכשירות של החברי� לפי פסקה זו ייקבעו בתקנות

טעו� הסכמת)1)(ב(מינוי חברי הועדה לפי סעי$ קט�)ג(

ב; נשיא בית המשפט העליו� ועדהומינוי שאר החברי�

יהיה לאחר התייעצות ע� הועד המרכזי של לשכת עורכי 

. הדי�

שר המשפטי� ימנה את יושב ראש הועדה מבי� חברי)ד(

).1)(ב(דה כאמור בסעי$ קט� הוע

יתמנו לארבע שני� ונית� לחזור בוחנתההועדהחברי)ה(

.ולמנות� לתקופות כהונה נוספות

הועדה לצור. ביצוע תפקידה לפי סעי$ זה תמנה)ו(

זהית משנה שהסמיכה לעניהבוחנת או ועד ,מבי� חבריה�

שחבר בוחני� וובודקי� לחיבור  בדיקתלאלות הבחינה

הכשירות להיכלל בחבר הבוחני�; ברות הנבחני�מח

".תיקבע בתקנותוהבודקי� 

תיקו' סעי�
109 

– העיקרילחוק 109בסעי$.8

;"סדרי ההתמחות"יבוא" סדרי קבלת� של מתמחי� ורישומ�"אחרי)1(

:יבוא)9(אחרי פסקה)2(

ל)10"( ".ולבודקי הבחינות בוחני�ל,חברי הועדה הבוחנתתשלו�
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ילהתח
והוראות 

 מעבר

לחוק�2ו1כנוסח� בסעיפי�,לחוק העיקריא�34ו�30 של סעיפי� תחילת)א(.9

זה, זה .בתו� תשעה חודשי� מיו� פרסומו של חוק

,חוק העיקריל)10(�109ו39,40,)א(36,38,)א(35תחילת� של סעיפי�)ב(

זה)2(�8ו3,4,5,6,7כנוסח� בסעיפי� ע שני� מיו� פרסומו בתו� ארב, לחוק

).יו� התחילה–להל�(של חוק זה

ש)ג( יהחל להתמחות על מי לחוק�36ו)א(35לא יחולו סעיפי� ו� התחילה לפני

זה�4ו3כנוסח� בסעיפי�, העיקרי ותמשי. לחול עליו הוראת סעי$, לחוק

עד תו� שנהוב, כנוסחה ערב יו� התחילה)א(35 לבד שישלי� את התמחותו

. התחילהמיו�


