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 בזיקה הטלפונית, ולשיחתנו שבסימוכין "החלפגישתנו מתכבד בדבריםמ אלייך לפנות
:כדלקמן

 
לציין כי בצאתי מפגישתנו חשתי כי פיך וליבך שווים בדבר הקשב הרב שהפגנת לאור ריני ה .1

 מ."החכ רגב ו"חמטעם  נייךהמובא בפ

 

אין זה סוד כי ביקורת רבה ומוצדקת נשמעת חדשות לבקרים, אודות מתווה בחינות ההסמכה  .2
מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. שיטת הבחינה נדונה רבות בשעה שמלומדים רבים, שרי 

חינה כיום אינה יודעת לנבא את יכולותיו של סבורים כי הב -משפטים ואף בכירי הלשכה בעצמם
היטיב ותו לא.  "משחק זיכרון", וכי היא מתבססת על וצה לבוא בשערי מקצוע עריכת הדיןהר

אחוז": לאפיין את הבחינה כב' השר היוצא, פרופ' נאמן את לבדוק הבחינה של תכליתה
 ."הקלוריותבזיכרון

 

 60פגישתנו התבקשנו להביא טיעונים אשר מצדיקים את הפחתת הציון לציון עובר בסיכום  .3
-שהמליצהועדתחוקה,חוקומשפטמישיבתהמיוםהכפי  לבחינת ההסמכה האחרונה, וזאת

25/11/14. 


שמעהבקשברבאתטענותוועדההלאחרשקשרלדיוןהארוךבוועדתחוקהכיונצייןבהנוסיף .4
,היאהפיקהכאמורהמלצה,לאכלאחר(מונציגיהלשכה"כים,נציגינבחנים,הח"ח)הצדדים

יד , הפרוטוקולהרביםלמעשהמכוחסמכותההתחיקתית. מדבריםבעדעצמםבדבר-עמודי
 שלועדתהחוקהוהעומדבראשה.שיקולדעתההמדוד
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החלטהקיבלת18/1/15-ביוםהנמצאכימ"מידעשהובאלמשרדושלהחי"עפרקזאת,לא .5
להפחתת הטעמים . מהותיתבדברהפחתהשלנקודהבבחינותשנעשולמקצועראייתהחשבון

 -ראו פרסום מאתר דה) שם,נסבועלהעובדהכיהייתהפגיעהכלשהיבטוהרהמידות.הציון 
 .(20/1/15 -רקר מיום המ

 מבלי הבחינות לשתי המיוחס הקושי בדבר עמדה לנקוט ו/או מסמרות וזו"רו)לקבוע ח
החלטתך(שבפנינו כי דומני החשבוןתבבחינהשקולה, רואי האיזוןנסבה שביקשתברוח
 כלל לא  אי החשבוןרובחינות ת יבסוגימ נמצא כי "מבדיקתו של הח להכא,ומהתם  לבטא.

ו ועדת חוקה, וזאת בניגוד לענייננו דנן.התקיים כל דיון בפני  אחרותבמילים שם: החלטתך
בענייננו,בפנייךמצויההמלצהואילוהנוגעיםבדבר.תךלאחרששמעתאתנסבהעלשיקולדע

הנדרש."כרהטיעונים"פאקטושלועדתחוקהאשרמצמצמתלכאורהאתמרחב-דה


קטור למתן פ 2010משנת גמזו ר.  ל משרד הבריאות היוצא"ל נוסיף את החלטת מנכ"הנלטיעון  .6
עת הדיון בוועדת  כ רגב"של ח הראו בעניין זה את עמדת)לנבחני בחינות ההסמכה ברפואה. 

ר.(חוקה וצה אחרת או זו אוטוריטה כאשר אחרמעוניינתלומר, זהאו מכוחלהכשירמהלך
שכךגםבענייננו.מנידוהיאפועלתלסקטורשבפניהללאתנאי.-הנתוניםשבפניה

 

קיימת האפשרות לעבור גלתקנותלשכתעורכיהדין18לתקנה בהתאםהמפורסמות היא כי, מן  .7
י חישוב הניקוד לצורך מעבר הבחינה הינו לקוכי  נעירעל כך  בלבד. 60הבחינה בציון עובר 

יעבור את  60שאלות נכונות בכל פרק וקיבל ציון  12מבחינת ההתפלגות, שכן, נבחן אשר פתר 
 והתפלגות אחרת( הינ)בקונסטלציה של  65 שקיבלו בבחינה ציון הנופל מ שנבחןבעוד הבחינה, 

הרי שמדובר בהסתברות מתמטית נטו . ציון גבוה יותרחן זה יכול לקבל , הגם שנבבחזקת נכשל
 שבסעיף זה, עמד האיזוןכי חוסר ומני ד פות ידיעותיו של הנבחן את החומר המשפטי.ולא השתק

 .60ד על ציון עובר יעמובפני ועדת חוקה עת המליצה כי ציון העובר בבחינת ההסמכה האחרונה 

  

מצבהחירוםבתוךבר נעשתהתנו, הלמידה לבחינת נובמישכפי שהובא באריכות בפגעל כן, יתר  .8
זה משמעות ענפה בכל לעניין .1/9/14-והסתייםביוםהשהיהבישראללאורמבצעצוקאיתן

ואשר נעשתה תחת מטחי טילים ברובה  "תעשייתי"הכרוך בלמידה לבחינה אשר מצריכה שקט 
כיהנבחןנזכיר. ובגיוסם של אנשי מילואים בצד נשותיהם אשר יתכן ולמדו לבחינה של המדינה

בפנינופגםולפיכך,חודשיםעוברלה,כפיהמלצתחברותההכנה.3-לבחינהכמתכונןהסביר
-שלהבחינהשכןכאשרבמתווההנוכחיוכללמידהלבחינה.הממשיתביכולתערבתיאשרפג

מוגברת שינון יכולת על נדרשמדובר אליהן אחרות יכולות ו/או קייס של ניתוחו על ולא ,
 טן.משפ


 ל"מתוקף עיסוקו בתחום בחינות ההסמכה, שם פעמיו כי במועד הבחינה הנמ "חהשונטען נוסיף  .9

שאלותכללה דנן הבחינה נשאלו שאלות אזוטריות למכביר, וזאת בשונה מהמועדים האחרונים. 
המהווה כידוע את  לתקנותלשכתעורכיהדין18בתקנהבמפורש  שלא הופיעו מהרגילרבותקצה

זה נוסיף כי נוצר לו מעין נוהג מטעם הלשכה לפיו בעניין  שאי הבחינה.ושל נ "אורים והתומים"ה
גרת בסמוך לבחינה רשימת חיקוקים מומלצת אשר עולה בהקיפה כדי עשרות חוקים היא מש

אהמדודה. 18ם מאלו האמורים בתקנה ונושאי דווקאישוש מצאנו בבחינה לפגמים נוסף
בהחלטתכב'ועדתהבחינותשהחליטהלהורותעלפסילתןשלכמהוכמהשאלותבחינהלאחר

כי בטרם כניסתה של הרפורמה שיזמה כב' דמה נ .(בפניהיהליךהערעורהפנימ)הליךההשגות
י ראבדבר העוול שנוצר עם השנים.  "ליישר קו"מן הראוי  לבני,שרת המשפטים היוצאת צ. 

בישראל7505/98בבג״צ :והשווי עם הדין לשכתעורכי נ' ;קורינאלדי בג״צ ;2274/13עע"מ
;(נ'לשכתעורכיהדין)לאפורסםבוכבזה2396/96בג״צ; קרפלואח'נ'שרהמשפטים903/12
עתאמלהואח'נ'לשכת941/14עע"ם ;973(,5ותדנ'לשכתעורכיהדין,פ״דנח)9909/09בג״צ

 .עורכיהדיןואח'


, שיגרה נציגת שרת המשפטים היוצאת מכתב סדור בדבר אי 4/12/14 -לא דיי בכך, ביום הואם  .10

לאור העובדה כי יום זה הינו  "מחטף"שמכתב זה הופק במעין הגם קבלת המלצות ועדת חוקה. 
ך כיוצאת, נדמה כי נמצאו אי אלו דיוקים בתוכנו של המכתב. יום פיטוריה של כב' השרה ה

וגעת בתפיסות יסוד חוקתיות, למכתבה כי חקיקה למפרע פ 2למשל, כותבת נציגת השרה בעמוד 
וזאת בזיקה ל )3/73בר"ע כ"ז סופר, נ' 1גלעד , בכל ל מלמד כי "בפסק הדין הניון ע .600(
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קובע באותו פסק דין הוצא מהקשרו באופן מגמתי וזאת בלשון המעטה, שכן לדוגמא הכבוד הוא 
 כהאי לישנא:הש' זוסמן )כתוארו דאז ובדימוס( 


,שהכללאשרלפיואיןתקפוש398/65ע"א-כברפסקנוב" לחיקוקאלא,

מכאןולהבאאינואלאכללשלפרשנות.משמע,באיןראיהלסתור,מעמידים
על חקיקהלגרועמזכותשקמה-ידידבר-אתהמחוקקבחזקהשלאהתכוון

-הטעםלכךהוא,שיהאבכךמשוםעוולואיפיהדיןהקודם.-והושלמהעל
אותהשעה.צדקלאדםאשרבתומורכשזכויותבסמכועלהדיןשהיהנוהג

תוקףלמפרעאינומוטלבספק,ומקום-אךכוחושלהמחוקקלחוקקחוקבר
המשפט-שהדברלאנאמרבמפורש,אךמשתמעממטרתתחיקה,חייבבית

על -לפסוק לגבי החדש הדין לכןעסקהפי קודם )ההדגשה לא ."שנעשתה
 .במקור, י.ל(

קיקה רטרואקטיבית. הסמכות לחוקק ח קיימת אכן למחוקק ,ל"הנשלפי פס"ד  רוצה לומר, .11
נשען הסתייגות, כך לפחות עפ"י הפסיקה הנ"ל עליה  בית המשפט יכבדה ללא ויתרה מכך,

ןרואיידומניכיבהחלטתךהמבורכתבעניזהנוסיףכיבהקשר.המכתב מטעם השרה היוצאת
מנכ של בהחלטתו וכן בדבר"החשבון הנוגעים נזקקו לא לעיל, שאוזכרה הבריאות משרד ל

איןכלסיבההנראיתלעין,להקפידדווקאעםאוכלוסייתהמשפטניםולוציהזו.זלטיעוניםבר
.!ימצאהמזורהראוי-לסייעחפץהשבענייננו.

, האמירות הרבות של בכירי עדת חוקה חוק ומשפטוונציין כי כפי שנטען באריכות בדיון בונוסיף  .12
יע בוודאות כמעט מוחלטת על מקבלי ההחלטות בכוחם להשפ  -הלשכה בדבר הצפת המקצוע

האג'נדה של לשכת עורכי הדין,  י"כי ועדת הבחינות מונעת ע נטען לא אחת שהריבדבר הבחינה. 
ישיבות הוועדה  למשל,ך כחברי הוועדה. אצל  וזאת חרף הידע המשפטי שאינו נתון במחלוקת 

מתנהלות בבית הלשכה, מזכירת הוועדה הינה עובדת הלשכה ושאר טיעונים אשר בכוחם להביא 
 לשכההעובדה כי הפרדה מלאה של ועדת הבחינות מהחרף . םלמעיןחששממשילניגודענייני

אינה מתוכן מכתבנו זה, מן הראוי כי גם בעניין זה ינקוט משרד המשפטים קו אחיד כנהוג 
קייםחששממשילכךשכתיבתהבחינהלפיכך,. (רפואה, מקרקעין ועוד)בסקטורים המקבילים 

הגםהצפתהמקצוע.להלכיהרוחהנהוגיםבלשכתעורכיהדיןבדבריכולהשתיעשהבהתאם
דהואחפץלהגבילאתהכניסהלשערי ככלשמאן דומהכי בסמכותהלשכה, זהאינו שעניין

הדין עריכת לעש-מקצוע ראשיתיש חקיקה באמצעות זאת באמצעותות ולא מתאימה,
 בנבחניםאשרמצוייםכברבשלבהאחרוןטרםהסמכתם.החלטותשרירותיותאשרפוגעות

 

בדה שאין המדובר במבחן הקיצוני ביותר מבחינת אחוזי המעבר מ ישוב וידגיש כי חרף העו"הח .13
קיים:לומררוצהבמתכונת הבחינה.  שלו, אין הדבר מלמד, מניה וביה בדבר הבעייתיות הרבה

איןלמדודאתהכשלים,וכיהקמתןשלועדותרבותלשינויהבחינהעוולארוךטווחאשרלווהב
אתהעוולהיהצריךלפתורכמה:הגמורהיפךה.הרביםשבשיטהאךורקבשלאחוזיהמעבר

 .!שניםלאחור


. שלעתים אף מטעה הינו מונח רחב פרשנות "סטטיסטיקה"בתחום יודעים לומר כי העוסקים  .14

נבחנים בפילוח  :ומגוונות הכוללותמות שיטות רבות לפילוח העוברים את הבחינה קיי שכן,
ם חנים מאזורים שונים בארץ, נבחני, נבגשו לבחינהשבהן נמוסדות, נבחנים בפילוח הפעמים 

כלהנוגעיםלנתונים סטטיסטיים בעוד שהיצמדות בעלי משפחות, נבחנים בעלי תואר נוסף וכו'. 
הדיוןהיא טעות  -מסכימים ששיטת ההסמכה לקויה בלשון המעטה בדבר את מסיתה אשר

 ממהותהשלהבחינה.


לגרוע מהאמור, דומני כי גם אחוזי המעבר לניגשים בפעם הראשונה לבחינה, מצביעים על מבלי  .15

 .(65%) המעבר הנדרשמציון  !!כך שהציון הממוצע עומד על פחות
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רעיו"החגברתי, .16 מייצגים ומשרדו מ אחר. או זה נבחן ולא ן כולהפעילותנו כל נעשית זו
להסתיי חייב העוול כי והכלה הכרה מתוך מלאה בהתנדבות כי"החם. לציין מוכרח מ

בעוד הנבחנים, של צערםהקשה את חווה הוא האחרון המועד נבחני עם הרבות בפגישותיו
שהמד להעיד יכול בניהשהוא במיטב ובנותיובר וסלתה שמנא ישראל, של אנשיםה של

כדין השכלה לרכוש ד.שביקשו שנעתנו בעוד תנוח בלא בעלי ל!!תארים8-כחנים יזכוא
 לא. ותו לשאלהאשרנסבהעלזיכרון לממשאתחלומםבשלחוסרמענהנכון גםסבורני כי

 חהבעניין.דעתךלאנ


כרגבאשרמלווהאתהתהליך"לחוצאלנכוןלומרמילותשבחרבותממ"ונבהירכיהחנוסיף .17

רואהאתהכשליםהרביםמזהמס'רבשכרגב"ח.ללאכלמניעאישיבענייןמזהמספרשנים
כךנתונהלעבכלדרךפרלמנטריתאפשרית.לתקןהמעוותידהבכדיעושהכלשאל-שלשנים

 ,כמוגםתודתםשלהנבחניםהרבים.מ"תודתוהרבהשלהחלה

 
מן המשותף בעברנו הרבה  מצאנומך, מ ע"הרקע שניהל החת זו את גברתי. משיח ,ואחרונה .18

ללא  קקות לחלשם מלמד על הסיוע וההיזניסיונך המקצועי רב השנילי כי נדמה בשירות המדינה. 
גם הם משולים  -ההכשרה האקדמית הרבה שמצויה אצל קבוצת הנבחנים שבפנינורף ח לאות.

כן, זהו יומך על מנת לתקן במקצת מן אם  לחלשים אל מול מערכות כבירות ורבות שליטה.
 המעוות עד כניסתה של הרפורמה ותיקון שיטת הבחינה מן הקצה אל הקצה.


:לסיכום

 

המעוותומהחלטותלנוכח,מהמתוארכעולה .19 לתקן הממשי בסקטוריםאחריםלהםךייהרצון
ל ולפעול להורות הקרקע הוכשרה שותפה, את עובר לציון פעמי חד באופן הציון 60הורדת

וזאת האחרונה, ההסמכה בבחינת חוקה. ועדת המלצת כפי אתהפחתה במעט תתקן זו
 ההרגשההקשהמנשואאשרמצויהאצלהנבחניםהאומללים.



ילאלהרשמהלבחינההבאה,ככלשיהיהבההצורך,נודהעלמתןסדהזמניםהדחוקממנוכחל .20
 החלטהבהקדםללאדיחוי.


 מבראשותו,עומדיםלרשותךבכלעתשנידרש."שלהחמשרדו .21


 להיעתרלבקשתנוזו.-תקןהעוולהדין,הצדק,המוסרוהרצוןלמן .22

 

 

:וטהל

 כמירירגב."חלשכת
 
 
 
 
 
 

ח"בב                   


