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תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון) ,התשע"ב1604 ���2012-
כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ,ואגרות בחינות בעברית ,בדיני מדינת ישראל ובמקצועות
מעשיים) (תיקון) ,התשע"ב1605 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,התשע"ב1606 �������������������������������������������������������������������������������������2012-

תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל
ובמקצועות מעשיים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  39ו– 110לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א( 11961-להלן
 החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:הוספת השם

.1

בראש תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות
מעשיים) ,התשכ"ג( 21962-להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא "תקנות לשכת עורכי
הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ,באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים
ובמקצועות מעשיים) ,התשכ"ג."1962-

הוספת פרק
ראשון א

.2

אחרי תקנה  14לתקנות העיקריות יבוא:
"פרק ראשון א :בחינות הלשכה באתיקה מקצועית החלה על
עורכי דין זרים
מועדי הבחינה
14א( .א) הבחינה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים
באתיקה מקצועית
לפי סעיף 98ו(א)( )3לחוק (להלן בפרק זה  -הבחינה באתיקה
החלה על עורכי
מקצועית) תיערך מטעם הלשכה פעמיים בשנה לפחות,
דין זרים
במועדים שתקבע.

(ב) הודעה על מועד הבחינה באתיקה מקצועית ומקומה
תפורסם ברשומות.
בחינה בכתב

נושאי הבחינה

14ב .הבחינה באתיקה מקצועית תיערך בכתב ,ואולם הלשכה
רשאית ,בנסיבות מיוחדות ,להתיר לנבחן ,לפי בקשתו ,להיבחן
בעל–פה.
14ג( .א)

הבחינה תהיה בדינים אלה:
( )1חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א - 1961-סעיפים
 54 ,53עד  81 ,75 ,62 ,61 ,60עד  ,90 ,88בסעיף 98ב(ג) -
הרישה ופסקאות ( )2ו–(98 ,)4ג98 ,ה98 ,ט עד 98יא;
( )2סעיפים  48ו– 52לפקודת הראיות [נוסח חדש],
התשל"א;31971-
( )3סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס הכנסה 4וסעיף
 143לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;51975-
( )4כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),
התשמ"ו;61986-
()5

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) ,התשס"א;72001-

( )6כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר) ,התשס"ג;82003-
( )7כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית),
התשמ"ט.91988-
__________
1

2
3
4
5
6
7
8
9

1604

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ט ,עמ' .165
ק"ת התשכ"ג ,עמ'  ;704התשס"ח ,עמ' .524
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשל"ו ,עמ' .152
ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1373
ק"ת התשס"א ,עמ' .629
ק"ת התשס"ג ,עמ' .702
ק"ת התשמ"ט ,עמ' .32
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(ב) הדינים שבהם ייבחנו הנבחנים כאמור בתקנת משנה (א)
יהיו כנוסחם  30ימים לפני הבחינה ,זולת אם בוטלו לפני כן.
החלת הוראות

14ד .תקנות  7עד  14יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין הבחינה
באתיקה מקצועית".

.3

תקנה  24לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 24

.4

על אף האמור בתקנה 14א(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה  2לתקנות אלה ,בשנת
 2012תיערך הבחינה באתיקה מקצועית ביום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר .)2012

הוראת שעה

כ"א באב התשע"ב ( 9באוגוסט )2012
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1898

כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ,ואגרות בחינות בעברית,
בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  94ו– 109לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
.1

בראש כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ,ואגרות בחינות בעברית ,בדיני
מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) ,התשכ"ב( 21962-להלן  -הכללים העיקריים),
יבוא השם:

הוספת שם

"כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ,ואגרות בחינות בעברית ,בדיני
מדינת ישראל ,באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים),
התשכ"ב".1962-
.2

בסעיף  4לכללים העיקריים ,אחרי "בדיני מדינת ישראל" יבוא "באתיקה מקצועית
החלה על עורכי דין זרים" .

תיקון סעיף 4

.3

בכלל (6א) לכללים העיקריים ,אחרי פסקה ( )3יבוא:

תיקון סעיף 6
בשקלים חדשים

"(3א) בחינה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים
.4
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סעיף  10לכללים העיקריים — בטל.

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-721

נתאשר.
__________
1
2

יעקב נאמן
שר המשפטים

צבי פירון
יושב ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א ,עמ' .178
ק"ת התשכ"ב ,עמ'  ;1905התשנ"ז ,עמ' .421
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1605

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק לימוד חובה (תיקון מס'  ,)29התשס"ז( 12007-להלן
 תיקון מס'  ,)29בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ,בהסכמת שר האוצר,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף
 14לחוק לימוד חובה ,התש"ט( 21949-להלן  -חוק לימוד חובה) ,אני מצווה לאמור:
החלת לימוד
חובה על כיתות
י"א וי"ב

.1

תחילה

.2

הוראות חוק לימוד חובה והוראות סעיף  20לחוק חינוך ממלכתי כנוסחן בתיקון מס'
 29יחולו על תלמידים בכיתות י"א וי"ב ,המתגוררים ברשויות המקומיות שבטור א'
בטבלה להלן לפי המפורט לצדן בטור ב':
    טור א'
שם הרשות

טור ב'
שם השבט או היישוב

אבו בסמה

אבו ג'ווייעד (שבט),
אבו עמאר (שבט),
אבו קורינאת (שבט),
אבו קורינאת יישוב,
אעצם ,אבו עבדון
(שבט) ,אבו רובייעה
(שבט)

אבו סנאן

כל היישוב

אלעד

כל היישוב

אעבלין

כל היישוב

אריאל

כל היישוב

       טור א'
    שם הרשות

בוסתאן אל מארג כל היישוב

טור ב'
שם השבט או היישוב

יפיע

כל היישוב

ירושלים

כל היישוב

כפר קרע

כל היישוב

מג'ד אל–כרום

כל היישוב

מטה בנימין

כל היישובים

מטה יהודה

כל היישובים

מעלה עירון

כל היישוב

מעלות-תרשיחא

כל היישוב

משהד

כל היישוב

נתיבות

כל היישוב

ערד

כל היישוב

צפת

כל היישוב

קרית אתא

כל היישוב

קרית מלאכי

כל היישוב

ריינה

כל היישוב
כל היישוב
כל היישוב

בוקעאתה

כל היישוב

ביתר עילית

כל היישוב

זכרון יעקב

כל היישוב

חוף כרמל

כל היישובים

חיפה

כל היישוב

שבלי

טירה

כל היישוב

שדרות

טורעאן

כל היישוב

תחילתו של צו זה בשנת הלימודים התשע"ג.

ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
גדעון סער
שר החינוך

(חמ )3-3853

__________
1
2

1606

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;392התשס"ח ,עמ'  ;121התשס"ט ,עמ' .196
ס"ח התש"ט ,עמ' .287
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