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 2018קיץ  – מטלת כתיבה -חלק ראשון  -מבחן הסמכה 

  .ענה על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניך

  :1שאלה מספר 

  ניסוח בקשה למעצר עד תום ההליכים

אתה עורך דין (סגן בכיר בפרקליטות מחוז תל אביב) שמנסח כתב אישום נגד ירון ויצמן לבית 
ייחס לנאשם שורה של עבירות, ובהן סיכון חיי יפו. כתב האישום מ- המשפט המחוזי בתל אביב

אדם בנתיב תחבורה, חבלה בכוונה מחמירה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. על פי כתב האישום, 
הבחינה השוטרת רס"ר אסנת ישי (שתעיד במשפט) ברכב הנוסע בנתיבי איילון  20.6.2018ביום 

תה לו במערכת כריזה לעצור בצד. קמ"ש. ברכב נהג הנאשם, והשוטרת  הור 160במהירות של 
בתגובה לכך ניסה הנאשם להימלט, והחל מרדף ממושך של השוטרת אחר הנאשם ברחובות תל 

טוב - אביב, שבמהלכו הוסיף הנאשם לנהוג באופן פרוע ואף פגע ברכבו בהולכת הרגל יוליה שם
את הנאשם  (שתעיד במשפט) ופצע אותה. רק לאחר מרדף של שעתיים הצליחה השוטרת לתפוס

ולעוצרו (הנאשם עדיין עצור). חלקים רחבים מהמרדף תועדו במצלמות שונות המוצבות לאורך 
  נתיבי איילון וברחבי העיר תל אביב. 

מקורות ב אך ורקהשתמש נסח בקשה למעצרו של ירון עד תום ההליכים המשפטיים. עליך ל
המקורות המצורפים  ידע המושגי שלך במשפטים. הנח כיבלהלן ו ובאיםהמשפטיים המ

משקפים את המצב המשפטי העדכני. תשובתך מוגבלת לשני עמודים. עליך להוסיף פרטים 
  עובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של הבקשה, אולם אל תרבה בכך מעבר למינימום הנדרש.

  1996:-מעצרים), התשנ"ו –לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  21ס'  .1

ישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד הוגש כתב א   (א)  .21

  תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם נתקיים אחד מאלה:

 בית המשפט סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי נתקיים אחד מאלה:    )1(

מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי - קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי   (א)
 שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

  קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה;    (ב)

  (ג)   [..]

 )2(  [..]   

בית המשפט לא יתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש    (ב)           
), לא יצווה בית המשפט כאמור, אלא אם כן נתקיימו 1ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ולענין סעיף קטן (א)(

  גם אלה:

נאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ות    )1(
  פחותה;

  

  :אלמוני נ' מדינת ישראל 11/111קטע מפסק דינו של ביהמ"ש העליון בש"פ  .2

מתקיים בעניינו חשש סביר  –"מי שאינו חס על חיי אחרים ואף על חייו שלו תוך נסיונותיו להימלט מן הדין 

  כי שפיטה".מעצרו עד תום ההליכים יביא להתחמקותו מהלי-לכך שאי

  

 מדבקת זיהוי
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  :פלוני נ' מדינת ישראל 22/222קטע מפסק דינו של ביהמ"ש העליון בש"פ  .3

"רק במקרים נדירים יורה בית משפט על מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה. הדברים מתייחסים למקרים 

רר שבהם קיים חשש אמיתי לציבור מפני מסוכנותו של הנאשם. במקרה דנן, נמשכה הימלטותו של העו

מהמשטרה, תוך נהיגה פרועה על הכביש, דקות ספורות בלבד, בטרם עצר מיוזמתו בצד הדרך. אילו הייתה 

נמשכת זמן רב, ניתן היה לקבוע כי מסוכנותו של העורר מצדיקה  –תוך נהיגה פרועה  –ההימלטות מהשוטרים 

ה דנן ניתן לראות בהימלטות מעצר עד תום ההליכים בעילה של סיכון בטחון הציבור. ואולם בנסיבות המקר

  הקצרה מעידה 'חד פעמית' של העורר, אשר החשש להישנותה אינו נראה קרוב".
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  :2שאלה מספר 

  ניסוח בקשה למתן צו לעיכוב יציאה מן הארץ (במעמד צד אחד) 

-מארצות הברית לישראל במטרה להשתקע בה ולמצוא עבודה. ב 2017רייצ'ל סלומון עלתה ביוני 
בתל  32חדרים ברחוב סוקולוב  5חתמה רייצ'ל על הסכם שכירות לדירה בת  2017באוגוסט  1

ש"ח. ההסכם נחתם לתקופה  8,000אביב, שאליה נכנסה כבר באותו יום, בשכר דירה חודשי של 
  רייצ'ל מעולם לא שילמה את שכר הדירה המוסכם לאיילת צור, בעלת הדירה. של שנה, ואולם

מכתבים בדואר רשום, שבהם דרשה  5החודשים האחרונים שלחה איילת לרייצ'ל  10במהלך 
ממנה לשלם את שכר הדירה ואף התריעה כי אם לא יועבר אליה תשלום תיאלץ לפנות לערכאות. 

 21-סניף הדואר, אך מעולם לא הגיבה עליהם. לבסוף, ברייצ'ל אמנם אספה את כל המכתבים מ
אלף שקלים נגד רייצ'ל בבית משפט השלום בתל  80הגישה איילת תביעה כספית על סך  2018ביוני 
  ).123-06-18יפו (תיק מס' -אביב

פגשה איילת במקרה את אלון כהן, ידיד של רייצ'ל. אלון סיפר לאיילת שרייצ'ל,  2018ביוני  23-ב
כל מאמציה, לא הצליחה למצוא עבודה מאז שהגיעה לארץ. כמו כן הראה אלון לאיילת חרף 

  הודעת טקסט שקיבל מרייצ'ל באותו יום, שבה נכתב כך:

איילת לעולם לא תקבל ממני כסף. אם אצטרך לשלם לה, פשוט אעזוב מיד את ישראל, ולעולם "
  "לא אשוב. כל המשפחה שלי כבר ממילא רוצה שאחזור לארה"ב!

אתה עורך דינה של איילת, המבקשת ממך להגיש לבית המשפט, במסגרת התובענה העיקרית, 
בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד נגד רייצ'ל. לצורך ניסוח הבקשה עליך 

, ועל הידע 1984-על הסעיפים הבאים מתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד אך ורקלהסתמך 
תשובתך מוגבלת לשני עמודים. עליך להוסיף פרטים עובדתיים  המושגי שלך במשפטים.

  הנדרשים לניסוח תקין של הבקשה, אולם אל תרבה בכך מעבר למינימום הנדרש.

הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד    (א) .362
ל עילת התובענה ובקיום התנאים המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה ש

  המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש.
בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לענין הערובה שעל    (ב)           

  המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
גרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הנזק שיי    )1(

  הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר;
אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות הענין, ואינו פוגע     )2(

  במידה העולה על הנדרש.

  

לא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית [..] וכן ערבות בית המשפט לא ייתן סעד זמני א   (א) .364
מספקת, להנחת דעתו, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם 

  תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

 
בבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ יפרש המבקש בבקשתו את שמו ושם משפחתו של  (ה). 365

פרטים אחרים  –ב, גם באותיות לטיניות, וכן מענו, מספר הזהות שלו, ואם אינו ידוע למבקש המשי
  שיש בהם, לדעת בית המשפט או הרשם, כדי לזהותו.
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בקשה למתן סעד זמני תידון במעמד הצדדים, ואולם רשאי בית המשפט ליתן צו על פי צד    (א) .366
רה, כי קיים חשש סביר שההשהיה שבקיום הדיון אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאו

  במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקש נזק חמור.
  

  

  

  

  

  

  

  

לתשומת לבך!  לידיעתכם, מדבקת הזיהוי הינה לשימוש פנימי ואינה מוצגת לבודק המטלה,

  חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

  

  

  ב ה צ ל ח ה !

 



  ])במעמד צד אחד(ניסוח בקשה למתן צו לעיכוב יציאה מן הארץ [מחוון מותאם לשאלה  -פתרון 

  

 ממד

  קריטריונים
  מדדים לציינון  דגשים לפתרון השאלה הספציפית

  טוב מאוד  בינוני  חלש

ממד 
  הלשון

 3 עד
  'נק

שימוש בביטויים . א
נכונים ולא בסלנג או 

משלב (' שפת דיבור'
). המשפטיהניסוח 

אחידות מונחים 
והעדפת שפה פשוטה 

  .על מסורבלת

  

בהירות הכתיבה  .ב
לקורא לרבות משפטים 

שאינם ארוכים או 
לרבות דקדוק (עמוסים 
  ).ותחביר

שימוש סמנטי לקוי   ."משיבה"מול " מבקשת"הצדדים הם , מכיוון שמדובר בבקשה
, במינוחים משפטיים

חוסר אחידות ושגיאות 
  . יררבות בשפה ובתחב

  

ניסוח שאינו הולם 
; כתיבה עיונית

או /משפטים עמוסים ו
  .שפה מסורבלת

   

לא שימוש סמנטי 
חוסר אחידות , מדויק
 ושגיאות בודדותחלקי 

  .בשפה ובתחביר

  

לא מספיק לשון 
משפטים ; בהירה

מסורבלים ועמוסים 
  .לעיתים/ יחסית 

  

שימוש סמנטי 
אחידות , מדויק

לאורך כל המסמך 
ודקדוק ושפה 

  .קיניםת

  

; לשון בהירה וקולחת
משפטים פשוטים 

ולא  בשפה מגוונת
מורכבת באופן 

התורם למשמעות 
  .הכתוב

ממד 
הארגו

  ן

 3 עד
  'נק

  

יצירת רצף לוגי ללא . א
חזרות מיותרות 

  . וקפיצות רעיוניות

היכולת ליצור יחסים . ב
יחס ; בין הטיעונים

; יחס משלים, מנוגד
; תכלית; השוואה
  .הדגמה; תוצאה

אמצעים מארגנים  .ג
חלוקה , מילות קישור(

משפטי , לפסקאות
פתיחה וסיכום ועמידה 

, כותרת, על הנמען
  ).צדדים

מילות קישור ופסקאות נפרדות  לרבות, ברוריםארגון יש להקפיד על חלוקה ו
  .בקשהוממוספרות בהתאם למבנה המקובל של 

אולם יש להקפיד על סדר לוגי  –אינה מאוד קשיחה  הבקשה רכיביהחלוקה בין 
או ' חלשה'יביא להערכה רכיבי הבקשה בין חסר הצדקה ערבוב . בכתיבה הגיוני

  ).לוי במידת הערבוב וחוסר הארגוןת(בממד הארגון ' בינונית'

 .)היות שמדובר בטקסט קצר, לא חובה(לחלק את הטקסט לכותרות ביניים גם ניתן 
 חייבאזי התוכן המצוי מתחת לכל כותרת , לכותרות ביניים אם הטקסט מחולק

  .להיות רלוונטי לכותרת

בעיות קשות במיקוד 
שמירה ( ובלכידות

, מועטה על רצף רעיוני
אין ; חזרות מיותרות

הקפדה על המעבר בין 
הטיעונים השונים 

באופן שיהיו קשורים 
הכתיבה ;  זה לזה

מועלית כנקודות ולא 
  ).כרעיון רציף ומובנה

 היעדר אמצעים
המארגנים את הכתוב 

 שימוש לקוי או
  .באמצעים כאלה

התוכן ממוקד ולכיד 
שמירה על רצף ( למדי

יוני לאורך רוב רע
היה ניתן ; החיבור

להקפיד עוד על 
המעבר בין הטיעונים 
השונים באופן שיהיו 

; קשורים זה לזה
הצגה מדויקת בדרך 
כלל של הקשרים בין 

  ).הרעיונות שבכתיבה

שימוש  מיעוט
באמצעים המארגנים 

שימוש  אואת הכתוב 
באמצעים  חלקי לקוי

  .כאלה

 התוכן ממוקד ולכיד
 שמירה על רצף(

רעיוני והצגה בצורה 
מדויקת וממצה את 

הקשרים בין 
; הרעיונות המופיעים

הדיון בנוי בצורה 
תוך , נעימה וברורה

בין " יחסים"כדי 
הטיעונים והרעיונות 

  ).השונים

 שימוש נרחב
באמצעים המארגנים 

  .את הכתוב



  

ממד 
  התוכן

 9 עד
  'נק

  

התייחסות למקורות  .א
משפטיים ויישומם 

לרבות מבנה המסמך (
כפי הנדרש על פי 

  ).הוראות הדין

ביטוי לחשיבה  .ב
הבחנה בין : ביקורתית
בין דעה , עיקר וטפל

 .ועובדה

תוכן מובנה וברור  .ג
דיון , טיעון מרכזי ברור(

הסברים , רלוונטי
  ).וטיעונים משכנעים

כל פרטי התוכן שחייבים מופיעים  בבקשה :מבחינת התוכן דגשים לתשובה מלאה
חייבים  :תוך הפניות מסודרות למקורות ויישום המקורות על נתוני המקרה, להופיע
  :להופיע

ההליך פרטי . ב  ;בתל אביבבבית משפט השלום . א :הכותרות המתאימות. 1
לציין מספר דרכון במקום  לגבי המשיבה ניתן( פרטי הצדדים. ג; בתובענה המקורית

או  – לטיניותלציין גם באותיות  ה ישהמשיב את שמה המלא של. ז"מספר ת
. ד; )תל אביב, 32סוקולוב ' כתובת המשיבה היא רח. בכותרות או בעובדות

. ה ;)"הנתבעת"מול " התובעת"לצד אלו  להוסיףניתן ( "המשיבה"מול " המבקשת"
 חתימת עורך הדין. ו; "בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד" הכותרת

  ).בסוף(

ופרטיו  החתימה על חוזה השכירות. ב; העובדה שהמשיבה היא עולה .א: העובדות. 2
. ד ;המוסכם לא שילמה את שכר הדירהמעולם העובדה שהמשיבה . ג ;המהותיים

של והתעלמותה המכוונת  באמצעות הדואר הרשום למשיבההמבקשת פניות 
ודבריו כי  המפגש עם אלון כהן. ו ;הגשת התובענה העיקרית. ה ;מהןהמשיבה 
. ז; טרם הצליחה למצוא עבודה מאז עלייתה לארץ, חרף כל מאמציה, המשיבה

  .המשיבהשל  הודעת הטקסט

תוך , משכנע באופן הבאות לנקודות להתייחסיש כדי לתמוך בנימוקי הבקשה . 3
מן הכלל  ברורובמעבר  כלל משפטילכל הרלוונטיות לעובדות מפורשת התייחסות 

. ג; הגשת הבקשה בתום לב. ב ;הקיומן של ראיות מהימנות לכאור. א :אל הפרט
. ד; מתן הצו לעומת הנזק שייגרם למשיבה עם מתן הצו-הנזק שייגרם למבקשת מאי

  .הגשת הבקשה במעמד צד אחד

; יישום+  כלל( במשולביישום הכללים המשפטיים על עובדות המקרה יכול להגיע 
ולאחר מכן לחלק " המסגרת הנורמטיבית"או להיות מופרד לחלק של ) יישום+  כלל

קה אלה שתי צורות חלו. על כל הכללים יחד "מן הכלל אל הפרט"מבצע  הנבחןשבו 
  .טובות ומקובלות

+ העתקי המכתבים . ב. העתק חוזה השכירות. א: ציון הנספחים הרלוונטיים. 4
  .תדפיס הודעת הטקסט. ג. אישורי איסוף הדואר הרשום

  כתב התחייבות עצמיתו כי לבקשה מצורפים תצהיר לאימות העובדות ציון. 5

  הבקשה .6 

  :הערות נוספות

  של סמכות עניינית או מקומית ןקיומלהתייחס למיותר  - 

מרבית הפריטים 
שחייבים להופיע 

באבחנה  קושי .חסרים
  . של הדין הרלוונטי

  

של  חסר מאודיישום 
 קושיהוראות הדין 

קושי ; בהגדרת הסוגיה
בהבחנה בין עיקר וטפל 

ובין דעה ועובדה 
פריטים מיותרים רבים (

  )מופיעים

  

 קשר מועט; תוכן דל
בין הרעיון לפיתוחו 

הסברים לא (הדיוני 
טיעונים לא ; מספקים

דוגמאות לא ; משכנעים
  ).מתאימות

של הדין  חלקיביטוי 
חוסר , הרלוונטי

או פריטים /בפריטים ו
  .מיותרים רבים

  

של  חלקייישום 
  .הוראות הדין

של  חלקיביטוי 
. חשיבה ביקורתית

  .הבחנות לא מדויקות

  

הסברים ( תוכן טוב
ציר ; מספקים ברובם

, רעיוני די ברור
טיעונים משכנעים 

  ).ודוגמאות מתאימות

 מלאטוב עד שימוש 
של הדין הרלוונטי 

  .לשאלה

של  מלאיישום 
הוראות הדין תוך 

הגדרה מדויקת של 
התמודדות ; הסוגיה

עם הסוגיה מכמה 
נקודות מבט 

רוב . והבחנות נכונות
כל הפריטים / 

המומלצים מופיעים 
ללא פריטים 

  .מיותרים

הסבר , תוכן מפותח
 טיעון מגוון, מלא

דוגמאות , ומשכנע
  .מתאימות

 



 

  ]למעצר עד תום ההליכיםניסוח בקשה [מחוון מותאם לשאלה  -פתרון 

  

 ממד

  קריטריונים
  מדדים לציינון  דגשים לפתרון השאלה הספציפית

  טוב מאוד  בינוני  חלש

ממד 
  הלשון

 3 עד
  'נק

שימוש בביטויים נכונים . א
' שפת דיבור'ולא בסלנג או 

). משלב הניסוח המשפטי(
שפה  אחידות מונחים והעדפת

  .פשוטה על מסורבלת

  

בהירות הכתיבה לקורא  .ב
לרבות משפטים שאינם 

לרבות (ארוכים או עמוסים 
  ).דקדוק ותחביר

שימוש סמנטי לקוי   ".משיב"מול " מבקשת"הצדדים הם , מכיוון שמדובר בבקשה
, במינוחים משפטיים

חוסר אחידות ושגיאות 
  . רבות בשפה ובתחביר

  

ניסוח שאינו הולם כתיבה 
משפטים עמוסים ; יוניתע
  .או שפה מסורבלת/ו

   

לא שימוש סמנטי 
חוסר אחידות , מדויק
 ושגיאות בודדותחלקי 

  .בשפה ובתחביר

  

; לא מספיק בהירהלשון 
משפטים מסורבלים 

/ יחסית ועמוסים 
  .לעיתים

  

, מדויקשימוש סמנטי 
אחידות לאורך כל 

המסמך ודקדוק ושפה 
  .תקינים

  

; לשון בהירה וקולחת
טים פשוטים משפ

ולא  בשפה מגוונת
מורכבת באופן התורם 

  .למשמעות הכתוב

  

ממד 
  הארגון

 3 עד
  'נק

  

יצירת רצף לוגי ללא חזרות . א
  . מיותרות וקפיצות רעיוניות

היכולת ליצור יחסים בין . ב
יחס , יחס מנוגד; הטיעונים

; תכלית; השוואה; משלים
  .הדגמה; תוצאה

מילות (אמצעים מארגנים  .ג
, חלוקה לפסקאות, קישור

משפטי פתיחה וסיכום ועמידה 
  ).צדדים, כותרת, על הנמען

מילות קישור  לרבות, ברוריםארגון יש להקפיד על חלוקה ו
 בקשהופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה המקובל של 

  .למעצר עד תום ההליכים

בין חסר הצדקה ערבוב . בכתיבה יש להקפיד על סדר לוגי הגיוני
בממד ' בינונית'או ' חלשה'יביא להערכה  רכיבי מבנה הבקשה

  ).לוי במידת הערבוב וחוסר הארגוןת(הארגון 

היות , לא חובה(לחלק את הטקסט לכותרות ביניים גם ניתן 
אזי , לכותרות ביניים אם הטקסט מחולק .)שמדובר בטקסט קצר

  .להיות רלוונטי לכותרת חייבהתוכן המצוי מתחת לכל כותרת 

  

בעיות קשות במיקוד 
שמירה מועטה ( ובלכידות

חזרות , על רצף רעיוני
אין הקפדה על ; מיותרות

המעבר בין הטיעונים 
השונים באופן שיהיו 

;  קשורים זה לזה
הכתיבה מועלית כנקודות 

  ).הולא כרעיון רציף ומובנ

 היעדר אמצעים
 אוהמארגנים את הכתוב 

באמצעים  שימוש לקוי
  .כאלה

התוכן ממוקד ולכיד 
שמירה על רצף ( למדי

רעיוני לאורך רוב 
היה ניתן ; החיבור

להקפיד עוד על המעבר 
בין הטיעונים השונים 

באופן שיהיו קשורים זה 
הצגה מדויקת ; לזה

בדרך כלל של הקשרים 
  ).בין הרעיונות שבכתיבה

שימוש באמצעים  יעוטמ
 אוהמארגנים את הכתוב 

 שימוש חלקי לקוי
  .באמצעים כאלה

 התוכן ממוקד ולכיד
שמירה על רצף רעיוני (

והצגה בצורה מדויקת 
וממצה את הקשרים 

בין הרעיונות 
הדיון בנוי ; המופיעים

, בצורה נעימה וברורה
בין " יחסים"תוך כדי 

הטיעונים והרעיונות 
  ).השונים

 בשימוש נרח
באמצעים המארגנים 

  .את הכתוב



  

ממד 
  התוכן

 9 עד
  'נק

  

התייחסות למקורות  .א
לרבות (משפטיים ויישומם 

מבנה המסמך כפי הנדרש על 
  ).פי הוראות הדין

: ביטוי לחשיבה ביקורתית .ב
בין , הבחנה בין עיקר וטפל

 .דעה ועובדה

טיעון (תוכן מובנה וברור  .ג
, דיון רלוונטי, מרכזי ברור

  ).הסברים וטיעונים משכנעים

כל פרטי מופיעים  בבקשה :מבחינת התוכן דגשים לתשובה מלאה
תוך הפניות מסודרות למקורות ויישום , התוכן שחייבים להופיע

  :חייבים להופיע :המקורות על נתוני המקרה

   :הכותרות המתאימות. 1

פרטי . ג; סוג ההליך. ב; בתל אביב המחוזימשפט הבבית . א
את עובדת , לגבי המשיב חובה לציין גם את שם אביו( הצדדים

ניתן ( "המשיב"מול " המבקשת". ד; )היותו עצור ואת שנת לידתו
בקשה " הכותרת. ה ;)"הנאשם"מול " המאשימה"לצד אלו  להוסיף

  ).בסוף( חתימת עורך הדין. ו; "למעצר עד תום ההליכים

  :גוף הבקשה. 2

  הבקשה בקצרה .א

  פירוט העבירות שהנאשם מואשם בהן בכתב האישום. ב

תיעוד הווידאו . ב .הודעת השוטרת. א: פירוט הראיות לכאורה. ג
  .הודעת הולכת הרגל שנפגעה. ג. המצולם

. א :יישומן על עובדות המקרה+ פירוט עילות המעצר . ד
על היישום על  .מסוכנות לציבור. ב; התחמקות מהליכי שפיטה

תוך שימוש מדויק , מפורש ומשכנע, מפורטלהיות עובדות המקרה 
 ברורמעבר בו, לכל אחת מהעילות הרלוונטיותבחקיקה ובפסיקה 
  .מן הכלל אל הפרט

יישום הכללים המשפטיים על עובדות המקרה יכול להגיע במשולב 
המסגרת "או להיות מופרד לחלק של ) יישום+ כלל ; יישום+ כלל (

מן הכלל אל "מבצע  הנבחןולאחר מכן לחלק שבו " הנורמטיבית
שתי צורות חלוקה אלה טובות . על כל הכללים יחד" הפרט

  .ומקובלות

  ת מעצרקצרה להיעדר חלופהתייחסות . ה

  :הערות נוספות

 אין לציין נספחים בגוף בקשה זו - 

 סוג ההליך ומספרלכלול גם את  ישבהפניות לפסקי הדין  - 
 )ולא להסתפק בשמות הצדדים בלבד( ההליך

  של סמכות עניינית או מקומית לקיומןלהתייחס  מיותר - 

מרבית הפריטים 
 .שחייבים להופיע חסרים

באבחנה של הדין  קושי
  . הרלוונטי

  

של  חסר מאודיישום 
 קושיהוראות הדין 

קושי ; בהגדרת הסוגיה
בהבחנה בין עיקר וטפל 

פריטים (ובין דעה ועובדה 
  )מיותרים רבים מופיעים

  

בין  קשר מועט; תוכן דל
הרעיון לפיתוחו הדיוני 

; הסברים לא מספקים(
; טיעונים לא משכנעים

  ).דוגמאות לא מתאימות

של הדין  חלקיביטוי 
חוסר , הרלוונטי

או פריטים /בפריטים ו
  .מיותרים רבים

  

של הוראות  חלקייישום 
  .הדין

של חשיבה  חלקיביטוי 
הבחנות לא . ביקורתית

  .מדויקות

  

הסברים ( תוכן טוב
ציר ; מספקים ברובם

טיעונים , רעיוני די ברור
משכנעים ודוגמאות 

  ).מתאימות

 טוב עד מלאשימוש 
של הדין הרלוונטי 

  .לשאלה

 של מלאיישום 
הוראות הדין תוך 

הגדרה מדויקת של 
התמודדות ; הסוגיה

עם הסוגיה מכמה 
נקודות מבט והבחנות 

כל / רוב . נכונות
הפריטים המומלצים 

מופיעים ללא פריטים 
  .מיותרים

הסבר , תוכן מפותח
 טיעון מגוון, מלא

דוגמאות , ומשכנע
  .מתאימות
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מליאת הכנסת ערכה בחירות לתפקיד נשיא המדינה.  4 חברי כנסת הגישו את מועמדותם.  בתום סיבוב
ההצבעה הראשון זכה שאול ב-60 קולות,  חנן ב-40 קולות,  יעקב ב-10 קולות ומיכאל ב-10 קולות.

כיצד יוכרעו הבחירות?

תתקיים הצבעה שנייה ובה יועמדו לבחירה שאול וחנן בלבד.  המועמד שיקבל את רוב הקולות מקרב חבריא.
הכנסת שישתתפו בהצבעה ויצביעו בעד אחד המועמדים ייבחר לנשיא.

תתקיים הצבעה שנייה ובה יועמדו לבחירה שאול וחנן בלבד.  המועמד שיקבל רוב של 61 חברי כנסת ייבחרב.
לנשיאות.  היה ובסיבוב השני לא יזכה אף מועמד ברוב של 61 חברי כנסת יתקיים סיבוב נוסף,  וכן הלאה,

עד אשר אחד המועמדים יזכה ברוב הדרוש.

תתקיים הצבעה שנייה ובה יועמדו לבחירה כלל המועמדים שהתמודדו בסיבוב הראשון.  המועמד שיקבלג.
את רוב הקולות מקרב חברי הכנסת שישתתפו בהצבעה ויצביעו בעד אחד המועמדים ייבחר לנשיא.

תתקיים הצבעה שנייה ובה יועמדו לבחירה כלל המועמדים שהתמודדו בסיבוב הראשון.  המועמד שיקבלד.
רוב של 61 חברי כנסת ייבחר לנשיאות.  היה ובסיבוב השני לא זכה אף מועמד ברוב של 61 חברי כנסת

יתקיים סיבוב נוסף,  וכן הלאה,  עד אשר אחד המועמדים יזכה ברוב הדרוש.

1

דני הגיש עתירה למתן צו על תנאי לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.  אחד משופטי בית
המשפט העליון עיין בכתב העתירה וסבר כי העתירה אינה מגלה על פניה עילה.

מה הדין?

השופט אינו מוסמך לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד.  רק הרכב של שלושה שופטים מוסמךא.
לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד,  אף ללא הזמנת העותר לדיון.

השופט מוסמך לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד,  בתנאי שהתקיים דיון במעמד העותר.ב.

השופט מוסמך לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד,  אף ללא הזמנת העותר לדיון.ג.

השופט אינו מוסמך לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד.  רק הרכב של שלושה שופטים יוכלד.
לדחות את העתירה על יסוד האמור בה בלבד,  בתנאי שהתקיים דיון במעמד העותר.

2

yossi
Typewriter
חלק הדיוני
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נגד גדי הוגש לבית המשפט המחוזי כתב אישום המייחס לו עבירה שהיא בסמכות שופט דן יחיד.  במסגרת דיון
מקדמי בכתב האישום ניסה השופט לגשר בין הצדדים,  בהסכמתם.  הליך הגישור לא צלח.  לאחר שהסתיים

הדיון המקדמי החליט גדי להודות בעבירות שיוחסו לו בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון עם
המאשימה,  שהותיר את שאלת העונש להכרעת בית המשפט.  הצדדים ביקשו להגיש את הסדר הטיעון לאישורו

של אותו שופט.

מה הדין?

השופט אינו רשאי להמשיך בניהול התיק בפניו מכיוון שישב כשופט מגשר במסגרת הדיון המקדמי והדיוןא.
בכתב האישום לא הסתיים במסגרת הדיון המקדמי.

השופט רשאי להמשיך בניהול התיק מכיוון שניתנה הכרעת דין ובכך הסתיים הדיון בכתב האישוםב.
במסגרת הדיון המקדמי.

השופט אינו רשאי להמשיך בניהול התיק בפניו ועליו להעבירו עם פרוטוקול הדיון לשופט אחר לשם מתןג.
גזר דין.

לאור השלב שבו מצוי הדיון חובה על השופט להמשיך בניהול התיק עד סיומו.ד.
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שמעון חייב כסף לראובן.  באופן חריג נקבעה לשמעון חקירה פומבית במסגרת תיק פשיטת הרגל.  ראובן מבקש
לשאול את שמעון שאלות בדבר עסקיו,  נכסיו ונכסי בני משפחתו במסגרת החקירה הפומבית.

מה הדין?

ראובן רשאי לשאול את שמעון שאלות בחקירה הפומבית אך לא על נכסי בני משפחתו.א.

 ראובן רשאי לשאול את שמעון שאלות בחקירה הפומבית אם הגיש כבר תביעת חוב.ב.

 ראובן אינו רשאי לשאול את שמעון שאלות בחקירה הפומבית,  אך בא כוחו יכול.ג.

ראובן אינו רשאי לשאול את שמעון שאלות בחקירה הפומבית,  אלא רק בית המשפט,  הכונס הרשמיד.
והנאמן,  אם נתמנה כזה.
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יהודה הציע הצעת פשרה לפירעון חובותיו בהליך פשיטת רגל.  ליהודה שני נושים בלבד שהגישו תביעת חוב.
חוב אחד לשרה בסכום של 10 מיליון ש" ח וחוב שני ליצחק בסכום של 20,000 ש" ח.  שרה התייצבה לאסיפת

הנושים והביעה את הסכמתה להצעה.  יצחק לא התייצב לאסיפת הנושים ולא שלח כל התייחסות.  לאור
הסכמת שרה להצעה התפזרו כל הצדדים ללא קיום דיון נוסף.

מה הדין?

הצעת ההסדר לא אושרה בהעדר מניין חוקי,  למרות אישורה של שרה.א.

הצעת ההסדר אושרה בהתקיים מניין חוקי ולאור אישורה של שרה.ב.

הצעת ההסדר אושרה בהתקיים מניין חוקי ולאור אישורה של שרה,  אך היא כפופה להסכמת כונסג.
הנכסים הרשמי ואישור בית המשפט.

הצעת ההסדר לא אושרה בהעדר מניין חוקי,  למרות אישורה של שרה,  אך כונס הנכסים הרשמי יכולד.
לאשררה למרות זאת.
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רשם החברות הגיע לכלל מסקנה כי חברת " פלסטיקן" ,  חברה לתועלת הציבור,  הפרה את חובתה להגשת
דוחות כנדרש.  לפיכך החליט הרשם להטיל על החברה עיצום כספי בסך 7,000 ש" ח.  החברה סבורה כי כל

דיווחיה נמסרו כדין ומבקשת לערער על ההחלטה.

מה הדין?

החברה זכאית להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד החלטת הרשם.א.

החברה זכאית להגיש ערעור בזכות לבית משפט השלום.ב.

החברה זכאית להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי.ג.

החברה זכאית להגיש ערר לוועדת הערר הפועלת לפי חוק החברות,  התשנ" ט-1999.ד.
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שאול הגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד החלטת רשויות צה" ל להדיחו משירות קבע.  במהלך
הדיון בעתירה מבקשת המדינה להציג לבית המשפט,  במעמד צד אחד,  מידע חסוי המבסס את החלטת רשויות

צה" ל.  לבקשת בית המשפט הבהירה המדינה כי המידע החסוי אינו נוגע לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה,
ועוסק בהתנהלותו של שאול במהלך שירותו.  שאול טוען כי בית המשפט אינו רשאי לעיין במידע החסוי במעמד

צד אחד,  ודורש לעיין במידע.

מה הדין?

בית המשפט לעניינים מינהליים יוכל לעיין במידע רק אם שאול יסכים לכך.  אם יעמוד שאול על התנגדותוא.
תקום חזקה לטובת רשויות הצבא שלפיה קיבלו החלטתם כדין,  ועל שאול יוטל הנטל להפריך חזקה זו.

הדחה משירות קבע בצה" ל כמוה כפיטורין,  ועל כן שאול זכאי לעיין בכל המידע שעמד בבסיס ההחלטהב.
להדיחו.  על רשויות הצבא לבחור בין מתן האפשרות לשאול לעיין בחומר לבין ביטול ההחלטה להדיח את

שאול.

מאחר שהמידע אינו נוגע לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה,  אי אפשר להוציא לגביו תעודת חיסיון לפיג.
פקודת הראיות,  ועל רשויות הצבא לבחור בין מתן האפשרות לשאול לעיין בחומר לבין ביטול ההחלטה

להדיח את שאול.

לבית המשפט לעניינים מינהליים הרשות לעיין במידע למרות התנגדותו של שאול,  אך אם החליט לעשותד.
כן עליו לאפשר לשאול לערער על החלטתו טרם שיעיין במידע.
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תמר הגישה תביעת רשלנות רפואית לבית משפט השלום נגד ד״ר אנטוניה שביצעה לטענתה ניתוח פלסטי
רשלני באפה.  תמר תמכה את תביעתה בחוות דעת רפואית של ד״ר חמד,  מומחה בכירורגיה פלסטית.  ד״ר
אנטוניה הגישה חוות דעת רפואית נגדית ערוכה על ידי ד״ר קרטופן,  מומחה בתחום אף אוזן גרון.  לימים

התברר כי ד״ר חמד טיפל בתמר לאחר שהייתה מטופלת של ד״ר אנטוניה,  וביצע ניתוח אף מתקן.  עורך דינה
של ד״ר אנטוניה מבקש לפסול את חוות דעתו של ד״ר חמד ולהוציאה מתיק בית המשפט.

מה הדין?

חוות הדעת לא תוצא מן התיק מאחר שבנסיבות התיק תמר בכל מקרה לא הייתה חייבת לתמוך אתא.
תביעתה בחוות דעת רפואית במועד הגשת התביעה,  וחוות הדעת היא בכל מקרה למעלה מן הנדרש

להוכחת התביעה.

חוות הדעת תוצא מהתיק,  ותמר תהיה חייבת להגיש חוות דעת רפואית חלופית במקום חוות דעתו של ד״רב.
חמד אם תרצה להוכיח את יסודות תביעתה.

 חוות הדעת תוצא מהתיק,  אך תמר לא תידרש להגיש חוות דעת חלופית במקום חוות דעתו של ד״ר חמד,ג.
אלא רק תחויב בהוצאות בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

חוות הדעת לא תוצא מהתיק,  אבל משקלה הראייתי של חוות הדעת ייבחן ועשוי להיות מופחת בהתאםד.
לנסיבות ועל פי שיקול דעתו של בית המשפט.
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" ע.מ קרקעות בע" מ" חויבה בתשלום היטל השבחה בגין מכירה הזכויות ב-3 מגרשים.  בגין מחלוקת בעניין
גובה החיוב בין " ע.מ קרקעות בע" מ" לבין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מונה שמאי מכריע בהתאם
למנגנון הקבוע בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה,  התשכ" ה-1965.  ועדת הערר לפיצויים ולהיטל

השבחה דחתה את הערר שהגישה " ע.מ קרקעות בע" מ" על השומה המכרעת. "ע.מ קרקעות בע" מ" מבקשת
לתקוף משפטית את החלטת הוועדה.

מה הדין?

 על " ע.מ קרקעות בע" מ" להגיש ערעור לבית משפט השלום.א.

על " ע.מ קרקעות בע" מ" להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים.ב.

על " ע.מ קרקעות בע" מ" להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים.ג.

על " ע.מ קרקעות בע" מ" להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.ד.
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משפחת כהן סובלת זה כמה חודשים מרעש חזק בשעות הלילה,  שמקורו בפאב הממוקם ברחוב מגוריה בעיר
ירושלים.  משפחת כהן מבקשת להגביל את שעות פעילות הפאב כך שתהיינה תואמות את הוראות חוק העזר

העירוני,  ולשם כך פנתה לעיריית ירושלים.  עיריית ירושלים לא עשתה דבר.

מתוך ההליכים המשפטיים שלהלן איזה הליך תוכל משפחת כהן לנקוט?

להגיש קובלנה פלילית נגד בעלי הפאב בעבירה על חוק העזר העירוני המתאים.א.

להגיש עתירה נגד העירייה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.ב.

להגיש אך ורק עתירה לבג" ץ נגד העירייה.ג.

להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט לעניינים מקומיים שירושלים בתחום סמכותו.ד.
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בתביעה אזרחית בנזיקין אמור להעיד בבית המשפט עד בעל מוגבלות שכלית.  בית המשפט התרשם כי מסירת
העדות בדרך הרגילה עלולה לפגוע בעד.  לדעת בית המשפט,  הסדרי ההעדה הקבועים בחוק הליכי חקירה
והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית),  התשס" ו-2005,  עשויים לפתור את הבעיה.  העד

מסכים לכך,  אך הצדדים מתנגדים.

מה הדין?

החוק הנ" ל חל בהליכים פליליים בלבד,  לכן אי אפשר להחיל הסדרים מתוכו בהליכים אזרחיים.א.

החוק הנ" ל חל בהליכים פליליים בלבד,  לכן אי אפשר להחיל הסדרים מתוכו בהליכים אזרחיים אלאב.
בהסכמת הצדדים.

החוק הנ" ל חל בהליכים פליליים בלבד,  לכן אי אפשר להחיל הסדרים מתוכו בהליכים אזרחיים אלאג.
מטעמים מיוחדים שיירשמו.

החוק הנ" ל חל גם בהליכים אזרחיים,  לפי העניין ובשינויים המחויבים.ד.
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נגד שמואל הוגש כתב אישום בעבירה מסוג עוון.  שמואל לא התייצב לדיון הראשון בעניינו למרות שזומן כדין,
לכן הוציא לו בית המשפט צו הבאה שלא כלל הוראות בדבר שחרורו בערובה.  משטרת ישראל עצרה את

שמואל לפי צו ההבאה.

מה הדין?

על המשטרה להביא את שמואל בפני בית המשפט בתוך 24 שעות לכל היותר.א.

על המשטרה להביא את שמואל בפני בית המשפט בתוך 48 שעות לכל היותר.ב.

 על המשטרה להביא את שמואל בפני בית המשפט בלא דיחוי.ג.

המשטרה אינה נדרשת להביא את שמואל בפני בית המשפט,  אלא רק להבטיח את התייצבותו לדיון בכתבד.
האישום בעניינו.
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יסמין התלוננה במשטרה על עבירת מין שביצעה בה תמר.  את התלונה היא מסרה בלוויית חברתה הטובה
כריסטינה שנכחה בחלק מהאירוע.  תמר נעצרה והכחישה כל קשר לאירוע,  לכן ביקש ממנה החוקר לעבור

בדיקה גינקולוגית כדי לאמת את טענותיה.  תמר הסכימה מיד.  כריסטינה אינה חשודה,  אלא עדה בלבד,  אך
כדי לבדוק קשר אפשרי שלה לעבירה היא התבקשה גם כן לעבור בדיקה גינקולוגית.  כריסטינה הסכימה מיד.

מה הדין?

לצורך עריכת שתי הבדיקות הגינקולוגיות יש צורך בהיתר של בית המשפט.א.

לצורך עריכת שתי הבדיקות הגינקולוגיות אין צורך בהיתר של בית המשפט.ב.

לצורך עריכת הבדיקה הגינקולוגית של תמר יש צורך בהיתר של בית המשפט,  אך לצורך עריכת הבדיקהג.
הגינקולוגית של כריסטינה אין צורך בהיתר של בית המשפט.

לצורך עריכת הבדיקה הגינקולוגית של כריסטינה יש צורך בהיתר של בית המשפט,  אך לצורך עריכתד.
הבדיקה הגינקולוגית של תמר אין צורך בהיתר של בית המשפט.
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ראש הלשכה לסיוע משפטי בבאר שבע דחה את בקשתה של דנה לסיוע משפטי בטענה שאין לתביעתה בסיס
סביר מבחינת הדין.

מה הדין?

דנה תוכל לערער על ההחלטה ברשות לבית משפט השלום בבאר שבע.  בית המשפט ידון בהרכב של שופטא.
אחד,  ועל החלטתו אפשר יהיה לערער ברשות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

דנה תוכל לערער על ההחלטה בזכות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.  בית המשפט ידון בהרכב של שופטב.
אחד,  ועל החלטתו אי אפשר יהיה לערער.

דנה תוכל לערער על ההחלטה בזכות לבית משפט השלום בבאר שבע.  בית המשפט ידון בהרכב של שופטג.
אחד,  ועל החלטתו אפשר יהיה לערער ברשות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

דנה תוכל לערער על ההחלטה ברשות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.  בית המשפט ידון בהרכב של שופטד.
אחד,  ועל החלטתו אפשר יהיה לערער ברשות לבית המשפט העליון.
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שמוליק מעוניין להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת חוק העיצובים,  התשע" ז-2017,  בסך של 35,000 ש" ח.

מה הדין?

סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית המשפט לתביעות קטנות.א.

סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית משפט השלום.ב.

סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית המשפט המחוזי.ג.

סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית המשפט לעניינים מקומיים.ד.

15

בית המשפט קבע בעת המשפט כי הנאשם אינו כשיר לעמוד בדין לפי סעיף 15(א)  לחוק טיפול בחולי נפש,
תשנ" א-1991.

מה הדין?

בית המשפט יפסיק את ההליכים נגד הנאשם מטעמים מיוחדים שיירשמו; אולם אם ביקש הסנגור לבררא.
את אשמתו של הנאשם יברר בית המשפט את האשמה.

בית המשפט רשאי להפסיק את ההליכים נגד הנאשם;   אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו שלב.
הנאשם יברר בית המשפט את האשמה.

בית המשפט יפסיק את ההליכים נגד הנאשם; אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו של הנאשם יבררג.
בית המשפט את האשמה,  ורשאי הוא לעשות כן אף מיוזמתו מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בית המשפט רשאי להפסיק את ההליכים נגד הנאשם;   אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו שלד.
הנאשם יברר בית המשפט את האשמה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
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בדעת בית המשפט להטיל על שירה צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס,  אך היא לא נוכחת בדיון.

מה הדין?

לא יינתן הצו אלא בנוכחותה או בנוכחות סנגורה,  או אם בתחילת המשפט צוין כי אפשר להטיל מאסרא.
במקום קנס על נידון שלא הוזמן.

לא יינתן הצו אלא בנוכחותה או בנוכחות סנגורה,  או אם ניתנה לה הזמנת התייצבות ובה תאריך המשפט.ב.

לא יינתן הצו אלא בנוכחותה או אם סנגורה ציין בפניה כי אפשר להטיל על אי-התייצבותה מאסר במקוםג.
קנס.

לא יינתן הצו אלא בנוכחותה או בנוכחות סנגורה,  או אם בהזמנה למשפט צוין כי אפשר להטיל מאסרד.
במקום קנס על נידון שלא יתייצב.

17

במסגרת בקשה למתן סעד זמני ניתן צו תפיסת נכסים במעמד צד אחד,  ונקבע דיון לפי תקנה 367 לתקנות סדר
הדין האזרחי,  התשמ" ד-1984.

מה הדין?

המשיב לבקשה למתן הסעד הזמני רשאי להגיש את תשובתו או תמציתה בתוך יומיים מיום המצאתא.
הבקשה לידיו.

המשיב לבקשה למתן הסעד הזמני רשאי להגיש תמצית מתשובתו לבקשה עד שבוע לפני מועד הדיון.ב.

המשיב לבקשה למתן הסעד הזמני רשאי להגיש את תשובתו או תמציתה בתוך שבוע מיום המצאתג.
הבקשה לידיו.

 המשיב לבקשה למתן הסעד הזמני רשאי להגיש תמצית מתשובתו לבקשה עד יומיים לפני מועד הדיון.ד.
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משה הוא הזוכה בתיק ההוצאה לפועל.  עברו שנתיים מיום שנעשה הליך בהוצאה לפועל,  ומשה לא נקט הליך
נוסף באותו תיק.  רשם ההוצאה לפועל מבקש לתת למשה הודעה לבוא ולתת טעם מדוע לא ייסגר התיק.

מה הדין?

רשם ההוצאה לפועל מוסמך לשלוח הודעה כאמור ללא תלות במהות התיק.א.

רשם ההוצאה לפועל מוסמך לשלוח הודעה כאמור למעט בתיק מזונות.ב.

 רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לשלוח הודעה כאמור אם מדובר בתיק מימוש משכון.ג.

רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לשלוח הודעה כאמור אם מדובר בתיק איחוד.ד.
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יהודה התמנה לכונס נכסים בלשכת ההוצאה לפועל על נכס שאיננו דירת מגורים.  ליהודה נפסק שכר טרחה.
ההחלטה וצו המינוי לא הגדירו את אופן תשלום שכר טרחתו של יהודה ולא ניתנה הוראה אחרת בעניין.

יהודה מבקש לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את שכרו והוצאותיו.

מה הדין?

יהודה רשאי לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את שכרו והוצאותיו.א.

יהודה רשאי לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את הוצאותיו בלבד,  ועליו לבקש הוראות לגבי שכרו.ב.

יהודה אינו רשאי לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את הוצאותיו אלא את שכרו בלבד,  ועליו לבקשג.
הוראות לגבי הוצאותיו.

יהודה אינו רשאי לנכות מהכספים שקיבל במילוי תפקידו את שכרו והוצאותיו,  ועליו לבקש הוראותד.
לגביהם.

20

רבקה היא זוכה על פי פסק דין למזונות שנתן בית הדין הרבני בבאר שבע.  החייב מתגורר בירושלים.  רבקה
פתחה את תיק ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה ועיקלה את חשבון הבנק של החייב המתנהל

בתל אביב.  רשם ההוצאה לפועל חייב את הבנק בתשלום החוב הפסוק בתיק.  הבנק מבקש לערער על חיובו.

מה הדין?

יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע.א.

יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה בירושלים.ב.

יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה בחיפה.ג.

יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב.ד.
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במסגרת פסק דין אזרחי שפורסם לאחרונה נקבע כחלק מן העובדות שהתבררו בבית המשפט כי עו" ד פלוני
פעל בניגוד עניינים חמור בעת ביצוע עסקה שהתרחשה 11 שנים קודם לכן.  חבר ועדת אתיקה מן המחוז שאליו

משתייך עו" ד פלוני קרא את פסק הדין במסגרת עבודתו,  והביאו בפני ועדת האתיקה,   וזו סברה  שיש מקום
לפנות לעו" ד פלוני ולבקש את תגובתו.

מה הדין?

ועדת האתיקה אינה מוסמכת לפנות כאמור,  שכן לא הוגשה לה כל תלונה נגד עו" ד פלוני.א.

ועדת האתיקה אינה מוסמכת לפנות כאמור לאור הזמן שחלף מן האירועים שפורטו בפסק הדין.ב.

ועדת האתיקה מוסמכת לפנות כאמור רק אם תפרט בהחלטה מנומקת מדוע היא עושה כן למרות הזמןג.
שחלף מן האירועים שפורטו בפסק הדין ותודיע בכתב את נימוקיה לעו" ד פלוני.

 ועדת האתיקה מוסמכת לפנות כאמור.ד.
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משה שכר בשנת 2017 חדר בביתה של נועה.  על פי החוזה,  משה נדרש לצבוע את הדירה עם סיום החוזה,  אך
מתנער מחבותו.  נועה הגישה תביעה ולא צירפה את חוזה השכירות.  משה הגיש בקשה לחייב את נועה לצרף

את החוזה.

מה הדין?

משה מחויב להגיש כתב הגנה,  ורשאי לדרוש את החוזה רק בשלב גילוי המסמכים.א.

משה מחויב להגיש כתב הגנה,  ואם לא יצרף את החוזה ייחשב כמי שהסכים לתוכנו.ב.

משה רשאי לדרוש צירוף החוזה בטרם יוגש כתב הגנה.ג.

משה רשאי להגיש כתב הגנה,  ונועה לא תוכל להשתמש בחוזה כראיה מטעמה.ד.

23

דורה היא מנהלת המזכירות במשרד עורכי הדין " פלוני ושות' ". ביום 1.2.2018 נשלחה מבית המשפט לכתובת
הדואר האלקטרוני של המשרד שאינה מאובטחת הודעה בדבר החלטת רשמת בית המשפט המחוזי בבקשת

תובע המיוצג על ידי המשרד לפטור מאגרה.  ההודעה כללה קישור להחלטה שפתיחתו אפשרית רק באמצעות
מנגנון הזדהות מאובטח.  ההודעה לא התקבלה בתיבת הדואר האלקטרוני.  באותו יום,  אגב חיפוש יזום של

החלטה בתיק אחר,  צפתה דורה בהחלטה באמצעות מערכת נט המשפט.  ביום חמישי,  8.2.2018 בשעה 13:15
נשלחה ההחלטה מבית המשפט גם לפקס של משרד " פלוני ושות' " שמספרו צוין בבקשה.

מה הדין?

 אפשר לערער בזכות על ההחלטה לבית המשפט המחוזי עד 21.2.2018.א.

אפשר לערער בזכות על ההחלטה לבית המשפט המחוזי עד 28.2.2018,  בצירוף תצהיר בדבר אי-הגעתב.
ההודעה אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשרד.

אפשר לערער בזכות על ההחלטה לבית המשפט המחוזי עד 28.2.2018 ללא צירוף תצהיר.ג.

 אפשר לערער בזכות על ההחלטה לבית המשפט המחוזי עד ליום  15.3.2018.ד.

24

יוספה רכשה חלקת מקרקעין ב-200,000 ש" ח.  מאחר שמדובר בקרקע שהפקיע שר האוצר לפני הרכישה מכוח
פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),  1943,  נרשמה על כך הערה במרשם המקרקעין.  יוספה,  שנרשמה
כבעלים של החלקה,  מעוניינת להגיש הליך משפטי בטענה שההחלטה על ההפקעה בטלה מעיקרה בשל כך

שניתנה בחוסר סמכות,  וכך ההערה תימחק והיא תוכל לבנות בית על הקרקע.

איזה הליך עליה לנקוט?

עתירה לבג" ץ.א.

עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.ב.

המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי.ג.

תביעה אזרחית לבית משפט השלום.ד.
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משה השכיר דירה שבבעלותו לנועה בדמי שכירות חודשיים בסך 2,500 ש" ח.  בחלוף תקופת השכירות הגיש
משה נגד נועה תביעה לבית משפט השלום בגין דמי השכירות של החודש האחרון שלא שולמו לו ובגין נזקים
בסך של 25,000 ש" ח שנגרמו לדירה בתקופת השכירות.  בכתב ההגנה שהגישה הודתה נועה שלא שילמה את

מלוא דמי השכירות של החודש האחרון,  שכן נאלצה לממן מכיסה תיקון בסך 1,000 ש" ח של דוד השמש
שבאחריות משה.  נועה אף הודתה כי נגרם נזק כלשהו לדירה אולם לא התייחסה לשיעורו.

מה הדין?

על נועה לפתוח בהבאת הראיות הן לעניין התביעה בגין אי-תשלום דמי השכירות הן לעניין התביעה בגיןא.
גרימת הנזק.

על נועה לפתוח בהבאת הראיות לעניין התביעה בגין אי-תשלום דמי השכירות,  אולם על משה לפתוחב.
בהבאת הראיות לעניין התביעה בגין גרימת הנזק.

 על משה לפתוח בהבאת הראיות לעניין התביעה בגין אי-תשלום דמי השכירות,  ועל נועה לפתוח בהבאתג.
הראיות לעניין התביעה בגין גרימת הנזק.

על משה לפתוח בהבאת הראיות הן לעניין התביעה בגין אי-תשלום דמי השכירות הן לעניין התביעה בגיןד.
גרימת הנזק.
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שלומית הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה כספית נגד יוסף בסך של 2,550,000 ש" ח בגין נזק שנגרם לה עקב
הפרת חוזה שנכרת ביניהם.  כמה חודשים לאחר שהוגשה התביעה התברר לשלומית כי הנזק שנגרם לה  עומד

רק על 2,450,000 ש" ח,  וכתב התביעה תוקן בהסכמה כמבוקש.  בית המשפט המחוזי הורה מיוזמתו על העברת
הדיון בתביעה לבית משפט השלום.

מה הדין?

בית המשפט לא היה מוסמך להעביר את הדיון בתביעה לבית משפט השלום.  לאחר שהדיון הועבר כאמורא.
אי אפשר להעבירו שוב.

משמצא בית המשפט המחוזי שהעניין שלפניו אינו בסמכותו העניינית,  הוא רשאי להעבירו לבית המשפטב.
המוסמך,  בית משפט השלום.  לאחר שהדיון הועבר כאמור אי אפשר להעבירו שוב.

בית המשפט לא היה מוסמך להעביר את הדיון בתביעה לבית משפט השלום.  בית המשפט מוסמך לבטלג.
את החלטתו לבקשת מי מהצדדים ולהעביר את הדיון בתביעה בחזרה אליו.

משמצא בית המשפט המחוזי שהעניין שלפניו אינו בסמכותו העניינית הוא רשאי להעבירו לבית המשפטד.
המוסמך,  בית משפט השלום.  בית המשפט מוסמך לבטל את החלטתו לבקשת מי מהצדדים ולהעביר את

הדיון בתביעה בחזרה אליו.
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רוני,  תושבת תל אביב,  טיילה בערב בגן הציבורי הצמוד לביתה,  והבחינה במשאית שאורותיה כבויים,  וממנה
מושלכת פסולת בניין.  רוני התקרבה ושאלה את הפועלים במקום מדוע הם משליכים חומרי פסולת לסביבה

שבה מצויים אנשים המבלים בפארק ועלולים להיפגע ממנה,  ולא במקום מוסדר לשפיכת פסולת בניין,  אך לא
נענתה ואף התבקשה להתרחק מהמקום.  לאחר כשבוע ימים שוב ראתה רוני את המשאית וגם בפעם זו

הבחינה בזריקת פסולת בניין,  כשהפעם היא כבר יודעת היטב כי בין החומרים שהושלכו זכוכיות וחומרים
מזיקים אחרים העלולים לגרום לפגיעה במטייליםבגן.  רוני התקרבה למקום בהיחבא ואף רשמה את מספר

המשאית ואת שם החברה הקבלנית שהיה רשום עליה.  לאחר התייעצות עם עורך הדין שאליו פנתה החליטה
רוני להגיש לאלתר תובענה נגד החברה הקבלנית בהתאם לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות),

התשנ" ב-1992.  בתובענה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב התבקש בית המשפט לחייב את החברה
הקבלנית להפסיק לעשות את המעשים הגורמים למפגע הסביבתי ולהחזיר את המצב לקדמותו עובר

להיווצרות המפגע הסביבתי,  כלומר לחייבה לנקות את האזור שבו שפכה את פסולת הבניין.

מה הדין?

רוני ועורך דינה פעלו שלא כדין,  שכן החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות),  התשנ" ב-1992,א.
מאפשר הגשת תובענה כספית בלבד,  לרבות במסגרת תובענה קבוצתית,  אך אינו מאפשר הגשת תובענה

לצו עשה,  שכן סמכות כזו נתונה למשרד להגנת הסביבה בלבד.

רוני ועורך דינה פעלו שלא כדין,  שכן החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות),  התשנ" ב-1992,ב.
מאפשר רק לעמותות או לגופים המנויים בתוספת לחוק להגיש תובענה לפי החוק.

רוני ועורך דינה פעלו שלא כדין,  שכן אף שהחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות),ג.
התשנ" ב-1992,  מאפשר הגשת תובענה לסעדים שהתבקשו,  אפשר לעשות זאת רק לאחר הודעה לרשות

ולגורם המפגע על הכוונה להגיש תובענה,  ורק אם בחלוף 60 ימים הרשות והקבלן לא עשו צעדים ממשיים
להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות.

רוני ועורך דינה פעלו כדין,  שכן תובענה מהסוג שהגישה רוני לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעותד.
אזרחיות),  התשנ" ב-1992,  אפשר להגיש לבית משפט השלום ואין כל צורך להודיע לרשות ולגורם המפגע

על הכוונה להגיש תובענה,  או להמתין לביצוע צעדים ממשיים להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת
הישנותו או לתיקון המעוות.
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הממשלה החליטה לחתום על הסכם שלפיו המשפט,  השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח
שהם חלים בו,  ובלבד שיתקיימו כמה תנאים.

מה דינו של ההסכם?

ההסכם,  לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה,  ובכפוף לכך שלא שונה בתקנות שעת חירום,  טעון אישורא.
במשאל עם,  אך זאת רק עם התקיימות התנאים הכלולים בהסכם.

ההסכם,  לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה,  טעון אישור במשאל עם אלא אם כן אושר ברוב של 80 חבריב.
הכנסת.

ההסכם,  לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה,  טעון אישור במשאל עם בלבד,  ובלבד שהתנאים הכלוליםג.
בהסכם אכן התקיימו.

ההסכם,  לאחר שאושר על ידי ועדת הבחירות,  טעון אישור במשאל עם אלא אם כן אושר ברוב של חבריד.
הכנסת.
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חיים הואשם בבית משפט השלום בעבירות אלימות.  בית המשפט הורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו.
לאחר כמה חודשים הורה בית המשפט על שחרורו של חיים,  וקבע כי עליו להפקיד כערובה סכום של 50,000

ש" ח.  חיים טוען כי אינו יכול להמציא ערובה בסכום האמור,  ובחלוף שבוע ממועד החלטת השחרור פונה אליך
בבקשה שתפעל לשחררו מהמעצר.

מה הדין?

 חיים רשאי לערור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי או להגיש לבית משפט השלום בקשה לעיון חוזר.א.

חיים רשאי לערור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.  חיים אינו רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשהב.
לעיון חוזר מאחר שלא נתגלו עובדות חדשות,  נשתנו הנסיבות או עבר זמן ניכר מיום מתן ההחלטה.

חיים אינו רשאי לערור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי,  ועליו לפנות לבית משפט השלום בבקשה לעיוןג.
חוזר.

מאחר שמדובר בעניין הנוגע לערובה בלבד,  חיים אינו רשאי לערור על ההחלטה או לפנות בבקשה לעיוןד.
חוזר בטרם חלף זמן ניכר מיום מתן ההחלטה והוא הוכיח כי אין ביכולתו לעמוד בתנאי הערובה.
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דני הועמד לדין בעבירת שוד,  שהיא עבירה מסוג פשע.  דני הגיש ליועץ המשפטי לממשלה בקשה לעכב את
ההליכים המשפטיים נגדו בהתבסס על מצבו הרפואי.  היועץ המשפטי לממשלה קיבל את הבקשה והורה על

עיכוב ההליכים.  לאחר 3 שנים מתברר שהמסמכים הרפואיים שצירף דני לבקשה הם מסמכים מזויפים.
התביעה מעוניינת לחדש את ההליכים נגד דני.

מה הדין?

התובע רשאי לבקש מבית המשפט לחדש את ההליכים נגד דני.  ההליכים יחודשו אם יקבל בית המשפט אתא.
הבקשה.

התובע רשאי לבקש מבית המשפט לחדש את ההליכים נגד דני אם קיבל את הסכמת היועץ המשפטיב.
לממשלה לכך.  ההליכים יחודשו אם יקבל בית המשפט את הבקשה.

 אי אפשר להורות עוד על חידוש ההליכים,  שכן חלפו 3 שנים ממועד ההחלטה על עיכוב ההליכים.ג.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי להורות על חידוש ההליכים.ד.
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דוד היה עד לאירוע שבו התפרץ איתן לבית עסק.  בסמוך לאחר האירוע אמר דוד לשלמה כי זיהה את איתן
כמי שביצע את המעשה,  אולם בחקירתו במשטרה טען דוד כי כלל לא נכח בזירת האירוע,  והדברים שמסר

לשלמה אינם נכונים.  איתן הועמד לדין.  דוד הוא עד במשפט.

מה הדין?

עדותו של שלמה לגבי אמרתו של דוד באשר לזהות המבצע תהא קבילה כראיה לאמיתות תוכנה.א.

עדותו של שלמה לגבי אמרתו של דוד לא תהיה קבילה כראיה לאמיתות תוכנה אם דוד יעמוד בעדותוב.
במשפט על כך שלא נכח בזירת האירוע.

עדותו של שלמה לגבי אמרתו של דוד לא תהיה קבילה כראיה לאמיתות תוכנה מאחר שלא מדובר במעשהג.
אלימות.

עדותו של שלמה לגבי אמרתו של דוד באשר לזהות המבצע תהא קבילה כראיה לאמיתות תוכנה,  אולם איד.
אפשר להרשיע את איתן על סמך עדות זו אלא אם יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה.
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רחל ביצעה עבירה של חבלה בכוונה מחמירה ביום 1.1.2017,  כאשר הייתה בת 17 שנים ו-6 חודשים.  רחל
הועמדה לדין בגין ביצוע העבירה רק ביום 1.2.2018,  עת מלאו לה 18 שנים ו-7 חודשים.

מה הדין?

נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדתה לדין של רחל.  רחל תישפט בפני בית משפט לנוער.א.

נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדתה לדין של רחל.  רחל תישפט בפני בית משפטב.
שאינו לנוער.

לא נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדתה לדין של רחל.  רחל תישפט בפני בית משפטג.
לנוער.

לא נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדתה לדין של רחל.  רחל תישפט בפני בית משפטד.
שאינו לנוער.
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שרית נעצרה בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון (עבירות מסוג פשע),  והייתה נתונה במעצר עד כשבוע לאחר
שהוגש כתב האישום נגדה בגין עבירות אלה.  לאחר שהסתיימה שמיעת פרשת התביעה טען סנגורה של שרית

כי הגשת כתב האישום נגדה עומדת בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית,  מאחר שלא ניתנה
לה האפשרות לפנות לתביעה בטרם הגשת כתב האישום בבקשה להימנע מהגשתו.

מה הדין?

לצורך העלאת הטענה האמורה על הסנגור לקבל את רשות בית המשפט; לגופה של הטענה,  אכן היה עלא.
התביעה לאפשר לשרית להעלות טענותיה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

לצורך העלאת הטענה האמורה על הסנגור לקבל את רשות בית המשפט; לגופה של הטענה,  לא הייתהב.
התביעה חייבת לאפשר לשרית להעלות טענותיה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

לצורך העלאת הטענה האמורה אין הסנגור נדרש לקבל את רשות בית המשפט; לגופה של הטענה,  אכן היהג.
על התביעה לאפשר לשרית להעלות טענותיה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

לצורך העלאת הטענה האמורה אין הסנגור נדרש לקבל את רשות בית המשפט; לגופה של הטענה,  לאד.
הייתה התביעה חייבת לאפשר לשרית להעלות טענותיה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.
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גרגורי נמצא בישראל והוא מבוקש בידי שוודיה בשל עבירת הסגרה שביצע בה בשנת 2016 ובידי פינלנד בשל
עבירת הסגרה שביצע בה בשנת 2017.  למדינת ישראל אמנות הסגרה עם שוודיה ועם ופינלנד.  בין שוודיה

ופינלנד הוסכם כי לאחר שגרגורי יוסגר לאחת מהן ולאחר שיסתיימו ההליכים הפליליים נגדו באותה מדינה,
יוסגר גרגורי מאותה מדינה (שאליה הוסגר מישראל)  למדינה האחרת.

מה הדין?

מדינת ישראל רשאית להסגירו לשוודיה בלבד.א.

מדינת ישראל רשאית להסגירו לפינלנד בלבד.ב.

מדינת ישראל רשאית להסגירו לשוודיה או לפינלנד לפי שיקול דעתה,  ורשאית היא להתחשב בעמדתו שלג.
גרגורי בעניין זה.

מדינת ישראל אינה רשאית להסגירו לשוודיה או לפינלנד.ד.
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שמחה היה בן 13 וחצי כאשר העליב במסיבת הכיתה את חברתו יסמין.  יסמין בדקה ומצאה שדבריו הם בגדר
" לשון הרע" ,  עבירה שעונשה המרבי הוא שנת מאסר אחת.  לשמחה מלאו 14 שנים וחודשיים,  ויסמין מעוניינת

להגיש נגדו קובלנה פלילית פרטית בגין עבירת לשון הרע.

מה הדין?

 אפשר להגיש את הקובלנה לבית המשפט,  בית המשפט רשאי להרשיע את שמחה והוא רשאי לגזור עליוא.
עונש מאסר בפועל.

 אפשר להגיש את הקובלנה לבית המשפט,  בית המשפט רשאי להרשיע את שמחה,  אך הוא אינו רשאי לגזורב.
עליו עונש מאסר בפועל.

 אפשר להגיש את הקובלנה לבית המשפט,  בית המשפט רשאי להרשיע את שמחה רק אם הוא בית משפטג.
השלום לנוער,  ואז הוא גם רשאי לגזור עליו עונש מאסר בפועל.

 אי אפשר להגיש את הקובלנה לכל בית משפט שהוא.ד.
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במהלך חיפוש משטרתי אחר חבילת סמים מסוכנים בביתה של שרונה התקיים יסוד סביר לחשוד שהיא
מסתירה אצלה את החבילה שמחפשים.  בחיפוש נוכחים שני שוטרים גברים בלבד,  לכן אי אפשר לעורכו מיד

בידי שוטרת אישה,  אך יש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור.

מה הדין?

 השוטרים אינם רשאים לערוך את החיפוש על גופה של שרונה.א.

 השוטרים רשאים לערוך את החיפוש על גופה של שרונה,  ובלבד שנשמרה צנעת הפרט שלה.ב.

השוטרים רשאים לערוך את החיפוש על גופה של שרונה,  אך שרונה רשאית לדרוש נוכחות של שני עדיםג.
שאינם שוטרים במהלך החיפוש.

השוטרים רשאים לערוך את החיפוש על גופה של שרונה בכפוף לשימוע בפני קצין החקירות בדרגת פקדד.
ומעלה.
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צחי הורשע בבית משפט השלום בעבירת תקיפה סתם,  שעונשה המרבי הוא שנתיים מאסר.  בית המשפט גזר
עליו שנת מאסר בפועל.  צחי סבור שהעונש שנגזר עליו הוא חמור מדי,  לכן הגיש ערעור על חומרת העונש.

התביעה לא הגישה ערעור על גזר הדין.  בית המשפט המחוזי שדן בערעור סבור שבמקרה זה לא היה מדובר
בתקיפה,  אלא בחבלה חמורה שעונשה המרבי הוא 3 שנות מאסר,  ובית המשפט הודיע לצחי על כך בתחילת

הדיון בערעור.

מה הדין?

בית המשפט המחוזי רשאי להרשיע את צחי בעבירת החבלה החמורה ולגזור עליו 3 שנות מאסר.א.

בית המשפט המחוזי רשאי להרשיע את צחי בעבירת החבלה החמורה ולגזור עליו שנתיים מאסר.ב.

 בית המשפט המחוזי רשאי להרשיע את צחי בעבירת החבלה החמורה ולהותיר את עונשו על שנת מאסרג.
אחת.

בית המשפט המחוזי אינו רשאי להרשיע את צחי בעבירת החבלה החמורה ואינו רשאי להחמיר בעונשו.ד.
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בפני בית משפט השלום בחדרה עומדות שתי שאלות משפטיות בסדרי דין בתיק פלילי מסוים.  בשאלה
הראשונה קובעות הוראות חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],  התשמ" ב-1982  (להלן: " החוק" ),  הוראות
דיוניות שונות מן ההוראות שבתקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר תובע וסמכויותיו),  התשכ" ו-1966

(להלן: " התקנות" ).  לשאלה השנייה אין כל התייחסות בחקיקה או בפסיקה.

מה הדין?

 בשאלה הראשונה תחולנה הוראות החוק,  ובשאלה השנייה יפעל בית המשפט לפי ראות עיניו לעשיית צדק.א.

בשאלה הראשונה תחולנה הוראות התקנות,  ובשאלה השנייה יפעל בית המשפט לפי ראות עיניו לעשייתב.
צדק.

בשאלה הראשונה תחולנה הוראות החוק,  ובשאלה השנייה יפרש בית המשפט את העניין לטובת הנאשם.ג.

 בשאלה הראשונה תחולנה הוראות התקנות,  ובשאלה השנייה יפרש בית המשפט את העניין לטובת הנאשם.ד.
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שרית טוענת שסבתה היא בת 100 שנים,  למרות שסבתה טוענת שהיא בת 80 בלבד.  שרית מעוניינת להגיש
בקשה לבית המשפט לקביעת גילה של סבתה על סמך עד ראייה בן 110 ללידתה של סבתה,  אך סבתה אינה

מעוניינת בכך.

מה הדין?

שרית אינה רשאית להגיש את הבקשה מכיוון שאפשר להגיש בקשה לקביעת גילו של המבקש בלבד ולאא.
של צד שלישי.

שרית רשאית להגיש את הבקשה רק אם סבתה תצורף כמבקשת,  לאחר שתסכים לכך,  ואת היועץב.
המשפטי לממשלה כמשיב.

שרית רשאית להגיש את הבקשה,  ועליה לצרף את סבתה ואת היועץ המשפטי לממשלה כמשיבים.ג.

 שרית רשאית לפנות ליועץ המשפטי לממשלה,  ורק הוא רשאי להגיש את הבקשה לבית המשפט.  במקרהד.
זה תצורף סבתה של שרית כמשיבה לבקשה.

40

בית המשפט המוסמך בארצות הברית קבע בפסק דין שמתקיימים בין שמעון וראובן יחסי עבודה.  שמעון
מעוניין לתבוע את ראובן בישראל בגין תשלומים סוציאליים שהוא זכאי להם כעובד בסכום כולל של

3,500,000 ש" ח.

מה הדין?

על שמעון לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לאכיפת פסק החוץ.א.

על שמעון לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לאכיפת פסק החוץ.ב.

על שמעון לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה לאכיפת פסק החוץ.ג.

שמעון אינו זכאי לקבל סעד של אכיפת פסק החוץ.ד.
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בדיון בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נטענה טענת פסלות כלפי אחד מנציגי הציבור,  אך הטענה נדחתה.

מה הדין?

בטענה ידון נציג הציבור עצמו,  והערעור על דחייתה יוגש לבית המשפט העליון.א.

בטענה ידון השופט בבית הדין האזורי,  והערעור על דחייתה יוגש לבית הדין הארצי לעבודה.ב.

בטענה ידון נציג הציבור עצמו,  והערעור על דחייתה יוגש לבית הדין הארצי לעבודה.ג.

בטענה ידון השופט בבית הדין האזורי,  והערעור על דחייתה יוגש לבית המשפט העליון.ד.
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בשנת 2010 נתן בית המשפט לענייני משפחה צו ירושה המצהיר כי משה הוא יורשו היחיד של מר שוורץ ז" ל,
שנספה בשואה ביחד עם אשתו וילדיו.  צו הירושה ניתן לאחר שמשה הוכיח כי הוא בן דודתו של המנוח ויורשו
היחיד.  בשנת 2017 נודע ליעקב על צו הירושה שניתן.  לטענת יעקב,  צו הירושה שניתן אחר המנוח הוא תוצאה
של מעשה מרמה וזיוף מסמכים שביצע משה,  שאין לו שום קרבה משפחתית למנוח ולכל היותר הוא בן דודתו

של אדם אחר ששמו זהה לשמו של המנוח.  יעקב טוען כי הוא קרוב משפחתו היחיד של המנוח ויורשו על פי
דין.  יעקב מעוניין להגיש תביעה לביטול צו הירושה וחוות דעת מומחה מטעמו לצורך הוכחת טענת הזיוף.  בין

יעקב למשה אין קרבת משפחה או היכרות קודמת.

מה הדין?

 יעקב רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בתביעה לביטול צו הירושה ורשאי להגיש חוות דעת מומחהא.
מטעמו להוכחת טענת הזיוף.

יעקב רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה לביטול צו הירושה ורשאי להגיש חוות דעתב.
מומחה מטעמו להוכחת טענת הזיוף.

יעקב רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה לביטול צו הירושה,  אך אינו רשאי להגיש חוותג.
דעת מומחה מטעמו בטרם פנה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

ובקשתו נדחתה.

יעקב אינו רשאי להגיש תביעה לביטול צו הירושה משחלפו שנים מאז שניתן.ד.
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יום לאחר מתן פסק דין בבית משפט השלום הגישה התובעת בקשה לתיקון טעות סופר (להלן: הבקשה)  וטענה
כי עקב טעות חישוב שנפלה בו יש להוסיף לסכום ההוצאות שנפסק סך של 5,000 ש" ח.  למחרת דחה בית

המשפט את הבקשה.  התובעת ערערה בזכות לבית המשפט המחוזי על פסק הדין גופו,  ובמסגרת ערעור זה
ביקשה לתקוף גם את החלטת בית המשפט שדחתה את בקשת תיקון טעות הסופר.

מה הדין?

ההחלטה בבקשה היא " החלטה אחרת" שנטמעת בפסק הדין,  ויש לערער עליה במסגרת הערעור על פסקא.
הדין.

ההחלטה בבקשה עומדת בפני עצמה,  אך אפשר לערער עליה בזכות במסגרת הערעור על פסק הדין גופו.ב.

ההחלטה בבקשה עומדת בפני עצמה,  ויש לערער עליה בערעור נפרד בזכות לבית המשפט המחוזי.ג.

ההחלטה בבקשה היא " החלטה אחרת" שהערעור עליה מותנה בקבלת רשות.ד.
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ראובן תבע את שמעון בהליך אזרחי.  במסגרת בקשה בכתב מטעמו של שמעון צורפו שני תצהירים: תצהיר
מטעמו של שמעון ותצהיר מטעמו של זבולון שהוא עד.  ראובן לא הגיב ונקבע דיון בבקשה בבית המשפט.

שמעון מיוצג בידי עורך דין.

מה הדין?

 ביום הדיון בבקשה בכתב על שמעון ועל זבולון להתייצב.א.

ביום הדיון בבקשה בכתב רק על שמעון להתייצב.ב.

ביום הדיון בבקשה בכתב רק על זבולון להתייצב.ג.

 ביום הדיון בבקשה בכתב שמעון וזבולון אינם נדרשים להתייצב.ד.
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להלן התשובות הנכונות ופירוט הצעות לסימוכין להן  -  בחינת ההסמכה לעריכת דין מיום :  24/06/2018

(אין בהצעות אלה כדי למצות את הסימוכין האפשריים)

סימוכין מספר
שאלה

תשובה
נכונה

מספר
שאלה

א סעיף 8(א) לחוק יסוד: נשיא המדינה145

א סעיף 26 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984; תקנה244
5 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984

א סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-3431982
; ע"פ 5721/17 מוחמד בן עבד אלפתאח חאג' יחיא נ' מדינת

ישראל (21.8.2017)

ב סע' 29 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-4421980

א תקנה 73(ב) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-5411985

ב סעיף 354, 359 לחוק החברות, התשנ"ט-6401999

נפסלה739

ד תקנות 126, 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-8381984

ג סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-9371965

ב סעיפים 2, 5 והתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים1036
מינהליים, התש"ס-2000

ד סעיף 22 לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות1135
שכלית או נפשית), התשס"ו-2005

ג סעיף 103 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-12341982

א סעיפים 4,   14 לחוק סדר הדין הפלילי (חיפוש בגוף ונטילת אמצעי1333
זיהוי), התשנ"ו-1996

ב סעיפים 4, 5 לחוק הסיוע המשפטי התשל"ב-14321972

ב סעיף 40 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-15311984

ג סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-16301982

ד סעיף 129א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-17291982

ד תקנה 367 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-18281984

ג תקנה 126(ד) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-19271979

א תקנה 85 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-20261979

ג תקנה 120 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-21251979

ד סעיף  4(א) לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין2224
המשמעתיים), התשע"ה-2015

ג תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; רעא2323
5649/16  מדינת ישראל נ' אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ

(בפירוק) רו"ח אליעזר שפלר ד"ר שלמה נס

ב סעיף 96(ב) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984;2422
תקנות 400, 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984
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סימוכין מספר
שאלה

תשובה
נכונה

מספר
שאלה

א סעיף 5 לחוק בית משפט לענינים מינהליים, התש"ס-25212000
והתוספת (העדר ההליך מן המנוי שם);   רע"א 5664/04 מדינת

ישראל נ' בן גרא, פ"ד נט(6), 193; ע"א 9379/03 מיכאל צ' רני נ' 
מדינת ישראל

ד תקנות 89, 158, 159 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-2620:1984
רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז -מפעל תחבורה בע"מ

נפסלה2719

ג סעיפים 2, 5, 6 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות2818
אזרחיות), התשנ"ב-1992

ב סעיף 1 לחוק יסוד: משאל עם2917

א סעיפים 52, 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –3016
מעצרים), התשנ"ו –  1996

ד סעיפים 231,   232 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),3115
התשמ"ב-1982

א סעיף 9 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-32141971

א סעיפים 1, 5א, 14 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),3313
התשל"א-1971

ד סעיפים 60א, 149, 151 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),3412
התשמ"ב-1982

ד סעיף 17 לחוק ההסגרה, התשי"ד-35111954

ד סעיף 15 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-36101971

נפסלה379

ג סעיפים 216, 217 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),388
התשמ"ב-1982

נפסלה397

ג תקנה 347 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-4061984

ד סעיף 3 לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-4151958

ג סעיף 39א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969; סעיף 77א424
לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984

ב סעיפים 1, 8 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995;433
תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

ד רע"א 1566/13 גליה הנדסה פיקוח וקבלנות בע"מ נ' עודד מלמוד442
ופרשנות תקנה 81 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

ב תקנה 522 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-4511984
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1 24/06/2018תאריך:     בישראל לשכת עורכי הדין

אירעה תאונת דרכים ברכב שהיה מבוטח בביטוח חובה בחברת "ביט ביטוח", וראובן ושמעון   1
שהיו בו נהרגו, למרבה הצער. למרות כל מאמצי חוקרי המשטרה אי אפשר לדעת מי נהג ברכב, 
ראובן או שמעון. מתברר כי לראובן לא היה רישיון נהיגה, ולכן טוענת "ביט ביטוח" כי משלא 

הנהג ולא הוכח שלאותו נהג היה בעת התאונה רישיון נהיגה תקף היא פטורה  הוכחה זהות
מחבות ועל "קרנית" לפצות את יורשי עיזבונם של ראובן ושמעון; "קרנית" טוענת כי במצב 

  דברים זה החבות על המבטחת.
 
  מה הדין?  

  
ולכן "קרנית"  "ביט ביטוח" צודקת: תנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי הוא הוכחת זהות הנהג,  .א  

  חייבת לפצות את עיזבונות ראובן ושמעון.
  

"קרנית" צודקת: לשם קיומה של חבות ביטוחית אין צורך בקביעה פוזיטיבית מי נהג   .ב  
  ברכב.

  
"ביט ביטוח" פטורה מחבות כלפי שני עיזבונות הנפגעים; "קרנית" חבה רק כלפי עיזבון   .ג  

  שמעון.
  

  כלפי "ביט ביטוח" והן כלפי "קרנית". דין התביעה להידחות הן  .ד  

    
דניאל עצר את רכבו לפני מעבר חציה כדי לאפשר לדנה, הולכת רגל, לחצות בבטחה. שמשון לא   2

הבחין בעצירת רכבו של דניאל, פגע בו מאחור, והדף את רכבו של דניאל לעברה של דנה שנפגעה 
חובה כחוק בחברת "השומר" ואילו רכבו מחזית רכבו של דניאל. רכבו של דניאל מבוטח בביטוח 

  של שמשון מבוטח בביטוח חובה כחוק בחברת "החלוץ".
  

  מי חב כלפי דנה בפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונת הדרכים?
  

  רק דניאל וחברת "השומר" חבים בפיצוי דנה.  .א  
  

  רק שמשון וחברת "החלוץ" חייבים בפיצוי דנה.  .ב  
  

  ם ומבטחיהם חייבים כלפי דנה ביחד ולחוד ובחלקים שווים ביניהם.שני הנהגי  .ג  
  

  שני הנהגים ומבטחיהם חייבים כלפי דנה לפי מידת האשם של כל נהג בתאונה.  .ד  
  

    
  , קובע:2008- חוק אוויר נקי, התשס"ח  3

העושה אחד מאלה, דינו מאסר שנתיים או קנס פי שלושה מהקנס כאמור   (א)  .63"
קנס פי שישה מהקנס  –) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד 4((א)61בסעיף 

  ) לחוק האמור:4(א)(61האמור בסעיף 
  ;3סביר, בניגוד להוראות סעיף  גורם זיהום אוויר חזק או בלתי  )1(

  עבירה לפי סעיפים קטנים (א) ..., היא מסוג העבירות של אחריות קפידה".  (ז)  
  

א מפעל ייצור. איתן הוא פועל ייצור במפעל, והוא החליט על דעת עצמו חברת "המסנן בע"מ" הי
להפעיל את המכונה באופן שונה מבעבר. כתוצאה מכך נגרם זיהום אוויר חזק בניגוד להוראות 

  לחוק. להנהלת החברה נודע על כך רק בעקבות החקירה בעניין לאחר תלונות השכנים.  3סעיף 
  

  מה הדין?
  

ל אחריות פלילית על החברה בעבירה זו מאחר שאיתן אינו נושא משרה אי אפשר להטי  .א  
  ניהולית בתאגיד.

אי אפשר להטיל אחריות פלילית על החברה בעבירה זו מאחר שאיתן פעל על דעת עצמו   .ב  
  בלא לשתף את הנהלת החברה בעניין.

ל איתן יש אפשר להטיל אחריות פלילית על החברה בעבירה זו רק אם לאור פעולתו ש  .ג  
  לראות בפעולתו את פעולת התאגיד.

  אפשר להטיל אחריות פלילית על החברה בעבירה זו.  .ד  
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ג'ימי הוא אזרח אינדונזיה שביצע באינדונזיה ריבוי נישואין והטרדה מינית, שאינם   4
נחשבים לעבירות פליליות באינדונזיה. כעבור שנתיים גילה ג'ימי את יהדותו, עלה 

אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות. בישראל ריבוי נישואין הוא עבירה  לישראל וקיבל
  פלילית מסוג פשע, והטרדה מינית היא עבירה פלילית מסוג עוון. 

  
 מה הדין?

  
  דיני העונשין של ישראל אינם חלים על ריבוי הנישואין ועל ההטרדה המינית.  .א  

 
 ישואין, אך הם חלים על ההטרדה המינית.דיני העונשין של ישראל אינם חלים על ריבוי הנ  .ב  

  
 דיני העונשין של ישראל אינם חלים על ההטרדה המינית, אך הם חלים על ריבוי הנישואין.  .ג  

  
  דיני העונשין של ישראל חלים על ריבוי הנישואין ועל ההטרדה המינית.  .ד  

  
    
במהלך החתונה מסר  לניר דירה בתל אביב. טל, אחיו הצעיר של ניר, התחתן עם קשת.  5

ניר לטל מעטפה שהכילה פתק בחתימת ידו (של ניר): "לטל אחי האהוב, לרגל חתונתכם 
 3אני מקנה לך ולקשת את הדירה שלי בתל אביב במתנה החל מהיום. שלך, ניר". 

חודשים לאחר מכן הדירה נרשמה על שמם של טל וקשת בלשכת רישום המקרקעין. טל 
ה. הם השכירו אותה לצד שלישי ושכרו לעצמם דירה בחיפה. וקשת מעולם לא גרו בדיר

  ניר מעוניין לחזור בו מהמתנה. 
  

  מה הדין? 
  

  ניר רשאי לחזור בו מהמתנה אם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי.  .א  
  

  ניר אינו רשאי לחזור בו מהמתנה.  .ב  

  רה.ניר רשאי לחזור בו מהמתנה אם קשת וטל התנהגו אליו בצורה מחפי  .ג  
  

ניר אינו רשאי לחזור בו מהמתנה רק אם טל וקשת יוכיחו כי הסתמכו על   .ד  
 ההתחייבות ושינו מצבם לרעה.

  
    
דוד עוסק בארגון ירידים. שאול הוא בעל קרקע. דוד ושאול התקשרו בחוזה ולפיו דוד ישלם   6

חודש לאחר סיום ימים. הסכום ישולם  3ש"ח בגין קיום יריד על הקרקע במשך  500,000לשאול 
היריד. לאחר יומיים שבהם התקיים היריד התבשר שאול כי היריד איננו נוחל הצלחה. במצב זה 

שעות יאסור שאול על קיום  24ש"ח בתוך  400,000הודיע לדוד שאם לא יסכים לשלם סכום של 
אחר היריד ביום השלישי. דוד הסכים לדרישה, ובין הצדדים נכרת חוזה נוסף המעגן אותה. ל

קיום היריד ביום השלישי הודיע דוד לשאול על ביטול החוזה הנוסף מטעמי כפייה ולא שילם את 
  ש"ח.  400,000הסכום של 

  
  מה הדין?

  
 דוד אינו יכול לטעון לכפייה משום שלא היה שימוש בכוח או באיום כמשמעו בחוק.  .א  

  
 נוסף עם שאול.דוד אינו יכול לטעון לכפייה מרגע שהסכים לכרות חוזה   .ב  

  
  דוד יכול לטעון לכפייה, שכן מדובר בלחץ או מצוקה כלכלית שהופעלו עליו.  .ג  

  
 דוד יכול לטעון לכפייה, שכן דרישה לתשלום כספי מידי הוכרה בפסיקה כאיום פיזי.  .ד  
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) 8483/02בהקשר של שימוש בדמותו של ידוען ללא הסכמתו נאמרו בבית המשפט העליון (ע"א   7

  דברים הבאים:ה
  

"כללם של דברים: סבורים אנו כי העושה שימוש מסחרי בשמו, בדמותו או בקולו של 
אחר בלי לקבל לכך את הסכמתו, עושה עושר ולא במשפט. חייב הוא לשלם למי אשר 

-בדמותו, בשמו או בקולו עשה שימוש את דמי השימוש הראויים באותו הנכס. בית
ת לנכון, לפטור את הנתבע מחובת ההשבה '...אם המשפט עשוי, כמובן אם ימצא זא

ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה נסיבות אחרות העושות את 
. בבואו ולא במשפט חוק עשיית עושרל 2סעיף כהוראת  –ההשבה בלתי צודקת' 

המשפט משקל מיוחד גם -לבחון אם ההשבה צודקת בנסיבות המקרה, ייחס בית
לזכותו המוגנת של הנתבע לחופש ביטוי, וכך יימנע מהטלת אחריות במקרים שבהם 

  נעשה השימוש לצרכים של סאטירה או לצרכים חדשותיים, למשל". 
  

בנוגע לשימוש בדמותו של ידוען ללא על פי האמור לעיל, מה מן המשפטים הבאים נכון 
  ?הסכמתו

  
בית המשפט יחייב תמיד את העושה שימוש מסחרי בדמותו של ידוען ללא רשות  לשלם   .א  

  לידוען את דמי השימוש הראויים.

  בנסיבות שבהן ההשבה בלתי צודקת יהיה הידוען פטור מחובת ההשבה.  .ב  

ם חדשותיים או לסאטירה תוטל על המשתמש במקרה של שימוש בדמותו של ידוען לצרכי  .ג  
  אחריות מוגברת.

בנסיבות מסוימות תקום עילת תביעה לידוען שנעשה שימוש מסחרי בדמותו ללא   .ד  
  הסכמתו.

    
עו״ד כרמית מעוניינת להרחיב את חוג לקוחותיה. לכן הגיעה עו״ד כרמית להסדר עם בעלת   8

לקוחה שתפנה אליה בעלת המספרה עו״ד כרמית המספרה המצויה בשכנות למשרדה, כי על כל 
משכר הטרחה. עו״ד כרמית אכן קיבלה כמה הפניות מבעלת המספרה, והעבירה  2%תעביר לה 

לה את חלקה בשכר הטרחה כפי שסוכם ביניהן. לימים הפנתה אליה בעלת המספרה לקוחה 
יה החליטה עו״ד בשם ניקול, אשר ביקשה ייעוץ משפטי. מאחר שניקול היא בעלת קונדיטור

כרמית כי שכר טרחתה ישולם בעוגות, ותמורת כל שעת עבודה תיתן לה הלקוחה שתי עוגות 
לבחירתה. בהמשך הפנתה בעלת המספרה לקוח נוסף לעו״ד כרמית, אך עו״ד כרמית החליטה 
שלא לטפל בנושא מאחר שהייתה מצויה בעומס עבודה באותה תקופה, והעבירה את התיק 

  משכר הטרחה.  30%תמורת  לעו״ד שרוני,
  

 האם עברה עו״ד כרמית עבירה אתית אחת או יותר?
  

עו״ד כרמית עברה עבירה אתית רק בכך שסירבה לקבל לטיפולה את הלקוח הנוסף, שכן   .א  
  לעורך דין אסור לסרב לקבל עניין לטיפולו אלא באישור של הוועד המרכזי. 

הכנסות עם בעלת המספרה ובהפניית הלקוח עו״ד כרמית עברה עבירה אתית בשיתוף   .ב  
משכר הטרחה. סירוב לקבלת הלקוח הנוסף לטיפולה  30%-הנוסף לעו״ד שרוני בתמורה ל

  וקבלת תשלום שכר טרחה בעוגות במקום בכסף אינם עבירה אתית. 

עו״ד כרמית עברה עבירה אתית בשיתוף בהכנסות עם בעלת המספרה, בקבלת תשלום שכר   .ג  
גות במקום בכסף ובסירוב לקבלת הלקוח הנוסף לטיפולה. העברת התיק לעו״ד טרחה בעו

  משכר הטרחה אינה עבירה אתית.  30%-שרוני בתמורה ל

עו״ד כרמית עברה עבירה אתית בשיתוף בהכנסותיה עם בעלת המספרה, בהפניית הלקוח   .ד  
עוגות בשכר טרחה משכר הטרחה ובקבלת תשלום  30%הנוסף לעו״ד שרוני תמורת 

  . סירוב לקבלת הלקוח הנוסף לטיפולה אינו עבירה אתית.  בכסףבמקום 
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דניאל וטולי למדו יחד בבית הספר. בחצר בית הספר בשעת ההפסקה התנדנדה טולי בפראות   9

בנדנדה עד שלפתע ניתקה הנדנדה ממקומה וטולי עפה מהנדנדה. הנדנדה שניתקה ממקומה 
באותה עת ודניאל חגג את  13.5שיניו הקדמיות. טולי הייתה בת פגעה בדניאל, והוא נחבל בשתי 

שנים לאחר התאונה נמסר לדניאל על ידי רופא השיניים  5-שבועיים לפני כן. כ 18-יום הולדתו ה
שלו כי יהיה עליו לעקור את שתי שיניו הקדמיות כתוצאה מהתאונה, ואלו אכן נעקרו שנה 

דניאל להגיש תביעה נזיקית נגד טולי ונגד בית הספר.  שנים לאחר העקירה החליט 5לאחר מכן. 
  באי כוח הנתבעים טענו כי התביעה התיישנה. 

  
  מה הדין?

  
התביעה לא התיישנה, שכן בנסיבות המקרה דנן חל כלל מועד הגילוי המאוחר הקבוע   .א  

בפקודת הנזיקין, ולפיו אם הנזק התגלה לניזוק במועד מאוחר מהאירוע תיספר תקופת 
  התיישנות ממועד גילוי הנזק ולא ממועד האירוע.ה
  

, ולכן תביעתו 25שנים מיום שהגיע לגיל  7לדניאל קיימת זכות להגיש את התביעה בתוך   .ב  
    לא התיישנה.

התביעה נגד בית הספר התיישנה, אך התביעה נגד טולי לא התיישנה, שכן טולי הייתה   .ג  
שנים מיום שהגיעה לגיל  7לתבוע את טולי בתוך קטינה במועד האירוע ולכן דניאל יכול 

18.  

שנים ממועד האירוע. כלל הגילוי המאוחר אינו  7התביעה התיישנה מאחר שהוגשה בחלוף   .ד  
  מתקיים בנסיבות מקרה זה. 

    
ראובן ירש מחסן בקומת קרקע בבניין מגורים. דיירי הבניין, לרבות ראובן, התקשרו בעסקת   10

יזם. כנגד המחסן קיבל ראובן דירת מגורים חדשה בבניין החדש שבנה היזם ללא  פינוי בינוי עם
חבות במס, מכוח הפטור לעסקאות פינוי בינוי. לאחר קבלת הדירה מאת היזם ביקש ראובן 

  למכור את הדירה החדשה, אשר היא דירתו היחידה באותו מועד, בפטור ממס שבח. 
  

  מכירת הדירה?האם יהיה ראובן זכאי לפטור ממס שבח ב
  

  חודשים מיום קבלת הדירה לחזקתו. 18כן, ובלבד שימתין   .א  
  

  כן, מיד לאחר קבלת הדירה לחזקתו ובתנאי שבנייתה הסתיימה.  .ב  

  לא, הואיל והפטור ממס לדירה יחידה לא יחול על בניין שנבנה במסגרת פינוי בינוי.  .ג  

מקום מחסן ולא במקום דירת מגורים אי לא. הואיל והדירה התקבלה בפטור ממס שבח ב  .ד  
  אפשר לקבל פטור ממס שבח במכירתה.
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קיבלה יעל מאביה המאושר דירת מגורים בבניין  1.1.2017לרגל קבלת התואר במשפטים ביום   11

חלות עליו. חודש לאחר מכן התקשר יזם עם יעל בהסכם ולפיו היזם יהרוס  38שהוראות תמ"א 
לת זכויות הבנייה שיקבל, תקבל יעל שירותי בנייה לבניית דירה חדשה את הבניין ובתמורה לקב

  בבניין שיוקם. 
  

האם יעל זכאית לקבל פטור ממס מכוח פרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין: פטור במכירת זכות 
(להלן: "הפטור מכוח פרק חמישי  38במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 

5?("  
  

אלא אם מחזיקים בדירה  5אפשר לקבל פטור ממס מכוח הוראות פרק חמישי לא. אי   .א  
  לפחות שמונה עשרה חודשים.

אלא אם כן גרים בדירה במשך  5לא. אי אפשר לקבל פטור ממס מכוח הוראות פרק חמישי   .ב  
  שלוש שנים לפחות.

תקופה של  אלא אם כן חלפה 5לא. אי אפשר לקבל פטור ממס מכוח הוראות פרק חמישי   .ג  
  שנתיים מיום קבלת הדירה ללא תמורה.

  כן. מכיוון שמדובר בדירתה היחידה של יעל היא זכאית לפטור ממס.  .ד  

    
הגיע מועד פירעונה של הלוואה שהלווה שמעון לראובן, וראובן לא פרע את  1.1.2010ביום   12

חודשים,  3נגד ראובן. בחלוף , הגיש שמעון תביעה 1.7.2016שנים וחצי, ביום  6ההלוואה. בחלוף 
  , נמחקה התביעה באופן שלא נבצר משמעון להגיש תביעה חדשה באותו עילה. 1.10.2016ביום 

  
  מה הדין? 

  
  .1.1.2017תקופת ההתיישנות תסתיים ביום   .א  

  
  .1.4.2017תקופת ההתיישנות תסתיים ביום   .ב  

  .1.10.17ההתיישנות תסתיים ביום  תקופת  .ג  

  .1.10.2023ופת ההתיישנות תסתיים ביום תק  .ד  
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חדרים בבית  5נכרת הסכם מכר, ולפיו רכשה מירב דירת גג (פנטהאוז) בת  3.4.2012ביום   13

משותף בראשון לציון מבעליה הקודמים. בהסכם המכר צוין כך: "הבעלים מוכרת בזאת למירב 
נרשמה אף בתקנון הבית  את מלוא זכויותיה בדירה שאליה צמוד גג הבניין. הצמדה זאת

אישר רשם המקרקעין את רישום הזכויות בדירה על שמה של מירב  1.7.2012המשותף". ביום 
ובעלותה נרשמה בפנקס הבתים המשותפים. למחרת היום התייצבה מירב במשרדי הוועדה 
 המקומית ראשון לציון ובידה בקשה למתן היתר בנייה לבניית שתי קומות נוספות על גג הבית

המשותף, בהתאם לתוכנית בניין עיר החלה על הבית המשותף. לתדהמתה של מירב, סירבה 
מדיירי הבניין, ובו  50%הוועדה המקומית לבקשתה והציגה בפני מירב מכתב שעליו חתומים 

  הובעה התנגדותם לבניית תוספת קומות על גג הבניין.
  

  ועדה המקומית בהחלטתה?האם צדקה הו –מירב פונה למשרדך ומבקשת את חוות דעתך 
  

ההחלטה של הוועדה המקומית אינה נכונה, זכויותיה של מירב בגג הבית המשותף הן   .א  
  קנייניות.

ההחלטה של הוועדה המקומית נכונה, אולם כאשר תציג מירב אישורים בכתב מבעלי   .ב  
 דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף תאשר הוועדה את בקשתה של

  מירב. 

ההחלטה של הוועדה המקומית נכונה, זכויותיה של מירב בגג הבית המשותף אינן מעניקות   .ג  
  לה את זכויות הבנייה על גביו. 

ההחלטה של הוועדה המקומית אינה נכונה, שכן נדרשת התנגדותם של רוב דיירי הבית   .ד  
  המשותף.

    
מגורים שבה הם מתגוררים כך שכל אחד עופר וזיוה בני זוג ובעלים במשותף של דירת   14

חודשים הלך עופר לעולמו, ובהתאם  3- מהם מחזיק במחצית הזכויות בדירה. לפני כ
לצו קיום צוואתו הוכרה אחייניתו יעל כיורשת היחידה של כל רכושו. אמש השלימה 
יעל את העברת זכות הבעלות של עופר המנוח על שמה בלשכת רישום המקרקעין. יעל 

ת אם למכור את חלקה בדירה לידידתה הדס או לחלופין להעביר את חלקה ללא מתלבט
 תמורה לאחיה מיכאל. 

  
  מה הדין?

  
יעל רשאית למכור את זכויותיה להדס או להעבירן למיכאל, אך חובה עליה להציען תחילה   .א  

  לזיוה.

מנת שיעל תהא  יעל רשאית להעביר את זכויותיה למיכאל מבלי להציען תחילה לזיוה. על  .ב  
  רשאית למכור את זכויותיה להדס, עליה להציען תחילה לזיוה.

  יעל רשאית למכור את זכויותיה להדס או להעבירן למיכאל מבלי להציען תחילה לזיוה.   .ג  

יעל רשאית למכור את זכויותיה להדס מבלי להציען תחילה לזיוה. על מנת שיעל תהא   .ד  
  מיכאל, עליה להציען תחילה לזיוה.רשאית להעביר את זכויותיה ל
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ראובן הוא דייר בדירה בבניין ישן במרכז תל אביב שאינו רשום בפנקס הבתים   15

המשותפים ואשר הזכויות בו רשומות במשותף על אותה חלקה ("מושע"). ראובן רשום 
   מהחלקה. לא נרשם הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין. 1/10כבעלים של 

  
ניין למשכן את זכויותיו בנכס לשם פירעון חובותיו. האם הוא צריך לשם כך את ראובן מעו

  הסכמת יתר השותפים?
  

במקרה של בעלות במשותף כל שותף במקרקעין חייב לקבל את הסכמת יתר השותפים   .א  
לביצוע כל עסקה, למעט למכירת חלקו, ומכאן שראובן חייב לקבל את הסכמתם לרישום 

  משכנתא.

שותף רשאי לעשות בחלקו עסקה, בלי הסכמת יתר השותפים. עסקה במקרקעין יכולה כל   .ב  
  להיות גם משכון הנכס, ולכן ראובן אינו נדרש לקבל את הסכמת יתר השותפים.

הואיל וראובן בעלים של פחות ממחצית הזכויות בחלקה אין הוא יכול לעשות בחלקו   .ג  
  עסקה ללא הסכמת רוב השותפים. 

ם היה נערך בין השותפים הסכם שיתוף המאפשר זאת, היה יכול ראובן לרשום רק א  .ד  
  משכנתא ללא צורך בהסכמת יתר השותפים.

    
   מאסר שלוש שנים". –רישא לחוק העונשין קובע: "המקבל דבר במרמה, דינו  415סעיף   16

  
  איזה מן המשפטים הבאים נכון ביחס לעבירה זו?

  
  מגולם במילה "המקבל". עובדתי בעבירה זו, רכיב התוצאותבמסגרת דרישת היסוד ה  .א  

  מגולם במילה "במרמה".רכיב התוצאות  ,במסגרת דרישת היסוד העובדתי בעבירה זו  .ב  

מאסר  –מגולם במילים "דינו  , רכיב התוצאותבמסגרת דרישת היסוד העובדתי בעבירה זו  .ג  
  שלוש שנים".

העבירה כלומר אינו נדרש ( , רכיב התוצאותעבירה זובמסגרת דרישת היסוד העובדתי ב  .ד  
  אינה עבירת תוצאה).

    
לימור הורשעה בניסיון לשדל את ערן לבצע סחר בבני אדם. בעניין עבירת הסחר בבני   17

 אדם קובע החוק:
הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד   א. (א)377"

  עשרה שנים:....מאסר שש  –מאלה, דינו 
א, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי 377הורשע אדם בעבירה לפי סעיף ...   ב. (א)377

שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל 
  בעונשו".

  
בית המשפט לא החליט שיש להקל בעונשה של לימור מטעמים מיוחדים שיירשמו. מהו 

  ור?העונש שעל בית המשפט להטיל על לימ
  

  שנות מאסר. 16-ל 4כל עונש שבין   .א  

  שנות מאסר. 8-ל 4כל עונש שבין   .ב  
  

  שנות מאסר. 16-כל עונש שבין שנתיים ל  .ג  

  שנות מאסר. 8-כל עונש שבין שנתיים ל  .ד  
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"ישפה בע"מ" היא חברה למתן שירותי תכנות. "אחלמה בע"מ" היא חברה המספקת מצרכים   18

את המצרכים מרשתות המזון באמצעות המרשתת (אינטרנט). "ישפה"  ללקוחות המזמינים
חוזה, ולפיו "ישפה" תבנה ל"אחלמה" מערך ממוחשב לניהול המשלוחים.  כרתוו"אחלמה" 

במסגרת החוזה נקבע שאם תתרחש תקלה בהספקת מצרכים, באופן שלא יהיה ניתן לספק 
ש"ח.  1,000,000בסכום של  שעות לפחות, תפצה "ישפה" את "אחלמה" 12מצרכים למשך 

"ישפה" אף הפקידה בידי "אחלמה" ערבות בנקאית בגובה זה. עתה מתגלה ל"אחלמה" 
שב"ישפה" עומדת להיעשות חלוקה אסורה. "אחלמה" מבקשת לפעול משפטית נגד החלוקה 

  האסורה בדרך של תביעה נגזרת.
  

  מה נכון?
  

תיכשל בבקשה. גם אם תחכה  אם "אחלמה" תגיש כעת בקשה לתביעה נגזרת היא  .א  
  שיושלם מעשה החלוקה האסורה, ואז תגיש בקשה לתביעה נגזרת, היא תיכשל.

אם "אחלמה" תגיש כעת בקשה לתביעה נגזרת היא תיכשל בבקשה. אם תחכה   .ב  
שיושלם מעשה החלוקה האסורה, ואז תגיש בקשה לתביעה נגזרת, היא תצליח 

  בבקשה.

בקשה לתביעה נגזרת היא תצליח בבקשה.  אם תחכה אם "אחלמה" תגיש כעת   .ג  
שיושלם  מעשה החלוקה האסורה, ואז תגיש בקשה לתביעה נגזרת, היא תיכשל 

  בבקשה.

אם "אחלמה" תגיש כעת בקשה לתביעה נגזרת היא תצליח בבקשה. גם אם תחכה   .ד  
שיושלם מעשה החלוקה האסורה, ואז תגיש בקשה לתביעה נגזרת, היא תצליח 

  שה.בבק

    
"תכלת בע"מ" היא חברה המספקת טיפולי פיזיותרפיה לאנשים הרתוקים לכיסאות   19

גלגלים. "תכלת" עשתה חוזה עם "ארגמן בע"מ", ולפיו שכרה "תכלת" מ"ארגמן" אולם 
(לטיפולים) בקניון החוף בקומה הרביעית. הקניון כולו, למעט המושכר, שייך לחברת 

ברת הניהול "רותם בע"מ". לאחר שני חודשי שכירות "איגלו בע"מ", ומנהלת אותו ח
אירעה תקלה במהלך קידוח גז בים בסמוך לקניון, ואירע פיצוץ עז. הקניון לא ניזוק 
למעט סדקים קלים פה ושם, אלא שמשרד העבודה אסר על הפעלת המעלית היחידה 

את  שבקניון למשך שלושה חודשים, ואז יוחלט אם יותר להפעילה. "תכלת" ביטלה
הצ'ק לחודש הראשון, והודיעה ל"ארגמן", שהיא לא תשלם כל עוד המעלית אינה 

  פועלת. 
  

  מה הדין?
  

ל"תכלת" הזכות לפעול כך, אולם אם יחלוף זמן סביר תהיה ל"ארגמן" הזכות   .א  
  לבטל את החוזה.

ל"תכלת" לא הייתה הזכות לפעול כך, אך לו הייתה המעלית בבעלות "ארגמן"   .ב  
  התשובה משתנה. הייתה

  ל"תכלת" לא הייתה הזכות לפעול כך, אולם הייתה זו זכותה לבטל את החוזה.  .ג  

  ל"תכלת" לא הייתה הזכות לפעול כך, וגם לא  הייתה זו זכותה לבטל את החוזה.   .ד  
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חוזה. לצורך עמידה בהתחייבויותיו על פי החוזה הוציא דוד  כרתוולדימיר ודוד   20

 500,000ולדימיר שילם לדוד מקדמה על חשבון התמורה החוזית בסך ש"ח.  500,000
ש"ח. ולדימיר הפר את החוזה בהפרה יסודית, ודוד שלח אליו הודעת ביטול וקיזוז, 
ובה הודיע שהוא לא ישיב את המקדמה שקיבל.  עוד הוסיף דוד שאין בהודעתו כדי 

את הסעדים הכספיים  למצות את מלוא טענותיו על כל הוצאותיו ונזקיו, כמו גם
והאחרים המגיעים לו בשל הפרת החוזה. לאחר מכן הגיש דוד תביעה ובמסגרתה תבע 

  פיצויי קיום. 
  

  מה הדין?
  

אין מניעה כי דוד יתבע פיצויי קיום נוסף על הקיזוז שביצע, ובלבד שלא יפוצה   .א  
  ביתר.

מנוע מלתבוע  הצעד שעשה דוד מהווה מימוש פיצויי הסתמכות, ולפיכך הוא  .ב  
  לדימיר פיצויי קיום.ומ

הצעד שעשה דוד מהווה מימוש פיצויי הסתמכות, ולכן על דוד להשיב את   .ג  
  המקדמה בטרם יתבע פיצויי קיום.

מכיוון שהקיזוז שביצע דוד נחשב לפעולה של מימוש פיצויי קיום, אין מניעה שדוד   .ד  
  הסתמכות. ישמור את הסכום שקיזז, ויתבע נוסף עליו פיצויי

    
חלקת אדמה בנתניה ופנתה  2017אחלאם, אשת ביטוח מצפון הארץ, רכשה בראשית   21

חוזה, ולפיו היזם יבנה משרד מפואר בחלקה, ואחלאם  כרתוליזם בנייה. הצדדים 
, לאחר שהמשרד היה מוכן, נכנסה אחלאם 2017תשלם לו על שירותי בנייה. בחודש יוני 

חוזה למכירת המשרד לגילת, עזבה אותו וגילת אחלאם  כרתוחודשים  4למשרד. כעבור 
ממחיר המשרד, ודרשה לקבל  20%וחזרה למשרדה הישן בצפון. גילת שילמה לאחלאם 

ערבות בנקאית או בטוחה אחרת כדין להבטחת החזרתם של הכספים ששילמה במקרה 
  שאחלאם לא תוכל להעביר לה את הבעלות במשרד. אחלאם מסרבת. 

  
  ?מה הדין

  
אחלאם טועה: עליה לספק לגילת בטוחה אלא אם כן תוכיח שלא בנתה את   .א  

  המשרד על מנת למוכרו. 

  אחלאם צודקת: היא אדם פרטי, ולא חברה.  .ב  

  אחלאם צודקת: מדובר במשרד ולא בדירה.  .ג  

אחלאם טועה: עליה לספק לגילת בטוחה בכל מקרה, מכיוון שלא קנתה משרד   .ד  
  מה את בנייתו.בנוי אלא יז
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השאלות   3), והשיבו על 1987, כרך ב (יסודות בדיני עונשיןקראו את הקטע הבא מתוך ש"ז פלר, 

  ):24, 23, 22(שאלות  שלאחריו
    

"בין הצורות הנגזרות לבין העבירה הטיפוסית קיים גם יחס של היבלעות. כל צורה 
ר השלבים לקראת של התנהגות ענישה, הנגזרת מן העבירה הטיפוסית במישו

ביצועה המושלם, נבלעת בצורה המתקדמת יותר, ובסוף תהליך הביצוע, נבלעות 
בעבירה הטיפוסית על צורתה המושלמת. ביתר  –במידת התקיימותן כמובן  –כולן 

ההכנה, -אם האדם התחיל את הביצוע, כבר נבלעים בו מעשי –פירוט והמחשה 
לא היה אפוא אלא ניסיון לדבר  מקום שהיו כאלה; אם הביצוע לא עלה יפה,

עבירה; הושלם, בהמשך הניסיון, גם הביצוע, לא תהיה אלא תופעה עבריינית אחת 
בה נבלעים כל השלבים הקודמים. ... במקביל,  –העבירה הטיפוסית  –ויחידה 

בביצוע  –השידול והסיוע  –קיים תהליך של היבלעות צורות השותפות העקיפה 
ללא כל  –משתתפים -פוסית, ומתהווה עבירה רבתהעיקרי של העבירה הטי

 –התפלגות, לפי מספר המשתתפים, או לפי מהות התפקידים בהם הם השתתפו 
תוך אינטגראציה בזהות אחת, של השידול, הסיוע והביצוע העיקרי, באותה 

  עבירה".
  

  מאסר שבע שנים" -ב(א) לחוק העונשין קובע: "הגונב רכב, דינו 413סעיף 
  

  
סייע ליעקב לגנוב את רכבו של אחמד בכך שפתח לו את שער החנייה. הסיוע ניתן בזירת  םנחו  22

 העבירה בעת ביצועה בפועל. כתוצאה מהסיוע בוצעה העבירה באופן מושלם. 
  
  מה הדין?

  
בת הרכב, מכיוון שהסיוע נבלע יויעקב הם מבצעים בצוותא של גנ נחום  .א  

  בביצוע העיקרי.

  בת רכב, מכיוון שהביצוע העיקרי נבלע בסיוע.נימסייעים לג ויעקב הם נחום  .ב  

  הסיוע אינו נבלע בביצוע העיקרי, לכן יעקב בלבד הוא מבצע העבירה.  .ג  

  בלבד הוא מבצע העבירה. נחוםהביצוע העיקרי אינו נבלע בסיוע, לכן   .ד  

    
עתר יעקב למוחמד. יעקב מוחמד הפציר ביעקב לגנוב את רכבו של יבגני. לאחר הפצרות רבות נ  23

הגיע לרכבו של יבגני בשעת לילה מאוחרת, הכניס את כלי הפריצה למנעול הדלת, אך האזעקה 
 החלה לפעול. יעקב נבהל וברח משם. 

  
 מה הדין?

  
  בת רכבו של יבגני.ילהטיל על מוחמד אחריות פלילית בגין שידול לגנ אפשר  .א  

בת רכבו של ית בגין ניסיון לשידול לגנלהטיל על מוחמד אחריות פלילי אפשר  .ב  
  יבגני.

  בת רכבו של יבגני.ילהטיל על מוחמד אחריות פלילית בגין גנ אפשר  .ג  

בת רכבו של יבגני, יניתן להטיל על מוחמד אחריות פלילית בגין גנ אפשראי   .ד  
  לרבות בגין נגזרותיה השונות של העבירה.
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רכבה של לאורה, והחליט להוציא את תוכניתו לפועל.  שמעון תכנן תכנון מוקדם לגנוב את  24

למחרת הוא פעל בהתאם לתכנון המוקדם, התקרב עם כליו לרכב, שלף מתיקו את המברג כדי 
לפרוץ את הרכב, אך כלב ששוטט במקום הפחיד אותו, והוא ברח משם מבלי שהצליח לגעת 

ח את דלת הרכב, אך הכלב הגיע ברכב. כעבור כמה ימים ולאחר שנועץ בחבריו הוא הצליח לפתו
שוב, והוא ברח מן המקום כשדלת הרכב עדיין פתוחה. כעבור כחודש הוא הצליח להיכנס לרכב 

  דרך תא המטען ולהסיעו למקום שבו יפורק הרכב לחלקיו. 
  

 מה הדין?
  

בת רכבה של לאורה בלבד, מאחר שכל ילהטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גנ אפשר  .א  
  בה המושלמת.יותיו נבלעו בגנניסיונ

בת רכבה של לאורה בלבד, מאחר שכל ילהטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גנ אפשר  .ב  
  צליחים.-ניסיונותיו היו בלתי

בת רכבה של לאורה, וכן אחריות פלילית ילהטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גנ אפשר  .ג  
  ראשונה כלל לא הצליח לגעת ברכב.בגין ניסיון לגנוב את רכבה, מאחר שבפעם ה

בת רכבה של לאורה, וכן אחריות פלילית ילהטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גנ אפשר  .ד  
  בגין שני ניסיונות לגנוב את רכבה.
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. המבקש טוען שאין לחייבו בפיצויים על הכהן הראל נ' ניסן אלי 4982/16רע"א לפניכם קטע מתוך 

שכן הוצאה זו נעשתה על בסיס פסק דין בר תוקף, והנזקים שבגינם פסק בית הוצאת המשיב מהנכס, 
התשלום בעבור נכס חלופי ועוגמת הנפש שנגרמה מן ההליכים המשפטיים  –המשפט את הפיצויים 

השאלות הבאות  3קראו את הקטע והשיבו על  נגרמו במובהק מפינויו של המבקש מהנכס. –ומהפינוי 
 :)27, 26, 25 (שאלות

  
השאלה המשפטית הרחבה העולה בבקשה זו היא האם ניתן לפסוק פיצויים "  

חוזיים מקום בו נבע הנזק מביצועו של פסק דין בר תוקף אשר נהפך לימים 
  בערעור.

מקורה של ההלכה עליה מבקש להתבסס המבקש הוא בעניין פלאימפורט, אליו 
יעה כנגד הפצת מפנה המבקש, בו נדונה השאלה האם על חברה שהוציאה צו מנ

סחורה, לשלם פיצויים לחברה כנגדה הוצא הצו, אם צו זה בוטל בערכאת הערעור. 
התשובה שניתנה שם היא, שלא ניתן לתבוע את החברה שהוציאה את צו המניעה 

   ...בנזיקין, שכן פעולה שבוצעה על פי פסק דין בר תוקף אינה מקימה עילה בנזיקין:
ות, העומדת לתובע מפני תביעה על הנזק שנגרם ... עסקינן איפוא במעין חסינ

לנתבע בעקבות הפעולה שנעשתה על פי פסק דין בר תוקף, משום שפעולה זו נעשתה 
מכוח סמכות כדין; השכל הישר מורנו, כי אם שעה שנעשתה הפעולה חסתה בצילו 
של פסק דין תקף לאותה שעה, לא יחויב אדם בנזיקין; ואולם, בנשימה אחת 

י איזונים משפטיים שאף הם מעוגנים בשכל הישר, פתחו את דלת ייאמר, כ
התביעה בעילת עשיית עושר ולא במשפט, כדי למנוע התעשרות שלא כדין ו"עשיית 

  קופה" שאינה ראויה.  
כדי להשיב על השאלה האם יש להחיל את ההלכה שנקבעה בעניין פלאימפורט גם 

הרציונלים האמורים חלים גם על  ביחס לתביעות בגין הפרת חוזה, יש לבחון האם
תביעה כזאת. .... רציונלים אלה מתקיימים גם כשמדובר בתביעות פיצויים על 

  בסיס עילה חוזית.
... ועוד, כפי שנפסק בעניין גורדון, המזיק פטור מתשלום הפיצויים במידה שלא 

ו ניתן לתבעו בגין עוולת הנגישה ובתנאי שהשתלשלות האירועים שהביאה לפסיקת
  של פסק הדין לא הייתה כרוכה ברשלנות מצידו.

עגמת הנפש; נזק זה נגרם במובהק בעקבות  –... ואולם, באשר לראש הנזק השני 
ביצועו של פסק הדין לפינוי. בענייננו, כאמור, היה פסק הדין בתביעת הפינוי 

ישמע בתוקפו בעת הפינוי, ולכן נזקים שנגרמו בעקבותיו אינם בני פיצוי. לכן, אם ת
  דעתי נקבע כי יש לבטל רכיב פיצויים זה.

  
  על פי פסק הדין, מהן עילות התביעה שעומדות למשיב נגד המבקש?  25

אין למשיב כל עילת תביעה בגין ביצועו של פסק דין בר תוקף, הואיל ולמבקש עומדת   .א  
  "מעין חסינות".

נזקיו מכוח דיני הנזיקין, מכוח לאור ביטולו של פסק הדין עומדת למשיב עילת תביעה על   .ב  
    הכלל הקבוע בדיני הנזיקין של ״השבת המצב לקדמותו״.

לאור ה"מעין חסינות" שיש למבקש לא עומדת למשיב עילה מכוח דיני הנזיקין. בהנחה   .ג  
  שהנסיבות מתאימות יוכל המשיב לתבוע בעילת עשיית עושר ולא במשפט.

לא עומדת למשיב עילה מכוח דיני הנזיקין. בהנחה  לאור ה"מעין חסינות" שיש למבקש  .ד  
שהנסיבות מתאימות, יוכל המשיב לתבוע בעילת עשיית עושר ולא במשפט, ולכלול בתוכה 

  רכיב של פיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה במובהק עקב ביצוע פסק הדין.
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   וצע נגדו.הניחו כי פסק הדין לפינוי שבוטל בערעור ניתן נגד משיב לא נכון ואף ב  26

  
  מה הדין?

  
לאור ה"מעין חסינות" העומדת למבקש אין למשיב כל עילת תביעה בגין ביצועו של פסק   .א  

  הדין.

למשיב תהיה עילת תביעה נגד המבקש מכוח פקודת הנזיקין אם ייקבע כי רשלנותו היא   .ב  
  שגרמה לטעות בזהות המשיב.

  עוולת הנגישה.למשיב תהיה עילת תביעה נגד המבקש מכוח   .ג  

לאור ה"מעין חסינות" שיש למבקש לא עומדת למשיב עילה מכוח דיני הנזיקין. בהנחה   .ד  
  שהנסיבות מתאימות יוכל המשיב לתבוע בעילת עשיית עושר ולא במשפט.

    
במהלך פינוי המשיב מהנכס במסגרת ביצוע פסק הדין (בעת שהיה בר תוקף) הפיל אחד העובדים   27

ינוי רהיט כבד מאוד, שאותו סחב לבדו לפי דרישת המבקש, על רגלו של השכן של שביצע את הפ
המשיב ששהה ברחוב ועל הקורקינט שעליו עמד. השכן סבל מחבלה קשה ברגלו ונזקק לתפרים, 

  והקורקינט נשבר. השכן מעוניין להגיש תביעה. 
  

    מה הדין?
  

  בד ונגד המבקש.לשכן עילת תביעה בנזיקין בגין כל נזקיו נגד העו  .א  

מאחר שמדובר בביצוע פסק דין בר תוקף, לנוכח פסק הדין לעיל אין לשכן עילת תביעה   .ב  
  בנזיקין נגד המבקש או העובד שלו.

לשכן עילת תביעה בנזיקין רק נגד העובד שהפיל עליו את הרהיט ולא נגד המבקש מאחר   .ג  
  דין בר תוקף.  שהמבקש חסין מתביעה אזרחית, שכן מדובר בביצוע פסק

לשכן עילת תביעה בנזיקין נגד העובד ונגד המבקש אך ורק בגין נזקי הגוף שנגרמו לו ולא   .ד  
  בגין נזקים שנגרמו לרכוש, ובכללם הנזק שנגרם לקורקינט. 

    
  ?ציבוריתאיזה מן המשפטים הבאים נכון ביחס לשותפות מוגבלת   28

  
ת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם חברת בכל מקרה יש חובה למנות מפקח לטוב  .א  

 השותף הכללי או בעל השליטה בה.
  

יש חובה למנות מפקח לטובת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף   .ב  
שנים ממועד  3הכללי או בעל השליטה בה, למעט אם האסיפה הכללית החליטה כי למשך 

ת הציבורית, ובלבד שהחלטה זו קבלת ההחלטה לא יכהן מפקח בשותפות המוגבל
 התקבלה ברוב הנדרש. 

  
אין חובה למנות מפקח לטובת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף   .ג  

הכללי או בעל השליטה בה, אלא חובה למנות מבקר פנימי, רואה חשבון מבקר, ולערוך 
  דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך. 

לטובת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף  אין חובה למנות מפקח  .ד  
הכללי או בעל השליטה בה, אך הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת הציבורית 

  השותפות המוגבלת הציבורית.  יאושרו בידי דירקטוריון
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כסיה מיליון ש"ח למוטי, ואילו שווי נ 1חברת "הנושא בע"מ" חבה סך של  1.1.2018נכון ליום   29

מיליון ש"ח. בעלי המניות של "הנושא בע"מ" מעוניינים לפרק את  0.5והונה העצמי עומדים על 
  החברה מרצון, ואילו מוטי טוען כנגדם כי לנוכח החוב שהחברה חבה לו אי אפשר לעשות כן. 

  
  מה הדין?

  
 בשל חוב החברה למוטי אי אפשר לפרק את החברה מרצון.  .א  

  
חברה מרצון, ולשם כך נדרש רק כינוס של אסיפת נושים במקביל לכינוס אפשר לפרק את ה  .ב  

 של אסיפת בעלי המניות שבה תוצע החלטת הפירוק.
  

אפשר לפרק את החברה מרצון, ואסיפת נושים רשאית למנות ועדת ביקורת שתלווה את   .ג  
 התהליך.

  
חברה כדי שאפשר יהיה אפשר לפרק את החברה מרצון, אולם מוטי חייב למחול על חובו ל  .ד  

 לחסלה.
  

    
גד משך צ'ק לפקודת שמעון בגין עסקה שהתבצעה ביניהם. שמעון הסב את הצ'ק לראובן   30

בנסיבות ההופכות את ראובן לאוחז כשורה. ראובן הסב את הצ'ק במתנה לבנו יוסף לרגל 
יים את חלקו חתונתו. יוסף הפקיד את הצ'ק בבנק הנמשך והצ'ק חולל. התגלה כי שמעון לא ק

  בעסקה מול גד. 
  

  מה הדין?
  

 יוסף הוא אוחז כשורה ויוכל לתבוע את גד ושמעון ולהתגבר על טענת כישלון תמורה.  .א  
  

 יוסף אינו אוחז כשורה. הוא יוכל לתבוע את גד ושמעון ולהתגבר על טענת כישלון תמורה.  .ב  
  

 ך ייסוג מפני טענת כישלון תמורה.יוסף הוא אוחז כשורה ויוכל לתבוע את גד ושמעון א  .ג  
  

יוסף אינו אוחז כשורה. הוא יוכל לתבוע את גד ושמעון אך ייסוג מפני טענת כישלון   .ד  
  תמורה.

  
    
משה ויהודה התקשרו בעסקה לתיקון ומכירה של שני טרקטורים תקולים השייכים למשה.   31

לתיקון הטרקטורים. יהודה שקלים אשר ישמשו  10,000בהתאם לעסקה משה יעביר ליהודה 
יתקן את הטרקטור הראשון בחלוף שבועיים ואת השני בחלוף שבועיים נוספים, ואילו משה 

מתמורת המכר של כל טרקטור מיד עם קבלתה.  20%ימכור את הטרקטורים ויעביר ליהודה 
יהודה תיקן את הטרקטור הראשון בחלוף שבועיים וכמה ימים לאחר מכן הוא נמכר על ידי 

משווי הטרקטור, ויהודה  20%שקלים המהווים  20,000משה. משה מסרב להעביר ליהודה 
  מבקש לקזז את הכספים שניתנו לו לצורך תיקון הטרקטור השני. 

  
  מה הדין?

  
על יהודה להגיש תביעה לבית המשפט ולקבל צו לקיזוז הכספים שברשותו. תביעתו   .א  

 תתקבל.
  

 ם שברשותו ואין הוא צריך לפנות לבית המשפט. יהודה זכאי לקזז את הכספי  .ב  
  

על יהודה להגיש תביעה לבית המשפט ולקבל צו לקיזוז הכספים שברשותו. תביעתו תידחה   .ג  
 משום שהכספים שברשותו אינם מהווים חיוב חוזי שהוא חב למשה.

  
בלבד יהודה זכאי לקזז את הכספים שברשותו ואין הוא צריך לפנות לבית המשפט, ו  .ד  

  שבסופו של דבר ישקיע את הכספים בתיקון הטרקטור.
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הודיעה הרבנות הראשית  2016התגרשו בני הזוג. בשנת  2015. בשנת 1990בני זוג נישאו בשנת   32

הגיש הבעל תביעה נגד  2017. בשנת 2002לבני הזוג כי הלכה למעשה נישואיהם פקעו בשנת 
  . 2000שותף בבעלותם שבוצעה בשנת גרושתו בגין פיצוי עבור השבחת הנכס המ

  
  מה הדין?

  
 .2015התביעה טרם התיישנה מכיוון שבני הזוג התגרשו בשנת   .א  

  
 .2000התביעה התיישנה מכיוון שעילת התובענה נולדה בשנת   .ב  

  
 .2016התביעה טרם התיישנה מכיוון שהודעה בדבר פקיעת נישואי בני הזוג יצאה בשנת   .ג  

  
  .2002התיישנה מכיוון שנישואי בני הזוג פקעו בשנת התביעה   .ד  

    
עו"ד יולי החתימה את עומר על ייפוי כוח אשר כלל סעיף כללי אשר מאשר לעו"ד יולי להעביר   33

את הטיפול בעומר לכל עורך דין שהיא תמצא לנכון. בשל עומס עבודה התקשרה עו"ד יולי 
בו לעו"ד יונתן. עומר נתן במעמד השיחה את לעומר וביקשה ממנו להעביר כליל את הטיפול 

הסכמתו המפורשת להעברת הטיפול לעו"ד יונתן, ומשכך העבירה עו"ד יולי לעו"ד יונתן את 
  הטיפול בעומר באופן קבוע. 

  
  מה הדין?

  
, בכך 1986-תשמ"והעו"ד יולי עברה על כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),   .א  

 מר לעו"ד יונתן.שהעבירה את הטיפול בעו
  

, מכיוון 1986-תשמ"והעו"ד יולי לא עברה על כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),   .ב  
שייפוי הכוח שעליו החתימה את עומר כלל סעיף המתיר לה להעביר את הטיפול לכל עורך 

 דין שתמצא לנכון.
  

, מכיוון 1986-תשמ"והת), עו"ד יולי לא עברה על כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועי  .ג  
 שקיבלה את הסכמתו המפורשת של עומר להעברה הטיפול בו לעו"ד יונתן.

  
, מכיוון 1986-תשמ"והעו"ד יולי עברה על כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),   .ד  

 שביקשה להעביר את הטיפול בעומר לעו"ד יונתן בשל עומס עבודה.  
  

    
יות מירי ותקווה את חברת "כרם הענבים בע"מ". לאחר כמה שנים הקימו האח 2000בשנת   34

 35%-מהמניות בחברה לראובן, כך שלאחר המכירה כל אחות מחזיקה ב 30%מכרו האחיות 
מהמניות. לאורך השנים  ניהלו האחיות את החברה באופן בלעדי, וראובן היה מזרים כספים. 

לניהול החברה. ראובן הגיש תביעה נגד  הגיעו בעלי המניות למבוי סתום באשר 2018בשנת 
החברה והאחיות, ובמסגרתה התבקש סעד להסרת קיפוח שלפיו יחייב בית משפט את האחיות 
למכור לו את מניותיהן, ולחלופין יורה על מינוי ראובן למנהל בחברה וכן על חלוקת דיבידנד 

  בחברה.
  

  מה הדין?
  

האחיות הן הצד ה"מקפח". לחלופין, אפשר  אי אפשר להורות על הרכישה הכפויה, שכן  .א  
 להורות על חלוקת דיבידנד, אך לא על מינוי ראובן למנהל.

  
אי אפשר להורות על רכישה כפויה, שכן יחד האחיות מחזיקות ברוב המניות. לחלופין,   .ב  

 אפשר למנות את ראובן למנהל ולהורות על חלוקת דיבידנד.
  

ה אם יוכח כי זה לטובת החברה. לחלופין, אפשר למנות את אפשר להורות על רכישה כפוי  .ג  
 ראובן למנהל אך אי אפשר להורות על חלוקת דיבידנד.

  
אפשר להורות על רכישה כפויה אם יוכח כי החברה הגיעה למבוי סתום. לחלופין, אפשר   .ד  

  למנות את ראובן למנהל ולהורות על חלוקת דיבידנד.
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אינה עולה חוק ת כזיים בבחינה חוקתית של טענה שלפיה הוראמהם שלושת השלבים המר  35
  בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

  
בחינת קיומה של פגיעה בזכות חוקתית, בחינת חוקתיות הפגיעה לאור פסקת ההתגברות   .א  

  ובחינת הסעד החוקתי המתאים.

הפגיעה לאור פסקת ההגבלה  בחינת קיומה של פגיעה בזכות חוקתית, בחינת מידתיות  .ב  
  ובחינת הסעד המתאים.

בחינה קיומה של פגיעה בזכות חוקתית, בחינת חוקתיות הפגיעה לאור פסקת ההגבלה   .ג  
  ובחינת הסעד החוקתי המתאים.

בחינת קיומה של פגיעה בזכות חוקתית, בחינת מידתיות הפגיעה לאור פסקת ההתגברות   .ד  
  ובחינת הסעד המתאים.

    
כתבו פלוני ואלמונית בכתב ידם בשני מסמכים נפרדים צוואות זהות במשמעותן,  1.1.2000ביום   36

ובהן ציווה כל אחד: "הרי אני מצווה את כל רכושי באשר הוא לאשתי אלמונית (בצוואה של 
אלמונית נכתב "לבעלי פלוני"), ואם נפטר/ה לפניי, מצווה אני את כל רכושי לשני ילדיי, שאול 

, בחלקים שווים. מסמך זה נכתב על ידי ברצון חופשי, בכתב ידי וזו חתימתי, היום ודויד
". מסמך זה נחתם בצורה תקינה על ידי המצווה שכתב את המסמך בעצמו בכתב ידו. 1.1.2000

  הדבר נכון הן לגבי המסמך בכתב של פלוני הן לגבי המסמך בכתב של אלמונית.
  

  מה הדין לגבי צוואות אלו?
  

מדובר בשתי צוואות הקובעות הסדר של יורש במקום יורש, ולאחר פטירת הראשון   .א  
ביניהם רשאי הנשאר בחיים לעשות כל אשר חפץ הוא ברכוש שקיבל בצוואה, כולל לכתוב 

 צוואה חדשה המצווה את הרכוש לאחרים.
  

יניהם מדובר בשתי צוואות הקובעות הסדר של יורש אחר יורש, ולאחר פטירת הראשון ב  .ב  
רשאי הנשאר בחיים לעשות כל אשר חפץ הוא ברכוש שקיבל בצוואה, פרט לכך שאסור לו 

  לכתוב צוואה חדשה המצווה את הרכוש לאחרים.
  

מדובר בשתי צוואות הקובעות הסדר של צוואות הדדיות, ולאחר פטירת הראשון ביניהם   .ג  
ואה, כולל לכתוב צוואה רשאי הנשאר בחיים לעשות כל אשר חפץ הוא ברכוש שקיבל בצו

  חדשה המצווה את הרכוש לאחרים.
  

מדובר בשתי צוואות הקובעות הסדר של צוואות הדדיות, ולאחר פטירת הראשון ביניהם   .ד  
רשאי הנשאר בחיים לעשות כל אשר חפץ הוא ברכוש שקיבל בצוואה, פרט לכך שאסור לו 

 לכתוב צוואה חדשה המצווה את הרכוש לאחרים.
  

yossi
Typewriter
חלק המהותי



17 24/06/2018תאריך:     בישראל לשכת עורכי הדין

 
שראל ישראלי ערך צוואה ובה ציין את הבאים: "אני מצווה את כל רכושי לאשתי י  37

ש"ח יעברו לאשתו של  100,000ישראלה ישראלי, פרט לסכומים הבאים: אני קובע כי 
ש"ח  100,000עורך דיני מר ירושלמי, אשר בעבר היו לי יחסים עימה, וסכום נוסף של 

ת לגברים ללא אזרחות ישראלית יעברו לעמותות חסד שמעניקות עזרה כלכלי
  שהסתבכו בפלילים". 

  
  מה הדין לגבי צוואה זו?

  
בהינתן שמסמך זה נערך כצוואה בכתב, מודפסת על ידי עורך הדין המוזכר   .א  

  וחתמו עליה שני עדים כשרים, הרי שהיא כשרה לחלוטין על כל חלקיה.
  

י עורך הדין המוזכר בהינתן שמסמך זה נערך כצוואה בכתב, מודפסת על יד  .ב  
וחתמו עליה שני עדים כשרים, הרי שהיא כשרה, אך הסעיף המקנה לעמותות 

 חסד לא ברור ואינו חוקי, ועל כן בטל חלק זה בלבד.
  

בהינתן שצוואה זו נעשתה לאוזניו של עורך הדין מר ירושלמי והתקיימו התנאים   .ג  
 של צוואה בעל פה, היא תקינה לכל חלקיה.

  
נתן שצוואה זו נעשתה לאוזניו של עורך הדין מר ירושלמי והתקיימו התנאים בהי  .ד  

של צוואה בעל פה, היא תקינה לכל חלקיה פרט לסעיף המקנה לעמותות חסד, 
 שהוא לא ברור ואינו חוקי, ועל כן בטל חלק זה בלבד.

  
    
לים של שתי ק"ג אבקת אפייה. סווטלנה היא הבע 1ק"ג קמח זהה למחיר  1בישראל מחיר   38

ק"ג אבקת אפייה. לשם הכנת תערובת הבצק מוסכם  100טונות קמח, ואלמז היא הבעלים של 
על שתיהן כי הקמח הוא הנכס העיקרי ולא אבקת האפייה. על אבקת האפייה מוטל שעבוד 
לטובת טחנת הקמח "כיכרות בע"מ". לאחר מכן הקמח התערבב עם אבקת האפייה ואי אפשר 

  סבירות. -צאות בלתילהפרידם אלא בהו
  

 מה הדין?
  

  השעבוד יחול על כל התערובת, ורק אלמז תחוב בחוב זה כלפי טחנת הקמח.  .א  

השעבוד יחול על כל התערובת, וסווטלנה ואלמז תחובנה ביחד ולחוד בחוב זה כלפי טחנת   .ב  
  הקמח.

  השעבוד יחול על התשלום של סווטלנה לאלמז בגין ערבוב הנכסים.  .ג  

  השעבוד יחול על התשלום של אלמז לסווטלנה בגין ערבוב הנכסים.  .ד  

    
, ובחברה שלושה 1946חברת "תפוזים בע"מ" התאגדה בארץ ישראל תחת שלטון המנדט בשנת   39

רכשה החברה פרדס ליד פתח תקווה,  1946בעלי מניות המחזיקים בחלקים שווים. בשנת 
החליטו שניים מבעלי המניות  1980פרדס. בשנת ולצורך עיבודו רכשה שני טרקטורים שחנו ב

לנסות את מזלם בתימן, היגרו אליה ונעשו אזרחי תימן, וכך נעשתה החברה ללא פעילה למעשה. 
, ומניותיו הועברו בירושה לשני יורשיו, 1990בעל המניות השלישי נפטר בשיבה טובה בשנת 

  אזרחי בריטניה. 
  

 מה הדין?
  

  ים מוקנים לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.הפרדס ושני הטרקטור  .א  

  הפרדס בלבד מוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.  .ב  

  הטרקטורים בלבד מוקנים לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.  .ג  

  לא הפרדס ולא הטרקטורים מוקנים לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.  .ד  
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ת פעילותה של העמותה זיהום עימאד הוא חבר עמותת "העץ הירוק". לדעתו של עימאד, גורמ  40

אוויר בניגוד לחוק. בדעתו של עימאד לבקש את פירוקה של העמותה מן הטעם שפעילותה 
  מנוגדת לחוק. 

  
 מה הדין?

  
יום מיום  30עימאד רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לפירוק העמותה בתוך   .א  

  שנודע לו על העילה.

המחוזי בבקשה לפירוק העמותה ללא מגבלת זמן, עימאד רשאי לפנות לבית המשפט   .ב  
  ובלבד שהעילה עדיין מתקיימת בעת הגשת הבקשה.

עימאד רשאי לפנות לבית משפט השלום בבקשה לפירוק העמותה ללא מגבלת זמן, ובלבד   .ג  
  שהעילה עדיין מתקיימת בעת הגשת הבקשה.

   עימאד אינו רשאי להגיש בקשה לפירוק העמותה.  .ד  
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 - ג' של הבחינה לשאלות בחלק להלן התשובות הנכונות ופירוט הצעות לסימוכין 

  דין מהותי

  24/06/2018מיום  של בחינת ההסמכה 

  (אין בהצעות אלה כדי למצות את הסימוכין האפשריים)

  

מס' 

  שאלה

  תשובה

  נכונה
  סימוכין

  ;1975- התשל"הלחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,  12סעיף   ב'   .1
   נ' ג'בארין. קרנית 9096/11 ע"א

  1975- לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 9, 3פים סעי  'ג   .2

  1977- לחוק העונשין, התשל"ז 23סעיף   'ד   .3

    נפסלה   .4

אריה  588/81ע"א ; 1968- , התשכ"חלחוק המתנה 6 ,5, 2פים סעי  'ב   .5
  הורוביץדבורה נ'  קציזי

 8/88ע"א ; 1973- (חלק כללי), התשל"גלחוק החוזים  17 עיףס  'ג   .6
  רחמים נ' אקספומדיה

לחוק  2אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד וסעיף  8483/02ע"א   'ד   .7
  , כמובא בגוף השאלה1979- עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט

, 12, 9; סעיפים 1961- , התשכ"אלחוק לשכת עורכי הדין 58 יףסע  'ד   .8
–לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו 30, 14

1986  

ע"א ; 1968- תשכ"חה ,קין [נוסח חדש]ילפקודת הנז 89סעיף   'ד   .9
  רפואי זיורכז מאבו שיבלי נ'  1969/10

 ,(שבח ורכישה) כז לחוק מיסוי מקרקעין49 יט,49פים סעי  'ד   .10
  1963- תשכ"גה

   1963- תשכ"גה ,ורכישה)(שבח  לחוק מיסוי מקרקעין (ד)1לג49  'ג   .11

  1958- לחוק ההתיישנות, התשי"ח 16, 15סעיפים   'ג   .12

ע"א ; 1969- לחוק המקרקעין, התשכ"ט 62, 56, 55סעיפים   'ג   .13
  דן לויט נ' חנה בנבנישתי 6900/14

 513/82ע"א  ;1969- לחוק המקרקעין, התשכ"ט 104- ו 101סעיפים   'ב   .14
  ואח'רייזמן נ' וושצ'ין 

  1969 - תשכ"טהלחוק המקרקעין,  34 ,6פים סעי  'ב   .15

  מ"י נ' אולמרט 8080/12ע"פ ; מרקדו נ' מ"י 8573/96ע"פ   'א   .16

  1977- לחוק העונשין, התשל"ז 33ף סעי  'ד   .17

רע"א  ; 1999- תשנ"טהלחוק החברות,  302, 301, 204סעיפים   'א   .18
  צנציפר נגד א' דורי ואח' 8259/17
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   1971- התשל"אלחוק השכירות והשאילה,  15ף סעי  'א   .19

חוק ל 2; סעיף 1973- התשל"גחוק החוזים (חלק כללי), ל 53סעיף   'א   .20
 8850/10ע"א  ;1971- (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"אהחוזים 

  שיר משכנות ותיקים בע"מ נ' הליגה למניעת מחלות ריאה 

 2, 1סעיפים ; 1973- תשל"גהחוק המכר (דירות), ל 9, 1פים סעי  'א   .21
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), ל
אורית יהודאין גוברין נ' ירון  4050/15; ע"א 1974- תשל"הה

  לבנשטיין

  1977- התשל"זעונשין, לחוק ההקטע המובא בשאלה ופרק ה'   'גא'+    .22

  1977- התשל"זהקטע המובא בשאלה ופרק ה' לחוק העונשין,   'א   .23

  1977- התשל"זהקטע המובא בשאלה ופרק ה' לחוק העונשין,   'דא'+    .24

  בשאלה הקטע המובא  'ג   .25

  בשאלה הקטע המובא  'ב   .26

  לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] 14וסעיף  הקטע המובא בשאלה  'א   .27

- יח לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה65יז, 65סעיפים   'ב   .28
1975  

- , התשמ"ג[נוסח חדש]לפקודת החברות  326, 323, 322סעיפים   'ג   .29
1983  

  [נוסח חדש] לפקודת השטרות 28סעיף   'ב   .30

 7 ,6פים סעי; 1973- התשל"גלחוק החוזים (חלק כללי),  53סעיף   'ב   .31
  1971- התשל"א, לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

  1958- , התשי"חלחוק ההתיישנות 13סעיף   'גא'+    .32

- , התשמ"ולכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) 18 סעיף  א'   .33
1986  

    נפסלה   .34

ארד פנקס  781/15בג"ץ ; לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 8סעיף   'ג   .35
  נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

  1965- , התשכ"הלחוק הירושה 41 עיףס  + ד''א   .36

  1965- לחוק הירושה, התשכ"ה 35סעיף   + ד'ג'   .37

  1971- לחוק המיטלטלין, התשל"א 5, 4סעיפים   'ג   .38

   1950- חוק נכסי נפקדים, התש"יל 4, 1סעיפים   'ד   .39

  1980- , התש"םלחוק העמותות 50, 49סעיפים   ד'   .40
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