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 תשע"חניסןב'
8181מרץ81


11118181סימוכין:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על 

 2691-עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין(, התשכ"ג

 )ד(  81תקנה  -רשימת חיקוקים 
 

 8181מועד קיץ 


 רשימת חיקוקים
 

 8491-8488דברהמלךבמועצהעלארץישראל,
8418-חוקאימוץילדים,תשמ"א

והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקאיסורלשוןהרע,תשכ"ה
 והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוץ,תשי"ח-חוקאכיפתפסקי

 והתקנותשהותקנומכוחו8494-חוקביתהדיןלעבודה,תשכ"ט
 8448-חוקבתידיןמנהליים,תשנ"ב

 8441-חוקבתידיןרבניים)קיוםפסקידיןשלגירושין(,תשנ"ה
 8419-חוקבתיהמשפט)נוסחמשולב(,תשמ"ד
 8441-חוקבתיהמשפטלעניינימשפחה,תשנ"ה
כוללהתוספותלחוקוהתקנותשהותקנועלפיו8111-חוקבתימשפטלענייניםמנהליים,תש"ס

 8414-חוקהאזנתסתר,תשל"ט
 8418-חוקהאזרחות,תשי"ב
התוספותלחוקכולל8491-חוקהבוררות,תשכ"ח

 8188-(,תשע"א3חוקהגנהעלהציבורמפניעבריינימין)תיקוןמס'
 8418-חוקהגנתהדייר)נוסחמשולב(,תשל"ב

 והתקנותשהותקנומכוחו8418-חוקהגנתהפרטיות,תשמ"א
 8411-חוקההגבליםהעסקיים,תשמ"ח

 פיו-והתקנותשהותקנועל8491-חוקההוצאהלפועל,תשכ"ז
 8419-חוקההסגרה,תשי"ד

 והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוקההתיישנות,תשי"ח
והתקנותשהותקנומכוחו8444-חוקהחברות,תשנ"ט

והתקנותשהותקנומכוחו8413-חוקהחוזים)חלקכללי(,התשל"ג
והתקנותשהותקנומכוחו8418-חוקהחוזים)תרופותבשלהפרתחוזה(,התשל"א

 והתקנותשהותקנומכוחו8418-האחידים,התשמ"גחוקהחוזים
והתקנותשהותקנומכוחו8448-חוקטיפולבחולינפש,התשנ"א

 והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהירושה,תשכ"ה
והתקנותשהותקנומכוחו8498-חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,תשכ"ב

מכוחווהתקנותשהותקנו8494-חוקהמחאתחיובים,התשכ"ט
והתקנותשהותקנומכוחו8418-חוקהמיטלטלין,התשל"א

והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהמכר,התשכ"ח
והתקנותשהותקנומכוחו8413-חוקהמכר)דירות(,התשל"ג

והתקנותשהותקנומכוחו8419-חוקהמכר)דירות()הבטחתהשקעותשלרוכשידירות(,התשל"ה
והתקנותשהותקנומכוחו8444-לאומי(,התש"ס-ןחוקהמכר)מכרטוביןבי

 8111-חוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,תשס"ו
 8441-חוקהמחשבים,תשנ"ה
כוללהתוספותלחוקוהתקנותשהותקנומכוחו8494-חוקהמקרקעין,תשכ"ט

 8111-מה(,תשס"חחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאד
 8418-חוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,תשמ"א

והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהמשכון,תשכ"ז
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 והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהמתנה,התשכ"ח
והתקנותשהותקנומכוחו8414-חוקהנאמנות,תשל"ט

 8491-חוקהנוער)טיפולוהשגחה(,תש"ם
 8418-שהודרכיטיפול(,תשל"אחוקהנוער)שפיטה,עני

והתקנותשהותקנומכוחו8418-חוקהנזיקיםהאזרחיים)אחריותהמדינה(,התשי"ב
 8414-חוקהנכים)תגמוליםושיקום(,תשכ"ט

 8418-חוקהסיועהמשפטי,תשל"ב
 8441-חוקהסנגוריההציבורית,תשנ"ו
 8411-חוקהעבירותהמנהליות,תשמ"ו

 א81בוהוראותדיוניותלפילתקנה41עד8סעיפים–8411-תשל"זחוקהעונשין,
והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוקהעמותות,תש"מ
והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהערבות,תשכ"ז

 חוקהפרוצדורההאזרחיתהעותומני
8418-חוקהפרשנות,תשמ"א
והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוקהריבית,התשי"ז

והתקנותשהותקנומכוחו8491-וקהשומרים,התשכ"זח
 והתקנותשהותקנומכוחו8418-חוקהשכירותוהשאילה,התשל"א

 והתקנותשהותקנומכוחו8491-חוקהשליחות,תשנ"ה
 8491-חוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה

8118-חוקזכויותנפגעיעבירה,תשס"א
 8418-חוקחוזההביטוח,תשמ"א

8441-מידע,תשנ"חחוקחופשה
 8111-חוקחסינותמדינותזרות,תשס"ח
8118-חוקחתימהאלקטרונית,תשס"א

8418-חוקחסינותחבריהכנסת,זכויותיהםוחובותיהם,תשי"א
 8411-חוקחקירתסיבותמוות,תשי"ח

 8448-חוקטיפולבחולינפש,תשנ"א
 חוקיסוד:הכנסת

 חוקיסוד:הממשלה
 הצבאחוקיסוד:

 חוקיסוד:השפיטה
 חוקיסוד:חופשהעיסוק

 חוקיסוד:ירושליםבירתישראל
 חוקיסוד:כבודהאדםוחירותו

 חוקיסוד:מבקרהמדינה
חוקיסוד:מקרקעיישראל

חוקיסוד:משאלעם
 חוקיסוד:משקהמדינה
 חוקיסוד:נשיאהמדינה

 8411-חוקיסודותהמשפט,תש"מ
8499-תרכושמופקד,תשכ"החוקלהגנ

 8111-חוקלהגנהעלעדים,תשס"ט
 8448-חוקלטיפולבחולינפש,תשנ"א

8441-חוקלמניעתהטרדהמינית,תשנ"ח
 8448-חוקלמניעתמפגעיםסביבתיים)תביעותאזרחיות(,תשנ"ב

 8118-חוקלשחרורעלתנאי,תשס"א
 ותוהכלליםשהותקנועלפיו,התקנ8498-הדין,תשכ"א-חוקלשכתעורכי

 8411-חוקלתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדיםוביטולשבועה(,תש"מ
 8411-חוקלתיקוןדיניהראיות)הגנתילדים(,תשט"ו
8411-חוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,תשי"ח

 8411-חוקלתיקוןסדריהדין)המדינהכבעלדין(תשי"ח
 8493-)שבחורכישה(,תשכ"גחוקמיסוימקרקעין

8118-חוקמניעתהטרדהמאיימת,תשס"ב
 8411-חוקמסערךמוסף,תשל"ה

 לחוקוהסעיפיםהרלוונטייםלו19בעיקרסעיף–8498-חוקמסרכושוקרןפיצויים,תשכ"ח
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והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוקנכסינפקדים,התש"י
8418-ולב(,תשמ"בחוקסדרהדיןהפלילי)נוסחמש

 8118-חוקסדרהדיןהפלילי)חקירתחשודים(,תשס"ב
 8449-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,תשנ"ו–חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
פיו-והתקנותשהותקנועל8449-מעצרים(,תשנ"ו–חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה

8111-נתוניתקשורת(,תשס"ח-תאכיפהחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויו
8119-חוקסדרהדיןהפלילי)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(,תשס"ו

 8414-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,תשל"ט
והתקנותשהותקנומכוחו8444-חוקעוולותמסחריות,תשנ"ט

 ומכוחווהתקנותשהותקנ8411-חוקעשייתעושרולאבמשפט,התש"ם
 ,והתקנותשהותקנומכוחו8411-חוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,תשל"ה

 8498-חוקפסיקתריביתוהצמדה,תשכ"א
8411-חוקשוויוןההזדמנויותבעבודה,התשמ"ח

 8118-חוקשחרורעלתנאיממאסר,תשס"א
 8413-חוקשיפוטבתידיןרבניים)נישואיןוגירושין(,תשי"ג

8449-חוקתובענותייצוגיות)תיקוניחקיקה(,תשנ"ו
 והתקנותשהותקנומכוחו8119-חוקתובענותייצוגיות,תשס"ו

פקודתבזיוןביתהמשפט
8411-פקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,תש"ל

 8418-פקודתבתיהסוהר)נוסחחדש(,תשל"א
 נותשהותקנומכוחהפקודתהאגודותהשיתופיותוהתק

 והתקנותשהותקנומכוחה8413-פקודתהחברות)נוסחחדש(,תשמ"ג
 והתקנותשהותקנומכוחה8494-פקודתהמבחן)נוסחחדש(,תשכ"ט

 לפקודהוהסעיפיםהרלוונטייםלו88סעיף–פקודתהמועצותהמקומיות)נוסחחדש(
 8484פקודתהמיסים)גבייה(,

והתקנותשהותקנומכוחה8491-נוסחחדש(,תשכ"חפקודתהנזיקין)
 8494-פקודתהסדרזכויותבמקרקעין)נוסחחדש(תשכ"ט

 והסעיפיםהרלוונטייםלו389סעיף–פקודתהעיריות)נוסחחדש(
 פקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(

פקודתהפרשנות)נוסחחדש(
 8493פקודתהקרקעות)רכישהלצרכיציבור(,

 והתקנותשהותקנועלפיה.8418-דתהראיות)נוסחחדש(,תשל"אפקו
והתקנותשהותקנומכוחה8411-פקודתהשותפויות)נוסחחדש(,תשל"ה

פקודתהשטרות)נוסחחדש(והתקנותשהותקנומכוחה
פקודתהתעבורה)נוסחחדש(

 פקודתמסהכנסה)נוסחחדש(
 8494-נוסחחדש(,תשכ"טפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש()

 פקודתסדריהדין)התייצבותהיועץהמשפטילממשלה(,נוסחחדש
 והתקנותשהותקנומכוחה8411-פקודתפשיטתהרגל)נוסחחדש(,התש"ם

 8449-צוביתהמשפטלעניינימשפחה)בוררותבעניינימשפחה(,תשנ"ו
 8419-המשפטהמחוזיים(,תשי"דצובתיהמשפט)הוראותמעבר()אזוריהשיפוטשלבתי

 8114-צובתיהמשפט)סוגיהחלטותשלאתינתןבהןרשותערעור(,תשס"ט
 8491-צובתיהמשפט)הקמתבתימשפטהשלוםאיזורשיפוטם(,תש"ך

8449-צוסדרהדיןהפלילי)קביעתביתמשפטלענייןהגבליםעסקיים(,תשנ"ד
 8448-ן(תשנ"בתקנותביתהדיןלעבודה)סדרידי

 8111-תקנותבתיהמשפט)אגרות(,תשס"ז
 8443-תקנותבתיהמשפט)גישור(,תשנ"ג

8118-תקנותבתיהמשפט)המחלקהלניתובתיקיםבבתימשפטובבתידיןלעבודה(,תשס"ב
 8411-תקנותבתיהמשפט)סדרידיןבמשפטחוזר(,תשי"ז

8113-וןבתיקים(,תשס"גתקנותבתיהמשפטובתיהדיןלעבודה)עי
 8413-תקנותבתיהמשפטוההוצאהלפועל)פגרות(,תשמ"ג

8111-תקנותבתיהמשפטלענייניםמנהליים)סדרידין(,תשס"א
 8419-תקנותהגנתהדייר)סדרידיןבביתהדיןלשכירות(,תש"ד

 8411-תקנותההגבליםהעסקיים)סדרידיןבביתהדיןובערעור(,תשמ"ט
8414-תקנותההוצאהלפועל,תש"מ
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8491-תקנותההוצאהלפועל)אגרות,שכרוהוצאות(,תשכ"ח
 8411-תקנותההסגרה)סדרידיןוכלליראיותבעתירות(,תשל"א

 8419-תקנותהוצאהלפועלשלפסקידיןנגדהמדינה,תשל"ז
8444-תקנותהחברות)דיווח,פרטירישוםוטפסים(תש"ס

 8111-ות)מיזוג(,תש"סתקנותהחבר
 8411-תקנותהחברות)פירוק(,תשמ"ז

 8413-תקנותהחוזיםהאחידים)סדרידיןבביתהדיןוסדרידיןבערעור(,תשמ"ג
 8188-תקנותהמקרקעין)ניהולורישום(,תשע"ב
 8449-תקנותהמשכון)סדרירישוםועיון(תשנ"ד
 8411-(תשל"אתקנותהנוער)טיפולוהשגחה()סדרהדין

 8441-תקנותהסנגוריההציבורית)זכאותלייצוגלקטיניםנוספים(,תשנ"ח
8419-תקנותהעבירותהמינהליות,תשמ"ו

8494-תקנותהעדות)העתקיםצילומיים(,תש"ל
 8411-תקנותהעונשין)מאסרעלתנאי(,תשמ"א

8181-ינהלי(,תש"עתקנותהתכנוןוהבניה)סדרידיןבבקשותלענייןצוהריסהמ
 8449-תקנותהתכנוןוהבניה)סדרידיןבעתירותלביתהמשפטלענייניםמנהלים(,תשנ"ו

 8418-תקנותהתכנוןוהבניה)סדריהדיןבערעורעלשומתהשבחה(,תשמ"א
 8411-תקנותהתעבורה)ערעורלפניביתהמשפטהמחוזי(,תש"ם

 8419-ים(,תשט"זתקנותלתיקוןדיניהראיות)הגנתילד
8111-תקנותמיסוימקרקעין)שבח,מכירהורכישה()פטורממסמכירה(,תש"ס

8111-תקנותמיסוימקרקעין)שבח,מכירהורכישה()פטורממסרכישהלמוסדציבורי(,תשס"ו
8419-תקנותמיסוימקרקעין)שבח,מכירהורכישה()מסרכישה(,תשל"ה

 8411-פטורממסבהעברתמניותמחברתחוץלבעלימניותיה(,תש"םתקנותמסשבחמקרקעין)
 8419-תקנותמסערךמוסףומסקניה)סדרהדיןבערעור(,תשל"ו

8448-תקנותניירותערך)סדריהדיןלענייןתובענהייצוגית(,תשכ"ב
-,תשל"אתקנותסדרידין)סעדמידיבימימנוחהומחוץלשעותהעבודההרגילותבבתיהמשפט(

8418 
8419-תקנותסדרהדיןבביתהדיןהגבוהלצדק,תשמ"ד

 8419-תקנותסדרהדיןהאזרחי,תשמ"ד
 8419-תקנותסדרהדיןבדיוןנוסף,תשמ"ד

מעצרים()דחייתפגישתעצורבעבירותבטחוןעם–תקנותסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
 8441-עורךדין(,תשנ"ז

8419-הדיןהפלילי,תשל"דתקנותסדר
א)א(91תקנותסדרהדיןהפלילי)קביעתסוגיפשעיםשלגביהםלאתחולחובתהיידועלפיסעיף

 8111-לחוק(,תשס"ה
8419-תקנותסדרידין)עדותמומחים(,תשט"ו

8491-תקנותסדריהדיןבענייניבוררות,תשכ"ט
 8494-טתקנותסדריהדין)עתירהלגילויראיה(,תשכ"

 8418-תקנותסדריהדין)פיצוייםבשלמעצראומאסר(,תשמ"ב
8411-תקנותפשיטתהרגל,תשמ"ה

8419-תקנותשיפוטבתביעותקטנות)סדרידין(,תשל"ז
 8181-תקנותתובענותייצוגיות,תש"ע

 הערות:
כתעורכיהדיןאלתקנותלש81הידיעההנדרשתהיאתוךזיקהלנושאיהבחינהכמפורטבתקנה .8

ובבחינת זרים דין עורכי על החלה מקצועית באתיקה ישראל, מדינת בדיני בחינות )סדרי
.8498-ההסמכהלעריכתדין(,תשכ"ג

ב"רשומות", .8 שכברפורסמו בתנאי מועדהבחינה, לפני שתוקנו החיקוקיםהםבנוסחםכפי כל
וכ מועדהבחינה, שהתפרסמווככלשהנםכברבתוקףחודשימיםלפני הדין בפסקי שפורשו פי

במאגריהפסיקהבאינטרנטבפלטפורמותהשונותלרבותהמסחריות, במדיהדיגיטלית, בדפוס,
משלושה פחות לא עד השופטת, הרשות אתר לרבות פסיקה המפרסמים אינטרנט ובאתרי

 חודשיםלפניהבחינה.
 


