תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ,באתיקה מקצועית החלה
על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין( ,התשכ"ג1962-
רשימת חקיקה לשאלון בדין המהותי – מועד חורף 2020





































חוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה.1965-
חוק הג ת הפרטיות ,התשמ"א 1981-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק ההתייש ות ,התשי"ח.1958-
חוק החברות ,התש "ט 1999-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג.1973-
חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א.1971-
חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג 1982-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
חוק טיפול בחולי פש ,התש "א 1991-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק הירושה ,התשכ"ה 1965-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב 1962-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט.1969-
חוק המיטלטלין ,התשל"א.1971-
חוק המכר ,התשכ"ח.1968-
חוק המכר )דירות( ,התשל"ג 1973-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( ,התשל"ה 1974-והתק ות
שהותק ו מכוחו.
חוק המקרקעין ,התשכ"ט 1969-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק המשכון ,התשכ"ז 1967-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק המת ה ,התשכ"ח 1968-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק ה אמ ות ,התשל"ט 1979-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק ה וער )שפיטה ,ע ישה ודרכי טיפול( ,תשל"א.1971-
חוק ה זיקים האזרחיים )אחריות המדי ה( ,התשי"ב 1952-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק העו שין ,התשל"ז – 1977-סעיפים 1עד 90ב ,סעיפים  500 ,499 ,354והתק ות
שהותק ו מכוחו.
חוק העמותות ,התש"ם 1980-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק הערבות ,התשכ"ז 1967-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק השומרים ,התשכ"ז 1967-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק השכירות והשאילה ,התשל"א 1971-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק השליחות ,התשכ"ה 1965-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק התכ ון והב יה ,התשכ"ה – 1965-סעיפים  188עד 202ב.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח 2018-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק יסוד :הכ סת
חוק יסוד :הממשלה
חוק יסוד :הצבא
חוק יסוד :השפיטה
חוק יסוד :חופש העיסוק
חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל






























חוק יסוד :ישראל מדי ת הלאום של העם היהודי
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד :מבקר המדי ה
חוק יסוד :מקרקעי ישראל
חוק יסוד :משאל עם
חוק יסוד :משק המדי ה
חוק יסוד :שיא המדי ה
חוק למ יעת הטרדה מי ית ,התש "ח.1998 -
חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א 1961-התק ות והכללים שהותק ו מכוחו.
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג 1963-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק סדר הדין הפלילי ] וסח משולב[ ,התשמ"ב – 1982-סעיפים .10 ,9
חוק עוולות מסחריות ,התש "ט 1999-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק עשיית עושר ולא במשפט ,התש"ם 1980-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק פיצויים ל פגעי תאו ות דרכים ,התשל"ה 1975-והתק ות שהותק ו מכוחו.
חוק שחרור על ת אי ממאסר ,תשס"א.2001 -
חוק תובע ות ייצוגיות ,התשס"ו 2006-והתק ות שהותק ו מכוחו.
כללים למ יעת אלימות במשפחה )יידוע בידי עורכי דין( ,תשס"ג.2002-
פקודת ביטוח רכב מ ועי ] וסח חדש[ ,התש"ל.1970-
פקודת האגודות השיתופיות והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת החברות ] וסח חדש[ ,התשמ"ג 1983-והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת המבחן ] וסח חדש[ ,התשכ"ט 1969-והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת המיסים )גבייה(.1929 ,
פקודת ה זיקין ] וסח חדש[ והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת הסדר זכויות במקרקעין ) וסח חדש( תשכ"ט.1969 -
פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,
פקודת השותפויות ] וסח חדש[ ,התשל"ה 1975-והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת השטרות ] וסח חדש[ והתק ות שהותק ו מכוחה.
פקודת מס הכ סה ) וסח חדש( – סעיפים 235א – 235ד.

 .1הידיעה ה דרשת היא תוך זיקה ל ושאי הבחי ה כמפורט בתק ה 18א לתק ות לשכת עורכי הדין
)סדרי בחי ות בדי י מדי ת ישראל ,באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחי ת
ההסמכה לעריכת דין( ,תשכ"ג.1962 -
 .2במקרים בהם הוראות בתק ות או בחוק הכלולים ברשימה מתייחסות לאמור בסעיף חוק או
תק ה שאי ם ברשימה ,יש להכיר את סעיף החוק המסוים או התק ה המסוימת גם אם החוק
בכללותו או התק ות בכללותן אי ם ברשימה.
 .3כל החיקוקים הם ב וסחם שבתוקף חודש ימים לפ י מועד הבחי ה ,וכפי שפורשו בפסקי הדין
שהתפרסמו בדפוס ,במדיה דיגיטלית ,במאגרי הפסיקה באי טר ט בפלטפורמות השו ות לרבות
המסחריות ,ובאתרי אי טר ט המפרסמים פסיקה לרבות אתר הרשות השופטת ,עד לא פחות
משלושה חודשים לפ י הבחי ה.

