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המאמנת גאה להציג:  

כך עוברים את הבחינה 
בפעם הראשונה



על אודות המאמנת

הדין.  עורכי  לבחינת ההסמכה של לשכת  חוויתי  היא מערך הכנה  המאמנת 
אלפי נבחנות ונבחנים עברו בהצלחה את הבחינה הודות לקורסי הוידאו של 
המאמנת, שפותחו בשיטת לימוד ייחודית המבוססת על ויזואליזציה של חומרי 

הלימוד, המסייעת הן בהבנת החומר והן בזכירתו לטווח ארוך.

שיטת התרגול המקורית (שיטת ה-TWIST & LEARN) עליה מתבססת המאמנת, 
היישומיות,  היכולות  ולשכלול  החומר  של  מעמיקה  להבנה  כמסייעת  הוכחה 
נבחן בפתרון  ובמבחן התוצאה, לשיפור משמעותי בשיעור ההצלחה של כל 

שאלות.

וייסברגר, המכינה לבחינות ההסמכה משנת  עו"ד שירה  ידי  נוסד על  המערך 
את  הקימה  שירה  בישראל.  דין  עורכי  אלפי  של  הכשרתם  על  ואמונה   ,2011
ורצון לסייע לכמה שיותר  מערך ההכנה בשנת 2019 מתוך תחושת שליחות 
 - חשוב  פחות  ולא  בהצלחה,  הלשכה  בחינת  את  לעבור  ונבחנים  נבחנות 
לאפשר להם לימוד חוויתי, קליל ומהנה מבלי להתפשר על מקצועיות. בנוסף 
להכנה לבחינות שירה משמשת כמרצה מן החוץ במספר פקולטות למשפטים 

וביניהן: המסלול האקדמי המכללה למנהל והמכללה האקדמית נתניה.



מבנה בחינת הלשכה

פרק הניסוח המשפטי - 
ניסוח של כתב בי - דין בכל תחום 

שהוא (בחירה של מטלה אחת מבין 
שתי מטלות ניסוח). 

משך הפרק: 45 דק'. 

הפרק הדיוני - 
40 שאלות רב ברירה 

על הדין הפרוצדורלי בחומר סגור. 
משך הפרק: 100 דק'.

 

הפרק המהותי -
40 שאלות רב ברירה 

על הדין המהותי עם חקיקה פתוחה. 
משך הפרק: 160 דק'. 

פרק 
הניסוח המשפטי

(20 נק')

הפרק 
הדיוני 
(40 נק')

הפרק 
המהותי 

(40 נק')



הניסוח  פרק  עם  מנצחים  הנוכחית  במתכונתה  הלשכה  בחינת  את 
המשפטי ועם הפרק המהותי, בהם הסיכוי לקטוף נקודות הוא הגבוה 
ביותר. הפרק הדיוני לעומת זאת הוא הפרק הכי פחות "מתגמל" שכן 
יותר  הופכות  האחרונים  במועדים  והשאלות  זיכרון  על  נסמך  הוא 
ויותר אזוטריות. המשמעות היא שבתהליך לימוד תקין יש להשקיע 
ולטפח את שני הפרקים שמבטיחים את מעבר  את הזמן בהתאם, 

הבחינה כבר מתחילת הדרך. 
    

המטרה שלנו צריכה להיות:

השקיעו את הזמן שלכם 
במקומות הנכונים 
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152530
בפרק הניסוח 

המשפטי

נקודות לפחות

בפרק 
הדיוני

נקודות לפחות

בפרק  
המהותי

נקודות לפחות



סוג הכתיבה שנדרש בפרק הניסוח אינו דומה לכתיבה אקדמית או 
לכתיבה של עו"ד בפרקטיקה. 

מצריך  דקות   45 של  זמן  בפרק  עמודים  שני  בן  מסמך  של  כתיבה 
מיומנות מיוחדת - ואכן רוב הנבחנים חווים את הקושי המרכזי ביותר 
בעצם  ולא  למטלה,  שמוקצה  הזמן  בפרק  בעמידה  הניסוח,  בפרק 
אשר  נרכשת  מיומנות  היא  הנמרצת  הכתיבה  מיומנות  הכתיבה. 

דורשת תרגול קבוע כבר מתחילת הלימוד. 
ולהקצות  לחלקים  המטלה  את  לחלק  הוא  בזמנים  לעמידה  המפתח 
מראש לכל חלק את פרק הזמן שלו. אמנו את עצמכם עם סטופר לעמוד 
הראשון.  הלימוד  מיום  כבר  במטלה  חלק  לכל  שמוקצה  הזמן  בפרק 
ולעבוד  פתרתם  שכבר  למטלות  לחזור  אפילו  תוכלו  הדרך  בהמשך 
להתאמן  (למשל,  קושי  חווים  אתם  בו  ספציפי  חלק  על  רוחבי  באופן 

באופן רוחבי על כתיבת חלק המסכת העובדתית במספר מטלות).
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המיומנות החשובה ביותר 

בפרק הניסוח היא מיומנות 
הכתיבה הנמרצת
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מבנה חוק הפלת"ד

פרק א
 פרשנות

פרק ב
 אחריות

סימן א: 
פיצויים על נזקי גוף

 :סימן ב
תשלומים תכופים

סימן ג': 
שונות 

פרק ג
 קרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים

פרק ד
הוראות שונות

לימוד של חוק מתחיל בראש ובראשונה על ידי לימוד תוכן העניינים 
לכותרות  לב  בשימת  (ה"שלד"),  החוק  מבנה  לימוד  החוק.  של 
הפרקים והסימנים, מאפשרת לנבחן להתבונן בחוק במבט ממעוף 

הציפור, וכך לבסס התמצאות בחוק בצורה טובה יותר. 
לסעיפים  להגיע  מצליחים  זו,  בשיטה  שעובדים  שנבחנים  הוכח 

השונים בבחינה בצורה מהירה יותר.
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המפתח לביסוס התמצאות בחוקים 

המהותיים הוא בלימוד תוכן העניינים 
של כל חוק 



נבחנים שמתמקדים בחומר הליבה ומגיעים בו לרמת שליטה גבוהה 
(85% לפחות) קוטפים בקלות 25 נקודות בפרק הדיוני. 

מה ההסבר לכך?
במועדים  אזוטריות.  ולשאלות  ליבה  לשאלות  נחלק  הדיוני  הפרק 
והעובדה  קצה,  לשאלות  הפכו  האזוטריות  השאלות  האחרונים 
הבחינה  בשעת  לו  מסייעת  לא  סוגיות  אותן  את  למד  שנבחן 

בהתמודדות עם אותן שאלות. 

למעשה, נבחן שקרא את כל החומר הדיוני ונבחן שהתמקד מראש 
שאלות  עם  בהתמודדות  מצב  באותו  נמצאים  הליבה,  בחומר 
שהתמקד  נבחן  הליבה.  בשאלות  הוא  ביניהם  ההבדל  אזוטריות. 
מראש בחומר הליבה מתמודד בקלות עם אותן שאלות. לעומת זאת, 
נבחן שבחר לקרוא את כל החומר הדיוני חווה עומס ובלבול, ולעתים 

לא שולט אפילו בסוגיות הבסיסיות ביותר.

יותר  במבחן התוצאה נבחן שהתמקד בחומר הליבה מקבל ציון גבוה 
בפרק הדיוני לעומת נבחן שלמד את כל החומר.

קורסי הוידיאו הדיוניים של המאמנת 
הליבה  בחומר  הנבחן  את  ממקדים 
של  מינימום  לקטוף  לו  ומאפשרים 

25 נקודות בפרק הדיוני.
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המפתח להצלחה בפרק הדיוני 

הוא דווקא מיקוד
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פתירת שאלות על גבי נייר מחייבת את הנבחן להיות אקטיבי, לנהל 
שיח ער עם השאלה, לפרוק את הידע שיש ברשותו באמצעות כתיבה, 
האמת  בחינת  ברשותו.  שיש  הידע  את  למקסם  התוצאה  ובמבחן 

נפתרת באופן זה כך שאין שום היגיון לפתור שאלות בדרך אחרת.

שאלות רב ברירה 
פותרים על גבי נייר ולא דרך מסך



עם תחילת הלימוד נבחנים מוצאים את עצמם במרדף אחרי ציונים, 
וחוששים לטעות בשאלות. ציון מתחת לתקן מוריד את הביטחון של 

הנבחן וגורם לו להטיל ספק ביכולת שלו לעבור את הבחינה. 
אפשר להציע לך זווית ראייה חדשה?

ידי תרגול.  ועל  ידי חשיפה לחומר הלימוד  הבניית שליטה נוצרת על 
משמעות הדבר היא שתרגול בשלב הראשוני לא בוחן את רמת הידע 
של הנבחן באותו נושא, אלא מהווה חלק משלב הלימוד של הנושא. 
השינוי התפיסתי הנדרש הוא שרק בסיום התרגול סיימנו ללמוד את 
הנושא, ולכן אם קיבלנו ציון מתחת לתקן כל שזה אומר הוא שלתרגול 

היה משקל גדול יותר בתהליך הבניית השליטה באותו נושא.  
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שנו את הגישה - 

הציונים בתחילת הדרך לא חשובים

חשיפה 
לידע 

הבניית תרגול  
שליטה = +



הכלי היעיל ביותר לתחקור טעות בשאלה הוא לתעד במילים שלכם 
את רכיב הידע שלא שלטתם בו באותה סוגיה. נהלו לשם כך מחברת 
ייעודית בחלוקה לנושאים השונים, ותעדו כל רכיב ידע כזה בשורה 

אחת במילים שלכם. 
עצם פעולת הכתיבה מסייעת להפנמת הטעות ומקטינה משמעותית 
את הסיכוי לטעות חוזרת באותה סוגיה. אנחנו קוראים למחברת הזו 
במאמנת "מחברת ההצלחות" משום שהיא מבטיחה שבפעם הבאה 

שנישאל על הסוגייה היא תהפוך להצלחה. 
אז הרשו לעצמכם לטעות בשאלות - כל טעות היא מתנה!
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תעדו את הטעויות שלכם

במחברת ייעודית



ונשמעים כאילו מישהו כפה עליהם לגשת  נבחנים רבים מתנהגים 
לבחינה. אז בואו נעשה רגע סדר. אתם בוחרים לגשת לבחינה הזו, 
ויש הרבה אנשים שהיו רוצים את האפשרות לגשת לבחינה והיא לא 

קיימת עבורם ממגוון סיבות. 
נפלה  שהיא  כיף  ואיזה  לשכה  לבחינת  ללמוד  זכות  זאת  כן,  אז 
בחלקכם. אז קומו כל בוקר ותגידו תודה על כך! להיות בהודיה מזמן 

רק דברים טובים. סמכו עלינו 

9
היו בהודיה - 

זאת זכות ללמוד לבחינת הלשכה



 ____ שביום  כיף  איזה  המשפט:  את  נייר  גבי  על  היום  עוד  כתבו 
(תאריך הבחינה כולל השנה) אני עובר את הבחינה והופך לעו"ד __ 
(עם שמכם המלא). תלו את הנייר בסמוך לסביבת הלימוד שלכם, או 
לכם  שיאפשר  אחר  מקום  בכל  או  באמבטיה,  המראה  גבי  על 
אם  מציאות!  יוצרת  מחשבה  ביום.  פעמים  מספר  לפתק  להיחשף 

אנחנו יכולים לחלום על זה, אנחנו גם יכולים לעשות את זה!
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צרו את המציאות של מעבר הבחינה 

עוד לפני הבחינה



קורסי הוידאו של המאמנת
לחבילות רכישה מרוכזות לחצו כאן 

ניסוח משפטי דיני חדלות פירעון דיני נזיקין

הוצאה לפועל דיני ראיות מיומנויות למידה ויישום

אתיקה מקצועית דיני חוזים וחיובים דיני חברות

מערכת בתי המשפט סדר דין אזרחידיני מעצרים

דיני קנייןסדר דין פלילי

מיסוי מקרקעיןדיני עבודהדיני משפחה

דרכי ענישה



הערכה כוללת את ספר התרגול לפרק הדיוני, ספר התרגול לפרק 
המהותי וספר הבחינות (לרבות קבצי חקיקה ייעודיים לכל פרק מהותי 

בבחינת אמת). 
על  ומבוססים  הוידאו,  בקורסי  הצפייה  את  משלימים  התרגול  ספרי 

.TWIST & LEARN - שיטת התרגול המקורית של המאמנת, שיטת ה
ספרי התרגול, הכוללים כ-2,000 שאלות, משלבים שאלות מקוריות 
ששודרגו  אמת  שאלות  לצד  גבוהה,  קושי  בדרגת  המאמנת  של 
פתרונות  בקבצי  מלווים  והם  העכשווית,  הבחינות  לרוח  והותאמו 

דיגיטליים מפורטים ומלמדים.
חוק  כל  המהותי.  לפרק  חקיקה  בקבצי  מלווה  התרגול  ספרי  ערכת 
את  לבסס  לכם  שיסייע  פרטי  עניינים  תוכן  כולל  החקיקה  בקובץ 

ההתמצאות בחוק ביתר קלות. 

ערכת ספרי התרגול 
וקבצי החקיקה



רוצים לשמוע עוד?

054-9562636
hameamenet.co.il

https://www.instagram.com/hameamenet/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-1816323335070164/
https://hameamenet.co.il/
https://api.whatsapp.com/message/2UMSD34ISL65J1

