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 אלו הזוחה תא רפה רמתיא .ח"ש ןוילימל הרומתב ותריד תא ןציל רוכמל הזוחב בייחתה רמתיא.1
 רכמ ,הזוחה לוטיב רחאל דימ .לטוב הזוחהו הפסכ תא הל ריזחה ךכ לשבו ,ןציל סכה תא רסמ
 .קושב הייוושכ ,ח"ש יצחו ןוילימ תרומת ךורבל ותריד תא רמתיא

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ןוילימ יצח הבוגב יוציפל תיאכז היהת איה ,הזוחה תרפהמ האצותכ קז הל םרג יכ חיכות ןצי םא קר.א
 .ח"ש

 יצחו ןוילימ הבוגב יוציפל תיאכז היהת איה ,הזוחה תרפהמ האצותכ קז הל םרג יכ חיכות ןצי םא.ב
 .ח"ש

 יצחו ןוילימ הבוגב יוציפל תיאכז איהו ,הזוחה תרפהמ האצותכ קז הל םרג יכ חיכוהל תשרד היא ןצי.ג
 .ח"ש

 ןוילימ יצח הבוגב יוציפל תיאכז איהו ,הזוחה תרפהמ האצותכ קז הל םרג יכ חיכוהל תשרד היא ןצי.ד
 .ח"ש

 יש ידי-לע םתח הזוחה .םתורל התריד תא רוכמת רומ ויפל ,הזוח םהייב ותרכ םתורו רומ.2
 .ןיעקרקמה יסקפב המשר אל הקסיעה ךא ,םידדצה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .האולמב המלשוה הקסיעה.א
.הקסיע תושעל תובייחתה רדגב היה הקסיעה.ב
 .הרקיעמ תלטובמ םושירב הרמג היאש ןיעקרקמב הקסיע.ג
 .םושיר הועט היא הקסיעה יכ םהייב ומיכסה םידדצהש ךכל ףופכב ,האולמב המלשוה הקסיעה.ד

 .םייתש לש הפוקתל ןדיע לש ותריד תא רוכשת הד יכ ,הפ-לעב ,םהייב ומכיס ןדיעו הד.3

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.בתכב ךמסמ הועט ןיעקרקמב הקסיע ןכש ,ןדיעל הד ןיב םוכיסל ףקות ןיא.א
 לע הלוע היאש תוריכש תקסיע לש הז הרקמב ךכ אל ךא ,בתכב ךמסמ הועט ןיעקרקמב הקסיע ,ללככ.ב

 .םיש שמח לש הפוקת
.הפ-לעב תוריכש תקסיע תושעל בייחתהל דימת ןתי.ג
 תואקסיעב אלו רכמ גוסמ תואקסיע לש הרקמב קר ךא ,הפ-לעב ןיעקרקמב הקסיע תושעל בייחתהל ןתי.ד

 .תוריכש גוסמ

 הזוח תכירעל דעומ עבק םג וב ,ביבא לתב הריד תריכמל "םירבד ןורכז" םתח הא ןיבל ןולא ןיב.4
 ךסב המדקמ האל ןולא ריבעה "םירבדה ןורכז" לע םידדצה תמיתח םע דימ .םיישה ןיב יפוס

 .ח"ש20,000

 ?יפוסה הזוחה תכירע םרט בייחמ הזוחל בשחיהל לוכי "םירבדה ןורכז" םאה

 .דיתעב רכמ הזוח לע ומתחיש ועבק םידדצה םא ,אל.א
."םירבדה ןורכז" תכירע דמעמב ןיד יכרוע ידי לע םיגצוימ ויה אל םידדצה םא ,אל.ב
.ןיעקרקמה קוחו יללכ םיזוחה קוח ,טפשמה תיב תקיספ חוכמ ,ןכ.ג
 .בייחמ הזוחכ בשחיהל לוכי ויא םלועל םירבד ןורכז ,אל.ד
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 הקסיעהו רכומה דצמ רפוה םותחה םכסהה .המח לש הכוויתב שרגמ תשיכרל םכסה לע םתח ירמע.5
 .הלטוב

 דצמ הרפהה תורמל הל םלשל בייחתהש ךוויתה ימד תא תכוותמה המחל םלשל ירמע לע םאה
 ?רכומה

.לעופל האצי אל ףוסבל הקסיעהש ןוויכמ ,אל.א
 .בייחתה םהל םיירוקמה ךוויתה ימדמ50% קר םלשל ירמע לע ,אל.ב
 .םכסהב וקלח תא םייקש ,ירמעמ ךווית ימד םיעיגמ אל המחל.ג
.המיע ומתחש ךוויתה יתוריש ימכסהל םאתהב הלמעל תיאכז המח.ד

 יתוריש םכסהב ,ןיעקרקמב תכוותמ ,ןח םע רשקתה אוה ךכ ךרוצל .ותריד תא רוכמל טילחה ביבא.6
 הלעפ ןחש תורמל .ןידכ ומתח תוידעלבה תפוקתו םכסהה .םוי60 לש תוידעלב תפוקת םע ךווית
 וא החחוש אלש ,הרוא ידי-לע תוידעלבה תפוקת ךלהמב השכר איה ,ןידב שרדכ הרידה קווישל
םלועמ ןח םע השגפ. 

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ימדל תיאכז היא ןכלו התועצמאב אלש הרכמ הרידה ירהש ,הקסיעב "ליעיה םרוגה" התייה אל ןח.א
 .ביבאמ ךווית

 ימדל תיאכז איה ןכלו הקסיעב "ליעיה םרוגה" התייה ןחש הקזחו תוידעלבה תפוקתב הרכמ הרידה.ב
 .ביבאמ ךווית

 ךווית ימדל תיאכז ןח היהת ,ןח הטקש קווישה תולועפמ הרידה תריכמ לע עדו הרואלש חכוי םא קר.ג
 .ביבאמ

 ךווית ימדל תיאכז היא ןח ןכלו ,תלטובמו הלטב תרחא העיבק לכו ,םוי30-ל תלבגומ תוידעלב תפוקת.ד
 .ביבאמ

?תכשמ הרבח יהמ.7

 .םיוכיש /םיפתושמ םיתב לוהיל הרבח.א
.יויבהו ןוכישה דרשמ רובע םירוגמ יתב תייבל הרבח.ב
.ן"לד קווישל הרבחכ תורבחה םשר ימושירב העיפומה מ"עב הרבח.ג
 .וב םיריידה תא תכשמו ןייבה תא הובה הרבח.ד

?"הלקה" חומה תא רתויב הוכה הרוצב ראתמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא.8

.תיסחי לק לקשמ ילעב םלג ירמוחב שומיש השועה הייב תרוצ.א
.הייבה םוקמב הלחה תיכותה תוארוהמ לק יוישב הייב.ב
.זרוזמ רתיה– וייה ,תושרה ימרוגמ ימשר רושיא לביק םרטב דוע ,לקמ ןפואב קסע לעבל ןתיה ןוישיר.ג
 םיעודי ויה סכב םימגפה יכ חיכוה םא ,ןכרצל יוליגה תבוח תא רפה רשא ,קסוע לש ושועב הלקה.ד

 .ןכרצל

 .היתומולח תריד תא אוצמל הל עייסיש ידכ ,ןיעקרקמב ךוותמ ,ירמע לש ויתוריש תא הרכש רומ.9
 ויצמאמ .הרובע תמלשומה הרידה תא רומל אוצמל הרטמב ףרה אלל ירמע לעפ םייתשמ רתוי
-ב יכ רומ התליג ,התעתפהל.הריד רומ התק13.4.2016 םויבו ,ירפ ףוסבל ואש ירמע לש םיברה

 .תיתש הרגא םולשת-יא לשב ירמע לש ךוויתה ןוישיר ףקות גפ1.4.2016

?ךווית ימד ירמעל םלשל תביוחמ רומ םאה

.ףקותב ןוישיר רדעיהב ךווית ימדל תואכז ןיא ;אל.א
.ןידכ ןוישירב קיזחה הב הפוקתל סחיב קר- וייה ,םייסחי ךווית ימד ירמעל םלשל תביוחמ רומ.ב
 לש ימז בצמ ןיבל ןוישירל תואכז רדעיה ןיב החבה תושעל שיו הקסיעב "ליעיה םרוגה" היה ירמע ,ןכ.ג

 .דבלב הרגא םולשת-יא תמחמ ןוישירל ףקות רדעיה
.םייוציפ שורדלו תויגה תבוח תרפה לש העטב ירמע תא עובתל לכות ןכמ-רחאל ךא ,ןכ.ד
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 .הריד תריכמ ךרוצל הלועפ םהייב ףתשל הפ-לעב ומכיס רשא ןיעקרקמב םיכוותמ םיה ןתמו הח.10
 האצמ הח .םהייב הווש ןפואב וקלוחי הרידה תריכממ ולבקתיש ךוויתה ימד יכ ומכיס םיישה
 תברסמ הח וליאו ךוויתה ימדב וקלח תא שרוד ןתמ ,תעכ .ךוויתה ימד תא התבגו הרידל םישכור
 .ךכל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ,ךכשמ .ףקת אוה ןיא הפ-לעב ךרעשמו ,בתכב ךרעיהל בייח ןיעקרקמב םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש םכסה.א
 .ךוויתה ימדמ קלח לבקל יאכז ויא ןתמ

 ףופכ ופקות ךא ,הפ-לעב ןהו בתכב ןה אהיש לוכי ןיעקרקמב םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש םכסה.ב
 וז הקסיעב םידדצהש החהב ,ךכשמ .הלועפה ףותיש לש ומויק םצעל הוקהו רכומה לש םתמכסהל
 .ךוויתה ימדב וקלחל ןתמ יאכז ,החל ןתמ ןיב הלועפה ףותישל ומיכסה

 םכסה ךרע ןכא יכ חכויש לככו בתכב ךרעיי ןיעקרקמב םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש םכסה יכ חרכה ןיא.ג
 .ךוויתה ימדב וקלח תא לבקל ןתמ יאכז ,הפ-לעב

 החו ליאוה ,םלוא .ךוויתה ימדמ קלח לבקל ןתמ יאכז ,ןתמל הח ןיב הלועפה ףותיש םכסה רואל.ד
 אלש תוכז לע הדימע איה ךוויתה ימדמ50% לבקל ןתמ לש ותשירד ,הקסיעב ליעיה םרוגה התוויה
 .25% לש תתחפומ הלמע ול העיגמו ,בל-םותב

?שרגמב םהמ דחא לכ לש ותולעב קלחתת דציכ .הווקת חתפב שרגמ לע תולעבב םיפתוש ריפואו ידע.11

.שרגמה חטשמ יצח ולדוגש רדגומ חטשב תולעב דחא לכל.א
.ולוכ שרגמה לע תולעבב וקלח יפל ולדוגש םיוסמ חטשב תולעב דחא לכל.ב
.תולעבב וקלח יפל שרגמבש רתאו רתא לכב תטשפתמ םהמ דחא לכ לש תולעבה.ג
.םהייב שארמ םוכיס יפ לע קר םיישה ןיב קלחתת תולעבה.ד

 התיב תא התב רשאכ ןכלו ,םיבחרמ תבהוא היליט .םירוגמל דעוימה שרגמ לש םילעב איה היליט.12
 יכ הל רשיב רוכבה הב ,תעכ .תימוקמה הדעווה ידי-לע הייבל רתוה רשא חטשה לכ תא הלצי איה
 .ףסו רדח הידכל תובל תייועמ תשגרה היליט .םימואת תדלל הדיתע ותשיא

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.הייבל רתומה חטשה תא לידגהל הל ריתת וזש תמ-לע תיזוחמה הדעוול תופל היליט לע.א
 .הייבל רתומה חטשה תא לידגהל הל ריתת וזש תמ-לע תימוקמה הדעוול תופל היליט לע.ב
 .הייבל רתומה חטשה תא לידגהל הל ריתת וזש תמ-לע לארשי יעקרקמ תושרל תופל היליט לע.ג
.הייבל רתומה חטשה תא לידגהל בצמ םושב הלוכי היא היליט.ד

 תואצוההו תולמעה ימולשת לכ תא הל ריבעת לבע יכ תשרוד הד .תילבקה הדמ הריד השכר לבע.13
 .לבע לש היפסכ תחטבהב תוכורכה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .הד לע םילח לבע לש היפסכ תחטבהב תוכורכה תואצוההו תולמעה ימולשת.א
 .לבע לע םילח לבע לש היפסכ תחטבהב תוכורכה תואצוההו תולמעה ימולשת.ב
 .הוולמה יאקבה דיגאתה לע םילח לבע לש היפסכ תחטבהב תוכורכה תואצוההו תולמעה ימולשת.ג
 לבקת אל לבע םא ,םלוא .לבע לע םילח לבע לש היפסכ תחטבהב תוכורכה תואצוההו תולמעה ימולשת.ד

 .הלא םימולשת לע םג ,רתיה ןיב ,לבע תא תוצפל הד לע אהי התריד תא
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 הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףריצ אל איג .ןלבקה איגמ "לדגמ" טקיורפב הריד השכר ילג.14
 .שומישו

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.תרחא םכוס םא אלא ,שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףרצל תיקוח הבוח איג לע ןיא.א
 והוארי ,ןכ השע אלשמ .שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףרצל תיקוח הבוח תלטומ איג לע.ב

 םידדצה ועבקש תוכיאב אוה טרפמב טרפל היה ךירצש רבד לכשכ ילגל הרידה תא רוסמל בייחתהש ימכ
 .רכמה הזוחב םהייב

 והוארי ,ןכ השע אלשמ .שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףרצל תיקוח הבוח תלטומ איג לע.ג
 בשחתהב הריבס תוכיאב אוה טרפמב טרפל היה ךירצש רבד לכשכ ילגל הרידה תא רוסמל בייחתהש ימכ
 .ןייעה תוביסב

 והוארי ,ןכ השע אלשמ .שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףרצל תיקוח הבוח תלטומ איג לע.ד
 בשחתהב ההובג תוכיאב אוה טרפמב טרפל היה ךירצש רבד לכשכ ילגל הרידה תא רוסמל בייחתהש ימכ
 .ןייעה תוביסב

 יעקרקמ תושר לש עקרק לע חותיפ הילצרהב תודיחי2-ל םוד לש שרגמ םייתש יפל שכר ילא.15
 ילא םליש הייקהמ קלחכ .ח"ש8,000,000 לש ריחמב ךוותמ תועצמאב התשע השיכרה .לארשי
 .לארשי יעקרקמ תושרל עקרקה לע ןוויה ימד
 .יתחפשמ וד תיב דחיב וביש ידכ ןד ויחאל שרגמהמ תיצחמ רוכמל ילא טילחה םויכ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.המכסה ימד םלשל וכרטצי ןדו ילא.א
 .המכסה ימד ומלושי אל ,ןווהמ שרגמהש ןוויכמ.ב
 .שרגמה תיצחמ לע דחא לכ ,המכסה ימדו ןוויה ימד ומלשי ןדו ילא.ג
 .המכסהה ימדמ תיצחמ קר ומלשי ןדו ילא.ד

 ילעב רתי .תפתושמה רצחה תקוזחת תויולעב ףתתשהל ברסמ ,ףתושמ תיבב הריד לעב ,רתיבא.16
 תיטפשמ האכרע וזיאל םיעדוי םיא ךא ,ובוריס לשב ,רתיבא דג העיבת שיגהל וטילחה תורידה
 .ךוסכסב עירכתש ידכ תופל םהילע

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל ךמסומה ,יזוחמה טפשמה תיבל העיבת שיגהל תורידה ילעב לע.א
   .םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל ךמסומה ,לעופל האצוהה םשרל העיבת שיגהל תורידה ילעב לע.ב
 םאתהב םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל תכמסומה תימוקמה תושרל העיבת שיגהל תורידה ילעב לע.ג

 .םוקמה לע הלחה תימוקמה ראתימה תיכותל
.םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל ךמסומה ןיעקרקמה לע חקפמל העיבת שיגהל תורידה ילעב לע.ד

 טילחה טפשמה תיב .םייטקה םהידלי יש םע ןמרבליז גוזה יב םיררוגתמ םירדח השולש תרידב.17
 .התריכמ י"ע תאזו ,תפתושמה םתרידב תופתושה קוריפ לע

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 גוז יב לש םירוגמל תשמשמה הריד לש תופתוש קרפל ךמסומ ויאש רחאמ ,היוגש טפשמה תיב תטלחה.א
 .התריכמ לש ךרדב

 יאת לכ אלל ריחמב הברמל הרכומלו גוז יב םיררוגתמ הב הריד לש תופתוש קרפל ךמסומ טפשמה תיב.ב
ףסו. 

 ימרוג רושיאב קר גוזה יב םיררוגתמ הב הריד לש תופתוש קוריפ לע טילחהל ךמסומ טפשמה תיב.ג
 .םיכמסומה החוורה

 םיאתמה רחא םירוגמ רדסה תאיצמל ףופכב גוזה יב לש תופתוש קוריפ לע טילחהל ךמסומ טפשמה תיב.ד
 .םהב קיזחמה גוזה ןבלו םהידליל
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 .םיברה ויתוחוקלל זירזו ליעי תוריש קיעהל חילצמ ויא יכ תעדל חכו ,ךמסומ ןיעקרקמ ךוותמ ,ןור.18
 תועצמאב תיעוצקמה ותוליעפ תא ביחרהל ןור טילחה ודרשמ לא תויפה סמוע םע דדומתהל ידכ
.ךוויתה תולועפב ול ועייסיש םידבוע השולש וקסעוי הב ןיעקרקמ ךוויתל הרבח תמקה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ןוישיר הרבחל שי םא אלא ,ותולעבב הרבח תועצמאב ךווית יתוריש קיעהל תיקוח תורשפא ןיא ןורל.א
 .ךווית

.םידבוע העברא תוחפל םיקסעומ הרבחבש דבלבו ךווית תרבח תועצמאב ךווית יתוריש קיעהל ןתי.ב
 קוסעל ןוישיר ילעב םיא םא םג ,הרבחב םידבועה לכ ידי לע הרבח תועצמאב ךווית יתוריש קיעהל ןתי.ג

 .ךווית ןוישירב קיזחמ ןורש דבלבו םוחתב
 םיקיזחמה םידבוע ידי לע קר השעית ךוויתה תלועפש דבלבו ,הרבח תועצמאב ךווית יתוריש קיעהל ןתי.ד

 .ךווית ןוישירב

19.וי תא המיתחה ,תכמסומ ןיעקרקמ תכוותמ ,הציועמה ,תייימזה לע ,התריד תא רוכמל תת 
 תולועפ תא העציב הצי .המזהה םוימ םישדוח4 לש הפוקתל תוידעלב ספוט לעו ךווית יתוריש
 תיוי ידי לע תורישי הרידה הרכמ םימי השימח רחאל רבכ םלואו ,קוחב ןתרדגהכ הרידה קוויש
.הצי לש ךוויתה יתורישב רזע אלש ,יאמצע שכורל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ףוסבל שכרש הוקה תאיצמב ליעיה םרוגה התייה אלש רחאמ ,תיוימ ךווית ימד לבקל תיאכז היא הצי.א
 .תיוי לש התריד תא

 דעו תיוי לש התריד קוויש תליחת םוימ םימי5 קר ופלחש רחאמ ךווית ימד לבקל תיאכז היא הצי.ב
 .התריכמל

 .הקסיעל םידדצה ישמ ךווית ימד לבקל תיאכז הצי.ג
.םייתשה ןיב םתחש תוידעלבה םכסהל םאתהב תיוימ ךוויתה ימד תא לבקל תיאכז הצי.ד

 קוחב ותרדגהכ "תולבגומ םע םדא" רדגומו םילגלג אסיכב דייתמ ,ףתושמ תיבב הריד לעב ,רימע.20
 הסיכה תוגרדמ לוטיב :ןייבב תומאתה יתש עצבל שקבמ רימע .תולבגומ םע םישאל תויוכז ןויווש
 תורידה ילעבמ דחא קר .ןחטשב תווש תוריד8 שי ןייבב .ףתושמה תיבל הסיכה חתפ תבחרהו

.רימע ידי לע תושקובמה תומאתהה יתש עוציבל דגתמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.ףתושמה תיבב םירחאה תורידה ילעב תמכסה ןועט ויא רימע ידי לע תושקובמה תומאתהה עוציב.א
.ףתושמה תיבב תורידה ילעב בור תמכסה ןועט רימע ידי לע תושקובמה תומאתהה עוציב.ב
 ןמ םיזוחא םישיש םתולעבבש תורידה ילעב תמכסה ןועט רימע ידי לע תושקובמה תומאתהה עוציב.ג

 .ףתושמה תיבב תורידה
 תיבב תורידה ילעב לכ תמכסה תשרדש רחאמ ודי לע תושקובמה תומאתהה תא עצבל לכוי אל רימע.ד

 .ךכ םשל ףתושמה

 ררוגתמה וכש ,יכדרמ תבוטל סכה יבגל המידק תוכז םשר ,עקרק דומצ תיב לש םילעב ויהש ,ןורי.21
 אלל ,ןתוהי ובל ,הרומת אלל ,ותולעבבש סכה תא ןורי ריבעה ןכמ רחאל השכ .וילא תודימצב
 .יכדרמל הליחת םתוא עיצהש

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.יכדרמל הליחת םתוא עיצה אלש רחאמ ,ןתוהיל סכה תא ריבעהל יאכז היה אל ןורי.א
 לע הלח היא המידקתוכז לעבל ןיעקרקמ עיצהל הבוחהש רחאמ ,ןתוהיל סכה תא ריבעהל יאכז ןורי.ב

 .הרומת אלל הרבעה
 .המידקה תוכז תא תלטבמ הרומת אלל הרבעהש רחאמ ,ןתוהיל סכה תא ריבעהל יאכז ןורי.ג
 בורק וא גוז תב/ןב תבוטל קר םושרל ןתי המידק תוכזש רחאמ ,ןתוהיל סכה תא ריבעהל יאכז ןורי.ד

 .ןכש תבוטל אלו הושאר הגרדמ החפשמ
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 האיצוה לכימ .לכימל )"ובאט"( ןיעקרקמה םושיר תכשלב המושרה התריד תא רוכמל הטילחה לעי.22
יחבהו הרידה לש ובאט חסיא אוה יכ הקת רבדב הרעה ללוכ ופ לכימ .םכסומ ןוהלאשו לעיל הת 
 יכו םכסומ ןוקת לע םהייב ומיכסה אל תורידה ילעב יכ לכימל הריבסה לעי .רבדה תועמשמל התוא
 םהיתובוחו םהיתויוכז תאו תורידה ילעב ןיב םיסחיה תא רידסמה ,יוצמה ןוקתה לח ןייבה לע
.ףתושמה תיבל רשקב

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ימדכ תיבה דעוול םימלושמה םימוכסה תא קר רידסמ יוצמה ןוקתהש רחאמ ,ןוכ ויא לעי לש רבסהה.א
 .הקזחא

 םיייע עבוקה םכסומ ןוקת ןהו יוצמה ןוקתה ןה לוחי ןייבה לעש ןכתיי– ןוכ ויא לעי לש רבסהה.ב
 .תורידה ילעב לש תויייקה םהיתויוכזל םיעגוה םייתוהמ

 ןתוה יוצמה ןוקתה לוחי ,םכסומ ןוקת ועבק אל תורידה ילעב וב ןייבבש רחאמ ,ןוכ לעי לש רבסהה.ג
 .ןייבב ףתושמה שוכרה תקזחאלו תורידה ילעב ןיב םיסחיה תכרעמל םיעגוה םיאשול העמ

.םיפתושמה םיתבה לע חקפמה ידי לע המתמה תיבה דעו ידיב יוצמ ןוקתה– ןוכ ויא לעי לש רבסהה.ד

 רבדב עדימ לבקל שקבמ אוה ךכ םשלו ןורמושו הדוהי רוזאב ןיעקרקמ סכ תשיכרב ןייעתמ םהרבא.23
 .סכב תויייקה תויוכזה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.)"ובאט"( תיטוולרה ןיעקרקמה םושיר תכשלב ןיעקרקמה םשרל תופל ךירצ םהרבא.א
 .ןורמושו הדוהיב םייוצמה ןיעקרקמ לש תויייקה תויוכזה רבדב עדימ לבקל ןתי אל.ב
 ןיעקרקמה םושיר ידרשמל וא ןורמושו הדוהי רוזאב שוטהו יתלשממה שוכרה לע הוממל הפי םהרבא.ג

 .סכה םושיר תכהו קווישב תקסועה תכשמה הרבחה לא וא ,יחרזאה להימב
.םילשוריב לארשי יעקרקמ תושר ידרשמל הפי םהרבא.ד

7 .ףתושמה שוכרב הווש קלח תחא לכלו ןחטשב תוהז תוריד10 תומייק ןורשה דוהב ףתושמ תיבב.24
 תוריד ילעב השולש .38 א"מת תרגסמב שדחמ ומיקהלו ןייבה תא סורהל םיייועמ תוריד ילעב
 )70%( םייקה בורה יכ תורידה ילעבל העידוה ףתושמה תיבה תוגיצ .תעצומה תיכותל םידגתמ
.ךרדל תאצל הלוכי תיכותהש עובקל ידכ קיפסמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמה ןמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 לע הטלחה תלבק םשל הקיפסמ10 ךותמ תוריד ילעב7 לש םתמכסה- תקדוצ ףתושמה תיבה תוגיצ.א
 .םולשה טפשמ תיבמ רושיא תלבקל ףופכב ,קוזיחה תיכותל םאתהב שדחמ ותמקהו םייק ןייב תסירה

 שדחמ ותמקהו םייק ןייב תסירה התרטמש ףתושמה שוכרב הדובע עוציב- העוט ףתושמה תיבה תוגיצ.ב
 לש המכסה רדעיהב םלואו ןייבב תורידה ילעב לכ לש שארמ המכסה הועט ,קוזיחה תיכותל םאתהב
 רושיאל ןיעקרקמה לע חקפמל תופל רומאה ףתושמה תיבב תוריד ילעב8 םיאשר תורידה ילעב לכ
 .תיכותה

 תיכות תרגסמב ןייב תסירה לע הטלחה לבקל םילוכי אל תורידה ילעב- העוט ףתושמה תיבה תוגיצ.ג
 .וסרוהל ילבמ םייק ןייב קזחל קר ןתי38 א"מת תיכות תרגסמבש רחאמ ,קוזיחה

 .ףתושמה שוכרהו תורידה ילעבמ2/3 לש בור קיפסמ ,תקדוצ ףתושמה תיבה תוגיצ.ד

 םיקי אוהש ידכ ,םימחר לאומש רמ ןייבה ןלבקל ורכומל ןייועמה דבלב דחא שרגמ לעב אוה השמ.25
.מ"עמב תבייח היא הקסיעה וירבדלו ,רחסמ תמוקו תוריד תיב וילע

?רתייב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.מ"עמב תבייח הקסיעה.א
.םידרשמ ןייב שרגמה לע הבי םימחר ןלבקה םא קר ,מ"עמב תבייח הקסיעה.ב
.םירוגמל ןייב הבי םימחר ןלבקה םא קר מ"עמב תבייח הקסיעה.ג
.ןיעקרקמ תקסיעב מ"עמ םולשת תבוח ןיא.ד
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