
םיטפשמה דרשמ

ןיעקרקמב םיכוותמה םשר

1 הסריג

2017 ביבא דעומ

26.4.2017

:ןחבל תוארוה

!החלצהב

.יצחו העש- היחבה ךשמ.1

:שומישב רתומ רזע רמוח.2

 תמשר י"ע היחבב ןתיה– תוקתו םיקוח ןיעקרקמב םיכוותמ ייד .א

 .היחבה םויסב וריזחהל שיו םיכוותמה

.תיורטקלא תיולימ וא ןולימ .ב

."ןחבל תובושתה ףד" תא ררוחל וא קודיה תוכמב קדהל ,לפקל ןיא.3

.תודוק60- רבוע ןויצ.4

 רמוחל םאתהב רתויב הוכהו הבוטה הבושתה תא רוחבל ךילע הלאש לכב.5

.םיאתמה םוקמבXןומיס ידי-לע "ןחבלתובושת ףד"ב המסלו היחבה

.הבושתה תליספל םורגי תובושת יתש ןומיס.6

 תאX-ב ןמסל ךילע.דבלב רוחש/לוחכ טעב שמתשהל שי תובושתה ףדב.7

 ,תמיס רבכש הבושת תושל ךוצרב םא .תרחבש הבושתל םיאתמה םוקמה

 ןמסלו ,רוחש/לוחכ עבצב עובירה לכ יולימ ידי-לע הבושתה תא קוחמל ךילע

 עובירה תא בוש אלמל ךילע ,ךתעד תא תייש םא .השדחה הבושתה תאX-ב

.תרחבש השדחה הבושתה תא םיעובירה תרוש דצב בותכלו רוחש/לוחכ טעב

0001 רפסמ ןולאש-26-04-201700:00- ןיעקרקמב םיכוותמה םשר

1/10



0001 רפסמ ןולאש-26-04-201700:00- ןיעקרקמב םיכוותמה םשר

2/10



 רפסמ .ףתושמ תיבב םירדח4 תב םירוגמ תריד ורובע אוצמל השקבב ךוותמה השמלא הפ ןבואר.1
 .םירדח4 תב היה רשא ותרידל שכור אצמי יכ השקבב ךוותמה השמל ןועמש הפ ןכמ רחאל םימי

 היש ירדח יש( םירדח3 תב התייה איה ,ןלבקהמ התוא שכר אוה רשאכ יכ השמ יפב ןייצ ןועמש
 הייב רתיה אלל ףסו רדח הרידל ףיסוה ףא אוה ,הרידב השעש ידוסי ץופיש תרגסמב יכו )ןולסו
 הז ןות תולגל אלש השממ שקבמ ןועמש .ןולסו היש ירדח3 הרידה תללוכ תעכ ,ןכ לע .ןידכ
 .םיילאיצטופ םישכורל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 יפכ ,רחא ילאיצטופ שכור לכל וא/ו ןבוארל הז טרפ הלגי אל השמ ,השמ לע הלחה תוידוסה תבוח רואל.א
 .ןועמש ידי לע שקבתש

 תולגל השמ תא תבייחמ ,םירחא םיילאיצטופ םישכור יפלכ וא/ו ןבואר יפלכ השמל שיש תומאה תבוח.ב
 .ןועמש לש ותשקבל רשק לכ ילבמ םישכורל הז טרפ

 ןיאו הצרו האר ןבוארש המ הזו םירדח4 תב היה םויכ הרידה ןכש ,ןבוארל הז ןות תולגל ךירצ אל השמ.ג
 .הרידה הבחרוה דציכ וא ןלבקהמ השיכרה תעב הרידל ויה םירדח המכ יטוולר הז

 שכור לכל הז ןייע יוליג תבוח וילע הלח יכו ותשקב תא לבקל לוכי ויא יכ ןועמשל ריבסי השמ.ד
 ומצע לע לבקל םיכסי אל ,תוידוסב הז ןות ריאשהל ןיא יכ ןועמש תא עכשל חילצי אלש לככו ילאיצטופ
   .הרידה תריכמב לופיטה תא

 ,ןייבב תחא הריד לש הילעב ,והילא רמ .תוילעמ יתש וקתוה הילצרהב תוריד28 ובש ףתושמ תיבב.2
 תילעמ"כ תבשה ךלהמב לעפות תילעמהש ךכ ,"תבש דוקיפ ןוגמ" ןקתוי תוילעמה תחאב יכ שרוד

 םימיכסמ ןייבב תורידה ילעב לכ .םיריידה לכ לע ולוחי הלעפההו הקתהה תואצוה לכ יכו "תבש
 תואצוהב ואשיי יכ ותשירדל םיברסמ ךא "תבשה דוקיפ ןוגמ" תקתהל והילא רמ לש ותשירדל
.תבש תילעמכ תילעמה תלעפהמ תועבוה הלעפההו הקזחהה תואצוהבו רומאה ןוגמה תקתה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תילעמה תלעפהו ןוגמה תקתהל עגוב והילא רמ לש ותשירדל םימיכסמ תורידה ילעב לכש רחאמ.א
 יסחיה םקלחל םאתהב ךכב תוכורכה תואצוהה לכב תאשל ןייבב תורידה ילעב לכ לע- תבש תילעמכ
 .ףתושמה שוכרב

 האצוהב תאשל ןייבב תורידה ילעב לכ לע-והילא רמ לש ותשירדל םימיכסמ תורידה ילעב לכש רחאמ.ב
 והילא רמ לע וליאו ,ףתושמה שוכרב יסחיה םקלחל םאתהב  'תבש דוקיפ ןוגמ' תקתה לש תימעפ דחה
 .תבש תילעמכ תילעמה תלעפהמ תועבוה הלעפההו הקזחהה תואצוהב תאשל

 תקתה תואצוהב ואשיי ,תבש תילעמכ תילעמה תלעפהו "תבש דוקיפ" ןוגמ תקתה םישרודה קר.ג
 .תבש תילעמכ תילעמה תלעפהמ תועבוה הלעפההו הקזחהה תואצוהבו רומאה ןוגמה

 תילעמה תלעפהו ןוגמה תקתהל עגוב והילא רמ לש ותשירדל םימיכסמ תורידה ילעב לכש רחאמ.ד
50% לש רועישב ,ךכב תוכורכה תואצוהה לכב ףתושמב תאשל ןייבב תורידה ילעב לכ לע- תבש תילעמכ
 .םירתוה50%-ב אשיי והילא רמו

 תכשלב םושירה יפ-לעש ,היחב ובכר תא עובק ןפואב החמ ,ףתושמ תיבב הריד רכוש ,רתיבא.3
 תאזו ,ףתושמ תיב ותואב הרגה ,הליא לש התרידל הדומצ ,)"ובאטה" :ןלהל( ןיעקרקמה םושיר
 ןיגב רתיבא דג העיבת ןיעקרקמה לע חקפמל שיגהל הטילחה הליא .הליא לש הוצרל דוגיב
 .םהייב ךוסכסב ןודל ךמסומ ןכא חקפמה םאה הלאשב תטבלתמ איה ךא ,לובג תגסה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 עירכהל ךמסומה טפשמה תיבל וא ןיעקרקמה לע חקפמל ,התריחב יפל ,העיבתה תא שיגהל הלוכי הליא.א
 .םידדצה ןיב ךוסכסב

 ןיב ךוסכסב עירכהל ךמסומ ויא ןיעקרקמה לע חקפמה ,ןייבב הריד לעב אלו רכוש אוה רתיבאש רחאמ.ב
 .םולשה טפשמ תיבל העיבת שיגהל הליא לעו םידדצה

 תיכותל םאתהב ,םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל תכמסומה תימוקמה תושרל העיבת שיגהל הליא לע.ג
 .םוקמה לע הלחה תימוקמה ראתימה

.םידדצה ןיב ךוסכסב עירכהל תידעלבה תוכמסה ולש ,ןיעקרקמה לע חקפמל העיבת שיגהל הליא לע.ד
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 תילגרמ .םושיר תויעב אלל ,היג םע תיב םרובע אצמת יכ תכוותמה תילגרממ ושקיב סזומ גוזה יב.4
 לע המיתחה רחאל עובשכ .ר"מ250 אוה יובה וחטשש םייתעבגב עקרק דומצ תיב םרובע הרתיא
 הייב רתיה םייתעבג תייריעב ןתי םייובה ר"מ250 ךותמ יכ סזומ גוזה יבל ררבתה רכמה םכסה
 יב םיברסמ ,ךכל הבוגתב .רתיה אלל התבש הייבה תא רישכהל ןתי אל יכו דבלב ר"מ150-ל
.ומתח וילע רכמה םכסה תא ולטיב ףאו הקסיעה ןיגב ךוויתה ימד תא תילגרמל םלשל סזומ גוזה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ימד םולשתל תובייחתה לע ומתחו ןיעקרקמב הקסיעב תורשקתה םשל תכוותמה תרזעב ושגפ םידדצה.א
 םולשתב סזומ גוזה יב תא בייחל ידכ ,הלא תוביסב תילגרמ דצמ וז הלועפב יד .רכמ םכסה לעו ךווית
 .ךוויתה ימד

.ךווית ימד תלבקל התוכז תא תילגרמ הדביא ךכמ האצותכ קרו סזומ גוזה יב י"ע לטוב רכמה םכסה.ב
 גוזה יב תא העדיי אל ,ןכש ,ךווית ימדל הלא תוביסב תיאכז היא תילגרמ יכ עובקל יאשר טפשמה תיב.ג

 הרומא תילגרמש יתוהמ טרפ הווהמ "הייב רתיה" לש ורדעיה .הרומאה הייבה תגירחל עגוב סזומ
 .קוחב תגועמה תויגההו תוריהזה תבוח תרגסמב חוקלל רוסמל התיה

 אלא ,סכה לש הייבה ירתיה בצמ תא קודבלו ןוחבל הדיקפתמ הז ןיא .ךווית ימד תלבקל תיאכז תילגרמ.ד
 םיטרפה ראש לכ תא קודבל הבוחה תלטומ הקסיעב לפטמש ןידה ךרוע לע- וילעב תוהזו ומוקימ תא קר
 .םייתוהמה

 השקיבו ,ןיעקרקמב ךוותמ ,ןועמשל התפ ,םיייע תאופרב התוחמתה תא המייס התע הזש ,תיור.5
 תריד שוכרל תיורל עיצה ןועמש .השדחה התאפרמ תא חותפל לכות וב סכ הרובע אוצמל וממ
.הלופע זכרמב ףתושמ תוריד תיבב עקרקה תמוקב היתורטמל קוידב המיאתמה םירוגמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תחומ תא דירטת אלש דבלבו ,האפרמ הב חתפתו םירוגמה תריד תא שוכרת תיורש העימ לכ ןיא.א
 .14:00-16:00 תועשה ןיב םיכשה

 תדירי לע םתוצפל ןכו ,ףתושמה תיבב האפרמ תחיתפל תורידה ילעב לכמ בתכב המכסה לבקל תיור לע.ב
 .ךמסומ ןיעקרקמ יאמש תכרעהל םאתהב ,םהיתוריד ךרע

 םאו ;האפרמ תחיתפ תרשפאמ םוקמב )ע"בת( ראתימה תיכות םא קודבל תיור תא תופהל ךוותמה לע.ג
 .גרוח שומישל השקב שיגהל– ןכ

.ףתושמ תיבב םירוגמ תרידב האפרמ חותפל ןתי אל.ד

 יכו תדקפתמ היא ףתושמה תיבב תוגיצה יכ ול ררבתה הרהמ דעו ףתושמ תיבב הריד שכר באוי.6
 תריחב רבדב הטלחהל םמצע ןיבל םיב עיגהל םיחילצמ אל ,תיללכ הפיסא וסיכש ,תורידה ילעב
לועפל וילע דציכ טבלתמו ףתושמה שוכרה לש ךלוהו רדרדתמה ובצממ גאדומ באוי .תמכסומ תוגיצ.

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 לש וידיב ןיא ןכלו- ףתושמה תיבה יייע לוהי םשל תוגיצ היהת ףתושמ תיב לכל יכ ןידב הבוח ןיא.א
.רבד תושעל באוי

.תיבה לש ףטושהו ןיקתה ולוהי ןעמל ףתושמה תיבה תוגיצכ ומצע לע זירכהל יאשר באוי.ב
.ףתושמה תיבל תוגיצ תומל יאשר הזו ,ןיעקרקמה לע חקפמל תופל יאשר באוי.ג
.ףתושמה תיבה תוגיצכ התוא תומלו לוהי תרבחל תופל יאשר באוי.ד
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 ,רוזאב עקרקה ךרע תחבשהו ןג תמרב 'א עבורב הלחה )ע"בת( ראתימ תיכותב יויש רושיא בקע.7
 ילעב לכמ החבשה לטיה לש תידיימ םולשת תבוח לע הייבו ןוכתל תימוקמה הדעווה הטילחה
.רומאה לטיהה לש ידיימ םולשתל תוצרח םידגתמ תורידה ילעב .הז עבורב תורידה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.הרקמ לכב החבשהה לטיה םולשתב ידיימ ןפואב םיביוחמ תורידה ילעב עקרקה ךרע תחבשה תובקעב.א
 םהיתויוכז תריכמ תעב קר החבשה לטיה םולשתב םיביוחמ תורידה ילעב עקרקה ךרע תחבשה תובקעב.ב

 .םהל וקעוהש תופסוה תויוכזל םאתהב תובל ושקבי רשאכ וא ,סכב
 הלח איהו סכב תויוכזה תריכמ תעב קר הלח החבשה לטיה םלשל הבוחה עקרקה ךרע תחבשה תובקעב.ג

 .הלא תויוכז שכורש ימ לע קר
 איהו סכב תויוכזה תריכמ תעב קר הלח החבשה לטיה םלשל הבוחה עקרקה ךרע תחבשה תובקעב.ד

 .שכורה לעו רכומה לע םיווש םירועישב ,קוח י"פע ,תלטומ

 תפקרמ ןימזהל ורחב םהו ,דרעב הריד לש םילעב םיה תידו רזעילא .ךווית דרשמ תלעב איה תפקר.8
 ךשמל תוידעלבב ךווית םכסהב תפקר םע ורשקתה םה ךכ םשל .םתריד תריכמ ךרוצל ךווית יתוריש
 המכסה לע םידדצה ומתח ,הרכמ אל הרידהו ,הרומאה תוידעלבה תפוקת המתש רחאל .םישדוח6
 הרכמ הרידה .םיפסו םישדוח10 לש הפוקתל ףסו תוידעלב םכסהב רשקתהלו ךישמהל תשרופמ
 יתשב הטק תפקרש ףא לע תאז ,רחא ךוותמ ידי לע היישה תוידעלבה תפוקת םות יפל םיישדוח
 ימד תא תפקרל םלשל םיברסמ תידו רזעילא .םיכוותמה קוחב תושרדה קווישה תולועפב תופוקתה
 .ךוויתה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ידי לע הרכמ הרידה םא םג ,ךוויתה ימדל תפקר תיאכז ,םידדצה ןיב םתחש תוידעלבה םכסה חכו.א
 .רחא

 הרידה םא םג ךווית ימדל תיאכז איה ,תושרדה קווישה תולועפב תופוקתה יתשב הטק תפקרש רחאמ.ב
רחא ידי לע הרכמ. 

 תוידעלבה םכסה ,קוחב העובקה הפוקתל רבעמ תוידעלב םכסהב תפסו תורשקתה רשפאתת אלש רחאמ.ג
 .ךווית ימדל תיאכז היא תפקר ןכלו ףקת ויא היישה הפוקתל סחיב

 .ךווית ימדל תיאכז היא תפקר ןכל ,הכראהל ןתי ויא םישדוח6 ךשמל םתחש תוידעלב םכסה.ד

 ,הרומתה אולמ תא םלישש רחאל .)המוק לכב תחא הריד( תומוק4 ןב ןייבב םירוגמ תריד שכר ףסא.9
 תא לידגהל ךכבו דרפב ריכשהל לכוי ןתוא ,תודרפ רויד תודיחי2-ל הרידה תא לצפל ףסא טילחה
.הרידה ןמ האושתה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ךרוצ ןיא- ותיזח תא השמ ויאו ןייבה לש יוציחה דצל עגו ויא הרידב ףסא עציבש יוישה דוע לכ.א
 .הייב רתיהב

 לביק ףסאו ,ותיזח תא השמ ויאו ןייבה לש יוציחה דצל עגו ויא הרידב ףסא עציבש יוישה דוע לכ.ב
 .הייב רתיהב ךרוצ ןיא- תורידה ילעבמ תיצחמ תוחפל לש םתמיתח תא

 לביק ףסאו ,ותיזח תא השמ ויאו ןייבה לש יוציחה דצל עגו ויא הרידב ףסא עציבש יוישה דוע לכ.ג
 .הייב רתיהב ךרוצ ןיא- תורידה ילעבמ3/4 תוחפל לש םתמיתח תא

.ןידכ הייב רתיה הכירצמ וזכ הלועפ ןכלו ןייבב רוידה תודיחי רפסמ תא תושל שקבמ ףסא.ד
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.םיפתושמה םיתבה סקפב תדרפ הקלח תתכ המושרה םירוגמ תריד לש םילעב ויה ןושמש.10
.1986 תשמ לחה הלילד 'בגל תרכשומ הרידה
.תיופלט המכסהב הש לכב תשדחתמ תוריכשה
.הש30-כ הרידב הקיזחמ איהש ןוויכמ ,תגומ תרייד איהש הלילד 'בג תעוט הורחאל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיההמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 .יויפ יפמ הגהו תוריכשה ימד הבוג ןייעל תגומ תרייד איה הלילד.א
 .דבלב תוריכשה ימד הבוג ןייעל תגומ תרייד איה הלילד.ב
 .דבלב יויפ יפמ הגה ןייעל תגומ תרייד איה הלילד.ג
 .תגומ תרייד היא הלילד.ד

 תואמש ידומילל תאצל דעוימ אוהו ,ןיעקרקמ יוסימו הסכה סמ ףגאב ןייטצמ דבוע ויה השמ.11
.ותדובע םוקמ ןובשח לע ןיעקרקמ
 ןיעקרקמ תומוש ךורעל השמ לחה ,ןיעקרקמ יוסימו הסכה סמ ףגא םעטמו ,ודיקפת יוליממ קלחכ
.טפשמה תיב יפב ודי לע וגצוי רשא ,החמומ תעד תווחכ ודי לע תומותחו תוכורעה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.קוחל םאתהב ןיה השמ ךרועש תעדה תווח.א
.קוחל םאתהב ןיא השמ ךרועש תעדה תווח.ב
 .ךמסומ ןיעקרקמ יאמש יווילבו היחהב ןתוא ךרע השמ םא תויקוח תעדה תווח.ג
 .ןיעקרקמ יוסימו הסכה סמ תקלחמ להמ ידי לע ורשוא םא תויקוח תעדה תווח.ד

 יויש לכב ןייועמ ויא רשא ירירע רייד ויה םייח .ץופיש שרודה ןשי ףתושמ תיבב רג םייח.12
 המוקה תא ותמזוימ ץפשל ןייועמ אוה יכ ,םייח לש וכש ,השמ טילחה הורחאל .הבורקה ותביבסב
 םייח לא השמ הופ ךכ םשלו ףתושמה שוכרב יויש לוחי ץופישה תרגסמב .םיררוגתמ םהיש הב
 עומל רומא רבדה ,ותעדלו ץופישה תודובעל ותמכסה תא תתל ברסמ םייח .ותמכסה תא לבקל
 .ץופישה תודובע תא עצבלמ השממ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תא לבקל בייח אוה ,םירג םהיש הב המוקב ץופישה תודובע תא עצבל ןייועמ השמש רחאמ ;קדוצ םייח.א
 .שקובמה ץופישל המוקה ירייד לכ תמכסה

– דגתמ אוהש רחאמו ץופישה תודובע עוציבל ןייבה ירייד לכ תמכסה תא לבקל בייח השמ ;קדוצ םייח.ב
 .רומאכ רושיא לבקתי אל

 תא עצבל לכוי ,םבור תמכסה תא לבקי םאו ,ןייבב תורידה ילעב לכל תופל לוכי השמ ;העוט םייח.ג
 .םייח לש ותמכסה אלל םג ץופישה תודובע

 ילעבמ60%תוחפל תמכסה תא לבקי םאו ,ןייבב תורידה ילעב לכל תופל לוכי השמ ;העוט םייח.ד
 .םייח לש ותמכסה אלל םג ץופישה תודובע תא עצבל לכוי ,תורידה
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 רועישב ןושאר םולשת םלשי איג יכ םידדצה ומכיס רכמה םכסהב .תילגמ םירוגמ תריד שכר איג.13
 הקזחה תלבק םע םלשי םולשתה תרתי תאו ,רכמה םכסה לע המיתחה דמעמב הרידה ךרעמ25%

 המשר רכמה םכסה לע המיתחה רחאל דימ .המיתחה ירחא םישדוח העבראל עבקש דעומב ,הרידב
.הרידב תילג לש היתויוכז לע הרהזא תרעה איג תבוטל
 לע םג םהייבו ,היסכ לכ לע לוקיע לטוהו םיילכלכ םיישקל העלק תילג ,המיתחה רחאל שדוח
 ויאו הרידה רובע ןושאר םולשת תילגל םליש ןכש ,דואמ גאוד אוהו הרקמה לע עמש איג .התריד
 .הרידה תא לבקלו הקסיעה תא םילשהל הלא תוביסב חילצי םאה עדוי

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תופל איג לע ןכלו ,איג תבוטל הרהזאה תרעה המשרש רחאל הרידב תילג לש היתויוכז לע לטוהלוקיעה.א
 .הרידה לע לטוה רשא לוקיעה קחמיי ןכמ רחאל קר .תילג לש היתובוח לכ תא םלשלו תווכשמה םשרל

 תרעה אוש תויובייחתההמ תעבוה ,איג לש ותוכזב עגופ אל הרידב תילג לש היתויוכז לע םשרש לוקיעה.ב
 .הרהזאה

 ,םיסכ סוכ ידי לע הרידה תריכמ רחאל קר .ופסכ תא דביא ףאו ,הרידה תא שוכרל ותוכז תא דביא איג.ג
 .אשוב טפשמ תיב תטלחהל ףופכבו ,םלישש םוכסה תא שורדל איג לכוי

.ותבוטל הרהזא תרעה תמשר התיה אל םא םג ,הרקמ לכב תרמש התיה איג לש ותוכז.ד

 תדובע ןייעל ש"מהיב תדמע התייה המו םרמע ןולא ' מ"עב ןהכ הד )א"ע( יחרזא רוערע קסוע המב.14
?דיגאת תועצמאב ןיעקרקמב ךוותמ

 ךוותמ יכ איה ש"מהיב תדמע .דיגאת תועצמאב לועפל ןיעקרקמב ךוותמ לוכי םאה הלאשב קסוע רוערעה.א
 .דיגאת תועצמאב לועפל יאשר ויא ןיעקרקמב

 יכ איה ןייעב ש"מהיב תדמע .דיגאת תועצמאב לועפל ןיעקרקמב ךוותמ לוכי םאה הלאשב קסוע רוערעה.ב
 .ןוישיר לעב ךוותמ י"ע השעית ךוויתה תלועפש דבלבו ,דיגאת תועצמאב ותיי ךווית יתורישש העימ ןיא

 ספוטה יכ התיה ןייעב ש"מהיב תדמע .ןידכ םתח תוידעלבל המזהה ספוט םאה הלאשב קסוע רוערעה.ג
 .ןידכ םתח אל

 הלבגמ שי יכ התייה ןייעל ש"מהיב תדמע .תרערעמה תיאכז הל ךוויתה ימד הבוג תלאשב קסוע רוערעה.ד
 .ןיעקרקמב ךוותמ שורדל יאכזש ךוויתה ימד הבוגל

 לשב ,)ובאטה( ןיעקרקמה םושיר תכשלב ומש לע המושרה תוחב ויתויוכז לע לוקיע וצ אצוה ףסויל.15
 .תובוח םולשת יא
 ןיעקרקמ יאמש .רומאה בוחה םולשת יא לשב ףסוי לש תוחה תריכמ לע הרוה לעופל האצוהה םשר
 רומאה תא לבקמ ויא ףסוי .ףסויל םג חלש המושה ח"ודמ קתעה .תוחה יוושל המוש ח"וד ךרע
 .לביקש המושה תא תרתוסה ,רחא ןיעקרקמ יאמש לש המוש שיגה ןכלו המושב

?תוחה תריכמ ךרוצל המושה תעיבקל תקולחמה רבעות ימ תטלחהל

.ישארה יתלשממה יאמשה תטלחהל רבעות המושה תעיבק.א
.עירכמ ןיעקרקמ יאמש תטלחהל רבעות המושה תעיבק.ב
.לעופל האצוהה םשר תטלחהל רבעות המושה תעיבק.ג
.וכרעש ןיעקרקמה תומוש יתש ןיב עצוממ יפ לע טפשמ תיב ידי לע עבקית המושה.ד

 ךמת/הדרפה ריק םייק םיתבה יש ןיב .דוד וכש לש הזמ ךומ וסלפמש יטרפ תיבב ררוגתמ ףסוי.16
 וסרהל שי ךכ בקע .הכס הווהמו קדס ריקה םיורחאה םימשגהמ האצותכ .םירטמ2-כ לש הבוגב
 .שדחמ ותובלו

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.ןוילעה סלפמב ררוגתמה ,דוד לע לוחי ןוקיתה- רצימבש םירבוחמב רבודמש ןוויכמ.א
 .דודו ףסוי לע םיווש םיקלחב ולוחי הדרפהה ריק ןוקית תואצוה.ב
 .ךמת ריקכ םג ותוא שמשמ ריקהש רחאמ ,דוד לע ולוחי הדרפהה ריק ןוקית תואצוה.ג
.ךומה ותיב לע ןגמ ריקהש רחאמ ,ףסוי לע ולוחיהדרפהה ריק ןוקית תואצוה.ד
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 הריד הל ריבעהל םילקוש םהו התחתה הח םתב .ןג תמרב םירוגמ תוריד יתש ותשאו ךורב תולעבב.17
 .םתמכסהב קר אלא ,התוא רוכמת אלש יאתב ,התמב תחא

?םוצר תא חיטבהל ידכ לועפל ותשאו ךורב לע דציכ

 .דיתעב הח י"ע הרידה תריכמ תא עומל תורשפא לכ ותשאלו ךורבל היהת אל ,החל הרידה תרבעה םע.א
 לע ,ןיעקרקמה םושיר תכשלב םתבוטל הרהזא תרעה םושרל ותשיאו ךורב לע ,החל הרידה תרבעה םע.ב

 .דיתעב הריכמל םתמכסהב ךרוצה
 םשר שרד ,הרידה תא רוכמל הצרת החש עגרבש רחאמ ,ןייעב רבד תושעל םירומא םיא םירוהה.ג

 .הריכמל םרושיא תא לבקל ידכ ,םירוהל ,רמולכ ,התמה יתו לא םדוק תופל ןיעקרקמה
 וחיטבי ךכבו הלעבו החל וז םתייתה הפ לעב ריהבהל םהילע ,ותשאו ךורב י"ע החל תויוכזה תרבעה םע.ד

 .םוצר תא

 ורכמ תורידה לכ .תוריד3 ובו הפיחב םירוגמ ןייב התב "ןייב ילבק- תיבה רהוז" תרבח.18
.םייטרפ םישכורל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .םיפתושמה םיתבה סקפב תיבה תא םושרל הבוחה תלטומ תילבקה הרבחה לע.א
 ובש ןייבב רבודמש רחאמ ,םיפתושמה םיתבה סקפב תיבה תא םושרת תילבקה הרבחהש הבוח ןיא.ב

 .תוריד4-מ תוחפ
 ןייבה תוגיצ לע קדבה תש רחאל ,2011-א"עשת )5 'סמ ןוקית( תויוכז םושיר )תוריד( רכמה קוח יפ לע.ג

 .םיפתושמה םיתבה סקפב תיבה םושירל גואדל
 .תורידה ישכור לש ןידה יכרוע לע תלטומ םיפתושמה םיתבה סקפב ןייבה תא םושרל הבוחה.ד

 הלש טרפמהו הרידה טירשת יפ לע תאזו ,ר"מ110 לש חטשב םירדח4 תב הריד ןלבקמ שכר דוד.19
.רכמה הזוחל ופרוצש
- ר"מ105 אוה הרידה חטש יכ רבתסהו החמומ דדומ תועצמאב הדידמ דוד עציב הרידה תלבק רחאל
 חטשה ןיבל רכמה הזוחל ףרוצש טרפמב עיפוהש חטשה ןיב4.5%-כ לש הייטסב רבודמ עמשמ
.רסחה הרידה חטש לע ןלבקהמ יוציפ עובתל טילחה דוד .)לעופב םייקה חטשה( השעמל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 חטשל טרפמב עיפומה חטשה ןיב2% דע לש רועישב היה הליבק הייטסש רחאמ ,יוציפל יאכז דוד.א
 .השעמל

 טרפמב עיפומה חטשה ןיב3% דע לש רועישב הליבק הייטסל תורשפא תמייק ןכש ,יוציפל יאכז ויא דוד.ב
 .השעמל חטשל

 טרפמב עיפומה חטשה ןיב5% דע לש רועישב הליבק הייטסל תורשפא תמייק ןכש ,יוציפל יאכז ויא דוד.ג
 .השעמל חטשל

 חטשל טרפמב עיפומה חטשה ןיב1.5% דע לש רועישב היה הליבק הייטסש רחאמ ,יוציפל יאכז דוד.ד
 .השעמל
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 המתח ומיע ,ןיעקרקמ ךוותמ ,רוטקיו תועצמאב הכורא הפוקתל התריד תא ריכשהל תייועמ הליה.20
 ןכומ אוהו םיש5 ךשמל התוא רוכשל ןייועמה ,הרידל רכוש אצמ ךוותמה .תוידעלב םכסה לע
 ךווית ימד ול םלשת יכ ךוותמה רוטקיול העידוה הליה .שארמ הפוקתה לכל תוריכשה ימד תא םלשל
 תוריכש וזש רחאמ ,הקסיעה םוכסמ5% ול עיגמ יכ ןעוט רוטקיו .דבלב תוריכש שדוח לש םוכסב
 .הכורא

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תפסותב תוריכש שדוח דע לש ךווית ימד תובגל ןתי תוריכש לש תואקסיעב קוחה יפ לע ;תקדוצ הליה.א
 .מ"עמ

 תקסיעב מ"עמ תפסותב הקסיעהמ5% דע לש ךווית ימד תובגל ךוותמה יאשר ,קוחה יפ לע ;קדוצ רוטקיו.ב
 ."הכורא תוריכש"

.הקסיעה םוכסמ ךווית ימדכ2%-ל יאכז ךוותמה ,קוחה יפ לע.ג
 בתכבו שארמ םכוסיש ןייע םהו ךוויתה ימד הבוג המ שרופמ ןפואב עבוק אל ןיעקרקמב םיכוותמה קוח.ד

 .חוקלל ךוותמה ןיב

21.ח לעב ,םיסיח תרכשה לע םכיס ,תוש לש הפוקתל המיסל ותודי תציחלב המכוס הקסיעה .םיית, 
 ימד תא םיסיל המיס המליש ךכל םאתהב .ח"ש5,000 לע ודמעי םיישדוחה תוריכשה ימד רשאכ
תא םיסי ריכשה,תוחב הקזחה תא המיס הלביק םרטב דוע .ןושארה שדוחה רובע תוריכשה
 שדוחל ח"ש5,500 םיסיל םלשל עיצה ילעש רחאל תאזו ,םיש3לש הפוקתל הזוחב ,ילעל תוחה
.המיס לע תופידע לבקיש ידכ תאזו ,ח"ש1,000 לש תימעפ דח תפסותבו

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .המיס לש התוכז לע הפידע ילע לש ותוכז.א
 .ילע לש ותוכז לע הפידע המיס לש התוכז.ב
 ותעד לוקישל םאתהב תוחה תא ריכשהל ימל טילחהלו המיס םע םוכיסהמ םלעתהל יאשר היה םיסי.ג

 .ידעלבה
 ימ לש ותוכז טילחיש ידכ רשגמל וא ןיעקרקמה לע חקפמל תופל )ילעו המיס ,םיסי( םידדצה לכ לע.ד

 .הפידע

תשקבמתעבותה ,'חאוןועמשדודדגמ"עבן"לדקוושוץועיאישהתותשק1966/05את ןיד קספב.22
ימדתא תעבותלםלישאלעבתה .הפיחב ותרידתריכמרובעךוויתימדםולשתבעבתהתאבייחל
 .םישרדה ךוויתה

 ?תעבותל ךווית ימד םלשל ובוריסל עבתה לש תירקיעה ותעט התייה המ

 עייסל וא ךורעל ךוותמ לע רסואה ,ןיעקרקמב םיכוותמה קוח תוארוה תא הרפה תעבותה ,עבתה תעטל.א
 .ןיעקרקמה תקסיע םע רשקב יטפשמ יפוא ילעב םיכמסמ תכירעב

 ךוויתב קוסעל ךוותמ לע רסואה ,ןיעקרקמב םיכוותמה קוח תוארוה תא הרפה תעבותה ,עבתה תעטל.ב
 .ףקותב ןוישיר לעב אוה םא אלא ,ןיעקרקמ

 אל יכ ךווית ימדל תיאכז היאו ןיעקרקמב םיכוותמה קוח תוארוה תא הרפה תעבותה ,עבתה תעטל.ג
 .ךווית תלועפ עוציבל בתכב המזה לע ותוא המיתחה

 המזהה םוימ םישדוח השישמ רתוי ופלחש ןוויכמ ,ךווית ימדל תיאכז היא תעבותה ,עבתה תעטל.ד
 .המת תוידעלבה תפוקתו

5 ךשמל התוא רוכשל טילחהו ויכרוצל קוידב המיאתמש הריד אצמ אוה .הריד רוכשל טילחה ירמוע.23
.תופסו םיש6 ךשמל ,תוריכשה ךשמהל היצפוא ריכשמהמ לביקו שקיב ףא אוה .םיש

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .בתכב ךמסמ הועט הקסיעה עוציבל תובייחתההו ,םושיר הועט תוריכשה.א
.בתכב ךמסמ הועט היא הקסיעה עוציבל תובייחתההו ,םושיר הועט תוריכשה.ב
 .בתכב ךמסמ הועט היא הקסיעה עוציבל תובייחתההו ,םושיר הועט היא תוריכשה.ג
.בתכב ךמסמ הועט הקסיעה עוציבל תובייחתההו ,םושיר הועט היא תוריכשה.ד
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?"ןוכשמ"ו "אתכשמ" לש רשקהב רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא.24

 .תוחוה יפל ,"ןוכשמ" וא "אתכשמ" םושרל ןתיו דבלב יכט אוה לדבהה- םיישה ןיב יתוהמ לדבה ןיא.א
 תחטבה םשל ,ןיעקרקמ סכ לע )ובאטה( ןיעקרקמה םושיר תכשלב םשרה דובעיש איה "אתכשמ".ב

 .תווכשמה םשרב םשרו תויוכז דובעישל סחייתמ "ןוכשמ" וליאו האוולה
 תחטבה םשל ,ןיעקרקמ סכ לע )ובאטה( ןיעקרקמה םושיר תכשלב םשרה דובעיש איה "אתכשמ".ג

 .דבלב הריד תשיכרל האוולה
.ןיעקרקמה םושיר תכשלב ןמושירו ןיעקרקמב תויוכז דובעיש אוה "ןוכשמ".ד

?"עשומב תולעב" חומה תא רתויב הוכה הרוצב ראתמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא.25

.ןיעקרקמב םימיוסמ יתלב50% שי ןיעקרקמב ףתוש לכל ובש ןיעקרקמב ףותיש- "עשומב תולעב".א
 יפל ,םהמ דחא לכ לש ותולעב רשא ,םילעב רפסמ לש ןיעקרקמב תפתושמ תולעב היה "עשומב תולעב".ב

 .רתאו רתא לכב תטשפתמ ,וקלח
.ןיעקרקמב םיוסמ קלח ףתוש לכל דחיימה ןיעקרקמב ףותיש םכסהל תסחייתמ "עשומב תולעב".ג
 .ןיעקרקמה קוח יפל םירוגמ תורידב תפתושמ תולעב– "עשומב תולעב".ד
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