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!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
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 ויתויוכז תא רוכמל טילחה תעכו ,1955 תשמ ביבא לתב חתפמ ימדב הרידב ןגומ רייד ויה ףסא.1
 .הרידב

?חתפמה ימדב וקלח היהי המ

66%.א
66.67%.ב
60%.ג
75%.ד

 תיבה לעבל הפ אוה םימיל .תוריכשה הזוח יפל הרפסמכ ותוא שמשמה סכב ןגומ רייד אוה ןואיל.2
 הביס לכ אלל ,ןואיל תשקבל בריס םילעבה םחמ .הפק תיבכ רכשומב שמתשהל שקיבו םחמ
.הריבס

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .רכשומה תרטמ תא תושל שקבלו םולשה טפשמ תיבל תופל ןואיל לע.א
.רכשומה תרטמ תא תושל השקבב תוריכשל ןידה תיבל תופל ןואיל לע.ב
.רכשומה תרטמ תא תושל שקבלו ןיעקרקמה לע חקפמל תופל ןואיל לע.ג
.הפק תיבל הרפסממ יוישלו קסע ןוישיר תלבקל הייריעל תורישי תופל לוכי ןואיל.ד

 ליבש ךרד תירוחא השיגו תיזחב תישאר השיג תמייק וילא ,יטרפ תיבב סחפ ררוגתמ1985 תשמ.3
 לש הפ לעב ותמכסה תא לביק סחפ .התיבה סחפ לש וכרד תא רצקמו יבצ וכש לש ותיגב רבועה
 .תיבב ררוגתמ אוהש זאמ רבעמל יבצ
.ירוחאה ליבשב רתוי רובעל אל סחפמ יבצ שקיב םימי רפסמ יפל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .וחטשב רובעל סחפמ עומל ותוכז יכ ,קדוצ יבצ.א
.ירוחאה ליבשב שמתשהל וממ עומל לוכי יבצ ןכלו ירוחאה ליבשב קיזחהל השעמל היה סחפ תשירד.ב
 תא םושרל שורדל יאכז אוהו יבצ לש וחטשב רבועה ירוחאה השיגה ליבשב שמתשהל סחפ לש ותוכז.ג

 .ירוחאה ליבשב ותאה
 שומישה תא קיספהל יבצ יאשר ,בתכב התי אל ירוחאה ליבשב סחפ לש ושומישל המכסההש ןוויכמ.ד

 .ירוחאה ליבשב סחפ לש

 ותדובעב בקעי סאמ ,םימיל .ףתושמב םדי לע תלהומה ביבא לתב תוח ילעב םה )גוז יב( לחרו בקעי.4
500,000 לש םוכסב וקלח תא שוכרל בתכב לחרל עיצה אוה .רחאל וקלח תא רוכמל טילחהו תוחב
 תא שוכרל ןועמשל בקעי עיצה םישדוח5 רחאל .הרובע הובג םוכס הזש העטב ,הבריס לחר .ח"ש
.לחרל עיצהש הזל ההז םוכסב וקלח

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.לחר לש הבוריס תובקעב ןועמשל וקלח תא רוכמל בקעי לש ותוכז.א
 .וגוז תב איה לחרש ןמז לכ וקלח תא רוכמל בקעיל רוסא.ב
.לחר לש בוריסה םוימ םישדוח4 ורבע םא אלא ,וקלח תא רוכמל בקעיל רוסא.ג
 .ברסת איהו וקלח תא שוכרל לחרל בוש עיציש רחאל קר אלא ,וקלח תא רוכמל יאשר ויא בקעי.ד
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 ילעב6 לש בורב תילעמ תקתה לע טלחוה ,תוריד8 ובו תומוק4 ןב ףתושמ תיבב םירייד תפיסאב.5
.םרובע תישומיש היא תילעמה יכ העטב ,ודגתה עקרקה תמוק ירייד .תוריד

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 לכ תא תבייחמ תילעמ תמקהל ףתושמה תיבב תורידה ילעבמ םישילש יש לש בורב הלבקתהש הטלחה.א
 .תילעמה תקתה תואצוהב ףתתשהל ןייבב תורידה ילעב

 םולשתב עקרקה תוריד תא תבייחמ היא תורידה ילעבמ םישילש יש לש בורב הלבקתהש הטלחה.ב
 .תילעמה לש הקזחאהו הקתהה

 תואצוהב ףתתשהל םיבייח ךא ,תילעמה תקתהל תואצוהמ םירוטפ עקרקה תמוקב תורידה ילעב.ג
 .תורידה ילעב רתיכ התקזחה

 תואצוהב םיבייח ויהי םה קרו התקתה תואצוהב ואשי תילעמה תקתה לע וטילחהש תורידה ילעב קר.ד
 .התלעפהו התקזחה

תמזהלםכסהתרפהןיגב,תיפסכהעיבת היה'חאוןורדיסהפי' 'חאוןוארברורד2461/07את.6
 תועט יתש לשב ךווית ימד םולשתל העיבתה תא החד טפשמה תיב .תוידעלבבךוויתיתוריש
 .תוירקיע

?העיבתה תא החד ש"מהיב ןהיפ לע תועטה יתש ויה המ

 ךוותמה ןכו תוידעלבב ךווית יתוריש תמזהל תורשקתהב קווישה תולועפ תא טריפ אלו עציב אל ךוותמה.א
 .הקסיעב ליעיה םרוגה היה אל

 .בל םות רסוחב לעפ ךוותמהןכל ,קוחב עובקכ תוידעלב םכסה לע תעבתה תא םיתחה אל ךוותמה.ב
 לעפ ךוותמה ןכו ,הרידה תריכמל םכסהה עוציב תפוקתב ףקותב ןיעקרקמב ךווית ןוישיר היה אל ךוותמל.ג

 .בל םות רסוחב
 .בל םות רסוחב לעפ ךוותמהןכו ,הקסיעב ליעיה םרוגה היה אל ךוותמה.ד

 תורידה חטשמ62.5% לש םילעב םיווהמה ,תוריד5 ילעב ידי לע טלחוה תוריד10 ןב ףתושמ תיבב.7
 .קוזיח תיכות י"פע תורידה תחא תבחרה התרטמש ףתושמה שוכרב הדובע עצבל ,ןייבב

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.ןייבב תורידה יחטשמ60%-מ רתוי םיקיזחמה תוריד ילעב לש בור םייקש רחאמ ,היקת הטלחהה.א
.ןייבב תורידה ילעבמ60% לש בורב ךרוצ שיש רחאמ ,היקת היא הטלחהה.ב
 שוכרב תודובע עוציב לע הטלחה ולביק תורידה ילעבמ תיצחמש קיפסמש רחאמ ,היקת הטלחהה.ג

 .ףתושמה
 תוכמסב היה הריד ביחרהל הרטמב ףתושמ שוכרב הדובע רושיאש רחאמ ,היקת היא הטלחהה.ד

 .ןיעקרקמה לע חקפמה

 תובל "תושדחתהל תיוריעה הרבח"ל רתיה הייבו ןוכתל תימוקמה הדעווה הקיעה2014 תשב.8
 לדגמה לש ותייב תא ,הבוט העשב ,הרבחה המילשה2017 תשב .צ"לשארב שדח םירוגמ לדגמ
 ומכ .לדגמה ביבס םירצחב ןויגהו חותיפה תודובע לכ תא המייס םרט הרבחה .וסולכיאב הליחתהו
 .ןייבל "4 ספוט" לע המתח אל תימוקמה הדעווה ,ןכ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .ןסולכיאב ליחתהל העימ לכ ןיא ,םירוגמל תוכומ תורידהו המלשוה הייבהש רחאמ.א
 לש ןסולכיאב ליחתהל העימ לכ ןיא ךכיפל ,םירוגמה לדגמ לש ותייבל רתיה הקיעה תימוקמה הדעווה.ב

 .תורידה
.ןייבב תורידה תא סלכאל ןתי אל "4 ספוט" לע תימוקמה הדעווה המתח אל דוע לכ.ג
 ליחתהל ןתי אל ,ןייבה ביבס םירצחב ןויגהו חותיפה תודובע לכ תא הרבחה המייס אל דוע לכ.ד

 .וסולכיאב
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 לע ןיעקרקמה יסקפב המושירל טרפ ,המלשוה הקסיעה .רדסכלאל הירוגמ תריד תא הרכמ הלאצ.9
 הרומתה המלוש וז הקסיעב ;מ"עב תילבק הרבחל שכרש הרידה תא רכמ רדסכלא .רדסכלא םש
 אלל ,התבוטל הרהזא תרעה המשר אל תילבקה הרבחה .םושירב המייתסה אל איהו האולמב
 הקסיעה תא םילשה רשא ,הדוהיל תישב הרידה תא רכמ רדסכלא .תובר םיש ופלח .הקדצה
 םכסהה תפיכא תעבות תילבקה הרבחה .ותבוטלהרהזא תרעה דימ םשרו בל םותב לעפ ,הרומתב
 יכ שקבמ הדוהיש ךות ,ךכל םידגתמ הדוהיו רדסכלא .המש לע הרידה םושירו רדסכלא םע
.ףכאיי ומיע םכסהה

 הזיא ,םירחאו מ"עב הרבח לאילוק שיטירב דג ץג המלש ןיד קספ יפ לעו ןייעה תוביסב
?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ

 ,הכורא הפוקת ךשמב התבוטל הרהזא תרעה םושרלמ העמ רשאכ הדוהי תא הלישכה תילבקה הרבחה.א
 .תרבוג הדוהי לש ותוכזו רדסכלא םע רכמה םכסה תפיכאל תוכזה הל דומעת אל ןכל

 התוכז ךכיפל ,הרומתב הקסיעה תא המילשה רשא ןמזב הושארה תשכורה איה תילבקה הרבחה.ב
 ישה שכורה ,הדוהי לש ותוכז לע תרבוג ,התבוטל הרהזא תרעה המשר אלש ףא לע ,רכמה םכסה תפיכאל
 .ןמזב

 ןה ךכיפל ,ןיעקרקמה יסקפב ומש לע המשר אל וז דוע לכ הרידה תא רוכמל היה יאשר אל רדסכלא.ג
 .םמיע םכסהה תפיכא תא עובתל םיאכז אל הדוהי ןהו תילבקה הרבחה

 הלאצ ןיבל ויב רכמה תקסיע ןכל ,הרידה התוא תא םיימעפ רכמ רשאכ בל םות רסוחב לעפ רדסכלא.ד
 .הלאצ לש המש לע הרידב תויוכזה תא םושרלו ותומדקל בצמה תא ריזחהל שיו הלטב

 )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימל המליש ,הירוגמ תרידב הריכחה תויוכז תלעב ,ימת.10
 להימ .'ג דצל הרידב היתויוכז אולמ תא ריבעהל הוצרב תעכ .הריכחה תפוקת לכ רובע ןוויה ימד
.המכסה ימד םולשתב 'ג דצל תויוכזה תרבעה תא התמ )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תושר( לארשי יעקרקמ להימ שרוד רשא םולשת תשירד םיה המכסה ימד ןכש ,םולשתב תביוחמ ימת.א
 .'ג דצל סכב הריכחה תויוכז תרבעהל ותמכסה ןתמל יאתכ ,רכוחמ )לארשי יעקרקמ

 תושר( לארשי יעקרקמ להימ תאמ סכ רכוחש רחאמ ,הרידב היתויוכז תא שממל הלוכי אל ימת.ב
 .'ג דצל סכב ויתויוכז תא ריבעהל ללכ יאשר ויא )לארשי יעקרקמ

 יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימ תאמ סכה רכוח תא רטופ ןוויהה ןכש ,םולשתהמ הרוטפ ימת.ג
 .המכסה ימד םולשתמ )לארשי

 דצל סכב הלש הריכחה תויוכז אולמ תא ריבעהל אל ךא הבוצק הפוקתל סכה תא ריכשהל תיאשר ימת.ד
 .'ג

 םולשתל העיבת הוד ,'חאו ןמרקב ' מ"עב ןלד תויוכוס אישה פ.ב10272-02-11 מ"את ד"ספב.11
 תועט יתש לשב ךווית ימד םולשתל העיבתה תא החד טפשמה תיב .הריד תשיכר ןיגב ךווית ימד
 .ךוותמה דגכ ופוהש תוירקיע

?העיבתה תא החד ש"מהיב ןהיפ לע תועטה יתש ויה המ

.םירסח םיטרפ ויה ךוויתה יתוריש תמזהב .וחוקל תבוטל תויגהבו תומאב לעפ אל ךוותמה.א
 ליעיה םרוגה היה אל ךוותמה .קוחכ "ךווית יתוריש תמזהב" קווישה תולועפ תא טריפ אל ךוותמה.ב

 .הקסיעב
.בל םות רסוחב לעפ ךוותמה .קוחה יפל תוידעלב םכסה לע עבתה תא םיתחה אלו םתח אל ךוותמה.ג
 לעפ ךוותמה .הרידה תריכמל םכסהה עוציב תפוקתב ףקותב ןיעקרקמב ךווית ןוישיר היה אל ךוותמל.ד

 .בל םות רסוחב
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ןיבהלועפףותישאוה ארזע השמ ' זוע יכדרמ35922/07 א"ת ד"ספב תיפסכה העבותהלשהייע.12
.התריכממולבקתהש ךוויתהימד תקולחוהרידתריכמלרשקב,םיכוותמ

?םיכוותמ ןיב הלועפהףותישםכסהןייעל ש"מהיב תדמע התייה המ

 םע הלועפ ףתשל םיכסי ךוותמש ריבס הז ןיא ןכלו ,בתכב םישע הלועפ ףותיש ימכסה ,גהול םאתהב.א
 .ךכ לע םכסה םתחש ילבמ רחא ךוותמ

 תואקסיעב קר אלא ,בתכב ושעיי םימכסהה יכ חרכה ןיא ,םידרפ ךווית ידרשמ ןיב הלועפ ףותישב.ב
 .תוירחסמ

.בתכב וכרעיי םמצע ןיבל םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש ימכסה ,קוח יפ לע.ג
 הדבועה תא רותסל ידכ ךכב ןיא ךא ,בתכב ןיעקרקמב םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש ימכסה םימייק.ד

 .הפ לעב םג םישע הלאכ םימכסהש

 דמצוה הרידה ריחמ רכמה הזוחב יכ הליג ותעתפהל ."המרב די" הייבה תרבחמ הריד שכר דוד.13
 .שדוח ידימ םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 .שדוח ידימ םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל הרידה ריחמ תא דימצהל תיאשר הייבה תרבח.א
.שדוח ידימ םסרפתמה הייבה תומושת דדמל קר הרידה ריחמ תא דימצהל תיאשר הייבה תרבח.ב
 קוש לע הוממה רושיאב קר ןכרצל םיריחמה דדמל הרידה ריחמ תא דימצהל תיאשר הייבה תרבח.ג

 .ןוהה
.הרידה ריחמ תא דימצהל דדמ הזיאל רוחבל שכורל רשפאל תבייח הייבה תרבח.ד

 דרשמ םהרבאל עיצה ןלבקה ."םילועמה םיובה" תרבחמ ןג תמרב דרשמ רוכשל ןייועמ םהרבא.14
 רחאמ ,ןלבקה תעטל .ח"ש ןוילימ1.5 תרומת םיש26 ךשמל טקיורפב הרכשהל ראופמו גרדושמ
 תתל ךירצ ויא אוה ,תורתוימ תואצוהמ עמיהלו ךוסחל ידכו השיכרב אלו דרשמ תריכשב רבודמש
.םולשתה תרומת החוטב וא תוברע

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .ול םלשי םהרבאש ףסכל החוטב תתל בייח ןלבקה.א
 .תוריכשב רבודמש רחאמ ,םולשתה תרומתהחוטב תדמעהב ךרוצ ןיא.ב
 תוברע וא החוטב תתל ןלבקה לע םיש10-מ רתוי לש הפוקתל םירכוש וא דרשמ ןלבקמ םישכור רשאכ.ג

 .תיאקב
.תיקוח היא הקסיעה ןכלו םיש10 לע הלועה הפוקתל דרשמה תא ריכשהל ןלבקל רוסא.ד

 ךותב תובל בייחתה וב לארשי יעקרקמ תושר םע חותיפ הזוח לע םתח ,ןורשה רוזיאמ ןלבק ,בגוי.15
 בגוי חילצה אל םיוש םיבוכיע לשב .הילצרהב תוריד28-ו תומוק7 ןב םירוגמ ןייב םיש עברא
 הזוחה תא לטבל השירדב בגוי לא התפ לארשי יעקרקמ תושר .ןייבה תייב תא דעומב םילשהל

.םידדצה ןיב םתחש

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 הזוחה תא לטבל תיאכז היא לארשי יעקרקמ תושר ךכיפל ,ןיטולחל המלשוה טעמכ רבכ ןייבה תייב.א
 .םידדצה ןיב םתחש

 תיאכז היא לארשי יעקרקמ תושר ךכיפל ,םירוגמה ןייב תא םיקה הילע עקרקב הריכח תוכז בגויל.ב
 .םידדצה ןיב םתחש הזוחה תא לטבל

 הזוחה תא לטבל תוכזה לארשי יעקרקמ תושרל ךכיפל ,עבקש דעומב ןייבה תייב תא םילשה אל בגוי.ג
 .םידדצה ןיב םתחש

 ןיב םתחש הזוחה תא לטבל ,הרקמ לכב ,תוכזה הל ךכיפל ,לארשי יעקרקמ תושרל תכייש עקרקה.ד
 .ןלבקל םלוה יוציפ ןתמ ךות םידדצה
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 התפ איה .שמש דודל תרבוחמ היא הרידה יכ התליגו ףתושמ תיבב םירוגמ תריד השכר הדע.16
 תיבה גג לע ריבס םוקמב ותקתהל ןידכ רתיה הלביק ףאו שמש דוד הימזה ,"שמשה רוא" תרבחל
 ףתושמה תיבב םירחאה תורידה ילעב .ןייבב שמשה ידוד לכל קיפסמ וחטש רשא ,ףתושמה
.תרחא תדחוימ הרטמל םתוא שמשמ ויא גגה חטשש םגה ,הרומאה הקתהל םידגתמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 דוד ,תורומאה תוביסב ,ןיקתהל יאשר ,ויאת רחא אלימו שמש דוד תקתהל רתיה לביק רשא ,הריד לעב.א
 .םירחאה תורידה ילעב תמכסה אלל ,ףתושמה תיבה גג לע שמש

 תיבה גג לע שמש דוד תקתה- ויאת לכ רחא אלימ הרידה לעבו שמש דוד תקתהל רתיה ןתי םא םג.ב
 .ףתושמה תיבב תורידה ילעב לכ לש בתכבו שארמ המכסה ,תורומאה תוביסב ,תבייחמ ףתושמה

 דוד ,תורומאה תוביסב ,ןיקתהל יאשר ,ויאת רחא אלימו שמש דוד תקתהל רתיה לביק רשא ,הריד לעב.ג
 םומיחה תכרעממ קתתהל ול ורשיא ןייבב תורידה ילעב לכש דבלבו ,ףתושמה תיבה גג לע שמש
 .תיזכרמה

 תיבה גג לע שמש דוד תקתה- ויאת לכ רחא אלימ הרידה לעבו שמש דוד תקתהל רתיה ןתי םא םג.ד
 .ףתושמה תיבב תורידה ילעבמ80% לש בתכבו שארמ המכסה ,תורומאה תוביסב ,תבייחמ ףתושמה

 תוריד ילעב24 .הפירשמ וקלחב סרה ,ההז ןחטשש תוריד32-ו תומוק8 ןב ,דודשאב ףתושמ תיב.17
 תורידהו ןייבה םוקיש ךלהמל םידגתמ ןייבב תורידה ילעבמ8 ;ומקשלו וקתל וטילחה ןייבב
 ףתושמה תיבה תא םקשל תישעמ תורשפא ןיאש םגה ,ךכב תוכורכה תואצוהה לכב תאשל םיברסמו
.דבלב תורידהמ קלח יבגל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 הפ הלבקתה אל ןייבה םוקיש לע הטלחהה ןכש ,תואצוהב תאשל םיביוחמ םיא םידגתמה תורידה ילעב.א
 .ףתושמה תיבב תורידה ילעב לכ ידי לע דחא

38 א"מת תרגסמב ןייבה תא םקשל שי ןכש ,תואצוהב תאשל םיביוחמ םיא םידגתמה תורידה ילעב.ב
 .הייבב תוכורכה תואצוהה לכב תאשל םזיהמ שורדלו

 ילעב לכ תא תבייחמ ,תורידהו ןייבה תא םקשל ,הז הרקמב ,תורידה ילעבמ םיעבר השולש לש הטלחה.ג
 .ןיעקרקמה לע חקפמל םידגתמה דג העיבת שיגהל ןתיו ,תורידה

 וא שדחמ ומיקהל טילחה םיריידהמ טועימ וליפא ,ותצקמ וא ולוכ ,סרהש ףתושמ תיב וב הרקמב.ד
 תוכורכה תואצוהב ,וקלח יפל ,ףתתשיו ותריד יבגל ךכב תוכורכה תואצוהב הריד לעב לכ אשיי ,וקתל
 .ףתושמה שוכרב

 שיגה ,ב"הראב ךוויתל ןוישירו לארשיב הדובעל ןידכ רתיה לעב ב"הרא בשותו חרזא ,19-ה ןב ימר.18
 תלבקל היחבב החלצהב דמעש רחאל תאזו ,ןיעקרקמב ךווית ןוישיר תלבקל השקב01.02.2017 םויב
 טילחה ,ילילפ רבע לכ רסח אוהו ןתיא ימר לש ילכלכה ובצמש םגה .לארשיב ןיעקרקמב ךווית ןוישיר
.ןוישיר ול קיעה אלו ימר לש ותשקב תא תוחדל ,םירומאה םיותה לע ססבתהב ,םיכוותמה םשר

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 לבקל יאשר אל אוה ןכל ,לארשי תידמ לש בשות וא חרזא ויא ימר– הוכ םיכוותמה םשר תטלחה.א
 .ןיעקרקמב ךוותמ לש ןוישיר

 ךוותמ לש ןוישיר לבקל יאשר אל אוה ןכל ,םיש21 ואלמ םרט ימרל– הוכ םיכוותמה םשר תטלחה.ב
 .ןיעקרקמב

.ןיעקרקמב ךוותמ לש ןוישיר תלבקל םייסיסבה םיאתב דמוע ימר– היוגש םיכוותמה םשר תטלחה.ג
 אוה  ,ב"הראב ךוויתל ןוישירב קיזחמה ץוח בשות אוה ימרש רחאמ– היוגש םיכוותמה םשר תטלחה.ד

 .לארשיב יושירה תיחבב ךרוצ אלל ,לארשיב ןיעקרקמ ךוותמ לש ןוישיר לבקל יאשר
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 ךווית יתוריש תמזה לע ,ועוצקמב ןיעקרקמ ךוותמ ,רחשל םתח ,םירוגמ תריד לש םילעב ,ןליא.19
 ךא ,תוידעלבל תובייחתהה לעו המזהה ספוט לע ודיצמ םתח אל ךוותמה רחש ;תוידעלבל תובייחתהו
 .ךווית ימד םלשל ברסמו רחש תעידי אלל םירוגמה תריד תא רכמ ןליא .קוויש תולועפ רפסמ השע
.ךוויתה ימד םולשתל ןליא דגכ תיפסכ העיבת שיגה רחש

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 אלש הקסמל האיבמ תוידעלבה םכסה לע םתח אל ךוותמה רחשש הדבועה- החדית רחש לש ותעיבת.א
יב תוידעלב הזוח תרכןליא ןיבל ו. 

 ימדל יאכז אל רחש ךכיפל ,רחש תועצמאב אלש םירוגמה תריד תא רכמ ןליא– החדית רחש לש ותעיבת.ב
 .ךווית

 .הפ-לעב םג םידדצה ןיבתרכיהל לוכי תוידעלב םכסה– לבקתת רחש לש ותעיבת.ג
 תמיתחב ךרוצ שי תוידעלבל תובייחתה לעו ךווית יתוריש תמזה ספוט לע– לבקתת רחש לש ותעיבת.ד

 .דבלב ךוויתה יתוריש ןימזמ

 וממ השקיבו ,ןיעקרקמב ךוותמ ,ידודל התפ ,תוגל רימסב הידומיל תא המייס התע הזש ,תירעי.20
-לת זכרמב ףתושמ ןייבב סכ שוכרל תירעיל עיצה ידוד .םידלי ןג חותפל לכות וב סכ הרובע אוצמל
 ןכש ,תירעי לש היתורטמל קוידב םיאתמ סכה ,ותעטל .רצחל האיצי םע םירוגמ תריד אוהש ,ביבא
.ןגה ידלי תאהל ןייבה רצחב ידעלב שומיש תושעל לכות איה תוקספהב

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ילעב בורמ בתכב המכסה לבקל הילע ךא ,ןייבה רצחב ידעלב שומיש השעת תירעיש העימ לכ ןיא.א
 .ףתושמה תיבב םידלי ןג תחיתפל תורידה

 רתיה סכל שי םא ,םידלי ןג תחיתפ תרשפאמ םוקמב )ע"בת( ראתימה תיכות םא קודבל תירעי לע.ב
 .סכל הדומצ רצחה םאו םידלי ןגכ שמשל גרוח שומישל

 .ףתושמ תיבב םירוגמ תרידב םידלי ןג חותפל ןתי אל.ג
 לעפי ןגהש דבלבו ,רצחב ידעלב שומיש השעתו םידלי ןג וב חתפת ,סכה תא שוכרת תירעיש העימ לכ ןיא.ד

 .14.00 העשה דע

 ןיקתהל שקיבו תיבה תוגיצל הפ ,םילגלג אסיכ תועצמאב דייתמה ,ףתושמ תיבב הריד ילעב ,םרוי.21
 תקתה הימזה ,ותשקבל דימ התע תוגיצה.ףתושמה תיבל הסיכבו השיגה ליבשב םוריח תרואת
 לע םימעוז ןייבב תורידה ילעב .ןובשחה אולמ תא ערפ םרוי ."רחשה רוא" תרבחמ םוריח תרואת
 ילעב לכ תמכסה אלל הרומאה הרואתה תא היקתה תע תוכמס רדעיהב הלעפ יכ םיעוטו תוגיצה
.ןייבב תורידה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 המכסה הועט היאש המאתה הייעש הלועפב רבודמש רחאמ ,תוכמסב הלעפ ףתושמה תיבה תוגיצ.א
 .םרוי לש וובשח לע העצוב איהו

 הייע תואר יפל רשא הלועפ לכ עצבל תוגיצל רתומש רחאמ ,תוכמסב הלעפ ףתושמה תיבה תוגיצ.ב
 .ףתושמה תיבב םייחה תוכיא תא תרפשמ

 הועט רשא המאתה הייעש הלועפב רבודמש רחאמ ,תוכמס רדעיהב הלעפ ףתושמה תיבה תוגיצ.ג
 .ףתושמה תיבב תורידה ילעב בור לש המכסה

 הועט רשא המאתה הייעש הלועפב רבודמש רחאמ ,תוכמס רדעיהב הלעפ ףתושמה תיבה תוגיצ.ד
 .ןייבב תורידה ןמ םיזוחא םישיש םתולעבבש תורידה ילעב לש המכסה

?"תצבשמ םכסה" והמ.22

 .לארשי יעקרקמ תושר ןיבל )ץוביק וא בשומ בורל( תיפותיש הדוגא ןיב הריכח םכסה.א
.הדוגאה ירבח ןיבל תיפותיש הדוגא ןיב םתח רשא ,תואלקחלו םירוגמל "תולח" תאצקה םכסה.ב
 ןיבל תיפותיש הדוגא ןיב םתח רשא ,םצמוצמ יאלקח דוביעלו הכאלמל "רזע יקשמ" תאצקה םכסה.ג

 .הדוגאה ירבח
.םיצוביקבו םיבשומב עקרקה לש דועייהמ הוש שומישל םירתיהו תובחרה רשאמה םכסה.ד
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 תואלקחלו םירוגמל עקרק םיש תורשע הזמ רכוח ,תיפותיש הדוגא אוהש ,"םיבהל ןיע" ץוביק.23
 הזמ ץוביקב יאלקחה וקשמ תא דבעמו ררוגתמ ,"םיבהל ןיע" רבח ,םירפא .לארשי יעקרקמ תושרמ

 רובעל ,"םיבהל ןיע" ץוביקב ותורבח תא קיספהל טילחה אוה םיש75 םירפאל ואלמ רשאכ .הש30
.וילא דומצה יאלקחה קשמה תא דבעל ךישמהלו ץוביקב ותיב תא ריכשהל ,עבש ראבב ררוגתהל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ,עקרקב תיייק תוכז ול שי ךכיפל ,הש30 הזמ ץוביקב יאלקחה וקשמ תא דבעמו ררוגתמ םירפא.א
 .יאלקחה קשמה תא דבעל ךישמהלו ץוביקב ותיב תא ריכשהל ול תרשפאמה

 תא ריכשהל ותורשפאב ןיאו "תושר רב"כ ותוכז תא דביא אוה ךכיפל ,ץוביקב ותורבח תא קיספה םירפא.ב
 .יאלקחה קשמה תא דבעל ךישמהלו ץוביקב ותיב

 .ץוביקב ותיב תא ריכשהל ותורשפאב ןיא ךא ,יאלקחה וקשמ תא דבעלו ךישמהל לוכי םירפא.ג
.יאלקחה קשמה תא דבעלו ךישמהל ותורשפאב ןיא ךא ,ץוביקב ותיב תא ריכשהל לוכי םירפא.ד

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא.24

.םכסומ יוציפ עבות אוה רשאכ קז חיכוהל שרד ויא הזוח תרפהמ האצותכ עגפ.א
 .םייוציפ ףסובו הזוח תפיכא עובתל יאשר ויא הזוח תרפהמ האצותכ עגפ.ב
 .הזוח תרפהמ האצותכ עגפ לע הלח היא קזה תטקה תבוח.ג
.ולוטיבל ףסוב ,הזוחה תפיכא תא עובתל יאשר הזוח תרפהמ האצותכ עגפ.ד

?ןוכ ויא םיאבה םיטפשמהמ הזיא.25

 .םיריידה בור תמכסה תלבקב תאזו ,ףתושמ תיבב תוגרדמה רדחמ קלח םירוגמ תרידל דימצהל ןתי.א
 ישו תורידהמ םיעבר השולש םתולעבבש ימ אוה ףתושמ תיבב םירוגמ תריד תבחרה ךרוצל שורדה בורה.ב

 .ףתושמה שוכרהמ םישילש
.בתכב ךמסמ הועט ןיעקרקמב הקסיע תושעל תובייחתה.ג
.ןיעקרקמב הקסיעל תבשח היא האווצ יפ לע השרוה.ד
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