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: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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 ברימ םימיל .לארשי תידמ תולעבב ויה הרידה תאצמ וב ןייבה.תררוגתמ איה הבש הריד ברימל.1
 .התרידב הדעסמ חותפל הטילחה

?והשלכ םולשת וא סמ ברימ לע לוחל יופצ םאה

.הייבו ןוכתל תימוקמה הדעוול החבשה לטיה םולשתב ביוחת ברימ.א
.םרוג ףאל סמב וא םולשתב ביוחת אל ברימ.ב
.המוש יפ לע ,ןיעקרקמ יוסימ תושרל חבש סמ םולשתב ביוחת ברימ.ג
 ןכתיו ,שרדייש לככ ,סכה דועי יויש ןיגב ,לארשי יעקרקמ תושרל רתיה ימד םולשתב ביוחת ברימ.ד

.החבשה לטיהב םג ביוחתש

 קודבל ךוותמה ארזעמ שקיב ,ךכ םשל .ןורמושו הדוהי רוזאב יוצמה בושייב הריד תוקל שקיב השמ.2
.סכב תויוכזה בצמ תא ורובע

?יטבלר עדימ אצמיי אל חרכהב םיאבה םידרשמהמ הזיאב

.ןורמושו הדוהי רוזאב שוטה יתלשממה שוכרה לע הוממה.א
.ןורמושו הדוהי יחרזאה להימב ןיעקרקמ םושיר ידרשמ.ב
.תכשמה הרבחה.ג
.םילשוריב )ובאט( ןיעקרקמה םשר.ד

 עקרק תווהמה ,הלופעב16668 שוגב20 ,15 ,14 'סמ עקרק תוקלח "עלס" תועקשהה תרבח תולעבב.3
 ,)שיבכ( ךרדל עקרקהמ םיקלח הדעיי רשא7246/ג תיכות רושיא לשב .)"עקרקה" :ןלהל( תיאלקח
תחפ הייוושש ךכ ,עקרקה ךרעב העיגפ הרצו. 

 ?םייוציפל העיבת תימוקמה הדעוול שיגהל עקרקה ילעב לע ןמז המכ ךותב

 לש הפקות תליחת םוימ םיש שולש ךותב תימוקמה הדעווהמ םייוציפל העיבת שיגהל עקרקה ילעב לע.א
.תיכותה

 םייוציפל העיבת שיגהל ולכוי אל עקרקה ילעב ,העקפה לש ךרדב העגפ אל תיאלקחה עקרקהש רחאמ.ב
.תימוקמה הדעווהמ

 לש הפקות תליחת םוימ םיש שמחמ רחואי אל ךא ,תע לכב תשגומ תויהל הלוכי םייוציפל העיבתה.ג
.תיכותה

 לש הפקות תליחת םוימ יצחו הש ךותב תימוקמה הדעווהמ םייוציפל העיבת שיגהל עקרקה ילעב לע.ד
.תיכותה

 תבישי תרגסמב ,וטילחה ,ביבא לתב המלש בוחרב1968 תשב הבש ןייב לש ףתושמ תיב דעו ירבח.4
 תיכות תרגסמב תאז ,ןייבב תורידה תא ביחרהל העצה תולעהל ,תורידה ילעב לש תיללכה הפיסאה
 לע .המדא תודיער יפמ קזוחי ןייבה ,העצהל םאתהב .)38 א"מת( המדא תודיער יפב םיתב קוזיחל
 תוריד לש הייב תפסות אלל ,ףתושמה שוכרה תרגסמב ובחרוי ןייבב תורידה ,קוזיחה תיכות יפ
 .תושדח

 ?תעצומה תיכותה תא עצבל ידכ שרדה בורה והמ ,תורידה ילעב ןיבמ

.ןייבב תורידה ילעב לכ לש המכסהב ךרוצ שי.א
.ןייבב תורידה ילעבמ75% לש המכסהב ךרוצ שי.ב
.ןייבב תורידה ילעבמ60% לש המכסהב ךרוצ שי.ג
.ןייבב תורידה ילעבמ םישילש יש לש המכסהב ךרוצ שי.ד
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 ןייצ ,השיכרה םכסה לע המיתחה תעב .ףתושמ תיבב הורחאה המוקב םירדח6 תב הריד שכר ביי.5
 לע יארחא ל"ה הרידה לש םילעבהש עבק ףתושמה תיבה ןוקתב יכ ,ביי יפב ןיול ןיד ךרוע
 .וובשח לע אהת ףתושמה גגה תקזחאש ןייועמ ויא ביי .ףתושמה גגה תקזחא ימולשתו תואצוה

 ?ןוקתב העיפומה העיבקה תא תושל ידכ תושעל ביי לע המ ,תוראותמה תוביסב

.ןוקתב הארוהה יויש לע הרויש שקבלו םיפתושמה םיתבה לע חקפמל תופל ביי לע.א
.שכר בייש הרידה לע תיפיצפס הלח איה ןכש ,ןוקתב הארוהה תא תושל ןתי אל.ב
.ותריד לע הלח ףתושמה גגה תקזחאש העיבקה תא םייקל אלו םלעתהל לוכי ביי.ג
 ןיאו ,הז טפשמ תיבב העיבת שיגהל ביי לע ןכלו ןיעקרקמ יכוסכסב עירכהל ךמסומ םולש טפשמ תיב קר.ד

.אשוה תא רותפל תרחא תורשפא ול

 םאה ,'חאו ןועמש דוד דג מ"עב ן"לד קוושו ץועי אישה תותשק .א.ת1966/05 ןיד קספל םאתהב.6
 לטיה םלשי רכומה ,השיכר סמ םלשי הוקה ויפלש בתכב ךמסמ לע םידדצ םיתחהל תיאשר תכוותמ
 ?םהייב הזוחה תא ורפיו הדימב סק ומלשי םה יכו ,חבש סמו החבשה

.ךוויתה תמזהמ דרפ ךמסמב תושעיהל ךירצ רבדה יכ ,אל.א
.יטפשמ יפוא ילעב םיכמסמ תכירעב םידדצל העייס תכוותמה הזכ הרקמב יכ ,אל.ב
.בתכב סכה תריסמ דעומ ןיוצי םא קר ,ןכ.ג
.ףקותב ךווית ןוישיר 'ג דצו עבותה יפב הגיצה תכוותמה םא קר ,ןכ.ד

 ,םיכוותמ ןיב הלועפ ףותיש אוה ארזע השמ ' זוע יכדרמ .א.ת35922107 ד"ספב העיבתה לש הייע.7
 .התריכממ ולבקתהש ךוויתה ימד תקולחו ,הריד תריכמל רשקב

?םיכוותמ ןיב הפ לעב השעש הלועפ ףותיש םכסה ףוכאל ןתי םאה ,ןידה קספ יפל

.הלועפ םיפתשמה םיכוותמה ןיב םיזוחה קוח תושירד יפל הזוחב רבודמ דוע לכ ,ןכ.א
.בתכב ךווית תמזה קוחל9 ףיעס יפל ,אל.ב
 ךמסמ הועט ןיעקרקמב הקסיע תושעל תובייחתה ,1969 ט"כשתה ןיעקרקמה קוחל8 ףיעס יפל ,אל.ג

.בתכב
 קוחל8 ףיעסב הבוחהחוכמ ןהו בתכב ךווית תמזהל םיכוותמה קוחל9 ףיעסב הבוחה חוכמ ןה ,ןכ.ד

.דבלב בתכב ןיעקרקמב םכסה ךורעל ןיעקרקמה

 עבותה םאה היגוסב קסוע 'חאו ןמטוג–רז ' ןהכ–הד א.ת-ב4350/08 םולשה ש"מהיב לש ןיד קספ.8
 ,ןיעקרקמ סכ תשיכרל ,יאת לע םירבד ןורכיז תמיתח תובקעב ךווית ימד םיעבתהמ לבקל יאכז
 .סכב הסירה וצ לוטיב היה יאתה.וב עובקה יאתה םויק יא לשב לטוב םירבדה ןורכיזש תורמל

 ?ןידה קספב עבק המ

 ויא םירבד ןורכיזו בתכב וכרע האלמ הקסיע אלו םירבד ןורכיז קר יכ ,ךווית ימדל יאכז ויא ךוותמה.א
.הזוח םתח אל דוע לכ ,בייחמ

 ףקותל ותסיכ םא ,בייחי אל תורומאה תוביסב םותח םירבד ןורכיז ;ךווית ימדל יאכז ויא ךוותמה.ב
.שרדכ ואצמוה אל הלאו ,הסירהה וצ לוטיב ןייעל םירכומה י"ע םירושיא תאצמהב התתוה

 ןורכיז םתחש עגרמ תאז- המלשוה אל רכמה תקסיע םא םג ,ךווית ימד לבקל דימת יאכז ךוותמה.ג
.םידדצה ןיב םירבד

.הסירה וצ לש ומויק לע םידדצל תולגל בייח אל ךוותמ .ךווית ימד לבקל יאכז ךוותמה.ד
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 תריד לא ,רושעכ יפל הילצרהב התקש םירוגמ תריד לע המושרה אתכשמה תא רורגל השקיב דרו.9
 תא לבקל ידכ תכשמה הרבחל דרו התפ ,ךכ ךרוצל .ביבא לתב תועובש רפסמ יפל השכרש םירוגמ
 .אתכשמה תרירגל התמכסה

 ?אתכשמה תרירג ךרוצל תכשמה הרבחה לש הרושיאב יד םאה

 אל דוע לכ ,ריידה תויוכז ןכש ,תווכשמה םשרב קרו ךא םשר תכשמ הרבחב המושרה הריד דובעיש ;אל.א
פב ומשריה ,ןיעקרקמה יסקק אלו תויזוח תויוכז ןייתוי.

 ןכו לארשי יעקרקמ תושרב השע הרידב תויוכזה םושיר ,ןיעקרקמה יסקפב תויוכזה םושירל דע ;ןכ.ב
.תכשמה הרבחה לצא

.האוולה דגכ החוטבכ דבעושמה סכה תפלחה ךרוצל הוולמה תמכסהב ךרוצ שי ;אל.ג
.קבל תדבעושמה השיה ותריד תא רכמ אל הוולה דוע לכ הוולמה תמכסהב ךרוצ ןיא ;ןכ.ד

 םיוסמ דחא רדחתשיכרל העצה לאיראל שיגה ןורש .ףתושמ ןייבב םירדח2 תרידלעב ויה ןורש.10
 .הלוכ תא אלו ,ותרידמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 לע ומשריי אל רדחה לע תולעבה תויוכז ךא ,לאירא תרידמ םיוסמ דחא רדח שוכרי ןורשש העימ ןיא.א
.ומש

.ירשפא רבדה ןכלו ןיעקרקמב םיוסמ קלחב היהת דימת ןיעקרקמב תולעבה.ב
.ותוא רוכמלו םירוגמ תרידמ םיוסמ קלח דירפהל ןתי אל.ג
.ובאטב ומש לע רדחב תולעבה תויוכז תא םושריו לאירא לש ותרידמ דחא רדח שוכרי ןורשש העימ ןיא.ד

 .ןסחמו םיתוריש רדח ,דרשמ ירדח2 ללוכה ,ר"מ42 לש חטשב דרשמ ותולעבבש אפור אוה דעיבא.11
 המזה לע בתכב ומיתחה ןומא .דרשמה תריכמ ךרוצל ךוותמה ןומא לש ויתוריש תא רכש דעיבא
 העבק אל תוידעלבה םכסהב .ךוותמל תוידעלב ןתמל דרפ ךמסמ לע םתח ןכו ,ךווית יתורישל
 הארש ןוויכמ ,תוידעלבה םכסהמ ררחתשהל דעיבא שקיב םישדוח השולש רובעכ .תוידעלבה תפוקת
.קוחב תושרדה קווישה תולועפ תא עציבש תורמל ,םיייצר םישכור איבהל חילצמ אל ךוותמה יכ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 השולש רחאל המייתסה תוידעלבהש רחאמ ,ידדצ דח ןפואב םכסהה תא לטבל יאשר דעיבא ,הרקמ לכב.א
.םישדוח

 רחאל קר תאזו ,הצורמ אל אוה םא ןומא ךוותמה םע םתחש תוידעלבה םכסה תא לטבל יאשר דעיבא.ב
.המזהה לע םתח ובש םויהמ םישדוח השיש

 העשת םותב קר ידדצ דח ןפואב ןומא ךוותמה םע םתחש תוידעלבה םכסה תא לטבל יאשר דעיבא.ג
.המזהה לע המיתחה םוימ םישדוח

 תחא הש םותב קר ידדצ דח ןפואב ןומא ךוותמה םע םתחש תוידעלבה םכסה תא לטבל יאשר דעיבא.ד
.המזהה לע םתח ובש םויהמ

 .רפוע לש הרידה תא שוכרל תייועמ הליהת .ןולוחב םירדח3 תב םירוגמ תריד לש םילעב אוה רפוע.12
 תא רוכמי רפוע הב ,הקסיעה לע )בתכב ךמסמ אלל( הפ לעב םהייב וריהצהו ומכיס םידדצה יש
.ובאטב הקסיעה תא םושרל הרטמב ןיעקרקמה םשר יפב ובצייתה םידדצה .הליהתל הרידה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 םה יכ הפ לעב ויפב וריהצי הקסיעל םידדצה ישש רחאל הפ לעב הקסיעה תא םושרי ןיעקרקמה םשר.א
.תוהז תדועת תועצמאב ויפב והדזיו ,רכמ תקסיעב םירשקתמ

.ןיעקרקמה לע חקפמה רושיאב קר הפ לעב הקסיעה תא םושרל יאשר ןיעקרקמה םשר.ב
.ובאטב הקסיעה תא םושרי אל ןיעקרקמה םשר.ג
.היבגל הרהזא תרעה םושרל יאשר אוה ךא ,הפ לעב הקסיעה תא םושרי אל ןיעקרקמה םשר.ד
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?ןיעקרקמב ךווית תולועפ עוציבל המזהב עיפוהל בייח ויא םיאבה םיטרפה ןיבמ הזיא.13

.ךוותמה לש ךוויתה ןוישיר רפסמ.א
.תשקובמה הקסיעה ריחמ.ב
.ךוויתה ימד רועיש.ג
.םתבותכו תוהזה ירפסמ ,חוקלה םש ,ךוותמה םש.ד

 תשקבמ הרפוע .לארשיב ןידכ עוצקמב תובר םיש הקסעש הקיתו ןיעקרקמ תכוותמ היה הרפוע.14
 הרפוע .ל"וחב תוחילשב ההשת איהש רחאמ תאז ,תובורקה םייתשב ןיעקרקמב ךוויתב קוסעל אלש
 לע הרפוע העידוה ,הצרא הבוש םע .םיכוותמה םשרל ןוצרמ הוישיר תיילתה לע בתכב העידוה
 .ןוצרמ הוישיר תיילתה רבדב העדוהה לוטיב

 ?ןוישירה שודיחל יאתה היהי המ

.ןיעקרקמב ךוויתב יושירה תויחבב שדחמ ןחביהל ךרטצת הרופע.א
.הילתהה תעדוה לוטיב םוימ תיסחי תיתש הרגא םולשת אוה הרפוע לש ךוויתה ןוישיר שודיחל יאתה.ב
.עובק ןפואב לארשיב רוגלו רוזחל ךרטצת הרפע.ג
.ךווית ןוישיר תולתהל תורשפא ןיא.ד

 ?"ידדצ וד תצבשמ" םכסה והמ.15

.תיפותיש הדוגאל תימוקמ תושר ןיב םתח רשא הריכח םכסה וה "ידדצ וד תצבשמ" םכסה.א
.תיפותיש הדוגאל תידוהיה תוכוסה ןיבםתח רשא הריכח םכסה וה "ידדצ וד תצבשמ" םכסה.ב
.תידוהיה תוכוסל לארשי יעקרקמ תושר ןיב םתח רשא הריכח םכסה וה "ידדצ וד תצבשמ" םכסה.ג
.תיפותיש הדוגאל לארשי יעקרקמ תושר ןיב םתח רשא הריכח םכסה וה "ידדצ וד תצבשמ" םכסה.ד

 ,הבוגתב .ןיעקרקמב ךוויתב וקוסיע ךלהמב הרומח תולשרו תוירחא רסוח ,תויגה רסוח הליג בגוי.16
 תדעו .רטסוש 'בח ,ותחוקל י"ע םיכוותמה תמשר לש תעמשמה תדעוול הלבוק ודגכ השגוה
 .הש יצח ךשמל בגוי לש ךוויתה ןוישיר תייעשה לע הטילחה תעמשמה

 ?תעמשמה תדעו תטלחה תא לטבל ידכ לועפל בגוי לע דציכ

 ןתמ םוימ םוי30 ךותב תאזו ,יזוחמה טפשמה תיבל תעמשמה תדעו תטלחה לע רוערע שיגהל בגוי לע.א
.הטלחהה

 ןתמ םוימ םוי45 ךותב תאזו ,יזוחמה טפשמה תיבל תעמשמה תדעו תטלחה לע רוערע שיגהל בגוי לע.ב
.הטלחהה

 ןתמ םוימ םוי45 ךותב תאזו ,םולשה טפשמ תיבל תעמשמה תדעו תטלחה לע רוערע שיגהל בגוי לע.ג
.הטלחהה

 ןתמ םוימ םוי30 ךותב תעמשמה תדעוולו םיכוותמה תמשרל הטלחהה לע רוערע שיגהל בגוי לע.ד
.הטלחהה

9לש הפוקתל ,)"סכה" :ןלהל( ביבא לתב "ילארשי ןויק"ב ר"מ260 לש חטשב דרשמ רכש ןתוי.17
 ויתויוכז תא חיטבהל ידכ .שדוחל ח"ש100,000 לש ךסב םיה םיישדוחה תוריכשה ימדשכ ,םיש
 אוה .האוולהל קקז ןתוי ,םימיל .ריכשמה תמכסהב תאזו ,ובאטב הריכחה תויוכז תא םשר ,סכב
 .תוריכשה תויוכז דובעיש תרומת האוולה תלבקל תואתכשמל קבל הפ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

.סכב ולש "הרצק תוריכש" תויוכז ךמס לע ןתויל האוולה ןתיי אל תואתכשמל קב.א
.ןתוי םש לע ובאטב תוריכשה תויוכז תא םושרי אל ןיעקרקמה םשר.ב
.ריכשמה תמכסה ילבו תוריכשה יאתל ףופכב ,האוולה תלבקל סכב ויתויוכז תא דבעשל יאשר ןתוי.ג
.ךכל םיכסי ריכשמהש יאתב ,האוולה תלבקל סכב ויתויוכז תא דבעשל יאשר ןתוי.ד
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 תשמ לחה תאזו ,חוורמ תיבב ,הזוח יפל תגומ תוריכשב םיררוגתמ רדה החמישו ילתפ גוזה יב.18
 םידליהש רחאל ,םימיל .ויפל גוהל וכישמה םידדצה ךא ,םייתסה ירוקמה תוריכשה הזוח .1956

.ךכל תודגתה עיבה תיבה לעב .םתרידב םירדח2 ריכשהל גוזה יב וטילחה ,תיבה תא ובזע

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

.רכשומהמ םיקלח השמ תוריכשב ריכשהל םיאשר םירכושהש רחאמ ,תקדצומ היא תיבה לעב תודגתה.א
 תמכסהב קר רכשומהמ םיקלח השמ תוריכשב ריכשהל יאשר רדה גוזה ;תקדצומ תיבה לעב תודגתה.ב

.תיבה לעב
 תוכז םהל שיו1962 תש יפלמ רכשומב םיקיזחמ םירכושהש רחאמ ,תקדצומ היא תיבה לעב תודגתה.ג

.תיבה לעב תמכסה אלל םג ,וממ םיקלח וא ולוכ רכשומה תא השמ תוריכשב ריכשהל
 ,ולוכ רכשומה תא השמ תוריכשב ריכשהל םיאשר םירכושהש רחאמ ,תקדצומ היא תיבה לעב תודגתה.ד

.וממ םיקלח וא

 קיתווה הפקה תיב תא סורהלו עיקפהל הידמה תשקבמ ,הלקה תבכרה תמקה תודובע ךרוצל.19
 .ביבא לתב יקסיטוב'ז 'חר ריצ לע אצמה "תילע"

 ?ןיעקרקמ חבש סמ בושיח ךרוצל "הריכמה" יווש עבקיי דציכ ,הלא תוביסב

.רכמכ תבשח היא העקפה- ןיעקרקמ חבש סמב בויח לכ ןיא ,העקפהב רבודמש ןוויכמ.א
.יתלשממה יאמשה י"ע עבקייש יפכ ,קושה יוושל םאתהב היהי ועקפוהש ןיעקרקמה לש "הריכמה" יווש.ב
 וא דובעיש לכמ הייק איהשכ תרכמה ןיעקרקמב תוכזה לש הריכמה םויב יווש אוה הריכמה יווש.ג

.אתכשמ
.העקפהה לשב םייוציפה ןייעל עבקש יוושה אוה ועקפוהש ןיעקרקמה לש הריכמה יווש.ד

 .ץיקה תשפוחב םיאצמה םידליל הטייק םתרידב חותפל םיייועמ ןורימו הבהז.20

 ?קסע ןוישירב םיביוחמ ןורימו הבהז םאה

.ןכ.א
.אל.ב
.האורבת אשוב הידמה תוארוהב םיביוחמ ךא ,אל.ג
.קוח יפל "רעו החמ"כ תרדגומ הטייקה םא קר ,ןכ.ד

 ךוותמל התפ ,םידחוימ םיכרצו תויזיפ תויולבגומ םע םירגובו םידליב תלפטמה ,"םימולע" תתומע.21
.םיסוח9 ירוגמל ןועמ ךרוצל תוריכשב סכ התומעה רובע רתאיש ,ןמפואק ןולא רמ ,ןיעקרקמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיההמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 הדעו ידי לע ךכל דעוי םא אלא ,םירוגמל דעוימה סלכואמ ןייבב םיסוח השישמ רתוי סלכאל ןתי אל.א
.היבו ןוכתל תימוקמ

.הלבגמ לכ אלל ,םיסוחה ירוגמל םיאתהל יושע ,םירוגמל דעוימה סלכואמו יוב ןייבב סכ לכ.ב
.אוהש םיסוח רפסמ לכל ,םיסוחה סולכיאל היבו ןוכתל תימוקמ הדעו רושיא תלבקב ךרוצ שי.ג
.דבלב סכה לעבב יולת רבדהו ,הלבגה אלל םיסוח סולכיא ,סכה לעב לומ הזוחב תושרהל ןתי.ד
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?"ירוביצ ןוכיש"ל סחיב רתויב הוכה איה תואבה תורדגההמ וזיא.22

 תמקהל םישרגמ תדעיימה הייבו ןוכתל תימוקמ הדעו ידי לע ורשואש ןיעקרקמ םה "ירוביצ ןוכיש".א
.רוביצ יבמ

 םושיר קוחל םאתהב ןוכישהו יויבה רש ידיב ירוביצ ןוכישכ ורשואש ןיעקרקמ םה "ירוביצ ןוכיש".ב
.םיירוביצ םיוכיש

 תורבח לש םיייב לע הלחו תיצרא ראתימ תיכותל םאתהב ורשואש ןיעקרקמ םה "ירוביצ ןוכיש".ג
.הייבו ןוכתל תיצראה הדעווה ידי לע ירוביצה ןוכישה

 םושיר קוחל םאתהב לארשי יעקרקמ תושר ידיב ירוביצ ןוכישכ ורשואש ןיעקרקמ םה "ירוביצ ןוכיש".ד
.םיירוביצ םיוכיש

 לש ץופיש- וביבחתל ותוא תשמשמה ,ביבא לתב )הבמ אלל( עקרק רכוש םהרבא1960 תשמ לחה.23
.תויושרה ידי לע חתפמ ימדב עקרקכ הרדגוה עקרקה .םישי בכר ילכ

?עודמ?רכוש םהרבאש עקרקה לע לח ריידה תגה קוח םאה ,ןייעה תוביסב

 )1955( ו"טשתה יפל הרכשוה עקרקה םא אלא ,ריידה תגה קוח לח אל ןייב הילע ןיאש עקרק לע ;אל.א
.הסרפל רוקמ ריידל תשמשמו

.גייס אלל ,הבמ הילע ןיאש עקרק לע לח ריידה תגה קוח ;ןכ.ב
.)1960( כ"שת תש זאמ עקרקה תא רכוש םהרבאש ןוויכמ ;ןכ.ג
 תרטמ תא תושמשמה היג וא רצח לשו םירוגמל סכ לש תוריכש לע קר לח ריידה תגה קוח ;אל.ד

.תוריכשה

 .יושיר ןועטה,ךווית דרשמ הבוט העשב חתפ ,השרומ ךוותמ ,איבל סכלא.24

 ?קסעה ןוישיר סכלאל ןתיי הפוקת וזיאל

.הכיראהל ןתיש ,םיש3 לש תימז הפוקתל ויה ןתייש ןוישירה.א
.וכיראהל ןתיש ,הש לש תימז הפוקתל ויה ןתייש ןוישירה.ב
.םיש שולש לש הפוקתל ויה ןתייש ןוישירה.ג
.םיש15 לש הפוקתל ויה ןתייש ןוישירה.ד

 ובש "תולכור דירי" םייקל הוקת חתפ תייריע הטילחה ,הווקת חתפב הוכש חותיפו םודיק ךרוצל.25
 םהיתוריש תעצה ךרוצל םיכוד םיקהל ומזוי ,םירחא עוצקמ ילעבו םירג ,םיג ,םיכוותמ ,םילבק
 תמזה ספוט לע הפי המתח,דיריב הרוקיב תעב .םירדח3 תריד תלעב היה הפי .הוכשה יבשותל
 תרתומה הפוקתל דרפ ספוטב המתח תוידעלבה .)"ךוותמה" :ןלהל( בקעי ךוותמל תוידעלבב ךווית
 םכסה תא לטבל הפי תשקבמ ,סכב לפטל הפתה םרט ךוותמה םהבש םימי הרשע רחאל .קוחב
.קוחב התרדגהכ תולכור תקסיעב רבודמ יכ וחיה.ךכל ברסמ ךוותמה .תוידעלבה
 ?תוידעלבה םכסה תא לטבל תיאשר הפי םאה

.תוידעלבה תפוקת םותב קר אלא ,המתח וילע תוידעלבה םכסה תא לטבל תיאשר היא הפי.א
.םכסהה לע המיתחה םוימ םימי7 ךותב ,המתח וילע תוידעלבה םכסה תא לטבל תיאשר הפי.ב
.םכסהה לע המיתחה םוימ םוי14 ךותב ,המתח וילע תוידעלבה םכסה תא לטבל תיאשר הפי.ג
.םכסהה ףוגב בותכש המב התומ תוידעלבה םכסה לוטיב.ד
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