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:ןחבל תוארוה

!החלצהב

.םייתעש- 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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 לכב הרידב ותיא הרג ,םישדוח8 הזמ רוביצב ותעודי התייהש ,ימעו רטפ ביבא .ןגומ רייד אוה ביבא.1
 איהש העטב תברסמ איה ךא ,הרידה תא תופל ימעמ שקבמ הרידה לעב תעכ .םישדוח םתוא
 .הרידב תגומ תרייד תויהל תעכ הכפה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

. 'גוז-יב' םיבשח םיא ןכלו םיאוש ויה אל ביבאו איה ;העוט ימע.א
 ךשמל ביבא לש רוביצב העודי תויהל הילע היה ,הרידב תגומ תרייד תויהל תיאכז אהתש ידכ ;העוט ימע.ב

 .תוחפל םישדוח9
 לעבל ביבא ןיב ךרעש הזוחה חסוב קר היולת תקדוצ וא העוט ימע םאה הלאשה ;תעדל ןתי אל.ג

 .הרידה
.תגומ תרייד תויהל הכפה איה תוראותמה תוביסב ,קוחה חוכמ ;תקדוצ ימע.ד

 דחא .תעמשמה תדעו יפב הדימעהל טלחוה ןכלו ,תעמשמ תריבע הרבע רשא תכוותמ איה הליש.2
 ןיב ףירח ךוסכס ךא ,ףתושמ ךווית דרשמ ילעב רבעב ויה הלישו קרפ .קרפ אוה הדעווה ירבחמ
 ותליספ תא שקבל הליש הטילחה ןוידה תליחת רחאל םישדוח3 .ומויסל רשקה תא איבה םיישה
 .וב םוקל הרטמב ,קרפ לש

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 שמשל לוכי ויא קרפ ןכ לע ,הלבוקה רוריבב םיפ אושמל ישממ ששח שיו םיכסכוסמ הלישו קרפ.א
 .הליש לש הייעב תעמשמה תדעו רבחכ

 היהו ןוידה תליחתב רבכ הז ששח לע העדי הליש ךא ,הלבוקה רוריבב םיפ אושמל ישממ ששח שי םמא.ב
 .הז דעומב רבכ קרפ לש ותליספל ןועטל הילע

 .עבותה תמכסהב אלא תעמשמה תדעו רבח לש הליספ שקבל ןתי אל.ג
.ותמכסהב קר תעמשמה תדעווב ןוידמ רבח לוספל ןתי.ד

?הזוח לש "תידוסי הרפה" רתויב הוכה הרוצב ראתמ םיאבהמ המ.3

.הזוחל דוגיב םהש לדחמ וא השעמ לכ.א
 .םולשת לש עוציב יא.ב
 הרפהה תא שארמ האר ול הזוח ותואב רשקתמ היה אל ריבס םדאש היבגל חיהל ןתיש הרפה.ג

 .תידוסיל בשחיתש הזוחב הילע םכסוהש וזכ וא ,היתואצותו
 .םימכסומ םייוציפ רורגת םתרפה יכ הזוחב םהילע םכסוהש לדחמ וא השעמ לכ.ד

 הלעב לש ותריטפ םע יכ ול הרפיסש רחאל ,הריד השישקה ותכשמ הק ,תוריכשב םויכ רגה ,םאיל.4
 וב ,הרידה לש ובאטה חס לע ךמתסה םאיל .ןגומ רוידל רובעל ידכ הרידה תריכמב תייועמ איה
 ותכש יכו יוגש היה ןיעקרקמה יסקפב םושירה יכ םאילל הלגתה ךשמהב .םילעבכ המושר ותכש
.הרידה לש םילעבה היא

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .הרידב תולעבה תוכז םאילל ,םירדסומ םיא ןיעקרקמהםא.א
.הרידב תולעבה תוכז םאילל ,םירדסומ ןיעקרקמה םא.ב
 םותבו הרומתב התשע הרידה תשיכר דוע לכ ,אל וא םירדסומ ןיעקרקמה םאה וייעל השמ הז ןיא.ג

 .הריד התואב תולעבה תוכז םאילל ,בל
 ,יוגש אצמ ןיעקרקמה יסקפב םושירהש ןוויכמ ;אל וא םירדסומ ןיעקרקמה םא וייעל השמ הז ןיא.ד

 .תלטבתמ הרידה תא םאיל לש ותשיכר

?"קוזיחה תיכות" חומה תא רתויב הוכה הרוצב ראתמ םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא.5

 םילבקה לומ לא רתוי קזח חוכ היהי םיוקלש ךכ ,)תוריד( רכמה קוחב המרופר עצבל התרטמש תיכות.א
 .םיקזחה

  .םישי םיבמ לש תודוסיה קוזיח התרטמש תיכות.ב
.רתוי םיקזח הייב תודוסי םע םישדח םיבמ תייב התרטמש תיכות.ג
.המדא תודיער יפמ םימייק םיבמ קוזיחל תיצרא ראתימ תיכות.ד
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 הקזחההו לוהיה יכ עבוקה ףיעס םייק רכמה הזוחב .שדח םירוגמ ןייב הב רשא ןלבק ויה ךלמילא.6
 ןיאו ,םישדוח24 לש הפוקתל ,'ר.ה.ב' הקוזחתה תרבח ידי-לע ועצבתי ףתושמה שוכרה לש היקתה
 הזוחל חפסכ ףרוצ הקוזחתה הזוח .ןכל םדוק 'ר.ה.ב' תרבח םע תורשקתהה תא םייסל תורשפא
.רכמה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .דיחא הזוחב חפקמ יאת הווהמ אוה ןכש ,לטב הז ףיעס.א
 .הקזחההו לוהיה תרבח לע טילחהל םילוכי ףתושמה תיבב תורידה ילעב קר ןכש ,לטב הז ףיעס.ב
.ןייעה תוביסב הריבס היה 'ר.ה.ב' תרבחב ותריחב יכ חיכוי ךלמילאש החהב קר םלוא ,ףקת הז ףיעס.ג
.םיש3 לע הלוע היאש הפוקתב רבודמ ןכש ,ףקת הז ףיעס.ד

 הרידה ריחממ9% הל םלשל ירוימ השרד "ןיפור" ."ןיפור" םילבקה תרבחמ הריד שכר ירוי.7
 .ןושאר םולשתכ

?קוחל דוגיב היהת התשירד םיאבה םירקמהמ הזיאב

 .ירוי תבוטל תויוברע וא תווחטיב ועבק אל הזוחב.א
 .הל םלישש םיפסכה לכ לש םתרזחה תחטבהל תיאקב תוברע ירויל הרסמ "ןיפור".ב
 ןיוצ ירויו ,הל םליש ירויש םיפסכה לכ לש םתרזחה תחטבהל חטבמ לצא המצע תא החטיב "ןיפור".ג

 .שארמ ומלוש חוטיבה ימדו חוטיבה תסילופ יפ-לע בטומכ
.הרידה תריכמ לע הרהזא תרעה הרידה יבגל המשר "ןיפור".ד

 .הייבהו ןוכתה קוח חוכמ םייוציפ ןתמ אלל ועקפוה רשא ,התולעבב ןיעידומב ןיעקרקמ ויה ןרקל.8
 .םייוציפ ןתמ אלל ןיעקרקמ עיקפהל ןיא ורובעש דועייל הוש ןיעקרקמה לש םדועי ,ךשמהב

?ימ םעטמ ,ןכ םא ?םייוציפ לבקל תיאכז ןרק םאה

.תימוקמה הדעווה םעטמ .ןכ.א
.תיזוחמה הדעווה םעטמ .ןכ.ב
.ןיעידומ תייריע םעטמ .ןכ.ג
.אל.ד

.ח"ש1,300,000 לש םוכסב הדיחיהו הושארה ותריד תא לבוי שכר2013 יאמב6 ךיראתב.9

?םלישש השיכרה סמ רועיש היה המ

- ח"ש3,268,040 דעו ח"ש1,089,350 לע הלועה יוושה קלח לע , 5%- ח"ש1,089,350 דעש יוושה קלח לע.א
6% . 

.ללכ השיכר סמ םליש אל לבוי.ב
 דעו ח"ש1,139,320 לע הלועה יוושה קלח לע ,סמ םלוש אל- ח"ש1,139,320 דעש יוושה קלח לע.ג

 . 3.5%- ח"ש1,601,210
 . 5%- ח"ש1,470,560 דעש יוושה קלח לע.ד

 םליש אלש ןוויכמ ,לעופל האצוהה תכשלמ וירוגמ תריד לע לוקיע תעדוה םושר ראודב לביק יקימ.10
 יאמש ותרידל עיגה ,בוחה תא םליש יקימ םרטבו ,העדוהה תאצמה םוימ םימי10 רחאל .בוח
 אוה יכ ןעטו ותרידל יאמשה תא סיכהל בריס יקימ .ןיעקרקמ תמוש ךורעל ידכ ךמסומ ןיעקרקמ
 .לובג גיסמ

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 םוי30 רחאל קר ןיעקרקמ תמוש ךורעל ידכ הרידל סכיהל יאשר ךמסומ ןיעקרקמ יאמש ;קדצ יקימ.א
 .העדוהה תאצמה םוימ

.ןיעקרקמ תמוש ךורעל ידכ הרידל סכיהל ךמסומ ןיעקרקמ יאמש יאשר ןייעה תוביסב ;העט יקימ.ב
-תיב וצ ןתיהב קר ןיעקרקמ תמוש ךורעל ידכ הרידל סכיהל יאשר ךמסומ ןיעקרקמ יאמש ;קדצ יקימ.ג

 .תאז רשפאמה טפשמ
 תמוש ךורעל ידכ הרידל סכיהל ךמסומ ןיעקרקמ יאמש יאשר ,לוקיע וצ תלטה עגרמ ;העט יקימ.ד

 .ןיעקרקמ

0001 רפסמ ןולאש-02-08-201600:00- ןיעקרקמב םיכוותמה םשר

5/11



0001 רפסמ ןולאש-02-08-201600:00- ןיעקרקמב םיכוותמה םשר

6/11



?"ןוויה ימד" םהמ.11

 לוציפל ותמכסה ןתמל יאתכ רכוחהמ )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימ הבוג ותוא םולשת.א
 .הקלחה

 רובע )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימל םיידיתעה םימולשתה לש ילכלכה ךרעה בושיח.ב
 .שארמ ימעפ-דח םולשתב התרתי וא הריכחה תפוקת

 ותמכסה ןתמל יאתכ ,רכוחהמ )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימ שרוד רשא םולשת תשירד.ג
 .סכב תמייקה הייבה תבחרהל

 .סכה דועי יויש ןיגב רכוחהמ )לארשי יעקרקמ תושר( לארשי יעקרקמ להימ הבוג ותוא םולשת.ד

.תרחא ךרד רדעיהב ,ותיבל עיגהל ידכ באוי לש ושרגמב ובכר םע הדוהי רבוע הש36 ךשמב.12
 ובכר םע רובעל ךישמהל דוע לוכי ויא אוה יכ הדוהיל הרמא לחר .לחרל ושרגמ תא רכמ באוי
 .החטשב

?עודמ ?לחרל שרגמה תריכמ תורמל ,שרגמה חטשב רבעמ תוכז תמייק הדוהיל םאה

.לטב אוה ןכלו ישילש דצ תערל הזוחכ באויל הדוהי ןיב גהוה תא תוארל ןתיו ליאוה ,אל.א
.ךכל תדגתמ לחר יכ עדוי הדוהיו ליאוה ,אל.ב
.האה תקיז תווהל היואר תוכזה יכ ,ןכ.ג
.לחרל יוציפ םלשיש ךכל ףופכב ךא ,ןכ.ד

 תא ביבא שקבמ תעכ .תידוסי-אל הרפה הזוחה תא הרפה ילריש .הזוח םהייב ותרכ ילרישו ביבא.13
 .הזוחה לש הרפהה ןוקית ךרוצל תפסו הרצק הכרוא תשקבמ ילריש וליאו רתלאל הזוחה לוטיב

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 םימי רפסמ לש הכרוא לבקל תיאכז היא ןכלו הזוחה תא הרפה ילריש ;הזוחה תא לטבל יאכז ביבא.א
 .ומויק ךרוצל

 יאכז ביבא היהי ריבס ןמז ךות הזוחה םייוקי אל םא .הזוחה תא םייקל הכרוא ילרישל תתל שרד ביבא.ב
 .הזוחה תא לטבל

.ךכ לשב הל ומרגש םיקזה לע ילריש תא תוצפל וילע ךא ,הזוחה תא לטבל יאכז ביבא.ג
.םייוציפ עובתל ןתי רתויה לכל- תידוסי הרפה היא הרפהה רשאכ הזוח לטבל הרקמ םושב ןתי אל.ד

 תרבחב גוהה יטרדטסה חסוב ךווית יתוריש תמזה ספוט לע ךוותמה השמ םע המתח הזילע.14
 התוא העטיה השמ יכ הזילע תעוט ,הרידה תא השכרש רחאל .השמ דבוע הבש "ילביא" ךוויתה
 ףיעס םייק ךוויתה יתוריש תמזה ספוטב .ךכ לשב קז הל םרג יכו השכרש סכה יבגל ןיעדויב
 .טפשמה תיבל תופל הילע רסואה

?היעטהל רשקב היתועט תא תולעהל הזילע תיאשר ימ יפב

.תעמשמה תדעוול הולת שיגהל הלוכי איה ךא ,טפשמה-תיבל תופל הלוכי היא הזילע.א
 םשרלו תעמשמה תדעוול הולת שיגהל םג תיאשר היאו טפשמה-תיבל תופל הלוכי היא הזילע.ב

 .םיכוותמה
 .םיכוותמה םשרל הולתב תופל הלוכי איה ךא ,טפשמה-תיבל תופל הלוכי היא הזילע.ג
.הולתב תעמשמה תדעוול תופל הלוכי ףאו טפשמה תיבל תופל הלוכי הזילע.ד

- יפולח רייד ומוקמב עיצמו הרידהמ תאצל ןייועמ אוה תעכ .םירוגמ תרידב ןגומ רייד אוה ףסא.15
 .הז ףוליחב ןייועמ ויא הרידה לעב .מ"עב "ןיקרמוק" תרבח

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.מ"עב הרבחל ותריד תא ריכשהל ןייועמ אוה ןיא יכ ןועטל לוכי הרידה לעב.א
.הרקמ לכב ףוליחה תא עומל לוכי ויא הרידה לעב.ב
 .עודמ קמל שרד ויאו ףוליחה תא עומל לוכי הרידה לעב.ג
.םיפתושמה םיתבה לע חקפמה רושיאב אלא ,ףוליחה תא עומל לוכי ויא הרידה לעב.ד
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 ףותיש קוריפל םכסה וכרע םיישה .בקעי ןורכיזב ןיעקרקמ לע תפתושמ תולעב השמלו הכרבל.16
 .ןיעב אהת ןיעקרקמה תקולח יכ ועבקו םהייב

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .ןיעקרקמ לש ןיעב הקולח תושעל ןתי אל ;ףקת ויא םכסהה.א
.חקפמה ידי-לע רשוא םכסהה םא קר םלוא ,ףקת םכסהה.ב
.םוצרל םאתהב ףותישה קוריפ םכסה לש וחסו תא עובקל שפוח שי םידדצל ;ףקת םכסהה.ג
 .גירח רושיא שקבלו תימוקמה הדעוול תופל ןתי ךא ,ףקת ויא םכסהה.ד

 אוהו ,הש לכב גגב תורזוחה תוליזה תא ןקתל ול סאמ יכ רירפצ טילחה ןורחאה ףרוחה ירחא.17
 עייסתש השקבב תכוותמה הלאידל הפ ,ךכשמ .שדח ןייבב הרידל רובעלו ותריד תא רוכמל ףידעמ
.הביסה תא ריבסהו ותריד תריכמב ול

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 ךכ לע לאשיתו הדימב קר םלוא ,גגב תוליזה תייעב תא םיילאיצטופה םיוקל תולגל תבייח תכוותמה.א
 .ןירשימב

 .יתוהמ ןייעב רבודמש רחאמ ,ירשפא הוק לכל גגב תוליזה תייעב תא תולגל תבייח תכוותמה.ב
 ותולגל רוסאו רכומה ידי לע תכוותמה תעידיל אבוהש עדימ והז ןכש ,עדימה תא תולגל רוסא תכוותמל.ג

 .ותמכסהב אלש
.רכומה לע הלח יוליגה תבוח ןכש ,עדימה תא תולגל אל וא תולגל הבוח תכוותמה לע ןיא.ד

.הולאל הרידה תא ריבעהל דוהא לע יכ טפשמה תיב קספ ,הולאו דוהא לש ןישוריגה יכילה בגא.18

?המש לע הרידה תרבעה תעב השיכר סמ םלשל הולא לע םאה

.סמב תבייחה ןיעקרקמב תוכז תריכמ תלועפכ איה ןישוריג בגא הרבעהו ליאוה ,ןכ.א
 .השיכר סמ םלשל םדא ותוא לע ,רחא םדא תבוטל ןיעקרקמב תולעב יויש לש בצמ לכבו ליאוה ,ןכ.ב
.סמב תבייחה הריכמ תלועפ אל איה ןישוריג בגא הרבעהו ליאוה ,אל.ג
 .סמב תבייחה הריכמ תלועפב רבודמ ןיא גוז-יב ןיב הרבעה לש הרקמ לכבו ליאוה ,אל.ד

 ףאו תכוותמה לחרל הפ אוה20.3.2015 ךיראתב .רדה רפכב וירוגמ תיב תא רוכמל טילחה רמתיא.19
 הקסיעה תא ןתו אוה יכ ךכ לע םתח דרפ ךמסמבו ךווית יתוריש תלבקל בתכב המזה לע םתח
 טילחה רמתיא ,רכמ םרט ותיבש רחאל ,2015 רבוטקוא שדוח תליחתב .לחר לש ידעלבה הלופיטל
.הריכמה תא זרזי רבדהש הווקת ךותמ ,ףסו ךוותמל תופל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

9 ןיתמהל וילע היה ןכש ,קוחל דוגיב לעפ רמתיא ,תוידעלבה תפוקת העבק אל םכסהבש החהב.א
 .המזהה םוימ םישדוח

 רשא תוידעלבה תפוקת ךשמ העודי אל ןכש ,ףסו ךוותמל תופל היה יאשר רמתיא םאה תעדל ןתי אל.ב
תיתוידעלבה םכסהב לחר תכוותמל ה. 

 םוימ םישדוח6-מ רתוי ורבע ןכש ,תוידעלבה תפוקת העבק אל וא העבק םכסהב םא השמ הז ןיא.ג
 .המזהה

 ךוותמל תופל תכוותמה לחר תמכסה תא לבקל רמתיא לע ,תוידעלבה תפוקת היוצ אל םכסהבש החהב.ד
ףסו. 
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 םשר טילחה ךכיפל .לגרה תא טשפ אוה ןכמ רחאל הרצק הפוקת .ןידכ ךווית ןוישיר לביק םור.20
.ווישיר תא לטבל םיכוותמה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 לעפ םשרה- תצעיימה הדעווב ץעוו ויתועט תא עימשהל תומדזה םורל םשרה ןת לוטיבה םרט םא.א
 .ןידכ

.ןידכ לעפ םשרה- טפשמה-תיב םעטמ םור לש ווישיר לוטיבל רושיא םשרה לביק םא קר ךא.ב
 תילילפ הריבעב ףסוב עשרוה םור םא קר ךא ,ווישיר תא לטבל יאשר אוה םמא ;ןידכ אלש לעפ םשרה.ג

 .ןולק המיע שיש
 םישדוח3 לש הפוקת םורל תתל וילע היה ךא ,ווישיר תא לטבל יאשר אוה םמא ;ןידכ אלש לעפ םשרה.ד

 .ןוישירה לוטיב םרט לגר תטישפ יכילה לוטיבל

 יכ ששוח לאוי .2016 תש ףוס דע ףקותב )להימ( לארשי יעקרקמ תושר םע חותיפ הזוח שי לאויל.21
 .2016 תש ףוס דע שרגמה לע הבמה תייב תא םייסל קיפסי אל אוה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 תא דבאי אוהו תיטמוטוא לטבתמ חותיפה הזוח ,2016 תש ףוס דע הייבה תא םייסי אל לאוי םא.א
 .שרגמב ולש תויוכזה

 תא לטבל תוכז )להימ( לארשי יעקרקמ תושרל תמייק2016 תש ףוס דע הייבה תא םייסי אל לאוי םא.ב
 .שרגמב ויתויוכז תא דבאל לולע אוהו חותיפה םכסה

 קיזחהלו ךישמהל תמ לע רתיה ימד םלשל ץלאיי אוה ,2016 תש ףוס דע הייבה תא םייסי אל לאוי םא.ג
 .שרגמב ולש תויוכזה תא

 קיזחהלו ךישמהל תמ לע הריכח ימד םלשל ץלאיי אוה ,2016 תש ףוס דע הייבה תא םייסי אל לאוי םא.ד
 .שרגמב ולש תויוכזה תא

 תא בייחת הרידה תשרוה יכ ששוח יש .הלש םירוגמה תריד תא ול השירוהו הרטפ יש לש אמא.22
 .התלבק בקע השיכר סמ םלשל ותואו חבש סמב ןובזיעה

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.השיכר סמו חבש סמ ולוחי אל ןכלו הריכמ אל איה השרוהה.א
 .השיכר סמב ביוחי ישו אלמ חבש סמ םלשל שרדיי ןובזיעה.ב
 .השיכר סממ רוטפ ישו אלמה חבשה סממ שילש םלשי ןובזיעה.ג
 השיכר סמ םלשי ישו אלמ חבש סמ םלשי ןובזיעה זא ,ומש לע תחא םירוגמ תרידמ רתוי שי ישל םא.ד

 .הייש הריד לעבכ

 םשריתש הריד שוכרל הילג הצור םויכ .דבלב ומש לע המושרה הריד שי ידגל .יוש גוז םה הילגו ידג.23
 .םהייב ןוממ יסחי םכסה וכרע אל םידדצה .המש לע

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .הייש הריד לש בושיח יפל השיכר סמ םלשת הילג.א
.הדיחי הריד לש בושיח יפל השיכר סמ םלשת הילג.ב
.הדיחי הריד לש בושיח יפל בשוחיש השיכרה סממ תיצחמ קר םלשת הילג.ג
.הייש הריד לש בושיח יפל בשוחיש השיכרה סממ שילש קר םלשת הילג.ד
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 .ותריד תא וכוויתב רוכמל שקיבו ךוותמה הויל הפ השמ.24
 ,העודי עשפ תחפשממ ןיירבע ויהש רייד וילעמ ררוגתמ ןייבב יכ הוי תעידיל איבה םג השמ
.םיריידה לע םימיא ךלהמה
 יאתכ םיילאיצטופ םיוק תעידיל הז עדימ איבי אל היפל תובייחתה לע םותחי יכ הוימ שרד השמ
.הקסיעב ךוותמה היהיש ךכל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,ןייעה תוביסב

 .ךכ לע בייחתה יכ ,םיוקל הז עדימ הלגי אל הוי.א
.השמ לש ישיאה וייע תא םיוקל תולגל ול רוסא קוחה יפ לע יכ ,םיוקל הז עדימ הלגי אל הוי.ב
.הקסיעל יטבלר ויא עדימה יכ ,םיוקל הז עדימ הלגי אל הוי.ג
 .םיוקל רסמיי ןכ עדימהש םיכסי השמ םא אלא ,הקסיעב ךוותמכ שמשל םיכסי אל הוי.ד

 .ךווית יתוריש תלבקל םכסה לע ומיע המתחו יאול ךוותמל התפ היאמ .יוש גוז םה ףסאו היאמ.25
.ח"ש ןוילימ4 תרומת הריכמל העצוהש ,ביבא לתב רוגאט בוחרב הריד היאמל הארה יאול
 העיגה ףאו ,המעטמ לכירדא םעו הירוה םע בוש םוקמב הרקיב ,הרידה לע םיטרפ הרריב היאמ
.יויפל םימכסומ םידעומ לע ןכו ,ח"ש ןוילימ3.9 לש ריחמ לע םירכומה םע המכסהל
 ילעב ןיבל היב מ"ומהו ל"וחב ההושה הלעב לש ותמכסה תא לבקל הילע יכ הרמא היאמ ,תאז םע
.קספוה סכה
 רשא ,יאפ םשב תפסו תכוותמל ףסא הפ ,ל"וחמ ףסא הלעב לש ובוש םע ,םימי רפסמ רחאל
 ףסא עיגה ,םירכומה םע תוחיש םייקו םירוריב השעש רחאל .הרידה התוא תא ויפב הגיצה
.הרידה תא שכרו ח"ש ןוילימ3.85 לש ריחמ לע םתיא המכסהל
 ,הרידה תא השכר אל היאמ יכ םיעוט גוזה יבו ,ךוויתה ימד תא ול םלשל גוזה יב לע יכ ןעוט יאול
 םלשל םיבייח םה ןיא ןכ לעו יאפל ךווית ימד ומליש םה יכו יאול םע םכסה לע םתח אלש ,ףסא אלא
.ךווית ימד יאולל

?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא ,ןייעה תוביסב

.ךווית ימדל יאכז ויא אוה ןכ לעו ,ליעיה םרוגה ויא יאול ,יאפ תכוותמה לש התוברועמ רואל.א
.הקסיעה תא הרגס יאפש רחאמ ,יאולל היאמ לש התובייחתה לע תרבוג יאפל ףסא לש ותובייחתה.ב
 ימדל יאכז אל יאול ןכלו ,היאמ אלו הוקה אוה ףסאש רחאמ ,ךווית תמזה המתח אל יאולו ףסא ןיב.ג

 .וז הקסיע לשב ךווית
 ,המוד ריחמהו םירקמה ןיב בר ןמז רבע אל ,תחא תילכלכ הדיחיכ לעופה יוש גוזב רבודמש רחאמ.ד

 .ךווית ימדל יאול לש ותוכזמ תערוג היא יאפ לש התוליעפ
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