
בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועיתבחן מ

 11/2017ועד מ

 שם פרטי:___________________________________________

 שם משפחה:_________________________________________

 ז/דרכון:_______________________________________"מס' ת

התשובות מתחת מופיע על דף מס' נבחן: ____________________
 ז"למס' ת

המועבר במסגרת  ,בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועיתפניכם מונח המבחן ל

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 

 .1997 -השקעות, התשנ"ז 

על דף התשובות  הלפני שתתחיל/י לפתור את הבחינה עליך לסמן את מספר הגירס

 שקיבלת!!

 שאלות "סגורות". לכל שאלה מוצעות מספר אפשרויות תשובה.במבחן 

 שימו לב!
 במקום X -ולסמנה ב רהנכונה ביותעליכם לבחור לכל שאלה את התשובה  ∗
 יש לסמן תשובה אחת בלבד. ∗
 עגל/י תשובתך בהתאם למידת הדיוק בה מופיעות התשובות האפשריות. ∗
 שים/י לב! את התשובות יש לסמן בעט שחור או כחול. ∗
 ניתן לבטל סימון תשובה ע"י מילוי המשבצת כולה בעט. ∗
 הסימונים על דף התשובות הם הקובעים לצורך קביעת הציון במבחן. ∗
 אין להכניס לאולם הבחינה חומרי לימוד. ∗
 אין להעתיק את תוכן המבחן או להוציאו בדרך אחרת. ∗
במהלך הבחינה חל איסור מוחלט לתקשר בדרך כלשהי עם נבחנים אחרים  ∗

 ם גורמים שמחוץ לחדר הבחינה.וע

  שמסומןלוודא  עם סיום המבחן, יש למסור את דף התשובות ומחברת הבחינה,
 ליד שמך וכן לחתום על דו"ח הבחינה שבידי הבוחנת.

 בהצלחה!

הפתרון מוצע על-ידי עו"ד כנרת רצון-פיקובסקי 
ואינו הפתרון הרשמי של רשות ניירות-ערך
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 לש הריכמ וא העצה ויפל ,יסיסבה ללכל םיגירחל סחיב רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא.1
ףיקשת םוסרפ תבייחמ רוביצל ךרע תוריי? 

 םוסרפ אלל םישדוח 12 לש הפוקת ךלהמב םיעיקשמ 35-מ רתויל ךרע תוריי תעצה לע רוסיא לח . א
 .םיעיקשמ לש הז רפסמל תלבגומ היהת וז הפוקתב ךרעה תוריי תריכמ םא םג ,ףיקשת

 םא ףיקשת םוסרפ אלל םישדוח 12 לש הפוקת ךלהמב םיעיקשמ 35-מ רתויל ךרע תוריי עיצהל ןתי. ב
 .םיעיקשמ לש הז רפסמל תלבגומ היהת וז הפוקתב ךרעה תוריי תריכמ

 בוח תורגיא לש העצהל ליבקמב ,םישדוח 12 לש הפוקת ךלהמב םיעצי35 דעל תוימ עיצהל ןתי אל . ג
 .ףיקשת םוסרפ אלל הפוקת התוא ךלהמב םיעצי35 דעל תוימל תורימה ןיאש

 תוריי עיצהל ףסובו םישדוח 12 לש הפוקתב םיעצי35-ל ףיקשת םסרפל ילבמ ךרע תוריי עיצהל ןתי. ד
 .הפוקת התוא ךלהמב םיעצומ ולש ךרעה תורייש דיגאתב םיל"כמסל ךרע

-ייה ,ן"לד ןוגכ( הרבחה לש תוליעפה םוחת תא לולכל לוכי ךרע תוריי עיצהל הווכ רבדב יללכ םוסרפ . ה
 איה ןתוא תועקשהב וא העיקשמ הרבחה םהב םיטקיורפב תוידיתע תואושת ,םימדוק סויג יפקיה ,)קט
 תועצמאב וא ידי לע ועצובש תומדוק תועקשהל סחיב תואושת חווט וא תועצוממ תואושת ,תגראמ
 העקשהה םוכס תא םוסרפב לולכל ןתי אל ,תאז םע .תומדוק תועקשהל סחיב תויטרפ תואושתו םזימה
 . םיעיקשמהמ שרדה ילאמיימה

 םושירב אלשו( לארשיב הסרובב םירחס הלש ךרעה תורייש הרבחל סחיב ןידה תוארוהל םאתהב.2
 ?הרבחה יחווידב יוליג בייחמ ויא םיאבה םיטרפהמ המ ,)לופכ

 .הלהה ירבח 10 םיהכמ הרבחב םא ,חווידה תש ךלהמב הלההה ירבחמ דחא לכל םלושש לומגתה . א
 ןייע שי הרבחב הטילשה לעבלש )החיז היא( הגירח היאש הקסיעל סחיב יתשה חודב םיטרפ . ב

 הרושיא דעומ , םייתומכהו םייתוכיאה היייפאמו הקסיעה ןכות ,הקסיעל םידדצה תוהז :הרושיאב
 .הקסיעה תא רשיאש ןגרואה יטרפו

 .דדיביד תקולח לע ןוירוטקרידה תטלחה . ג
 .םיפה רקבמו יוציח רוטקריד ,קוויש ל"כמס :םיאבה םימרוגה תומש . ד
 .יתוהמ ויאש ףקיהב הרבחה לש תוימ שכר קווישה ל"כמס ובש ריחמה . ה

 םשלו ,ףיקשת יפ לע הדיחא העצהב רוביצל ךרע תוריי עיצהל תייועמ מ"עב " םיספטמה" תרבח.3
 .םתח םע הרשקתה הרבחה ךכ

 ?תמדקומ תובייחתה תלבק ךרוצל תופל םיאשר םיא םתחה וא הרבחה םיאבה םיעיקשמהמ ימל

 .ומצע רובע ךרעה תוריי תא שכורה ןוישיר לעב םיקית להמ . א
 םיאש םילהומה ויתוחוקל רובע ותעד לוקיש יפל ךרעה תוריי תא שכורה ןוישיר לעב םיקית להמ . ב

 .םימכחותמ םיעיקשמ
 .תומא ןרק . ג
 תחא לכב ותסכה הבוגו ח"ש ןוילימ 14 אוה ותולעבבש םיליזה םיסכה לש ללוכה יוושהש דיחי עיקשמ . ד

 .ח"ש ןוילימ 2 לע הלוע תוורחאה םייתשהמ
 .ןוכיס ןוה ןרק . ה
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-ה" עשת ,) ימצעה ו ובשחל רחוס תריז( ךרע תוריי תו קתל םיסחייתמה םידגיה העברא םכי פל.4
 :ךרע תוריי קוחו 2014

I"יה " רחוס תריז וק התועצמאבש תבשחוממ תכרעמ לכ ה ובשחל , ויתוחוקלמ םדא ה ו 
 ,םייס יפ םירישכמ , ימצעה ו ובשחמ , ויתוחוקלל רכומ וא , םייס יפ םירישכמ , ימצעה
 .יתטישו רידת ,ןגרואמ ןפואב

II ה ןידה תוארוה יא רחוס תריזל תועגו ן וכרעש רדסה וא םכסהל תועגו לש םכרעמ רזג 
 .ןיפילח ירעש

IIIומה ךרע תוריי ב ידיב וא הלשממה ידיב םיקפ יה לארשי ק יפ רישכמ" רדגב ם יס" 
 .רחוס תריז ןייעל

IV וק התועצמאבש תבשחוממ תכרעמובשחל , ויתוחוקלמ םדא ה םכרעש םימכסה , ימצעה ו 
תש ילבמ ,יתטישו רידת , ןגרואמ ןפואב ,םידדמ לש םכרעמ רזג םכסהה יא אשמב ועבק 
 ."רחוס תריז" היה- םידדצה ןיב רישי ןתמו

 ?םי/ןוכ ל"ה םידגיההמ וליא/הזיא

 .IV-ו I םידגיה קר . א
.IV-ו II םידגיה קר . ב
.IV-ו III םידגיה קר . ג
 .III-ו I םידגיה קר . ד
 .םידגיהה לכ . ה

 ח" גא )2D( תי רק , תילקש תיפסכ )00( תי רק : תואבה תו מא ה תו רק לש תודיחיב קיזחמ יד.5
 רוקיבל העיגה יד לש ותב תבש יאצומב .35 א"ת )40( תירקו ילבולג תוימ )D4( תירק ,תילבולג
 ןושאר םויב טילחה יד , תחמשמה הרושבה עמשל . אש יהל וטילחה הגוז ןבו איהש י דל הרפיסו
 םויב .הותחה תארקל התמ הבוהאה ותבל תתל ידכ קיזחהש תורקב תודיחיה לכ תא תודפל רקובב
 תו רק לש תודיחיה תא קיזחמ אוה ובש הסרובה רבחב רחסמה רדחל רשקתה י ד רקובב ןושאר
 .ויתוקזחא אולמ תא רוכמל רחוסל הרוהו תומאה
 קלחב רחסמה תוארוה לבא לארשיב הסרובב רחסמ םויה םייקתמ ם מאש י דל רמא רחוסה
 .םויה ותואב ועצובי אל קיזחמ אוהש תורקהמ

 ?ךכל הביסה תויהל הלוכי המו רחסמ םוי ותואב עצובת אל רחסמה תארוה תורק וליאב

 .הלוח ןרקה לש תועקשהה להמש יפמ 35 א"ת )40( תירק ןרקב רחסמה תוארוה ועצובי אל . א
 םויש יפמ ,ילבולג תוימ )40( תירקו תילבולג ח"גא )2D( תירק תורקב רחסמה תוארוה ועצובי אל . ב

 .הלא תורק לש רחסמ םוי ויא ןושאר
 שרד ויא ןרקה להמ ןושאר םויבש יפמ תילקש תיפסכ )00( תירק ןרקב רחסמה תוארוה ועצובי אל . ג

 .ןרקה יסכ לש הריכמהו היקה ריחמ תא בשחל
 רחסמ םייקתמ ובש םוי לכב ולוהיבש תורקה לכ לש תודיחיה תא תודפל בייח ןרקה להמ .העוט רחוסה . ד

 .לארשי הסרובב
 .וז ןרק לש רחסמ םוי ויא ןושאר םויש יפמ 35 א"ת )40( תירק ןרקב רחסמה תוארוה ועצובי אל . ה
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 קוח יפל , ןרק לה מ לש תועקשה תדעו רבחל תרוויע תו מא ל םיעגו ה םידגיה השולש םכי פל.6
 :וחוכמ תוקתהו תומאב תופתושמ תועקשה

I קית י ךרעה תוריי ה ידיב להו לבקל יאשר אוה ןיאו , ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ןמא 
 .ולוהי ןייעב ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,תוארוה

II דגיהל גירחכ I, העל תוארוה לבקל יאשר ןמאקית בכרה ןיי יגוס יפל ךרעה תוריי תוריי 
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הארוה ןתית אלש דבלבו ,וב וללכייש םירועישבו וב וללכייש ךרעה
 .םימיוסמ ךרע תורייל תסחייתמה

III דגיהל גירחכ I, העל תוארוה לבקל יאשר ןמאתריכמ ןיי קיתבש ךרע תוריי ךרעה תוריי, 
 .םימיוסמ ךרע תוריי וא ,םיוסמ םוכס ידכ וא םלוכ

 ?םי/ןוכ ל"ה םידגיההמ וליא/הזיא

 .II-ו I םידגיה . א
 .III-ו I םידגיה . ב
 .III-ו II ,I םידגיה . ג
 .I דגיה קר . ד
 .םייוגש םידגיהה לכ . ה

 :תופתושמ תועקשה קוחל םיעגוה םידגיה השולש םכיפל.7
I"יווש לש יק יווש : החותפ ןרקב ועמשמ –" ןרק יסכ ב ןרקה יסכ היתויובייחתה יוכי, 

 .היתויובייחתה יוכי אלל ןרקה יסכ יווש :הרוגס ןרקב ועמשמו
II מ לש תרוקיבה תדעו ירבחומי ןרק להןוירוטקרידה ירבח ןיבמ ו. 

III ב תופתושמ תועקשה קוחמאיא תוב תפתושמ העקשה ותרטמש רדסה לע לח וךרע תוריי 
 לע הלוע ויא וב םיפתתשמה רפסמש ,םהב הקסיע לכמו םתקזחהמ תפתושמ םיחוור תקפהו
 .רוביצל הייפ אלב השעשו םישימח

 ?םי/ןוכ ל"ה םידגיההמ וליא/הזיא

 .I דגיה קר . א
 .II דגיה קר . ב
 .III דגיה קר . ג
 .III-ו II םידגיה . ד
 .םייוגש םידגיהה לכ . ה
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 דרשמב תיט רפרכ ה היכ םש , רצואה דרשמב יללכה בשחה ףגאמ ה ורחאל השרפ ליגיבא.8
 ,םירשג ,תובכר ,םישיבכ( תויתשתה םוחתב םיטקיורפב ליגיבא הלפיט התוהכ ךלהמב .הרובחתה
 םושמ םוחתל תיעבט הכישמ התיה ליגיבאל . הרקבו בוצקת , םיזרכמ לש םיטביהב ,) תורהמ
- ןלהל( מ" עב " םירופחד יא ב הבוב" םשב תירוביצ הרבח לש הטילשה-לעב ו יה , יבוב , היבאש
 עיצה יבוב . תויתשת ירתאב ליגיבא הרקיב התודלי זאמו , תויתשתה םוחתב תלעופה ) הרבחה
 תוהילו הירושיכ תא לצל תומדזהה לע יבובל התדוה ליגיבא .הרבחב תירוטקרידכ שמשל ליגיבאל
 יבוב . הליו תייב : הייח טקיורפל ליבקמב תאזו , הרבחב םירוטקרידה לכל םלושמה לומגתה ןמ
 ותיבב רבודמש הדבועה ןויצ ךות , הרבחב ןוירוטקרידה ר" ויל ליגיבא לש הייח תורוק תא ריבעה
 רשיא ןוירוטקרידה .תירוטקרידכ ליגיבא תא תומל הצלמה םע ,"שולש ליגמ םירופחד לע תרהודש"
 ליגיבא לש היו ימ רשוא , תועובש רפסמ רחאל הכרע רשא , תיללכה הפיסאבו , יו ימה תא
 .ליגר בורב ,הרבחב תירוטקרידכ

 ?עודמ ?תורבחה קוח תוארוהל םאתהב ןידכ רשוא יוימה םאה

 לש דחוימ בורב תיללכה הפיסאב רובעל בייח ,תירוביצ הרבחב הטילשה לעבל בורקה רוטקריד יוימ ;אל . א
 רושיאב ישיא ןייע ילעב וא הרבחב הטילשה לעב תולוק תריפס אלל ,םידגתמ 2%-מ תוחפ וא 50%
 .יוימה

 תומוימ תלעב רוטקרידכ ןהכל םימיאתמ םירושיכ תלעב איה ליגיבאש רחאמ ,קוחכ רשוא יוימה ;ןכ . ב
 תדעווב ןויד רחאל ,דיקפתל היוימב ךמת ןוירוטקרידה ירבח בורש יאתב תאז ךא ,תיסיפו תיאובשח
 .תרוקיבה

 תא הל שי יכ הריהצה ליגיבאש רחאל יוימה רושיאל תיללכה הפיסאה תא ןמיז ןוירוטקרידהש דבלבו ,ןכ . ג
 .הדיקפת עוציב םשל יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה

 ,תרוקיבה תדעו רושיאב ךרוצ שי יוימה תא רשאל תמ לע .הטילש לעב םע הגירח הקסיעב רבודמ ;אל . ד
 .תיללכה הפיסאב העבצהה תוכז ילעבמ בורו ןוירוטקרידה

 תוצקהל לכות אלו ,הליווה תייבל הצמאמו המז ברימ תא שידקת ליגיבא הארה לככש םושמ ,אל . ה
 .הלש רוטקרידה תרשמל םייואר ןמז יבאשמ

 ,מ" עב " תו מא תו רק םיפולא" תרבח : תורבח רפסממ בכרומ מ" עב " םיפולאה" תועקשהה תיב.9
 ןוישיר תלעב איהש ,מ"עב "םיקית לוהי םיפולא",ןידה תוארוהל םאתהב תומא תורק תלהמה
םיפולא" ו הסרוב רבח איהש ,מ" עב "רחסמ יתוריש םיפולא",ץועייה קוחל םאתהב םיקית לוהי 
 תיב תיל"כמ , ןריש .ץועייה קוחל םאתהב ןוישיר תלעב היאש ,מ" עב " תויביט רטלא תועקשה
 תיבש תו ושה תויוליעפל סחיב הי פב תודמועה תו ושה תויורשפאה תא ת חוב , תועקשהה
 .ויתוחוקלל עיצמ תועקשהה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 .מ"עב "תויביטרטלא תועקשה םיפולא" תרבחב םירישכ תוחוקלל םיקית להל ןתי. א
 .מ"עב "םיקית לוהי םיפולא" תרבחב םירישכ תוחוקלל םיקית להל ןתי אל . ב
 ידי לע ןתיי תורישה םא ןיב ,מ"עב "םיקית לוהי םיפולא" תרבחב םירישכ תוחוקלל םיקית להל ןתי. ג

 .ןוישיר לעב ויאש ימ ידי לע ןתיי תורישה םא ןיבו ןוישיר לעב אוהש ימ
 םיאשר םהו ח"ש0100,00-מ ךומ ימצע ןוה ילעב תוחוקלל םיקית להל ןתי אל ץועייה קוחל םאתהב . ד

 .דבלב תומא תורקב עיקשהל
 לכות איה ,ץועייה קוחל םאתהב תועקשה קוויש ןוישיר תלעב אהת מ"עב "רחסמ יתוריש םיפולא" םא . ה

 .םירישכ תוחוקלל קר תועקשה קוויש יתוריש עיצהל
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 0001 רפסמ ןולאש-13-11-201700:00- תיעוצקמ הקיתאו ךרע תוריינ יניד       

 :םיוש םידיגאתב םימרוג העברא לש רואית םכיפל .10
I הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ רתוי וא%25 קיזחמה דיחי. 

II לש והשלכ גוסמ רתוי וא 25% קיזחמה דיחי הב ןיאש הרבחב ןוירוטקרידה שאר בשוי 
 .הטילש יעצמא

III דיגאת לש ותוליעפ תא ,ןיפיקעב ךא ,ודבל ןווכל תלוכיה לעב דיחי. 
IV ממ 25% קיזחמה דיחי מ 35% קיזחמה רחא דיחי םע דחיב םכיסש , דיגאתה תויוב תוי, 

 .ההז ןפואב ועיבציש

-ס" שתה ,ןוה תבלה רוסיא קוח יפל "הטילש לעב" חרכהב בשחיי ליעל םייומה םימרוגה ןמ ימ
?2000 

 . דבלב III ,II ,I. א
 .דבלב III ,I. ב
IV ,III. ג ,II דבלב. 
 .דבלב IV ,II. ד
 .דבלב IV ,I. ה

 הקסיע יד לש וובשחב העצובש אצמ,ךרע תוריי תושר ידי לע תועצובמה רחסמה תורקב תרגסמב .11
 רשאכ ,ביבא לתב ךרע תורייל הסרובב תרחסה ,מ"עב "תויגולוכט עבג" תרבח לש תוימ תשיכרל
 .50%-ב הלע הימה רעש העוציב רחאל עובשב
 מ"עב " תויגולוכט עבג" תרבח ל"כמ ,יב לש ןכש אוה ידש הלוע תושרה הכרעש יושאר רוריבמ
 הרבחה דואמ בורקבש י דל רפיס י בו ןיי בל הסי כב ושגפ םה הקסיעה העצוב ובש רקובב יכו
 הרבחהש םידבועה רפסממ לופכ םידבוע רפסמ קיסעתו התוליעפ תא לידגת דמוע אוה השארבש
 םדוק םייעובש ןותיעב ארקש תועידיה םא יד לש ותלאשל יכ ,רוריבהמ הלוע דוע . םויכ הקיסעמ
 ותרגסמב ,מ" עב "תויגולוכט עבש",הרחתמה הרבחה ןיבל הרבחה ןיב יושאר מ"ומ לוהי תודוא
 תומדקתה שיש בישהו י ב ךייח , הרחתמה הרבחה תוליעפ תא שוכרת מ" עב " תויגולו כט עבג"
 דימו ,םיבורקה םימיב עצבתת הקסיעה תמלשה יכו מ"עב "תויגולוכט עבש" םע מ"ומב תיתועמשמ
 .הקסיעה יטרפ תא רוביצל םסרפת הרבחה התמלשה רחאל

 םי פ עדימב שומיש תריבע ןיגב תילילפ תוירחאב תאשל אלש יושע י ד םיאבה םירקמהמ הזיאב
 ?םיפ שיאב ורוקמש

 .הקסיעה תא עצבל ול הרוה ידש רחאל ןמא ידי לע ורובע התשע הקסיעהש חיכוי יד םא . א
 .םיפ עדימ ודיב היהש םדא םע הסרובל ץוחמ העצובש הקסיע איה עציבש הקסיעהש חיכוי יד םא . ב
 .ח"ש ןוילימ 0.5 לע הלוע ויא הקסיעה עוציבמ האצותכ חוורהש חיכוי יד םא . ג
 .מ"עב "תויגולוכט עבג" תרבחב םיפ שיא ויא יבש רחאמ ,תילילפ תוירחאב אשיי ידש ששח לכ ןיא . ד
 הקסיעה עוציבל ליבקמבו ץועייה קוחל םאתהב ןוישיר אלל השב תוחוקל השולשל ץעיימ יד םא . ה

 .מ"עב "תויגולוכט עבג" תרבח תוימ תא שוכרל ויתוחוקלל ץילמה וובשחב

 ?ךרע תוריי רחסמב תימרתל דשח המיקמה רחסמב תוגהתהל בשחיהל יושע אל םיאבהמ המ .12

 בלשב ךרעה ריי רעש לע עיפשהל הרטמב ,הריכמ וא הייק תוארוה ןתמ תועצמאב הליע רעש לע העפשה . א
 .הליעה

 ריי תא הוק ,לביקש יארשאל תוחוטב םיווהמ ותטילשב הרבחה לש ךרעה תוריי רשא ,הטילש לעב . ב
 .תוחוטב תלדגהל השירד עומל הרטמב ,ותדירי תעימ וא רעשה תאלעה ךות ,רחסמה ךלהמב ךרעה

 םורגל ידכ הימב םיהובג םיטימילב הייק תארוה םירזמ ,תמיוסמ הימ לש היצפוא בתכ קיזחמה םרוג . ג
 היצפואה יבתכ לש הריכממ חיוורהל ןכמ רחאלו ,היצפואה בתכ רעשל םג ןיפיקעבו תולעל הימה רעשל
 .הימה התוא לע

 םישא יש ידיב ךרע ריי ותוא לש הייקו הריכמל הסרובה ןוקת יפל העצובש "תמאות הקסיע". ד
 .הסרובב ךרעה ריי רעש לע העיפשהו שארמ םואית ךות התשעש

 לע עיפשהל הרטמב ,הז רחסמ בלש םות יפל ךומסב ןלוטיבו ידדצ ברה רחסמה בלשב תוארוה ןתמ . ה
 .ךרעה ריי רעש תודות
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 הלש ךרע תורייש ,)"הרבחה":ןלהל( מ" עב "'ץר'ציר" תרבחל םירושקה םימרוג העברא םכיפל .13
 :ףיקשת יפ לע רוביצל ועצוה

I 

II 
III 

 וב םיקזחומ רשא , תו מא תרבח ידי לע להו מה תו מא ןובשחב דיחיה הה ה ו יה ימר
 .תומאה ןובשחל ריבעהו רבעב הק ימר רשא ,הרבחב העבצהה חוכמ םיזוחא השימח
 .I דגיהמ ימר לש ותשא איה המיר
 .הרבחב םיפסכה ל"כמסכ תשמשמה ,היז

IV"יז לש הטילשב דיגאת אוה מ"עב "רפיזדגיהמ ה III. 

 ?'ץר'ציר תרבחב "םיפ שיא" רדגב ויה םימרוגה ןמ ימ

 . דבלב היז . א
 .דבלב ימרו היז . ב
 .דבלב מ"עב רפיזו היז . ג
 .דבלב ימרו מ"עב רפיז ,היז . ד
 .המירו ימר ,מ"עב רפיז ,היז . ה

 ןכלו םימרוג רפסמ ידיב תועקשהה לוהי תא לצפלו םי וכיס רזפל ץלמומש ןותיעב הארק ה יד .14
 הרישכ החוקל ה יא ה ידש רחאמ .םיקית ילה מ השימח תועצמאב היתועקשה תא להל הטילחה
 קיתה לוהי תמאתה ךרוצלש הל וריבסה החחוש םמיע םיקיתה ילה מ לכ , ץועייה קוחל םאתהב
 .תורישה ןתמ תליחת יפל םיכרצ רוריב המיע עצבל םהילע ,היכרוצל
 :אבה ןפואב להתה רוריבה ךילה

I 

II 

III 

IV 

V 

 חכו היה ומאמ רשאכ ,החמתמ ידי לע ךרע םיכרצה רוריב ךילה- ןושארה םיקיתה להמ
 .ךילההמ קלחב
 רחאל ךא , תמיוסמ העקשה תוי ידמ לע ה ידל ץילמה השגפ ומיע י שה םיקיתה להמ
 .ותצלמה תא ןכדיע ,הוש העקשה תויידמב קיתה תא להל תייועמ איהש העידוה הידש
 רחאל ךא ,תמיוסמ העקשה תוי ידמ לע הידל ץילמה השגפ ומיע ישילשה םיקיתה להמ
 תוי ידמה תא דעית ,ה וש העקשה תוי ידמב קיתה תא לה ל ת יי ועמ איהש העידוהש
 תויידמ הפידעה היגב הביסל רבסהו היד ידי לע תרחבה תויידמה תא ,ודי לע תצלמומה
 .ץלמומהמ הוש
 ה ידש רחאל , ןופלטה תועצמאב םיכרצ רוריב ךילה ה ידל עציב יעיברה םיקיתה להמ
 יא עגר דוע יכ ,החיש םייקל יתיחבמ םיאתמ יכה ןמז אל הז" ש החישה תליחתב ול העידוה
 ןמז ךראת אלש הרצק החישב רבודמש הל רמא םיקיתה להמ ."יתדכ תא ףוסאל ןגל העיגמ
 .בר
 ךילה עוציב תא " התצימ" ש הטילחה ה יד , םיקית ילה מ העברא םע הרשקתהש רחאל
 לוהי םע רשקב םי וש םיתוריש ןתמ םקוסיעש םימרוג תודוא לע לגוגב הקדבו רוריבה
יד .)" סיפוא ילימפ"( םיסכתורוקיבה תא לביקש סיפוא ילימפה םע רשקתהל הטילחה ה 
 עצביו ישימחה םיקיתה לה מ םע רשקב דומעיש ידכ ,ט רט יאה תשרב רתויב תובוטה
 ךילה תא עציב ישימחה םיקיתה להמ . תוי ידמה תעיבקו םיכרצה רוריב ךילה תא המשב
 .רחבה סיפוא ילימפה םע םיפ לא םיפ השיגפ ךלהמב םיכרצה רוריב

 ?ןידה יפ-לע שרדל םאתהב םיכרצה רוריב ךילה תא עציב םיקיתה ילהמ ןיבמ ימ

 .ןידה יפ-לע שרדל םאתהב ולעפ םיקיתה ילהמ לכ . א
 .V-ו III םיקית ילהמ- ץועייה קוחל םאתהב ןוישיר לעב סיפוא ילימפה םא . ב
 .דבלב V םיקית להמ- ץועייה קוחל םאתהב ןוישיר לעב ויא סיפוא ילימפה םא . ג
 .III םיקית להמו I םיקית להמ- העקשהה תויידמ תעיבק בלשב חכו היה ןמאמה םא . ד
-ו II םיקית ילהמ- קיתה לוהי תליחת יפל רוריבה ךילה לע םותחל הידל הרוה IV םיקיתה להמ םא . ה

.IV 
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 םוסרפב וא ויקסע תא לה מ אוה ובש םשב " ץועי" הלימב שמתשהל רתומ םיאבה םיפוגהמ ימל .15
 ?ומעטמ

 תורק םילהומה ויתוחוקל יקיתל שוכרל גהוה והשלכ יסיפ סכל הקיז לעב ויאש םיקית להמ . א
מאמה תומ ידי לע תולהורק ילהוש תוםי. 

 .תועקשה קווישב םג קסועה םיקית להמ . ב
 םירוטקריד השימח ךותמ ,הלש ןוירוטקרידב םיהכמה םירוטקריד יש רשא םיקית לוהיל הרבח . ג

 ,ןודולב תומושרה תורק לוהיב תקסועה הרבח םע םכסהב ורשקתה ,לכה ךסב ןוירוטקרידב םיהכמה
 הרבחה לוהיבש תורקה תא ושכריש םילארשי םיעיקשמ ומלשיש לוהיה ימדמ 30% ולבקי ותרגסמב
 .ןודולב תומושרהו

 .חטבמ ידיב טלשה םיקית להמ . ד
 אוה ובש םשב "ץועי" הלימב שמתשהל יאשר ויא תורחאה תובושתב םייומה םימרוגה ןיבמ דחא ףא . ה

 .ומעטמ םוסרפב וא ויקסע תא להמ

 .ךרע תוריי תושרמ ןוישיר לביקו יאק ב דיגאתב תועקשה ץועייב תוחמתה ה ורחאל םייס וגירדור .16
 המש הלוע היה ומאמו וגירדור ופתתשה ןהב תוחמתהה ךלהמב וכרעש תוחוקל םע תושיגפב רשאכ
 ,הרבחה תיל"כמכ תהכמ ,וגירדור לש הדיחיה ותב איהש ,הבהז הב ,מ"עב "םיחותיפ" תרבח לש
 .תוחמתהב עצבל החמתמל רתומש תרחא תוליעפ עצבל רבועו דימ השיגפה תא בזוע היה וגירדור
 יתוריש ןתמ ךרוצל תוחוקל םע שגפיהל יופצ אוה ךרע תוריי תושרמ ןוישיר לביק וגירדורש רחאל
 תושיגפה ךלהמב םא גוהל וילע דציכ טבלתמ אוהו ףסו ןוישיר לעב לש תוחכו אלל תועקשה ץועי
 .מ"עב "םיחותיפ" תרבח לש המש הלעי

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיההמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 ול רתומ לבא ,מ"עב "םיחותיפ" תרבח י"ע וקפוהש ךרע תוריי לע ותמזוימ ץילמהל וגירדורל רוסא . א
 םכסהל םאתהב םא ,חוקלה תשקבל מ"עב "םיחותיפ" תרבח ידי-לע וקפוהש ךרע תוריי לע ץילמהל
 ןוישיר לעבל וא קבל ובש הרקמ לכב ץועי לבקל םיכסה חוקלה ,חוקלה םע ךרעש יושארה תורשקתהה
 . םיייע דוגי שי קבב דבועש

 לוקוטורפב ןייצל וילע מ"עב "םיחותיפ" ידי-לע וקפוהש ךרע תוריי תשיכר לע ץילמהל הצור וגירדור םא . ב
 בייח אל וגירדור לבא ,הקסיעה עוציבל רשקב םיייע דוגי ול שיש השיגפה רחאל דימ ךרוע אוהש ץועייה
 .חוקלה םע השיגפה ךלהמב תאז ןייצל

 יפל חוקלל עידוה םא מ"עב "םיחותיפ" ידי-לע וקפוהש ךרע תוריי תשיכר לע ץילמהל יאשר וגירדור . ג
 ,בתכב ךכל חוקלה תמכסה תא לביקו ךרעש ץועייה לוקוטורפ תרגסמב םיייעה דוגי לע הצלמהה ןתמ
 .מ"עב "םיחותיפ" ידי-לע וקפוהש ךרעה תוריי לע הצלמה לבקל שקבמ חוקלה םא םג תאזו

 דוגי לע חוקלל עידוי םא מ"עב "םיחותיפ" ידי-לע וקפוהש ךרע תוריי תשיכר לע ץילמהל יאשר וגירדור . ד
 .הצלמהה רחאל דימ םיייעה

 דוגי לע חוקלל עידוי םא מ"עב "םיחותיפ" ידי-לע וקפוהש ךרע תוריי תשיכר לע ץילמהל יאשר וגירדור . ה
 ,םיייע דוגי לש ומויק תורמל הצלמהה תא לבקל םיכסה חוקלה םא .הצלמהה ןתמ יפל םיייעה
 .השיגפה רחאל דימ ךרוע אוהש ץועייה לוקוטורפב םג תאז ןייצל שרד אל וגירדור
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 םיקהל ןיי ועמ , ךרע תוריי תושרמ ןוישיר לביקו םיקית לוהי ב תוחמתה ה ורחאל םייסש , םר .17
 תוחוקל סויג להו בתכ םר , תוליעפה תליחת תארקל עציבש תולועפהמ קלחכ .םיקית לוהי תרבח
 םתלועפ יכרדל עגו ב הדובע ילה תעיבק תבוח רבדב םישרומה םידיגאתל הארוהב שרדכ
 .ותדובעב ול עייסיש ידכ ,ןויסי לעב קיתו םיקית להמ אוהש ,ידוד תא סייגו םתולהתהו
 :תוחוקלה סויג להו ךותמ האבה הקסיפה תא ארק ידוד

 .ויחפס תוברל , תורשקתהה םכסה לע ילאיצ טופה חוקלה תא םיתחהל ןוישיר לעב לע".1
 ימדו חוקלה לש תויחההו םיכרצה ,חוקלה יטרפ תא ,רתיה ןיב ,ללוכ תורשקתהה םכסה
 שגפיהל יוצר ,םכסהה לע ילאיצטופ חוקל תמתחה ךרוצל .םיקיתה להמל ומלושיש לוהיה
 תא ילאיצ טופה חוקלל חולשל ןתי הרבחה ל"כ מ רושיאבו םיגירח םירקמב ךא , ומיע
 לכ ומייקתיש יא תבו טלקומ וקב ןופלט תחיש ומיע םייקלו ויחפס ו תורשקתהה םכסה
 .ורושיאב ןייצי ל"כמהש םיאתה

2.ל ליחתהל ןתיו תורשקתהה םכסה לע חוקלה תמיתח רחאל קר קית להויחפס. 
 עצביש הרבחה ל"כ מל םותחה תורשקתהה םכסה תא ריבעהל שי חוקלה תמיתח רחאל.3

 .קיתה לוהיב ליחתהל ןתי ליבקמבו שרדכ אלומ םכסההש אדוויו הרקב
 תורשקתהה םכסהמ קתעה חוקלל רבעוי להול 3 ףיעסב תראותמה הרקבה עוציב רחאל קר.4

 ".םותחה
 להוה תא בתכש רובס םר .ןידה תוארוהל םאות ויא להוהש םרל עידוה ידוד ,אורקל םייסש רחאל
 .ןידה תוארוהל םאתהב

 ?עודמ ?קדוצ םיישה ןיבמ ימ

 חלש םרט םא םג ,תורשקתהה םכסה לע םתחש רחאל דימ חוקלל קית להל ליחתהל ןתיש יפמ ; םר . א
 . םותחה םכסההמ קתעה חוקלל

 .וילא םותחה םכסהה חולשמ יפל חוקלה ןובשחב לועפל ליחתהל ןיאש יפמ ;ידוד . ב
 .תורשקתהה םכסה יולימ ןפוא רחא הרקב עצובתש יוצרש יפמ ; םר . ג
 םכסה לע ומיתחהל ידכ םיפ לא םיפ ילאיצטופה חוקלה םע שגפיהל בייח ןוישיר לעבש יפמ ;ידוד . ד

 ךילהה תא ומיע םייקלו םכסהה תא חוקלל חולשל ןתי אלו םיכרצ רוריב ךילה ול ךורעלו תורשקתהה
 .ןופלט תחיש תועצמאב

 םכסהה תא ול אירקהל יאשר ןוישירה לעבו םכסהה תא ילאיצטופ חוקלל חולשל ךרוצ ןיאש יפמ ;ידוד . ה
 ןכותש החיש התואב חוקלה רושיא רחאל דימ קיתה תא להל ליחתהלו טלקומ וקב תיופלט החישב
 .וילע לבוקמ םכסהה

 רובע םיקית לוהיב תקסועה ,ץועייה קוחל םאתהב ןוישיר תלעב םיקית לוהיל הרבח ל"כמ ,ןורי .18
 תעיבק ןוג מ תא ןחוב ,רומאכ םירישכ םיאש תוחוקל רובעו ץועייה קוחל םאתהב םירישכ תוחוקל
 םיקית לוהי יתוריש היתוחוקלל העיצמ הרבחה םויכ . היתוחוקלמ הבוג הרבחהש לוהי ה ימד
 עיצהל ןייועמ ןורי .םילהו מה םיסכה יוושמ 0.8% לש עצוממ רועישב םיית ש לוהי ימד תרומת
 :םיאבה תוורקעה לע ססובמה לוהי ימד םולשת לדומ ויתוחוקלל

 םיסכ ה יוושמ 0.6% לש רועישב םייסיסב לוהי ימד חוקל לכל ועבקיי תורשקתהה םכסהב *
 .סוחיי סכ םכסהב חוקל לכל עבקיי ןכו םילהומה

 סכ לש תית שה האושתה רועיש לע הלעי להו מה קיתב תית שה האושתה רועיש םא *
 .םילהומה םיסכה יוושמ%0.5-ב ולעי לוהיה ימד ,סוחייה

 לש תיתשה האושתה רועישל הווש וא ךומ היהי להומה קיתב תיתשה האושתה רועיש םא *
םוכס םלשל שרדיי אל חוקלה ,סוחייה סכ ה ימדל רבעמ ףסוםייסיסבה לוהי. 

 ?ןידה תושירדל םאות עצומה ןוגמה םאה

 .םירישכ תוחוקלל סחיב קר עצומה ןוגמל םאתהב וגהי םא ,ןכ . א
 .קיתה לוהימ חוקלה קיפהש חוורב ורכש תא תותהל םיקית להמל רוסא הרקמ לכב ,אל . ב
 בתכב שארמ יוליג חוקלל ןתיי םיקיתה להמ םא חוקל לכל סחיב עצומה ןוגמל םאתהב לועפל ןתי,ןכ . ג

 .עצומה לוהיה ימד ןוגמב םיכורכה םיוכיסה תודוא
 ,תוחוקלה לכל ההז היהי סוחייה סכ םא לבא תוחוקלל הוש סוחיי סכ תעבוק הרבחהש ןוויכמ ,אל . ד

מה יפל לועפל היהי ןתיגתוחוקלה יגוס לכל סחיב עצומה ןו. 
 וקב תוא יוליג חוקלל ןתיי םיקיתה להמ םא חוקל לכל סחיב עצומה ןוגמל םאתהב לועפל ןתי,ןכ . ה

 .עצומה ןוגמה תא ראתמה בתכב ךמסמ חוקלל חלשי ןכמ רחאלו טלקומ
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 החמתה וב תועקשהה תיבמ רטפתהל טילחה אוהו , םיקיתה לוהי ןוישיר תא ה ורחאל לביק ןד .19
 תושיגפ םייקמ ןד ."קיטוב" תורישב םיייועמה תוחוקלל םיקית לוהיל יאמצע קסע םיקהל תוסלו
 תוחוקלה לש םהיקסעב וא םיילאיצטופה תוחוקלה יתבב ,הפק יתבב םיילאיצטופ תוחוקל םע תובר
 עכשל חילצה םרט אוה ךא ,תועקשהה תיבמ רטפתהש זאמ תועובש 10 ופלח הכ דע .םיילאיצטופה
 אוהו ,ולש עדיה תא ןד ןיגפמ וללה תושיגפה ךלהמב .תועקשה קית להל ול תתל ילאיצטופ חוקל ףא
 תאזו ,תויתשתהו היגראה תוי מב תועקשהה םוחתב רקיעב ,םי ושה תוחוקלל ם יחב תוצע בדמ
 .תוחוקלה תא םישרהל ידכ

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיהה ןמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 לעב תועקשה תיבב הדובע ישדוח העשת םילשיש ילבמ תיאמצע םיקית לוהי תרבח םיקהל יאשר ויא ןד . א
 .ןוישירה תא לביק ומצע אוהש רחאל ,ןוישיר

 .דבלב השב םישא השימח רשאמ רתויל ץעייל יאשר ויא ןד . ב
 תוחוקלה יתבב תושיגפה תא םייקל יאשר אוה ךא ,הפק יתבב תושיגפ םייקל יאשר ויא ןד . ג

 .םהיקסע םוקמבו םיילאיצטופה
 וא השעמ לשב תובח יוסיכל חוטיב שוכרל שרד אוה ,חוקל לש קית לכ להמ ויא ןיידע ןדש תורמל . ד

 .חוקל יפלכ םיילשר לדחמ
 . םולשת תלבק אלל תוחוקלל תוצע בדל רוסא . ה

 :םידגיה השימח םכיפל .20
I וא , ןופלטב קוויש וא ץועי תתל תורשפא רבדב העיבק לולכי חוקל ןיבל קוושמ ןיב םכסה 

 .רומאכ תורשפא רדעיה
II יא חוקל ןיבל קוושמ ןיב םכסה תוידוסה תבוחש חוקלל עודי יכ הארוה לולכל בייח ו 

 .ןיד לכ יפ לע תועידי רוסמל ותבוחל הפופכ ןוישירה לעב לע תלטומה
III וא ,תועקשה ץועייב אלו תועקשה קווישב וקוסיע רבד תא לולכי חוקל ןיבל קוושמ ןיב םכסה 

 .ןייעה יפל ,קוושמל וא ידסומ ףוגל רושק דיגאת ותויה רבד תא
IV ל הקיז לעב אוהש םיידסומה םיפוגה תודוא יוליג לולכי חוקל ןיבל קוושמ ןיב םכסהםיסכ 

 יבגל קוושמה לש ט רט יאה רתאל הי פהו םיסכ ה יגוס לש טוריפ , םהלש םייס יפ
 .הקיז קוושמל תמייק םהילא םייסיפה םיסכה

V ל קוושמל שיש הקיזה לש יוליג לולכי חוקל ןיבל קוושמ ןיב םכסהיפ םיסכהתוהמו םייס, 
 .םייסיפ םיסכ םתוא תא ותפדעה רבד תא לולכל ךירצ ויא ךא

 ?םי/ןוכ ל"ה םידגיהה ןמ וליא/הזיא

 .III-ו II ,I םידגיה קר . א
.IV-ו III ,II םידגיה קר . ב
 .V-ו IV ,III םידגיה קר . ג
.IV-ו III ,I םידגיה קר . ד
 .םידגיהה לכ . ה
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 תופהל תיאשר איה םאה תטבלתמ איה .ןוישיר תלעב תועקשה תצעויכ םירכיאה קבב תדבוע הליג .21
 .קבה תצובק לע תימה ,מ"עב "םירשועמ םירכיא" םיקיתה לוהי תרבח לא חוקל

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 "תועקשה ץועי" רדגב המצעלשכ היא ןוישיר לעב ידיב םיקית לוהיב תקסועה הרבחל חוקל תייפה . א
 .וחוכמ וא ץועייה קוח יפ לע תולבגמ היבגל ןיא ןכ לעו ,קוחב ותועמשמכ

 דחוימב ,וקוסיע םוחתב ןוישירה לעב לש ותוליעפ ללכל תוסחייתמכ ןומאה תובוח תא תוארל שי . ב
 ןוישיר לעב ,ךכיפל .םיקית לוהי יתורישל תוחוקל תייפהל סחיב תוברלו ,תוחוקל םע היצקארטיאב
 .תורומאה ןומאה תובוחב בח תועקשה לוהיב תקסועה הרבחל ויתוחוקל תא הפמה

 הטלחהה ןייעל תסחייתמ וז הבוח .יאמצע תעד לוקיש לע םיקית לוהיל היפהה תא ססבל הליג לע . ג
 םיקיתה לוהי תרבח לע הצלמהה ןייעל אל ךא ,םיקית לוהי לש תורישל חוקלה לש ותמאתה רבדב
 .תמיוסמה

 יאכז ןהל תוסכהב ואריו , םיקית לוהיל היפהה ןיגב ןיפיקעב וא ןירשימב תלמגותמ תויהל הליגל רוסא . ד
 .הליג לש ןיפיקעב לומגתכ ,תועקשהה ץעוי קסעומ וב דיגאתה

 חוקלהש הל עודי םא קר רושק דיגאתמ םיקית לוהי תוריש תלבקל חוקל תופהל התמזוימ תיאשר הליג . ה
 .תרחא תמיוסמ הרבח םע קית לוהיל םכסהב רושק

 :םידגיה העברא םכיפל .23
I ב , ראודה תועצמאב , םירחאל ןירשימב ץועי ןתמק לש תויאדכל עגו לש הריכמ וא היי 

לש וא ךרע תוריי יפ םיסכתועקשה ץועי" הווהמ- םייס". 
II ב ןיפיקעב םירחאל ץועי ןתמ לש הקזחה לש תויאדכל עגו יפ םיסכ ץועי" הווהמ – םייס 

 ."תועקשה
III ב ,ישילש דצ תועצמאב ,ןיפיקעב םירחאל ץועי ןתמב העקשה לש תויאדכל עגוךרע תוריי -

 ."תועקשה ץועי" הווהמ
IV ורטקלא-ראוד תועצמאב , ןירשימב םירחאל ץועי ןתמ ב ," םאפס" ילש תויאדכל עגו 

 ."תועקשה ץועי" הווהמ ויא- םייסיפ םיסכב העקשה

 ?םי/ןוכ ל"ה םידגיהה ןמ וליא/הזיא

 .םייוגש םידגיהה לכ . א
.IV-ו II, III םידגיה קר . ב
 .III-ו II, I םידגיה קר . ג
.IV דגיה קר . ד
 .םידגיהה לכ . ה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיהה ןמ הזיא .22

 םתח שמשמ דבוע אוה הבש הרבחל רושקה דיגאתש ךרע תוריי חוקלל ןימזהל יאשר םיקית להמ . א
 םוימ םוי 30 ךותב המזהה לע חוקלל חווידל ףופכבו בתכבו שארמ ךכל םיכסה חוקלהש יאתב , םתעצהל
 .העוציב

 םתח שמיש דבוע אוה הבש הרבחל רושקה דיגאתש ךרע תוריי חוקלל שוכרל יאשר םיקית להמ . ב
 .הלבגמ לכ אלל ,הקפהה ןמ םישדוח 3 רחאל , םתעצהל

 הקיז תלעב דבוע אוה הב הרבחה רשאכ ךרע תוריי חוקלל ןימזהל וא עיצהל יאשר ויא םיקית להמ . ג
 .חוקל רושיא לביק םא םג ,הקפהה םתחל

 םתח שמשמ דבוע אוה הבש הרבחל רושקה דיגאתש ךרע תוריי חוקלל ןימזהל יאשר םיקיתה להמ . ד
 .המזהה תודוא לע תואו אלמ יוליג חוקלל הלגי םא קר ,הקפהה עוציבמ םישדוח 3 ךותב םתעצהל

 דבוע אוה הבש הרבחל רושקה דיגאתש ךרע תוריי חוקלל ןימזהל יאשר תועקשה קוויש ןוישיר לעב קר . ה
 .בתכבו שארמ חוקלה רושיא תא לביק םא ,םתעצהל םתח שמשמ

12/13 

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight

user1
Highlight



             
            

                
            

                 
               

            
               

              
           
              

              

        

                
 

    
               
               
     
             

              
            

              
              

               
           
            

           
             

        

            
              

              
         

                 
 
              

             
                

              
  

 0001 רפסמ ןולאש-13-11-201700:00- תיעוצקמ הקיתאו ךרע תוריינ יניד       

 םיווהמה ,ח"ש0100,00.הוח לש תועקשהה קית תא להמה ,ןוישיר לעב םיקית להמ ו יה םדא .24
 תמכסומה העקשהה תויידמ יפ לע רצק ןמזל תוודקיפב םיעקשומ ,הוח לש תועקשהה קיתמ 20%
 .הכומ תוריחס םע תוימ רפסמ ובש ,םהרבא לש תועקשהה קית תא םג להמ םדא .הוחל םדא ןיב
 הרחסש תיאקירמא הרבח ,"םוק.ודרולוק" לש הימב העקשה עצבל תומדזה םדא ההיז עובש יפל
 הימה רעש יכ וביל םותב ןימאה םדא .רחסיהל הרומא הימה יכ םדא רבס וב ךרעה ןמ ךומ ריחמב
 לכב הבריס רשא ,הוח לש תועקשהה קיתב השיכר עצבל היה לוכי אל םדא .הלעי "םוק.ודרולוק" לש
 ,םהרבא לש קיתב העקשהה תויידמל םאתהב לבא ,תויאקירמא תורבח לש תוי מב עיקשהל ףקות
מ שוכרל היה ןתי הל םדא לע היה השיכרה עוציב ךרוצלש אלא . הז גוסמ תוי תא ) רוכמל( ליז 
 תא עצבל הצר םדאו ,רחסמ ימי המכ ךירצמ הז ךילהת .הכומה תוריחסה תולעב תוימב העקשהה
 ח"ש 50,000 ךסב םוק.ודרולוק לש תוימ םדא שכר ךכיפל .ידיימ ןפואב "םוק.ודרולוק"ב העקשהה
 .םהרבא לש ןובשחב הכומ תוריחס תולעב תוימ רוכמל חילצה םימי עובש רחאל .הוח לש הובשחב
-ל הרומתב םהרבא לש ו ובשחל הוח לש ה ובשחמ הסרובל ץוחמ הקסיעב תוי מה תא ריבעה זא
 .ח"ש051,00

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיהה ןמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 האושת תפסותב עובש ךותב םיפסכה לכ תא בישה םדאש רחאמ ,יתייעב ויא הוח לש היפסכב שומישה . א
 .הלועמ

 .לוספ הוח לש היפסכב שומישה . ב
 .הז גוסמ תולועפ עוציב בתכבו שארמ הרשיא אל הוח םא קר לוספ הוח לש היפסכב שומישה . ג
 העקשהב רבודמ היה אל הוח לש תועקשהה קית תיחבמש םושמ ,רתומ הוח לש היפסכב שומישה . ד

 .רצק ןמזל האוולהב אלא ,תוימב
 .דספה לכ םרג אל הוח לש תועקשהה קיתבש םושמ ,רתומ הוח לש היפסכב שומישה . ה

 ןימ'גב רמא ,ילוטא ר"ד ,ולש חוקלל ןימ'גב ןיב השיגפב .ןוישיר לעב תועקשה ץעוי ויה ןימ'גב .25
 הסרובב תורחס הלש תוי מהש ,' הילאריפס' הכותה תרבח לש תוימ תוקל ךל יאדכ": ילוטאל
 וב טפשמה תא ןימ'גב םייסשכ דימ ."וישכע דואמ ךומ הימה לש ריחמה- ביבא-לתב ךרע תורייל
 .םיטרפהמ יתוא בוזע ,בוט יל עמש":רמאו ילוטא ותוא עטק ,הימה תא שוכרל ילוטאל ץילמה
 אל םגו ילוטאל רפסל קיפסה אל ןימ'גב .בזעו ,"הילאריפס לש תוי מ הקא יא , הצעה לע הדות
 רעשו , תו ורחאה םי שב םיד דיביד הקליח אל הילאריפסש , טרפלו ךישמהל ידכ וילא רשקתה
 תויגולוכט לש ןתצירפמ עבוה ,השקה יס יפה הבצמ ללגב םיורחאה םישדוחב דואמ דרי התיימ
 תוותיעב .תיטוולר-יתלבו תשוימל הילאריפס לש הכותה תא וכפה רשא ,הכותה קושל תורחתמ
 דג םידעצב טוק ל ידכ תוגיצ תו מל םיס מ הילאריפס לש ח" גאה יקיזחמ יכ חווד תיס יפה
 .הרבחה

 ?רתויב ןוכה אוה םיאבה םידגיהה ןמ הזיא ,תוראותמה תוביסב

 .הילאריפס לש הבצמב ןייעתה אל ילוטאש םושמ ,ץועייה קוח תא רפה אל ןימ'גב . א
 הבצמו ,ףטוש ןפואב תושרלו הסרובל תחוודמ הילאריפסש םושמ ,ץועייה קוח תא רפה אל ןימ'גב . ב

 םימסרופמ תוימה ירעשש םושמ םיברב העודי הלש הימה רעשב תורדרדתהה םג .לכל עודי יסיפה
 .תוגיצ וימ םרט בוחה תורגיא יקיזחמ אליממו ,יבמופ ןפואב

 ןוכיס לש ומויק לע חוקלל עידוהל בייח ויא אוה ןכלו ,םיקית להמ אלו תועקשה ץעוי ויה ןימ'גב . ג
 .דחוימ

 ריבעהל ילבמ "הילאריפס" הכותה תרבח לש תוימ שוכרל הצלמהה תא ילוטאל תתלמ עומ ןימ'גב . ד
 .תעצומה הקסיעלו ודי לע ןתיה ץועייל יטוולרה יתוהמ עדימ םייקש רסמה תא ילוטאל

 תורטמ תא ,חוקלה לש ויתופדעה תא תמאות ולש הצלמהה םא ץועייה קוח תא רפה אל ןימ'גב . ה
 תאו ,ולש םירחאה םייסיפה םיסכהו ךרעה תוריי תוברל ,חוקלה לש יפסכה ובצמ תא ,העקשהה
 .העקשהה תויידמ
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