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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשע"ח

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק ראשון: ענפי משפט )52 נקודות(
נדרש לענות על אחת מבין השאלות 2-1 

	  20  1

שלושה	סוגי	צוואות	שקיימים	על–פי	חוק,	והסבר	של	סוג	 א.  	10
צוואה	אחד:

צוואה בכתב יד	—	תיכתב	כולה	ביד	המצווה,	תישא	 	.1
תאריך	כתוב	בידו	ותיחתם	בידו.

צוואה בפני רשות	—	תיעשה	על–ידי	המצווה	באמירת	 	.2
דברי	הצוואה	בעל–פה,	או	בהגשת	דברי	הצוואה	בכתב	

-	בפני	שופט,	רשם	של	בית	משפט	או	רשם	לענייני	
ירושה,	או	בפני	חבר	של	בית	דין	דתי.	

צוואה בעדים —	תהיה	בכתב,	תצוין	בתאריך	ותיחתם	 	.3
ביד	המצווה	בפני	שני	עדים	לאחר	שהצהיר	בפניהם	

שזו	צוואתו;	העדים	יאשרו	באותו	מעמד	בחתימת	ידם	
על	פני	הצוואה	שהמצווה	הצהיר	וחתם.

צוואה הדדית	—	צוואה	משותפת	של	שני	מצווים	 	.4
שהם	בני	זוג,	כאשר	ההסדרים	שקבע	אחד	המצווים	

מבוססים	על	ההסדרים	שקבע	המצווה	השני	ולא	היו	
נערכים	לולא	נקבעו	הסדרים	כאמור.

צוואת שכיב מרע	—	שכיב	מרע	ומי	שרואה	עצמו,	 	.5
בנסיבות	המצדיקות	זאת,	מול	פני	המוות,	רשאי	

לצוות	בעל–פה	בפני	שני	עדים	השומעים	לשונו.	צוואה	
בעל–פה	בטלה	כעבור	חודש	ימים	לאחר	שחלפו	

הנסיבות	שהצדיקו	עשייתה	והמצווה	עודנו	בחיים.

בהיעדר	צוואה	יחולק	עיזבונו	של	משה	שווה בשווה בין  ב.  	10
שני ילדיו	(50:50),	וזאת	על	פי חוק הירושה	)ירושה	על–פי	

דין(.

	

3	× 20%	לכל	סוג	צוואה; 	100	
40%	להסבר

50%	לאופן	החלוקה; 	100	
	50%	לחוק
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20  2

העירייה	תטען	כי	לצביה	אשם תורם	—	היא	דיברה	 א.  	10
בטלפון	שעה	שהיה	עליה	לראות	את	אבן	המדרכת	השבורה	

ולהיזהר	בדרכה.

דוגמה	אחת	לכל	אחד	מראשי	הנזק: ב.  	10	
נזק ממוני	—	הפסד	השתכרות,	הוצאות	רפואיות,	עזרת	צד	

	שלישי,	טלפון	שנשבר.
נזק לא ממוני	—	כאב	וסבל,	פגיעה	באיכות	החיים.	

נדרש לענות על שתיים מבין השאלות 5-3 .

16  3

חוק יסוד	הוא	חוק	שמבטא	עקרונות	יסוד	של	המדינה	 א.  	8
ואשר	נחקק	על	מנת	שיהווה	חלק	מהחוקה	שתיכתב	

בעתיד.

שני	הבדלים	בין	חוק	יסוד	לחוק	שאינו	חוק	יסוד:

חוק יסודחוק שאינו יסוד
מצוין	שמו	בלבדמצוין	שמו	ושנת	חקיקתו

עוסק	בכל	נושא	מחיי	היום–
יום	של	אזרחי	המדינה

עוסק	במבנה	המשטר	על	ידי	
הגדרת	סמכויות	הרשות	ויחסי	

הגומלין	ביניהן
מנוסח	באופן	מפורט,	ארוך	

ומורכב
כתוב	בלשון	קצרה	וכללית,	

משאיר	מקום	להתערבות	
וקביעה	על–פי	פסיקה

השלבים	של	תהליך	החקיקה	במדינת	ישראל: ב.  	8

קריאה ראשונה:	  

הצגת החוק;	דיון	כללי	בחוק	המוצע;	הצבעה.	אם	ההצעה   
מתקבלת	היא	עוברת	לוועדה	המתאימה.	הוועדה	בוחנת	

ובודקת	כל	סעיף	בהצעת	החוק	והיא	רשאית	להזמין	
	מומחים	שיחוו	את	דעתם	על	החוק	המוצע.

הוועדה	מעבירה	את	ההצעה	למליאת	הכנסת	או	מחזירה	
אותה	למציע	החוק	לשם	תיקונו.

	

אם	לא	הוזכר	״אשם	תורם״	יש	 	100
	להוריד	30%

2 × 50%	לכל	דוגמה 	100	

40%	להסבר; 	100	
	2 × 30%	לכל	הבדל

40%	לקריאה	ראשונה;	 	100	
2 × 30%	לקריאה	שנייה	

ושלישית
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קריאה שנייה:	מתקיים	דיון	במליאה	ומתקיימת	הצבעה	על	כל	
סעיף	וסעיף	בהצעת	החוק.

קריאה שלישית:	חברי	הכנסת	מצביעים	בעד	או	נגד	הצעת	
החוק.

16  4

כן,	נכרת	חוזה	בין	יוסף	לאברהם,	משום	שחוזה	יכול	 א.  	6
שייכרת	בשלוש	דרכים:	בכתב,	בעל–פה	ובהתנהגות.	במקרה	

זה	מדובר	בכריתת	חוזה	בעל–פה	ובעיקר	בהתנהגות 
המעידה על גמירות הדעת:	השניים	"לחצו	ידיים	כאות	

להסכמה	על	פי	מנהג	יהלומני	ישראל".

שני	סעדים	שיוסף	יכול	לתבוע,	והסבר	של	שני	הסעדים: ב.  	10

סעד האכיפה	—	לקיים	את	ההסכם	כך	שהיהלום	 	.1
יישאר	בידי	אברהם	והוא	ישלם	ליוסף	את	הסכום	

שסוכם	ביניהם,	כלומר	מיליון	ש"ח.

סעד הביטול וחובת ההשבה	—	לבטל	את	ההסכם	 	.2
ואברהם	ישיב	את	היהלום	לידי	יוסף.

סעד הפיצויים	—	אברהם	ישלם	ליוסף	פיצויים	 	.3
)הקטנת	הנזק(	בגין	הנזק	שנגרם	לו	מאי–תשלום	

תמורת	היהלום	שסוכם	עליה.

16  5

כדי	לברר	את	המצב	המשפטי	של	הדירה	רוני	צריך	לפנות	 א.  	8
לאחד	מאלה:	לטאבו — לשכת רישום המקרקעין,	או	

למינהל מקרקעי ישראל,	או	לחברה המשכנת.

רוני	יבטיח	את	זכויותיו	בדירה	כאשר	תירשם	הערת	אזהרה	 ב.  	8
בטאבו	או	במנהל	מקרקעי	ישראל	או	בחברה	המשכנת	

	)תלוי	באיזה	גוף	רשום	הנכס(.
הערת האזהרה	מבטיחה	את	זכויותיו	של	הרוכש	ומתריעה	

על	זכות	במקרקעין	כלפי	רוכשים	פוטנציאליים	אחרים.

		

50%	לתשובה	חיובית; 	100	
	50%	לנימוק

2 × 25%	לכל	סעד; 	100	
2 × 25%	לכל	הסבר

מספיק	לציין	אחד	מהגופים. 	100	

100
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פרק שני: סדר דין במשפט )48 נקודות(
נדרש לענות על שלוש מבין השאלות 9-6 .

16  6

תפקיד	הפרקליטות	להיות	התובעת בשם המדינה	בהליך	 א.  	8
הפלילי.

הסבר	המונחים: ב.  	8

עבודות שירות	—	כאשר	מוטל	עונש	מאסר	עד	שישה	  
חודשים	אפשר	להמירו	בעבודות	שירות	בכפוף	לכך	

שהממונה	על	עבודות	השירות	קובע	שהנאשם	כשיר	לבצען.	
העבודות	מתבצעות	במסגרות	ציבוריות	כגון	בתי	חולים	

ובמלכ"רים.

מאסר בפועל	—	ריצוי	תקופת	העונש	שהטיל	בית	המשפט	  
על	נאשם	בשהייתו	בבית	מאסר.

16  7

כדי	להבטיח	את	התשלום	לפי	פסק	הדין	על	דני	לבקש	 א.  	8
להוציא	כלפי	יואב	צו עיכוב יציאה מן הארץ.	זה	יינתן	

כאשר	לראש	ההוצאה	לפועל	יש	יסוד	סביר	להניח	שהחייב	
עומד	לצאת	מן	הארץ	בלי	לפרוע	את	חובו	או	בלי	להבטיח	
את	פירעון	החוב,	ואז	הוא	רשאי	להורות	על	עיכוב	יציאתו	

מן	הארץ	ובתוך	זה	הפקדת	הדרכון	שלו.	

חקירת יכולת	—	אם	החייב	אינו	יכול	לעמוד	בתשלום	 ב.  	8
החוב	הוא	רשאי	להתייצב	אצל	רשם	ההוצאה	לפועל	

במסגרת	תקופת	האזהרה.	בדיון,	הרשם	מברר	את	מצבו	
הכלכלי	של	החייב,	נכסיו,	גובה	הכנסתו	ומקורותיה,	

חובותיו	והוצאותיו,	כדי	לבחון	את	יכולתו	לקיים	את	פסק	
הדין	ולשלם	את	החוב	שבגללו	נפתח	התיק.	הרשם	רשאי	

לפרוס	את	החוב	אם	מצא	טעמים	לכך.	

	

100	

2 × 50%	לכל	מונח 	100

יש	לתת	הסבר	מלא	על	ההליך 	100	

יש	לתת	הסבר	מלא 	100
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16  8

הנתבע	רפאל	רשאי	להגיש	לבית	המשפט	בקשה למתן  א.  	8
אורכה להגשת כתב הגנה.

כאשר	מוגש	כתב	תביעה,	והנתבע	לא	הגיש	כתב	הגנה	 ב.  	8
במועדים	הקבועים	בחוק,	התובע	רשאי	להגיש	לבית	

המשפט	בקשה	לתת	פסק דין בהיעדר כתב הגנה,	על	סמך	
כתב	התביעה	המצוי	ברשותו.

16  9

אביב	יטען	בבית	המשפט	כי	כבר	חלפו	שבע	שנים	)ואף	 א.  	8
יותר(	ממועד	הרכישה,	כלומר	טענת ההתיישנות.	לפיכך	

הוא	יבקש	לדחות את התביעה על הסף.

בית	המשפט	יכול	להורות	על	מחיקת תביעה מחוסר מעש	 ב.  	8
במקרה	של	אי–התייצבות	התובע	או	שני	הצדדים	לדיון,	

כאשר	אף	אחד	אינו	מקדם	את	התביעה	או	לא	נעתר	
לצווים	שניתנו	על	ידי	בית	המשפט.

	

100	

100	

תתקבל	טענת	ההתיישנות,	או	 	100
	בקשת	דחיית	התביעה	על	הסף.

100

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


