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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תש"ף

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק ראשון )52 נקודות(

 התלמיד נדרש לענות על אחת מבין השאלות 1—2
)20 נקודות(.

20  1

חוזה אחיד הוא חוזה בעל ניסוח אחיד שמיועד  א.   10
להתקשרויות רבות. החוזה מוצג לרוב ללקוח כמוצר מוגמר 

שלא ניתן לשנות.

לא. דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין היא מהותית.  ב.   10
במקרה הנדון התנאים סוכמו בעל פה ועל כן תביעתו של 

יואב לא תתקבל בבית המשפט.

20  2

ידועים בציבור הם זוג המנהל חיי זוגיות ומשק בית  א.   8
משותף ללא נישואין.

זהו העיקרון המנחה את בית המשפט בהכרעה בענייני   .1 ב.   12
קטינים, לרבות בסוגיית משמורת קטין והסדרי 

ראייה. טובת הילד היא "זכותו של הילד כי תישמר 
בריאותו הגופנית והנפשית, כי יסופקו כראוי צרכיו 

הנפשיים, הגופניים והחומריים". 

בהתייחס לגיל הילדים של חיה ורוני, סביר להניח   .2  
שבית המשפט יועתר לתביעה של חיה, והילדים 

יישארו בחזקתה.

 

התלמיד נדרש לענות על שתיים מבין השאלות 3—5 
)לכל שאלה — 16 נקודות(.

16  3

יפית אינה רשאית למסור פרטים לגיא, כי היא מחויבת  א.   8
לסודיות.

עו״ד מליחי לא פעל כדין. עו"ד מחויב לשמור חומר 5  ב.   8

100

קביעה — 40%  100

 נימוק — 60%

100ֿ 

 60%   

40%   

קביעה — 40%, נימוק — 60%  100 

100
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שנים מתום טיפולו בתיק. טרם ביעור החומר עליו לפנות 
בכתב ללקוחו ולהודיעו על כוונתו לבער את החומר וליתן 

לו האפשרות לבוא לקחתו / לקבל העתק.

16  4

מסך ההתאגדות יוצר הפרדה בין נכסי החברה לנכסיו  א.   10
הפרטיים של המשקיע )בעל המניות(, ובלי לסכנם. עם 

זאת עשויים להיות מקרים שבעלי המניות ינצלו מצב זה 
ויעשו במכוון מעשי רמאות, אשר יאפשרו להרים את מסך 
ההתאגדות של החברה. במקרה הנדון מר בונה הבריח את 
נכסי חברת האלקטרוניקה לחברה אחרת שפתח, ובנסיבות 
הללו בית המשפט יאפשר להרים את מסך ההתאגדות של 

החברה ולהגיש תביעה ישירה נגד מר בונה.

עמותה: שני בני אדם לפחות, מעל גיל 18, שחברו למען  ב.   6
מטרה ציבורית מסוימת, ונרשמו בפנקס העמותות אצל 

רשם העמותות שבמשרד המשפטים שמפקח על פעילותן. 
העמותה אינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה. פעילותן 

של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, תש"ם. 

16  5

מס ישיר — מוטל על ההכנסה.  א.   8 
 דוגמאות: מס רכוש, מס הכנסה, מס שבח.

 מס עקיף — מוטל על צריכה, הוצאות. 
דוגמאות: מס רכישה, מע"מ.

נישום — מי שחייב במס / ישות משפטית שרשויות   .1 ב.   8
המס עורכות שומה ביחס לחובת תשלום המס ממנה.

פקיד שומה — עובד במשרד של מס הכנסה הקובע   .2   
את השומה, ומנהל את הקשר עם הנישומים.

הוצאה מוכרת — הוצאה שנעשתה במהלך פעילות של   .3  
יחיד או תאגיד, והיא מנוכה מהכנסותיו בעת חישוב 

המס שהוא חייב בו.

50% להסבר;  100 
 50% — האם תתקבל התביעה

100

נדרשת דוגמה אחת   100 
לכל סוג מס. 

הסבר סוג המס — 2#25%

דוגמה לכל אחד — 2#25%

נדרשים שני מושגים  100

2#50% 
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פרק שני )48 נקודות(

 התלמיד נדרש לענות על שלוש מבין השאלות 6—9
)לכל שאלה — 16 נקודות(.

16  6

משפט זוטא הוא "משפט קטן" בתוך ההליך עצמו, והוא  א.   6
מתקיים כאשר הנאשם טוען כי ההודאה נגבתה ממנו שלא 

כדין. מטרתו להוציא מהתיק הפלילי את ההודאה של 
 הנאשם בעובדות. 

הטענה חייבת להיות מובאת מיד עם הקראת כתב 
האישום.

עונשים הקיימים במשפט פלילי: ב.   10

מאסר על תנאי — כשמו כן הוא, "על תנאי". בית המשפט    
יכול לקבוע שנאשם לא ייכנס למאסר בגין העבירה 

הספציפית שביצע, אך אם בפעם הבאה יבצע עבירה דומה, 
הוא ייכנס למאסר לתקופה מסוימת.

מאסר בעבודות שירות — כאשר בית המשפט מטיל עונש    
מאסר בפועל של עד חצי שנה, העונש מתבצע בדרך של 

עבודות יומיות, שבסוף כל יום הנאשם חוזר לביתו.

קנס — עונש כספי המוטל על עובר עבירה הנדרש לשלם    
בגין העבירה שעבר. 

מאסר בפועל — ריצוי עונש מאחורי סורג ובריח.   

עבודות לתועלת הציבור — ביצוע עבודה בהיקף שעות    
מסוים לתועלת הציבור, במוסד/גוף ציבורי, תחת פיקוח.

פיקוח שירות המבחן — הנאשם מחויב להיפגש עם קצין    
מבחן, אשר מעריך את הנאשם, מגבש החלטה בדבר 

מסוכנותו ומכין תוכנית טיפולית לנאשם.

חילוט — תפיסת רכושו של הנאשם על–ידי המדינה, וזאת    
רק אם הרכוש שימש את הנאשם לביצוע העבירה שבה 

הורשע, או שהנאשם רכש אותו מכספי העבירה, או שניתן 
לו כשכר לעבירה.

התחייבות להימנע מעבירה — התחייבות של הנאשם    
בכתב, להימנע מביצוע עבירה זהה לזו שעבר, במשך 

תקופה שלא תעלה על 3 שנים. ההשלכות במקרה של 
הפרת ההתחייבות על–ידי הנאשם — תשלום קנס כספי 

בגובה שיקבע בית המשפט ]סכום ההתחייבות[.

שלילת רישיון נהיגה — כאשר בית המשפט הרשיע נאשם    

 

70% - הסבר  100

30% - שלב הבאת הטענה  

נדרש לציין שלושה עונשים:   100
3#20%

ולהסביר שניים מהם: 2#20%
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בעבירת תעבורה או בכל עבירה אחרת שמקורה בנהיגה 
רשלנית, הוא יכול להטיל על הנאשם במקום עונש אחר, 

או כתוספת לעונש פסילת רישיון נהיגה לצמיתות, לתקופה 
מסוימת, או פסילה על תנאי.

ברירת קנס — אפשרות הבחירה אם לשלם קנס, או להישפט.   

16  7

לא. לבית משפט לתביעות קטנות מוגשות תביעות  א.   10
"פשוטות" שאינן מצריכות ידע וייצוג עו"ד, ושבהן סכום 
התביעה המקסימלי הוא כ–34,000 ש"ח. לכן אביב אינו 
יכול להגיש את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. 

ההליך הוא הודעה לצד ג'. מטרתה העיקרית של הודעה  ב.   6
לצד ג' היא לאפשר הכרעה בכל הסוגיות הרלוונטיות 

באותו ההליך, הן במשפט שבין התובע לבין הנתבע, והן 
בזה שבין הנתבע לבין הצד השלישי, ובכך לחסוך מזמנו 

של בית המשפט ומזמנם של בעלי הדין.

 

16  8

על דנה להגיש בקשת רשות להתגונן ]בתוך 30 יום[,  א.   10
ולצרף אליה תצהיר. אם בית המשפט יקבל את בקשתה 

של דנה להתגונן, התצהיר שהוגש ישמש ככתב הגנה, 
והמשך ההליך ייקבע על ידי בית המשפט.

בית משפט מחוזי. היות שהערכאה הראשונה שדנה  ב.   6
בתביעה היא בית משפט השלום, אם רוצים לערער על 
פסיקתו הרי יש להגיש ערעור לבית משפט גבוה יותר, 

שהוא בית משפט מחוזי. 

 

קביעה — 20%  100 
נימוק — 80%

לא להוריד ניקוד על טעות 
 בסכום המקסימלי של תביעה.

ציון ההליך — 50%  100 
 הסבר ההליך — 50%

ציון הבקשה — 50%  100 
 מה עליה לצרף — 25%

 לשם מה — 25%

ציון הערכאה — 50%  100

 הסבר — 50%
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16  9

על אפרת לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, ולנקוט הליך של  א.   10
בקשה לביצוע פסק דין. לאחר מכן ניתן לפתוח בהליכי 

עיקול )צד׳ ג׳, משכורת, מקרקעין, מאסר וכו׳(.

כן. ראש ההוצאה לפועל רשאי ליתן פקודת מעצר כנגד  ב.   6
חייב בהוצאה לפועל בתיקי מזונות, גם בלי לבצע חקירת 

יכולת ובלי לקבל תצהיר מאת החייב על יכולתו הכלכלית.

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

ציון הערכאה — 50%  100

ציון ההליך — 50%

קביעה — 50%  100

נימוק — 50%


