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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק ראשון: ענפי המשפט )52 נקודות(
 נדרש לענות על אחת מבין השאלות 1—2 ועל שתיים

מבין השאלות 3—5.

20  1

תקנת השוק במיטלטלין מקורה במשפט העברי ומטרתה  א.   12
לאפשר את התנהלותם של חיי מסחר סדירים ולתת הגנה 

לקונה. בעזרתה זוכה הקונה בבעלות על הנכס למרות 
הפגם בהעברתו הקניינית, וזאת בכפוף לתנאים האלה:

עיסוקו של המוכר במכירת נכסים מסוגו של הממכר.  .1

המכירה נעשתה במהלך העסקים הרגיל של המוכר.  .2

הקונה קיבל את הנכס לחזקתו בעבור התמורה   .3
שנקבעה אשר שווה או קרובה לערך הנכס הממשי.

הקנייה נעשתה בתום לב )מצד הקונה(.  .4

במקרה הנדון הקנייה של מיכל אינה עומדת אף לא באחד   
מהתנאים של תקנת השוק, ולכן הפסל שקנתה שייך 

ליונתן.

ייתכן שכן. אם מיכל אינה בעלת ידע באומנות, הרי ייתכן  ב.   8
שהקנייה נעשתה בתום לב — עומדת בתנאי 4 לעיל. 

ובאופן כללי — ייתכן שכן, אם יוברר שמולאו התנאים 
שלעיל.

תתקבל כל תשובה הגיונית ומנומקת, למשל: ייתכן   *
שלא. עיסוקו של המוכר במכירת אביזרי אופנה, ולא 
חפצי אומנות, ומבחינה זו נופל פגם בתהליך המכירה.

30% להסבר התקנה;  100 
30% לתנאים לקיומה )ניתן 

 להסתפק בשני תנאים(;
40% לקביעה שהפסל שייך 

ליונתן

40% לתשובה;  100 
60% להסבר
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

20  2

עבירת ביגמיה היא עבירה שעובר אדם נשוי )איש או  א.   10
אישה( שנישא לאדם נוסף, למשל גבר נשוי שנישא לאישה 

נוספת או אישה נשואה שנישאת לגבר נוסף.

שתי עילות לגירושין, והסברן: ב.   10

עילות על רקע רגשי:

"מאיס עליי" — טענה שבן או בת הזוג נמאס/ה על   —
הצד שמנגד.

פרידה ממושכת  —

אי–יכולת לקיים שלום בית  —

עילות על רקע התנהגותי:

הפרת ההתחייבות של הבעל לסיפוק צורכי האישה   —
הבסיסיים — מזונותיה, בגדיה, יחסי אישות.

אלימות/התעללות פיזית ו/או מילולית  —

בגידה  —

התמכרות  —

עילות על רקע גופני:

מומים ומחלות שנתגלו אצל הבעל/האישה  —

עקרות, אין–אונות  —

נדרש הסבר  100 

2 # 25% לכל עילה;  100 
 2 # 25% לכל הסבר

)יתקבלו שתי עילות מאותו 
רקע(
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

נדרש לענות על שתיים מבין השאלות 3—5

16  3

הסבר שלבי החקיקה מהצעת החוק עד לרישומה כחוק: א.   10

קריאה טרומית / 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.

קריאה שנייה: מתקיימים דיון במליאה והצבעה על כל   
סעיף וסעיף בהצעת החוק.

קריאה שלישית: חברי הכנסת מצביעים בעד הצעת   
החוק או נגדה. אם התקבלה, היא מתפרסמת ב"רשומות" 

ונהפכת לחוק במדינת ישראל.

חוק יסוד הוא חוק שמבטא עקרונות יסוד של המדינה  ב.   6
ואשר נחקק על מנת שיהווה חלק מהחוקה שתיכתב 

בעתיד. הוא נעדר תאריך חקיקה כדי להדגיש שהערכים 
הם מעבר לזמן ומקום, ומעמדו המשפטי עולה על זה של 
חוק רגיל. הוא כתוב בלשון קצרה וכללית, משאיר מקום 

להתערבות וקביעה על–פי פסיקה )בג"ץ(.

שני חוקי יסוד במדינת ישראל:

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  .1

חוק יסוד: חופש העיסוק  .2

חוק יסוד: הכנסת  .3

חוק יסוד: הממשלה  .4

חוק יסוד: נשיא המדינה  .5

יתקבלו כמובן חוקי יסוד נוספים.  *

3 # 33.3% להסבר של כל שלב  100 

50% להסבר המונח;  100 
2 # 25% לכל חוק יסוד
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

16  4

מס ישיר הוא מס המוטל ישירות על הכנסה או על  א.   12
 רווחים.

דוגמה אחת: מס הכנסה; מס חברות; מס שבח מקרקעין.

מס עקיף הוא מס שמוטל על מוצר/שירות ואינו תלוי   
 בהכנסה.

דוגמה אחת: מס ערך מוסף; מס קנייה; מכס.

עוסק פטור אינו גובה מע"מ בגין עסקאותיו וגם אינו  ב.   4
רשאי לקזז מע"מ ששילם על רכישותיו. עליו להנפיק 

חשבונית עסקה/קבלה על כל עסקה. עוסק ייחשב עוסק 
פטור על–פי מחזור העסקאות הקבוע בחוק.

עוסק מורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו בשיעור הקבוע   
בחוק )כיום 17%( ומעביר את סכום הגבייה לרשות 

המיסים. מנגד, הוא רשאי לקזז מכך את המע"מ ששילם 
בגין התשומות לעסקו. עליו להנפיק חשבונית מס על כל 

עסקה.

16  5

אפרת אינה רשאית למסור לאיתי פרטים על העסקה  א.   8
המתגבשת, היות שבמסגרת עבודתה במשרד עורך דין היא 

מחויבת לשמור על סודיות.

עורך דין כהן לא פעל כדין. ב.   8 
עו"ד מחויב לשמור חומר חמש שנים מתום טיפולו 

בתיק. בטרם י בער את החומר עליו לפנות בכתב ללקוחו 
ולהודיעו על כוונתו לבער את החומר ולאפשר לו לבוא 

לקחתו או לקבל העתק שלו.

 

2 # 25% להסבר כל סוג מס;  100 
 2 # 25% לכל דוגמה

יש להסביר אחד מן העוסקים  100

40% לתשובה שלילית;  100 
 60% להסבר

40% לתשובה שלילית;   100 
60% להסבר
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק שני: סדרי דין במשפט )48 נקודות(
נדרש לענות על שלוש מבין השאלות 6—9

16  6

שני הליכי עיקול באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, והסבר: א.   8

עיקול זכויות צד ג' ומימוש כספים — עיקול נכסי   .1
החייב הנמצאים אצל אדם או רשות המחזיקים 

בכספיו כגון חברת ביטוח, חברה מנהלת, בנק )עיקול 
משכורת, חשבון בנק(. לאחר שהוטל העיקול, הזוכה 
רשאי לבקש לממש את הכספים לצורך פירעון החוב.

עיקול מיטלטלין ומכירתם — עיקול מיטלטליו של   .2
החייב באמצעות הגעת נציגי ההוצל"פ לביתו ולחצרו 

ולקיחת ציוד מהמקום. ציוד זה יכול לשמש את 
הזוכה להפעלת לחץ על החייב וגם לפירעון החוב 

באמצעות מכירתו.

עיקול מקרקעין — עיקול נכסי מקרקעין של החייב.   .3
במקרים מסוימים, ובכפוף להגבלות בחוק, ניתן 
להטיל עיקול מקרקעין גם על בית המגורים של 

החייב ומשפחתו.

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

תקופת האזהרה. בדיון, הרשם מברר את מצבו הכלכלי של 
החייב, נכסיו, הכנסתו ומקורותיה, חובותיו והוצאותיו, 

כדי לבחון את יכולתו לקיים את פסק הדין או לשלם את 
החוב שבגללו נפתח התיק. הרשם רשאי לפרוס את החוב 

אם מצא טעמים לכך.

2 # 25% לציון של כל הליך   100
 עיקול; 

2 # 25% להסבר של כל אחד 

יש להסביר את המונח  100
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

16  7

אפשרות אחת לתשובה: א.   8

משה יכול להגיש תביעה לביטול העסקה בבית משפט   
לתביעות קטנות. בבית משפט זה הוא אינו רשאי להיות 

מיוצג על–ידי עורך דין )אלא אם כן ניתן אישור מיוחד 
מבית המשפט או שהעו"ד עובד בארגון הנתבע(.

אפשרות שנייה:

משה יכול להגיש תביעה לביטול העסקה בבית משפט   
השלום. בבית משפט זה הוא רשאי להיות מיוצג על–ידי 

עורך דין.

על–פי האפשרות הראשונה לתשובה שבסעיף א' —  ב.   8
התשובה משתנה. מקרה זה הוא מחוץ לסמכות העניינית 

של בית משפט לתביעות קטנות — לא ניתן להגיש בו 
תביעה ע"ס 75,000 ש"ח. על משה להגיש תביעה בבית 

משפט השלום והוא רשאי להיות מיוצג על–ידי עו"ד. 

על–פי האפשרות השנייה לתשובה שבסעיף א' — התשובה   
לא משתנה.

16  8

שתי עילות למעצר: א.   8

עילת המסוכנות: אדם שביצע פשע; עבירה שדינה   .1
מוות או מאסר עולם; עבירת אלימות חמורה בנשק 
חם או קר; עבירת אלימות בבן משפחה; עבירה לפי 
פקודת הסמים הקשים )למעט שימוש אישי(; סיכון 

לביטחונו של אדם אחר או לביטחון הציבור או 
 לביטחון המדינה;

סכנת הימלטות של אדם למקום שבו לא ניתן לפקח 
עליו ועל מעשיו.

סירוב או הפרעה ל"עיכוב" / סירוב להתלוות אל   .2
השוטר לתחנת המשטרה.

עילת השיבוש: סכנת שיבוש הליך שיפוטי או שיבוש   .3
ראיות; הערכה שהחשוד לא יגיע לחקירה.

צורך בנקיטת הליכי חקירה מיוחדים.  .4

הפרת תנאי שחרור ממאסר או חשד להפרה כזו.  .5

50% לערכאה;   100 
 50% לייצוג ע"י עו"ד

50% לערכאה;  100 
 50% לייצוג ע"י עו"ד

2 # 50% לכל עילה  100
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות המשפטיות, סמל 717911, אביב תשפ"ב

 מדינת ישראל
משרד החינוך

הקראה — הליך בדיון הפותח את המשפט הפלילי, ובו בית  ב.   8
המשפט מקריא לפני הנאשם את כתב האישום ומוודא 

שהוא מבין אותו.

תשובה לאישום — לאחר ההקראה הנאשם מתבקש לתת   
את תשובתו לכתב האישום ולומר לבית המשפט אם הוא 
מודה בעבירות המיוחסות לו, אם הוא כופר בהן, ואם יש 

לו טענות מקדמיות שעל בית המשפט להכריע בהן.

16  9

אופיר צריך לפנות ללשכת ההוצאה לפועל. א.   8 
 עליו להגיש בקשה לביצוע שטר,

 ולצרף לבקשה את ההמחאה המקורית עם חותמת
הבנק שבה מצוין שהיא לא כובדה, ואם הוא מיוצג על–ידי 

עורך דין עליו לצרף גם ייפוי כוח.

כנרת יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש  ב.   8
התנגדות לביצוע שטר, שמשמעותה שהחייבת כופרת 

בהמחאה ו/או בשירות שקיבלה תמורתה.

כנרת תעלה נימוק של כישלון תמורה — כפירה בעצם   
התמורה שניתנה לה בעד ההמחאה. ]עליה להגיש את 
ההתנגדות בתוך 30 ימים מיום קבלת האזהרה בדבר 

פתיחת התיק.[

2 # 50% להסבר של כל מונח   100 

40% לערכאה;  100 
 40% לבקשה;

 20% לאופן ההגשה

60% להתנגדות לביצוע שטר;  100 
40% לנימוק שתעלה כנרת

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


