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 י"ג בהתמחות מנהל משפטי –גמר   סוג הבחינה:     מדינת ישראל

 )דגם(אביב  מועד הבחינה:    משרד החינוך

 717915  סמל שאלון:     

 

 

 )דגם( יישומים במנהל משפטי

 מבחן מעבדה

 

 :הוראות לנבחן
 

 שעה                :משך הבחינהא. 
 

 :   פרקים שניבשאלון זה  :מבנה השאלון ומפתח ההערכהב. 
 

 נק' 50   בתחום המנהל המשפטיניסוח/מילוי מסמכים                                        פרק ראשון:         
  נק' 50                                     הכנת גיליון אלקטרוני                                            פרק שני:         

                                                                                                                                            _________  
 נק' 100                            ל                                  והכ-סך                                                                    

 
 אמצעי אחסון שיסופק על ידי בית הספר חומר עזר מותר לשימוש:ג. 
 

 :הוראות מיוחדותד. 
 

הקלד את תשובותיך, ושמור אותן על גבי אמצעי האחסון החיצוני, באמצעות הפקודה  (1
 (.SAVE AS"שמירה בשם" )

 א. את מספר הזהות שלך ץ, הקפד לרשום:בכל קוב (2
 את השאלה המופיעה בשאלון ב. לכל תשובה מספר

 
 בתום הבחינה הפק את כל תשובותיך בתדפיס באמצעות המדפסת. (3

 
 
 
 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחת בלשון זכר,
 אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד

 
 

 בהצלחה!
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 פרק ראשון
 

. כותרת מתחום המנהל המשפטי מסמך ולמלא טופסנסח ל התשובה לשאלה זו היא

תהיה  שם המסמך המבוקש. שמור את המבחן בדיסק הבחינה בקובץ שם  ךהמסמ

 המסמך, בראש המסמך ציין את מספר הזהות שלך. 

 

 

 76543210הורי התלמיד בוריס כהן ת.ז  6547891וליאן ת.ז    21213232ת.ז  מיכאל

 באפריל 4בתאריך כ"ב בניסן תשפ"א פנו  0509876541אשקלון טלפון  1מרחוב דוגית 

לייצג אותם בתביעה נגד  ,אשדוד 24לעורך דין  איתמר ישראלי מרחוב האלון  2021

 1משרד החינוך על ידי פרקליטות מחוז תל אביב רחוב הנרייטה סולד -מדינת ישראל

 אביב.-תל

, שיוכל לייצגם מול וחבפגישה זו ביקש עורך הדין מההורים, לחתום לו על טופס יפוי כ

 המערכת המשפטית.

 

מקיף ט'  נפל בבית הספר בוריס כהןהתלמיד  2021בינואר  4בתאריך כ' בטבת תשפ"א, 

  ה לקויה בבית הספר.י, כתוצאה מבניאשקלון

מכיתתו שבקומה שנייה לכיוון )התלמיד( , יצא התובע 11:30עם סיום השיעור בשעה 

דרך המדרגות. אותה שעה נוצרה צפיפות רבה אחת הכיתות שבקומת קרקע, וירד 

נדחף  לפתע במדרגות כתוצאה מהתלמידים הממהרים לרוץ להיכנס לכיתותיהם.

התובע על ידי תלמידים שמיהרו וירדו בריצה במדרגות, נפל והתגלגל במורד המדרגות 

 .רגליובהתובע נחבל  מהנפילהכתוצאה עד לרצפה. 

כתוצאה מהתאונה לא יכול לחזור לשחק, בגין  היה שחקן כדורגל מצטיין, אךהתובע 

 השפעה על כושר הפעולה הכללי והתנועות. מצורפים מסמכים רפואיים.

 

 משרד החינוך, בסכום מיליון שקלים.-הורי התלמיד מבקשים לתבוע את מדינת ישראל

 

הגיש העורך דין ישראלי כתב תביעה בשם  2021באפריל  5 ,בתאריך כ"ג בניסן תשפ"א

 ם של בוריס כהן .ההורי
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קיבלו ההורים והעורך דין איתמר ישראלי,  2021באפריל  18 ,בתאריך ו' באייר תשפ"א

. מספר התיק 2021במאי  2הזמנה לדיון, שיתקיים בתאריך כ' באייר תשפ"א 

 אצל כבוד השופטת אביה דור. 777/21בכ/

 

 
 

 נק'( 10) 1שאלה 

 .איתמר ישראלי הדיןלעורך המופנה  כוח טופס ייפויעליך לנסח 

 
 נק'( 10)  2 שאלה

 
עורך הדין איתמר ישראלי נגד מדינת  שהגיש ,למלא טופס כתב תביעהעליך 

 .משרד החינוך –ישראל 
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 בהצלחה!!!

 פרק שני  

התשובה לשאלה זו היא הכנת גיליון אלקטרוני . כותרת המסמך תהיה שם המסמך 

או באמצעות הפקודה "שמור  המבוקש. שמור את המבחן באמצעי האחסנה החיצוני

בשם". שמור כל תשובה בקובץ נפרד. בכל קובץ,, בראש המסמך ציין את מספר 

 . הזהות שלך

 נקודות( 10)סה"כ   EXCEL -שאלה ב

 
 
 

 משרד החינוך מקפיד על שמירה על זכויות וביטחון התלמיד במסגרת בית הספר. 
שר החינוך, ביקש לקבל מידע על תביעות שהוגשו למשרד החינוך בשנת הלימודים 

 תש"ף
 

 להלן טבלה המרכזת את סוגי התביעות נגד משרד החינוך בשנת הלימודים תש"ף 
 
 

 מספר התביעות סוג התביעה
 125 בבית הספרתאונות תלמידים 

 75 תאונות תלמידים בשיעורי ספורט
 25 טיוליםבמהלך תלמידים תאונות 

 12 התעללות בתלמיד על ידי חברי הכתה
 10 אלימות בבית הספר

 
  2020בשנת  משרד החינוךסכם את סך כל התביעות שהוגשו נגד 

 .חשב על פי נוסחה מספר התביעות הגבוה ביותר עפ"י סוג התביעה 

 .חשב על פי נוסחה את מספר התביעות הנמוך ביותר עפ"י סוג התביעה 

  2020בשנת  משרד החינוךחשב על פי נוסחה את ממוצע התביעות שהוגשו נגד 

  משרד שהוגשו נגד הצג בעזרת תרשים עוגה את התפלגות סוגי התביעות השונות 

 באחוזים. 2020בשנת החינוך 

  :2020תביעות  –משרד החינוך הוסף לתרשים את הכותרת 


