
 הנכתל אובמ
םישקמה חולב שומיש

יללכ
 םישקמה חול .בשחמל תונושה תוארוההו םינותנה תא םיניזמ ונא ותרזעב רשא יעצמאה ונה םישקמה חול
:םיאבה םישקמה יגוסל קלוחמ

םיירמונ-אפלא םישקמ
.םידחוימ םינמיסו תורפס תויתוא םיללוכו ,הביתכ תנוכמ לש הזל ליבקמ הנבמב םירדוסמה םישקמ

םיירמונ םישקמ
 .םיצח ישקמכ םג שמשל םילוכיו םייתילכת-וד םה הלא םישקמ .>-<-ו >+< ישקמו תורפס םיללוכה םישקמ
.NUMLOCK-ה רותפכ לש ובצמב יולת םדוקפת

םידחוימ םישקמ
 םישקמ .דועו , ישקמ ,םיצחה ישקמ ,>10F< דע >1F< םינמוסמה תויצקנופה ישקמ תא םיללוכ הלא םישקמ
.םישקמה חול ינפ לע םינוש תומוקמב םירזופמ הלא

תינכתל םיישומיש םישקמ
 התוא םיאלממ םישקמה .תינכתה ךרוא לכל עובק שומיש השענ םישקמה חול לעש םישקמה ןמ קלחב
 תינכתה תא ליעפהל היהי ןתינש םיצמאמה ברמ ושענ ,הנכתה ןונכת ןמזב .תינכתו תינכת לכב היצקנופה
 תלעפהב לקהל תנמ לע 'הבסה' ורבע ירמונה םישקמה חולב םישקמ רפסמ ,ןכלו .ירמונה םישקמה חולמ
.תינכתה

:םידחוימ םידיקפת םהל רשא םינושה םישקמה טורפ ןלהל

]ESC[ שקמ
 ןמ הרוחא דחא דעצ ונתוא חקול דימת הז שקמ יכ ,רמול ןתינ ,תיללכ .תוצלחיה שקמכ שמשמ הז שקמ
 ןתינ ,תושעל ונילע המ העודי אל וא העוקת תינכתה כ המדנ רשאכ ,בצמ לכב .תעכ םיאצמנ ונא וב םוקמה
. שקמ תרזעב הרוחא דחא בלש תאצל
:תואבה תולועפה תא עצבמ שקמ

 .םדוקה הדשל הרזחל דימת תמרוג הז שקמ לע השקה ,םינותנ תטילק ןמזב .1
.הספדהה תקספהל תמרוג הז ךסמ לע השקה ,)תספדמ וא ךסמ לע( הספדה ןמזב2

]ENTER[-ה שקמ
 .אבה הדשל רבועו םיוסמ הדשל ןותנ תשקה םייסמ

ינמיה םישקמה חולב ]+[ שקמ וא ]TAB[ שקמ
.םינושה םיסקדניאב שופיח ךלהמ תלעפהל וא יחכונה הדשל םדוק הדש ןכות תקתעהל שמשמ

םיירמונה חולב ]*[ שקמ
 דוקפת האר .הנכותב רתויב םיבושחה םישקמה דחא והז .F2 היצקנופה שקמ לש דיקפתל ליבקמ ודיקפת
.ךשמהבF2 היצקנופה שקמ

תויצקנופה ישקמ
 רשאכ .ןמזה לכ םיליעפ היצקנופה ישקמ לכ אל .ןלהל וטרופיש יפכ םייפיצפס םידיקפת תויצקנופה ישקמל
 .]ESC[ שקמ לע השקהל המוד רבדה ,ליעפ וניא רשא היצקנופ שקמ לע םישיקמ

]F1[ שקמ
 ןמזב םיאצמנ ונא ובש תינכתה עטקל יטנוולר ונה הרזעה ןולח .ןותנ עגר לכב הרזע ןולח תלעפהל שמשמ
 ןולחה תספדהל םורגת >1F< שקמ לע תפסונ השקה ,הרזעה ןולח גצומ רשאכ .>1F< שקמ לש השקהה
.תספדמב

םיירמונה חולב ]*[ שקמ וא]F2[ שקמ
 הלעפהב םירזועה םיבר רזע תונולחל הסינכ רשפאמ הז שקמ .תינכותב רתויב םיבושחה םישקמה דחא והז

 .רזע ןולח ול שי רשא הדש ונה ,קורי ץח םע ןטק רותפכ עיפומ ולאמשמ רשא הדש לכ .תינכתה לש תפטושה
.F2 שקמ וא רותפכה םע רבכעה לע הציחל ידי לע רזעה ןולח תא ליעפהל ןתינ רומאכ
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]F5[ שקמ
.בצמ לכב וב שמתשהל ןתינ .רזעה ןובשחמ תלעפהל שמשמ הז שקמ

]F6[ שקמ
 ןוריחמל סנכיהל רשפאמ >>Shift+F6 שקמה .םינוריחמ ןוכדע תינכתל בצמ לכב הסינכ רשפאמ הז שקמ
.ךשמהב האר- קפס

]F7[ שקמ
 סנכיהל רשפאמ >>Shift+F5 שקמ שקמה .תונובשחה סקדניא ןוכדע תינכתל בצמ לכב הסינכ רשפאמ הז

.)ךשמהב האר( תונובשח ןופלאל

]F8[ שקמ
.םיטירפה גולטק ןוכדע תינכתל בצמ לכב הסינכ רשפאמ הז שקמ

]SHIFT+F6[ שקמ
.קפסה ןוריחמ תא גיצמ

]SHIFT+F7[ שקמ
.םילכ ירפסמ לש תיללכ תסטרכ גיצמ

םינותנ תטילקל הדובע יכסמ

 ןיחבהל ןתינ .תינכתל םינותנה תא םיטלוק הז ךסמ תועצמאב .ךסמה לע ריוצמה ,'ספוט' ןיעמ ונה הדובע ךסמ
:הדובע יכסמ לש םיגוס ינשב

הרושב יגול ןותנ טלוקה ךסמ .א
 םנה ולאכ םיכסמל תואמגוד .תיגול הדיחי הנה ךסמב הרוש לכ .רמוח לש תיביסמ הטילקל שמשמ הז ךסמ
 תא ךסמה הרושב תטלקנ סיטרכ וא העונת לכ ,רומאכ .'וכו קנב תועונת ,תועונת ןמוי תטילקל םיכסמה
.וטלקנש תומדוקה תועונתה תא ךסמה לע תוארל ןתינש ןוויכמ ,הדובעב לקמ רבדה .תחא תועונתה

םלש ךסמ ינפ לע יגול ןותנ טלוקה ךסמ .ב
 הרושב םטלוקל רשפא יא רשאו םינותנ דאמ הברה ןהל רשא ,תויגול תודיחי תטילקל םישמשמ ולא םיכסמ
 .תודש ידי לע ולא םיכסמל םיטלקנ םינותנה .דועו תולבק ,תוינובשח יכסמ ןנה ולאכ םיכסמל תואמגוד .תחא
 שקמ לע השקה ידי לע תודשה ןיב הרוחאו המידק עונל ןתינ .אלמל ליעפמה לע רשא ,תודש רפסמ ךסמ לכב
.המידק העונתל- ו שקמ )הרוחא העונתל(

 אצמנ םיוסמ ןותנ םא .םישקומה םינותנה לש תוריבסו תומלש תוקידב תינכתה תעצבמ ,תודשה תטילק ןמזב
.ןותנה תטילק תא רשפאת אלו ףוצפצ ידי לע ךכ לע תינכתה עירתת ,יוגש

 לע השקה ידי לע גלדל ןתינ אל ,תוריבס תקידב םהב תעצבתמ רשאו ,םינותנ םהב ושקויש םיבייחמה תודשב
ןוכנ וניא םהל ןזוהש ןותנה םא שקמ

תודשל םינותנ תנזה

ןמסה םוקימ
 לע ןמסה םקוממ םימוכס לש תודשב .הדשה לש ינמיה ודצב ןמסה םקוממ ,הדשב םינותנה תטילק ינפל
 דלקוהש ות לכ רחאל הלאמש ענ ןמסה ,טסקט תטילקל דעוימ הדשה םא ןמסה תזוזת .תינורשעה הדוקנה
 ,םימוכס תטילקל םידעוימה תודשב .ומוקמב עובק ראשנ ןמסהו הלאמש ףחדנ דלקומ ות לכ ,םירחא תודשב
.תורוגאה תא טולקל היהי ןתינו הנימי זוזי ןמסה .תינורשעה הדוקנה לע שיקהל םיצור רשאכ

םינוקית
.דחא ות תקחומ השקה לכ . שקמ ידי לע וקחמל ןתינ ,יוגש ות דלקוה םא

ןותנה תנזה םויס
 ךנוצרבש ןותנ םייק יחכונה הדשב םא .]ENTER[ תשקה ידי לע בשחמל רמול שי ,ןותנה תשקה םויס םע
.]ENTER[ שקמ לע תשקה ידי לע הדשה לע גלדל ןתינ יוניש אלל וריאשהל

תודש גוס
 םוקמ לע 'הראה' ידי לע ךסמה לע ןיוצמ הדשה .תינכתל םינותנ םיטלוק ונא וב םוקמה ונה הדש ,רומאכ

6 ךותמ2 דומע

24/10/2014file:///C:/winkk/progs/Help/100.Htm

file:///C:/winkk/progs/Help/100.Htm


 והז .בהבהמ וק אצמנ הדשה תליחתב .טלקנה הדשה לש וכרוא תא תנייצמ תראומה הרושה .םינותנה תטילק
.םיאצמנ ונא הדשב םוקמ הזיאב ןייצמה ןמסה

.םינותנ תטילקל תודש יגוס רפסמ םימייק ,רומאכ

טסקט תטילקל הדש
 ןמזב םא .הליגר הביתכב ומכ תישענ הז הדשל םינותנה תנזה ,תיללכ .םיוותה לכ תא שיקהל ןתינ הז הדשב
.וירחא דחא ות אצמי ןמסהו ,הדשב גצוי הז ךרעש ירה ,םיוסמ ךרע וב יוצמ הדשל הסינכה

 תאז תושעל שי ,תורפס שיקהל םיצור םא .םיצחה ישקמ ידי לע הלאמשו הנימי עונל ןתינ טסקט הדש ךותב
.]NUMLOCK[ רותפכ לע שיקהל וא םישקמה חול לש הנוילעה הרושב תורפסה ידי לע

.]BACKSPACE[ שקמ וא ]DEL[ שקמ ידי לע טסקט הדשב םיוות קוחמל ןתינ

 .ןמסה לש ולדוג יונישב ןיחבהל היהי ןתינ .]INS[ שקמ לע שיקהל שי ,בתכנה טסקטה תא 'ףוחדל' םיצור םא
. שקומה טסקטה ףוסל גלדי ןמסהו ]INS[-ה שקמ לע תינש שיקהל שי ,הפיחדה בצמ םויסל

ךיראת הדש
 םימיוסמ תומוקמבdd/mm/yyyy לש הנבמב ךיראתה תא טולקל שי .דבלב םיכיראת טולקל ןתינ הז הדשב
.)dd/mm לש הנבמב היהי הדשה זא( הנשה תא שיקהל ןיא םהב םיכיראת םימייק

 דילקהל שי הנשב .םיינוסכלאה םיווקה לע ומצעב גלדי בשחמה .דבלב תורפסה תא שיקהל שי ךיראת הדשב
.דבלב03 דילקהל שי2003 רמולכ .תוינמיה תורפסה יתש תא קר

 דוע לכ ךיראת הדשמ תאצל ןתינ אל .ינויגה אוה דלקוהש ךיראתה םא ,ןותנה תדלקה ןמזב ,קדוב בשחמה
ירפסמ הדש .ןוכנ וניא וב ךיראתה
 ןייצל( הדשה תליחתב >-< ןמיס תשקה םירשפאמ םימיוסמ תודש .דבלב תורפס שיקהל ןתינ ירפסמ הדשב
.)טירפ רפסמו אתכמסא לשמל( תויתוא תטילק םג םירשפאמ תודש רפסמ .)םיילילש םימוכס

 שיקהל םיצור םא .ומוקמב ראשנ ןמסה .)סיכ ןובשחמב ומכ( הלאמש תפחדנ ,הדשל תדלקומ הרפס לכ
 םיוות קוחמל ןתינ .תורוגאה תא שיקהל היהי ןתינ זאו הנימי זוזי ןמסה .].[ הדוקנה שקמ לע שיקהל שי ,תורוגא
.]BACKSPACE[ שקמו ]DEL[ שקמ ידי לע ירפסמ הדשב

 ותקיחמל םורגת תורפסה ישקממ דחא לכ לע השקה ,)לדחמה ךרע( והשלכ ךרע םייק ירפסמ הדשב רשאכ
 שי ,)דבלב תינמיה הרפסה תא ןקתל םיצור ,אמגודל( ןשיה ךרעה תא רמשל םיצור םא .ןשיה ךרעה לש
.הקיחמה שקמ לע הדשל הסינכה םע דימ שיקהל

ןויפא דוק הדש

 ןויפאלש ןוויכמ .9-ל0 ןיב תויהל הלוכי הרפס לכ .דבלב תורפס שש וב שיקהל ןתינ .דחוימ הדש ונה הז הדש
 ןתינ הרפס לכלש ירה ,םיטירפה סקדניאו תונובשחה סקדניא לע םיכותיח עצבל איהו ,דבלב תחא הרטמ שי

.סיטרכה יפואל םאתהב תמיוסמ תועמשמ סחיל

 רידגהל ןתינ הב הלבט לבקלו ]F2[ שקמ לע שיקהל ןתינ ,הרפס לכ תועמשמ המ רוכזל היהי ןתינש תנמ לע
.)הרפס לכל תחא( תואלבט שש תומייק ,כ'הס .דוק לכ לש ותועמשמ תא

םינותנ ךותיחו תפילש יכסמ

 םינותנכ םירמשנ םניא םהילא םידלקומה םינותנה םלוא ,םינותנה תטילקל הדובעה יכסמל םימוד ולא םיכסמ
.תוחודה תספדה םירטמרפכ םישמשמ אלא ,תכרעמב

 םישמשמה םינותנ םנה ולא םיכסמב םייוצמה םינותנה ,כ'דב .תודשב םינותנה םידלקומ ולא םיכסמל םג
.'וכו ךיראת דע ךיראתמ ,סיטרכ דע סיטרכמ :ןוגכ תוחוד תמיחתל

םינוטירפת

 תרזעב תישענ וז הריחב .תויורשפא שולש וא םיתש ךותמ תחאב הלא םיכסמב רוחבל ךרוצה ררועתמ םיתעל
:ןוטירפתל אמגוד .םיירגוס םייוצמ ינמיה םדצב רשא ,םיפיעס רפסממ בכרומ ןוטירפת .םינוטירפת
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תונובשחה לכ תספדה ) (
דבלב םיליעפ תונובשח תספדה ) (
)X( דבלב הרתי ילעב תונובשח תספדה

 לומ יוצמ ןמיסה רשאכ .םיצחה ישקמ תרזעב תישענ הריחבה .תויורשפאה ןיבמ תחא רוחבל שמתשמה לע
.]ENTER[ שקמ לע שיקהל שי ,יוצרה ףיעסה

)תונולח( רזע יכסמ
 םייוצמ רשאכ דימת חתפנ רזעה ךסמ .תמיוסמ הלועפב שמתשמל רוזעל מ'ע חתפנה ןולח ןיעמ ונה רזע ךסמ
.רזע ךסמ ול רשא םיוסמ הדשב

.קורי ץח םע רותפכ יוצמ הדשל לאמשמ רשאכ ,רזעה ךסמ ותושרל דמוע יתמ ,עדוי שמתשמה

 לש רפסמ שקבמ בשחמה רשאכ דימת ,אמגודל .הדלקהל ןותנה תריחבב רוזעל ונה רזעה יכסמ דיקפת
 סקדניאב ףדפדל ןתינ .תונובשחה סקדניא תא ,רזע ןולחכ, תחתופ ]F2[ שקמ לע השקה ,םיוסמ ןובשח סיטרכ
[-ה שקמ ידי לע ירוקמה הדשל םירזוח רשאכ .)ןבומכ ופיסוהל םג ןתינ( םיאתמה סיטרכה תא רוחבלו

ESC[.םיטירפ גולטק ןוכדעל םישמשמ םיפסונ רזע תונולח .הדשה לא תיטמוטוא רבעוי סיטרכה רפסמ, 
.דועו םינוש םידוקו תואלבט

הרזע יכסמ

 ךסמ גצומ רשאכ .םידבוע ונא המע תינכתל יטנוולר הרזע ךסמ לבקלו שקמ לע שיקהל ןתינ ,ןותנ בצמ לכב
.ןולחב טסקטה ינפ לע הטמו הלעמ םיצחה ישקמ תרזעב ףדפדל ןתינ ,הרזעה

תוחוד תגצה

 םעט ןיאש םיבייחל םיבתכמ ןוגכ תוחוד דבלמ( .ךסמה יבג לע גיצהל וא תספדמב סיפדהל ןתינ תוחודה בור
.)ךסמה ג'ע םגיצהל

.תספדמב תוחוד תספדה

:תרשפאמ וז הבית ,חיש וד תבית הגיצמ תינכתה ,תספדמל הספדהה תורשפאב םירחוב רשאכ

 ןתינ .ינורטקלא ראודכ חלשיהל וא לסקא ץבוקכ ,הספדהל חלשיהל לוכי חודה .חודה תרטמ תא רוחבל .א
.תינמז וב ל'אוד וא לסקא ץבוקלו הספדהל חודה תא חולשל

 ןיבמ סקפה תא רוחבל שי ,סקפב חודה תא חולשל םיצור םאב ,חודה ספדוי הב תספדמה תא רוחבל .ב
.תוספדמה תמישר

.ונרחב הבש תספדמה לש הספדהה ינותנ תא ןכדעל .ג
.תינכתה לש הספדהה ינותנ תא ןכדעל .ד
.וגול ץבוק ספדוי םאב עובקל .ה
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 םיסיפדמ םא כ'דב .הספדה ינותנ ןוכדע/תוריש תוינכתב הזכ ץבוק רדגוה םאב קר השעת וגול ץבוק תספדה
 תא ןמסל שי יזא ,סקפ םיחלוש םאב םלוא וגולה ץבוק תא סיפדהל וננוצרב ןיא ,שארמ ספדומ וגול םע ריינ לע
 הספדהב האצותה תא לבקמ לבקמה ,סקפ םיחלוש רשאכ םיתיעל ,תשגדומ הספדה .ו .וגולה ץבוק תבית
.רתוי ההכ היהת האצותהש ךכ הספדהה תא שיגדהל ןתינ ןכל .תרוויח

 ,חודה הנבמ תא עובקל לוכי שמתשמה רשאו שמתשמה י'ע םירדגומה תוחוד ,תוחוד יגוס ינש םימייק ,תינורקע
 םילוכי םניא חודה ירוט ןכלו בר םיוות רפסמ ליכמ חודה םימעפל .יונישל םינתינ םניא רשא םיעובק תוחודו

.תויורשפא יתשמ תחאב טוקנל שמתשמה לוכי הזכ הרקמב .םהב גצומה ןותנה בחור תא ליכהל

 ןפוג ול םיאתהל זאו םינפוגה תמישרמ רצ חודל ןפוגה תא רוחבל ,הספדהה ינייפאמ רותפכ לע ץוחלל .א
.)ינורהא לשמל( רתוי ןטק הנוש

.וכרואל םוקמב ףדה בחורל השעת הספדההש רוחבלו תספדמה ינייפאמ לע ץוחלל .ב

.ךסמל תוחוד תגצה
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:ןתינ גצומה חודה תא .לסקא ךסמ תיומד הלבט ןיעמב ךסמל גצומ חודה
)לסקא לשמל( תרחא הנכתל וקיתעהל םשמו הלסלסל קיתעהל .א
רתוי רחואמ דעומב וב שמתשהל היהי ןתינש תנמ לע קסידב ץבוקכ חודה תרימש .ב
.תספדמב חודה תספדה .ג

 ילאמשה רותפכה לע הציחל ,םירוטה תורתוכ ירוביחב רבכעה ןמס תבצה י'ע חודה ירוט בחור תא תונשל ןתינ
 השענ ןומיסה .חודה תורוש תא וא חודה ירוט תא וא ןמסל ןתינ .גצומה חודה תא ןמסל ןתינ .רוטה בחור יונישו

 םירוט וא תורוש רפסמ ןמסל ןתינ .הרושה לש ינמיה הקלח לע וא חודה תרתוכ לע רבכעה םע הדלקה י'ע
 הציחל י'ע םיפוצר אל תורוש וא םירוט ןמסל ןתינ .רבכעה תדלקה ןמזבSHIFT ה שקמ לע הציחל י'ע םיפוצר
 .רבכעה םע הדלקה ידכ ךותCTRL שקמ לע

 םיקלחה תא קר וא חודה לכ תא סיפדהל וננוצרב םאב תלאוש הנכתה ,ןמוסש חוד סיפדהל םיצור םאב
 תא הליחת גיצהל שי .ידמ םיבחר תוחוד תספדהב םג ונל רוזעל הלוכי תיקלחה הספדהה תורשפא .םינמוסמה
.סיפדהל םיצור םתואש םירוטה תא קר ןמסלו יוצרה בחורל חודה ירוט בחור תא תונשל ,ךסמה לע חודה
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 תונובשחה סקדניא
תונובשח תלהנה תכרעמ תמקה

 םע הדובעה תליחתב תחא םעפ רידגהל שיש םינותנ םתוא .םינותנ דלש-ל תסחייתמ תכרעמה תמקה
 ,ןכו )ילוכו ןזאמ ידוק ,עבטמ ידוק ,תונובשח סקדניא( םינושה םיסקדניאה תא םיללוכ הלא םינותנ .הנכתה
 הדוקנ .רתוי םהב לפטל ךרוצ ןיא םינוכדע טעמלו הנשל הנשמ םירבעומו םירמשנ תכרעמה ינותנ תרדגה
 ךרדה תונושה תורדגההו םיסקדניאה תמקה תא םימייסמש עגרב .הדובעב רתויב השקה בלשה והז- דודיעל
.הריהמו הלק הדובע ךשמהל הלולס

תידדצ-וד תונובשח תלהנה- תחא לגר לע

 חוור תונובשח- םייתאצותה תונובשחה .םייתאצותו םיינזאמ תונובשח ןיב הדירפמ תידדצ-וד תונובשח תלהנה
 םיסחייתמ םיינזאמה תונובשחה ,חוורו תואצוה תוסנכה- תיקסעה תוליעפה תואצות תא םיפקשמ דספהו

:םיללוכ םיינזאמה תונובשחה .הרבחה תויובייחתהלו הרבחה שוכרל

.םינוש םיסכנו דויצ :הרבחה לש עובק שוכר .1
 ףא ,תוחוקל .הרוחס ,חווט ירצק תונודקיפ ,םינמוזמ :תולקב שומימל ןתינה תיסחי ליזנ שוכר- ףטוש שוכר .2
.ליזנ ףסכל בורקה דיתעב ושמומי קסעל םהיתובוחש ןוויכמ ףטוש שוכרכ םיבשחנ םה

.חווט תוכורא תואוולה :תועובק תויובייחתה .3
 תובייחתהכ םיבשחנ םה ףא ,םיקפס .קנבב יארשא- רצק חווטל ןומימ תורוקמ :תופטוש תויובייחתה .4
.בורקה דיתעב ערפי קסעה תובייחתה אוה קסעל ןתינה יארשאהש ןוויכמ תפטוש

 לוצינ וא הרבחה לש שוכרה יפיעס ןיב יפסכ ךרע-הווש וא ףסכ תרבעה התועמשמ תיאנובשח הלועפ לכ
.האצוה וא הסנכה תריצי ךרוצל שוכר
 יסיטרכ לכ .ןובשח סיטרכ חתפנ םיינזאמה תונובשחהמ דחא לכ וא ,הסנכה וא האצוה :הזכ םרוג לכל
.תונובשחה סקדניא תא םיביכרמ דחיב ןובשחה

תונובשח סקדניא תמקה

יללכ
 וז המישר .תונובשחה תלהנה תכרעמב חותפל שיש ןובשחה יסיטרכ לכ תמישר אוה רומאכ תונובשח סקדניא
 חוטיב( םידבוע םתא םינושה תודסומה ,םידבוע ,תופוק ,קנבה תונובשח ,םיקפסה ,תוחוקלה :תא לולכת
 ,)'וכו ,םיקפסמו תוחוקל י"ע רוקמב יוכינ ,ז"וח מ'עמ ,תומושת מ'עמ ,תואקסע מ'עמ ןובשח ,הסנכה סמ ,ימואל
.םיפסונ םיטרפו ןובשח רפסמ לבקי ןובשח לכ .תואצוה יפיעס ,תוסנכה יפיעס

תונובשחה סקדניא הנבמ

 יפל תישענ סיטרכל תוסחייתה לכ .סיטרכה לש יוהיזה רפסמ והז ,ידוחיי ןובשח רפסמ תויהל בייח סיטרכ לכל
 תוחודב .הלוע רדסב םיסיטרכ ירפסמ יפל דימת ןיוממ סקדניאה םלוא ומש יפל םג סיטרכ רתאל ןתינ .ורפסמ
 תצובק ,ןובשחה םש- םיפסונ םינותנ טרפל שי ןובשח לכל .הנוש הטישב םיסיטרכה תא ןיימל ןתינ םינושה
.דועו ןזאמ

תונובשחה סקדניא תחיתפ

:םיכרד העבראב תונובשחה סקדניאל סנכיהל ןתינ

.תינכותב בצמ לכב ]F7[ שקמ לע השקה י'ע .1
 תודוקפ םושיר וא והשלכ ךמסמ תקפהב( ןובשח חתפמ הדשב םיאצמנ רשאכ ]F2[ שקמ לע השקה י"ע .2

 .)ןמוי
ישארה טירפתב תונובשחה סקדניא רותפכ לע הציחל י'ע .3
תורש תוינכותב תואלבט ןוכדע תינכות ךרד ..4

 ,םידחא ןובשח יסיטרכ תפסוה ךרוצל תדעוימ תונושארה תויורשפאה תשולש ךרד תונובשח סקדניאל הסינכה
 ץלמומ ןובשח יסיטרכ לש הלודג הצובק תחיתפ ךרוצל .ןובשח בצמו תונובשח רותיא וא ןובשח יטרפ ןוכדע
.תונובשחה סקדניא ןוכדעלו תינכותה תואלבט ןוכדעל תורש תוינכות ךרד סנכיהל

 סיטרכ לכ רשאכ ,םיסיטרכב ףודפד לש בצמל תישענ הסינכה ,תונובשחה סקדניא תינכתל םיסנכנ רשאכ
 דימ תסנכנ תינכתה זא .םיסיטרכ ללכ ןיא תונובשחה סקדניא רשאכ אוה ללכה ןמ אצויה .תחא הרושב גצומ
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.םישדח םיסיטרכ תפסוה לש בצמל

 םיצחה ירותפכ לע רבכעה לע הציחל תרזעב וא םיצחה ישקמ תרזעב עצבתמ תונובשחה סקדניאב ףודפדה
 םייעצמאה םיצחה .הציחל לכב הטמ/הלעמ תחא הרוש עונל םישמשמ ןותחתהו ןוילעה ץחה .םיינמיה
.םאתהב הנורחאה וא הנושארה הרושל השיגל םימשמ םיימינפה םיצחה וליאו הטמ/הלעמ ףד עונל םישמשמ

 .סיטרכה ךייש הל ןזאמה תצובק וא סיטרכה םש ,סיטרכה רפסמ יפ לע תונובשחה סקדניא תא ןיימל ןתינ
 םנה ]_[ ותה תא שי םמש תליחתבש םירוט( .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ לע הציחל ידי לע השענ ןוימה
.)ןוימל םינתינה םירוט

:ןנה תונובשחה סקדניאב תומייקה תויורשפאה

.סיטרכ תריחב
 .סקדניאל ונסנכנ ונממ הדשל רובעי ורפסמש םיוסמ סיטרכ רוחבל םיצורו ,רזע ןולחכ סקדניאל םיסנכנ רשאכ
.יוצרה סיטרכה לע רבכעה םע הלופכ הקלקה קילקהל שי

 רותפכ וא ]INSERT[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ- .שדח סיטרכ תפסוה
.סקדניאב רבכ םייק ורפסמ רשא סיטרכ ףיסוהל ןתינ אל .)ךשמהב האר( שדחה סיטרכה יטרפ תא ןכדעל שי

 רותפכ וא ]ENTER[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ- .םייק סיטרכ ןוכדע
 רושיאה רותפכ לע ץוחלל שי ,סופתי םיטרפה יונישש תנמ לע .יוניש םישרודה סיטרכב םיטרפה תא ןכדעל שי

.םויסל

 רותפכ וא ]DELETE[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ-.םייק סיטרכ תקיחמ
םיאבה םיאנתה םימייקתמ רשאכ קר םיסיטרכ קוחמל ןתינ

.םיפסכה תנש ךשמב תוינובשח תועונת םוש ןיאו החיתפ תרתי ןיא סיטרכל .א
.תורוגס תוינכתה ראש לכו תינכתב דיחיה שמתשמה ךנה .ב
.ןזאמ תוצובק/תינכתה תואלבט ןוכדע/תוריש תוינכת ךרד התשענ תונובשחה סקדניאל הסינכה .ג
 איצומ רחא שמתשמש ןמזב לשמל חוקל סיטרכ לטובי וב בצמ עונמל תנמ לע םישורד ולאה תוריהזה יעצמא
.הלבק וא תינובשח ול

רותפכ וא ירמונה םישקמה חולב ]+[ שקמ לע הציחל ידי לע עצבתמ- סיטרכ רותיא
 רפסמ תא םושרל שי ,טסקט תבית ןיוממ סקדניאה ובש רוטה לעמ יפוי ,סיטרכ רותיא בצמל םיסנכנ רשאכ
.סקדניאב גצוי סיטרכהו רתאל םיצור ותוא ומש וא סיטרכה

 תואב םיליחתמה םיסיטרכה לכ וגצוי ,]א[ תואה תא בותכנ םאב .סיטרכה םש יפ לע רותיאה השענ ללכ ךרדב
.'וכו דא תואב םיליחתמה םיסיטרכה לכ וגצוי ]דא[ בותכנ םא .א
.יוצרה םשל עיגהל תנמ לע םיוות4 דע3 דילקהל קיפסמ ללכ ךרדב
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 ,השמ םשה יפ לע רתאל םיצורו השמ ןהכ סיטרכה םש לשמל( ומשמ קלח יפ לע סיטרכ רתאל םיצור םאב
 שי ונינפלש הרקמב ]ENTER[ שקמו יוצרה םשה תא דילקהל ןכמ רחאלו חוור ןושארה ותב ריאשהל שי יזא
]ENTER[ ]השמ[ ]חוור[ דילקהל

.רותפכ וא ]F3[ שקמ לע הציחל לע עצבתמ-.תינש סיטרכ רתא
 ןוירטירקל הנועה ןושארה םשה תא אצמת הנכתה )םדוק ףיעס האר( יקלח םש לש שופיח ונעצבו הדימב
.הז רותפכ וא שקמ ליעפהל שי ,אבה םשה תא אוצמל ידכ שופיחב ךישמהל תנמ לע .שופיחה

רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ-.טרופמ סיטרכ רותיא
 רפסמ יפ לע סיטרכ רתאל ןתינ .ומש ד בלמ םיפסונ םירטמרפ ידי לע ןובשח סיטרכ לש רותיא רשפאמ
 .רשק שיאו סיטרכה ןויפא בושי תבותכ ,קסוע רפסמ ,ןופלט

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ- . םיסיטרכ ןוניס
 הסינכה ינפל םיאצמנ ונא הב הנכתב םוקמה לש היצקנופ םנה תונובשחה סקדניאב םיגצומה םיסיטרכה
 סנכנ םא ,תוחוקלה יסיטרכ תא קר הארנ ,תוינובשח תינכת ךותמ סקדניאל סנכנ םא :אמגודל .סקדניאל
 םיסיטרכ יגוס וליא רוחבל ונל רשפאמ םיסיטרכה ןוניס .הפוקה יסיטרכ תא קר הארנ הפוק תינכתמ סקדניאל
.סקדניאב וגצוי

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ-.חולה ןמ סיטרכ קתעה
 סיטרכה ינותנ תא סינכהל תלגוסמ תמיוסמ הנכתו הדימב .תורחא תונכותמ םיסיטרכ לש הקתעה רשפאמ
 דילקהל ךרוצ ילבמ סיטרכה תא טולקל ןתינש ירה ,הרדגהל םינתינו ונל םיעודי סיטרכה ינותנו הליסלסל
 תנמ לע הליסלסה לא סיטרכ "אצייל" םג ןתינ .לסקא ץבוקמ םינותנ טולקל דאמ לק לשמל .ולא םינותנ

.תורחא תונכותב ותוא טולקל היהי רשפאש

 ח'טמ ,הבוח רבטצמ ,הרתי ןוגכ תודש רפסמ םנשי ,הטילק וא הקתעהל סיטרכה הנבמ תא םירידגמ רשאכ
.תונובשחה סקדניאל םטלקל ןתינ אלו דבלב אוציל תודש םנה ולא תודש .'דכו

רותפכ וא ]F9[ שקמ לע השקה ידי לע עצבתמ-.חוקלל גויחו תויללכ תורעה
:תרשפאמ וז היצפוא

 הרעהה "ץופקת" ,םיוסמ חוקלל םיכמסמ תאצוה ןמזבש ךכל םורגל ןתינ .חוקלל תונוש תורעה םושיר .א
 ונמשרש תורעהה ןמ קלח קרש םיצור םאב .]!!![ םיוותה תא הרעהה תליחתב םשרנ םאב תאז חוקלל ונמשרש
]!!![ ינמיס ידי לע םג תוארהל וננוצרבש םיטפשמה תא םוחתל שי ,הדועתה תקפה ןמזב וצפקי

.]דמחנ חוקל[ טפשמה תצפקהל םורגי !!!דמחנ חוקל !!! ונה הז חוקל הרעהה :אמגודל

 בשחמה וז תורשפאב שמתשהל תנמ לע .וסיטרכב םימושרה ןופלטה ירפסמ יפ לע חוקלל גויח תורשפא .ב
 ןכ ךרוצל םלוא ההשומ גויח םג עצבל ןתינ .ןופלטה רישכמל ליבקמב רבוחמה גויח םדומב דיוצמ תויהל בייח
."טסילנופלט"ה תנכתמ קלח הנה רשא ןורוכזיתה תנכתב ךרוצ שי

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ-.םינומ ןוכדע
 םדקמו יתלחתה סיטרכ רפסמ עובקל שי .תוחוקלה יסיטרכ רורפסל יטמוטוא הנומ עובקל ונל רשפאמ
 ץוחלל שי ,שדח סיטרכ ףיסונ רשאכ .10 האלעה םדקמו2500 ונה יתלחתה סיטרכ רפסמ : אמגודל .האלעה
 שדחה סיטרכה ןכלו10 ול ףיסוי ,)2500( ןורחאה סיטרכה רפסמ תא חקיי הנומה ,]F2[ סיטרכה רפסמ הדשב
 עובקל הז ףיעס רשפאמ ,ףסונב .תוחוקלה יסיטרכל קר סחייתמ יטמוטואה הנומהש בל םישל שי .2510 היהי

 ןיוממ היהי סקדניאה ,סקדניאה תינכת תלעפה ןמזב םאב עובקל ןתינ .סקדניאה לש ינושארה ןוימה הדש והמ
 לע הציחל ידי לע עגר לכב סקדניאה ןוימ תא תונשל ןתינש ןבומכ( .ימש ןוימ וא םיסיטרכה ירפסמ יפ לע
.)ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ

רותפכ לע הציחל וא ]F2[ שקמ לע השקה ידי לע עצבתמ-.תונובשח תלהנה תועונת
.סיטרכה תועונתב הייפצ- הבחרה ףיעס האר .ןובשחה סיטרכל תוכיישה תועונתה תא תוארל ונל רשפאמ

 .חוקלה לש היבגה תועונת
 וא תומאותמ תועונת ,)ופיפ םא תיזיפ םיחותפ תונובשח( חוקלה לש םיחותפה תונובשחה תא תוארל רשפאמ
 .תוחותפ תונמזהו תוחותפ חולשמ תודועת ,תוחותפ תונמזה םג תוארל ןתינ ןכ ומכ .חוקלה לש תומאותמ אל
היבגה ינותנב היפצ- הבחרה האר
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רותפכ לע הציחל וא ]F4[ שקמ לע השקה ידי לע עצבתמ-קפס/חוקלה לש יאלמה תועונת

 .סיטרכה טרפמ
 תוינכותב רשא םיטרפמ תינכותב רידגהל שי טרפמה ינותנ תא .סיטרכה טרפמ תלבטל םינותנ תנזה רשפאמ
תורישה

 םהב ףדפדל ןתינ ,יאלמה תועונתב םיפוצ רשאכ .קפסה וא חוקלה לש יאלמה תועונת לכ תא תוארל רשפאמ
 אתכמסא( ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ לע הציחל ידי לע תועונתה תא ןיימל ןתינ .םיצחה ישקמ תרזעב
 .)ןותחת וק עיפומ םמש לש הנושארה תואבש םירוטה תא קר ןיימל ןתינ .'דכו ךיראת

 רותפכה לע הציחל ידי לע ,תאז ,תודשה בחור תאו וגצוי םהב רדסה תא ,וגצוי רשא תודשה תא רידגהל ןתינ
.םילכה לגרסב ןימימ ןושארה

 לכ תא סיפדהל ןתינ .םילכה לגרסב תספדמה רותפכ לע הציחל ידי לע תאז .סיטרכה תא סיפדהל ןתינ
 הספדהה תא ליבגהל ןתינ ןכ ומכ .תמיוסמ םיטירפ תצובק וא טירפל םתוא ךותחל ןתינ וא סיטרכה תועונת
.םיוסמ םיכיראת ךתחל

 ידי לע תאז ,העונתה התוא תא רצי רשא רוקמה ךמסמ תא גיצהל ןתינ ,תמיוסמ יאלמ תעונתב םיאצמנ רשאכ
.םילכה לגרסב יעצמאה רותפכה לע הציחל וא ]ENTER[ שקמ לע השקה

ןובשח סיטרכב אלמל שי םתוא םינותנה
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סיטרכה רפסמ .1
 ינשל םיהז םירפסמ תתל ןתינ אל ,רמולכ .ידוחיי רפסמ ונה סיטרכה רפסמ .סיטרכה לש יוהיזה רפסמ והז

 רפסמב וניעט םא .עובק ראשנ אוהו ,ותונשל ןתינ אלש ,סיטרכב דיחיה ןותנה ונה סיטרכ רפסמ .םיסיטרכ
 ילמיסכמה ולדגו דבלב תורפס ליכהל לוכי סיטרכה רפסמ .שדחמ וחתפלו סיטרכה תא לטבל שי םיוסמ

999999.
 ותוא ילעב םיסיטרכה לכ תא ץבקל יוצר .סקדניאה הנבמ תא ןנכתל שי ,תונובשחה סקדניא תא םינובש ינפל
 :לשמל ,םימוד םירפסמ תוצובקל יפואה
.2999 דע2000 רפסממ ויהי תוחוקל יסיטרכ
.'וכו3999 דע3000-מ םיקפס יסיטרכ
.תונובשחה סקדניא תמקה ינפל הרבחה לש ןובשחה האור םע ץעייתהל יוצר

סיטרכה םש .2
.םיוות25 דע הז הדשב שיקהל ןתינ .סיטרכה םש תא תתל שי

סיטרכה גוס .3
 י"ע םירכומה םיסיטרכה יגוס קר הז הדשב רידגהל ןתינ .'וכו ,קנב ,קפס סיטרכ ונה סיטרכה םא ןייצמ הז הדש
.תירשפאה םיגוסה תמישר תא חתפ ,הנכותה י"ע םירכומ םיסיטרכ הזיא תעדל תנמ לע .הנכותה
 .םינוש תוחוד הקיפמ איה רשאכ ,הז ןותנב תשמתשמ הנכותה .ןוכנה גוסה תא סיטרכל תתל דיפקהל בושח
20 וא10 גוס סיטרככ ורידגהל שי ,ךייש םיוסמ סיטרכ גוס הזיאל עדוי ךניא םא .)הייבג תוחוד- לשמל(
.)ביספ וא ביטקא ינזאמ סיטרכ(

סיטרכה לש עבטמה דוק .4
 לכ .18 דע1-מ הרפס ונה עבטמ דוק .עבטמ דוק סיטרכ לכל רידגהל שי ,ח"טמב תונבשחתה להנמ ךנה םא
 שקמ לע שקה ,ןרידגהלו תועבטמה תלבט תא תוארל ידכ .שמתשמה י"ע רדגומה םיוסמ עבטמ תנייצמ הרפס

F2[[. ןתינ ןמוי תודוקפ םושיר תעב .0-כ ח"טמה דוק תא ריאשהל שי ,דבלב םילקשב להונמ רשא סיטרכב 
.סיטרכה לש עבטמה דוקל םאתהב עצבתי ךורעשה .ךורעיש עצבל

ןזאמ תוצובק ןוכדע .5
 רדס יפ לע םתוא ןגראל שיו תונובשחה תלהנה תכרעמב םינוש םידיקפת םיאלממ םינושה תונובשחה סיטרכ
 סיטרכ תחיתפב .ןזאמ תצובקו סיטרכה גוס לש םינותנה י"ע םיאלמתמ הז רדסב ךרוצה תא .והשלכ יתטיש
 תונובשח תצובק תא תללוכ ןזאמ תצובק .ולש ןזאמה תצובק דוק תא ןובשח סיטרכ לכל םושרל שי ןובשח
 לולכי חודה ,רדוסמ חוד לבקתמש ךכ ןזאמה דוק יפל םיניוממ תוחודה בור .והשלכ ףתושמ הנכמ תלעב
.תוצובקה יפל םימוכיס

 .ירפסמ דוק יע תגצוימ ןזאמה תצובק
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:ןזאמ תוצובק ןוגראל המגוד
:המגודל תוצובק-תת המכ הכותב תללוכה ,לע תצובקל סחייתהל ןתינ

 :וז הרוצב תוחוקלה ינותנ וגצוי חוד תקפהב

.זכרמ ן-ח .6
 תשרל תכיישה תונח לש סיטרכ ונה סיטרכה םא ,אמגודל .סיטרכה לש זכרמה ןובשחה רפסמ תא ןייצמ הדש
.תשרה לש ישארה סיטרכה היהי זכרמה ןובשחה ירה ,תמיוסמ

ןויפא דוק .7
( שש ליכמ ןויפאה דוק .םינוש םיכותיח םהב עצבל רתוי רחואמו סקדניאה יסיטרכ תא ןייפאל רשפאמ הז ןותנ
 יהמ רוכזל ידכ .שמתשמה י"ע תעבקנ וז תועמשמ .הלשמ תועמשמ תויהל הלוכי הרפס לכל .תורפס )6
 תועמשמ המושר הב רשא ,הרפס לכל הלבט םויק תינכתה תרשפאמ ,הרפס לכל הנתינש תועמשמה
 םיצורש חיננ ,אמגודל .]F2[ שקמ לע השקה י'ע וז הלבטל עיגהל ןתינ .שמתשמה י'ע הרדגוהש יפכ ,הרפסה
 דוקב תישילשה הרפסה הנה ךכ לע תיארחאה הרפסהש טילחנ .םינושה ץראה ירוזאל תוחוקלה תא קלחל
-3 רפסמ ,תוירקהו הפיח-2 רפסמ ,לילג-1 רפסמ .וז הרפסב רפסמ לכל הלבטב תועמשמ ןתינ .ןויפאה
 ,לשמל םיינופצה תוחוקלה לכ לש הספדה הצרנ רשאכ .'וכו הרדח דע ביבא לת-4 רפסמ ,הנופצ הרדח
.9-9-3-9-99 ןויפא דוקל דע0-0-1-0-00 ןויפא דוקמ לחתש הספדה שקבנ

.סיטרכה גוויס .8

דוקרפסמ דערפסממתרתוכ םש

1004001תוחוקל

11001001 ןכוס תוחוקל

22002001 ןכוס תוחוקל

33003001 ןכוס תוחוקל

44004001 ןכוס תוחוקל

הרתיןזאמ תצובקןובשחה םש

תוחוקל

1100 ןכוס תוחוקל

15,915.00 ח100רימכוז השמ

5,233.00 ח100הפי הלאינד

23,000.00 ח100 מ"עב לענה

44,138.00 ח1100 ןכוס תוחוקל כ"הס

2200 ןכוס תוחוקל

4,968.00 ח100ךרובמה ךורב

31,000.00 ח100מ"עב רגרבמב

3,000.00 ח100הטירגרמ

38,973.00 ח2200 ןכוס תוחוקל כ"הס

3300 ןכוס תוחוקל

3300 ןכוס תוחוקל כ"הס

83,111.00 ח תוחוקל כ"הס
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 ךומנ )תואמסיסה תעיבק תכרעמב עבקנש יפכ( םהלש גוויסה רשא םישמתשממ תענומ סיטרכל גוויס תעיבק
.ויתועונת תאו סיטרכה תרתי תא תוארל סיטרכה גוויסמ

ןופלטו תבותכ .9
 תיטמוטוא הלא םינותנ תפלוש הלופכ תולקב .רשק שיאה והימו ןופלטה ירפסמ ,תבותכה תא ןכדעל שי

 םינותנ לשל ,םיבתכמ חולשמל ראוד תוקבדמ ולא םינותנ סיסב לע קיפהל ןתינ ,ןכ ומכ .ךמסמ לכ תקפהב
 ויהי ולא םיטרפש יוצר ,ךכיפל .םיקפסו תוחוקל לש םינופלטו תובותכ תמישר קיפהלו בתכמ תחילשב הלא
.םיאלמ

.רשק שיא .10
 ףיעסה תחת עיפויו תינובשחל תיטמוטוא רבעוי ךרעה ,הז הדשב ךרע אלמנ םאב .סיטרכה לש רשקה שיא והז
.':רובע'

 יטרפ' תיוותה תחת םימייק םיפסונ םיטרפ ,'יללכ' תיוותב םיעיפומ10 דע1 מ םיניוצמה םיטרפה
:םהו 'קפס חוקל

.ןכוס רפסמ .11
 קפס/חוקלה ךיושמ וילא ןכוסה

ןוריחמ .12
 ףולשי בשחמה ,תינובשח תקפה תעב ירה ,ןכ םא .םיוסמ ןוריחמ ךיושמ םיוסמ חוקלל םא ןייצמ הז ןותנ
.הדועתה תקפומ ורובעב רשא חוקלל ןוריחמה תא תיטמוטוא

החנה זוחא .13
.ןובשחה בושיחב בשוחיו ףלשיי ןותנ ,תינובשחה תקפה ןמזב .חוקלל שיש תילבולגה החנהה זוחא תא ןייצמ

יארשא ימי .14
 ךיראת בושיחל הז ןותנ שמשמ ,אמגודל ,תינובשח םיקיפמ רשאכ .קסעב חוקלל שיש יארשאה ימי תא ןייצמ
 הציחל ידי לע ןייצל שי ירה ,םימי + ףטוש יארשא אוה חוקלל םינתונש יארשאה םא .תינובשחה לש ןועריפה
.30+ :ןיוצי םוי30 + ףטוש יארשא לשמל .]+[ האריש ךכ דומצה רותפכה לע

יארשא תרקת .15
 ןתינ( יביטמרופניא ןותנכ הז ןותנב שומישה דבלמ .חוקלל שיש הלגרה יארשאה תרקת תא ןייצמ ןותנה
 תנכותב תיביר בושיחל שמשמ הז ןותנ .)לשמל ,תינובשח תקפה תעב סיטרכה תרתיו הז ןותנ ןיב תוושהל
.ולש יארשאה תרגסממ גרח חוקלה יכ םיכמסמ תקפה ןמזב הערתה לבקל ןתינ ןכ ומכ .תיביר יבושיח

.חוקלה גוס
 םיטמוטוא םיבויחו תונובשח תקפהל שמשמ ןותנה .עבק תארוה וא/ליגר/ןמוזמ ונה חוקלה םאב ןייצמ
.תוחוקלל

.ןובשח רפסמו ףינס קנב .17
 תולבק תקפה ןמזב ועיפוי ולא תודשב רידגנש םיכרע ,ןכ ומכ .עבק תוארוהב היבגל תינכת רובע םישמשמ
.הדלקה ןמז וכסחיו

.בויח ףיעסו ןועריפ םוי .18
 בויחה ףיעסו תינובשחה קפות וב שדוחב םויה תא עבוק ןועריפ םוי .תויטמוטוא תוינובשח תקפהל םישמשמ
.בויחה םוכסו תוהמ תא עבוק

.יארשא סיטרכ .19
.עבק תוארוהב היבגל אוה םג שמשמ

המוש דיקפו קסעה גוס ,רושיא ךיראת ,רוקמב יוכינ זוחא .20
 קפסה ןמ תוכנל םיבייח ונא ותוא רוקמב יוכינה זוחא תא םינייצמ םה .םיקפסה יסיטרכב אלמל שי הלא םינותנ
.קפסה לש םייוכינה רושיא םייתסמ וב ךיראת תאו

.תודש תליענ
 לע ץחלנ ,יוצרה הדשה לע רבכעה עיבצמ תא םישנש ידי לע םתוא לוענל ןתינ ,םיישומיש אל תודש םנשי םאב
.ונלענ רבכש הדש ררחשל ןתינ ןפואה ותואב .הדשה תליענ תורשפאב רחבנו ינמיה רותפכה
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 רשאכ .]F2[ שקמ לע םיצחולו יוצרה סיטרכה לע םיאצמנ רשאכ םיוסמ סיטרכ תועונתב תופצל ןתינ ,רומאכ
 תועונתב ףדפדל ןתינ .סיטרכב תונורחאה תועונתה תא גיצמ בשחמה ,סיטרכה תועונתב הייפצל םיסנכנ
.ךסמה ןימיב יוצמה הלילגה ספ וא םיצחה ישקמ תרזעב סיטרכה

 לע רבכעה םע הציחל ידי לע השענ ןוימה .'דכו תואתכמסא , םיכיראת יפ לע סיטרכה תועונת תא ןיימל ןתינ
 לע .ןותחת וק עיפומ םמשב הנושארה תואה תחתש םירוטה תא קר ןיימל ןתינ .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ
.לוחכ עבצב ותרתוכ גצות ,ןיוממה רוטה ונה רוט הזיא עדנש תנמ

 .)םילכה לגרסב ילאמשה רותפכה הספדהה רותפכ לע הציחל ידי לע תספדמב סיטרכה תא סיפדהל ןתינ
 לכ ירה ,םיוסמ ךיראתמ סיטרכ םיסיפדמו הדימב .הספדהל םיכיראת ךתח וא סיטרכה לכ תא סיפדהל ןתינ
.החיתפ תרתיכ סיטרכב ועיפוי ,ךיראת ותוא ינפל םהלש ךיראתהש סיטרכב תועונתה

 ידי לע תישענ הרדגהה .תספדמב ספדומ וא ךסמה לע גצומה סיטרכה הנבמ תא רידגהל לוכי שמתשמה
 ןיאש תודש לש ןומיס לטבלו גיצהל םיצור רשא תודש ןמסל שי .)םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע הציחל
 םאבש בל םישל שי .הדשל םירדגומה םיוותה רפסמ יוניש ידי לע הדשה בחור תא תונשל ןתינ .גיצהל וננוצרב
.ףדה םינותנה לכ וארי אל תרחא ידמ בחר היהי אל סיטרכה בחורש ,הספדהל הנבמ םירידגמ

 ךמסמה תא .)הזכ םייקו הדימב( העונתה תא רציש ךמסמה תא גיצהל ןתינ ,תמיוסמ העונתב םיפוצ רשאכ
 ךמסמ לכ .םילכה לגרסב ןימי דצמ ינשה רותפכה לע הציחל וא ]ENTER[ שקמ לע השקה ידי לע גיצהל ןתינ
 ןתינ ,תינובשח גוסמ ךסמ םיגיצמ רשאכ .הספדהה שקמ לע הציחל ידי לע הספדהל חולשל ןתינ גצוי רוקמ
 תופצל םיצור םאב .םילכה לגרסב יעצמאה רותפכה לע הציחל ידי לע ךמסמה לש הספדהה הנבמ תא רוחבל
.םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע ץוחלל שי ,תינובשחב תמיוסמ הרוש לש העונת יטרפב

 .םילכה לגרסב לאמשמ ינשה רותפכה לע הציחל ידי לע תאז תושעל שי .העונתב םימיוסמ םיטרפ ןקתל ןתינ
 יוניש לכ .ידגנ ןובשחו ןוימ דוק ,םיטרפ ,ךרע ךיראת ,תואתכמסא םנה תינובשח העונתב ןקתל ןתינש םינותנה
 תנמ לע תאז ,תועונתב ושענש םייונישה תא סיפדהל ןתינ ,םייוניש ץבוקב םשרנ תמיוסמ העונתב השענש
.םירפס לוהינ תוארוה תושירדב דומעל

ח'הנה תועונתל רוקמה יכמסמ תדמצה

 תונובשח ,םיקפס תוינובשח ןוגכ הנכותה ידי לע םיקפומ אל רשא םיינוציח םיכמסמל הנווכה- רוקמ יכמסמ
.המודכו רכש ישולת ,הייריעו למשח

 ךמסמ תא דימצהל תנמ לע ,)ךמסמה לש םוליצ כ"דב( הלש רוקמה ךמסמ תא העונת לכל דימצהל ןתינ
.םילכה לגרסב ילאמשה רותפכה לע ץוחללו היוצרה העונתה תא ןמסל שי ,תונובשחה תלהנה תעונתל רוקמה
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 לע ץוחלל שי קסידה לע םייק ךמסמה םאב יזא ,אל םאב .גצוי ךמסמה ,רוקמ ךמסמ ךיוש רבכ העונתל םאב
 דרוו ךמסמ ,לסקא ןויליג ,הנומת ץבוק תויהל לוכי ךמסמה .)ץבוקמ ךמסמ אבי( לגרסב לאמשמ ינשה רותפכה
.'דכו

 רותפכה לע הציחל ידי לע ךמסמה תא קורסל ןתינ ,קרוס רבוחמ בשחמלו קסידה לע םייק וניא ךמסמה םאב
.תונובשחה תלהנה תעונתל תורישי קרסנה ךמסמה ךיושי הקירסה םויס םע .לגרסב ילאמשה

.תועונת תקרזה

 תמשרנ וז העונת .ןוכדע ךלהמב ךרוצ אלל סיטרכב דימ םשרת רשא תונובשח תלהנה תעונת "קירזהל" ןתינ
 ישילש( םילכה לגרסב יעצמאה שקמה לע הציחל ידי לע תישענ העונת תקרזה .תויטמוטואה תועונתה רגאמב
.הלועפה םויס םע דימ ןובשחה סיטרכב עיפות העונתה ,העונת תקרזה םיעצבמ רשאכ .)לאמשמ וא ןימימ

 תוידדצ דח תועונת קירזהל ןתינ אל .7 דע3 גוסמ תועונת קר קירזהל ןתינ ,תכרעמה ןוזיא לע רומשל תנמ לע
.החיתפ תורתי וא תוכז וא הבוח גוסמ

.םיאבה תודשה תא ןכדעל שי

:תויהל לוכי.העונתה גוס .1
תוכז/הבוח תעונת-3 .א
חוקל תינובשח-4 .ב
קפס תינובשח-5 .ג
חוקלל םולשת-6 .ד
.קפסל םולשת-7 .ה

 העונתה גוס יפ לע עבקנ הבוחה ןובשח ללכ ךרדב הבוחה ןובשח תא ןכדעל שי הז הדשב .הבוח ןובשח .2
.ןמקלדכ

ליעפמה תטלחה יפ לע- תוכז/הבוח
חוקלה רפסמ- חוקל תינובשח
תואצוהה ןובשח רפסמ- קפס תינובשח
הפוקה ןובשח רפסמ- חוקלמ םולשת
.קפסה סיטרכ רפסמ קפסל םולשת

 העונתה גוס יפ לע עבקנ תוכזה ןובשח ללכ ךרדב תוכזה ןובשח תא ןכדעל שי הז הדשב .תוכז ןובשח .3
.ןמקלדכ

ליעפמה תטלחה יפ לע- תוכז/הבוח
תוסנכהה סיטרכ- חוקל תינובשח
קפסה רפסמ- קפס תינובשח
חוקלה רפסמ- חוקלמ םולשת
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קנבה סיטרכ רפסמ קפסל םולשת

ןמקלדכ העונתה גוסל םאתהב ףסונ ןובשח ןכדעל שי הדשב.ףסונ ןובשח .4
תואקסיע מ'עמ- חוקל תינובשח
תומושת מ'עמ- קפס תינובשח
תוחוקל רוקמב יוכינ- חוקלל םולשת
.םיקפס רוקמב יוכינ- קפסל םולשת

0 ונה יוכינה םוכס םא םג יוכינה יסיטרכ תא ןייצל הבוח

 .אתכמסא ךיראת םג הז ךיראתל םיארוק םימעפל .העונתה העצבתה וב ךיראתה הז .עוציבה ךיראת .5
.דועו רוקמב יוכינ ,מ'עמ תוחוד יבגל תכרעמב עבוקה ךיראתה ונה הז ךיראת

.)'דכו קיש ,הלבק ,תינובשח( העונתל םרגש ךמסמה רפסמ ללכ ךרדב- הנושאר אתכמסא .6

 הז ךיראת .םיקיש לש ןועריפ יכיראת וא תינובשחה לש םולשתה ךיראת הז ללכ ךרדב- .ךרעה ךיראת .7
 יוכינ וא מ'עמ תוחוד ןוגכ תוחוד לע העפשה םוש ול ןיא .היבג תוחוד וא םינמוזמ םירזת ןוגכ תוחוד שמשמ
.רוקמב

 רחואמ בלשב ונל רוזעל הלוכיה איהש אתכמסא לכ וא קיש רפסמ הפ םושרל ןתינ- הינש אתכמסא .8
.רתוי

 היצמרופניא לבקל תנמ לע ונתוא שמשל לוכי הז רפסמ .99 דע1 מ תורפס יתש ןב רפסמ הז .ןוימ דוק .9
 חוטיב ,3 דוקכ םינוקית ,2 דוקכ קלד תואצוה םושרל ןתינ בכר תואצוה סיטרכב :אמגודל .סיטרכה ןמ תיקלח
 םוכיס ןוימ דוק לכל רשאכ ןוימה ידוק יפ לע ןיוממ סיטרכה תא סיפדהל ןתינ ,רתוי רחואמ בלשב .'דכו4
.םייוסמ סיטרכב חוטיבהו םינוקיתה ,קלדה תואצוה ויה המ תעדל היהי ןתינש לכ ,םייניב

 רזע ןולח שי הז הדשל .)דועו תינובשח/הלבק( העונתה תוהמ תא ראתמה יביטמרופניא הדש- םיטרפ .10
 הלבטה ןמ םיחיכשה םיטרפה תא רוחבל ןתינ .םיחיכש םיטרפ תרדגה רשפאמ רשא )F2 תשקה ידי לע חתפנ(
.הדלקהב ךוסחל תנמ לע

 תא דילקהל שי תינובשחב לשמל( העונתה לש וטורבה םוכס תא דילקהל שי הז הדשב .העונתה םוכס .11
.)מ'עמה ללוכ םוכסה

:ןמקלדכ העונתה גוסב יולת הז םוכס .ףסונה םוכסה תא דילקהל שי הז הדשב .ףסונ םוכס .12
ףסונ םוכס ןיא- תוכז/הבוח תעונת
תואקסע מ'עמ םוכס- חוקל תינובשח
.תומושת מ'עמ םוכס- קפס תינובשח
שי םא יוכינה םוכס- חוקלמ םולשת
.שי םא יוכינה םוכס- קפסל םולשת

 לש תועונתב .ירוקמה ךמסמה לומ ותוא קודבל ךרוצ קר שיו ףסונה םוכסה תא תבשחמ הנכתה ללכ ךרדב
.קפסה סיטרכב םירדגומה םיזוחאה יפ לע יוכינה בשוחמ ,רוקמב יוכינ

 ןובשחה סיטרכל תידימ תטלקנ העונתה ,רומאכ .רושיאה רותפכ לע ץוחלל שי ,העונתה תא טולקל תנמ לע
.דימ התוארל ןתינו

.הבושח הרעה
 העונתה התייהש יפכ קוידב םינזומ העונתה ינותנ יכ דיפקהל שי ,היוגש העונתל ןוקית תועונת םידילקמ רשאכ
 לש ךרעהו םושירה יכיראת יכ דיפקהל שי .)ונרוטס( סונימב םימוכסה םושיר ידי לע השענ ןוקיתה .תירוקמה
 הבוחה תונובשח תכיפה ידי לע תועונת ןקתל ץלמומ אל דואמ .תירוקמה העונתה יכיראתל םיהז העונתה
.תוכזהו

.היבגה ינותנב הייפצ
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 ,םיוסמ רותפכ לע םיצחול רשאכ .)ץוחל אלו ץוחל( םיבצמ ינש ילעב םירותפכמ ונב היבגה ךסמב םילכה לגרס
 רדס יפ לע( םירותפכה דיקפת .תינש וילע ץוחלל ךרוצ ןיא האבה הסינכבו ,רותפכה בצמ תא תרכוז הנכותה
.לאמשל ןימימ

1 רותפכ.1
 עצבל שי ךיראת הזיא יפ לע עובקל רשפאמ ןכ ומכ .חודה גצוי ול עבוקה ךיראתה תא עובקל רשפאמ
.ופיפ תטישב םיחותפ תונובשח םיגיצמ רשאכ קר תומישי ולא תולבגמ .)עוציב וא ךרע( חודה תא

2 רותפכ.2
.ומאתוה םרטש סיטרכה תועונת לכ תא גיצמ

3 רותפכ.3
סיטרכה לש תומאותה תועונתה לכ תא גיצמ

4 רותפכ.4
.ופיפ תטישב םיחותפה תונובשחה לכ תא גיצמ

5 רותפכ.5
.תיזיפ םיחותפה תונובשחה לכ תא גיצמ

6 רותפכ.6
תוחותפה חולשמה תודועת לכ תא םג גיצהל רשפאמ

7 רותפכ.7
תוחותפה תונמזהה לכ תא גיצהל רשפאמ

8 רותפכ.8
םיחותפה הקסעה תונובשח תא גיצהל רשפאמ
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 םיטירפה גולטק
םיטירפ גולטק תמקה

 םיטירפה גולטק .יאלמה תכרעמב חותפל שיש יאלמה יטירפ לכ תמישר אוה רומאכ םיטירפ גולטק יללכ
 תעיבקל סיסבכ םיטירפה גולטק שמשמ ןכ ומכ .אצויהו סנכנה יאלמה לש םושיר להנל םיצור םאב שורד
.םיקפסה יריחמ לע היצמרופניא רוקמו םינושה תוחוקלל הריכמ ינוריחמ

םיטירפה גולטק הנבמ

 יפל תישענ טירפל תוסחייתה לכ .טירפה לש יוהיזה רפסמ והז ,ידוחיי יגולטק רפסמ תויהל בייח טירפ לכל
 תוחודב .הלוע רדסב םיטירפ ירפסמ יפל דימת ןיוממ גולטקה םלוא ומש יפל םג טירפ רתאל ןתינ .ורפסמ
 הל הצובקה ,טירפה םש- םיפסונ םינותנ טרפל שי טירפ לכל .הנוש הטישב םיטירפה תא ןיימל ןתינ םינושה
.דועו וריחמ ךייתשמ אוה

םיטירפה גולטק תחיתפ

:םיכרד העבראב םיטירפה גולטקל סנכיהל ןתינ

.תינכותב בצמ לכב ]F8[ שקמ לע השקה י'ע .1
 תועונת םושיר וא והשלכ ךמסמ תקפהב( יגולטק רפסמ הדשב םיאצמנ רשאכ ]F2[ שקמ לע השקה י"ע .2
)יאלמ

ישארה טירפתב םיטירפה גולטק רותפכ לע הציחל י'ע .3
םיטירפ גולטק ןוכדע ףיעס- יאלמה תינכות ךרד ..4

 ןוכדע ,םידחא םיטירפ תפסוה ךרוצל תדעוימ תונושארה תויורשפאה תשולש ךרד םיטירפ גולטקל הסינכה
 ךרד סנכיהל ץלמומ םיטירפ לש הלודג הצובק תחיתפ ךרוצל .םהינותנב הייפצו םיטירפ רותיא וא טירפ יטרפ
 לש בצמל תישענ הסינכה ,םיטירפה גולטק תינכתל םיסנכנ רשאכ .םיטירפה גולטק ןוכדעל יאלמ תוינכות
 ללכ ןיא םיטירפה גולטקב רשאכ אוה ללכה ןמ אצויה .תחא הרושב גצומ טירפ לכ רשאכ ,םיטירפב ףודפד
.םישדח םיטירפ תפסוה לש בצמל דימ תסנכנ תינכתה זא .םיטירפ

 םיצחה ירותפכ לע רבכעה לע הציחל תרזעב וא םיצחה ישקמ תרזעב עצבתמ םיטירפה גולטקב ףודפדה
 םייעצמאה םיצחה .הציחל לכב הטמ/הלעמ תחא הרוש עונל םישמשמ ןותחתהו ןוילעה ץחה .םיינמיה
..םאתהב הנורחאה וא הנושארה הרושל השיגל םימשמ םיימינפה םיצחה וליאו הטמ/הלעמ ףד עונל םישמשמ

 לע השענ ןוימה .טירפה ךייש הל הצובקה וא טירפה םש ,טירפה רפסמ יפ לע םיטירפה גולטק תא ןיימל ןתינ
 םינתינה םירוט םנה ]_[ ותה תא שי םמש תליחתבש םירוט( .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ לע הציחל ידי

..)ןוימל

 תרירב ןסחמ אוהש( 1 ןסחמב תומכה תא לדחמ תרירבכ הגיצמ הנכתה ,םיטירפה גולטקב םיפוצ רשאכ
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 ןימי םיצחה ישקמ ידי לע ןסחמה תא תונשל ןתינ ,םיפסונ םינסחמ לש תורתיב תופצל םיצור םאב .)לדחמה
.לאמשו

.:ןנה םיטירפה גולטקב תומייקה תויורשפאה

.טירפ תריחב
 שי .גולטקל ונסנכנ ונממ הדשל רובעי ורפסמש םיוסמ טירפ רוחבל םיצורו ,רזע ןולחכ גולטקל םיסנכנ רשאכ
.יוצרה טירפה לע רבכעה םע הלופכ הקלקה קילקהל

 רותפכ וא ]INSERT[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ.שדח טירפ תפסוה
.סקדניאב רבכ םייק ורפסמ רשא טירפ ףיסוהל ןתינ אל .)ךשמהב האר( שדחה טירפה יטרפ תא ןכדעל שי

 רותפכ וא ]ENTER[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ.םייק טירפ ןוכדע
 רושיאה רותפכ לע ץוחלל שי ,סופתי םיטרפה יונישש תנמ לע .יוניש םישרודה טירפב םיטרפה תא ןכדעל שי

.םויסל

 רותפכ וא ]DELETE[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ.םייק טירפ תקיחמ
םיאבה םיאנתה םימייקתמ רשאכ קר םיטירפ קוחמל ןתינ

.יאלמ תועונת םוש ןיא טירפל .א
.תורוגס תוינכתה ראש לכו תינכתב דיחיה שמתשמה ךנה .ב
םיטירפ גולטק ןוכדע/יאלמה תוינכת ךרד התשענ םיטירפה גולטקל הסינכה .ג

 ול איצומ רחא שמתשמש ןמזב לשמל טירפ לטובי וב בצמ עונמל תנמ לע םישורד ולאה תוריהזה יעצמא
חולשמ תדועת וא תינובשח

 רותפכ וא ירמונה םישקמה חולב ]+[ שקמ לע הציחל ידי לע עצבתמ טירפ רותיא
 רפסמ תא םושרל שי ,טסקט תבית ןיוממ גולטקה ובש רוטה לעמ עיפוי ,טירפ רותיא בצמל םיסנכנ רשאכ
.סקדניאב גצוי טירפהו רתאל םיצור ותוא ומש וא טירפה

 .א תואב םיליחתמה םיטירפה לכ וגצוי ,]א[ תואה תא בותכנ םאב .טירפה םש יפ לע רותיאה השענ ללכ ךרדב
.'וכו דא תואב םיליחתמה םיטירפה לכ וגצוי ]דא[ בותכנ םא
.יוצרה םשל עיגהל תנמ לע םיוות4 דע3 דילקהל קיפסמ ללכ ךרדב
 יזא ךורא םשה יפ לע רתאל םיצורו ךורא ריילפ טירפה םש לשמל( ומשמ קלח יפ לע טירפ רתאל םיצור םאב
 שי ונינפלש הרקמב ]ENTER[ שקמו יוצרה םשה תא דילקהל ןכמ רחאלו חוור ןושארה ותב ריאשהל שי

]ENTER[ ]ךורא[ ]חוור[ דילקהל

 .רותפכ וא ]F3[ שקמ לע הציחל לע עצבתמ.תינש טירפ רתא
 ןוירטירקל הנועה ןושארה םשה תא אצמת הנכתה )םדוק ףיעס האר( יקלח םש לש שופיח ונעצבו הדימב
.הז רותפכ וא שקמ ליעפהל שי ,אבה םשה תא אוצמל ידכ שופיחב ךישמהל תנמ לע .שופיחה

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ.טירפל תויללכ תורעה םושיר
 .טירפל תויללכ תורעה לש םושיר רשפאמ

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ.טירפל םירטמרפ ןוכדע
.םיאבה םינותנה תא הז ףיעסב ןכדעל ןתינ

 .טירפה לש טלקה תכסמ

 רפסמל טולקל ןתינ @@@@@@@@@@@@@@@ הנה טירפה לש טלקה תכסמ רשאכ ילמרונ ןפואב
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 תא ףוחדי ףסונ ות לכו הדשה לש ןימי דצמ ומשרי םיוותה .םיירמונ אפלאו םיירמונ םיוות15 דע גולטקה
 .הלאמש םימייקה םיוותה

 אמגודל .טלקה תכסמ תא רידגהל ןתינ ךכ םשל יגולטקה רפסמה לש דחוימ הנבמב ךרוצה רצונ םימעפל
 סונימה ןמיס ,תורפס שולש לש הנבמב יגולטק רפסמ טולקל רשפאת ###-@@@@-@@@@@ הכסמה
 אפלא םיוות השש דועו יטמוטוא סונימ ןמיס דוע ,םיירמונ אפלא םיוות העברא ןכמ רחאל ,תיטמוטוא סנכוי
.לאמשל טסומ דימת יגולטקה רפסמה ,טירפל תדחוימ הכסמ םירידגמ רשאכ .םיירמונ

 הכסמה תא תונשל אל ,תדחוימ יגולטק רפסמ תכסמב שמתשהל ינויח ךרוצ ןיא םאבש םיצילממ ונא
.)]@[ םיוותה לכ( .לדחמ תרירבכ תרדגומה

.תומכ תדיחיב תוינורשע תורפס רפסמ

.תכרעמה ללכל תספות וז הרדגה ,3ל1 ןיב תומכה לש תוינורשעה תורפסה תא רידגהל ןתינ

.הדיחי ריחמב תוינורשע תורפס רפסמ

 ללכ יבגל תספות וז הרדגה .תורפס4 ל1 ןיב הדיחיה ריחמב תוינורשעה תורפסה רפסמ תא רידגהל ןתינ
.תכרעמה

.ינושאר חתפמ

 תויהל לוכי ינושארה חתפמה .םיטירפה גולטקל הסינכה םע דימ ינושארה חתפמה היהי המ רידגהל ןתינ
 לכב ותונשל ןתינ ,יגולטק רפסמכ רדגומ ינושארה חתפמה םא םגש ןבומכ .טירפה רואת וא יגולטקה רפסמה
.יוצרה רוטה תרתוכ לע רבכעה תרזעב הציחל הידי לע הצובקה רפסמ וא טירפה רואיתל תע

 רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ.טירפה ינותנו תורתי
 הינקו הריכמ יכיראת ,טירפה לש הריכמהו הינקה תויומכ ,טירפה לש תורתיה בצמ תא תוארל ונל רשפאמ
.טירפה יכרעו םינורחא

.טירפה תועונתב הייפצ
רותפכ לע הציחל וא ]F2[ שקמ לע השקה ידי לע עצבתמ
 תועונתב ףדפדל ןתינ .טירפב תונורחאה תועונתה תא גיצמ בשחמה ,טירפה תועונתב הייפצל םיסנכנ רשאכ
.ךסמה ןימיב יוצמה הלילגה ספ וא םיצחה ישקמ תרזעב טירפה

 לע רבכעה םע הציחל ידי לע השענ ןוימה .'דכו תואתכמסא , םיכיראת יפ לע טירפה תועונת תא ןיימל ןתינ
 לע .ןותחת וק עיפומ םמשב הנושארה תואה תחתש םירוטה תא קר ןיימל ןתינ .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ
.לוחכ עבצב ותרתוכ גצות ,ןיוממה רוטה ונה רוט הזיא עדנש תנמ

 לגרסב ילאמשה רותפכה הספדהה רותפכ לע הציחל ידי לע תספדמב טירפה סיטרכ תא סיפדהל ןתינ
 ירה ,םיוסמ ךיראתמ טירפ םיסיפדמו הדימב .הספדהל םיכיראת ךתח וא טירפה לכ תא סיפדהל ןתינ .)םילכה
.החיתפ תרתיכ טירפב ועיפוי ,ךיראת ותוא ינפל םהלש ךיראתהש טירפב תועונתה לכ

 ידי לע תישענ הרדגהה .תספדמב ספדומ וא ךסמה לע גצומה טירפה הנבמ תא רידגהל לוכי שמתשמה
 ןיאש תודש לש ןומיס לטבלו גיצהל םיצור רשא תודש ןמסל שי .)םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע הציחל
 םאבש בל םישל שי .הדשל םירדגומה םיוותה רפסמ יוניש ידי לע הדשה בחור תא תונשל ןתינ .גיצהל וננוצרב
 םיפוצ רשאכ .ףדה םינותנה לכ וארי אל תרחא ידמ בחר היהי אל טירפה בחורש ,הספדהל הנבמ םירידגמ
 לע גיצהל ןתינ ךמסמה תא .)הזכ םייקו הדימב( העונתה תא רציש ךמסמה תא גיצהל ןתינ ,תמיוסמ העונתב
.םילכה לגרסב ןימי דצמ ינשה רותפכה לע הציחל וא ]ENTER[ שקמ לע השקה ידי

 גוסמ ךסמ םיגיצמ רשאכ .הספדהה שקמ לע הציחל ידי לע הספדהל חולשל ןתינ גצויש רוקמ ךמסמ לכ
 .םילכה לגרסב יעצמאה רותפכה לע הציחל ידי לע ךמסמה לש הספדהה הנבמ תא רוחבל ןתינ ,תינובשח
.םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע ץוחלל שי ,תינובשחב תמיוסמ הרוש לש העונת יטרפב תופצל םיצור םאב

.טירפ לכל דילקהל ןתינ םתוא םינותנה
 הריכמ ינותנ ,םייללכ םינותנ .תויוות שולש ינפ לע םינותנה םיקלוחמ ,םינותנ לש בר רפסמ טירפ לכלש ןוויכמ
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.הינק ינותנו

:םייללכ םינותנ תיוותב םימייקה םינותנה

.יגולטק רפסמ
 .םיהז םיגולטק םירפסמ ינש ףיסוהל ןתינ אלו ידוחיי יגולטק רפסמ שי טירפ לכל .טירפה לש תוהזה רפסמ והז

.םיוות15 דע תוירפסו תויתוא ליכהל לוכי יגולטקה רפסמה

 .טירפה רואת
 ,הזכ הרקמב .ףסונ רואית הדשב רואיתה תא םילשהל ןתינ .םיוות25 דע ליכהל לוכי טירפה לש יזיפ רואת
.תורוש יתשב תוינובשח ןוגכ תודועתב טירפה םשרי

.הצובק
 .'וכו הדובע ילכ15 הצובק ,תורונמ12 הצובק :אמגודל ,תמיוסמ םיטירפ תצובקל טירפה תא ךיישמ הז הדש
 .תוצובקה תמישר תא ןכדעלו רזע ןולח הז הדשב חותפל ןתינ

 תא דילקהלו יוצרה הצובקה רפסמל תראומה הרושה תא לגלגל שי ,רזעה ןולחב הצובק םש ןכדעל תנמ לע
.ןולחה לש ןוילעה וקלחב טסקטה הדשב הצובקה םש
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.הצובק לכל םייניב ימוכיס תלבק ידכ ךות תוצובק יפ לע ןיוממ חודה תספדה םירשפאמ יאלמה תוחוד תיברמ

.דוקרב רפסמ
 רפסמ יפל םג טירפ לכ רתאל ןתינ .הז הדשב דוקרבה רפסמ תא רידגהל שי ,דוקרב רפסמ שי טירפלו הדימב
.דוקרבה ינמיס תא סיפדהל ןתינ ,תוינובשח וא חולשמ תודועת ןוגכ תודועת תקפהב ,ןכ ומכ .ולש דוקרבה

 טירפ םאב ,ונייהד ,טירפה לש יפילח רפסמ ןייצל הז הדשב שמתשהל ןתינ ,דוקרב רפסמ ןיא טירפלו הדימב
.יפילחה טירפב שמתשהל היהי ןתינ ,יאלמה ןמ לזא הז

 לש םייפילח םירפסמ רידגהל םיצור םאב .קפס וא םיוסמ חוקל לש יפילח רפסמ וניא הז יפילח רפסמ בל םיש
.םייפילח םירפסמ ןוכדע/םיטירפ גולטק ןוכדע/יאלמה תוינכתב תאז תושעל שי ,םיקפס וא תוחוקל

.הדימ תדיחי
 תדיחי רשא םיטירפ םנשי ,)'דכו וליק ,רטיל( טירפה לש הדימה תדיחי יהמ ןייצמה יביטמרופניא ןותנ והז

 .םימרגוליקב וא םיקשב םירכומו תונוטב קפסמ טלמ םינוק :אמגודל .ההז הניא הריכמבו הינקב םהלש הדימה
: אמגודל .הינקה לש הדימה תדיחי תא םושרלו הדימה תדיחי לש רזעה ןולח תא חותפל שי הזכ הרקמב

ןוט הנה הינקל הדימ תדיחי
םרגוליק הנה הריכמל הדימ תדיחי
1:1000 היהי הרמהה סחי

 טולקנ רשאכ ןכל .הריכמה לש הדימה תודיחיב להנתי אוה ,תחא הדימ תדיחיב להנתהל לוכי יאלמהש ןוויכמ
 הנכתה תינובשחה תטילק ןמזב ירה ,ןוטל לקש800 לש ריחמב ןוט5 ונינקש אמגודל ןייצנו ,קפס תינובשח
.וליקל לקש0.8 לש ריחמב םרגוליק5000 לש הסינכל תומכה תא םגרתת

.םוקימ
.םירמונ אפלא םיוות5 ליכהל לוכי ,ןסחמב טירפה לש ומוקימ תא ןייצמה יביטמרופניא ןותנ

.הרעהו ףסונ רואת
 ועיפוי ףסונ רואת הדשב םיעיפומה םיטרפה .טירפה לש ףסונ רואיתל םישמשמה םייביטמרופניא תודש
.)ךמסמה הנבמב ךכ ונרדגה םאב( .הינש הרושב תינובשחב

.קפס רפסמ
 תא רתאל תנמ לע תונובשחה סקדניאל רזע ןולח חותפל ןתינ .טירפה לש ירקיעה קפסה סיטרכ רפסמ והז

 סיטרכה ,קפסה רפסמ תא םושרל םיצור םאב ךא ,הז הדש אלמל הבוח ןיא .םיקפסה תמישרב קפסה רפסמ
.תונובשחה סקדניאב םייק תויהל בייח קפסה לש

.הקלחמ
 סיטרכ הקלחמ לכל רידגהל םג ןתינ .תונוש תוקלחמ99 דע רידגהל ןתינ .טירפה ךייתשמ הל הקלחמה יהוז

.הקלחמ לכל דרפנב ומשרי תוריכממ תוסנכהש ךכ הנוש תוסנכה

.ןויפא דוק
 )6( שש ליכמ ןויפאה דוק .םינוש םיכותיח םהב עצבל רתוי רחואמו םיטירפה תא ןייפאל רשפאמ הז ןותנ

 יהמ רוכזל ידכ .שמתשמה י"ע תעבקנ וז תועמשמ .הלשמ תועמשמ תויהל הלוכי הרפס לכל .תורפס
 תועמשמ המושר הב רשא ,הרפס לכל הלבט םויק תינכתה תרשפאמ ,הרפס לכל הנתינש תועמשמה
.]F2[ שקמ לע השקה י'ע וז הלבטל עיגהל ןתינ .שמתשמה י'ע הרדגוהש יפכ ,הרפסה

.םיגירח
.טירפל םיגירח םינותנ השולש ןייצמ

 תקפה ןמזב הנכתה הסנת ,לקשמ ןקתומ הל רשא תכרעמב ,ןכש ןיוצמו הדימב .לקשנ טירפה םאה .א
.תומכה הדשל האצותה תא סינכהלו טירפה תא לוקשל תינובשח ןוגכ הדועת

 בשחת הנכתה ,תינובשח תקפה ןמזב ,)לשמל תוקרי( מ'עמ בייח וניא טירפש ןיוצמו הדימב .מ'עממ רוטפ .ב
.הז טירפל מ'עמ אלל הדועתה םוכס תא

.הדועת תקפה ןמזב יזא הז הדש םינמסמ רשאכ .גירח ריחמ .ג
 וניאו גירח טירפהש ןוויכמ מ'עמ הז טירפל ףיסות הנכתה ,מ'עמ םיללוככ םירדגומ םיטירפה יריחמ םאב

מ'עמ ללוכ
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 גירח טירפהש ןוויכמ מ'עמ הז טירפל ףיסות אל הנכתה ,מ'עמ םיללוכ םניאכ םירדגומ םיטירפה יריחמ םאב
.מ'עמ ללוכ וריחמו

.הנומת
 תרשפאמ הנומת .תוקבדמה ללוחמב וא תינובשחב וא סיפדהל ןתינ וז הנומת .הנומת טירפל רידגהל ןתינ
.םיטירפה תונומת ללוכ חוקלל ספדומ גולטק תיינב

 רוציל ןתינ הנומתה תא .בשחמב םוקמ הזיאב תמייק תויהל תבייח הנומתה ,הנומת ףיסוהל תנמ לעש ,ןבומכ
- לשמל בשחמב תמיוסמ היקיתב הנומתה תא רומשל שי .תילטיגיד המלצמ וא קרוסב הקירס ידי לע
ילש םיכמסמה

 הציחל ידי לע עצבתמ הנומתה תפסוה ךילהת .הנכתל 'אובי' לש ךילהת ורבע רשא תונומת ףיסוהל ןתינ
.היוצרה הנומתה תריחב לש ךסמ לבקתי .הנומתה תרגסמ ךותב רבכעה לש הלופכ

.הנומתה םש תא ןכדעל שי .ינמיה ץחה לע ץוחללו יונפ םוקמל תראומה הרושה תא לגלגל שי
.ונקרסש הנומתה ץבוק תא רתאל ונילע התרזעב רייסה תבית חתפית .ילאמשה ץחה לע ץוחלל שי ,ןכמ רחאל
 הרושה לע הלופכ הציחל אוה רתונש לכ ,ןולחה לש ילאמשה דצב הנומתה עיפות ,םייק ץבוקהו הדימב
.טירפה ןולחב גצות הנומתהו תראומה

:תויורשפאה תא עיצמה טירפת לבקנ הנומתה תרגסמ לע רבכעה לש ינמיה רותפכה םע ץחלנ םאב

.ונרחבש הנומתה יוניש .א
.הנומתה תרגסמ תא אלמתש ךכ הנומתה תגצה .ב
תירוקמה הנומתה תויצרופורפ לע הרימש ךות הנומתה תרגסמ תא אלמתש ךכ הנומתה תגצה .ג
ירוקמה הלדוגב הנומתה תגצה .ד
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:הריכמ ינותנ תיוותב םימייקה םינותנה

הריכמה עבטמ
 תא רידגהל שי ,ח'טמ ססובמ טירפה ריחמ םאב .הריכמ עבטמ רידגהל ןיא ,ילקש ונה טירפה ריחמ םאב
.טירפה ריחמ ססבתמ וילע עבטמה

.הדיחיה ריחמ
 טירפה ריחמ תא רידגהל שי ,ילקש ונה הריכמה עבטמ םאב .טירפה לש הריכמה ריחמ ונה הדיחיה ריחמ
 הריכמה עבטמב טירפה לש הריכמה ריחמ תא רידגהל שי ,ח'טמב רדגומה טירפ ונה טירפה םאב .םילקשב
.)ךיראתל ןכדועמ עבטמה רעשש החנהב( .םילקשל ח'טמב ריחמה לש יטמוטוא םוגרת עצבת הנכתהו

.חוורה זוחא
 לע הציחל .םילקשב טירפה לש תולעה ריחממ בשוחמ חוורה זוחא .טירפה לש יוצרה זוחא תעיבקל שמשמ
.חוורה זוחא דועו תולעה ריחמכ הריכמה ריחמ תא בשחת ,הז הדש לש רזעה רותפכ

.עצבמ יריחמ
 עצבמה ריחמ תא ןייצל שי ריחמ עצבמ םיוסמ טירפל תושעל םיצור םאב .םידחוימ עצבמ יריחמ עובקל ןתינ
 ריחמ תיטמוטוא בשוחי ,הז םיכיראת םוחתב איצונש הדועת לכב .עצבמה לש םויסהו הלחתהה ךיראת תאו

.עצבמה

.תויומכל דחוימ ריחמ
 הינקב יכ רידגהל ןתינ לקש10 טירפ ריחמ םא :לשמל תולודג תויומכב הינקב טירפל דחוימ ריחמ עובקל ןתינ
 הילעמש תומכה תאו תויומכל דחוימה ריחמה תא הז הדשב רידגהל שי .לקש8 ריחמה היהי תודיחי1000 לעמ
.דחוימה ריחמה ספות

.םיסונוב
 םינתינ רשא םיטירפ םנה סונוב יטירפ ,םימיוסמ הינק יאנתב םידמוע רשא תוחוקלל סונוב יטירפ תתל ןתינ
 שי סונוב טירפ לש הריכמ רידגהל תנמ לע .רחא וא הז טירפ לש תמיוסמ תומכ הנוק אוה םאב םניחב חוקלל
:טירפב רידגהל

.סונובה טירפ לש יגולטקה רפסמה
1 טירפ לש סונוב תתל תנמ לע יחכונה טירפה לש הריכמה תומכ
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.סונובה עצבמ תא רשפאל וננוצרב הב םיכיראתה תפוקת

 טירפב חוקלה תא הכזמ רכמנה טירפה לש תומכה םאב ,הדועתה תקפה ןמזב ,סונוב טירפ םירידגמ רשאכ
- רמולכ( .הדועתה לש יללכה בושיחל וריחמ תא ףיסוהל ילבמ הדועתל תיטמוטוא ףלשיי סונובה טירפ ,סונוב
.)םניחב רכמיי

:הינק ינותנ תיוותב םימייקה םינותנה

.םומינימ תומכ
 לכ תא םיגיצמה תוחוד קיפהל ןתינ .טירפ לכל תרתומה םומינימה תומכ תא ןייצמה יביטמרופניא ןותנ
.םומינימה תומכל תחתמ ודריש םיטירפה

.הנמזהל תומכ
 הקפסאה ןמזב רקיעב יולת הז ןותנ .קפסל השדח הנמזה רוציל שי הבש תומכה תא ןייצמה יביטמרופניא ןותנ

.הנמזהה תדוקנל ועיגה/ודריש םיטירפה לכ תא םיגיצמה תוחוד קיפהל ןתינ .טירפה לש

.םומינימ ריחמ
:אמגוד .טירפה רכמיי וב ילמינימה ריחמה
 .עובר רטמל לקש50 ונה טירפה ריחמ .עובר רטמ יפל תרכמנה הקיימרופ ונה טירפהש חיננ
 וליפא יאדכ אל הזכ ריחמ ליבשב .דבלב לקש2 םלשל ךרטציש ירה מ'ס20 לש עוביר הנוק חוקל םאב
.לקש15 תוחפל טירפה ריחמ היהי ,לקש15 כ טירפה לש םומינימה ריחמ תא רידגנ םא ,ןכל .ךותחל

.הקפסא ןמז
.ןסחמל טירפה תסינכ דעו המזהה חולשמ עגרמ םימיב ןמזה

.לקשמ
.טירפה לקשמ

.הזיראב תומכ
 הנכתהו תוזיראה תומכב בוקננ תודועת תקפה ןמזב יכ תינכתב רידגהל ןתינ .הזיראב תודדובה תודיחיה רפסמ
.תוקפנומה תודיחיה תומכ תא בשחת
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.הינקה עבטמ
.טירפה לש עבטמה דוק תא ןאכ ןייצל שי ,ח'טמב הנקנ טירפה םאב

.לקשבו ח'טמב תולע ריחמ
 ןכדעתמ הז ריחמ ,יאלמל הסינכ םיטלוקש םעפ לכ יכ ןייצל שי .רז עבטמבו לקשב טירפה ריחמ תא ןייצל שי

 הריכמה ריחמל המודב חטמה ריחממ תיטמוטוא בשוחמ וניא לקשב תולעה ריחמ .הסינכה תדועתמ תיטמוטוא
.סמ םולשת יכרוצל יאלמה ךרע תעיבקב תובישח שי תולעה ריחמלש ןוויכמ

.הנומ
 תודועת רוציל ןתינ ,הסינכה תודועתב תומיוסמ תורדגה םע בולישב .טירפ לכל יתלחתה הנומ רידגהל ןתינ
 הנומ תא ונכדעיו תומכה רוטל שרפהה תא וסינכי תיחכונה האירקה ,תמדוקה הנומה תאירק תא וגיצי רשא
.הדשחה האירקל טירפה

.1-4 םיליפכמ
 ליפכמ ,יבוע תויהל לוכי דחא ליפכמ :אמגודל .בושיחל םירטמרפכ תודועתה תקפה ןמזב םישמשמ םיליפכמה
.טירפה חפנ תא ןתית םיליפכמה תשולש תלפכה .ךרוא3 ליפכמו בחור2

 טירפה יליפכמב ןכדענ םאב .םיכמסמ הנבמ תרדגה תינכתב תישענ םיליפכמה לש הרדגהה ,ללכ ךרדב
 דחא ליפכמ רדגוה הדועתב םא :אמגודל .התקפה ןמזב הדועתל תיטמוטוא ורבעוי ולא םיכרע ,םהשלכ םיכרע
 יבועה הדשל20 ךרעה רבעוי ,הדועתב טירפה תא קפננ רשאכ ,20 ךרעב רדגוי טירפב1 ליפכמו יבועכ
.םיוסמ טירפ לש תודימ שארמ עובקל ןתינ וז הרוצב .הדועתב

 תא עובקל שי יזא ,םיטירפה לכל תפתושמה החסונ הנה החסונה םאב .החסונ םיליפכמל עובקל ןתינ ,ףסונב
 רידגהל ןויגהה ןמ ,טירפל תידעלב הנה בושיחה תחסונ םא ,םלוא ,םיכמסמ הנבמ תרדגה תינכתב החסונה
.טירפה ףוגב החסונה תא

 ליכהל הלוכי החסונה .ליפכמה הדשל לאמשמש םירותפכה דחא לע ץוחלל שי ,החסונה תא רידגהל תנמ לע
 דחאב םאש ירה ,קוליח וא הלפכה םיעצבמו הדימב יכ בל םישל שי .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח תולועפה תא
.0 היהת תיפוסה האצותה לכ ,ךרע היהי אל םיליפכמה

.םיקפסה יריחמ
 םה וב ריחמה תאו םינוש םיקפס ירפסמ השימח דע דילקהל ןתינ ,םינושה םיקפסה יריחמ רחא בוקעל ידכ
 םינושה םיקפסה ינותנ .)םיטירפה סקדניאב םימייק תויהל םיבייח םיקפסה ירפסמ( .טירפה תא ונל םירכומ
.תונקל יאדכ קפס הזיאמ טילחהל לכונש ךכ םיקפסה יריחמ לע יתאוושה חוד קיפהל םירשפאמ

 תא ונלבק ונממש קפסה רפסמב תיטמוטוא םינכדעתמ ולאה תודשה ,םיוסמ קפסמ םינוק רשאכ יכ ןייצל שי
.טירפה לש הינקה ריחמבו הדועתה וא תינובשחה
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 .תוחוקל ינוריחמ
.תוחוקל ינוריחמ לש ןוכדעו המקה

98 םימייק הנכתב .תוחוקל תצובק וא חוקל רובע םיטירפל םינוש הריכמ יריחמ עובקל םירשפאמ תוחוקל ינוריחמ
 וא החנה זוחא לש היצקנופכ ריחמ גיצי םיוסמ ןוריחמ יכ עובקל ןתינ ,חוקל לכל ךיישל ןתינ רשא םיעובק םינוריחמ
.םיטירפה גולטקב טירפה ריחמל ללכ רושק וניא רשא טלחומ םוכסכ

 ןוריחמ ךיושמ חוקלל רשאכ .חוקלה סיטרכב ןוריחמה רפסמ תא רידגהל שי ,והשלכ חוקלל םיוסמ ןוריחמ ךיישל תנמ לע
 גולטקמ אלו חוקלל ךיושמה ןוריחמה ןמ ריחמה תא הנכתה ףולשת ,חולשמ תדועת/תינובשח תקפה ןמזב ,םיוסמ
.םיטירפה

 רותפכ לע הציחל ידי לע וא תינכתב םוקמ לכב ]F6[ שקמ לע הציחל ידי לע תוחוקלה ינוריחמ תינכתל סנכיהל ןתינ
.ישארה טירפתב ןוריחמה

 דוקרבה רפסמו טירפה ךייש הל הצובקה ,ורואיתו טירפה רפסמ :םירוט רפסמ םיגצומ ,ןוריחמ ןוכדעל םיסנכנ רשאכ
.םילקשב ריחמה לש רוטו החנהה זוחא לש רוט .ולש

 ירחא ריחמה תא דימ תבשחמ הנכתה ,םיוסמ זוחא החנהה רוטב םימשורו ,םיוסמ טירפ לש ריחמ םינכדעמ רשאכ
.ונוצרכ הז ריחמ תונשל לוכי שמתשמה םלוא ,החנהה

:אמגוד
14 ןוריחמה רפסמ
.לקש120 יגולטקה וריחמו100 יגולטקה ורפסמש טירפ םייק
.לקש108 כ שדחה ריחמה תא בשחי בשחמה .החנה10% החנהה רוטב םושרנו ןוריחמה תא ןכדענ
.לקש100 ריחמה רוטב םושרנו בשחמה עיצמש ריחמה תא רשאנ אל

 ,100 טירפ תא קפננ רשאכ תינובשח תקפה ןמזב ,14 ונה ולש ןוריחמה רפסמ יכ םיוסמ חוקל סיטרכב רידגנ םאב :תעכ
 טירפה ריחמ עיפוי

 טירפה ריחמ ,לקש150 ל םיטירפה גולטקב טירפה לש וריחמ תא הנשנ םא .)10% תוחפ120( .לקש108 כ תינובשחב
.לקש135 היהי הדועתב

 היהי תודועתה תקפה ןמזב גצויש ריחמה ,114 רמולכ ,100 תפסותב ןוריחמה רפסמ תא חוקלה סיטרכב רידגנ םא :לבא
.הנתשי טירפה לש יגולטקה וריחמ םא םג ראשיי הז ריחמ .100 רמולכ- ןוריחמב לקשה רוטב תיתורירש ונעבקש ריחמה

 תרדגה ידי לע איה חוקלל ידוחיי ןוריחמ תרדגה ,חוקלל יפיצפס ןוריחמ רידגהל ןתינ ,םינוריחמ99 מ רתוי םישורד םאב
 רידגהל שי .תונובשחה תלהנהב חוקלה רפסמ תא תלאוש הנכתה ,99 רפסמ ןוריחמ םירידגמ רשאכ ,99 רפסמ ןוריחמ
 רדגוהש ידוחיי ןוריחמ ונה99 ןוריחמש תעדוי הנכתה .)םדוק ףיעס האר199 וא( 99 כ ןוריחמה רפסמ תא חוקלה סיטרכב
.םאתהב ותוא תחתופו חוקלל

 רפסמ יפ לע ןוריחמה תא ןיימל ןתינ .םיטירפה גולטקב השענש יפכ תנוכתמה התואב השענ םיטירפה רותיאו ףודפדה
 םישקמה חולב ]+[ שקמ לע הציחל ידי לע טירפ רתאל ןתינ .דוקרבה רפסמו טירפה תצובק ,טירפה רואת ,יגולטק
[ שקמ לע ץוחללו ןכדעל וננוצרבש טירפל תראומה הרושה תא לולגל שי םיוסמ טירפ לש ריחמ ןכדעל תנמ לע .ירמונה

ENTER[ הרושה לש ילאמשה דצב בוהצה ץחה לע וא.

 ןתינ .תוחוקל ינוריחמ ןוכדע/יאלמה תוינכתב תאז תושעל חונ רתוי ,םיטירפ לש תולודג םיריחמ תוצובק ןכדעל םיצור םאב
.דועו םיטירפ תוצובק לש םיריחמ תונשל ,ןוריחמל ןוריחמ קיתעהל םש
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 םיקפס ינוריחמ
 ירה ,םיטירפה גולטק לע םיססובמ רשא תוחוקלה ינוריחמל דוגינב .םיינוציח םינוריחמ םנה םיקפסה ינוריחמ
.קפסה לש םיגולטקה םירפסמה תא ליכהל םילוכי םיקפסה ינוריחמש

 קפס ןוריחמ תקזחה .קפסה לש בשחוממ םיריחמ גולטק ןיעמ ונל תתל םיקפסה ינוריחמ לש םדיקפת
 שפחל ךרוצה תא תענומו קפסה לצא םיוסמ טירפ ונל תולעל ךירצ המכ תעדל תע לכב ונל תרשפאמ
.קפסה לש םיספדומה םינוריחמבו םיגולטקב

 הציחל ידי לע וא ]F6+SHIFT[ שקמ לע הציחל ידי לע הנכתב םוקמ לכמ סנכיהל ןתינ םיקפס ינוריחמ תינכתל
.ישארה טירפתב םיקפסה ינוריחמ רותפכ לע

 ,םיקפסה ינוריחמ תינכתל הסינכה םע
 ,ןוריחמה רפסמ הדשב .םיקפס ינוריחמ99 דע םיקהל ןתינ .ןכדעל םיצור ותואש ןוריחמה רפסמ תא ןייצל שי
.םינוריחמה תומש תא ןכדעל וא תוארל תנמ לע רזע ןולח חותפל ןתינ

 ןיב ףדפדל ןתינ .םיטירפה גולטק וא תוחוקלה ינוריחמ םע הדובעה תרוצל ההז םיקפסה ןוריחמב הדובעה
 לע הציחל ידי לע ןוריחמה תא ןיימל ןתינ .ןולחה לש ינמיה דצב םיצחה ישקמ תרזעב ןוריחמב םיטירפה
 ]+[ שקמ לע הציחל ידי לע טירפ רתאל ןתינ .טירפה תצובק וא רואיתה ,יגולטקה רפסמה לש רוטה תרתוכ
.ירמונה םישקמה חולב

 .םיטירפה גולטק לע קרפב הרבסוהש יפכ הדובעה תרוצל םיהז טירפ לוטיב/רותיא/ןוכדע/תפסוהל םיכילהתה

:םיאבה םינותנה תא ןכדעל שי טירפ לכל
.טירפה לש יגולטק רפסמ
.טירפה רואת
.טירפה ךייש הל םיטירפה תצובק רפסמ
.טירפה לש ןויפאה דוק
.טירפה ריחמ

 תאז תושעל ןתינ ,םיטירפה גולטקב םג ותוא חותפל וננוצרב רשא םיוסמ טירפ םיקפסה ןוריחמב םייק םאב
 טירפהו הדימב .)לגרסב ילאמשה רותפכה( 'גולטקל טירפ ףסוה' רותפכ לכ הציחל ידי לע תיטמוטוא הרוצב
 הריכמה ריחמ ןכדועי ,גולטקב רבכ םייק טירפהו הדימב ,גולטקב חתפי טירפה ,םיטירפה גולטקב םייק אל
.קפסה ןוריחמ לש הזל טירפה לש
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 .)םילכ סקדניא( יללכ סקדניא
 תינכתמ קלחכ שמשל הז סקדניא דעונ ,רוקמב .שמתשמה תורישל דמועה ףסונ סקדניא ונה םילכה סקדניא
 תורשפאה שמתשמל הנתינ ,רתוי רחואמ בלשב .םיבכר סקדניאכ שמשמ סקדניאה רשאכ ךסומ לוהינל
 :ןוגכ תונווגמ תורטמל שמשל סקדניאה לוכי ןכל .וב תודשה תומש תא סקדניאה םש תא ומצעב רידגהל
 הביסה וז .דועו ןוקיתל הדבעמב ולבקתנש םירישכמ סקדניא ,ןוקיתל ורסמנש ילכ סקדניא ,םיבכר סקדניא
.שמתשמה ידי לע עבקנ יפוסה ויפואש ןוויכמ םילכ סקדניא וא יללכ סקדניא הנוכמ סקדניאהש

 הדועתב ןייצל ןתינ ,חולשמ תדועת וא תינובשח תאצוה ןמזב .ילכ לכל סיטרכ תחיתפ רשפאמ סקדניאה
 ןתונ הז רבד .ילכה סיטרכב םג הדועתה טירפ ומשרי ,הדועתה תקפה ןמזב ,ךכמ האצותכ .םיוסמ ילכ רפסמ
.ילכב ושענש תולועפ םא םינוקית תירוטסיה רחא בקעמ

יללכה סקדניאה תחיתפ
:םיכרד העבראב יללכה סקדניאל סנכיהל ןתינ

.תינכותב בצמ לכב ]SHIFT+F7[שקמ לע השקה י'ע .1
 .)והשלכ ךמסמ תקפהב( ילכ רפסמ הדשב םיאצמנ רשאכ ]F2[ שקמ לע השקה י"ע .2
ישארה טירפתב יללכה סקדניאה רותפכ לע הציחל י'ע .3
תכרעמ ינותנ ןוכדע/תורש תוינכותב תואלבט ןוכדע תינכות ךרד ..4

 ןוכדע ,םידחא םיסיטרכ תפסוה ךרוצל תדעוימ תונושארה תויורשפאה תשולש ךרד יללכה סקדניאל הסינכה
 ךרד סנכיהל ץלמומ םילכ יסיטרכ לש הלודג הצובק תחיתפ ךרוצל .ילכה בצמו םילכ רותיא וא ילכ יטרפ
.יללכה סקדניאה ןוכדעלו תינכותה תואלבט ןוכדעל תורש תוינכות

 םיצחה ירותפכ לע רבכעה לע הציחל תרזעב וא םיצחה ישקמ תרזעב עצבתמ יללכה סקדניאב ףודפדה
 םייעצמאה םיצחה .הציחל לכב הטמ/הלעמ תחא הרוש עונל םישמשמ ןותחתהו ןוילעה ץחה .םיינמיה
.םאתהב הנורחאה וא הנושארה הרושל השיגל םימשמ םיימינפה םיצחה וליאו הטמ/הלעמ ףד עונל םישמשמ

 לע השענ ןוימה .ילכה ךייש ול חוקלה םש וא ילכה םגד ,ילכה רפסמ יפ לע יללכה סקדניאה תא ןיימל ןתינ
 םינתינה םירוט םנה ]_[ ותה תא שי םמש תליחתבש םירוט( .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ לע הציחל ידי

.)ןוימל

:ןנה םילכה סקדניאב תומייקה תויורשפאה

.ילכ תריחב
 שי .סקדניאל ונסנכנ ונממ הדשל רובעי ורפסמש םיוסמ ילכ רוחבל םיצורו ,רזע ןולחכ סקדניאל םיסנכנ רשאכ
.יוצרה ילכה לע רבכעה םע הלופכ הקלקה קילקהל

.שדח ילכ תפסוה

 רותפכ וא ]INSERT[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ
.סקדניאב רבכ םייק ורפסמ רשא ילכ ףיסוהל ןתינ אל .)ךשמהב האר( שדחה ילכה יטרפ תא ןכדעל שי
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.םייק ילכ ןוכדע

 רותפכ וא ]ENTER[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ
 רותפכ לע ץוחלל שי ,סופתי םיטרפה יונישש תנמ לע .יוניש םישרודה ילכה סיטרכב םיטרפה תא ןכדעל שי

.םויסל רושיאה

.םייק ילכ תקיחמ

רותפכ וא ]DELETE[ שקמ לע הציחל ידי לע תעצבתמ
םיאבה םיאנתה םימייקתמ רשאכ קר םילכ קוחמל ןתינ
.תורוגס תוינכתה ראש לכו תינכתב דיחיה שמתשמה ךנה .א
..תכרעמ ינותנ ןוכדע/תינכתה תואלבט ןוכדע/תוריש תוינכת ךרד התשענ םילכה סקדניאל הסינכה .ב
 ול איצומ רחא שמתשמש ןמזב לשמל ילכ סיטרכ לטובי וב בצמ עונמל תנמ לע םישורד ולאה תוריהזה יעצמא
.הלבק וא תינובשח

ילכ רותיא

רותפכ וא ירמונה םישקמה חולב ]+[ שקמ לע הציחל ידי לע עצבתמ
 רפסמ תא םושרל שי ,טסקט תבית ןיוממ סקדניאה ובש רוטה לעמ עיפות ,ילכ רותיא בצמל םיסנכנ רשאכ
.סקדניאב גצוי סיטרכהו רתאל םיצור ותוא םגדה רפסמ וא ילכה

 .א תואב םיליחתמה תוחוקלה לכ וגצוי ,]א[ תואה תא בותכנ םאב .חוקלה םש יפ לע רותיאה השענ ללכ ךרדב
.'וכו דא תואב םיליחתמה תוחוקלה לכ וגצוי ]דא[ בותכנ םא

.יוצרה םשל עיגהל תנמ לע םיוות4 דע3 דילקהל קיפסמ ללכ ךרדב

 ,השמ םשה יפ לע רתאל םיצורו השמ ןהכ חוקלה םש לשמל( חוקלה םשמ קלח יפ לע ילכ רתאל םיצור םאב
 שי ונינפלש הרקמב ]]ENTER שקמו יוצרה םשה תא דילקהל ןכמ רחאלו חוור ןושארה ותב ריאשהל שי יזא
]ENTER[ ]השמ[ ]חוור[ דילקהל

.תינש ילכ רתא

.רותפכ וא ]F3[ שקמ לע הציחל לע עצבתמ
 ןוירטירקל הנועה ןושארה םשה תא אצמת הנכתה )םדוק ףיעס האר( יקלח םש לש שופיח ונעצבו הדימב
.הז רותפכ וא שקמ ליעפהל שי ,אבה םשה תא אוצמל ידכ שופיחב ךישמהל תנמ לע .שופיחה

.םירטמרפ ןוכדע

.רותפכ לע הציחל ידי לע עצבתמ
:רידגהל רשפאמ
.חוקלה םש וא ילכה רפסמ ,סקדניאל הסינכב ינושארה חתפמה היהי ןוימ חתפמ הזיא .א
.סקדניאה תודשל תומש תרדגה רשפאמ .ב
 תאו )רוחש עבצב( םיירוקמה תודשה תומש תא הגיצמ הלבטה .םיינשל תקלוחמה הלבט תגצומ ךסמה לע
.ונוצרכ םש הדש לכל תתל לוכי שמתשמה ,רומאכ .)לוחכ עבצב( תודשה לש םייחכונה תומשה

ילכה תועונת

רותפכ לע הציחל וא ]F2[ שקמ לע השקה ידי לע עצבתמ
 ףדפדל ןתינ .סיטרכב תונורחאה תועונתה תא גיצמ בשחמה ,סיטרכה תועונתב הייפצל םיסנכנ רשאכ
.ךסמה ןימיב יוצמה הלילגה ספ וא םיצחה ישקמ תרזעב סיטרכה תועונתב

 ידי לע תישענ הרדגהה .תספדמב ספדומ וא ךסמה לע גצומה סיטרכה הנבמ תא רידגהל לוכי שמתשמה
 ןיאש תודש לש ןומיס לטבלו גיצהל םיצור רשא תודש ןמסל שי .)םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע הציחל
 םאבש בל םישל שי .הדשל םירדגומה םיוותה רפסמ יוניש ידי לע הדשה בחור תא תונשל ןתינ .גיצהל וננוצרב
.ףדה םינותנה לכ וארי אל תרחא ידמ בחר היהי אל סיטרכה בחורש ,הספדהל הנבמ םירידגמ

 לע רבכעה םע הציחל ידי לע השענ ןוימה .'דכו תואתכמסא , םיכיראת יפ לע סיטרכה תועונת תא ןיימל ןתינ
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 לע .ןותחת וק עיפומ םמשב הנושארה תואה תחתש םירוטה תא קר ןיימל ןתינ .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ
.לוחכ עבצב ותרתוכ גצות ,ןיוממה רוטה ונה רוט הזיא עדנש תנמ

 לכ תא סיפדהל ןתינ .םילכה לגרסב תספדמה רותפכ לע הציחל ידי לע תאז .סיטרכה תא סיפדהל ןתינ
.םיוסמ םיכיראת חווטל םתוא ליבגהל ןתינ וא סיטרכה תועונת

 ךמסמה תא .)הזכ םייקו הדימב( העונתה תא רציש ךמסמה תא גיצהל ןתינ ,תמיוסמ העונתב םיפוצ רשאכ
.םילכה לגרסב ןימי דצמ ינשה רותפכה לע הציחל וא ]ENTER[ שקמ לע השקה ידי לע גיצהל ןתינ

 גוסמ ךסמ םיגיצמ רשאכ .הספדהה שקמ לע הציחל ידי לע הספדהל חולשל ןתינ גצוי רוקמ ךמסמ לכ
 .םילכה לגרסב יעצמאה רותפכה לע הציחל ידי לע ךמסמה לש הספדהה הנבמ תא רוחבל ןתינ ,תינובשח
.םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע ץוחלל שי ,תינובשחב תמיוסמ הרוש לש העונת יטרפב תופצל םיצור םאב

.ילכ לכב אלמל שי םתוא םינותנה

 תומשל הנה תודשה תומשל ןאכ תוסחייתהה ,ונוצרכ תודשה םש תא תונשל לוכי שמתשמ לכש ןוויכמ
תודשה לש םיירוקמה

.ילכה רפסמ
 .םילכ ינשל םיהז םירפסמ תתל ןתינ אל ,רמולכ .ידוחיי רפסמ ונה ילכה רפסמ .ילכה לש יוהיזה רפסמ והז

 שי םיוסמ רפסמב וניעט םא .עובק ראשנ אוהו ,ותונשל ןתינ אלש ,סיטרכב דיחיה ןותנה ונה ילכה רפסמ
.םיוות12 ונה ילמיסכמה ולדגו תויתואו תורפס ליכהל לוכי ילכה רפסמ .שדחמ וחתפלו סיטרכה תא לטבל

.ילכה םגד
 םימגד תלבט לבקנ ,רזעה ןולח תא הז הדשב חתפנ םאב .ילכה םגד תא ההזמה תורפס3 ןב רפסמ והז

.ילכה סיטרכה הבוח ןותנ ונה םגד רפסמ .ונרדגהש םימגדה תא רתאל וא רידגהל ונל תרשפאמה

.הנש
.תורפס4 דע ליכהל לוכיה רפסמ .ילכה רצוי הב הנשה

.חוקל רפסמ
 יפ לע םירחא םיכרצל שמשל לוכי חוקלה רפסמ הדשש ןוויכמ .תונובשח תלהנהב חוקלה סיטרכ רפסמ
 חוקלה רפסמ םאב .תונובשחה סקדניאב םייק רשא רפסמ דילקהל החירכמ הניא הנכתה ,שמתשמה תטלחה
 ליכהל לוכי סיטרכ רפסמ הדש .חוקלה םש הדשב וביצתו ומש תא ףולשת הנכתה ,תונובשחה סקדניאב םייק
.תורפס6 דע

.חוקלה םש
.םיוות25 דע ליכהל לוכיה ירמונ אפלא הדש
.ןוישר רפסמ
.םיוות15 דע ליכהל לוכי רשא ירמונ אפלא הדש
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.עונמ רפסמ
.םיוות15 דע ליכהל לוכי רשא ירמונ אפלא הדש

.עונמ חפנ
.םיוות4 דע ליכהל לוכי רשא ירפסמ הדש

.עבצ
.םיוות10 דע ליכהל לוכי רשא ירמונ אפלא הדש

.הריסמ ךיראת
ךיראת הדש

.טסט ךיראת
.שדוחו םוי ליכהל םירומא רשא םידרפנ תודש2 מ בכרומה הדש

.'זרטמוליק
.תורפס6 דע ליכהל לוכיה ירפסמ הדש

.ןורחא לופיט
ךיראת הדש

.הרעה הדש
.םיוות12 דע ליכהל לוכי ירמונ אפלא הדש

ףסונ הדש
.םיירמונאפלא םיוות30 דע ליכהל לוכי

.הנומת הדש
 ספדומ גולטק תיינב תרשפאמ הנומת .תוקבדמה ללוחמב סיפדהל ןתינ וז הנומת .הנומת ילכל רידגהל ןתינ
 םוקמ הזיאב תמייק תויהל תבייח הנומתה ,הנומת ףיסוהל תנמ לעש ,ןבומכ .םילכה תונומת ללוכ חוקלל
 היקיתב הנומתה תא רומשל שי .תילטיגיד המלצמ וא קרוסב הקירס ידי לע רוציל ןתינ הנומתה תא .בשחמב
ילש םיכמסמה- לשמל בשחמב תמיוסמ

 הציחל ידי לע עצבתמ הנומתה תפסוה ךילהת .הנכתל 'אובי' לש ךילהת ורבע רשא תונומת ףיסוהל ןתינ
.היוצרה הנומתה תריחב לש ךסמ לבקתי .הנומתה תרגסמ ךותב רבכעה לש הלופכ

 שי ,ןכמ רחאל .הנומתה םש תא ןכדעל שי .ינמיה ץחה לע ץוחללו יונפ םוקמל תראומה הרושה תא לגלגל שי
 ץבוקהו הדימב .ונקרסש הנומתה ץבוק תא רתאל ונילע התרזעב רייסה תבית חתפית .ילאמשה ץחה לע ץוחלל
 הנומתהו תראומה הרושה לע הלופכ הציחל אוה רתונש לכ ,ןולחה לש ילאמשה דצב הנומתה עיפות ,םייק
.טירפה ןולחב גצות

:תויורשפאה תא עיצמה טירפת לבקנ הנומתה תרגסמ לע רבכעה לש ינמיה רותפכה םע ץחלנ םאב
.ונרחבש הנומתה יוניש .א
.הנומתה תרגסמ תא אלמתש ךכ הנומתה תגצה .ב
תירוקמה הנומתה תויצרופורפ לע הרימש ךות הנומתה תרגסמ תא אלמתש ךכ הנומתה תגצה .ג
ירוקמה הלדוגב הנומתה תגצה .ד
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 תודוא/הרזע/ןובשחמ

רזע ןובשחמ

 ףילחהל טושפ ודיקפת .םעפל םעפמ םישרדנה םינוש םיבושיח עצבל שמתשמל רשפאל דעונ רזעה ןובשחמ
.ינחלושה ןובשחמה תא

 ןובשחמה רותפכ לע הציחל וא ]F5[ שקמ לע הציחל ידי לע הנכתב םוקמ לכב ליעפהל ןתינ ןובשחמה תא
.ישארה טירפתב

 םיבושיחה לש 'הירוטסיהה' תא ןובשחמה הארמ ,ףסונב ,ליגר ןובשחמל המודב תישענ ןובשחמה תלעפה
.םימדוקה

 הדשב םיאצמנ ונא :אמגודל ,והשלכ ירפסמ הדשב תאצמנ הנכתהש ןמזב ןובשחמה תא םיליעפמ רשאכ
.ריחמה הדשל בושיחה תאצות קתעות ןובשחמב שומישה םויס םאש ירה ,]F5[ םיצחולו תינובשחב ריחמה

.הרזע יכסמ

 םוקמ לכמ סנכיהל ןתינ הרזעה ךסמל .הרזעה יכסמב שמתשהל רבכ םתדמלש ירה הז ףד םיארוק םכנה םאב
.םישקמה חולב הרזעה רותפכ וא ]F1[ שקמ לע הציחל ידי לע תינכתב

.תודוא
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 םינותנ2 דוע םייוצמ תודוא ךסמב םלוא .הנכתה תא החתיפש הרבחה םש תא הגיצמ תודוא רותפכ לע הציחל
.בל םהילא םישל יאדכש

 ינפל תאז תושעל דאמ יוצר .הנכתב שומישה לש ןוישרה יאנת תא אורקל שי .הנכתב שומישל ןוישרה יאנת .א
.הנכתב שמתשהל םיליחתמ ונאש

 .תרוכזת םשל קר .הנכתה תא שכרש יקוחה שמתשמה םש תא גיצמ תודוא ךסמ .םושרה שמתשמה םש .ב
.יקוח וניא רחא םדא ידי לע השכרנש הנכתב שומיש
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 תידדצ-וד תונובשח תלהנה
 חוור תונובשח- םייתאצותה תונובשחה .םייתאצותו םיינזאמ תונובשח ןיב הדירפמ תידדצ-וד תונובשח תלהנה
 םיסחייתמ םיינזאמה תונובשחה ,חוורו תואצוה תוסנכה- תיקסעה תוליעפה תואצות תא םיפקשמ דספהו

:םיללוכ םיינזאמה תונובשחה .הרבחה תויובייחתהלו הרבחה שוכרל

.םינוש םיסכנו דויצ :הרבחה לש עובק שוכר.1
 ,תוחוקל .הרוחס ,חווט ירצק תונודקיפ ,םינמוזמ :תולקב שומימל ןתינה תיסחי ליזנ שוכר- ףטוש שוכר.2

.ליזנ ףסכל בורקה דיתעב ושמומי קסעל םהיתובוחש ןוויכמ ףטוש שוכרכ םיבשחנ םה ףא
.חווט תוכורא תואוולה :תועובק תויובייחתה.3
 תובייחתהכ םיבשחנ םה ףא ,םיקפס .קנבב יארשא- רצק חווטל ןומימ תורוקמ :תופטוש תויובייחתה.4

.בורקה דיתעב ערפי קסעה תובייחתה אוה קסעל ןתינה יארשאהש ןוויכמ תפטוש

 לוצינ וא הרבחה לש שוכרה יפיעס ןיב יפסכ ךרע-הווש וא ףסכ תרבעה התועמשמ תיאנובשח הלועפ לכ
.האצוה וא הסנכה תריצי ךרוצל שוכר

 יסיטרכ לכ .ןובשח סיטרכ חתפנ םיינזאמה תונובשחהמ דחא לכ וא ,הסנכה וא האצוה :הזכ םרוג לכל
.תונובשחה סקדניא תא םיביכרמ דחיב ןובשחה

תונובשח סקדניא

 וז המישר .תונובשחה תלהנה תכרעמב חותפל שיש ןובשחה יסיטרכ לכ תמישר אוה רומאכ תונובשח סקדניא
 חוטיב( םידבוע םתא םינושה תודסומה ,םידבוע ,תופוק ,קנבה תונובשח ,םיקפסה ,תוחוקלה :תא לולכת
 ,)'וכו ,םיקפסמו תוחוקל י"ע רוקמב יוכינ ,ז"וח מ'עמ ,תומושת מ'עמ ,תואקסע מ'עמ ןובשח ,הסנכה סמ ,ימואל
.םיפסונ םיטרפו ןובשח רפסמ לבקי ןובשח לכ .תואצוה יפיעס ,תוסנכה יפיעס

 יפל תישענ סיטרכל תוסחייתה לכ .סיטרכה לש יוהיזה רפסמ והז ,ידוחיי ןובשח רפסמ תויהל בייח סיטרכ לכל
 תוחודב .הלוע רדסב םיסיטרכ ירפסמ יפל דימת ןיוממ סקדניאה םלוא ומש יפל םג סיטרכ רתאל ןתינ .ורפסמ
 תצובק ,ןובשחה םש- םיפסונ םינותנ טרפל שי ןובשח לכל .הנוש הטישב םיסיטרכה תא ןיימל ןתינ םינושה
 םיסיטרכה לכ תא ץבקל יוצר .סקדניאה הנבמ תא ןנכתל שי ,תונובשחה סקדניא תא םינובש ינפל .דועו ןזאמ
 :לשמל ,םימוד םירפסמ תוצובקל יפואה ותוא ילעב

.2999 דע2000 רפסממ ויהי תוחוקל יסיטרכ
.'וכו3999 דע3000-מ םיקפס יסיטרכ

.תונובשחה סקדניא תמקה ינפל הרבחה לש ןובשחה האור םע ץעייתהל יוצר

.ןמוי תודוקפ
 תומשרנ "הלופכ תולקב"ב ןמויה תודוקפמ קלח .ןמוי תודוקפ תועצמאב םימשרנ תונובשח תלהנה ינותנ
 .ןמויה תודוקפ ךרד שיקהל שי תונובשחה תלהנה ינותנ ראש תא ,םינושה םיכמסמה תקפה תעב תיטמוטוא

 תקרזה- היינשהו ןמוי תודוקפ תטילק- תחאה תוטיש יתשב ןמוי תודוקפ םושרל תרשפאמ "הלופכ תולקב"ב
 .םיסיטרכה ןוכדעו הטילקה יותיעב אוה תוטישה יתש ןיב לדבהה .תידיימ תועונת

 ןמוי תודוקפ תטילק
 ינפלש תועונתה ןמויל המודב( דחיב וטלקנש ןמוי תודוקפ לש הצובק איה הנמ ,תונמב תומשרנ ןמויה תודוקפ
 ןמוי תקפהל דע םיסיטרכה תורתיב ףקתשמ אל ןמוי תודוקפ םושיר ןמוי תודוקפ תטילקב .)בשחמה ןדיע
 וניא הנמב תודוקפה רפסמ .)תחא הרוש = העונת = הדוקפ( תודוקפ המכ םישיקמ הנמ לכב .ןוכדעו הטילק
 תא טולקל יאדכו תוכורא ןמוי תודוקפ םושרל לבחש ךכ ,תונמ9999? דע טולקל ןתינ תחא הנשב ,לבגומ
 םינושה תוח"ודהו םיסיטרכב יוטיב ידיל תועונתה ואובי אל הנמ תטילקל דעש ןוויכמ ,ההובג תורידתב תונמה
 .םינכדועמ ויהי אל

 תאז ,הנמ התואל תופסונ תודוקפ ףיסוהל וא תודוקפה תא ןכדעל בושו בוש רוזחל ןתינ תודוקפה תשקה רחאל
 אלו םיסיטרכה ןוכדע עצבתמ ,הנמה תטילקו הטילק ןמוי תקפה רחאל .הנמה תטילקו הטילק ןמוי תקפהל דע
 .ליבקמב תונמ המכ לע דובעל ןתינ .הנמב טרפ םוש תונשל ןתינ

 תידיימ תועונת תקרזה
 הטילק ןמוי תקפהל דע םיסיטרכה תא תנכדעמ אל ןמוי תודוקפ תטילק ךרד ןמוי תודוקפ תשקה רומאכ
 תא שיקהל שי םיסיטרכה תורתי תא תידיימ ןכדעתש הדוקפ טולקל ךנוצרב םא .דחיב הנמה לכ תטילקו
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 איהו םייטנוולרה םיסיטרכה תא הנכדע איה השקוה הדוקפהש עגרב .תידיימ תועונת תקרזה ךרד הדוקפה
 .יונישל תנתינ הניא

 ןובשחה יסיטרכ תא תידיימ תנכדעמ הדוקפה ,)העונת=הדוקפ( תחא הדוקפ םעפ לכב םיטלוק הז ךסמב
 םיסיטרכה ןוכדע םלוא ,לבוקמכ קויתו דועית ךרוצל הנמה ספדות תועונת ןמוי תקפהב .הנמל תפרטצמו

 .)הליגר ןמוי תודוקפ תטילקמ לידבהל( תועונתה ןמוי תקפהל רשק ילב תידיימ עצבתמ
 .תנזואמ תויהל תבייח הדוקפ לכ

 תויטמוטוא תועונת
 ,תודקפה ,תולבק ,תוינובשח( םינושה םיכמסמה תקפה תעב תיטמוטוא תורצונה תועונת ןה תויטמוטוא תועונת
 )רעש ישרפה ,םיסיטרכ חותינ ,קנב תמאתה( תונוש המאתה תולועפ עוציב תעב ,)'וכו שכר תוינובשח ,םיקש
 הנוש הרורפסש תיטמוטוא הנמב תומשרנ תויטמוטואה תועונתה .תידיימ תועונת תקרזהב ורצונש תועונת ןכו

 .הנמה רפסמ םדוקי תועונת ןמוי לש הטילקו הקפה לכב ,)הנמ רפסמ ךשמהב האר( תשקומה הנמה רפסממ
 ירפסמ ןוכדע ךסמב ,תינכותה תואלבט ןוכדע ךרד םיעבוק הנושארה תיטמוטואה הנמה לש רפסמה תא
 .םיכמסמ

 .םייטנוולרה ןובשחה יסיטרכ תא תידיימ ונכדעי תויטמוטוא תועונתש איה "הלופכ תולקב"ב לדחמה תרירב
 תועונת תרבעה ףיעסב תכרעמה ינותנ ןוכדע > תינכותה תואלבט ןוכדע> תורש תוינכות ךרד רידגהל ןתינ
 .)תיטמוטוא הרבעה םוקמב( הרבעה אלל- תונובשחה תלהנהל

 לכב ,הליגר הנמב ומכ הנמה תטילקו תועונת ןמוי תקפה רחאל קר ונכדועי םיסיטרכה תורתי הז הרקמב
תיטמוטוא הנמב ומשרנש תועונתה תא ןקתל ןתינ אל הרקימ

. 
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 יללכ- ןמוי תודוקפ תטילק
 תומשרנ "הלופכ תולקב"ב ןמויה תודוקפמ קלח .ןמוי תודוקפ תועצמאב םימשרנ תונובשח תלהנה ינותנ
 .ןמויה תודוקפ ךרד שיקהל שי תונובשחה תלהנה ינותנ ראש תא ,םינושה םיכמסמה תקפה תעב תיטמוטוא
 תקרזה- היינשהו ןמוי תודוקפ תטילק- תחאה תוטיש יתשב ןמוי תודוקפ םושרל תרשפאמ "הלופכ תולקב"ב
 .םיסיטרכה ןוכדעו הטילקה יותיעב אוה תוטישה יתש ןיב לדבהה .תידיימ תועונת

 ןמוי תודוקפ תטילק

 ינפלש תועונתה ןמויל המודב( דחיב וטלקנש ןמוי תודוקפ לש הצובק איה הנמ ,תונמב תומשרנ ןמויה תודוקפ
 ןמוי תקפהל דע םיסיטרכה תורתיב ףקתשמ אל ןמוי תודוקפ םושיר ןמוי תודוקפ תטילקב .)בשחמה ןדיע
 וניא הנמב תודוקפה רפסמ .)תחא הרוש = העונת = הדוקפ( תודוקפ המכ םישיקמ הנמ לכב .ןוכדעו הטילק
 תא טולקל יאדכו תוכורא ןמוי תודוקפ םושרל לבחש ךכ ,תונמ9999? דע טולקל ןתינ תחא הנשב ,לבגומ
 םינושה תוח"ודהו םיסיטרכב יוטיב ידיל תועונתה ואובי אל הנמ תטילקל דעש ןוויכמ ,ההובג תורידתב תונמה
 .םינכדועמ ויהי אל

 תאז ,הנמ התואל תופסונ תודוקפ ףיסוהל וא תודוקפה תא ןכדעל בושו בוש רוזחל ןתינ תודוקפה תשקה רחאל
 אלו םיסיטרכה ןוכדע עצבתמ ,הנמה תטילקו הטילק ןמוי תקפה רחאל .הנמה תטילקו הטילק ןמוי תקפהל דע
 .הנמב טרפ םוש תונשל ןתינ

.ליבקמב תונמ המכ לע דובעל ןתינ

 תידיימ תועונת תקרזה

 הטילק ןמוי תקפהל דע םיסיטרכה תא תנכדעמ אל ןמוי תודוקפ תטילק ךרד ןמוי תודוקפ תשקה רומאכ
 תא שיקהל שי םיסיטרכה תורתי תא תידיימ ןכדעתש הדוקפ טולקל ךנוצרב םא .דחיב הנמה לכ תטילקו

 איהו םייטנוולרה םיסיטרכה תא הנכדע איה השקוה הדוקפהש עגרב .תידיימ תועונת תקרזה ךרד הדוקפה
 .יונישל תנתינ הניא

 ןובשחה יסיטרכ תא תידיימ תנכדעמ הדוקפה ,)העונת=הדוקפ( תחא הדוקפ םעפ לכב םיטלוק הז ךסמב
 םיסיטרכה ןוכדע םלוא ,לבוקמכ קויתו דועית ךרוצל הנמה ספדות תועונת ןמוי תקפהב .הנמל תפרטצמו

 .)הליגר ןמוי תודוקפ תטילקמ לידבהל( תועונתה ןמוי תקפהל רשק ילב תידיימ עצבתמ

 .תנזואמ תויהל תבייח הדוקפ לכ

 תויטמוטוא תועונת

 ,תודקפה ,תולבק ,תוינובשח( םינושה םיכמסמה תקפה תעב תיטמוטוא תורצונה תועונת ןה תויטמוטוא תועונת
 )רעש ישרפה ,םיסיטרכ חותינ ,קנב תמאתה( תונוש המאתה תולועפ עוציב תעב ,)'וכו שכר תוינובשח ,םיקש
 .תידיימ תועונת תקרזהב ורצונש תועונת ןכו

 רפסמ ךשמהב האר( תשקומה הנמה רפסממ הנוש הרורפסש תיטמוטוא הנמב תומשרנ תויטמוטואה תועונתה
 הנושארה תיטמוטואה הנמה לש רפסמה תא .הנמה רפסמ םדוקי תועונת ןמוי לש הטילקו הקפה לכב ,)הנמ
 .םיכמסמ ירפסמ ןוכדע ךסמב ,תינכותה תואלבט ןוכדע ךרד םיעבוק

 .םייטנוולרה ןובשחה יסיטרכ תא תידיימ ונכדעי תויטמוטוא תועונתש איה "הלופכ תולקב"ב לדחמה תרירב
 תועונת תרבעה ףיעסב תכרעמה ינותנ ןוכדע > תינכותה תואלבט ןוכדע> תורש תוינכות ךרד רידגהל ןתינ
 .)תיטמוטוא הרבעה םוקמב( הרבעה אלל- תונובשחה תלהנהל

 לכב ,הליגר הנמב ומכ הנמה תטילקו תועונת ןמוי תקפה רחאל קר ונכדועי םיסיטרכה תורתי הז הרקמב
 .תיטמוטוא הנמב ומשרנש תועונתה תא ןקתל ןתינ אל הרקימ
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 ןמוי תודוקפ תטילק
 ןמויה תדוקפב םימשרנה םינותנה

 הנמה רפסמ
 גצוי הנושארה םעפב תינכותה תלעפה םע .רפסמ תלבקמ הנמ לכ ,תועונת ןמוי ןויליגל הליבקמ הנמ רומאכ
 ,תיטמוטוא הנמה רפסמ םדוקמ ,הנמה תטילק רחא1-9999 םוחתב רחא רפסמ רוחבל ןתינו- הנמ רפסמ
 .הנורחאה הנמה רפסממ לחה

 רפסמ רשאל ןתינ ,הטלקנש תמדוקה הנמה רפסממ1-ב לודג הנמ רפסמ לבקנ ןמוי תדוקפ תטילק לכ רחאל
 וא תופיצר לע רומשל ךרוצ ןיא .רפסמ ותוא תלעב הנמ רבעב הטלקנ אלש יאנתב רחא רפסמב רוחבל וא הז

 .רפסמ ותוא תולעב תונמ יתש טולקל ןתינ אל םלוא ,תונמה ירפסמ לש הלוע רדס

 דובעל ןתינ .םינותנ רבכ םיאצמנ הב תמייקה הנמה רפסמ תינכותל הסינכב עיפוי הטלקנ אל ןיידע הנמה םא
 אל ןיידע םא .שדח הנמ רפסמ שיקנ "ןמוי תודוקפ תטילק" תינכותל הסינכבש ךכ י"ע ליבקמב תונמ המכ לע
 הבוט וז הדובע תטיש .תועונת הב ףיסוהלו התוא ןכדעל וז הנמל םג סנכיהל היהי ןתינ תמדוקה הנמה הטלקנ
.תומיוסמ ןמוי תודוקפ הנמ לכב זכרל םיצורה ולאל

 םדוקמ הנמה תטילק רחאל ,םיכמסמ רורפס תרדגהב עבקנ תויטמוטואה תונמה לש יתלחתהה רורפסה
 הטילש ןיא ינושארה רורפסה טעמל .ליבקמב תויטמוטוא תונמ המכ לע דובעל ןתינ אל .דחאב הנמה רפסמ
 .הנמה רפסמ לע

 ןמויה תודוקפ לש טלקה ךסמ והז
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 העונת לכל ןיזהל שיש םינותנה טורפ ןלהל

 העונתה גוס

 .תמשרנה הלועפה גוס תא עבוק העונתה גוס .הדוקפ לכ יבגל שיקהל שיש ןושארה ןותנה אוה העונתה גוס
F2. לע השקהב חתפיש ןולח ךותמ שקובמה דוקה תא רוחבל וא שקובמה העונתה גוס דוק תא שיקהל שי

 :העונת יגוס9 םימייק "הלופכ תולקב" ב
 תלטובמ העונת-0
 הבוח תעונת-1
 תוכז תעונת-2
 תוכז הבוח תעונת-3
 חוקל תינובשח-4
 קפס תינובשח-5
 חוקלמ םולשת-6
 קפסל םולשת-7
 הבוח החיתפ תרתי-8
 תוכז החיתפ תרתי-9

 .'וכו רוקמב יוכינ ,מ"עמ בושיחו תויגול תוקידב עצבל "הלופכ תולקב" תעדוי העונתה גוס דוק יפ לע

 העונתה יגוס טורפ

 תלטובמ העונת
 העצוב אלו תועונת ןמוי קפוה אל ןיידע םא ,)'וכו תועט ,לופכ םושיר( הדוקפ לטבל ךרוצ שי יהשלכ הביסמ םא
 איה תרחא תורשפא .םשרית אל הרושה הטילקה תעב זאו0 ל הרושב העונתה גוס תא תונשל ןתינ הטילק
 .הדוקפה תא לטבל ןתינ אל הטילק רבכ העצוב םא .םירחא םינותנ םושירל הרוש התואב שמתשהל

 הבוח תעונת
 רפסמ שקוי םא .הבוח-ח הדשב שקוה ורפסמש דחא ןובשחל הבוח העונת תרצוי ,הבוחל תידדצ דח העונת
 .הז ןובשחל תוכז תעונת רצווית אלו דבלב יביטמרופניא ידגנ ןובשח היהי אוה תוכז הדשב םג ןובשח

 תוכז תעונת
 רפסמ דלקוי םא .תוכז-ח הדשב דלקוה ורפסמש דחא ןובשחל תוכז העונת תרצוי ,תוכזל תידדצ דח העונת
 .הז ןובשחל הבוח תעונת רצווית אלו דבלב יביטמרופניא ידגנ ןובשח היהי אוה הבוח הדשב םג ןובשח

 .תנזואמ היהת הנמהש תנמ לע תוכז תעונת םג הנמה ךשמהב שיקהל שי ,הנמב הבוח תעונת השקוה םא
 .הבוח תעונת הנמב תויהל הכירצ תוכז תעונת השקוה םא ,ךפהלו
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 תוכז הבוח תעונת
 ורפסמש הדשל תוכז תעונתו הבוח-ח הדשב דלקוה ורפסמש ןובשחל הבוח תעונת תרצוי ,הלופכ העונת
 .תוכזו הבוח םיווש ויהי ומשריש םימוכסה ,תוכז-ח הדשב דלקוה

 חוקל תינובשח
 םוכסה לע חוקלה ןובשח תבוחל העונת תרצוי .תואקסע מ"עמ תוללוכה תולועפב תלפטמ ,תבכרומ העונת
 %-ה יפ לע ,מ"עמה םוכס תא תבשחמ "הלופכ תולקב" .תואקסע מ"עמ ןובשחו הסנכה ןובשח תוכזל ,ללוכה
 .תכרעמה יטרפב רדגומה

 שי ,יוכיז תינובשחב .תינובשחה לש וטורבה וא )מ"עמ ינפל( וטנה ימוכס יפ לע העונתה תא טולקל ןתינ
 לע םוכסה םושיר ינפל >ףקמ<- לע שיקהל שי( סונימב יוכיזה םוכס תא שיקהלו הז העונת גוסב שמתשהל
 ).ילילש רפסמ לבקתיש תנמ

 םשרנה םוכסה( ףסונ םוכס הדשב0 םושרל וא3 ? העונת גוסב שמתשהל ןתינ מ"עממ תורוטפ תוסנכהל
 .)מ"עמה תוכזל

 קפס תינובשח
 ןובשח תוכזל העונת תרצוי .םיסכנל תומושתו תומושת מ"עמ תוללוכה תולועפב תלפטמ ,תבכרומ העונת
 רפסמ תא ןקתל שי םיסכנ תיינקב .תומושת מ"עמ ןובשחו תואצוה ןובשח תבוחל ,ללוכה םוכסה לע קפסה
-ה יפ לע ,מ"עמה םוכס תא תבשחמ "הלופכ תולקב" .םיסכנל תומושת מ"עמ ןובשחל תומושת מ"עמ ןובשח
 .תכרעמה יטרפב רדגומה %

 שי ,קפסמ יוכיז תינובשחב .תינובשחה לש וטורבה וא )מ"עמ ינפל( וטנה ימוכס יפ לע העונתה תא טולקל ןתינ
 תנמ לע םוכסה םושיר ינפל- לע שיקהל שי( סונימב יוכיזה םוכס תא שיקהלו הז העונת גוסב שמתשהל
 ).ילילש רפסמ לבקתיש

 חוקלמ םולשת
 ןובשח תוכזל העונת תרצוי .תוחוקל י"ע רוקמב הסנכה סמ יוכינ תוללוכה תולועפב תלפטמ ,תבכרומ העונת
 "הלופכ תולקב" .תוחוקל י"ע רוקמב יוכינ .ה.מ ןובשחו הפוק ןובשח תבוחל ,ללוכה םוכסה לע חוקלה
 תא בשחלו חוקלל יוכיזה םוכס תא םלגל ןתינ .תכרעמה יטרפב רדגומה יפ לע ,יוכינה םוכס תא תבשחמ
 .דבלב לעופב םלושש םוכסה פ"ע תיטמוטוא יוכינה

 קפסל םולשת
 תבוחל העונת תרצוי .םיקפסל םימולשתמ רוקמב הסנכה סמ יוכינ תוללוכה תולועפב תלפטמ ,תבכרומ העונת
 "הלופכ תולקב" .םיקפסמ רוקמב יוכינ .ה.מ ןובשחו קנבה ןובשח תוכזל ,ללוכה םוכסה לע קפסה ןובשח
 יוכינה תא בשחלו קפסל בויחה םוכס תא םלגל ןתינ ,קפסה סיטרכב רדגומה יפ לע ,יוכינה םוכס תא תבשחמ
 .דבלב לעופב םלושש םוכסה םושיר י"ע תיטמוטוא

 תוכז החיתפ תרתי הבוח החיתפ תרתי
 ןפוא .םיסיטרכב תועיפומה תועונת תורצוי ןניא ,םיסיטרכה לש החיתפה תורתי ינומ תא תונכדעמה תועונת
 לש תודשה תא ולא תועונתב שיקהל ךרוצ ןיאש אלא תוליגר תוכזו הבוח תועונת תטילקל המוד הטילקה
 .םיטרפו ןוימ דוק ,אתכמסא

 תוכז ןובשח ,הבוח ןובשח
 תינכותה .תוכזה ןובשח רפסמ תא וירחאלו הבוחה ןובשח רפסמ תא שיקהל שי ,העונתה גוס תשקה רחאל
 .םשרי אל רפסמהו ףוצפצ עמשי םייק אל רפסמה םא ,תונובשחה סקדניאב םייק דלקוהש רפסמה םא תקדוב
 >+< לע השקה י"ע הרושל הרושמ ןובשח קיתעהל ןתינ

 ףסונ ןובשח
 יוכינ ןובשח ,תינובשחב תואקסע מ"עמ ןובשח :המגודל ,תבכרומ הדוקפב ישילשה ןובשחה אוה ףסונ ןובשח
 תורדגהה יפ לעו העונתה גוסל םאתהב ףסונ ןובשח הדש תא תיטמוטוא תאלממ הנכתה .'וכו הלבקב רוקמב
 :המגודל .ותוא ןקתל שי םיתעל ,ףסונה ןובשחה תא רשאל שי ללכ ךרדב .םיעובקה תונובשחה תלבטב
 הדשב תומושת מ"עמ ןובשח תא הגיצמ הנכתה ,קפס תינובשח "5" העונת גוסב םישמתשמ עובק דויצ תיינקב
 .םיסכנל תומושת מ"עמ ןובשח רפסמ תא ומוקמב םושרל שי .ףסונ-ןח

 םוכסב םושרל אלא םייוכינה ןובשח רפסמ תא קוחמל ןיא ,רוקמב יוכינ אלל הלבק וא םולשת עצבתמ רשאכ
0
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 ןובשח רפסמ רותיא
 :םיכרד יתשב ןובשח רפסמ רתאל ןתינ

 ןופלא .א
 תא דילקהל שי .ןובשחה הדש םשל גלדת הנכתה ,ENTER דילקהלו קיר ןובשחה רפסמ הדש תא ריאשהל שי

 ףדפדל ןתינ .ודלקוהש תויתואל רתויב בורקה סיטרכה תא ףולשת הנכתהו סיטרכה לש תונושארה תויתואה
.םיצחה ישקמ תרזעב םיסיטרכב

 תונובשח סקדניא .ב
 סקדניאב סיטרכ רותיא .תונובשח סקדניא ןולח חתפי ,קוריה ץחה םע רותפכה לע ץוחלל ואF2 לע שיקהל שי

 תא םייסל שי ,סיטרכה תא םיאצומ רשאכ .תונובשחה סקדניא לע קרפב ראותמה יפכ השענ תונובשחה
 .יוצרה סיטרכה לע הלופכ הקלקה ואESC שקמ ח"ע תונובשחה סקדניא םע הדובעה

 שדח ןובשח תחיתפ
 שיקהל שי שדח ןובשח חותפל תנמ לעF2(. לע השקה( תונובשחה סקדניאל הסינכ י"ע ןובשח חותפל ןתינ
 יטרפ תא ןכדעל םג ןתינ .)תונובשח סקדניא תמקה האר( םישורדה םיטרפה לכ תא שיקהלוInsert לע
Enter. ב ןובשחה תריחב י"ע תונובשחה סקדניא ךרד ןובשחה

 ךרע ךיראת ,עוציב ךיראת
 ,קשה םושיר ךיראת ,תינובשחה תקפה ךיראת :המגודל .תיאנובשחה הלועפה עוציב ךיראת- עוציב ךיראת
 םולשת דעומ :המגודל .לעופב ףסכה תעונת עצבתת וב ךיראתה- ךרע ךיראת .'וכו הלבקה ךיראת
 .'וכו קשה ןועריפ דעומ ,תינובשחה

 תרירב ןכמ רחאל ,תכרעמה ךיראת איה םושירה תליחתב עוציבה ךיראת םושירל תגצומה לדחמה תרירב
 תא ןקתל ואEnter לע השקה י"ע ךיראתה תא רשאל ןתינ .תמדוקה הרושב םשרנש ךיראתה איה לדחמה
 .םשרי אל ךיראתהו ףוצפצ עמשי ,יוגש ךיראתהו הדימב .ךיראתה תויקוח תא תקדוב הלופכ תולקב .ךיראתה

 המשרנ םא .תמדוקה הרושה ךיראת וא תכרעמה ךיראת ללכ ךרדב איה ךרעה ךיראתל לדחמה תרירב
 .קפסה וא חוקלה לש יארשאה יאנתל םאתהב ךרעה ךיראת בשוחי תינובשח

 אתכמסא
 .תותכמסא יתש תללוכ ןמויה תדוקפ
 רפסמ ,תמשרנה תינובשחה רפסמ- חוודמה ךמסמה לש אתכמסאה םושירל תשמשמ הנושארה אתכמסאה
 םהיפל הנמזהה וא חולשמה תדועת רפסמ- ןוגכ תפסונ היצמרופניאכ תשמשמ היינשה אתכמסאה .'וכו קשה
 שומישה תא לטבל וא שמתשהל תנמ לע .'וכו קשה םלשמ הדובע קפסה תינובשח רפסמ ,תינובשחה הקפוה
 .תודש תליענ ךשמהב האר- הדשה תליענ תא לטבל וא לוענל שי אתכמסא הדשב

 תועונתל ןוימ ידוק
 יגוס יפל תועונתה ןוימל תדעוימ תוצובקל הקולחה .תונוש תוצובקל תועונתה תא גווסל םירשפאמ ןוימה ידוק
 וא םיפינס ,תוקלחמל תוסנכהו תואצוה גוויסל שמשל הלוכי תוצובקל הקולחה :המגודל .'דכו תואצוה תוסנכה
 .חוור זכרמ לכל ריחמת תוח"וד תקפה ךרוצל שמשל ךכו םינוש םיטקיורפ

 .תוצובק99 דע הלבטב רידגהל ןתינ .תועונתל ןוימ ידוק תלבט תא חתפתF2 לע השקה

 ןכדעלו תשקובמה הרושל םיצחה תרזעב רובעל שי םיפסונ םידוק ףיסוהל וא הלבטה תא ןכדעל תנמ לע
 הקלקה ואENTER שקמ לע השקה י"ע הלבטהמ רוחבל ןתינ .יוצרה רואתה תא הנוילעה טסקטה תרושב
.שקובמה דוקה לע אצמינ ןמסה רשאכ הלופכ

.שקובמה

 םיטרפ
 .העונתה תא טרפמה והשלכ ללמ םה םיטרפה
 ישפוח ללמ םושרל ןתינ .םיסיטרכ חותינו קנב תומאתהב ןכו תוח"וד תקפה תעב הז הדשב שומיש תושעל ןתינ
 הריחבF2. לע שיקהל שי הלבטה ךותמ רוחבל תנמ לע ,םיחיכש םיטרפ תלבט ךותמ ללמה תא רוחבל וא
 .>+< לע השקה י"ע הרושל הרושמ םיטרפ קיתעהל ןתינ .תועונתל ןוימה ידוקב ומכ םילעופ ןוכדעו

 םוכס
 .העונתה גוס הנבמל םאתהב תיטמוטוא םוכסה תא לצפת תינכותה ,תוכז וא הבוח- דחא םוכס קר שיקהל שי
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 וא הבוח םוכס הדשל עיגי ןמסה )תוכז החיתפ תרתי ,הבוח החיתפ תרתי ,תוכז ,הבוח( תוידדצ דח תועונתב
 גוס לוציפ יפ לע אבה םוכסה תא אלמת תכרעמה םימוכסהמ דחא שיקהל ןתינ תוידצ וד תועונתב .דבלב תוכז

 םימוכסה תא ןקתל ןתינ ,םימוכס השולש םנשי תובכרומ תועונתבEnter. י"ע םוכסה תא רשאל ןתינ .העונתה
 .תוכזה ימוכסל וותשי העונתב הבוחה ימוכסש דבלבו ,הנכתה הבשיח םתוא

 ןתינ10% קפסל רדגומה רוקמב יוכינ זוחאו םלושמה בוחה םוכס ,קפסל םולשת "7" העונת גוסב :המגודל
 עצוב אלו הדימב .רוקמב יוכינ תוכזלו קנבה תוכזל םוכס בשחת הנכתה ,הבוח םוכסב םוכסה תא שיקהל
.םאתהב קנבה תוכזל םוכסה תא ןכדעת תכרעמה0 ל יוכינה םוכס תא ןקתל ןתינ ,יוכינ לעופב

 זוחא
- "7" ו חוקלמ םולשת-"6" העונת גוסב .העונתה גוסל םאתהב ,תבכרומ העונתב רוקמב יוכינה וא מ"עמה
 םוכסה ,הכונש זוחאה תא תונשל ןתינ ,קפסל וא הרבחל רדגומה יוכינה % תיטמוטוא עיפומ קפסל םולשת
 תינובשח "5" ,חוקלל תינובשח- "4" העונת גוסב .םאתהב ןכדועי זוחאהו םוכסה תא תונשל וא םאתהב בשוחי

 שי מ"עממ הרוטפ תינובשחל .יוניש תורשפא אלל תכרעמה יטרפב רדגוהש יפכ מ"עמה % עיפומ קפסמ
0 דילקהלו מ"עמה םוכסל עיגהל וא תוכז-הבוח "3" העונת גוסב שמתשהל

 םירעש ןוכדע
 ,ךרע ךיראת הדשבו ךיראת הדשבF2 ץוחלל ןתינ .ךיראת הדשבF2 תציחל י"ע םירעשה תלבט תא ןכדעל ןתינ
 עצבתמ העונתה ךורעיש .ךרע ךיראתכ העונתב עיפומה ךיראתה ןוכדעל םירעשה תלבט חתפית הרקימ לכב
ח"טמ ירעש/תינכתה תואלבט ןוכדע קרפב ח"טמ לוהינו םיכורעש לע דוע ארק( .ךרעה ךיראת יפ לע

 תודש תליענ
.לדחמ יכרע תעיבקו תודש תליענ י"ע הדלקה תולועפב ךוסחל ןתינ

 )המגודה ךרוצל( וקפוה םלוכ ,קנבה תוכזל םימשרנ םיקשה לכ ,םיקש ינותנ שיקהל ךנוצרב םא :המגודל
2003 ראורבפל05 ךיראתב םנועריפו2003 ראוניב01 ךיראתב
 תודשב לדחמ יכרע םושיר י"ע םמצע לע םירזוחה םיטרפה תא תיטמוטוא םושרל הנכותל רידגהל שי

 וא הליענה תא ררחשל ןתינ .בר הדלקה ןמז תכסוח וז הדובע תרוצ .תיטמוטוא ומשרי ולא םיטרפ .םימיאתמה
.הנמה לע הדובע ידכ ךות םירחא םינותנ תפסונ םעפ לוענל

 תיגול הקידב
 תכרעמה .םיסיטרכה יגוס יפ לע תכרענ הקידבה .תובכרומ תועונת םושירב תכרעמה לש הרקב תרשפאמ
 וא הסנכה ןובשח תויהל העונתה גוס יפ לע רומא וב םוקמב קפס וא חוקל אוהש ןובשח לש םושיר תמסוח
 .האצוה

 גוסב הסנכה ן-ח םוקמב האצוה ן-ח תועטב תמשר םא ,רמולכ ,קפס/חוקל ןובשח קרו ךא תמסוח תכרעמה
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 .םוסחת אל תכרעמה ,חוקלל תינובשח "4" העונת

 תוכז-הבוח ןוזיא
 לכב .תנזואמ אל העונת םושרל היהי ןתינ אל ז/ח ןוזיא רידגנ םא .תוכז הבוח "3" העונת גוסל קרו ךא סחייתמ
 .תנזואמ היהת האולמב הנמה הרקימ

F3. םייניב יבושיח לגרס
 םע .הנמב ףודפד לש בצמב םיאצמנ רשאכF3 שקמ לע השקה י"ע הנמה ןמ קלחל םייניב םוכיס לבקל ןתינ
 :בשחל ןתינ לגרסה תכפוה

.תונובשחה לכל לכל םייניב ימוכיס .א
 וילא ףדפדל שי ,עודי וניא הרושה רפסמ םאב .םייניבה םוכיס תא םיצור הרוש הזיא דע הרוש הזיאמ ןייצל שי

 .לגרסל תיטמוטוא הרושה רפסמ רבעוי ךכ .םייניבה יבושיח לגרסל הסינכה ינפל

 .דדוב סיטרכל םייניב ימוכיס .ב
 דע הרוש הזיאמ ןייצל ,יוצרה סיטרכה רפסמ תא דילקהל שי דדוב סיטרכל םייניב ימוכיס קודבל םיצור רשאכ
 תא הגיצמ הנכתה .)הנמה לכ לע בושיח דדוב סיטרכל םיעצבמ כ"דב( .בושיחה תא עצבל שי הרוש הזיא
 .ןוכדעה רחאל סיטרכל היהתש השדחה הרתיה תאו תיחכונה סיטרכה תרתי תא ,סיטרכל תועונתה ימוכיס
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 תידימ תועונת תקרזה
 הטילק ןמוי תקפהל דע םיסיטרכה תא תנכדעמ אל ןמוי תודוקפ תטילק ךרד ןמוי תודוקפ תשקה רומאכ
 תא שיקהל שי םיסיטרכה תורתי תא תידיימ ןכדעתש הדוקפ טולקל ךנוצרב םא .דחיב הנמה לכ תטילקו

 איהו םייטנוולרה םיסיטרכה תא הנכדע איה השקוה הדוקפהש עגרב .תידיימ תועונת תקרזה ךרד הדוקפה
 .יונישל תנתינ הניא

 ןובשחה יסיטרכ תא תידיימ תנכדעמ הדוקפה ,)העונת = הדוקפ( תחא הדוקפ םעפ לכב םיטלוק הז ךסמב
 םיסיטרכה ןוכדע םלוא ,לבוקמכ קויתו דועית ךרוצל הנמה ספדות תועונת ןמוי תקפהב .הנמל תפרטצמו

 .)הליגר ןמוי תודוקפ תטילקמ לידבהל( תועונתה ןמוי תקפהל רשק ילב תידיימ עצבתמ
 תועונתו )תוכז וא הבוח( "2" ו "1" גוסמ תועונת תקרזהב תולקל ןתינ אל ,ןכל תנזואמ תויהל תבייח הדוקפ לכ
.)החיתפ תורתי( "9" וא "8" גוסמ

 וטורבה םוכס תא םוכס הדשב דילקהל שי ,)רוקמב יוכינ וא מעמ תללוכה( תבכרומ העונת םיטלוק רשאכ
 .מעמה םוכס תא דילקהל שי ףסונ םוכס הדשב .)יוכינה וא מ'עמה ללוכ(
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 .תועובק ןמוי תודוקפ ןוכדע
 תלהנהב ושדחב שדוח ידמ תועצבתמה תועובק תולועפל תונולבש רוציל הנה תועובקה ןמויה תודוקפ תרטמ
.םידבועה לש תרוכשמ תודוקפ- אמגודל .תונובשחה

 ךסמ .רושיא רותפכ לע ץוחללו ,תועובקה תוארוהה תלטב הרידגהל שי ,העובק )הדוקפ( הארוה רוציל תנמ לע
.תוליגרה ןמויה תודוקפ לש טלקה ךסמל ההז ונה תועובקה תוארוהה לש טלקה

 רשאכ .עגר לכב הילא תשגל ןתינו קסידה לע הדוקפה תרמשנ ,תועובקה תוארוהה תדלקה םויס רחאל
 תוארוה קתעה שקמ לע הציחל ידי לע ןמויה תדוקפב העובק הארוה בלשל ןתינ ,תוליגר ןמוי תודוקפ םידילקמ
 ונא התוא הדוקפל רחבנב תועובקה תוארוהה תא ארקת הנכתה .)לאמשמ ינשה( םילכה לגרסב תועובק
.םידילקמ

 יכיראת ,יחכונה שדוחל עוציבה יכיראת תא הנשמ הנכתה תיחכונה הדוקפל תורומש תועונת םיארוק רשאכ
.תירוקמה הדוקפב עוציבה יכיראת ןיבו םהיניב היהש שרפהב םינתשמ ךרעה

.יחכונה רעשה יפ לע ךרעושת העונתה ,חטמב םימוכס הליכמ תמיוסמ העונת םאב

 תינובשח ,אמגודל .תויטרדנטס אל ןמוי תודוקפ לש רגאמ תורומשה תועונתה תרזעב םג תונבל ןתינ ,ןורקיעכ
 .'דכו האצוה וא הסנכה תונובשח רפסמ םע
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 תועונתה ןוכדעו הטילק ןמוי תספדה

 תודוקפה .תונמה ןוכדעו הטילק ןמוי תקפהל דע ןובשחה יסיטרכב תונכדעתמ אל ושקוהש ןמויה תודוקפ
 .ןתטילקל דע ינמז ץבוקב תורגאנ ושקוהש

םיאבה םיכלהמה תא עצבל שי תועונתה ןוכדע ךרוצל

תושקומ תועונתל הטילק ןמוי תספדה .א
תויטמוטוא תועונתל הטילק ןמוי תספדה .ב
תועונתה ןוכדע .ג

 תושקומ תועונתל הטילק ןמוי
 הריחב .ודלקוהש םינותנה תטילקל אתכמסא הווהמ הטילקה ןמוי .ושקוהש תועונתל הטילק ןמוי תספדה
 ןכדעל ךנוצרב תונמ ולא םושרל שי וב ןולח חתפת וז היצפואב
 :ןמויה תספדה ןפוא תא רוחבל שי

 דרפינ ףדב הנמ לכ תספדה
 םכסמה ח"ודה .הטילקה תא םכסמה ףד ספדוי ףסונב ,דרפינ ףד לע תחא לכ ספדות תונמ המכ תוטלקנ םא
 .תחא הנמ קר תטלקנ םא םג הרקימ לכב ספדומ
 תונמה לכ לש הפיצר הספדה
 .ךשמהב ספדוי םכסמה ח"ודה ,ףצרב היינשה ירחא תחא וספדוי תונמ לכ

 תויטמוטוא תועונתל הטילק ןמוי
 תונובשחה תלהנה תועונת לש תיטמוטוא הרבעה תרדגומ םא םג .תויטמוטואה תועונתל הטילק ןמוי תספדה
 .קוחל םאתהב תועונת ןמוי תקפה ךרוצל תאזו תויטמוטואה ןמויה תודוקפל ינמז ץבוק רצונ
 לש ןוכדעה ,תויטמוטואה תועונתל םגו תושקומה תועונתל םג ןמוי סיפדהל שי השקוהש הנמ טולקל תנמ לע
 .תיטמוטואה הנמה תטילק אלל תושקומ תועונת לש הנמ טולקל ןתינ אל .ליבקמב עצבתמ תונמה יתש
 הטילקה ןמוי לש ףסונ קתועב ךרוצ שי םא .הנמה תטילק םע דבלב תחא םעפ הנמ לכ יבגל קפומ הטילק ןמוי
 .)תוח"ודב קסועה קרפב האר( םיפסונ תוח"וד טירפת ךרד יגולונורכ תועונת ןמוי קיפהל ןתינ

 תועונתה ןוכדע ךלהמ
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 עצבתי אל ,רומאכ .ינמזה ץבוקה קחמינ ןכמ רחאלו ןובשחה יסיטרכ ןוכדע עצבתמ תועונתה ןוכדע ךלהמב
 .תונמה ןכל םדוק וספדוה ןכ םא אלא ןוכדע

 דואמ ץלמומ .ןוכדעה עוציב תעב קחמנה דרפינ ץבוקב תורמשנ רומאכ תונמה תועונתה יצבוקל יוביג עוציב
 .תועונתה יצבוקל יוביג עצבל

 םילוכי ולא םיצבק .ןוכדעה ךלהמב טקסידל תועונתה יצבוק וקתעוי ,ןוכדעה ךלהמב יוביג עוציב םינמסמ םא
 :תורטמ יתשל שמשל

 .טקסידה ךותמ תועונתה ינותנ תא רזחשל היהי ןתינ םינותנב הלקת לש הרקמב .א
 םג תונמה תא טולקל יוביגה תועצמאב ןתינ )ח"ור לצאו דרשמב ,תיבבו דרשמב( ,םירתא ינשב םידבוע םא .ב
תוינכות ךרד ,רחאה בשחמב
 המגודל ,רתא לכל תונמ לש הנוש ףצר עובקל ץלמומ .םיימעפ תועונתה תא שיקהל ךרוצ ןיא ךכ .תורש
 וז הדובע תטיש4000 דע300 תונמ לע ודבעי ח"ור לצאו2000 דע1000? םוחתב תונמ לע ודבעי דרשמב
 .םינותנה תא דילקה ימ תעדל רשפאו תונמה ירפסמב "תויושגנתה" ענמית

ןוכדע ח"וד תספדה
 .וטלקנש תונמה ינותנ לש םוכיס סיפדמ ןוכדע ח"וד

 םישובישל םורגל םילולע יהשלכ הלקת וא ילמשח חתמ תליפנ ,שיגר ךילהת אוה תועונתה ןוכדע :הרהזא
 ןפוא םושב .םינותנל ייוביג עצבל שי ןוכדעה עוציב ינפל ,ןכל ,השקוהש הנמב קר אלו םינותנה לכב םירומח
 .יוביג עוציב ינפל תועונת ןוכדע עצבל ןיא
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 םיינזאמ תוח"וד תקפה

 לכ- 'וכו .מ.ע ,ןופלט ,תבותכ( סיטרכה יטרפו םיסיטרכה תורתי תא םיגיצמה תוח"וד ולא םיינזאמה תוח"ודה
 .)ןובשחה סיטרכ תחיתפ תעב ושקוהש םיטרפה
 תמישר תגצומ םיינזאמ תוח"וד היצפואב םירחוב רשאכ .תוח"וד ללוחמ תרוצב םייונב םיינזאמה תוח"ודה
 .תע לכב םתונשל ןתינ ךא ,םילבוקמ תוח"וד ולא ,םימייק תוח"וד

.חודה הנבמ תרדגה

 רידגהל םיצור ותוא חודה רשאכ םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע ץוחלל שי ח"וד רידגהל/תונשל תנמ לע
.ןמוסמ

.חודו חוד לכל רידגהל שי רשא םינותנה

 ח"וד םש
 שקובמה םשה תא םושרל שי

 ח"ודה ןוימ
 ח"ודה ןוימל תויורשפא עברא ןנשי

 ךותב םיסיטרכה תעפוה רדס .תינכותה תואלבט ןוכדעב ורדגוהש תורתוכה יפל ןוימ- םיסיטרכה תורתוכ .א
 ח"ודה ףוסבו םוכיס ךרעיי הצובק לכ םויסב .םיסיטרכה ירפסמ לש הלוע ירפסמ רדס יפל אוה הצובק לכ
 .תוצובקה לכ םוכיס
 הלוע ירפסמ רדס יפל עצבתמ הצובק לכ ךותב םיסיטרכ ןוימ .ןזאמה תוצובק יפל ןוימ- תוצובקה תורתוכ .ב
 .תוצובקה לכ םוכיס ח"ודה ףוסבו םוכיס ךרעיי הצובק לכ םויסב .םיסיטרכה ירפסמ לש
 ופתתשהש םיסיטרכה לכ לש םוכיס ךרעיי ח"ודה ףוסב םיסיטרכה תומש ב-א רדס יפל ןוימ- יתבאפלא .ג
 .ח"ודב
 .תוצובקל תוסחייתה אלל םיסיטרכה ירפסמ לש הלוע ירפסמ רדס יפל םיסיטרכה תספדה- ןוימ אלל .ד
 .ח"ודב ופתתשהש םיסיטרכה לכ לש םוכיס ךרעיי ח"ודה ףוסב

 ח"ודה גוס תרדגה
 וא םיינזאמ םיסיטרכ םה הצובקב םיללכנה םיסיטרכה םא עבקינ םיסיטרכ תצובקל תרתוכו ןזאמ דוק לכל
 .דספהו חוור יסיטרכ
 :הז גוויס יפ לע םיסיטרכהמ קלח ח"ודב לולכל ןתינ

 'וכו ,סקדניא ,ןחוב ןזאמל םיאתמ- םיסיטרכה ללכ .א
 ןזאמל םיאתמ- דבלב םיינזאמ םיסיטרכ .ב
 .דספהו חוור ח"ודל םיאתמ- ה"ור יסיטרכ .ג
 .ח"ודה תקפה תצאהל םג תמרות הרדגהה
 הגצהה תמר תרדגה
 תוצובקל םימוכיס + ח"ודב םיללכנה םיסיטרכה לכ טורפ- טרופמ ח"וד .א
 הצובק לכל םוכיס אלא םיסיטרכה לש טורפ ןיא- דבלב זוכירב ח"וד .ב
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 תורתי יפל ח"ודב ועיפויש םיסיטרכה תלבגה
 .ספא םתרתיש םיסיטרכו םיליעפ אל םיסיטרכמ םלעתהל רשפאמ

 .םהיתורתיל רשק ילב ח"ודב םיעיפומה םיסיטרכה לכ תגצה .א
 .שקובמה םיכיראתה חווטב תועונת םהל ומשרנש םיסיטרכ קרו ךא וגצוי- דבלב םיליעפ םיסיטרכ תגצה .ב
.0 הניא תרתיש םיסיטרכ קר וגצוי- דבלב הרתי ילעב םיסיטרכ תגצה .ג

תועונת/תורתיל ןחוב ןזאמ
.תוחודה תקפהל היוצרה ךרדה יהוז .םיסיטרכה ינומב ורבטצהש תורתיה תא גיצמ תורתי ןחוב ןזאמ
 תנמ לע הדעונ וז תורשפא .שדחמ ויתורתי תא בשחמו סיטרכה תועונת תא שדחמ ארוק .תועונת ןחוב ןזאמ
 םאב יכ בל םישל שי .םיוסמ םיכיראת חווט ידי לע םוחתל וננוצרב רשא תורתי גיצמה חוד תריצי רשפאל
.תועונתה יכיראת חווט לכ תא הסכי רשא הספדהל םיכיראת חווט עובקל שי ,וז תורשפאב םירחוב

 .ח"ודה ספדוי הב עבטמה תרדגה
 הרתיב םיקסועה םירוטה וללכי ח"ודה ןונכיתב םא וספדוי ח"טמ ימוכס .ץוח עבטמל ךרעושמ ח"וד לבקל ןתינ
 תביתב וגצוי תכרעמב םירדגומה תועבטמה( .חודה גצוי הב עבטמה תא רוחבל שי .)ךשמהב האר( .ח"טמב
.עבטמה הדשל הדומצה הלילגה

 .הספדהה תרוש ןונכית

 חודה רשאכ םילכה לגרסב יעצמאה רותפכה לע ץוחלל שי ח"ודה תרוש לש הנבמ רידגהל/תונשל תנמ לע
.ןמוסמ רידגהל םיצור ותוא

 לש ןוילעה קלחב .וספדויש םירוטה ןונכת עצבתמ וב ךסמ עיפומ,חודה תרוש הנבמ ןונכתל םיסנכנ רשאכ
 תגצומ ךסמה ראשב .)יזיפ לדוגו םוקימ ,הדשה םש( ןנכותמה ח"ודה תרוצ תא גיצמה לגרס עיפומ ךסמה
 :םיקלח השולשמ תבכרומה הלבט

 ןומיסה הדש דיל עיפוי ,םייוסמ הדש םינמסמו הדימב .הדשה ןומיס לוטיב/ןומיס רשפאמה ןומיס הדש .א
.ולש הריחבה רדס יפל הדשל ןתינ הז רפסמ .חודב הדשה םוקימ
 ח"ודה תמקהב הריחבל תודשה תמישר .ב
 .םיוותב הדשה בחור .ג

 רוט תפסוה
 ורפסמ עיפוי הדשה םשל ךומסה רוטב ,שקובמה הדשה לש הביתה ןומיס י"ע תעצבתמ ח"ודל רוט תפסוה
 )רתויב ילאמשה רוטל( .ח"ודה ףוסל ףרטצמ דימת רוטה .רוטה גצוי ןוילעה לגרסבו הדשה לש ירודיסה
 רוחבל ,ול םימדוקה םירוטה תא לכ םדוק לטבל שי )רתויב ינמי רוט( ח"ודה תליחתל רוט סינכהל תנמ לע
 .רדסה יפ לע םישקובמה םירוטה תא שדחמ רוחבל ןכמ רחאלו שקובמה רוטב

 רוט לוטיב
 םלעיי רוטה קחמי רוטה לש ירודיסה רפסמה .ןומיסה תביתמ ןומיסה תא תוקנל עיגהל שי רוט לטבל תנמ לע
.םאתהב ומצמוצי וירחאלש םירוטה לש םיירודיסה םירפסמה .הנימי וזוזי וירחאש םירוטהו לגרסהמ

 רוט בחור תעיבק
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 רוט בחור םוצמצ .רוטה בחור םוצמצ י"ע םירוט רתוי סינכהל ןתינ םלוא ,םיות132 מ בחר ח"וד ןנכתל ןתינ אל
.ליעפ רוטכ ןמוס רשא רוט לש בחור קר תונשל ןתינ .רוטל דומצה הילילגה לגרס לע הציחל י"ע עצבתמ

.םיסיטרכ תורתוכ ןוכדע
 ידי לע וא םילכה לגרסב ילאמשה רותפכה לע הציחל ידי לע תישענ םיסיטרכה תורתוכ תרדגהל הסינכה
.הצובק דע/הצובקמ תודשב רזעה ןולח לע הציחל

 ח"וד תקפה

.תספדמה וא ךסמה רותפכ לע הציחל ידי לע תישענ
 ח"ודה ןונכתב תויולת ח"ודה תספדה תולבגמ

 ח"ודב וללכיש םיסיטרכה תלבגה
 תלבקל .תורתוכ יפל ח"ודה תא ליבגהל היהי ןתינ- ןזאמ תוצובק וא ,תורתוכ יפל עבקינ ח"ודה ןוימ םא
. )ח"ודה ןונכתל םאתהב( ןזאמ תוצובק וא תורתוכה תמישר
 דע הצובקמ ,סיטרכ דע סיטרכמ ח"ודה תקפה תא ליבגהל ןתינ ןוימ אלל וא ב-א יפל עבקינ ח"ודה ןוימ םא
 .שקובמה ןותנה רותיאל יטנוולר ןולח חתפת רזעה ןולח לע הציחל .ןויפא יפל ןכו הצובק

.םיסיטרכ תוצובק וא ןזאמ תוצובק יפל ןייוממה חוד םיקיפמ רשאכ
 תצובקש פלוא טרופמ חוד סיפדהל םיצור ,םימעפל .חודה הנבמ תרדגה ןמזב עבקנ חודה טורפ ,רומאכ
 שי ,הצובק דע/הצובקמ תודשב רזעה ןולח רותפכ לע ץוחלל שי הזכ הרקמב .זוכירב ספדות לשמל תוחוקלה
 הלופכ הציחל וא ]F2[ שקמ לע ץוחללו זוכירב סיפדהל םיצורש הצופקה תא חתפיש תוצובקה ןולחב ריאהל
 הציחל .זוכירב ספדות וז הצובקש ןמיס ,תיבכוכ עיפות הצובקה רפסמ דיל .רבכעה לש ינמיה רותפכה לע
.תיבככוכה תא לטבת תפסונ

 םיכיראת תלבגה
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-שדוח דע שדוחמ קר ח"ודה תקפה תא ליבגהל ןתינ תורתיל ןחוב ןזאמ תקפה עבקינ ח"ודה ןונכתב םא
 .עוציב יכיראתל איה תוסחייתההשכ
 ךיראת דע ךיראת ח"ודה תקפה תא ליבגהל היהי ןתינ תועונתל ןחוב ןזאמ תקפה עבקינ ח"ודה ןונכתב םא
.ךרע יכיראתו עוציב יכיראתל איה תוסחייתהה- )קיודמ םוי יפל(

 ךיראתל םינוכנ ח"טמ ירעש
 ח"טמ תורתי .ח"ודה ןונכתב רדגוהש עבטמל עצבתמ ךורעישה .תורתיה וכרעושי הז ךיראתב רעשה יפ לע
 .ח"טמ תורתי םיללוכה תודשה ובלוש ח"ודה תורוש ןונכתב םא ועיפוי
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 תניוממ תונובשח תסטרכ תספדה

 :תויורשפא שולש עיצמ תסטרכה תספדה תינכתב ןוילעה לגרסה

.ךשמהב ךכ לע- תניוממ תסטרכ תספדה.1

 דחאל ךרוצ שי .דחא סיטרככ םסיפדהלו םיסיטרכ רפסמ דחאל הלוכי וז תורשפא .םיסיטרכ דוחיא.2
 סיטרכ דחאל ךרוצ שי רשאכ וא ,קפס סיטרכו חוקל סיטרכ םימייק םיוסמ חוקלל רשאכ םיסיטרכ
 קר ,הליגר תסטרכ תספדה תטישל ההז דחואמה סיטרכה תספדה תטיש .תוינמ לעב סיטרכו תרוכשמ
.םיסיטרכ רפסמכ אלו דחא סיטרככ גצומ טלפהש

.תספדמב ןהו ךסמה לע ןה וגצויש סיטרכה תודש לש הרדגה רשפאמ- סיטרכה הנבמ תרדגה.3

.סיטרכה הנבמ תרדגה

 תא רוחבל שי .תספדמב ספדומה סיטרכו ךסמה לע גצומה סיטרכ רובע הנוש סיטרכ הנבמ רידגהל ןתינ
 םיצורו ,ךסמה תרוצת תא םירידגמ םאב .תספדמ/ךסמ תרוצת תורשפאה ןומיס ידי לע המיאתמה הרדגהה
 תרוצת קתעה רותפכ לע הציחל ידי לע הספדהה תרוצת תא קיתעהל ןתינ ,ההז היהת תספדמה תרוצתש
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.תספדמ/ךסמ

 ).ילוכו ח'טמב תסטרכ ,םילקשב תסטרכ- אמגודל( .הירפסב ןרמשלו תוסטרכ לש םינבמ רפסמ רידגהל ןתינ
.היירפסה ןמ הז הנבמ ףולשל ןתינ ,םיוסמ הנבמב תסטרכ סיפדהל םיצור רשאכ

 לכ לש ובחור תא עובקל ןתינ .סיפדהל וננוצרבש תודשל ןומיסה לוטיב/ןומיס ידי לע השענ סיטרכה הנבמ
 תודשה לכ תגצהל םוקמ היהי אל זאש ןוויכמ חודל ידמ לודג בחור עובקל אל בל םישל שי .םיוותב הדש
.הספדהה ןמזב עטקיהל לולע ןקלחו

.תסטרכה תספדה

.םיאבה םינותנה תא ןייצל שי תסטרכה תא גיצהל תנמ לע

.סיטרכ דע- סיטרכמ.1
.סיפדהל וננוצרבש םיסיטרכה חווט תא ןייצמ

.הצובק דע- הצובקמ.2
 עצבל םיצור רשאכ הבושח וז היצפוא .סיפדהל וננוצרבש םיסיטרכה לע ףסונ ךותיח עצבל רשפאמ
 סיטרכ לעב ונה םיוסמ חוקל :אמגודל .םרפסמב םיפוצר םניא רשא םיסיטרכ רפסמל םיסיטרכ דוחיא
 ןזאמ תצובקל םתוא ךיישנ ,ולאה םיסיטרכה ינש תא דחאל תנמ לע .4700 קפס סיטרכו2300 חוקל
.17 דע17 הצובקמ תסטרכה לש הספדה רידגנו )לשמל17( ההז

.ןויפאה דוק יפ לע ןובשחה יסיטרכ לש ףסונ ךותיח רשפאמ ןויפא דע- ןויפא.3

.דבלב הרתי ילעב םיסיטרכ וא םיסיטרכה לכ תספדה.4

ףדה ותוא לע םיסיטרכ רפסמ סיפדהל תוסנל וא דרפנ ףדב סיטרכ לכ סיפדהל םאה.5

 סיטרכהש תנמ לע תורוש יתש לכ חוור תרוש סינכהל וא הפיצר הספדהב סיטרכה תא סיפדהל םאה.6
רתוי אירק היהי

.סיטרכה לש ישארה ןוימה הדש.7
.סיטרכה לש ישארה ןוימה הדש היהי המ ןייצל שי

.סיטרכה לש ינשמה ןוימה הדש.8
 ךותב סיטרכה תועונת תא ןייממ ינשמה ןוימה הדש .סיטרכה לש ינשמה ןוימה הדש היהי המ ןייצל שי

 ירה ,אתכמסא ונה ינשמה ןוימה הדשו ךיראת ונה ינושארה ןוימה הדש םא :לשמל .ינושארה ןוימה הדש
.ןהלש אתכמסאה יפ לע תוניוממ ויהי ,םיוסמ ךיראתב תועונתה לכש

.סיטרכה םש.9
 סיטרכה ארקי םש הזיאב טילחהל שי ,הז הרקמב ,םיסיטרכ דוחיא םיעצבמ רשאכ קר יטנוולר הז הדש
.דחואמה

.הדש ףלחתהב םייניב ימוכיס.01
 סיטרכ םיסיפדמ רשאכ :אמגודל .הנתשמ ןוימה הדש רשאכ םייניב םוכיס םכסל רשפאמ הז ףיעס
.ךיראת ותואל תועונתה כ'הס תא םכסת הנכתה ,םייניב ימוכיס םישקבמו ךיראת יפ לע ןיוממ

 םעפ לכב השעי םוכיסה םאב ןייצל שי ,םיכיראתל םייניב ימוכיס םישקבמ רשאכ .רשקהה ותואב
.)ישדח םוכיס( הנתשמ שדוחהש םעפ לכב וא )ימוי םוכיס( הנתשמ ךיראתהש

.ונושש םיסיטרכ תספדה.11
 .תמדוקה הספדהה זאמ ונתשהש םיסיטרכה תא קר וא םיסיטרכה לכ תא סיפדהל וננוצרב םאב ןייצמ
.)ךסמה יבג לע אלו דבלב תספדמל הספדה תבשחנ תמדוק הספדה(

.הספדהל םיכיראת תולבגמ.21
 ןנה ולא תולבגמ םאה ןכ ומכו תועונתה תא סיפדהל םיצור ןהבש םיכיראתה תולבגמ תא ןייצל שי
.עוציבה יכיראת וא ךרעה יכיראת לע תוקדבנ

 יוגש ךיראת ונדלקה תועטבש תויהל לוכי יכ בל םישל שי ,םיכיראת יפ לע תועונתה תא םיכתוח רשאכ
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 תרתיש האריו םיכיראתה חווטל ץוחמ הנהש ןוויכמ גצות אל העונתה הזכ הרקמב ,01/01/2020 לשמל
 ןומיס ידי לע ךיראתה תולבגממ םלעתתש הנכתל רמול ןתינ ,תאז עונמל תנמ לע .הנוכנ הניא סיטרכה
.המיאתמה הביתה

.ינשמה ןוימה הדש לש הקידבה תולבגמ.31
5 ןוימ דוק דע3 ןוימ דוקמ : אמגודל ינשמה ןוימה הדש יפ לע םג תועונתה תא ךותחלו קודבל ןתינ
.המודכו

.ךסמה יבג לכ תסטרכה תגצה

 תרזעב ונינפב תודמועה תויורשפאה .םעפ לכב דחא סיטרכ גצומ ,ךסמה יבג לע תסטרכה תא םיגיצמ רשאכ
:ןנה ןוילעה םילכה לגרס

.םיציחב םינמוסמה םירותפכה תרזעב הרוחאו המידק םיסיטרכב ףודפד.1

.העונתה יטרפ יוניש.2
 העונתה תא ןמסל שי ,תאז תושעל תנמ לע .המודכו אתכמסא ,םיטרפ ןוגכ העונתב תודש ןקתל ןתינ
 ןתינ ,תנמוסמ העונתה רשאכ .)ינמיה דצה( העונתה רפסמ לע רבכעה םע הקלקה ידי לע היוצרה
.םילכה לגרסב םיאתמה רותפכה לע הציחל ידי לע הנקתל

.תידימ העונת תקרזה.3
 רפסמל ההז היהי העונתב תונובשחה דחא םאב .תונובשחה ירפסל תידימ העונת "קירזהל" ןתינ
.סיטרכה תועונתל תידימ ףסוותת העונתה ,גצומה סיטרכה
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 חודה ןונכת- תועונתל תוחוד ללוחמ

 הרוצבו רדסב תגצהו תונובשחה תלהנה תועונת לש הפילשו רותיא ונה תועונתל תוחודה ללוחמ תרטמ
 םלוא שארמ ורדגוהש תוחוד רבכ םימייק תוחודה ללוחמב .ונל היוצרה האצותה תא לבקנש תנמ לע םימיוסמ
.ךכב ץופחיש תע לכב םתונשל לוכי שמתשמה

 ןונכת .וז האצות לבקנ ןכאש ךכ חודה הנבמ תא ןנכתל שי ,לבקל וננוצרבש האצותה תא גישהל תנמ לע
.חודה הנבמ

חודה ןונכת

 ץוחללו )םימייקה תוחודה רבכ םיעיפומ םש( ןולח לש ינמיה וקלחב ןנכתל וננוצרב ותוא חודה תא רוחבל שי
 .חודה ןונכת ךסמ תא לבקנ .םילכה לגרסב רשא יעצמאה רותפכה לע
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.תתל וננוצרבש םשל חודה םש תא ןכדעל שי

תועונתה ןוימ רדס תא עובקל שי

 הדש לכ .ךרע ךיראת3ו ידגנ ןובשח2 ,סיטרכ רפסמ1 :אמגודל תודש רפסמ יפ לע םיוסמ חוד ןיימל ןתינ
 גרדמ( םיסיטרכה ירפסמ יפ לע תועונתה וניומי וזה אמגודב .םדוקה הדשה ןמ דחאב הובג גרדמ לבקי ןמסנש
 ידגנ ןובשחל תוכיישש תועונתה לכו )2 גרדמ( ידגנה ןובשחה ירפסמ ימ לע תועונתה וניומי סיטרכ לכ ךותב ,)1
 ןובשחה אמגודל( םיוסמ הדש לש תועונתה תא םכסל םיצור םאב .)3 גרדמ( ךרע יכיראת יפ לע וניומי םיוסמ
.םוכיסה הדש תא ןמסל שי ,)סיטרכ לכ לש ידגנה

 תוריכמ .חודב אמגודל .םיננכתמ ונאש חודה גוסב יולת הז ןותנ .חודב לולכל וננוצרב תועונת לא ןייצל שי
.המודכו הבוח תועונת וא וחוקל תוינובשח לש תועונת קר לולכל ןתינ תוחוקלל

 תרוש רר אלא תועונתה לכ תא סיפדמ וניא זכורמ חוד .זכורמ וא טרופמ חוד תספדהב וננוצרב םאב ןייצל שי
.ןוימ הדש ףלחתהב םוכיס

 ףד סיפדהל ןייצל שי ,דרפנ ףדב סיטרכ לכ סיפדהל םיצור ןאכ תאבומה אמגודב םאב .המר םוכיסב שדח ףד
 שדח ףד ןייצל שי ,ידגנה ןובשחה ףלחתמ רשאכ שדח ףד סיפדהל םיצור םאב .1 המר ףלחתהב שדח
.ספואמ הז הדש ריאשהל שי ,ףיצר היהי חודהש םיצור םאב .'וכו2 המר ףלחתהב

.גיצהל וננוצרבש תודשה תא רידגהל שי
 .םילכה לגרסב ילאמשה רותפכה לע הציחל ידי לע תישענ תודשה תרדגה

3 ךותמ2 דומע

24/10/2014file:///C:/winkk/progs/Help/212.Htm

file:///C:/winkk/progs/Help/212.Htm


 חודב ,אמגודל .םיננכתמ ונא רשא חודה גוסב םייולת ולא תודש .חודב ףתשל וננוצרב רשא תודש ןמסל שי
 רפסמ תא רידגהל םג ןתינ .תוכזה םוכס תא ןמסל ךרוצ ןיא לבא הבוחה םוכס תא ןמסל שי תוחוקלל תוריכמ
 יכ רוכזל שי .חודב םינותנ רתוי גיצהל היהי ןתינש תנמ לע תודש םצמצל היהי ןתינש ךכ הדשה לש םיוותה
.וגצויש םינותנה ןמ קלח לש ךותיחל איבי תודש לש רתי םוצמצ

 הספדהל וא ךסמה לע הגצהל חוד ונה םירידגמ ונאש חודה םאב ןייצל שי ,ךסמה לש ןותחתה וקלחב
.)תספדמב חודה הנבממ הנוש תויהל לוכי ךסמה לע חודה הנבמ( .תספדמב

.יתימאה חודב ועיפויש יפכ םיננכתמ ונא ותוא חודה תורתוכ תא גיצמ ךסמה לש ןוילעה וקלח
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 חודה תספדה- תועונתל תוחוד ללוחמ
 תולבגמ ןוכדע תועצמאב תגשומ וז המישמ .גיצהל וננוצרב םינותנ ולא תא ןייצל שי חודה תספדה תליחת ינפל
.הגצהה

.קורסל וננוצרב רשא םיסיטרכה ךתח תא רידגהל שי ,תישאר
.ןויפאה ידוקו תוצובקה ירפסמ ,סיטרכה לש ןורחאהו ןושארה רפסמה ןויצ ידי לע תאז תושעל שי

.םיסיטרכה תקירס רדס

 תקירס ףיעסב רוחבל שי ,סקדניאב םימייקה םיסיטרכה לכ תא קורסל וננוצרב םאבש אוה ללכה ןאכ
 לכב .סקדניאה תקירס ףיעסב רוחבל שי ,םימייקה םיסיטרכה ןמ קלח קר קורסל וננוצרב םאב .תועונתה
.םינותנה תקירס תוריהמ לע עיפשמ קר ףיעסה ,תוהז ויהי חודה תואצות ,הרקמ

 רותפכה לע הציחל ידי לע תאז תושדעל שי .חודה תקפהל תופסונה תולבגמה תא ןייצל שי ,חודה תקפה ינפל
.םילכה לגרסב ינמיה

 רשא הריכמ תועונת םישפחמ םאב ,אמגודל .ןנכותמה חודה גוסל םאתהב םנה רוחבל שיש תולבגמה
3 רפסמה תא2 אתכמסא דעבו3 רפסמה תא2 אתכמסאמ םיפיעסב ןייצל שי ,שולש רפסמ ןכוסל תוכיושמ
..'וכו

.םימיאתמה םירותפכה לע ץוחלל שי ,ךסמב ותגצהל וא חודה תספדהל
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 םיסיטרכ תומאתה
.םיסיטרכ תומאתה עוציב
 וז המאתה .םיוסמ ןובשח סיטרכב תוכזה תועונתל הבוחה תועונת ןיב המאתה עצבל הנה וז תינכות תרטמ
.סיטרכה תרתי תא חתנל ונל תרזוע
תויורשפא רפסמ ונינפב הגיצמ םיסיטרכה תמאתה תינכת

.תיטמוטוא םיסיטרכ תמאתה.1
 רפסמ יפ לע תועונתה תא תיטמוטוא םיאתהל הסנתו םייוצרה םיסיטרכה תא קורסת הנכותה
.שמתשמה רידגיש םינוירטירק

.תינדי םיסיטרכ תמאתה.2
.ךסמה לע תוגצומה תועונתה תא ומצעב םיאתי שמתשמה

.תינדי תומאתה תחיתפ.3
.התשענש היוגש המאתה לש החיתפ רשפאמ

.תומאתהה לכ תחיתפ.4
.בל י/םיש- םיוסמ סיטרכב ושענש תומאתהה לכ תא חתפי בשחמה

.המאתה תוחוד תספדה.5
.םיסיטרכב תומאות אלהו תומאותה תועונתה לש הספדה

 .סיטרכה תרתיל ההז תויהל תבייח תומאותמ אלה תועונתה לכ לש הרתיה ,הנוכנ הנה סיטרכ תמאתה רשאכ
 הנשל החיתפ תרתיכ תומאותמ אלה תועונתה תא ריבעהל הנש ףוסב ןתינ ,הנוכנ םתמאתהש םיסיטרכ
.השדחה

.תיטמוטוא המאתה עוציב

.תיטמוטואה המאתהה תא םהילע עצבל וננוצרב רשא םיסיטרכה חווט תא ןייצל שי

.)ולאכ שי םאב( חטמה ימוכס וא סיטרכה לש םיילקשה םימוכסה לע תישענ המאתהה םאב ןייצל שי

 אתכמסאו12345 הנה תחא אתכמסא םאב אמגודל .אתכמסאב קודבל שי רשא תורפסה רפסמ תא ןייצל שי
 רפסמ( .תומיאתמ תואתכמסאה יתש ואצמי ,4 ונה הקידבל תורפסה רפסמש ןייצנו872345 הנה תרחא
.)ןימי דצמ רפסנ תורפסה

.קודבל וננוצרבש םיוותה רפסמ המ ,ןכ םאבו םיטרפה הדשב םג המאתה קודבל םיצור םאב ןייצל שי
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.ןנה תויורשפאה .היוצרה המאתהה תטיש תא ןייצל שי

.םידדוב םימוכס יפ לע המאתה.1
.םיהז םימוכס םהל רשא תועונתה לכ תא םיאתת הנכותה

.הליגר תירוטניבמוק המאתה.2
 ההז היהי ןמוכסש תוכז תועונת רפסמ וא תוכז םוכסל הבוח תועונת רפסמ םיאתהל הסנת הנכותה
.הבוח תעונתל

.הקומע תירוטניבמוק המאתה.3
 תחקל הלולע הקומע המאתה ."קמועל" רתוי המאתהה תא תעצבמ הנכותהש אלא הליגר המאתה ומכ
 שי הזכ הרקמב .עוקת אוה וליאכ תוארהל לולע בשחמה ,סיטרכב תועונת הברה שי םאב .ןמז הברה
.ESCAPE ה שקמ לע ץוחלל

.םימוכס תמאתה אלל.4
 םג רשא תועונת לע קר אלא דבלב םימוכס לע המאתה עצבמ אל בשחמה .וז תורשפאב םירחוב רשאכ
.םיהז אתכמסאה םגו םוכסה

 רבעמ .םירבעמ רפסמב המאתהה תא עצבמ בשחמה ,תירוטניבמוק המאתהב םירחוב רשאכ םג ,הרקמ לכב
 לש ישילש רבעמ .)ןיוצ םאב( םיטרפו םימוכס לש ינש רבעמ .אתכמסאו םוכס לש המאתה תעצובמ ןושאר
.הקירוטניבמוק לש יעיבר רבעמו םיהז םימוכס

.המאתהל השרומה םימיה רפסמ תא ןייצל שי
 .ןיוצש םימיה רפסמ לע הלוע וניא םהיניב ךרעה ךיראתב םימיה שרפהש תועונת קר םיאתת הנכותה

 הנכותה ,תספדמל הספדהה וא ךמסל הגצהה רותפכ לע ץוחלל שי תיטמוטואה המאתהה תא עצבל תנמ לע
.ואצמנש תומאתהה תא גיצת

.תינדי םיסיטרכ תמאתה

.המאתהה תא םיעצבמ ול סיטרכה רפסמ תא ןייצל שי

.סיטרכב תוחותפה תועונתה לכ תא גיצת הנכותה

 הציחל ,היוצרה העונתה לע הלופכ הקלקה ידי לע השענ ןומיסה .םיאתהל םיצור םתוא תועונתה תא ןמסל שי
 קלחב די לש רויצ עיפוי ,הנמוסש העונת .םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע הציחל ואENTER ה שקמ לע

.ךסמה לש ינמיה

 רותפכה לע הציחל ידי לע ואF2 שקמ לע הציחל ידי לע המאתהה תא עצבל ןתינ ,םיהז העונתה ימוכס רשאכ
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םילכה לגרסב ןימימ ינשה

 .םילכה לגרסב ןימימ ישילשה רותפכה לע ואF9 שקמ לע הציחל ידי לע תועונתה לכ תא ןמסל ןתינ

 .םילכה לגרסב ןימימ יעיברה רותפכה לע הציחל ידי לע ואF3 שקמ לע הציחל ידי לע העונת רתאל ןתינ
 רפסמ יפ לע העונת שפחל ונל רשפאמה תולבגמ ךסמ לבקתמ ,העונת רתאל םישקבמ רשאכ

..םוכסה וא ךרעה ךיראת ,הלש אתכמסאה

.ןיימל םיצור ויפ לע רוטה תרתוכ לע ץוחלל שי ,םיוסמ הדש יפ לע תועונתה תא ןיימל םיצור םאב

 לאמשמ ינשה רותפכה לע ואF4 שקמ לע הציחל ידי לע תאז תושעל ןתינ ,סיטרכל העונת קירזהל םיצור םאב
.תמייק העונת םע המיאתהל היהי ןתינו סיטרכב תידימ עיפות העונתה.םילכה לגרסב

 ידכ ךות הטמו הלעמ םיציחה ישקמ לע הציחל ידי לע תאז תושעל ןתינ ,םיסיטרכ ןיב רהמ ףדפדל םיצור םאב
SHIFT ה שקמ לע הציחל

.תינדי תומאתה תחיתפ

 המאתהה תגצומ ,הז ףיעס םיעצבמ רשאכ .היוגש המאתה חותפל שמתשמל רשפאל הז ףיעס תרטמ
 ,)םעפ לכב תחא המאתה( הטמו הלעמ םיציחה ישקמ תרזעב תומאתהב ףדפדל ןתינ .תמייקה הנושארה

PGUPו PGDNישקמ וליאו םעפ לכב תומאתה רשע ריבעמ HOMEו ENDוא הנושארה המאתהל םיאיבמ 
.םאתהב הנורחאה
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.םילכה לגרסב ןימימ ןושארה רותפכה לע ואF2 שקמ לע ץוחלל שי ,המאתה חותפל תנמ לע

.םילכה לגרסב ןימימ יעיברה רותפכה לע ואF3 שקמ לע הציחל ידי לע המאתה רתאל ןתינ

.תומאתהה לכ תחיתפ

 ליעפהל שי .סיטרכה לש תומאתהה הנומ תא ספאיו םיוסמ סיטרכב ושענש תומאתהה לכ תא חתפי הז ףיעס
.תעד לוקישב הז ףיעס

.המאתה תוחוד תספדה

.םיסיטרכב תומאות אלהו תומאותה תועונתה לש הספדה רשפאמ הז ףיעס
:תואבה תועונתה תספדה תא תרשפאמ םילכה לגרסב )לאמשל ןימימ( םירותפכה לע הציחל

ומאתוה םרטש תועונת.1
תומאותמ תועונת.2
.תומאותמ אל רחאו תומאותמ הליחת תועונתה לכ תספדה.3
.)ולאכ שי םאב( תונזואמ אל תומאתה תספדה.4

תא ןייצל שי

סיפדהל וננוצרבש םיסיטרכה חווט.1
.הפיצר הספדה וא דרפנ ףדב סיטרכ לכ סיפדהל םאה.2
.סיפדהל םיצורש תומאתהה חווט תא ןייצל שי ,תומאותמ תועונת םיסיפדמו הדימב.3
.סיטרכב תועונתה תא ןיימל הדש הזיא יפ לע.4
.ןוימה הדש ףלחתמ רשאכ םייניב ימוכיס עצבל םאה.5

.תספדמל הספדהה רותפכ וא ךסמל הגצהה רותפכ לע ץוחלל שי ,עצבל תנמ לע
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 קנב תועונת תנזה/קנב תומאתה

 םינותנה ןיבו תונובשחה תלהנה ירפסב םינותנה ןיב המאתה םיכרוע התועצמאב הלועפ איה קנב תמאתה
 ,תונובשחה תלהנה תועונת תאו בשחמל ונזוהש קנבה תועונת תא תקרוס קנבה תמאתה תינכות .קנבה יפדב
.תוחותפ וראשנ תועונת ולאו וזל וז תומיאתמ תועונת ולא תאצומ

.תינדי המאתהה תא עצבל תורשפאה םג תמייק ,תיטמוטוא ןומיסהו הקירסה תא תעצבמה תינכות תמייק

 תא םיעצבמ ול קנבה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי ,םיקנב תמאתה תינכת תויורשפאמ תחא לכל הסינכ ינפל
.ךסמה שארב המאתהה

קנב תועונת תנזה
 ,קנבה תועונת תא לכ םדוק ןיזהל שי ,ול ונזוהש םינותנל קרו ךא עדומו דואמ לבגומ ודוסימ בשחמהו רחאמ
.המאתהה עוציב ינפל

 קרו ךא עצבתהל הלוכי תיטמוטוא הטילק .תיטמוטוא הטילק י"ע וא הדלקה י"ע קנבה תועונת תא ןיזהל ןתינ
.םיבשחמ תרושקת וא טקסיד תועצמאב הרבחל םירבעומ קנבה יפד םא
.קרפה ףוסב תיטמוטוא הטילק לע ארק

.קנבה תועונת תדלקה
.אבה ןולחה חתפי .קנבה תועונת תנזה- ןושארה ףיעסב רוחבל שי קנב תומאתה טירפתב

.תונזומה תועונתה ינותנ
קנבה יפדב עיפומש יפכ הלועפה ךיראת- ךרע ךיראת
קנבה יפדב םיעיפומש יפכ- םיטרפ ,אתכמסא
קנבב קסעה תבוח/תוכזל םיפקזנש יפכ םימוכסה- תוכז/הבוח םוכס

 םימייסמ רשאכ .ויתחתמ אצנ אוהש רוטל ליבקמ טלק הדש לכ ,ךסמה לש ןותחתה וקלחב תונזומ תועונתה
.טלקית העונתהש תנמ לע רושיאה רותפכ לע ץוחלל שי ,העונת ינותנ דילקהל

הרתי
 הרתיהש אדוול שי הדלקה תליחתו הדלקה םויסב ,תרוקיבל שמשמ ,הנכתה י"ע תיטמוטוא בשוחמ הז הדש
.קנבה ףדב עיפומה הרתיה תא תמאות

הדלקהה עוציב

רותפכ לע ץחל וא ]Insert[ שקה- תועונת תפסוהל

ךסמ הטמל וא הלעמל ץח- הטמל/הלעמל תחא העונת- תועונתה ןיב ףודפדל
 הלילגה לגרסב שמתשה וא ]End[- הנורחא הרוש ]Home[- הנושאר הרוש .PgUp] ,[PgDn[[- הטמל/הלעמל
.ךסמה לש ילאמשה ודצב

 רבכעה םע הציחל ידי לע השענ ןוימה .ךסמה לע םיעיפומה תודשהמ דחא לכ יפ לע תועונתה תא ןיימל ןתינ
.ןיימל םיצור ויפל רוטה תרתוכ לע

רותפכ לע ץחל וא .]Enter[ שקה העונת ןוכדעל
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.המאתהה רפסמו לוענמב תנמוסמ וזכ העונת ,המאתוה רבכש העונת ןכדעל ןתינ אל

רותפכ לע ץחל וא ]Delete[ שקה העונת לוטבל
.המאתהה רפסמו לוענמב תנמוסמ וזכ העונת ,המאתוה רבכש העונת לטבל ןתינ אל

 רותפכ לע ץחל וא ]F3[ שקה העונת רותיאל
 ןוויכ תא ןייצל שי ןכ ומכ .םוכסו אתכמסא ,העונתה תא רתאל םיצור םהב םיכיראתה חווט תא ןייצל שי

 ןוירטירקל הנועה העונת אצמית םאב .הלחתהל וא תועונתה ףוסל דע םיאצמנ ונא וב םוקמהמ- שופיחה
.תנמוסמה הרושה תא הילע ביצתו העונתה תא גיצת הנכתה ,שופיחה

 רותפכ לע ץחל וא ]F4[ שקה .החיתפ תרתי ןוכדעל
 רפסמ תא ןכדעל יוצר ןכ ומכ .קנבה יסיפדתב העיפומש יפכ הנשה תליחתב החיתפה תרתי תא ןכדעל שי

 הרתיל ההז תויהל תבייח תונובשחה תלהנהב קנבה סיטרכב החיתפה תרתיש בל םישל שי .קנבה ןובשח
.קנבה יסיפדתב העיפומה

רותפכ לע ץחל ואF2 שקה תועונתה תספדהל
.סיפדהל וננוצרב םתוא םיכיראתהו תועונתה חווט תא ןייצל שי

רותפכ לע ץחל ,תוינוציח תועונת אוביל
 אובל לוכי הז ץבוק .ץבוקמ קנבה תועונת תא טולקל ןתינ ,קנבה תועונת לש הדלקה תדובעב ךוסחל תנמ לע
 טלקנש ץבוק וא קנבה לש תרושקת תנכת ידי לע רצונש ץבוק ,קנבה ידי לע ןתינש טקסידמ .תורוקמ המכמ
.לסקא יצבק ידי לע רצונה הנבמב םיצבק תטילק לש הנכתל תורשפאה םג הפסונ ךכ ךרוצל .טנרטניאה ךרד

 תא רידגהל שי ,ץבוק תטילק ינפל .םינוש םיצבק ינבמ תטילקל "ללוחמ" ןיעמ הנה םיצבקה תטילק תינכת
 לש תורדגה רפסמ םע האב הנכתה ,םישמתשמה תוחונל .יוארכ ותוא אורקל עדת הנכתהש ידכ ולש הנבמה
.הנכתב שארמ תונבומה םיחיכשה םיקנבה

 רחאל .תועונתה תטילק רותפכ לע ץוחללו הלבטב יוצרה ףיעסה תא ריאהל שי ,תועונתה תא טולקל תנמ לע
 הרתיה תא הנכתה גיצת ןכ ומכ .תועונתה ץבוקב תומייקה תועונתה תא ךסמה לע גיצת הנכתה ,תוינש רפסמ
 יתש ,ןיקת לכה םאב .ץבוקה תא טולקנ םאב תבשוחמה הרתיה תאו ,קנבה ץבוקב המושרה ןובשחה לש
.תוהז תויהל תובייח ולא תורתי

 ןובשחל וטלקי תועונתהו תועונתה תטילקל רושיא רותפכ לע ץחל ,תוהז תורתיהו תוניקת תוארנ תועונתה םאב
.קנבה

.ץבוקה הנבמ תרדגה
 תודשה רשא לסקא יצבקו ,עובק לדוגב תודש ילעב םיצבק םנהשASCII יצבק .םיצבק לש םיגוס ינש םימייק
.םיקיספב םידרפומ םהו עובק אל לדוג ילעב םהב

.עובק לדוגב תודש לעבASCII ץבוק תרדגה
.לגרסב ינמיה רותפכה לע ץוחלל שי
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 הז ןותנ( רידגהל וננוצרב ותוא ץבוקה הנבמ תא תעדל ונילע ,םיוסמ ץבוק לש הנבמ רידגהל וננוצרב רשאכ
 ונילא ץבוקה תא וחלש אנא ,הז ןותנ רידגהל םיחילצמ ונניא םאב .)ץבוקה רצוי ידי לע קפוסמ תויהל רומא
.םכל רוזענו

.םיאבה םינותנה תא רידגהל שי ץבוק לכל

.'וכו 'טנרטניא םילעופ ץבוק' ,'ימואל קנב ץבוק', :אמגודל ,םירידגמ ונא ותוא הנבמה םש

.אצמנ אוה הב הייקיתהו טולקל וננוצרב ותוא ץבוקה לש םשה .ץבוקה םש

.ץבוקב )הרוש( המושרה ךרוא- המושרה ךרוא

 הדשה םוקימ .ולש ילמיסכמה ךרואה תאו הרושב ולש םוקימה תא הדש לכל ןייצל שי .תודשה ךרואו םוקימ
.1 רפסמ ות ונה ילאמשה ותה רשאכ הרושה לש ילאמשה דצהמ דדמנ
.םינוכנ אל םינותנ תטילקל םורגת הרדגהב תועטש ןוויכמ תודשה תרדגהב קיידל דאמ בושח

100 ב וקלחל שיש וא תינורשע הדוקנ ללוכ ץבוקב םוכסה םא ןייצל שי- תינורשע הדוקנ

.רחא ןמיס לכ וא ]ז/ח[ וא ]-/+[ םנה םינמיסה םאב ןייצל שי .םימוכסה לש תוכזהו הבוחה ינמיס

.דחוימ הנבמ הז ץבוקלש ןוויכמ תאז ןייצל שי ,םילעופ קנב לש ץבוק ונה ץבוקה םאב .םילעופ קנב ץבוק הנבמ

.תונולח ואDOS לש תירבע הנה תירבעה םאב ןייצל שי .ץבוקה תירבע

 וא )תולופכ תועונת לש הטילק עונמל( הטילקה םויסב ץבוקה תא קוחמל וננוצר םאב ןייצל שי .ץבוקה תקיחמ
.וריאשהל

CSV לסקא הנבמב ץבוק תרדגה

.לגרסב ילאמשה רותפכה לע ץוחלל שי
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.ןמקלדכ לועפל שי ץבוקה תא רוציל תנמ לע
 תונורחאה תועונתה תלבט תא ךסמה לע תוארל ושקבו טנרטניאה ךרד םכלש קנבה ןובשחל ורבחתה
.ןובשחב
 תורשפאב ורחבו רבכעב ינמיה רותפכה לע וצחל .ריבעהל םכנוצרבש תועונתה תא ונמס ,רבכעה תרזעב
.קתעה
 םתרחבש תועונתה .קבדה/הכירע תורשפאב ורחב ,הלעת הנכתה רשאכ .לסקאה תנכת תא וליעפה ,תעכ
 ורחב ,חתפתש חישודב תביתב .םשב הרימש/םיצבק תורשפאב ורחב תעכ .הדובעה ןויליגב עיפוהל תורומא
.CSV ונייצ ץבוקה גוסב .)הייקיתהו םשה תא ורכז( ץבוקל היקיתו םש

.םיאבה םינותנה תא רידגהל שי לסקא ץבוק תרדגהב

.'וכו 'טנרטניא םילעופ ץבוק' ,'ימואל קנב ץבוק', :אמגודל ,םירידגמ ונא ותוא הנבמה םש

 ונרמש וב םשה תויהל רומא הז םש .אצמנ אוה הב הייקיתהו טולקל וננוצרב ותוא ץבוקה לש םשה .ץבוקה םש
.תמדוקה הלועפב ץבוקה תא

.לסקא ץבוקב בושח וניא הז ןותנ .ץבוקב )הרוש( המושרה ךרוא- המושרה ךרוא

 ,לסקאה ןויליגב ץבוקה לע לכתסנ םאב .הדשה רפסמל אלא יזיפ םוקימל אל הנווכה .ץבוקב תודשה םוקימ
.וכו2 ינשה ,1 הדש ונה ןימי דצמ ןושארה הדשה

 תורוש יתש שי םאב .תורתוכ לש תורוש רפסמ םיליכמה םיצבק םנשי .ץבוקה תליחתב גולידל תורוש רפסמ
.תונושארה תורושה2 לע גלדל שי ,תרתוכ

.תונולח לש תירבע הנה תירבעה לסקא יצבקב ללכ ךרדב ץבוקה לש תירבעה הנבמ
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 םיקנב תומאתה עוציב

תיטמוטוא המאתה

 ,תונובשחה תלהנה תועונת תאו בשחמל ונזוהש קנבה תועונת תא תקרוס קנבה תמאתה תינכות ,רומאכ
תומאתומכ ןתוא תנמסמו וזל וז תומיאתמ תועונת ולא תאצומ

:אבה ןולחה עיפומ תיטמוטואה המאתהל הסינכב

.המאתהה תא עצבל םיצור םהל םיכיראתה תפוקת תא ןייצל שי

! בל םיש
 תועונתה לכ לע תחא תבב המאתהה תא עצבל אל ץלמומ )תומאותמ אל( תוחותפ תועונת הברה תומייק םא
 לשמל( תיסחי רצק ןמז קרפל המאתהה עצבתת םעפ לכב רשאכ ,םיבלש המכב המאתהה תא עצבל אלא
.םיכיראת חווט ותואב תואצמנה תועונתה קר בשחמה קורסי םעפ לכב .)שדוח

ךרע/עוציב ךיראת
 תעונתב ךיראת הזיא יפ לע עובקל שי .ךרע ךיראתו עוציב ךיראת ,םיכיראת ינש םימשרנ ןמויה תדוקפב רוכזכ
.)ךרע ךיראת יפל תעצבתמ קנב תמאתה כ'דב( המאתהה עצבתת תונובשחה תלהנה

2 אתכמסא / 1 אתכמסא
.המאתהה עצבתת אתכמסא וזיא יפל עובקל שי ,תואתכמסא יתש תללוכ תונובשחה תלהנה תעונת

ח"טמ/םילקשב המאתה
 ח"טמב להנתמה קנב ןובשחל המאתה עצבל ןתינ ,ףסונ עבטמבו םילקשב להנתהל לוכי ןובשח סיטרכ
ח"טמב וא םילקשב תעצבתמ המאתהה םאה ןייצל שי .ח"טמה ימוכסל

םיטרפ הדש יפל המאתה
.העונתב םימושרה םיטרפה יפל םג םיאתהל תוסנל םאה

תיסיטרכ םינפ המאתה
 וא ,םירפסה דצב הבוח תעונתל םירפסה דצב תוכז תעונת תמאתומ הבש המאתה איה תיסיטרכ םינפ המאתה
.ידגנה דצל תוסחייתה אלל קנבה דצב הבוח תעונתל תמאתומ קנבה דצב תוכז תעונת

ההז אתכמסא ילעב םימוכס לש )הקירוטניבמוק( תועונת יפוריצ עוציב
 תועונתה כ"הסל ההז םירפסה דצב תועונתה כ"הס רשאכ( ההז אתכמסא ןהלש תועונת המכ םיאתהל םאה
 תא ןייצל שי .םירפסה דצב תחא העונתו קנבה דצב תחא העונת- תוגוזל קר המאתה עצבתתש וא )קנבה דצב
 תונורחאה תורפסה יפ לע תעצבתמ האוושהה .תואתכמסאה תקידבב תוושהל שי ןתוא תורפסה רפסמ
.)ןימי דצמ תורפסה( אתכמסאב
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.םימוכס לש הקירוטניבמוק ,םימוכס תמאתה
:םימוכסל תויוסחייתה שולש ןיב רוחבל ןתינ
.םוכס לומ םוכס לש המאתה .א
שי .םירפסה דצבו קנבה דצב םימוכס המכ לש המאתה ,םימוכס יפוריצ .ב
.םיירשפאה םיפורצה רפסמ תא ךשמהב ןייצל

 דחא םוכסב קנבב תמשרנ םוי ותואב לח םהלש ןועריפה דעומש םיקש תדקפה רשאכ תיטנוולר וז הלועפ
 םיערפנה םיקש5 רתויה לכל תויהל םילוכי םא .דרפנב קיש לכ םשרינ תונובשחה תלהנה תכרעמב וליאו

6. םיירשפא םיפורצ רפסמ עובקל שי םוי ותואב
.המאתהל ירשפאה ילמיסקמה םימיה חווט המ ךשמהב עובקל שי .םימוכס תמאתה אלל .ג
 הרצונ םא םג ,להביהל אל( תויוגש תומאתה עונמל תנמ לע םצמוצמ םיכיראת חווטל המאתה עצבל ץלמומ
)? השק דובעל המל לבא ,התוא לטבל ןתינ היוגש המאתה

םימאתומ ח"וד תספדה
.ואצמנש תומאתהה תא סיפדהל םאה ןייצל שי

 יפ לע יאדוו תוחפל רתויב יאדווהמ תעצבתמ המאתהה רשאכ ,המאתהה עוציב רדס יפ לע תספדומ המאתהה
:אבה רדסה

.אתכמסאבו םוכסב תוהז קנב לומ סיטרכ תודדוב תועונת לש המאתה .א
 םינפ המאתה עוציב רדגוה םא( אתכמסאבו םוכסב תוהז ןוקית תועונת לש סיטרכה ךותב הקידב .ב
).תיסיטרכ
.םיטרפבו םוכסב תוהז קנב לומ סיטרכ תודדוב תועונת לש המאתה .ג
.ךיראתו םוכס יפ לע ,קנב לומ סיטרכ ,תודדוב תועונת לש הקידב .ד
.ךיראתו םוכס יפ לע תומיאתמה ןוקית תועונת לש סיטרכה ךותב הקידב .ה
.אתכמסא יפל תומיאתמה תועונת יפוריצ שופיח .ו
היינשה תא תחא תורגוסה תונוש אתכמסא תוצובק שופיח .ז

 הקירוטניבמוק( ךפהלו םירפסב חותפ םוכסל תומיאתמ רשא קנבה תועונתב םימוכס תצובק שופיח .ט
.ןיוצמה םימיה חווטב םיאצמנ םימוכסה לכש יאנתב תעצובמ המאתהה )םימוכסב

המאתה תקספה
 רותפכ לע השקה י"ע המאתהה תא קיספהל ןתינ .בר ןמז ךשמהל המאתהה הלולע תובר תועונת תומייק םא
.לוטיבה

.בשחמה אצמש תומאתהה תא קודבל שי ,תיטמוטואה המאתהה םויסב

.תינדי המאתה

םירפסה דצבו קנבה דצב תומיאתמה תועונתה תא ןמסל שי המאתהה תא עצבל תנמ לע

.המאתה םהב עצבל וננוצרבש תועונתה לש םיכיראתה חווט תא רוחבל שי ,תינדי המאתהל הסינכה ינפל

 תועונתה תוגצומ ןוילעה קלחב .ןותחתו ןוילע ,םיקלח ינשל לצופמ ךסמה ,תינדי המאתהל םיסנכנ רשאכ
.קנבה לש תוחותפה תועונתה תוגצומ ןותחתה קלחבו סיטרכה לש תוחותפה
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העונת ןומיס
 תא הנשמ תנמוסמ העונת .םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע וא ]Enter[ לע השקה י"ע עצבתמ העונת ןומיס
.םודאל העבצ

 םוכס ןכדועי כ"הסה תרושב תועונתה תמישר תיתחתב ,ףיצרה המאתהה רפסמ עיפוי ךסמה לש ינמיה רוטב
.כ"הסה

ןומיס לוטיב
 רשאכ ,םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע וא ]Enter[ לע תפסונ םעפ השקה י"ע עצבתמ העונתה ןומיס לוטיב
.תשקובמה העונתה לע אצמנ ןמסה

ךפהלו םירפסה דצל קנבה דצמ רבעמ
 דצל )הטמל( קנבה דצמ רבעמ .הלאמש ץח י"ע עצבתמ )הטמל( קנבה דצל )הלעמל( םירפסה דצמ רבעמ
.הנימי ץח י"ע עצבתמ )הלעמל( םירפסה

תועונתה ןיב ףודפד

הטמל וא הלעמל ץח- הטמל/הלעמל תחא העונת
.PgDn, PgUp- הטמל/הלעמל ךסמ
.Home- הנושאר הרוש
.End- הנורחא הרוש
 .ךסמה לש ילאמשה דצב הלילגה ילגרסב ףדפדל ןתינש וא

העונת רותיא
.תועונת רותיא ךסמ חתפי .םילכה לגרסב ישילשה רותפכה לע ואF3 שיקהל שי העונת רתאל תנמ לע

 םימוכסה חווט ,םיכיראתה חווט ,תשקובמה העונתה אצמית ןהיניב תותכמסאה חווט תא הז ךסמב ןייצל שי
.שופיחה ןוויכו

 דצב םיאצמנ רשאכ ,סיטרכה לש ח"הנה תועונת יבגל שופיח עצבתי ,סיטרכה תועונת לש דצב םיאצמנ רשאכ
.קנבה ףדב שופיחה עצבתי קנבה תועונת לש

 לע עצבתמ ןוימה .םיגצומה םירוטה ןמ דחא לכ יפ לע סיטרכה תועונת תא ןהו קנבה תועונת תא ןה ןיימל ןתינ
 .ןיימל םיצור ותוא רוטה תרתוכ לע רבכעה םע הציחל ידי

.המאתהה עוציב
המאתהה תא עצבל שי0- איה הרתיהו םירפסה דצבו קנבה דצב המאתהל תועונת תונמוסמ רשאכ

 ןומיסב .םילכה לגרסב ינשה רותפכה לע וא חוורה שקמ לע שיקהל שי המאתהה תא עצבל תנמ לע .
.אבה המאתהה רפסמ עיפוי תואבה תועונתה
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.)תועונת תקרזה( .קנבה סיטרכל העונת תפסוה
 רותפכה לע ואF2 לע שיקהל שי הז בצמב .סיטרכב ח"הנה תעונתל קנבה תעונת ןיב שרפה םייק םיתעל
.קנבה סיטרכל העונת תפסוהל םילכה לגרסב ילאמשה

:המגודל
.הלמע יוכינב הרבעהה םוכסב ךנובשח תא קנבה הכזמ הרבעה עוציב תעב רשאכ תורקל לוכי הזכ שרפה
.םירפסל הלמעה תעונת תא ףיסוהל שי הז בצמב .םירפסב המושר הניא ןבומכ הלמעה

:תואבה תולועפה תא עצבל שי

.קנבה דצבו םירפסה דצב הרבעהה תעונת ןומיס
.הלמעה םוכסב שרפה עיפומ םיטרפה רוטב
 םיעיפומ )הלמעה םוכס( העונתה םוכסו קנבה סיטרכ רפסמ תועונת תקרזה ןולח עיפומ ,F2 לע שיקהל שי

.העונתה תא ןכדעלו םיטרפו םיכיראת ,תואתכמסא ,ידגנה ןובשחה רפסמ תא םילשהל שי .תיטמוטוא
.השדחה העונתה העיפומ םירפסה דצבו רגסנ תועונתה תקרזה ןולח
.ספאתמ שרפהה .השדחה העונתה תא ןמסל שי
.המאתהה עוציבל חוור לע שיקהל שי

תומאתה תחיתפ

.היוגש המאתה תעצבתמ םיתעל
.תומאתה תחיתפ היצפואב םיקנב תומאתה טירפתב רוחבל שי היוגשה המאתהה תא חותפל תנמ לע
:תוטיש יתשב המאתה תחיתפ עצבל ןתינ
 ןתוא חותפלו חותפל םיצור םתוא תומאתהה תא רוחבל ןתינ ,תומאתהה לש תינררב החיתפ- תינדי החיתפ .א
.תחא תחא

 קנבה תומאתה רשאכ קר וז הלועפ עצבל שי ,סיטרכב תומאתהה לכ לוטיב- תומאתהה ללכ לש תחיתפ .ב
.)תויועט בקע רקיעב רצונ הז בצמ( תויוגשה תומאתהה תא רתאל ןתינ יתלבו "טלס"ל וכפוה

תינדי החיתפ
.קנבה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי וב ןולח עיפומ וז היצפוא תריחב םע
.תינדיה המאתהה ןולחל ההזה ןולח חתפי ןכמ רחאל
 ומאתוהש תונובשחה תלהנה תועונת ךסמה לש ןוילעה קלחב רשאכ הנושארה המאתהה עיפות ךסמה לע
.ןהל ומאתוהש קנבה תועונת ךסמה לש ןותחתה קלחבו וז המאתהב

 ישקמ י"ע תורתסנה תועונתה תא לגלגל ןתינ ,ךסמה לע תוארנ ןלוכ אלש תובר תועונת תללוכ המאתהה םא
.םיצחה

.המאתה תחיתפ
 התוא המאתהה רשאכ ,םילכה לגרסב ןימימ ינשה רותפכה לכ ואF2 לע שיקהל שי המאתה חותפל תנמ לע
.ךסמה לע תגצומ חותפל םיצור

.רשאל שי- וז המאתה חותפל םאה- הלאשה עיפות

תומאתה ןיב ףודפד

הטמל ץח- האבה המאתהה
הלעמל ץח- תמדוק המאתה
.Home- הנושאר המאתה
.End- הנורחא המאתה

המאתה רותיא
 רותפכה לע ואF3 שיקהל שי המאתה רתאל תנמ לע .הב העיפומה העונתה יטרפ יפ לע המאתה רתאל ןתינ
.המאתהה רותיאל םינותנה תא חתפיש ןולחב רידגהלו םילכה לגרסב ןימימ ןושארה

 המאתהה רפסמ ןויצו םילכה לגרסב ןימימ ישילשה רותפכה לע הציחל ידי לע תמיוסמ המאתהל גלדל ןתינ
.יוצרה
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.תומאתהה לכ תחיתפ
 רשאל שי ,תומאתהה לכ תא חותפל םאה- הלאשה עיפות .םילכה לגרסב ילאמשה רותפכה לע ץוחלל שי
.הנשה תליחתמ סיטרכה תומאתה לכ תא תחתופ ןכא תומאתהה לכ תחיתפ !!! .הרהזא .תאז

המאתה תוח"וד

.תוחוד השולש סיפדהל ןתינ

תומאות אל תועונת חוד
 .תוחותפה תועונתה תורתיו קנבהו סיטרכה תורתיל ןוזיאו תרוקיב יבושיח בשחמה עצבמ ח"ודה תקפה ידכ ךות
.הניקת םיקנבה תמאתה ,םינזואמ תרוקיבה ימוכס םא .תרוקיבה ינותנ םיספדומ ח"ודה םוכיסב

.ומאתוהש תועונת ח"וד
..תומאתהה רדס יפל תספדומ תומאתהה תמישר

 )ולאכ שיו הדימב( תונזואמ אל תועונת חוד
.תינש ןמיאתהלו ןחתופל היהי ןתינש תנמ לע ןתוא גיצי חודה ,תונזואמ אל תומאתה תומייקו הדימב
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 מ"עמ תוחוד

ח"ודה תא קיפהל םיצור ורובע שדוח/הפוקתה תא רוחבל שי ,יוצרה ףיעסה תא םירחובש ינפל

.יתפוקת מ"עמ חוויד .א

 .)ישדח וד וא ישדח( יתפוקתה מ"עמה ח"וד תא רצייל תנמ לע שדוח ידמ םישמתשמ הז ףיעסב
.אבה ךסמה לבקתמ הז ףיעסל םיסנכנשכ
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 ,תכרעמב וקפוהש תודועתה לכ םאב קודבת הנכותה .תועונת םושיר תקידב רותפכ לע ץוחלל ץלמומ
.יהשלכ הלקת בקע העונת םוש הטמשנ אלו תוסנכהה יסיטרכב תומושר ןכא

 תרצוי הנכותה ,ףסונב ,סקנפל קיתעהל שי ותוא מ"עמה ח"וד תא סיפדת הקפהה רותפכ לע הציחל
.תוינדי ןמוי תודוקפ תדלקהב ךרוצ ןיאו ז"וח מ"עמ סיטרכל םינושה מ"עמה יסיטרכ תא תוזזקמה תועונת

 תעבוק ישדוחה חווידה תינכותש ונה מ"עמה תוחודב םיאבה םיפיעסהו הז ףיעס ןיב יתועמשמה לדבהה
 העונת םג ,רמולכ ,תועונתה יכיראת יפ לע אלו חווידה ךיראתל סיטרכה תרתי יפ לע םימוכסה תא
 לש ח"ודב ןובשחב חקליתו עיפות ,ראוני ונה העונתה ךיראתו ראוני שדוח לש חוויד רחאל המשרנש
.ראורבפ שדוח

 תולוכי ךכל .בשוחמה מ"עמהו מ"עמה סיטרכ ןיב םישרפה יל שי עודמ הנה תוצופנה תולאשה תחא
תוביס רפסמ תויהל

םשריהל רומא היהש םוכסהמ הנוש העונתב םשרנש מ"עמה םוכס .ןמוי תדוקפ לש יוגש םושיר.

וא ) תואקסע מ"עמ סיטרכב אל( ןוכנ אל סיטרכב המשרנ מ"עמה תעונת .םיסיטרכב תועט 
 תוסנכה סיטרכב תומשרנ תובייח תוסנכה ,אמגודל( .יוגש סיטרכב המשרנ תוסנכהה תעונת
.)תואצוה סיטרכב וא תורוטפ

סיטרכ ,ךפהל וא תורוטפ תוסנכהכ גווס תובייח תוסנכה סיטרכ .םיסיטרכ לש ןוכנ אל גוויס 
.תוסנכה סיטרככ גווס רחא סיטרכ וא הזככ גווס אל תוסנכה

תרוטפ תוסנכהל תובייח תוסנכה סיטרכמ הסנכה לש הרבעה תעצובמ ,אמגודל .הבישח תויועט 
 .מ"עמה סיטרכב ןוקית עצבתמ אל לבא

:תכרעמה העיצמ רשא םילכב שמתשהל ןתינ םישרפה קודבל תנמ לע

לגרסב ינשה רותפכה לע ץוחלל ,תוישדוח סיטרכ תורתיב רוחבל שי תונובשח תלהנה תוחודב –
 סיטרכ קר ןייצל שי סיטרכ גוס דעו סיטרכ גוסמ רשאכ גיצהל שקבלו םילקשב יתאוושה ח"וד
.תישדוחה םתרתי המו ןוכנ םיגווסמ םניא רשא םיסיטרכ םימייק םאב הארי ח"ודה .תוסנכה

רשא תועונתה תא גיצהל שקבל שי .טרופמ מ"עמ ח"וד רוחבל שי תועונתל תוחוד ללוחמב 
 תאו תויהל רומא היהש בשוחמה מ"עמה םוכס תא העונת לכל גיצי ח"ודה .תוסנכהה יסיטרכב
 תא ררבל שי ,אוהשלכ םוכס עיפומ םישרפהה רוטבו הדימב .לעופב םשרנש מ"עמה םוכס
.ונקתלו שרפהה תביס
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.רבטצמ מ"עמ ח"וד .ב

 .תועונתה יכיראת יפ לע מ"עמה תוחוד תא גיצמ אוהש אלא ןושארה ח"ודל ותוהמב המוד הז ח"וד
 תא גיצת ילאמשה לע הציחל וליאו יחכונה שדוחה תא גיצת לגרסב ינמיה רותפכה לע הציחל
 .הנשה תליחתמ םימוכסה תורבטצה

 רצוויהל םילוכי ןכל ,)תורתי אלו( םיכיראת יפ לע ךותיח ידי לע הנבנ ,ןושארה ח"ודל דוגינב הז ח"וד
 שי הז ח"ודל .ןושארה ח"ודה דימת וניה חווידל ןוכנה ח"ודה .םדוקה ח"ודל הז ח"וד ןיב םישרפה
דבלב יביטמרופניאכ סחייתהל

.מ"עמ זוכיר ח"וד .ג

 מ"עמה ימוכיס תא גיצמ אוהו )ךיראת יפ לע ךותיח_ םדוקה ח"ודה ומכ הטיש התואב הנבנ הז ח"וד
.שדוחו שדוח לכ רובע

םימדוק םיחוויד תלבט .ד

.יתפוקת מ"עמ חוויד– ןושארה ףיעסה ידי לע ורצונ רשאו מ"עמל וחוודש םימוכסה תא הגיצמ

מ"עמ רזחה ח"וד .ה

 אל םלועה ןמ רובעל דמוע הז ץבוקש ןוויכמ .ןשיה הנבמב מ"עמ לש רזחהה ץבוק תא רציימ הז ח"וד
.ויתודוא םירבסהב בכעתנ

.ולב רזחה ץבוק .ו
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 ירפסמ תא שדוח ידמ אלמל שי .רלוס לע ולב לש םירזחה תשקבל מ"עמל ץבוק קיפמ הז ףיעס
 ץבוקה .הקפה רותפכ לכ ץוחלל שי םויסל .וכרצש םירטילה רפסמ תאו רזחהה שקובמ םניגב םיבכרה
txt. תמויסה םע קסעה לש קסועה רפסמכ היהי ומשו ןייצנש הירפסל קפוי

מ"עמ חוויד ץבוק .ז

ןימי דצב טירפתב האר– דחוימ הרזע ףיעס שדקומ הז ףיעסל
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 ישדוח מ'עמ חווידל תוארוהב םייונישל תוכרעה
.ולא תוארוה רחא אלמל היהי ןתינש תנמ לע עצבל שיש תולועפה תא טרפמ הז ךמסמ .םירפס לוהינ תוארוהו ישדוחה מ'עמה חווידל םירושקה םייוניש רפסמ ולוחי2010 תנשמ לחה

.הנכותל ןורחא ןוכדע עצוב יתמ טנרטניאה רתאב קודבל ןתינ .תמייקה הנורחאה הסרגל הנכותה תא ןכדעל ונה ןושארה בלשה

פסמ תא םושרל ןתינש תורמל .חוקלה לש יוהיז/קסועה רפסמ תינובשחה לע עיפוהל בייח ,)דיתעב תונתשהל לולע הז םוכס( .5000₪ לעמ תינובשח םיקיפמ רשאכש דיפקהל שי– תיללכ
.חוקלה רפסמ תא וב ןייצלו ולשמ סיטרכ חוקל לכל חותפל דאמ ץלמומ ,)םינוש תוחוקל ונה חוקלה סיטרכ רשאכ םג( ,המצע תינובשחב קסועה

 סיטרכ דגנכ תועונתה תא םושרלו ןכמ לודחל םיבייח קנב סיטרכ דגנכ תורישי תומיוסמ תואצוה םימשור רשא ולא .קפסה סיטרכב קסועה רפסמ תא םושרל דיפקהל שי םיקפס יבגל םג
קסוע רפסמ אלל היהת 300₪ לעמ הלש מ"עמה םוכסש המושתש רוסא ,קפומש מ"עמה ץבוקבש ןוויכמ ,תאז .קפס

.קסועה רפסמ תא חוקל סיטרכו קפס סיטרכ לכב ןכדעל דאמ ץלמומ

ליגרה מ'עמה חווידל ףסונב ונה הז ץבוק .תומושתהו תואקסעה לש תועונתה תא טרפמה ישדוח ץבוק תחילשו הריציב םיקסעה וביוחי ,ףסונב

:ןלהל וטרופיש יפכ םימיוסמ הדובע יללכ לע דיפקהל שי הניקת הרוצב ץבוקה תא קיפהל היהי ןתינש תנמ לע

lקסועה רפסמ םהב עיפויש ךכ םיקפסו תוחוקל יסיטרכ ןוכדע .א.

lםושרל ןפואו םינפ םושב רוסא ,ןכל .ידגנה ןובשחה יפ לע קסועה רפסמ תא תפלושו מ'עמה יסיטרכב תומושרה תועונתה יפ לע מ'עמה ץבוק תא הקיפמ הנכותה .ידגנ ןובשח ןויצ .ב
.תוידצ דח ויהי אל תאציימ הנכותהש תועונתה יכ הנכותה תיב םע אדוול שי ,תוינוציח תונכותמ תועונת תטלוקש תכרעמב .תוידדצ דח תועונתכ תואצוה וא תוסנכה לש תועונת

lקסועה רפסמ וב רדגומש קפס סיטרכ דגנכ האצוהה תא םושרלו תאז קיספהל םיבייח קנבה סיטרכ דגנכ תורישי תואצוה םימשורש ולא .ג.

lםיאבה םילהנה לע דיפקהל שי ,תאז תושעל לכותש תנמ לע .תומיוסמ תועונת יגוס ןייצל ץבוקה תקפה ןמזב הכירצ הנכותה .ד.

"123456789 ןומישר" אמגודל ,ןומישרה רפסמ תאו )תואכרמה אלל( "ןומישר" הלימה תא העונתה יטרפב ןייצל םיבייח ,אוצי ןומישר וא אובי ןומישר לש העונת םימשור רשאכ¡

"פ'שרל תינובשח" אמגודל .פ'שר" הלימה העונתה יטרפב עיפוהל תבייח ,תיאניטסלפה תושרל תינובשח לש העונת םימשור רשאכ¡

"ד'כש רובע תימצע תינובשח" לשמל .תימצע הלימה העונתה יטרפב עיפוהל תבייח ,תימצע תינובשח לש העונת םימשור רשאכ¡

תא היינש אתכמסאב ןייצל םיבייח ,ןכ ומכ ."א םויל תוינובשח זוכיר" אמגודל .זוכיר הלימה העונתה יטרפב עיפוהל תבייח .תוינדי תוינובשח וא תמשור הפוק לש תוסנכה זוכיר¡
פות "תונובשח תלהנהל םיטרפ" הדשבש דיפקהל שי ,תוינדי תוינובשח רובע תבשחוממ הלבק/תינובשח איצוהל םיגהונ רשא םיקסעב .זוכירב תולולכ רשא תוינובשחה רפסמ
.זוכירב תולולכה תוינובשחה רפסמ תא ןייצל שי ,ןכוס רפסמ הדשבו ,זוכיר הלימה

lשדחה ץבוקה תקפה ןמזב האוושהל סיסב היהיש תנמ לע ךכ תושעל ליחתהל ץלמומ ,)ןמוי תודוקפ רצוי רשא חווידה( ,הנכותה ךרד מ'עמ חוויד םיעצבמ אל רשא ולא לכל .ה. 

lתואבה תולועפה ומ תחא עצבל שי ,5000₪ לעמ הלבק תוינובשח הב םיקיפמו הריכמ תודמע לוהינ לש הנכותה םע םידבוע רשאכ .ו:

םוי תריגסב תועונתה לכ תא זכרת אלו ךמסמ לכל תדרפנ העונת רוצית הדמעהש הדמעה תורדגהב רידגהל¡

.םידרפנ הלבקו תינובשח איצוהל שי 5000₪ לעמ םימוכסל הלבק/תינובשח איצוהל םוקמב¡

lהלש ידגנה ןובשחה תא ןייצל שי העונת לכל רשאכ טורפב תועונתה תא דילקהל הלא תיטמוטוא החיתפ תרתיכ ןתוא ריבעהל ןיא ,החיתפ תורתי ןנשי מ"עמה יסיטרכלו הדימב .ז.

הנכותב םייונישה

.הנכותה ןוכדע תנקתה םע עצבל שי המ

lץוחלל סודה תינכותב( וילע ץוחלל שי .קורי ץח םע רותפכ ףסונ מ'עמה זוחא דיל .תורש תוינכותל סנכיהל .א F2 (

lםיאבה םיפיעסה תא ןכדעל שי ,גצויש ךסמב .ב

5000 : יטרפ– קסוע רפסמ אלל ילמיסכמ תינובשח םוכס¡
5000 : יקסע– קסוע רפסמ אלל ילמיסכמ תינובשח םוכס¡
120000 : תדדוב תינובשחל ילמיסכמ הקסע םוכס¡
¡o300 : המושתב קסוע רפסמ אלל ילמיסכמ מ"עמ םוכס
2 : קסוע ירפסמ אלל ישדח ח'ודל ילמיסכמ זוחא¡
.תונוטלשה ימוסרפ רחא בוקעל שי .ךסמה תיתחתב אצמנש רותפכה ןמו םינורחאה םיפיעסה ינשמ םלעתהל שי הז בלשב¡

.ןמוי תודוקפ

ןוילעה לגרסב ץוחלל שי ,וז הערתה לטבל םיצור םאב .ךכ לע העירתמ איה ,אל םאבו קסועה ירפסמ םירדגומ םיקפסהו תוחוקלה יסיטרכבש תקדוב הנכותה ,ןמוי תודוקפ םידילקמ רשאכ

3 ךותמ1 דומע

24/10/2014file:///C:/winkk/progs/Help/237.Htm

file:///C:/winkk/progs/Help/237.Htm


.יטנוולרה הדשה תא ןמסלו )תודש תליענ( לוענמה םע רותפכה לע

מ'עמה ץבוק תקפה

 .מ'עמ תוחוד רוחבל ,תונובשח תלהנה תוחוד תקפה / תונובשח תלהנה יפיעסל סנכיהל שי מ'עמה ץבוק תא קיפהל תנמ לע

ץבוקה תקפהל תשגל שי ןכמ רחאל .יתפוקת מ'עמ חוויד– ןושארה ףיעסה לעפה ידי לע ישדוחה חווידה תא רוגסל שי ץבוקה תא םיקיפמש ינפל

אבה ךסמה לבקתי הז ףיעס לע ץוחלל שי .מ'עמ ץבוק תקפה– שדח ףיעס עיפוי מ'עמה טירפתה ףוסב

םינותנה תאירק םויסל ןיתמהלו ךסמה לש הנוילע תילאמשה הניפב ח"ודה תא קיפהל םיצור ורובעש שדוחה תא רוחבל שי

םיהז היהי ולא םימוכסש אדוול שי .ח'ודל וארקנש תועונתה ימוכיס תא הארמ ךסמה לש ילאמשה קלחה .ישדוחה חווידב מ'עמל וחוודש םימוכסה תא םיאור ךסמה לש ינמיה ןוילעה וקלחב

.הנשה עצמאב תוחודה תא עצבל םיליחתמש וא ,םדוק שדוח לש ךיראת םע המושת ,לשמל .מ"עמה ח"וד תריגס רחאל תועונת םימירזמ םאב רצוויהל לוכי םימוכסב שרפה

שי תועונת המכ תוארל ןתינ ןותחתה לגרסב .שוכר תומושתו תומושת ,תורוטפ תואקסע ,תואקסעה לש תועונתה יגוס ןיב "לייטל" ןתינ ,לגרסב םינמיה םירותפכה תעברא לע הציחל ידי לע
.םאתהב ונתשי תועונתה ימוכיסש ןבומכ .קוריל העבצ תא הנשת תנמוסמ הניאש העונת .הילע קילקהל שי ,ח"ודב עיפות אל תמיוסמ העונתש םיצור םאב .תונמוסמ םלוכ םאבו גוס לכמ

ודא עבצב ויהי תויבכוכה ,5000₪ לעמ הקסעה םוכסו תואקסע לש תועונת ןנה תועונתה םאב .תויבכוכ קסועה רפסמ הדשב ועיפוי ,ןיקת וניאש וא קסוע רפסמ ךיושמ אל העונתלו הדימב
םודא עבצב תויבכוכה ועיפוי ,300₪ לעמש העונת לכ תומושתה תועונתב

.םאתהב ונקתלו םוכסה תונוכנ תא קודבל שי .תויהל רומאש םוכסהמ לודג מ"עמה םוכס יכ הבשיח הנכותה ,םודא עובצ מ"עמה םוכסו הדימב

.ךסמה לש ילאמשה דצב םושרה העונתה גוס יפ לע ולא תועונת התהיז הנכותהש בל םישל שי ,המודכו תוימצע תוינובשח ,םינומישר ןוגכ תודחוימ תועונת תומייקו הדימב

.ח"ודב םג תיטמוטוא ןכדעתי קסועה רפסמ .סיטרכב קסועה רפסמ תא ןכדעלו לגרסב ןימימ יעיבשה רותפכה לע ץוחלל ןתינ ,קסוע רפסמ ןיא תמיוסמ העונתל םאב

 םיניחבמ םאב .לגרסב ןימי דצמ ישישהו ישימחה םירותפכה לע הציחל ידי לע השענ רבדה .תוינובשח םושיר תקידבו תועונתה לש תופיצר תקידב עצבל ץבוקה תקפה ינפל דאמ ץלמומ
 ץבוקה תקפה ינפל הרתופל שי ,תמיוסמ היעבב

 אל ,לשמל ראוני שדוחב וחוודש תועונת .וחווד תועונת ולא תעדל ונל רשפאי רשא ישדח ח"וד סיפדהל ץלמומ .תספדמה רותפכ לע הציחל ידי לע ןקלח וא תועונתה לכ תא סיפדהל ןתינ
ע לש רוחיאב םג תומושת םושרל ןתינ ,ןכל .ראורבפ לש ח"ודב עיפות ,ראוני שדוחב החווד םרטו ראוני שדוח לש ךיראת םע ראורבפב המשרנש העונת ,תאז תמועל .ראורבפ שדוחב ועיפוי

.םישדח השש

:תורהזא רפסמ הריהזמו םינותנה תא תקדוב הנכתה .ץבוקה תקפה ונה ראשנש לכ

lץבוקה תקפה ךשמה תא תענומ הניא וז הרהזא .מ"עמל ישדוחה חווידה רגסנ םרט.
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lץבוקה תקפה ךשמה תא תענומ הניא וז הרהזא .מ"עמה ח"ודב ומשרנש םימוכסל םיהז םניא ץבוקב תועונתה ימוכס
רוק הז בצמ .שדוח ידמ ץבוקה תקפהו מ"עמה יחוויד תא םירגוסו הנשה תליחתמ תרדוסמ הרוצב םידבוע םאב תורקל רומא אל הלעמ תומושרה תורהזאה תחא לש בצמ יכ ןייצל יואר
.הנשה עצמאב םיצבק קיפהל םיליחתמ רשאכ רקיעב

lץבוקה תקפהב ךישמהל ןתינ .5000₪ לעמ ןמוכס רשא קסוע רפסמ אלל תואקסע לש תועונת תומיק.

lץבוקה תא קיפהל ןתינ אל הזכ הרקמב .תומושתה לכ ךסמ2% מ וא 2000₪ מ הובג ןיקת קסוע רפסמ אלל תומושתה םוכס.

.ולאכ תויטסמ ענמיהל רשפאה לככ לדתשהל שי םלוא10% לש הייטסל דע חווידה ימוכסל םיהז ויהי אל ץבוקב תועונתה ימוכסש רתומ ,העוט יניא םאב

 קפוה ץבוקהש ןייצמ םשה . PC02_10.txt ונה ץבוקה םש .ומש המו ץבוקה רמשנ ןכיה עידות הנכותה הקפהה םויס םע .ץבוקה קפוי וילא )הירפס/קסידה( םוקמה תא רוחבל אוה רתונש לכ
.תוארוהב םסרופיש יפכ מ"עמל וריבעהלו תילטיגיד המיתחב ץבוקה תא םותחל שי .2010 ראורבפב

מ"עמל וחווד רשא םימוכסל ההז רשא ישדח ץבוק קיפהל םילגוסמ ונאש קודבלו2009 תנש תליחתמ ץבוקה תקפה תא לגרתל םיצילממ ונא

החלצהב
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 .הנכתה ידי לע םיקפומה םיכמסמה

 רידגהלו םיכמסמ ירפסמ ןוכדע/תואלבט ןוכדע/תוריש תוינכתל סנכיהל שי ,םייקסע םיכמסמ םיקיפמש ינפל
 םיקפומ )םינכוס יכמסמ טעמל( םיכמסמה לכ .סיפדהל וננוצרבש ךמסמ לכ לש םיינושארה םירפסמה תא
..ותקפה ינפל ןושארה ךמסמה רפסמ תא רידגהל בושח ןכלו ,ץר ירפסמ רדסב

 תאז ,ץר רדסב םיררפוסמ םהו םיכמסמה ירפסמ תא תונשל ןתינ אל ,ןושארה ךמסמה תקפה רחאל ,רומאכ
.חטשב קפוהש ךמסמל םאתהב ליעפמה ידי לע עבקנ םרפסמ רשא םינכוסה יכמסמ טעמל

 תא הז הדשב דילקהל שי ,טסקט הדש הגיצמ הנכתה ,ןכוס חולשמ תדועת וא תינובשח קיפהל םיצור רשאכ
 .וקפוה רבכש םיכמסמה תמישר תא תוארל תנמ לע רזע ןולח חותפל ןתינ .קיפהל וננוצרבש ךמסמה רפסמ
.תינש וקיפהלו ותוא טולקל ברסת הנכתה ,קפוה רבכ ונייצש ךמסמה רפסמ םאב

 דוגינב ,הדועת רפסמ םושרל ןתינ ובש טסקט הדש הגיצמ הנכתה ,הנמזה וא ריחמ תעצה םיקיפמ רשאכ
 תא תונשל וננוצרב םא תאז ,הקפוה רבכש הדועת לש רפסמ קר הז הדשב םושרל ןתינ ,םינכוסה יכמסמל
 תוארל תנמ לע רזע ןולח חותפל ןתינ ןאכ םג .ץר רדסב וקפוי דימת תושדח תודועת .ריחמ תעצה/המזהה יטרפ
.וקפוהש תודועתה תמישר תא

]ENTER[ שקמ וא רושיא רותפכ לע ץוחללו קיפהל וננוצרבש הדועתה תא ןמסל שי ,הדועת קיפהל תנמ לע

:ןנה הנכתה ידי לע תוקפומה תודועתה
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.סמ תינובשח
 תורושל תורצונ אל תורצונ יאלמ תועונת .יאלמ תועונת ןהו תונובשח תלהנהל ןה תועונת תרצוי סמ תינובשח
.חולשמ תודועת תורגוס רשא תינובשחב

.סמ תינובשח/הלבק
.הפוק תועונת םג תורצונ ףסונב .תינובשח תרצוי רשא תועונתה ןתוא תא תרצוי

.ןוירש תינובשח
 לדבהה .תוינובשחה לש ץרה רורפסה ונש הלש רורפסה םג .רבד לכל הליגר תינובשח הנה ןוירש תינובשח
 לביק םרטו הרוחס רובע םליש רשא חוקלל תאצוי ןוירש תינובשחש ונה ןוירש תוינובשחו הליגר תינובשח ןיב
.חולשמ תודועת ידי לע תרגסנ ןוירש תינובשח .הרוחסה תא ול 'תניירשמ' תינובשחה .התוא

.יוכיז תינובשח
 תינובשח ןיב לדבהה .)תינובשח ומכ קוידב( .יאלמ תועונת ןהו תונובשח תלהנהל תועונת תרצוי יוכיז תינובשח
 ןיא ,יוכיז תינובשח םיקיפמשכ ,בל ומיש .סונימב תועונתה תא תרצוי יוכיז תינובשחש אוה הליגר תינובשחו יוכיז

.המצעב תאז תושעל תעדוי הנכתה ,סונימב תועונתה תא בותכל

.חולשמ תדועת
.תונובשחה תלהנהב ללכ תמשרנ הניאו דבלב יאלמ תועונת תרצוי

.חוקל תנמזה
.טירפב תונמזהה ינומ תא תנכדעמ םלוא .יאלמ תועונתו תונובשח תלהנה תועונת תרצוי הניא

.ריחמ תעצה
.יאלמ תועונתו תונובשח תלהנה תועונת תרצוי הניא

.הקסע ןובשח
 דגנכ ואצוהש הקסע תונובשח חוד לבקל ןתינ םלוא .יאלמ תועונתו תונובשח תלהנה תועונת רצוי וניא
.ומלושש םימולשת

.הרזחה תדועת
 .)תינובשחל יוכיז תינובשח ומכ( .חולשמ תדועתל תידגנה הדועתה הנה הרזחה תדועת
.האבה הדוקנל בל םישל שי
 תודמוע תעכ .תודיחי50 ריזחה חוקלה .תודיחי100 לש תומכב םיוסמ טירפל חולשמ תדועת ונאצוהש רמאנ
.תויורשפא יתש ונינפב

 תינובשחה ,חולשמה תדועתל תינובשח קיפנ רשאכ ,הזכ הרקמב .תודיחי50 לש הרזחה תדועת ול איצונ .א
.דבלב תודיחי50 הארת
 חולשמה תדועת תא הארת תינובשחה ,תינובשח קיפנ רשאכ .תודיחי50 סונימ לש חולשמ תדועת ול איצונ .ב
.תודיחיה50 סונימ לש חולשמה תדועת תאו תודיחיה100 לש

.ןכוס תינובשח
.יאלמ תועונתו תונובשח תלהנה תועונת תרצוי

.ןכוס חולשמ תדועת
דבלב יאלמ תועונת תרצוי
 םעפ ףא םירצוי םניא םינכוסה יכמסמ .חטשב וקפוהש ירפסמה רדסה יפ לע הקפהל םינתינ םינכוסה יכמסמ .

.רוקמ יכמסמ

 ךמסמל םיידוחיי םירטמרפ רידגהל ןתינ ןכ ומכ .הספדה לש הנוש הנבמ ךמסמ לכל רידגהל רשפאמ הנכתה
 תרזעב עצבל שי ולא תורדגה .דועו םימיוסמ םיסיטרכל תוסנכהה לוציפ ,חוקלה יארשא תקידב ןוגכ םיוסמ
 "םיכמסמ הנבמ תרדגה" תינכתה

 רזעה שקמ לע ץוחללו יוצרה ךמסמה תא ןמסל שי ,ונרדגהש ךמסמ לש םיוסמ הנבמ ךיישל םיצור רשאכ
.יוצרה ךמסמה תא רוחבל שי הנממ ,ונרדגהש םיכמסמה לש הלבט לבקתת .ךמסמה םשל ןימימ
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 םייקסיע םיכמסמ תקפה
םיכמסמה תקפה

 לכל ההז ספוטה הנבמ .םימיאתמה םינותנה תא ןיזהל שי ול ספוט תועצמאב עצבתמ םיכמסמה תקפה ךילהת
 .קפומה ספוטה גוס יפ לע תושורדה תולועפה תא הנכתה תעצבמ ,הדועתה תקפה ןמזב .תודועתה יגוס
.)דועו תונובשח תלהנה תועונת ,יאלמ תועונת תריצי :אמגודל(

 םיליכמ רבכ םימיוסמ תודש ירחא קר אלמל ןתינ תודשה ןמ קלחו ,יולימל תודש לש בר רפסמ ספוטבש ןוויכמ
 ליעפה רוזאה .אבה רוזאל ךישמהל ןתינ זא קרו רוזא לכב תודשה תא אלמל שי .םירוזאל ספוטה קלוח ,םינותנ
.המודא תרגסמב םינמוסמ םיליעפ אלה םירוזאה דועב הקורי תרגסמב ןמוסמ

:םנה אלמל שי םתוא םירוזאה
.חוקלה יטרפ .א
םיריחמו תויומכ םיטירפה ירפסמ- .תינובשחה ףוג .ב
םיריחמ לוגיעו תוחנה- תינובשחה םוכיס .ג
.הדועתה תקפהו םיקתוע .סמ ,חהנהל םיטרפ ,תורעה- םייפוס םיטרפ .ד

 לע ץוחלל שי ןכל .ןותנה תנזה תא םימייסמ ונא רשאכ בשחמל רמול שי ,םיוסמ הדשל ןותנ םיניזמ רשאכ
.םינותנ תנזה שרודה אבה הדשל גלדל םג הנכתל רשפאי רבדה .ןותנה תנזה םויס םעENTER שקמ

.חוקלה יטרפ

 יתשב לועפל ןתינ חוקלה סיטרכ תא אוצמל תנמ לע .תונובשחה תלהנהב חוקלה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי
.תוטיש

 .תונובשחה סקדניא לש ןולחה חתפי ,רזעה ןולח רותפכ לע ץוחלל שי חוקלה רפסמ הדשב םיאצמנ רשאכ .א
 םירתאמ רשאכ.)תונובשחה סקדניא לע קרפב רבסה האר( תונובשחה סקדניאב חוקלה סיטרכ תא רתאל שי

 הדשל קתעוי סיטרכה רפסמ ,היוצרה הרושה לע רבכעב הלופכ השקה ידי לע ותוא רוחבל שי ,סיטרכה תא
 .תינובשחה

 .םשה הדשל לאמשמ יוצמה רזעה רותפכ לע הציחל ואF3 שקמ לע הציחל ידי לע סיטרכה תא רתאל ןתינ .ב
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 םשה תא ףולשי בשחמה ,יוצרה םשה לש תונושארה תויתואה תא דילקהל שי .םשה הדשל ץופקי ןמסה
 שי ,שקובמה םשה תא םיאצומ רשאכ .םיצחה ישקמ תרזעב הרוחאו המידק תומשב ףדפדל ןתינ .רתויב בורקה
.ENTER שקמ לע ץוחלל

 )א ףיעס האר( תונובשחה סקדניאל סנכיהל םיבייח ,תכרעמב םייק םרטש חוקלל הדועת איצוהל םיצור םאב
.סקדניאל חוקלה סיטרכ תא ףיסוהלו

 ינותנ תא תפלושו תכרעמב םייק םנמא הז חוקלש תקדוב הנכתה ,חוקלה רפסמ תנזה תא םימייסמ רשאכ
.םימיאתמה תודשב םתוא הביצמו )ןופלטו תבותכ ןוגכ( חוקלה

.תופסונ תוקידב יתש הנכתה תעצבמ ןכ ומכ
 תיוות תא "ץיפקי" בשחמה ,)תונובשחה סקדניא לע קרפב רבסה האר( , ,תצפוק הרעה חוקלל הרדגוה םאב
.חוקלה סיטרכב הבתכנש הרעהה תא הארנש ךכ הרעהה

 תיוות תא גיצי בשחמה ,יארשאה תרקתמ גרוח חוקלהו ,חוקלה יארשא לש הקידב ךמסמה הנבמב רדגוה םאב
.יארשאה תגירח לע ונינפב עירתיו חוקלה לש יארשאה

:םהו םיפסונה םיטרפה תא אלמל ןתינ ,הדועתה תא םיקיפמ ול חוקלה תא ונייצש רחאל

.הדועתב ספדוי רשקה שיא םש- בל םיש .רשקה שיאו ןופלטה רפסמ ,חוקלה תבותכו םש

 ןכוסה רפסמ תא םושרנ םאב .הדועתה תכיושמ ול ןכוסה רפסמ תא רידגהל שי ,םינכוס םע םידבוע םאב
.םינכוסה תמישרל ופרציו ונמשרש םשה תא רוכזי בשחמה ,הלבטב

 רשפאת הרעהה תיוות לע הציחל .חוקלה יארשא בצמ תא תוארל ונל רשפאת יארשאה תיוות לע הציחל
 ולא תורעה- בל ומיש .תושדח תורעה ףיסוהל ןתינ ןכ ומכ .חוקלה סיטרכב תובותכה תורעה תוארל
 ףוסב תואצמנ הדועתב תוספדומה תורעהה .הדועתב תוספדומ ןניא םלוא חוקלה סיטרכב תונכדעתמ
.הדועתה

.דוע תיוות

.ילכה רפסמ ונה םהב בושחהש חוקלל םיפסונ םיטרפ תפסוה רשפאמ

:םיאבה תודשה םיעיפומ לדחמ תרירבכ
.גהנ םשו רפסמ
.ילכה רפסמ
.ןוישר רפסמ
.הריסמ ךיראת
'זרטמוליק

 ,ליעפמה ידי לע יונישל םינתינ ולא תודש תומש .)ילכה רפסמ דבלמ( םייביטמרופניא תודש םנה ולא תודש
.יללכ סקדניא קרפב האר

 םייק םרט ילכהו הדימב .ילכה סיטרכ תא ןכדעת הדועתהש םיצור םאב ןכדעל בושח ילכה רפסמ הדש תא
 תקפה ןמזב ירה ,ילכה רפסמ ןיוצ םאב .סקדניאל ופיסוהל וננוצרב םאב לאשת הנכתה ,םילכה סקדניאב
 ושענש תולועפה תירוטסיה תא תוארל היהי ןתינש לכ ,םילכה תסטרכב םג הדועתה תועונת ומשרי ,הדועתה
.ילכה ותואב

.הדועתה ףוגל רבעמל רושיא רותפכ לע ץוחלל שי ,חוקלה ינותנ ןוכדע םויס םע

.הדועתה ףוג
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 לע הציחל ידי לע תאז תושעל ןתינ ,חוקלה יטרפ תונשלו רוזחל ךרוצה ררועתמו ,הדועתה ףוגב םיאצמנ רשאכ
.םילכה לגרסב ןימימ ישילשה רותפכה לע הציחל ידי לע ואF3 שקמ

 ועיפוי הרושב םאב ךמסמה הנבמב רידגהל ןתינ .הרוש ירחא הרוש תעצבתמ הדועתה ףוגב םינותנה תנזה
.דבלב ריחמ רוט וא החנה םוכסו זוחא ירוט

:םנה הרוש לכב םימייקה תודשה

.יגולטק רפסמ
 ינשב רתאל ןתינ יוצרה טירפה תא .םיקפנמ ותוא טירפה לש יגולטקה רפסמה תא הז הדשב ןכדעל שי

:םינפוא
 גולטקב רבסה האר( .גולטקב טירפה רותיאו םיטירפה גולטקל הסינכ ,רזעה שקמ ןולח לע הציחל .א
 רפסמה הדשל קתעוי טירפה ,הלופכ הציחל רבכעה םע וילע ץוחלל שי ,רתואמ טירפה רשאכ.)םיטירפה
.יגולטקה

 ,טירפה םש לש תונושארה תויתואה תא דילקהל שי ,רואיתה הדשל גלדי ןמסה ,F4 שקמ לע ץוחלל שי .ב
 רשאכ .םיצחה ישקמ תרזעב םיטירפב ףדפדל ןתינ ,ורואית תא גיציו רתויב בורקה טירפה תא ףולשי בשחמה
.ENTER שקמ לע ץוחלל שי ,יוצרה טירפה תא םיאצומ

 דוקרבה רפסמ וא יגולטקה ורפסמ יפ לע טירפ לכ רתאל ןתינ .דוקרב רפסמו יגולטק רפסמ שי טירפ לכל
 לגרסב דוקרבכ ןמוסמה שקמה לע ץוחלל שי ,דוקרב רפסמ יפל טירפ רתאל הנכתל רמול תנמ לע .ולש
.יגולטק רפסמ יפ לע רותיא בצמל הריזחמ תפסונ הציחל .םילכה

 ןתינ ,חוקלל םיכיושמה םייפילח םיגולטק םירפסמ לש המישר תמייק הדועתה תא םיקיפמ ולש חוקלל םאב
 .יפילחה רפסמה ןויצוF9 שקמ לע הציחל ידי לע תאז תושעל שי .יפילחה ורפסמ יפ לע טירפה תא רתאל
.יוצרה טירפה תא רתאי בשחמה

 םאב .וריחמ תאו טירפה רואת תא תיטמוטוא ףולשי בשחמה ,יוצרה יגולטקה רפסמה תא םיאצומ רשאכ
 הנכתה ,)ןוריחמ הדשב גצומ חוקלל רדגומה ןוריחמה( םיוסמ ןוריחמ רדגומ הדועתה תא םיקיפמ ול חוקלל
 הדשב רזעה ןולח שקמ לע הציחל ידי לע עבוקה ןוריחמה תא תונשל ןתינ .חוקלה ןוריחממ ריחמה תא ףולשת
.ןוריחמ

 תעונת רצווית אל הזכ הרקמב .קיר יגולטק רפסמ הדשה תא ריאשהל שי ,יגולטק רפסמ ןייצל םיצור אל םאב
.יאלמ

.טירפה רואת
 טסקט ול ףיסוהל וא תונשל ןתינ .טירפה רואית הדש תא תיטמוטוא ןכדעת הנכתה ,יגולטק רפסמ ונייצ םאב
 תושעל ןתינ ,תחא הרושמ רתוי סופתי רשא רואית בותכל וננוצרב שיו ,יגולטק רפסמ םינייצמ אל םאב .ישפח
 טסקטה תא רדסת הנכתה ,הכירעה םויס םע .טסקטה תכירע הדש לבקתי .F3 שקמ לע הציחל ידי לע תאז

.תינובשחה תורושב

.ךשמהב טוריפ האר .טרופמ טירפ תכירע ךסמ תחתופF2 שקמ לע הציחל

 גולטקב םייק אל םלוא םיקפסה ןוריחמב םייק רשא טירפ רוכמל וננוצרבו םיקפס ינוריחמ םיקיזחמ ונא םאב
 תא ףולשתו םיקפסה ןוריחממ טירפ רוחבל רשפאת הנכתה .רואיתה הדשבF4 שקמ לע ץוחלל ןתינ ,םיטירפה
.יאלמ תעונת רוצי אל הז טירפ .וריחמ תאו טירפה רואית

 םויס םע .החנהה םוכס וא זוחא תא ,רוטה עיפומ םאבו ,תומכה תאו הריכמה ריחמ תא ןייצל אוה ראשנש לכ
.האבה הרושל תיטמוטוא גלדת הנכתה ,הרושה

.טרופמ העונת ךסמ
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 ןתינ ולא םינותנ .המודכו תוזירא ,םייבושיח תודש ,ח'טמ ןוגכ העונתל םיפסונ םינותנ תנזה םישרדנ םיתיעל
.טרופמה העונתה ךסמ תחיתפ ידי לע ןיזהל

:עיגהל ןתינ טרופמה העונתה ךסמל
.יגולטקה רפסמה תנזה רחאל דימ תיטמוטוא חתפנ ךסמה יכ ךמסמה הנבמב הרדגה .א
.טירפה רואית הדשבF2 שקמ לע הציחל םע חתפנ ךסמה .ב

:םנה טרופמ העונת ךסמב ןכדעל ןתינ םתוא תודשה

.טירפה רואת

.ירודיס רפסמ
 ורפסמ תא הז הדשב ןייצל ןתינש ירה ,ירודיס רפסמ טירפ לכל ונתנ ,יאלמל םיטירפ ונטלק רשאכ םאב
 םימייקה םיטירפה ירפסמ תמישר תא לבקלו רזעה ןולח שקמ לע הז הדשב ץוחלל ןתינ .טירפה לש ירודיסה
 רפסמ הז הדשב דילקהל ןתינ אל .ירודיסה ורפסמ יפ לע דדובה טירפה ירחא בקעמ רשפאמ רבדה .יאלמב
 לעב טירפה תא יאלמה ןמ ערגת הדועתה תקפה( .רכמנ רבכש וא יאלמב םייק וניא רשא טירפ לש ירודיס
.)ונייצש ירודיסה רפסמה

.ןוימ דוק
 תועונתה תא בתנל ןתינ .תונובשחה תלהנהב טירפה רוציש תועונתה תא בתנל ונל רזועש הדש ונה ןוימ דוק
.ןוימה ידוק תרדגה יפ לע םינוש ןובשח יסיטרכל

.ןסחמ
.טירפה קפונמ ןסחמ הזיאמ ןייצל שי ,םינסחמ לע בקעמ םילהנמ םאב

.הרעה
.ליעפמה ידי לע יולימל ןתינ- יביטמרופניא הדש

.תוזירא
 הזיראב תומכ טירפה הדשב ןותנה תלפכהל םורגת הז הדשב ןותנ תנזה ,תוזיראב טירפכ רדגומ טירפה םאב
.תומכה הדשב האצותה תבצהו

.אתכמסא
.ונרגס ותוא ךמסמה רפסמ תא הז הדש רמוש ,םיחותפ םיכמסמ םירגוס רשאכ ללכ ךרדב .יביטמרופניא הדש

.4 דע1 ליפכמ
 החסונה לש תיבושיחה האצותה .תמיוסמ החסונב םהיניב רושקל ןתינ רשא םיירפסמ תודש םנה םיליפכמ
:אמגודל .תומכה הדשב בצות

.בקועמ רטמ יפ לע עבקנ )ץע( םיוסמ טירפש רמאנ
 תא .תודיחיה רפסמ ונה4 ליפכמו יבוע ונה3 ליפכמ ,בחור ונה2 ליפכמ ,ךרוא ונה1 ליפכמש רידגהל ןתינ
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 רטמב ונרכמש ץעה לש תודימה תא ונל ןתית םימרוגה לכ תלפכהש ךכM1 X M2 X M3 X M4 רידגנ החסונה
.בקועמ

 םימיאתמה םינותנה תא הנכתה ףולשת טירפ לכלש ךכ .ולש םיליפכמה תא רידגהל ןתינ טירפו טירפ לכב
 ףקיהה רחאל ,חפנה בשוחי םיוסמ טירפלש ךכ טירפ לכל תידוחיי החסונ רידגהל ןתינ ןכ ומכ .טירפ ותואל
.המודכו

 הדימב .הנומ לש הדש ומע אמוש טירפ לכ .םינומכ ושמשי םיליפכמה יכ ךסמה הנבמב רידגהל ןתינ ,ףסונב
 .תיחכונה האירקה ונה2 ליפכמ ,תמדוק האירק הדשכ1 ליפכמ תא רידגהל שי ,םינומ םע דובעל םיצורש
.הדועתה תקפה םע ןכדועי טירפה הנומו תומכה הדשל רבעוי תואירקה שרפה

2 בושיחו1 בושיח
 יפ לע הדשל םירבעומו םידבועמ ,העונתה תודשמ םיחקלנ ולא תודשב םיכרעה .םיילאוטריו תודש ולא
 םירטמיטנסב תוניוצמה תודימה תא תחקול#15*#14/1000*#13/1000*#12/1000 החסונה :אמגודל .ונתריחב
 )תודיחיה רפסמ( 15 הדשב הליפכמו )בוק רטמ לש בושיחל( 1000ב םתוא תקלחמ3ו12 םיליפכמה תודשב
.תומכה הדשל םיריבעמ האצותה תא

 דחא תויהל הלוכי ,דחא הדש בושיח תאצותש לכ2 בושיח ךכ רחאו1 בושיח םדוק עצבתמ תואחסונה בושיח
.2 בושיחל םינותנה

.םיטירפה תומכ

.עבטמ
 רעשה תא תיטמוטוא ףולשת הנכתה .טירפה עבטמ תא ןייצל שי ,חטמ ססובמ טירפכ רדגומ טירפה םאב
.הדועתה תקפה םויב עבטמל רדגומה

.חטמב ריחמ
.הדועתה תקפה םויל רעשה יפ לע םילקשל תיטמוטוא םגרותי ריחמה .חטמב טירפה ריחמ תא ןייצל שי

.החנהו החנה זוחא ,לקשב ריחמ

.רושיא שקמ לע ץוחלל שי ,טירפה ינותנ תנזה םויסל

 שקמ לע ץוחלל שי ,הדועתה תקפהו יפוסה ריחמה ןויצ ,םויסה בלשל רובעלו הדועתה תא םייסל םיצור רשאכ
F10םילכה לגרסב ינמיה רותפכה לע וא.

.םיאבה םינותנה תא םג תונשל ןתינ הדועתה ףוגב

 חטמה ירעש תא ןכדעל תנמ לע ךיראתה הדשב רזעה ןולח שקמ לע ץוחלל ןתינ .הדועתה תקפה ךיראת
.הדועתה תקפה םויל םינוכנה

.םיוסמ תוריכמ ןובשחל הדועתה תא בתנל םיצור םאב תוריכמה ןובשח תא תונשל ןתינ .תוריכמה ןובשח

.םיטירפה יריחמ םיבשוחמ ויפ לע ןוריחמה רפסמ תא תונשל ןתינ .ןוריחמה רפסמ

 ןיימל ןתינ .רבכעה תרזעב וא םיצחה ישקמ תרזעב תאז תושעל ןתינ ,הדועתה תורוש ןיב ףדפדל םיצור רשאכ
 תרתוכ לע רבכעה םע הציחל ידי לע השענ ןוימה .טירפה רואת יפ לע וא גולטקה רפסמה יפ לע תורושה תא
.טירפה רואת וא םיטירפה גולטק לש רוטה

 ה שקמ לע ץוחללו םהיניבמ ןותחתה טירפה לע דומעל שי ,תומייק תורוש יתש ןיב טירפ סינכהל םיצור םאב
INSERT.

.DELETE ה שקמ לע ץוחללו היוצרה הרושה לע דומעל שי ,תמיוסמ הרוש לטבל םיצור םאב

 לגרסב םייוצמה םירותפכה תרזעב רזע תולועפ לש םיוסמ רפסמ עצבל ןתינ ,הדועתה ףוגב םיאצמנ רשאכ
:ןמקלדכ ונה )לאמשל ןימימ( םירותפכה דוקפת .ןוילעה םילכה
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.הדועתה םויס
.הדועתה םוכיסל רבעמו הדועתה ףוגב םינותנה תנזה םויס רשפאמ

.חוקל יטרפ ןכדע הנש
 ונזוה רבכש ירחא חוקל םינשמ םא יכ בל םישל שי .םיטרפ תונשל תנמ לע חוקלה ספוטל הרזח רשפאמ
.םיטירפה יריחמ תא שדחמ בשחל ךרוצ היהי ,הנוש ןוריחמ רדגומ שדחה חוקללו הדועתה ףוגל םיטירפ

.םיכמסמ תקתעה
 ןתינ ,םמצע לע םירזוחה םיכמסמ םימייקו הדימב .יחכונה ךמסמה ףוגל וקפוהש םיכמסמ תקתעה רשפאמ
.הדלקהה תלועפ תא ךוסחלו םקיתעהל

 ךמסמה תא רוחבל שי .םיכמסמה לכ תמישר םע ךסמ לבקתמ .קיתעהל וננוצרבש ךמסמה גוס תא ןייצל שי
 ןתינ ,םיכמסמה תקתעה ךסמב .הדועתה ףוגל קתעוי ךמסמה .ENTER שקמ לע ץוחללו קיתעהל וננוצרבש
 םיוסמ ךמסמ ןמסל הנכתה תרשפאמ ןכ ומכ .חוקלה רפסמ וא ךמסמה רפסמ יפ לע םיכמסמה תא ןיימל
.רגסנש ךמסמכ

.םיחותפ םיכמסמ תריגס
 תריגס-- אבה קרפב טורפ האר .)חולשמ תדועתל תינובשח :אמגודל( םיחותפ םיכמסמ תריגס רשפאמ
.םיחותפ םיכמסמ

.הדועתה תולע בושיח
 .תתל םילוכי ונא התוא החנהה תא בשחל לכונש תנמ לע הילע חוורה תאו הדועתה תולע בושיח רשפאמ
.םיגולטק םירפסמ שי םהל הדועתב םיפיעס לע קר עצבתהל לוכי תולע בושיח

.מעמ אלל הדועת
 סיטרכ .מעמ אלל הדועתכ הדועתה תא תנמסמ הז רותפכ לע הציחל ,מעמ אלל הדועת קיפהל םיצורו הדימב
תכרעמה ינותנב רדגומ תויהל בייח תורוטפ תוסנכה

.ינמז ךמסמכ הדועת רומש .
 תא רומשל ןתינ ,ונזוהש םינותנה תא דבאל ילבמ ךמסמה עצמאב תאצל םיצורו הדועת םינכדעמ רשאכ
 ונה ינמזה רגאמה .הדוביעב ךישמהלו רגאמה ןמ הדועתה תא ףולשל ןתינ רתוי רחואמ .ינמז רגאמב הדועתה
 קפוהש ךמסמ תויהל לוכי ינמז ךמסמ ,רמולכ קפוהש ךמסמה גוס לש קר אלו םיכמסמה לכ לש ינמז רגאמ
.ץר רורפס ןיא םיינמז םיכמסמל .הנמזהכ וא תינובשחכ

.ינמז רגאממ הדועת ארק
 ןתינ ,ינמזה רגאמב םימייקה םיכמסמה לכ תא גיצת הנכתה .ינמזה רגאמב ורמשנש םיכמסמה תפילש רשפאמ
 לש גוס לכ ףולשל ןתינ ,רומאכ .דועו םוכס ,ירוקמה ךמסמה גוס ,חוקל םש ךיראת יפ לע םיכמסמה תא ןיימל
 ףולשל ןתינ ,תינובשח םיקיפמ ונא תעכו ינמז ךמסמכ התוא ונרמשו הנמזה ונקפה םאב :אמגודל ינמז ךמסמ
.הנמזהכ אלו תינובשחכ קפוי קפויש ךמסמהש ןבומכ .תינובשחה ףוגל ךמסמה תא

ט"קמ/דוקרב הנש
.םהלש דוקרבה רפסמ וא יגולטקה םרפסמ יפ לע עצבתי םיטירפה רותיא םאב עבוק

.לולכמ תואלבט
 .ךכב ןדה יאלמה קרפב לולכמ תואלבט טורפ האר .םיוסמ רצומ תוביכרמה תואלבט ןנה לולכמ תואלבט
 תלבט :אמגודל רצומה הנבמ תא תטרפמ לולכמה תלבט .לולכמ תואלבט999 דע רומשל הלוכי הנכתה
:מ בכרות בשחמל לולכמ

1 תומכ םויטנפ דבעמ100
1 תומכ בשחמ זראמ110
2 תומכ חישק קסיד120

.'וכו
 תא סינכת לולכמה תריחב .םירדגומה םילולכמה תמישר תא לבקנ ,לולכמה תואלבט רותפכ לע ץחלנ רשאכ
.םיקיפמ ונא התוא הדועתל לולכמה יטירפ לכ

.הנוש ךמסמ הנבמ רחב
 ילבמו ותקפה ידכ ךות ךסמה הנבמ תא תונשל ןתינ ,תושירדל הנוע וניא קפומה ךמסמל ךיושמה הנבמה םאב
 ונרדגה םתוא םימייקה םיכמסמה תמישרמ יוצרה ךמסמה הנבמ תא רוחבל שי .ךמסמה תקפה תא קיספהל
.תודועתה ןולח תרתוכב םירגוסב עיפומ הדועתל ךיושמה יחכונה ךמסמה םש .םיכמסמ הנבמ תרדגה תינכתב
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.תודועתל תורתוכ תרדגה
 ריחמ תעצה תרתוכ תא תונשל ןתינ ,לשמל .הנוש םש תחת הספדהל םינתינ הנמזהו ריחמ תעצה םיכמסמה
.ולא םיכמסמ רובע תורתוכה תא ןכדעל תרשפאמ הז רותפכ לע הציחל .המודכו תוריש תעצהל

.הדועתה יריחמ לש שדחמ בושיח
 םורגת הז רותפכ לע הציחל ,ןוריחמ יוניש ונעצב וא חטמה ירעש תא ונכדע הדועתה תקפה ידכ ךותו הדימה
.םישדחה ןוריחמה וא רעשה יפ לע םיטירפה יריחמ תא שדחמ בשחל הנכתל

.הדועתה םויס
 לגרסב ינמיה רותפכה לע וא הדועתה ףוגבF10 שקמ לע ץוחלל שי הדועתה תא םייסל תנמ לע ,רומאכ
.םילכה

.םיאבה םינותנה תא ןוכדעל שי הדועתה םויסל

.החנה םוכס/זוחא
 החנהה ,והשלכ החנה זוחא רדגומ הדועתה תקפומ ול חוקללו הדימב .הדועתל ילבולגה החנהה זוחא והז

.תיטמוטוא בשוחת

 יפוסה ריחמב בוקנל וננוצרבו הדועת םיקיפמ ונא םיתיעל ,מ'עמ םיללוכ אלכ םירדגומ םיטירפה יריחמ םאב
.יפוסה ריחמה ןמ מ'עמ ץלחל תנמ לע החנהה זוחא הדשב רזעה ןולח שקמ לע ץוחלל ןתינ ןכל

.םולשתל לכה ךס
:ןתינ ,הז הדשב םיאצמנ רשאכ
 לש בשוחמה םוכסל םימשור ונא ותוא םוכסה ןיב שרפהה בשוחי הזכ הרקמב .םולשתה םוכס תא תונשל .א
.החנהה ףיעסל רבעוי הז שרפה .הדועתה
 רבעוי שרפהה .הדועתה םוכיסב תורוגאה לוגיעל םורגתF2 שקמ לע הציחל .הדועתה ריחמ תא לגעל .ב
.חוקלל החנהכ

 יטירפ תא הז ספוטב אלמל שי .הלבק ספוט ונינפב גיצת הנכתה ,סמ תינובשח/הלבק םיקיפמו הדימב
.תולבק תקפהב ןדה קרפב האר טוריפל .םימולשתה

.ןועריפ ךיראת
 םירדגומש יארשאה ימי יפ לע תיטמוטוא בשוחמ ךיראתה .תמלושמ תויהל הדועתה הרומא וב ךיראתה והז

.הדועתה תקפומ ול חוקלל

.קיפמה םש
 ןתינ ,הדועת תקפה רבכ םאב .הדועתה יקיפמ תומש תא "תרכוז" הנכתה .הדועתה קיפמ םש תא םושרל שי

.הדומצה הלבטה ןמ קיפמה םש תא ףולשל

.תורעה
 הלבטה ןמ תורזוח תורעה ףולשל ןתינו ונמשרש תורעהה תא רכוז בשחמה .תורעה תורוש יתש םושרל ןתינ
.תונובשח תלהנהל םיטרפ .הדומצה

.הז הדשב םתוא םושרל שי ,רצוויתש תונובשחה תלהנה תעונתב םימיוסמ םיטרפ םושרל םיצור םאב

.הספדהל םיקתוע רפסמ
 רוקמ תספדה ושוריפ1 קתוע .דבלב רוקמ תספדה ושוריפ םיקתוע0 .יוצרה םיקתועה רפסמ תא םושרל שי
.המודכו קתעהו
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.ךמסמה תספדה
 ןתינ .תומייקה תוספדמה תמישר םע הספדה ךסמ לבקנ .ךמסמה תקפהל הספדהה רותפכ לע ץוחלל שי

 תקפומ הדועתה .ךמסמה תספדהל רושיא רותפכ לע ץוחלל שי .ךמסמה תא חולשל תספדמ הזיאל רוחבל
.תספדומ איה רשאכ קר תיטמוטוא
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 .םיחותפ םיכמסמ תריגס
 תוינובשח אמגודל .וקפוה רבכש םיכמסמ םירגוסה םיכמסמ תקפה תרשפאמ םיכמסמה תריגס תלועפ
.ילוכו הנמזהמ חולשמ תדועת ,חולשמ תודועתל

 קתעוהש ךמסמה תא תנמסמ םג אלא ,הדועתה ףוגל ךמסמה תא הקיתעמש קר אל םיכמסמה תריגס תלועפ
.רתוי עיפוי אל אוה םיכמסמה תריגס לש האבה הלועפבש לכ ,רוגס ךמסמכ

 לכש ךכ זוכירב הריגס עצבל וא ,רגוסה ךמסמל ולוכ קתעוי רגסנה ךמסמהש לכ םיכמסמה תא רוגסל ןתינ
.תחא הרושב עיפוי רגסינ ךמסמ

 ירה ,50ל תרגסנה תומכה תא םינשמו100 התייה הב הקפנוהש תומכהש חולשמ תדועת םירגוס אמגודל םאב
 האבה םיכמסמה תריגסב םלוא ,החותפ ראשית חולשמה תדועת ,רמולכ ,הקלחב רגסית חולשמה תדועתש
.תודיחיה50 לש תרתונה תומכה תא קר רוגסל היהי ןתינ

 םיכמסמה יגוס לכ אל .רוגסל וננוצרב ותוא ךמסמה גוס תא ןייצל שי ,םיחותפ םיכמסמ תריגסל םיסנכנ רשאכ
 רוגסל ןתינ אל :אמגודל .םיקיפמ ונא התוא הדועתה גוס םע רוגסל ןתינ םתוא םיכמסמה יגוס קר אלא םיגצומ
.הנמזה וא ריחמ תעצה ידי לע חולשמ תדועת וא תינובשח

 ונא ול חוקלה ותוא לש םיחותפה םיכמסמה לש המישר לבקנ ,רוגסל וננוצרבש ךמסמה גוס תא ונייצש רחאל
 עיפומ ןותחתה וקלחב ,ךסמה לש ןוילעה וקלחב העיפומ תוחותפה תודועתה תמישר .הדועתה תא םיקיפמ
.םיאצמנ ונא הילע הדועתה טוריפ

 לע רבכעה םע הלופכ הציחל ואENTER לע השקה ידי לע רוגסל וננוצרב רשא םיכמסמה תא ןמסל שי
 ףוגל וקתעוי םיכמסמהו םיכמסמה ןולח תא רוגסל שי ,םייוצרה םיכמסמה תא וננמיס רשאכ ,יוצרה ךמסמה
 תונשל ןתינDELETE ה שקמ לע הציחל ידי לע תאז תושעל ןתינ תמיוסמ הרוש קוחמל םיצור םאב .תינובשחה
.יקלח ןפואב קר הדועתה רגסית הז הרקמב רומאכ .םירגוס ונא תוא תומכה תא

.)לאמשל ןימימ רדסה יפ לע( :ןנה םילכה לגרסב םירותפכה ידי לע ונינפב תודמועה תויורשפאה

.הריגסל הדועת ןומיס
.היוצרה הרושה לע רבכעה םע הלופכ הציחל ואENTER שקמ לע הציחל ידי לע םג תושעיהל ןתינ

.תודועתה לכ ןומיס
.הריגסל תוחותפה תודועתה לכ תא תנמסמ וז תורשפא

.זוכירב וא טוריפב תודועת תריגס
 רמושו ןורחא ץחלנ רותפכ הזיא רכוז בשחמה .ינשה רותפכה תא תלטבמ םירותפכה ינשמ דחא לע הציחל
.האבה םעפל הז בצמ
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 רוצית זוכירב תודועת תריגס .תקפומה הדועתה ףוגל תודועתה לכ תא קיתעת טוריפב תודועת תריגס ,רומאכ
5000 םוכס1 תומכ12/02/2003 'אתמ6543 חולשמ .ת: אמגודל תינובשח לכל תחא הרוש

.תורתוכ תפסוה אלל /הדועתל תורתוכ תפסוה
 רמושו ןורחא ץחלנ רותפכ הזיא רכוז בשחמה .ינשה רותפכה תא תלטבמ םירותפכה ינשמ דחא לע הציחל
.האבה םעפל הז בצמ

 ללכ ךרדב .המויסב םג עיפוהל תולוכיו הדועתה ינפל תועיפומה תויביטמרופניא תורוש ןנה הדועתל תורתוכ
 םוכיס תא ןייצל תולוכי תונותחתה תורתוכה .התקפה ךיראתו הרפסמ ,הדועתה גוס תא תונייצמ תורתוכה
.הדועתה
 תויליע תורתוכ יתש ףיסוהל ןתינ ,טוריפב תודועת תריגס םיעצבמ רשאכ קר ףיסוהל ןתינ הדועתל תורתוכ
 .12/02/2003 'אתמ6543 חולשמ .ת תויהל הלוכי תיליע תרתוכ לש אמגוד .תויתחת תורתוכ יתשו

.תודועת לש תילבולג הריגסו רותיא
: רשפאמ הז ףיעס
 םיוסמ םיכיראת חווט ןיב וקפוהש תודועת קורסל תינכתל רמול ןתינ ,תודועת לש בר רפסמ חוקלל רשאכ .א
.תיטמוטוא םתוא ןמסלו םיוסמ םירפסמ חווט וא

 ןתינ ,הדועתה תא םיקיפמ ולש חוקלל טרפ םירחא תוחוקל יסיטרכמ תודועת לש זוכיר עצבל םיצור םאב .ב
 תודועתה תא זכרל םינינועמו תשר לש םיפינס םע םידבועו הדימב .תוחוקלה יסיטרכ לכמ הקירס שקבל
 לכ תא הדועתל זכרל םישקבמו תמיוסמ ןזאמ תצובקכ םיפינסה יסיטרכ לכ תא םירידגמ ,זכרמ סיטרכל
.םיפינסה םתואל וקפוהש תודועתה

.הדועתל תורתוכ תרדגה
 שי ,תרתוככ סנכות תמיוסמ הרושש םיצור אלו הדימב .הדועת לכ ינפל וסנכויש תורתוכה תרדגה רשפאמ
 םימכסומ םינמיס רפסמ םנשי ,תרתוכב עיפוהל םיכירצ םינותנ וליא תינכתל רמול לע .הקיר התוא ריאשהל
 תא הריכמ הנכתה .םישורדה םינותנב ולא םינמיס ףילחת הנכתה ,תורתוכב םירדגומ םאב רשא שארמ
.םיאבה םינמיסה
.הדועתה גוסב ףלחוי !!!! ןמיסה
.הדועתה רפסמב ףלחוי ###### ןמיסה
.הדועתה ךיראתב ףלחוי ##/##/#### ןמיסה
.הדועתה םוכס כ'הסב ףלחוי ##.## ןמיסה

##/##/#### ###### !!!! כ תרתוכ רידגנ םא ,רמולכ
12/02/2003 'אתמ6543 חולשמ הדועת ל תרתוכה ףלחות הדועתה תרבעה ןמזב

.שדחמ םיריחמ בושיח
 תרגוסה הדועתה ףוגל )חולשמ תדועת( תרגסנה הדועתה תא הקיתעמ הנכתהש ירה ,תודועת םירגוס רשאכ
.רוקמב הקפוהש יפכ קוידב )תינובשח(

 עצבל ךרוצ רצונ ,הנוש ןוריחמ עבקנ חוקלל רשאכ וא ,ח'טמ יססובמ םיטירפה יריחמ רשאכ דוחייב ,םימעפל
.םיריחמה לש שדחמ בושיח עוציבל םורגת הז רותפכ לע הציחל .םיפיעסה יריחמ לש שדחמ בושיח
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 תולבק תקפה

.תרשפאמ תולבקה תקפה תינכת

.תולבק תקפה .א
.קנבה ןמ ורזחש םיקש תטילק .ב

.אבה הרזעה ףיעסב םירזוח םיקש תטילק תודוא ארק

.הלבק תטילק

 םתוא תודשה .שארמ עובק רדסב תודשה תא אלמל שי .אלמל שי ויתודש תא רשא ספוט ןיעמ איה הלבקה
:םנה הלבקב אלמל שי

.חוקלה רפסמ.1
 לועפל ןתינ חוקלה סיטרכ תא אוצמל תנמ לע .תונובשחה תלהנהב חוקלה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי

.תוטיש יתשב

I.סקדניא לש ןולחה חתפי ,רזעה ןולח רותפכ לע ץוחלל שי חוקלה רפסמ הדשב םיאצמנ רשאכ 
 סקדניא לע קרפב רבסה האר( תונובשחה סקדניאב חוקלה סיטרכ תא רתאל שי .תונובשחה
 לע רבכעב הלופכ השקה ידי לע ותוא רוחבל שי ,סיטרכה תא םירתאמ רשאכ .)תונובשחה
 .תינובשחה הדשל קתעוי סיטרכה רפסמ ,היוצרה הרושה

II.שקמ לע הציחל ידי לע סיטרכה תא רתאל ןתינ F3לאמשמ יוצמה רזעה רותפכ לע הציחל וא 
 ,יוצרה םשה לש תונושארה תויתואה תא דילקהל שי .םשה הדשל ץופקי ןמסה .םשה הדשל
 ישקמ תרזעב הרוחאו המידק תומשב ףדפדל ןתינ .רתויב בורקה םשה תא ףולשי בשחמה
.ENTER שקמ לע ץוחלל שי ,שקובמה םשה תא םיאצומ רשאכ .םיצחה

 האר( תונובשחה סקדניאל סנכיהל םיבייח ,תכרעמב םייק םרטש חוקלל הדועת איצוהל םיצור םאב
.סקדניאל חוקלה סיטרכ תא ףיסוהלו )א ףיעס
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 תא תפלושו תכרעמב םייק םנמא הז חוקלש תקדוב הנכתה ,חוקלה רפסמ תנזה תא םימייסמ רשאכ
.וננוצר יפכ ולא םינותנ תונשל ןתינ ,םימיאתמה תודשב םתוא הביצמו )ןופלטו תבותכ ןוגכ( חוקלה ינותנ

.הלבקה םוכס.2
 ב הלבקה םוכס תא םושרל שי ,חוקלל ףסכ ריזחהל םיצור רשאכ .חוקלה םלישש םוכסה תא ןייצל שי

 .סונימב םנה םימוכסה לכ רשאכ תירוקמה הלבקל םאתהב םושרל שי הלבקה יטרפ ראש תא ,סונימ
.יארשאה סיטרכב םג חוקלל יוכיז תעונת רוצית תילילש הלבק ,יארשא יסיטרכ םע םג םידבוע רשאכ

.רוקמב יוכינ.3
 יטרפ ןוכדע/תינכתה תואלבטב רידגנ םאב .םלשמה ידי לע הכונש רוקמב יוכינה םוכס תא ןייצל שי

 םאב .יוכינה םוכס תא דימ בשחת הנכתה ,רוקמב יוכינ ךלש םיוסמ זוחאב תבייח הרבחה יכ הרבח
 ךירצ חוקלה םלשיש לעופב םולשתה- בל םיש .0 הז הדשב םושרל שי ,והשלכ םוכס הכינ אל חוקלב
.רוקמב יוכינה םוכס תוחפ הלבקה םוכס תויהל

.ןמוזמב םוכס.4
.הז הדשב םוכסה תא ןייצל שי ,)םינמוזמ םיקש אלו ןמוזמ ףסכל הנווכה( ןמוזמב השענ םולשתה םאב

.םולשתה יעצמא טורפ.5
 יעצמא תא טרפל שי ,ןמוזמב המלוש הלבקה לכ אלש החנהבו ,4 דע3 םיפיעס תא ונטרפש רחאל
.דרפנב קש לכ טרפל שי ,םיקש רפסמב םלוש םוכסהו הדימב .םוכסה םלוש ובש םולשתה

.םנה ןויצל םיירשפאה םולשתה יעצמא

i.קיש
ii.ימינפ יארשא וא תורטש
iii.יארשא סיטרכ
vi.םולשת רבוש
v.ןודקיפ
iv.תיאקנב הרבעה

:תא ןייצל שי הרוש לכב
i.םדוק ףיעס האר- םולשתה גוס.
ii.יארשאה סיטרכ וא קישה רפסמ
iii.שקמ לע הדלקה ידי לע רזע ןולח חותפל ןתינ( קישה לע עיפומה קנבה דוק F2הלבט תלבקל 

.)םיקנבה ידוק לש
vi.ןובשחה רפסמו ףינסה רפסמ.
v.קשה לש ןועריפה ךיראת
iv.קישה םוכס.

 .:תורעה
 ..ןובשח רפסמו ףינס רפסמ ,קנב רפסמ
 םאב .םינוכנ ןכא ודלקוהש םינותנה םאב הקידב עצבמ בשחמה ,ולאה םינותנה תשולש תא םידילקמ רשאכ
 תא לבקל ןכא וננוצרב םאב רושיא שקבמו הנכתה ליעפמל ךכ לע עידומ אוה ,תמיוסמ תועט הלגמ בשחמה
 םיטרפ גיצת הנכתה ,ולש קנבה יטרפ תא חוקלה סיטרכב ונרדגה םאב .תינש םדילקהל וא םייוגשה םינותנה
..לדחמה תרירב יטרפכ ולא
.
 תושעל תנמ לע ,לארשי קנב לש םילבגומה תונובשחה תמישרב יוצמ ונדלקהש קנבה ןובשח םאב קודבל ןתינ
.:ו תכרעמ ינותנ/תינכתה תואלבט ןוכדע/תוריש תוינכתל סנכיהל שי ,ןכ

i.םילבגומ תונובשח קודב- הביתה תא ןמסל..
ii.ץבוק ןכדע רותפכה לע ץוחללו טנרטניאל רבחתהל.

 שיש ןבומכ .לבגומ הז ןובשח םאב עידותו דילקנש קנב ןובשח לכ קודבת הנכתה ,ץבוקה ןוכדע םויס רחאל
.םיינכדע ויהי םילבגומה תונובשחה ינותנש תנמ לע תונמוזמ םיתיעל ץבוקה לש ןוכדע עצבל

 ..םיבקוע םיקש רפסמ תדלקה
 ןושארה קישה תא טולקנש רחאל ,םימולשתב םלשמ חוקלה רשאכ :אמגודל ,םיקש רפסמ םיטלוק רשאכ
 קיתעת ןכ ומכ .שדוחב ךיראתה תאו1ב קישה רפסמ תא תיטמוטוא הלעת הנכתה ,ינשה קישה תטילקב לחנו

.קנבה יטרפ םנה דילקהל ראשנש המ לכש ךכ קנבה יטרפ תא הנכתה
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 ץחה רותפכ ואF2 תדלקה י'ע( רזעה ןולח תא חותפל ןתינ ,םוכסה הדשב ןושארה קשב םיאצמנ רשאכ ,ףסונב
 רציית הנכתה .םיפסונה םימולשתה רפסמ תאו ןושארה םולשתה םוכס תא דילקהל שי חתפיש ךסמב .)קוריה
..םתדלקה תא ךוסחתו םיאבה םיקשה לש םושירה תועונת תא תיטמוטוא

 .יארשא יסיטרכ תטילק
 תחיתפ רחאל .)ישדח םולשתב ךורכ( א.ב.ש ב ףוסמ חותפל שי ,יארשא יסיטרכ טולקל היהי ןתינש תנמ לע
 תכרעמ םע תרשוקמ הנכתה יכ תכרעמ ינותנ/תינכתה תואלבט ןוכדע/תורישה תוינכתב ןייצל שי ,ףוסמה
 םייטנגמ םיסיטרכ ארוקב ךרוצ שי ,יארשא יסיטרכ תטילק ךרוצל( .יטנגמ םיסיטרכ ארוק ונל שי םאבו א.ב.ש
 ,יארשא סיטרכ ונה םיטלוק וננהש םולשתה יעצמא יכ ןייצנ רשאכ ,ךליאו התעמ .)םישקמה חולל רבחתמה
..יארשא יסיטרכ תטילק לע קרפה ףוסב חפסנ ואר( יארשאה יסיטרכ תטילק ךסמ תא "ץיפקת" הנכתה

 כ לובקתה גוס תא ןייצל שי ,א.ב.ש לש תינכת ךרד רובעל אל ךא ,יארשא סיטרכ הלבקב םושרל םיצור םאב
.ימינפ יארשא- ]2[

.םיאבה םינותנה תא דילקהל שי ,םולשתה יטרפ תדלקה תא םימייסמ רשאכ

.הפוקה סיטרכ.1
 םיצור םאב ותונשל ןתינ ,תכרעמב הפוק סיטרככ רדגומה סיטרכה תא לדחמ תרירבכ גיצת הנכתה
.תאז תושעל ךרוצ ןיא ללכ ךרדב םלוא ,הנוש הפוקל וסנכי םולשתה יעצמאש

.םיחותפ תונובשח תריגס.2
 תונובשח תריגס .םוכס הזיאבו רוגסל הילע תוינובשח וליא הלבקל תנייצמ םיחותפה תונובשחה תריגס
.םיחותפ תונובשח חוד קיפנ רשאכ תוחוקלה לש בוחה תורתי לש ןוכנ בצמ גיצת הנוכנ
 ןיא ,הדשל דומצה קוריה ץחה רותפכ לע ואF2 שקמ לע ץוחלל שי ,םיחותפ תונובשח רוגסל תנמ לע
.הז הדשב תונובשחה ירפסמ תא בותכל תוסנל
.אבה ןולחה תא חתפת הנכתה

 רוגסל תנמ לע .םרובע םלוש רבכש םוכסה המו ,חוקלה לש םיחותפה תונובשחה םיגצומ הז ןולחב
 הנכתה ,]ENTER[ דילקהלו רוגסל וננוצרבש ןובשחה לע תראומה הרושה תא םישל שי ,םיוסמ ןובשח
 החנהב תאז( תינובשחה םוכס לכ תא לדחמ תרירבכ עיצתו רוגסל וננוצרב םוכס הזיא ןייצנש שקבת
 םוכס תא לדחמ תרירבכ הנכתה עיצת הז הרקמב .הלבקה םוכסמ הובג וניא תינובשחה םוכסש
 ררחשת ]ENTER[ שקמ לע היינש הדלקה ,וניעט םאב .רוגסל וננוצרבש םוכסה תא ןייצל שי .)הלבקה
.תינובשחה תריגס תא
.הלבקה םוכס לע הלועה םוכסב תוינובשח רוגסל ןתינ אל
 םושרת הנכתה ,הלבקה ףוגל רוזחנו תוינובשחה ןולח תא רוגסנ ,תוינובשחה תריגס תא םייסנ רשאכ
.םיחותפה תונובשחה תביתב ונרגסש תוינובשחה לכ ירפסמ תא
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.תורעה.3
 םאב .תועובקה תורעהה תבית ןמ תועובק תורעה רוחבל ןתינ ,תורעה לש תורוש יתש םושרל ןתינ
 ףיעסהמ לודג תויהל בייח הז ףיעס( הלילגה תביתמ קיר ףיעס רוחבל שי ,העובק הרעה םושרל םיצור
 איה ,הלבק קיפנש האבה םעפבו ,וז הרעה רוכזי בשחמה .)עובקה הרעהה תא דילקהל זאו )ןושארה
.הלילגה תביתב עיפות רבכ

.תונובשח תלהנהל םיטרפ.4
 תאז תושעל ןתינ ,תונובשחה תלהנהב תמשור הנכתהש םייטרדנטסה םיטרפה תא תונשל םיצור םאב
.הז הדשב

.הספדהל םיקתוע רפסמ.5
 ספדוי ,דחא קתוע ןייצנ םאש ךכ דימת ספדומ רוקמה .סיפדהל וננוצרבש םיקתועה רפסמ תא ןייצל שי

.קתעהו רוקמ דימת

הלבקה תקפה.6
.קפות הלבקה ,הספדהה רותפכ לע ץחלנש עגרב
 סיטרכ לש ותופקת תא תקדוב תכרעמהש ןמזה הז ,יארשא יסיטרכ םע תלעופ תכרעמהו הדימב
.קפות אל הלבקהו ךכ לע עידות הנכתה ,תלשכנ יארשאה סיטרכ תקידבו הדימב .יארשאה

.יארשא יסיטרכ תטילק- חפסנ
 ,יארשא סיטרכ ונה לובקתה גוסש ןייצנ רשאכש ירה ,יארשא יסיטרכ םע הדובעל תרדגומ תכרעמה םאב
.אבה ךסמה תא ונינפב גיצת תכרעמה

:םנה דילקהל שי םתוא תודשה

.הקסעה גוס
 רותפכ ,ךסמל הסינכה םאש ירה ,םייטנגמ םיסיטרכ ארוק רבוחמ תכרעמלש תינכתה תואלבטב ונרדגה םאב
.המיתחה רותפכ הז היהי ,אל םאב ,ץוחל היהי הליגרה הקסעה
 ,םייטנגמה םיסיטרכה ארוקב ארקנ סיטרכה הב- הליגר הקסע ,עצבל םידמוע ונא הקסע גוס הזיא ןייצל שי

 תעצבתמה- תינופלט הקסעו ,הלבקה לע םתוח חוקלהו תינדי דלקומ סיטרכה רפסמ הב- המיתח תקסע
.חוקלה תוחכונ אלל

.סיטרכה רפסמ
 ,תינופלט הקסע וא המיתח תקסעב .םיסיטרכה ארוקב סיטרכה תא ריבעהל שי ,הליגר הקסע ונרדגה םאב
.םימיאתמה תודשב ולש ףקותה גפ ךיראת תאו סיטרכה רפסמ תא תינדי דילקהל שי

 הקידב הניא ןיידע וז הקידב .ותופקת תא תקדובו סיטרכה לע תינושאר הקידב תעצבמ הנכתה ,הז בלשב
.הקסעה תא תרשאמה

 הנכתה .ולש יארשאה סיטרכ רפסמ תא חוקלה סיטרכב ונרדגה םאב ,תינופלט הקסע וא המיתח תקסעב
.יארשאה סיטרכל לדחמ תרירבכ הז רפסמ קיתעת
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 םימייק םאב .'דכו םימולשת ,טידרק ,ליגר יארשא- חוקלל םינתונש יארשאה גוס תא ןייצל שי ןכמ רחאל
 שי ,טידרק תואקסעב .םיפסונה םימולשתה רפסמו ןושארה םולשתה םוכס תא םושרל שי ,םימולשת רפסמ
.םימולשתה קפסמ תא קר םושרל

.םיאתמה הדשב רושיאה רפסמ תא םושרל שי ,הקסעל יארשאה תרבח לש ינופלט רושיא שיו הדימב

 לוקמרה ינומיס דיל( ןותחתה לגרסה לש ילאמשה ודצב עיפומ ,תלעפומ יארשאה תטילק תינכת רשאכ
 טירפת לבקנ ,רבכעה לש ינמיה רותפכה םע הז למס לע ץחלנ םאב .יארשא סיטרכ לש למס )תירבעהו

:ונל רשפאמה
 ןמ תאצל ילבמ תיחכונה הקסעה תא עצבל לכונ ,תונשי תועונת שי םאש ךכ .תועונת לש רודיש עצבל .א
 חפס סיפדהל םיצור םאב טלא םירטמרפה תלבטב רבד ןכדעל ךרוצ ןיא כ"דב .םירטמרפ ןוכדע .ב .הלבקה
.יארשאה יסיטרכ תטילק לש ףסונ

.רושיאה רותפכ לע ץוחלל שי ,יארשאה יסיטרכ תטילק תא םימייסמ רשאכ

 ,יהשלכ הביסמ לשכית הקידבה םאב .הלבקה תספדה ןמזב קר תישענ הקסעה לש תיפוסה הקידבה ,רומאכ
.קספות הלבקה תקפהו הקסעה ןולשיכל הביסה תא ונל עידות הנכתה
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 .ורזחש םיקש תטילק
 יד העפות( ,קנבה ןמ ורזחש םיקש לש תונובשחה תלהנה ירפסב םושיר תרשפאמ ורזחש םיקש תטילק תינכת
.)ונרעצל םויכ החיכש

:םיאבה םיטרפה תא דילקהל שי ,ורזחש םיקש טולקל תנמ לע

.קנבה סיטרכ רפסמ
 שקמ לע הציחל ידי לע סיטרכה תא רתאל ןתינ .תונובשחה תלהנהב קשה תא ריזחהש קנבה סיטרכ רפסמ

F2קנבה יסיטרכ תמישרב תופצל תנמ לע קוריה ץחה רותפכ לע הציחל ידי ל וא.

.רזחש קישה ינותנ
 ,קשה ךיראת ,קנבה ןובשח רפסמ ,קנבה ףינסו רפסמ ,קשה קפסמ : םהו רזחש קישה ינותנ תא דילקהל שי

 תא ולא םיטרפ יפל רתאל הסני בשחמה ,ולא םינותנ תדלקה םויס םע דימ .קשה םוכסו קשה תרזחה ךיראת
.קשה תא ןתנ רשא חוקלה סיטרכ תא גיצת הנכתה ,אצמי קשה םאב .תונובשחה תלהנה ירפסב קשה םושיר

.קשה ןתונ םש
 םיטרפה ןיב תוהז יא ללגב ללכ ךרדב( תונובשחה תלהנהב קשה םושר תא רתאל החילצה אל הנכתה םאב
.קשה ןתונ לש סיטרכה רפסמ תא דילקהל שמתשמה לע .)תעכ ומשרנש םיטרפהו רבעב ומשרנש

.קנבה תלמע בויח
.קשה תרזחה ןיגב וננובשח תא בייח קנבהש הלמעה םוכס תא םושרל שי

.הלמעב בייחל ימ תא
 תא בייחלו הלמעה תא גופסל וא קשה תרזח בקע המרגנש האצוהב חוקלה תא בייחל וננוצרב םאה ןייצל שי

.םיקנב תולמע סיטרכ

.םיקנבה תולמע לש תואצוהה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי ,הלמעה תא גופסל םיטילחמו הדימב

.קשה רזחוי ימל
 תרתי הארי חוקלה סיטרכש תנמ לע חוקלה סיטרכל וריזחהל םאה .קשה תא ריזחהל וננוצרב ימל ןייצל שי

.םירזוח םיקש תפוקל וריבעהל וננוצרב זאו ,קשה תא םעפ יא םלשי חוקלהש קפסב ונאש וא ,הבוח

 תלהנהב םירזוחה םיקשה תפוק לש סיטרכה רפסמ תא ןייצל שי ,םירזוח םיקש תפוקל וריבעהל וננוצרב םאב
.תונובשחה

.הספדהל םיקתוע רפסמ
.קשה תרזחה ספוט תא סיפדהל וננוצרבש םיקתועה רפסמ תא ןייצל שי

.קשה תרזחה ספוט קפוי ,הספדהה רותפכ לע ץחלנ רשאכ
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.םיקש תרזחה יספט לש תרזוח הספדה

קנב ןובשח רפסמ ןייצלו ליגרכ ספוטה תטילקל סנכיהל שי
.תרזוח םיכמסמ תספדה רותפכה לע ץוחלל שי ןכמ רחאל
.םייקה ןושארה ספוטה תא שדח ךסמב גיצת הנכתה
.םיאצמנ ונא וילע ספוטה תא גיצת הנכתה .הרוחאו המידק םיצחה ישקמ תרזעב םיספאה ןיב ףדפדל ןתינ
.הספדהה רותפכ לע ץוחלל שי ,ספוטה תספדהל
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 .תיטמוטוא תוינובשח תקפה
:תרשפאמ תויטמוטואה תוינובשחה תינכת

חולשמ תודועתל תוינובשח תקפה.1
םינוש םינפוא השולשב חולשמ תודועתל תוינובשח לש תיטמוטוא הקפה תרשפאמ הנכתה

I.חולשמ תדועת לכל תטרופמ תינובשח תקפה. 
II.לש ילמיסכמה רפסמה תא ליכת תוינובשחה .חולשמ תודועת רפסמל תטרופמ תינובשח תקפה 

 .)תורוש999 דע( תחא תינובשחל ירשפאה חולשמה תודועת
III.תינובשחב תחא הרושב עיפות חולשמ תדועת לכ .זוכיר תינובשח תקפה. 

.תולבקל תוינובשח תקפה.2
 וז תורשפא .םנועריפ דעומ עיגה רשא םיקשל תוינובשח תיטמוטוא הרוצב קיפהל איה וז תינכת תרטמ
.םולשתה תלבק םע קר תוינובשח םיקיפמ רשא םיתוריש ינתונל תישומיש

 .םיפיעסל תויטמוטוא תוינובשח.3
 םיפיעס יפ לע תוחוקלל הקסע תונובשח וא תוינובשח לש תיטמוטוא הקפה תרשפאמ וז תינכת
 תוחוקלמ םיעובק םימוכס םיבוג רשא םיתוריש ינתונ ידי לע רקיעב תלצונמ וז הנוכת .שארמ םירדגומה
 .שדוח לכ עובק ןפואב

:הרעה
 תועונת ,תינובשחה ףוג םושיר לש תועונת תרצוי תינובשחה .תועונת הברה רצויה ךמסמ ונה תינובשח
 .יאלמ תועונתו תונובשח תלהנה תועונת ,תינובשחה
 הנכתה ינותנ לש יללכ יוביג עצבל הקפהה תליחת ינפל ץלמומ ,תוינובשח לש בר רפסמ קיפהל ונילע םאב
 .תוינובשחה תקפה ןמזב הלקת לש הרקמל
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 :חולשמ תודועתל תוינובשח תקפה
.תולבגמה ספוטב תודועתה תקפהל תולבגמה תא ןייצל שי

.םהיניב בלשל ףאו םינכוס לש חולשמ תודועת ,תוליגר חולשמ תודועתל תוינובשח קיפהל ןתינ

 ריחמה תא שדחמ בשחל םאב וא חולשמה תודועת לש ירוקמה ריחמה תא רומשל וננוצרב םאב ןייצל שי
 .שדוחה ךלהמב םיריחמ יוניש היהו הדימב
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 .תולבקל תויטמוטוא תוינובשח תקפה
.תולבגמה ספוטב תודועתה תקפהל תולבגמה תא ןייצל שי

 ולא םינמיס ףילחת הנכתה ,)###### קיש רובע( אמגודל ###### םינמיסה םיעיפומ םיטרפה תרושב םאב
.תינובשחה תקפומ ורובע קישה רפסמב

 וקפויו ןכתי ,תינובשח ול הקפוה םרט רשאו ונועריפ דעומ עיגה רשא קיש לכל תוינובשח קיפת הנכתהש ןוויכמ
 דיל םירותפכה תרזעב רזע ןולח חותפל שי ,תאז עונמל תנמ לע .םקיפהל וננוצרב ןיא רשא םיקשל תוינובשח
 .ךיראתה תודש

 לש הקפה עונמל םיצור םאב .תוינובשח וקפוי םהל םיקשה תאו ונרחבש תוחוקלה ךתח לכ תא גיצת הנכתה
.ENTER שקמ לע השקה ידי לע וא הלופכ הקלקה ידי לע ותוא לוענל רשפא ,םיוסמ קיש

 .הנימיו הלאמש םיצחה ישקמ לע הציחל ידי לע השענ חוקלל חוקל ןיב רבעמה
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 .םיפיעסל תוינובשח תקפה

 אל תוינובשח תקפה לש תורשפא עונמל תנמ לע .תוחוקלל תוינובשח לש תיטמוטוא הקפה תרשפאמ הנכתה
.תיטמוטוא תינובשח ול קיפהל היהי ןתינש תנמ לע חוקלה סיטרכב םירטמרפ רפסמ רידגהל שי ,תויוצר

רידגהל שי תיטמוטוא תינובשח קיפהל םיצור ולש חוקלל

.עבק תארוה חוקלכ רדגומ תויהל ךירצ חוקלה גוס.1

 ךיראתל ההז םהלש ןועריפה םויש תוחוקלל קר תוינובשח וקפוי .חוקלה לש ןועריפה םוי תא רידגהל שי.2
.תינובשחה

 .יאלמב טירפ תויהל לוכי רפסמה .דבלב תורפס עברא ןב רפסמ ליכהל לוכיה הדש והז .ףיעסה רפסמ.3
 וא ,תינובשחה ףוגב ומישתו םיטירפה גולטקמ וריחמו טירפה תא ףולשת הנכתה ,הזכ הרקמב
 םיטירפה לכ תא הנכותה לותשת הז הרקמב .םילולכמה תלבטב רדגוהש לולכמ ןייצל לוכי רפסמהש
 .לולכמב םיעיפומה

.תולבגמה ספוטב תודועתה תקפהל תולבגמה תא ןייצל שי
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.םיאבה םיטרפה לע דיפקהל שי

הקסע ןובשח וא תינובשח םיקיפמ םאב ןייצל שי

 ההז םהלש ןועריפה םויש תוחוקלל קר תוינובשח וקפוי ,רומאכ .תינובשחה תקפומ ול ךיראתה תא ןייצל שי
תינובשחה ךיראתב םויל

.לולכמ וא יגולטק רפסמ ונה תוחוקלה יסיטרכב רדגומה ףיעסה םאב ןייצל שי

 רדגומה טירפה רואת רחאל הדועתל וסנכי ולא תורוש .תינובשחל ופסוותיש םיטרפ תורוש שולש דע ןייצל ןתינ
 .לולכמב םיטירפה ירואית וא ףיעסב
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 םיכמסמ לש תרזוח הספדה
.וקפוה רבכש םיכמסמ סיפדהל וא גיצהל רשפאמ וז תינכות

 יפ ךע הספדהה תא "ךותחל" ןתינ .הספדהה תולבגמ תא ןייצלו ,סיפדהל םיצור ותוא ךמסמה תא רוחבל שי
.םינכוסו תוחוקל ,םיכיראת ,תודועת ירפסמ

 תנמ לע .ונייצש שופיחה ןוירטירקל הנועש ןושארה ךמסמה גצוי ,ךסמה יבג לע םיכמסמה תא םיגיצמ רשאכ
 ירותפכ לע הציחל ידי לע הרוחאו המידק עונל שי ,שופיחה ןוירטירקל םינועש םיפסונה םיכמסמה תא תוארל
.ןוילעה לגרסב םיאצמנ רשא םיצחה

.תספדמה רותפכ לע הציחל ידי לע ךסמה לע גצומ רשא ךמסמ סיפדהל ןתינ
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 .הפוק לוהינ תינכת
.םינושה םיקנבל םתדקפהו ולבקתהש םולשתה יעצמא רחא בקעמ הנה הפוקה לוהינ תינכת לש התרטמ
 תלהנהב הפוקה סיטרכב םושירה לע תפסונ הנה הפוקה תינכתב העיפומה םיקשה תמישר יכ ןיבהל שי

 קוידב הפוקה תורתי ומיאתי ,הפוקה לוהינ תינכת תועצמאב קר ךרענ הפוקה לוהינ םא ,כ"דב .תונובשחה
 ןיב שרפה רצוויי ,הפוקה סיטרכל ןמוי תודוקפ םירזנ םא ,תאז תמועל .תונובשחה תלהנהב סיטרכה תורתיל
.הלבק םהל האצוה רשא םולשת ינותנ קר לבקמ הפוקה רפסש ןוויכמ תאז .סיטרכה תרתיו הפוקה רפס תרתי

:תרשפאמ הפוקה לוהינ תינכת

 לש הקפה ידכ ךות קנבל םייוחד םיקשו םינמוזמ םיקש ,ןמוזמ לש הדקפה .קנבל הדקפה ירבוש תקפה.1
.הדקפהה רבוש

 םיצור םאב ,ןכ ומכ .םיקפס ןוגכ ,םיאכזל הפוקה ןמ םיקש תרבעה רשפאמ .הפוקמ האצוה ירבוש.2
.הז ףיעס תרזעב תאז תושעל ןתינ חוקלל קיש ריזחהל

 לש הפוק לשמל( תרחא הפוקל )תיללכ הפוק לשמל( הפוקמ הרבעה רשפאמ .תופוק ןיב הרבעה.3
.)הינק ירבוש וא טרכארשי ירבוש

 ודקפוה םרט רשאו הפוקב םיאצמנה םולשתה יעצמא לכ תא תוארל רשפאמ .הפוקב םיעצמא חוד.4
קנבב

 םולשתה יעצמא לש תוסינכה לכב הייפצו הפוקה רפס לש הספדה רשפאמ .הפוק רפס תספדה.5
.האצוהו הדקפה ירבוש לש תואיצי ןכו הפוקל

 תרתיכ קר( הפוקה תוחודב ועיפוי אלש ךכ תונשי תועונת לש הריגס רשפאמ ,הפוק תריגס ךלהמ.6
.דואמ בר הפוקב תועונתה תומכ םאב אלא הז ךלהמ עצבל כ"דב ךרוצ ןיא .)החיתפ

.השדחה םיפסכה תנשל הפוקב םייוחדה םיקשה תא ריבעהל רשפאמ .השדח הנשל הרבעה.7

 הז ףיעס לש הלעפה .יהשלכ הלקת לש הרקמב הפוקה תורתי רוזחיש רשפאמ .םינותנ סיסב רוזחיש.8
.קזנ לכ םורגת אל הרקמ לכב

 הפוקמ האצוה ירבוש וא הדקפה ירבוש לש תרזוח הספדה עצבל ןתינ .תרזוח םירבוש תספדה.9

.תופוק ןיב הרבעה ,הפוקמ האצוה רבושו הדקפה רבוש תקפה

 הפוקמ האצוה ירבוש .םייוחד םיקשלו עיגה םנועריפ דעומש םיקשל דרפנב כ"דב םיקיפמ הדקפה ירבוש
 םיצורשכ םיעצבמ תופוק ןיב הרבעה .ולוכו יארשא סיטרכ ,קיש ןוגכ םידדוב םולשת יעצמאל כ"דב םיקיפמ
.תיזכרמ הפוקל לשמל תונח תפוקמ םיקש זכרל

:ןייצל שי .גיצהל וננוצרבש םולשתה יעצמא לש תולבגמה תא ןייצל שי ,הדקפהה ךסמ תלבק ינפל
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 דע" הדשב ןייצל שי ,םינמוסמ םיקשל הנה הדקפהה םאב .וגצויש םיקשה לש םיכיראתה חווט תא.1
 קוחרו ידיתע ךיראת "ךיראת דעב" ןייצל שי ,םייוחד םנה םיקשה םאב .הדקפהה םוי ךיראת תא "ךיראת
.םייוחדה םיקשה לכ וגצויש ךכ

 הנכתה .ןמוזמב םיקש םידיקפמ רשאכש בל םישל שי .םיקשה םידקפומ וילא קנבה ןובשח תא ןייצל שי.2
 תרירבכ העיצמ הנכתה ,םייוחד םיקש םידיקפמ רשאכ .ליגרה קנבה סיטרכ תא לדחמ תרירבכ העיצמ
 ונא םאב .)םיעובק תונובשח/תינכתה תואלבט ןוכדעב( םייוחד/קנב סיטרככ רדגומה סיטרכה תא לדחמ
 רפסה רפסמ וא קשה אצוה הרובע האצוהה סיטרכ רפסמ תא ןייצל שי ,הפוקמ האצוה רבוש םיקיפמ
.חוקלל קיש ונרזחהו הדימב חוקל רפסמ וא קישה ןתינ ול

 וז תורשפא .תוארל וננוצרב רשא םיקנבה ידוק תאו גיצהל וננוצרב םולשת יעצמא ולא ןייצל ןתינ ןכ ומכ.3
 .יארשאה תרבח לש םיאתמה סיטרכל יארשא ירבוש דיקפהל לשמל םיצור רשאכ דחוימב תישומיש
 לש יארשאה ירבוש לכ וגצוי ,92 קנב דוק רידגנו ,יארשא סיטרכב םולשת יעצמאכ רחבנ םא- לשמל
.דחא שקמ לע הציחלב םנמסל היהי ןתינו הזיו

.אבה ךסמה לבקתי- עוציב שקמ לע ץוחלל שי הדקפהה עוציב תלחתהל

 קישה לע הלופכ הקלקה ואENTER שקמ ידי לע השענ ןומיסה .דיקפהל וננוצרבש םיקשה תא ןמסל שי
.ןומיסה תא תלטמב תפסונ הקלקה ,םודא עבצל תכפוה תנמוסמ הרוש .דיקפהל וננוצרבש

.דיקפהל וננוצרבש ןמוזמה םוכס תא ןייצל שי ,ןמוזמ דיקפהל וננוצרב םאב

 םידיקפמ רשאכ .תונובשחה תלהנה ירפסב הדקפהה םושיר תטיש תא רוחבל שי ,םינמוסמ םיקשה לכ רשאכ
 העונתה םשרת קנבה ירפסב םגש ןוויכמ תאז .רורצב העונתה םושיר תורשפא תא רוחבל שי ,ןמוזמב םיקש
 קיש םידיקפמ רשאכ םג .דרפנב העונת לכ לש םושיר רוחבל שי ,םייוחד םיקש םידיקפמ רשאכ .דחא םוכסב
.רבושה לש אלו קישה לש ךרעה ךיראתב םשרת העונתה זאש ןוויכמ תדדוב העונת םושיר ןייצל שי דחא יוחד

 ןייצל שי כ"דב ,םיאתמה הדשב תאז תושעל ןתינ תונובשחה תלהנהל םיפסונ םיטרפ ןייצל םיצורו הדימב
.)המודכו רובע קפסל םולשת- ןוגכ הפוקהמ האצוה םיעצבמ רשאכ םיטרפ

.םירבושה תקפהל הספדהה רותפכ לע ץוחלל זאו רבושל וספדויש םיקתועה רפסמ תא ןייצל שי

.הפוקב םיעצמא ח"וד

 םאב ,םיעצמא ח"וד םיקיפמ רשאכ .ודקפוה םרט רשאו הפוקב םימייקה םיעצמאה לכ תא גיצמ םיעצמא ח"וד
 לכש תנמ לע הובג ידיתע ךיראת "ךיראת דע" הדשב תתל שי ,הפוקב םימייקה םיעצמאה לכ תא תוארל םיצור
 תא ןיימל ןתינ .ךסמה יבג לע ח"ודה תא גיצת עוציבה רותפכ לע הציחל .ח"ודב וללכי םיידיתעה םיעצמאה
.שקובמה רוטה תרתוכ לע הציחל ידי לע ויתודשמ דחא לכ יפ לע ח"ודה
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.ןיוממה ח"ודה תא סיפדת הספדהה רותפכ לע הציחל
.תונובשחה תלהנהב הפוקה סיטרכ תרתיל ההז תויהל הכירצ הפוקב םיעצמא ח"וד תרתי ,הניקת תכרעמב

.הפוק רפס תספדה

 םיעיפומ ספדומה ח"ודב .הפוקל וסנכנש םולשתה םיעצמא לכ ,ירק הפוקה תועונת לכ תא גיצמ הפוקה רפס
 הפוק רוטב םיעיפומ רשא הפוקה ןמ האצוההו הדקפהה ירבוש לכ תא ןכו ,תלבקמ הפוק רוטב ולא םיעצמא
.תמלשמ

 הז ךיראתל תומדוקה תועונתה לכ תא גיצת תינכותה ,םיוסמ ךיראתמ הפוק רפס לש הספדה םישקבמ םאב
.החיתפ תרתיכ

 רפסב תאז תמועל ,קישה לש ןועריפה ךיראת ונה גצומה ךיראתה ,הפוקב םיעצמא ח"וד םיגיצמ רשאכ
.קישה םשרנ הבש הלבקה ךיראת ונה גצומה ךיראתה ,הפוקה

 הנש31/12 ךיראתמ הפוקה רפס תספדה שקבל שי ,תמדוק הנשמ הפוקל ורבעש םיקש תוארל םיצור םאב
 ןיוממה ח"ודה תא סיפדת הספדהה רותפכ לע הציחל ..תמדוק

.הפוקב םיעצמאה ח"וד תרתיל תויהל הכירצ הפוקה רפס תרתי ,הניקת תכרעמב

 רשא םיקשה יכיראת לכ חווט תא הסכי םיכיראתה חווטש דיפקהל שי ,ולא תוחוד םיסיפדמ רשאכ- תינש
.האבה הנשב וא תמדוקה הנשב ונה םהלש ןועריפה יכיראת רשא םיקש תויהל םילוכי הפוקב .הפוקב םיאצמנ

.השדח הנשל הרבעה

 םיעצבמש ינפל .ודקפוי זאש האבה םיפסכה תנשל תיחכונה םיפסכה תנשמ םייוחד םיקש תרבעה תרפשאמ
:עצבל שי הז ךלהמ

.תיחכונה םיפסכה תנשב ונה םנועריפ דעומש םיקשה לכ תדקפה
 ורסומל תנמ לע ןכ ומכו םיקשה לכ תא ריבעהל וננוצרב ןכאש קודבל תנמ לע הפוקב םיעצמא ח"וד תספדה
.קסעה לש ןובשחה האורל

 האבה םיפסכה תנשל הפוקבש םיקשה לכ תא הריבעמ תינכתה ,ימעפ דח ךלהמ ונה םיקשה תרבעה
.השדחה הנשל ורבעוהש ירחא הפוקל םיקש ריזחהל ןתינ אל .ודקפוהש םיקשכ ולא םיקש תנמסמו

.תיחכונה םיפסכה תנשב31/12 ונה תכרעמה ךיראת רשאכ קר םיקש תרבעה עצבל תנמ לע

 םיפסכה תנשב ואצוה רשא תולבקמ הפוקב םיקש םימייק רבכ םא םג השדחה הנשל םיקש ריבעהל ןתינ
.השדחה

.תרזוח םירבוש תספדה

 תאו קיפהל וננוצרבש רבושה גוס תא רוחבל שי .האצוהו הדקפה ירבוש לש תרזוח הספדה תרפשאמ תינכתה
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 הפיצר הספדה שקבל וא דרפנב דחא לכ םסיפדהל זאו ךסמה לע םירבושה תא גיצהל ןתינ .םירבושה ירפסמ
.םירבושה לכ לש

.הפוקמ האצוהה ירבוש תמישרל סנכנ קפומה רבושה ,תופוק ןיב הרבעה םיעצבמ רשאכ

.םיקש רותיא

 שי ,המודכו םימוכס ,רפסמ ,םיכיראת ןוגכ םירטמרפ יפל הדקפה ירבוש וא םיקש רתאל תרשפאמ תינכתה
 תרזעב ףדפדל ןתינ זאו )160₪ דע 150₪ מ אמגודל( רתאל םיצור םתוא םיקשה לש תולבגמה תא ןייצל
 .שופיחה לש םינוירטירקל תונוע רשא תועונתב םיצחה ירותפכ

4 ךותמ4 דומע

24/10/2014file:///C:/winkk/progs/Help/342.Htm

file:///C:/winkk/progs/Help/342.Htm


 םיקפס ינוריחמ ןוכדע
 םיקפס ינוריחמ לש הרימשל םישמשמ םיקפסה ינוריחמ,םיקפס ינוריחמ- המדקהה קרפב רבסוהש יפכ
 הציחל ידי לע קפס ןוריחמ קודבל/ןכדעל תע לכב ןתינ .תכרעמה לש ילארגטניא קלח םיווהמ םניאו םיינוציח
SHIFT + F6 שקמ לע השקה ידי לע וא ישארה טירפתב םילכה לגרסב םיאתמה רותפכה לע

.ונל תרשפאמ םיקפס ינוריחמב לופיטל תינכותה

.ןוריחמ יוניש
 תידיימ תאז עצבל ןתינ ,םיטירפה לכל וא קלחל םיוסמ זוחאב םיריחמ הנשמ ונה יכ עידומ קפסו הדימב
 םיריחמה תא הנשת הנכותה .יונישה זוחא תאו יונשל םיטירפה תולבגמ תא ןייצל שי .ונלצא קפסה ןוריחמב
.םייטנוולרה םיטירפב

 הציחל ידי לע תאז תושעל שי( .ןוריחמה יריחמ תא לגעל וננוצרב םאב ןייצל ןתינ ,ןוריחמ יוניש םיעצבמ רשאכ
 ,םילקש0 םילקשה הדשבו רוחא0 החנהה זוחאב ןייצנ םאב .)החנהה זוחא הדש דיל קוריה רזעה ץח לע
.ןוריחמה לש םיריחמ לוגיע קר עצבת הנכותה

.ןוריחמ תספדה
.)תמיוסמ םיטירפ תצובק וא וקלחב וא( קפס ןוריחמ סיפדהל ןתינ

.ינוציח ןוריחמ אובי
 ןוריחמ אבייל תנמ לע .םיקפסה ידי לע םיחלשנ רשא םינותנ יצבקמ הנכותל םינוריחמ אבייל רשפאמ הז ףיעס
 ךרוצ שי םיוסמ

ו ןוריחמה הנבמ תא רידגהל .א
.ןוריחמה תא טולקל .ב

.ןוריחמה הנבמ תרדגה

3 ךותמ1 דומע

24/10/2014file:///C:/winkk/progs/Help/531.Htm

file:///C:/winkk/progs/Help/531.Htm


.ץבוקה הנבמ.1
 .לסקא ץבוק הנבמב ונה וא )םיעובק םוקימו לדוגב תודש( ASCII ץבוק הנבמב ונה ץבוקה םאב ןייצל שי

.םילכה לגרסב יטנוולרה רותפכה לע הציחל ידי לע תישענ הרדגהה

הרדגהה םש.2
.ץבוק לש הנוש הנבמ קפס לכל ךרדבש ןוויכמ השמ לש ןוריחמה ןוגכ הרדגהל אוהשלכ םש תתל יוצר

.טלקנה ץבוקה םש.3
.ץבוקה םש תא קודבל תנמ לע ןויעה רותפכ לע ץוחלל ןתינ .טלקנה ץבוקה םש תא ןייצל שי

ריחמה ןוכדע.4
 לכה .מ'עמה תא ונממ ץלחל וא מ'עמ ול ףיסוהל ,אוהש יפכ ריחמה תא טולקל וננוצרב םאב ןייצל שי

.ונלש רוחמתה תטישו קפסה לש רוחמתה תטיש יפ לע

.םיליבומ םיספא תרסה.5
 רפסמ- אמגודל .םתוא ריסת הנכותה יגולטקה רפסמב וא םגדב םיליבומ םיספא םימייקו הדימב
.130 הרסה רחאל היהי000130 יגולטק

.יגולטקה רפסמל םגדה תפסוה.6
 + םגד( בלושמה טקמה יכ בל םישל שי .ונממ קלח היהיש ךכ יגולטקה רפסמל םגדה תפסוה רשפאמ
םיוות15 לע הלעי אל )יגולטק קפסמ

ץבוקה תירבע.7
 רימהל לכות הנכותהש תנמ לע סוד לש וא תונולח לש תירבע הנה ץבוקב תירבעה םאב ןייצל שי

.התוא

.ןוריחמל םישדח םיטירפ תפסוה.8
 םיריחמ ןכדעת קר הנכותה ,אל םאב .)ןכ כ"דב( ןוריחמל םישדח םיטירפ ףיסוהל םיצור םאב ןייצל שי

.םימייק םיטירפ לש

ץבוקה תליחתב גולידל תורוש.9
.תודשה רפסמ תא ןייצל שי ,ןהילע גלדל וננוצרבש תרתוכ תורוש תומייק ץבוקה תליחתב םאב

תודשב םיוותה רפסמו םוקימ.01
.ץבוקה תמושרב תודשה םוקימ תא ןייצל שי

:אמגודל המושרב הדש לכ לש יזיפה םוקימה תא ןייצל שיASCII ץבוק ונה ץבוקה םאב

15 םיוות1 םוקימ יגולטק רפסמ
25 ךרואו )15 + 1( 16 םוקימ טירפה רואת
3 ךרואו )25 + 16( 41 םוקימ הצובק

 תא ןייצל ךרוצ ןיא , )לאמשל ןימימ( ןותנה לש רוטה רפסמ תא ןייצל שי ,לסקא ץבוק ונה ץבוקה םאב
:אמגודל .םיותה רפסמ

1 םוקימ יגולטק רפסמ
2 םוקימ טירפה רואת
3 םוקימ הצובק

.רושיאה שקמ לע ץוחלל שי ,וטלקי ונרדגהש םינותנה לכש תנמ לע

.ץבוקה תטילק
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 ןמ וארקנש יפכ םינותנה תא ךסמה לע גיצת ץבוקה תטילק שקמ לע הציחל ,םינוכנ ונרדגהש םינותנה םאב
- הרעה .ןוריחמל םסינכהל תנמ לע הטילקה רותפכ לע ץוחלל שי ,םיניקת םיארנ םינותנה םאב .ץבוקה
.םעמ תפסוה וא ץוליח ינפל םיימלוג םיריחמ םנה ךסמה לע םיגצומה םיריחמה

.םיטירפה גולטק ןוכדע
 .תיטמוטוא הרוצב תאז עצבל ןתינ ,ונלש םיטירפה גולטקל וקלח וא םיוסמ קפס ןוריחמ ריבעהל םיצורו הדימב
.גולטקה לש תולעה ריחמ תא וא גולטקה לש הריכמה ריחמ תא ןכדעי קפסה ןוריחמש וננוצרב םאב ןייצל שי

 םיריחמ ןכדעל קר וא שדח טירפ ףיסוהל וננוצרב םאה ,גולטקב םייק םרט םיוסמ טירפ םאב ןייצל שי ,ףסונב
.םימייק םיטירפ לש

 )םייוצר אלו( םישדח םיטירפ יפלא חותפל תאזכ הרותב ןתינש ןוויכמ תוריהזב תאז תינכות ליעפהל שי
.םלוטיבל הבורמ הדובע ךירציש רבד ,גולטקב

.םיטקמל הרמה תלבט
 הרמה תלבט תונבל ןתינ ,ונלש םיגולטקה םירפסמה ןמ םינוש קפסה לש םיגולטקה םירפסמהו הדימב
 רשאכ .קפסה לש יגולטקה ורפסמ תמועל יגולטקה ונרפסמ תא ןייצל שי תאז הלבטב .םיגולטקה םירפסמל
 קפסה לש יגולטקה ורפסמ תא תיטמוטוא ףילחי בשחמה ,םיטירפה גולטקל םיטירפ לש הפסוה עצבנ
ENTER שקמ לע ץוחללו היוצרה הרושה תא ריאהל שי ,יגולטקה רפסמה לש ןוכדע עצבל תנמ לע( .ונרפסמב
.הלופכ הקלקה קילקהל וא

ןוריחמ רוזחיש
 אל ןיקת ןוריחמ לע הז ףיעס עוציב .שבתשה אוהשלכ ןוריחמ רשאכ הלקת לש הרקמב קר תאז עצבל שי
 .קזנ םוש םורגי
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 םיצבק יוביג עוציב
 ,הנכתב הלקתמ האצותכ םינותנה ןדבוא לש הרקמב קסעה ינותנ לע הנגהל ינויח הנכתה יצבוקל יוביג עוציב
.הבינג וא ,בשחמב

 בשחמל תינוציח הידמ כ"דב ,רחא םוקמל קסידב םמוקממ םינותנה יצבק תא הקיתעמ םיצבקה יוביג תלועפ
.יוביג פייטו םיינוציח םיקסיד ,םירוטילקת ,םיטקסיד ןוגכ

 תונימאש ןוויכמ םלוא .םיטקסידל הנכתה ינותנ לש יוביג תרשפאמ "הלופכ תולקב" לש םיצבקה יוביג תינכת
 תא תובגל שי ,יוביג ךרוצל .תפסונ הרוצב םינותנה תא תובגל דואמ ץלמומ ,הכומנ הנה םיטקסידה לש
:תובגל ןתינ םינותנה תא .םינותנה םיאצמנ ןהב תוי/היקיתה תאו הנכתה תנקתומ הב הייקיתה

רוטילקתל תויקיתה תבירצ ידי לע .א
)פיז ןנוכ ןוגכ( ינוציח קסידל ןקתעה ידי לע .ב
) USB תסינכל כ"דב רבוחמה( שאלפ ןורכיזל ןקתעה ידי לע .ג
.יוביג פייט ידי לע .ד

 אלו םינוש םיטקסיד רפסמ לע םייוביגה תא עצבל יוצר ,הנכתה תרזעב םיטקסיד לע יוביג עצבל תטלחה םאב
.טקסידל טמרופ עוציב לע ןייצל ץלמומ ןכ ומכ .םעפ לכ טקסידה ותוא לע

 לע ץוחללו תורישה תוינכתב תאצמנ רשא םיצבקה יוביג תינכתב רוחבל שי .רתויב טושפ ונה יוביגה ךלהמ
.םלדוג תאו יוביגל םיצבקה רפסמ תא גיצתו קסידה תא קורסת הנכתה .יוביגה רותפכ

 עצב" תייצפוא תא ןייצל יוצר ,רומאכ .טקסיד הז ןנוכב םישלו יוביגה תא עצבל םיצור ובש ןנוכה תא רוחבל שי
."טקסידל טמרופ

 .ךסמה תיתחתב )ךפשמה( ינמיה רותפכה לע הציחל ידי לע הבגי בשחמהש םיצבקה רפסמ תא םצמצל ןתינ
.ימוימוי וניא ןהב שומישהש תואלבט תובגל ול הנכתל רמול רשפא

 .טקסידל םינותנה תא תובגל ליחתי בשחמה .יוביגה רותפכ לע ץוחלל שי ,יוביגה תליחתל

 אלמ היהי ןושארה רשאכ ינש טקסיד סינכהל שקבת הנכתה ,דחא טקסידמ רתוי שרוד םינותנה חפנ םאב
.ילוכו אלמתי ינשה רשאכ ישילשו

 תא ריזחהל ונתאמ בשחמה שקבי יוביגה םויסב ,דחא טקסידמ רתוי ךירצמ יוביגהו הדימב דאמ בושח
 הנה ןנוכל ןושארה טקסידה תרזחה יא .יוביגה לש ןיקתה ומויסל תינויח וז הלועפ .ןנוכל ןושארה טקסידה
.ללכ יוביגה תא ונעציב אל וליאכ

םיצבק רוזחא
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 הנה רוזחאה תלועפ .יוביגה טקסידמ תינכתה ינותנ תא רזחשל ןתינ .םינותנה יצבוקל הלקת העראו הדימב
 תא רזחשל םיצור הילא הייקיתה תאו ,טקסידה אצמנ וב ןנוכה תא ןייצל שי .יוביגה תלועפל הכופה הלועפ
.םינותנה

 לש יוביג אמגודל רזחשל ןתינ אל :רמולכ ,יוביגה עצוב הב םיפסכה תנש התואב תויהל ונילע יכ בל םישל שי
.ילוכו2004 םיפסכ תנשב םיאצמנ ונא רשאכ2003 םיפסכ תנש

.הרהזאו הצלמה
 .ןיקת וניא טקסידה יכ העדוה לבקנ רוזחשה עצמאב יכ תויהל לולע ,טקסידמ םינותנ רוזחיש םיעצבמ רשאכ
 .הדובעב ךישמהל היהי ןתינ אלש יאדול בורקו הניקת אל הרוצב םינותנה ןמ קלח קר ורזחוש ,הזכ הרקמב
 היקיתל םינותנה תא רזחשלו ,השדח היקית חותפל דאמ ץלמומ ,םינותנ רוזחיש עצבל וננוצרב רשאכ ,ןכל
 היקיתל תינש רוזחשה תא עצבל ןתינ )םיניקת םיטקסידה רמולכ( החלצהב םייתסה רוזחשה םאב .השדחה
 םינותנה תייקיתל תרזחושמה הייקיתה תא קיתעהל טושפ וא םינותנה לש תיתימאה
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 .םיפסכ תנש ףוסב הדובע יכילהת
 .הנשל הנשמ רבעמ

 :םיכרד ינשב הינשל תחא םיפסכ תנשמ רובעל ןתינ

 םיפסכה תנש תא רוחבלו ךסמה תיתחתב ינמיה ץחה לע ץוחלל שי ,ישארה טירפתב םיאצמנ רשאכ .א
.היוצרה

 .היוצרה םיפסכה תנשל תכרעמה ךיראת תא תונשל שי ,הנכתל הסינכב .ב

 .תונובשחה סקדניא תחיתפ

 .השדחה הנשל תונובשחה סקדניא לש תיטמוטוא הרבעה שמתשמל תרשפאמ תינכתה

 תנשב אצמיהל תבייח תינכתה םיפסכה תנשב םיאצמנ ונא רשאכ תעצבתמ השדחה הנשל סקדניאה תחיתפ
.'וכו2003 תנשל סקדניא חותפל מ"ע .)2002( :אמגודל .תיחכונה םיפסכה

 סקדניא תחיתפב רחב ,השדח הנש תחיתפ ףיעסב ,תורש תוינכתמ תעצבתמ תונובשחה סקדניא תחיתפ
 .סקדניאה לכ תא ריבעהל םיצור אל םאב ,ריבעהל םיצור םתוא םיסיטרכה חווט תא ןייצל שי .תונובשחה

 היהי הז סקדניא .שדחה סקדניאה תא קודבלו השדחה םיפסכה תנשל רובעל שי ,סקדניאה תחיתפ רחאל
 .)תורתי אלל( קיר סקדניא

 ןמזה הז ,הנשה םהב ךרוצ ונל ןיאו תמדוקה הנשב םימייק ויה רשא סקדניאב םיסיטרכ לטבל וננוצרב םאב
 .תאז תושעל

 .תינכתה תואלבט ןוכדע

 הנבמל תומיאתמ םנמא םיעובקה םיסיטרכה תורדגה םאב קודבל שי ,השדחה םיפסכה תנשב םיאצמנ רשאכ
 .שדחה סקדניאה

 רידגהל שי .םיספאתמ םיכמסמה ירפסמ לכ ,השדח הנש םיחתופ רשאכ .םיכמסמה ירפסמ תא רידגהל שי
 .ךמסמו ךמסמ לכ לש םיינושארה םינומה תא

 .המיאתמה הלבטב ולא םייוניש ןכדעל שי ,)'וכו מ"עמ זוחא יוניש ןוגכ( םיפסונ םייוניש םנשיו הדימב

 .החיתפ תורתי תרבעה

.םיכרד השולשב ריבעהל ןתינ תורתיה תא .השדחה הנשל תיחכונה הנשה ןמ החיתפ תורתי ריבעהל ןתינ

 .דחא םוכסב החיתפ תורתי .א

.םיחותפה תונובשחה לש תועונתה לכ תא .ב

 .תומאותמה תועונתה לכ תא .ג

:ןהו תולבגמ רפסמ החיתפה תורתי תרבעהל
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 רבכ שי )השדחה הנשב( םיוסמ סיטרכל םאב .דבלב תחא םעפ החיתפ תרתי ריבעהל ןתינ סיטרכ לכל .א
 לש החיתפה תרתי תא ספאל ןתינ( .החיתפה תורתי לש תיטמוטוא הרבעה ול עצבל ןתינ אל ,החיתפ תרתי

 .)ןמוי תדוקפ י"ע םיוסמ סיטרכ

 קוידב ההז תוחותפה תועונתה תרתי םאב קר תומאותמ יתלב תועונת וא םיחותפ תונובשח ריבעהל ןתינ .ב
.סיטרכה תרתיל

 תמאתה העצוב םהל םיסיטרכ יבגל קר תאז םיעצבמש בל םישל שי ,תומאותמ אל תועונת םיריבעמ םאב .ג
 )תומאותמ םניאש ןוויכמ( סיטרכה תועונת לכ ורבעי ,רחא סיטרכל תועונת תרבעה עצבנ םאב .םיסיטרכ
 תמאתהל הנווכה- בל םיש( .תינכתה תלועפ תא טאיו לברסיו קסיד חפנ זבזביש רבד ,השדחה הנשל
 .)םיקנב תמאתהל אלו םיסיטרכ

.תונובשחה תלהנה לש תוחודה ללוחמב םתוארל הנמכ ומשרי ,ורצוויש החיתפה תורתי לש תועונתה לכ .ד

 .)תואצוהו תוסנכה( דספהו חוור יסיטרככ םירדגומה םיסיטרכ לש תועונת הריבעמ הניא תכרעמה .ה

 רחב .החיתפ תורתי תרבעה לש ףיעס רחב .השדח הנש תחיתפ ,תורש תוינכתמ עצבל שי החיתפה תורתי תא
 .)תומאותמ אל תועונת וא םיחותפ תונובשח ,דבלב תורתי( היוצרה הרבעהה תטיש תא

 תאז תושעל שי ,תועונת לש הרבעה םיעצבמ םאב .הרבעה עצבל םיצור םהל םיסיטרכה חווט תא ןייצל שי
.םעפ לכב םידדוב םיסיטרכ לע תאז עצבל וליפא יוצרו תוריהזב

 רצווית הז סיטרכל .השדחה הנשה לש סקדניאב םייק תויהל בייח הז סיטרכ .ןוזיא סיטרכ רפסמ ןייצל שי
 .החיתפה תורתי תא תנזאמה העונת

 .ורבעש תועונתה תא קודבלו השדחה םיפסכה תנשל רובעל שי ,החיתפה תורתי תרבעה םויס רחאל

 .םיחותפ םיכמסמ תרבעה

 םיינויח םנה רשא םיכמסמ ריבעהל יוצר .הנשל הנשמ .)'וכו חולשמ .ת ,תוינובשח( םיכמסמ ריבעהל ןתינ
 ןוגכ םיכמסמ ריבעהל יוצר אל .ריחמ תועצה וא תוחותפ חולשמ תודועת ןוגכ השדחה הנשב הדובעה ךשמהל
 .תוינובשח

 השדחה הנשל תורבוע תוחותפ תוינובשח .םמצע םייזיפה םיכמסמל הנה הנווכה ,םיכמסמ תרבעהב :הרעה
 .החיתפ תורתי תרבעה י"ע

 הז ךמסממ םיכמסמה לכ .ריבעהל םיצור ותוא ןושארה ךמסמה תא רוחבל שי ,םיכמסמ םיריבעמ רשאכ
 ףצרב תויהל םיבייח ץבוקב םיכמסמהש ןוויכמ ,תאז .)רבכ םירוגס םה םא םג( .השדחה הנשל ורבעוי ךליאו

.ירפסמ

.תואבה תודוקנל בל םישל שי םיכמסמ םיריבעמ רשאכ

 .השדחה הנשב ךמסמ קפוה םרט םאב קר םיכמסמה תא ריבעהל ןתינ .א

 דחא רפסמ( ןורחאה ךמסמה לש ךשמה היהי השדחה הנשב ןושארה ךמסמה ,םיכמסמ םיריבעמ םאב .ב
 תוליפכ רצווית תרחא ,תמדוקה הנשב הדובעה תא םימייסמ רשאכ קר הרבעהה תא עצבל בושח ,ןכל .)וילעמ
.תיחכונה הנשה תליחתו תמדוקה הנשה ףוסב וקפויש םיכמסמב

 .יחרכה רבדה םא קר אלא הנשל הנשמ םיכמסמ ריבעת לא .קסידב בר םוקמ םיספות םיכמסמ .ג

 םיכמסמ תרבעה ףיעס תא רחב .השדח הנש תחיתפ ,תורש תוינכתמ תעצבתמ םיחותפ םיכמסמ תרבעה
 תא עצבל ליחתהל שי ונממ ןושארה ךמסמה תא רחבו ריבעהל ךנוצרבש ךמסמה גוס תא רחב .םיחותפ
 תרחבש ךמסמהמ םיכמסמה לכ ורבעי ,)םיחותפ םיכמסמ תרבעה? ,ףיעסה םש תורמל ,רומאכ .הרבעהה
 .םיכמסמה ירפסמ תופיצר לע רומשל ךרוצ שיש ןוויכמ ,תאז ,השדחה הנשל ךליאו

 .הפוקב םיקש תרבעה
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 הרבעהה תא תעצבמ םיקשה תרבעה- בל םיש .השדחה הנשל הפוקב םיאצמנה םיקשה תא ריבעהל ןתינ
 לש החיתפה תרתי תא הנשמ הניא הרבעהה .השדחה הנשה לש הפוקל תיחכונה הנשה לש הפוקהמ תיזיפה
 .החיתפ תורתי תרבעה תינכת י"ע וז הרתי ןכדעל שי .הפוקה סיטרכ

 הרבעה ףיעסה תא רוחבל שי .)תוחוקל לוהינ תינכתב( הפוק לוהינ תינכתמ םיעצבמ םיקשה תרבעה תא
 .השדח הנשל

 תועטב עונמל מ"ע ,תאז רבמצדל31 ונה תכרעמה ךיראת רשאכ קר השדחה הנשל םיקש ריבעהל ןתינ
 .תיחכונה הנשב םדיקפהל שי רשא םיקש לש הרבעה

 .יאלמ

 םיכישממ םאב ,םלוא .הנש תחיתפל תדחוימ הלועפ םוש טוקנל ךרוצ ןיאו יתנש בר ונה תכרעמב יאלמה
 ועיפוי אל תמדוקה הנשב ורצוויש יאלמה תועונתש ירה ,תינמז וב תיחכונהו תמדוקה םיפסכה תנשב דובעל
 תא ץירהל שי ,תמדוקה הנשב יאלמל הרושקה הדובעה תא םימייסמ רשאכ ,הזכ הרקמב .תיחכונה הנשב
 .תורש תוינכתב םינותנה סיסב רוזחיש תינכתב תאצמנ רשא "הנש תליחתב תוחוקל/יאלמ םואת" תינכתה
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