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 ךנוחטב ןעמל
 תלבקל ופלטה לש ריהמה ירדמה לא השקבב הנפ
 עדימ תללוכה ,הקוזחתו לופיט ,הלעפהל תוארוה
.ינויח תוחיטב

 לע הדפקהיא .תואבה תוטושפה תויחנהה תא ארק
 עדימ .תיקוח יתלב או תנכוסמ תויהל הלולע יללכה
.הז שמתשמל ירדמב תינ סונ טרופמ

 ופלטב שומישהשכ ופלטה תא ליעפהל יא
 ללוחל לולע וב שומישהשכ וא ,רוסא יטוחלא
.הנכס תווהל וא תוערפה

!לוכל תמדוק יכרדב תוריהז
.הגיהנ להמב דיב ירלולס ופלטב זחאת לא

תוערפה
 ,תוערפהמ לובסל ילולע ידיינה ינופלטה לכ
.הלש יעוציבה לע עיפשהל תולולעש

ילוח יתבב הבכ
 תובכל שי .יללכהו תוארוהה יפ לע לועפל שי
.יאופר דויצ תברקב ופלטה תא

יסוטמב הבכ
 תוערפה ללוחל ילולע יירלולס ינופלט
.סוטמב

קלד תונחתב הבכ
 יא .קלד תונחתב ופלטב שמתשהל יא
.ילקימיכ וא קלד תברקב שמתשהל

פנ ירמוח וב יליעפמש וקמב הבכ
 וב ילעפומש וקמב ופלטב שמתשהל יא
 תוארוהה ,תולבגהה יפ לע לעפ .פנ ירמוח
.יללכהו

ובנ שומיש
 דומצ אוהשכ( דבלב לבוקמכ ופלטב זוחאל שי
.רוצל אלש הנטנאב תעגל יא .)זואל

מסומ תוריש
 קתל וא יקתהל יאשר מסומ תוריש יאנכט קר
.ירלולס ופלט דויצ

תוללוסו ירזיבא
 לע ורשואש תוללוסבו ירזיבאב קר שמתשהל שי
.ימאות ניאש ירצומ רבחל יא .רציה ידי

ימב תודימע
.שבי ראשייש דפקה .ימב דימע וניא ופלטה

יוביג יקתוע
.יבושחה ינותנה לכ לש יוביג יקתוע יכהל רוכז

ירחא ירישכמל רוביח
 ייע ,רחא רישכמל ופלטה תא רבחת רטב
 שמתשמל ירדמב תוטרופמה תוחיטבה תוארוהב
 ניאש ירישכמ רבחל יא .רחאה רישכמה לש
.ימאות
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תוחיש
 וב תמייקש רוזאב אצמנו לעפומ ופלטהש אדו
 ללוכ ,ופלטה רפסמ תא שקה .תירלולס הטילק
 . חל החיש קותינל . חלו ,גויחה רוזא
. חל החישל הנעמל

וריח תוחיש

 וב תמייקש רוזאב אצמנו לעפומ ופלטהש אדו
 ימעפה רפסמכ  חל .תירלולס הטילק
 טירפתמ האיציל ,החיש קותינל ,המגודל( שרדנה
 וריחה רפסמ תא שקה .גצה תא קוחמל ידכ )'דכו
 קתנת לא .מוקימ תא רוסמ .  חל כ רחאו
.תאז תושעל שקבתתש דע החישה תא

תשר יתוריש
 רשואמ ,הז שמתשמל ירדמב ראותמה ירלולסה ופלטה
 MSGE 009 גוסמ תוירלולס תותשרב שומישל
.MSG 0081 ו
 .תירלולסה תשרב היולת )dnablaud( לופכה רדתה תנוכת
 לע יונמ תויהל לכות א ררבל ידכ לש תורישה קפסל הנפ
 .וב שמתשהלו תורישה

 תונוכמ ,הז שמתשמל ירדמב תוראותמה תונוכת רפסמ
 לכות רשא ,ידחוימ יתוריש ה הלא ."תשר יתוריש"
 תונהיל לכות רטב .לש ירלולסה תורישה קפסמ לבקל
 קפס לצא הילע יונמ תויהל ילע הלא תשר יתורישמ
.הלש שומישה תוארוה תא ונממ לבקלו לש תורישה

 הנכומתת אל תומיוסמ תותשרש כתיי :הרעה
 לכב וא/ו תונושה תופשל יוותה תוכרע לכב

.יתורישה

 תושרבש עטמה לש גדה רפסמ תא קודב :הרעה
 שומישל דעוימ הז רישכמ .הז רישכמל ורוביח ינפל
 ,PCA-7 גדמ עטממ למשחב זומ אוהשכ
8-PCA, 9-PCA, 21-PCA 9 וא-HCL.

 ינעטמב ,תוללוסב קר שמתשה !הרהזא
 גדב שומישל רציה ידי לע ורשואש ירזיבאבו
 ירזיבאבו ינעטמב ,תוללוסב שומיש .הז ופלט
 לע ילחה תוירחא וא רושיא לכ לטבל לולע ירחא

.כוסמ תויהל לולעו ,ופלטה

.קפסה לא הנפ ירשואמ ירזיבא לש תונימזה יבגל עדימל

 רזיבא לש למשחה תקפסא לבכ תא קתנמ התא רשאכ
.ומצע לבכב אלו עקתב זוחא ,והשלכ
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יללכ עדימ .1
 ,)aremaC( המלצמ וגכ ,ויויה ייחב רתויב תוישומישה תונווגמ תויצקנופ ללוכ aikoN 0567 ופלטה
.)radnelaC( מויו )rotaluclaC( ובשחמ ,)kcolc mrala( ררועמ ועש ,)kcolC( ועש

הזיראב תויוות
.הכימתו תוריש יכרוצל בושח עדימ תוללוכ תויוותה •
.931 דומע האר .תוירחאה סיטרכ לע  תיוותה תא קבדה •

הנתמה בצמ
 הז בצמ .השלכ יוות ושקוה אלו שומישל כומ ופלטה רשאכ יגצומ להל יראותמה ינווחמה
:1 ישרתב .'הנתמה בצמ' אוה

A תמצוע ,רתוי הובג ספהש לככ .וב אצמנ התאש וקמב תירלולסה תשרה לש תואה תמצוע תא גיצמ 
 העבקנ )SRPG גויח( pu-laid SRPG תורשפאהשכ   SRPGה למסב לחוי למסה .רתוי הקזח תואה
 האר .)יחכונה ירלולסה אתב וא( תירלולסה תשרב ימז SRPG רוביחשכו )ימזשכ( elbaliava nehW ל
tekcaP lareneG ( תונמ ינותנ' כו ,03 דומעב ')SRPG – ecivreS oidaR tekcaP lareneG( תונמ ינותנ'

SRPG – ecivreS oidaR(' 53 דומעב.

B ל תורדגה ג האר .ילטיגיד וא יגולנא ועש גיצמ'emit dna etaD )כו ,53 דומעב ')העשו יראת 
.62 דומעב ,עקר תנומת  הנתמה בצמל תורדגה

C עגרכ רבוחמ ופלטה תירלולס תשר וזיאל ייצמ.

 Dרתוי הנועט הללוסה רתוי הובג ספהש לככ .הללוסה לש הניעטה תדימ תא גיצמ.
E אוה רחבנש ליפורפה א .עגרכ ליעפה ליפורפה תא גיצמ :טווינ לגרס  lareneG )יראתה ,)יללכ 
 'תיקפוא העונת – )טווינ לגרס( rab noitagivaN' האר סונ עדימל .ליפורפה ש וקמב גצוי יחכונה
.78 דומעב ')יליפורפ( seliforP' כו ,11 דומעב

F ו  הריחבה ישקמל וכיושש ייחכונה רדה ירוציק תא גיצמ .

 הנתמה בצמ .1 םישרת
.עקר תנומת םע

 תונשל לכות !פיט  
 לש רדה ירוציק תא
 תאו הריחבה ישקמ
 ייע .עקרה תנומת
 תורדגהב דה יעסב
 'הנתמה בצמ' רובע
.62 דומעב
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 שמב תולועפ ופלטב ועצוב אל א .)revas neercs( סמ רמוש ללוכ תושרבש ופלטה :הרעה 

 שקמ לע חל סמה רמוש לוטיבל .72 דומע האר .גצוי סמ רמושו קחמיי גצה תוקד שמח

.ישקמה חול תא חתפ וא ,והשלכ

תולועפל םירושקה םינווחמ
.הנתמה בצמב ופלטהשכ גצומ תויהל יושע יאבה ילמסהמ )רתוי וא( דחא

 .)תועדוה( gnigasseM ושייב )סנכנ ראוד תבית( xobnIה ותל תושדח תועדוה תלביקש ייצמ – 
 'אלמתמ ורכיז' האר סונ עדימל .ינותנ קוחמל ילעו אלמתמ ופלטה ורכיזש ושוריפ בהבהמ ווחמ
.121 דומעב

.61 דומעב 'ילוקה אתל גויח' האר .רתוי וא תחא תילוק העדוה תלביקש ייצמ – 

.95 דומע האר .)אצוי ראוד תבית( xobtuOב החילשל תוניתממה תועדוה תומייקש ייצמ – 

I רובע ליעפה ליפורפבש ייצמ –   trela llac gnimocn )תעבק העדוה תלבק תעכ הארתה S  tneli
N תעבק )העדוה תארתה  לילצ( enot trela egassem רובעו ,)טקש( eno )אלל( האר seliforP )יליפורפ(' 
.78 דומעב

.רצקה ירדמב ייע .לוענ ופלטה לש ישקמה חולש ייצמ – 

.99 דומעב ')ועש( kcolC' האר .הליעפ )mrala( הארתה תמייקש ייצמ – 

. למסה גצומ htooteulB רד ינותנ ירדושמשכ .הליעפ htooteulB הנוכתהש ייצמ – 

 ופלטה לא תועיגמה תוחישה לכש ייצמ .)detrevid( תונפומ ופלטל תוחישה לכש ייצמ – 
 ווחמ ,ופלט יווק ינש תושרב א .91 דומעב 'תוחיש תיינפהל תורדגה' האר .ילוקה אתה לא תונפומ
 esu ni eniL' האר . היהי ינשה וקה רובע הינפהה ווחמו  היהי ושארה וקה רובע הינפהה
.82 דומעב 'תשר תוריש – )שומישב ופלט וק(

 )שומישב ופלט וק( esu ni eniL' האר .)תשר תוריש( דבלב 2 וק תועצמאב גייחל לכותש ייצמ – 
.82 דומעב 'תשר תוריש –

 טירפתה .2 םישרת
.uneM ישארה
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 :uneM-ב תויורשפא
nepO, 

tsiL  weiv | weiv dirG, 
eteleD, evoM,
redlof ot evoM,
emaneR וtixE.

 תידי תזזה .3 םישרת
.יוגיהה

םינותנ רוביח ינווחמ
.הנתמה בצמב בהבהי יאבה ינווחמהמ דחא ,ינותנ רוביח רצוי והשלכ ושיישכ •

.ליעפ רוביחה תופיצרב גצומ ווחמשכ •

.ההובג תוריהמב ינותנ תחיש –  ,ינותנ תחיש – 

  רוביחשכ גצוי  ווחמה .ליעפ SRPG רוביח ייקשכ תואה תמצוע ווחמ וקמ גצוי  ווחמה
.תוילוק תוחיש להמב הנתמהל רבעוה SRPGה

.סקפ תחיש – 

ו ,htooteulB רוביח – 
.ודאהרפניא רוביח – 

uneM )טירפת(
 לכל תשגל לכות הז טירפתב .ישארה טירפתה תא חותפל ידכ )uneM(  שקמה לע חל •
.8 דומעב 2 ישרת האר .ופלטבש ימושייה

טירפתב העונת
.9 דומעב 3 ישרת האר .טירפתב עונל ידכ הטמו הלעמ ,הנימי ,הלאמש יוגיהה תידי תא זזה •

תויקית וא םימושיי תחיתפ
.תוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו ,השלכ הייקיתל וא ושייל דפד •

םימושיי תריגס
 חל וא ,שרדנה ימעפה רפסמכ )הרזח( kcaB לע הציחל ידי לע הנתמה בצמל רוזח •

  snoitpO)תויורשפא(   tixE)האיצי(.

.עקרב חותפ ראשיי ושייהו הנתמה בצמל רוזחי ופלטה ,וחל  שקמה תא קיזחתו חלת א
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.גצה לע הארנש ליעפ רחא ושיי שי א ג ,החיש ייסת דימת  תציחל :הרעה 

.יטמוטוא פואב ורמשיי ורמשנ אלש ינותנה לכו ורגסיי ימושייה  ,ופלטה תא הבכמ התאשכ

שדחמ טירפתה רודיס
 תופיכתב תוחפ שמתשמ התא הב ימושיי ריבעהל לכות .נוצרכ טירפתה תא שדחמ רדסל לכות
 ג לכות .טירפתל יהשלכ הייקיתמ תופיכתב רתוי שמתשמ התא הב ימושיי ריבעהלו ,תויקיתל
.תושדח תויקית רוציל

 דיל בצוי תרוקיב מיס )הרבעה( snoitpO evoM רחבו ,ריבעהל נוצרבש טירפה דע דפד .1
.ושייה

.KO חלו שקובמה וקמל תרחבש ושייה תא רבעה .2

םימושיי ןיב רבעמ
 שקמה תא קזחהו חל :רחאל דחא ושיימ רובעל נוצרבו ,יחותפ ימושיי המכ ימייק א
 א .עגר ותואב יחותפה ימושייה תמישר תא גיציו חתפיי ימושייה גותימ ולח .)uneM שקמה(
 יצחו סכול ע ייתסמ ימושייה גותימ ולח ,מז ותואב יחותפ ימושיי השולשמ רתוי שי
 שקובמה ושייל דפד .01 דומעב 4 ישרת האר .הלעמל וא הטמל לולגל תורשפאב א ינייצמה
.וילא רובעל ידכ יוגיהה תידי לע חלו

 ופלטה ,ושיי תריגס ינפל .ימושיי המכ רוגסי ופלטהש כתיי ,אלמתמ ורכיזה א :הרעה 

.ורמשנ אלש ינותנה לכ תא רומשי

stsil snoitpO )תויורשפא תומישר(
 ולא תומישר .תויורשפאה תומישר לש תודוקפה תא דה ילושב תוארל לכות הז שמתשמל ירדמב
.ינוש יבצמבו תוגוצתב תונימז תודוקפ וליא תונייצמ

   רחב !פיט  
snoitpO   weiv tsiL 
 תא גיצהל נוצרב א
.המישרב ימושייה

 גותימ ןולח .4 םישרת
.םימושייה

snoitpO
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.הב אצמנ התאש הגוצתה יפ לע תונתשמ תונימזה תודוקפה :הרעה 

 ,רתוי הרצק תויורשפא תמישר גצות יוגיהה תידי לע חלתשכ ,ימיוסמ ירקמב !פיט 

.הגוצתב תונימזה תוירקיעה תודוקפה תא הגיצמה

  rab noitagivaN)תיקפוא העונת – )טווינ לגרס
:תוארל לכות טווינה לגרסב

 לכותש יפסונ יצבק וא תויקית ,תוגוצת ימייק א ינייצמה תויסיטרכ וא ינטק יצח •
.11 דומעב 5 ישרת האר .הילא רובעל

.16 דומעב 'טסקט תביתכ' האר .הכירע ינווחמ •
 יבמ היינשה הנומתה איה תיחכונה הנומתהש ייצמ 41/2 רפסמה ,5 ישרתב ,המגודל .סונ עדימ •

.האבה הנומתה תא גיצהל ידכ הנימי יוגיהה תידי תא זזה .הייקיתבש תונומת 41

םימושייה לכל תופתושמה תולועפ
 לע חלו שקובמה טירפה דע דפד ,תויקית וא יצבק תמישר גיצמ התאשכ – הגצהל יטירפ תחיתפ •

.snoitpO nepO  רחב וא ,ותוא חותפל ידכ יוגיהה תידי
 כ רחאו ,וגיצהל ידכ הליחת ותוא חותפל ילע ,יוסמ טירפ ורעל לכות רטב – יטירפ תכירע •

 .ותלוכת תא תונשל נוצרב א )ש יוניש( snoitpO emaneR רוחבל
 הייקיתה דע וא בוקה דע דפד ,הייקיתל וא בוקל שדח ש עובקל ידכ – יטירפ תומש יוניש •

snoitpOרחבו )ת(שקובמה    emaneR.
 ,)הקיחמ( snoitpO eteleD רחבו שקובמה טירפה דע דפד – יטירפ תקיחמ ,יטירפ תרסה •

 :האבה הקספה האר .הליחת תוא מסל ילע תחא תבב יטירפ המכ תקיחמל  חל וא
.'טירפ ומיס'

 .המישרב יטירפ מסל יכרד המכ תומייק – טירפ ומיס •
 snoitpO      kramnU/kraM רחבו ,שקובמה טירפה דע דפד עפ לכב דחא טירפ תריחבל •

 מיס .מז ותואב יוגיהה תידי לעו   שקמה לע חל וא ,kraM   )ומיס לוטיב/ומיס(
.טירפה דיל בצוי תרוקיב

 םיצח .5 םישרת
.טווינה לגרסב תויסיטרכו
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   )ומיס לוטיב/ומיס( snoitpO  kramnU/kraM רחב ,המישרב יטירפה לכ תריחבל •
lla kraM )לוכה ומיס(. 

 וא הטמ יוגיהה תידי תא זזה מז ותואבו , שקמה תא קזחהו חל – יטירפ המכ ומיס •
 ודפדה תא קספה הריחבה ויסל .יטירפה דיל רוקיב מיס בצוי הריחבה תזוזת תעב .הלעמ
. שקמה תא ררחש כ רחאו ,יוגיהה תידי תרזעב

      snoitpO תריחב ידי לע תוא קוחמל וא ריבעהל לכות ,ישקובמה יטירפה לכ תא תרחבש רחאל         
redlof ot evoM )וא )הייקיתל הרבעה  eteleD.

 snoitpO kramnU/kraM רחבו ,שקובמה טירפה דע דפד והשלכ טירפ לש ומיס לוטיבל •
kramnU, יוגיהה תידי לעו  שקמה לע מז ותואב חל וא.

 שקבתת .)השדח הייקית( snoitpO  redlof weN רחב השדח הייקית תריציל – תויקית תריצי •
.)תויתוא 53 דע( השדחה הייקיתל ש קינעהל

snoitpO  ot evoM רחב ,תויקית יב וא ,הייקיתל יטירפ תרבעהל – הייקיתל יטירפ תרבעה •
redlof )רחבתשכ .)תונימז תויקית יא א גצות אל וז תורשפא redlof ot evoM המישר חתפית 
 וחמ לא טירפ ריבעהל ידכ( ושייה לש סיסבה תמר תא תוארל ג לכותו ,תונימזה תויקיתה לש
.KO חלו ,טירפה תא וילא ריבעהל נוצרבש ,וקימה תא רחב .)הייקיתל

םיטירפ שופיח  
 ירקמב .)dleif hcraes( שופיחה הדשב שומיש ידי לע רד רוציק וא הייקית ,בוק ,ש שפחל לכות
 ,)שופיח(snoitpO  dniF  תריחב ידי לע וליעפהל לכותו ,יטמוטוא פואב גצוי אל הז הדש ימיוסמ
.תויתוא תשקה ידי לע וא

 ,דימ תומאתה שפחל ליחתי ופלטה .שופיחה הדשב טסקט שיקהל לחתה ,והשלכ טירפ שופיחל .1
.21 דומעב 6 ישרת האר .האצמנש רתויב הבוטה המאתהה לא הריחבה תא ריבעיו

 רתויב יאתמה טירפה לא רובעת הריחבה .תויתוא רתוי שקה רתוי קיודמ היהי שופיחהש ידכ 
.תויתואל

.ותוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חל וכנה טירפה רותיא רחאל .2

 לע עדימל !פיט  
 ,תורפסו טסקט תביתכ
 'טסקט תביתכ' האר
.16 דומעב

 הדשה .6 םישרת
hcraeS םושייב stcatnoC.



31

יללכ  עדימ

.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

עמשה תמצוע תוסיו
 ידכ הלאמש וא הנימי יוגיהה תידי תא זזה ,והשלכ לילצל יזאמ וא הליעפ החיש להנמ התאשכ •

.המאתהב ,עמשה תמצוע תא שילחהל וא ריבגהל

הנבומ לוקמר
 ,ישרתב לוקמרה גצומ רצקה ירדמב .תירובידכ שמתשהל תינ וב ,הנבומ קזח לוקמר ללוכ ופלטה
 ופלטל יזאהלו חחושל ל רשפאמ לוקמרה .ופלטה לש ינושה יקלחהו ישקמה יראותמ ובש
 שמתשהל לכות .)המגודל ,בורק חלוש לע וחינהל( זואל ודימצהל רטצתש ילבמ – רצק קחרממ
 לע לקמ לוקמרב שומיש .הידמיטלומ תועדוה תגצה מזבו לוק ימושייב ,החיש להמב לוקמרב
.החיש להמב ירחא ימושייב שומישה

לוקמרה תלעפה
 לגרסב גצוי  למסה ,וצפצ עמשיי . חל הליעפ החיש להמב לוקמרב שומישל רובעל ידכ
.הז דומעב 7 ישרת האר .הנתשי עמשה תמצוע ווחמו טווינה

 רוא ההזמ אוה רשאכ תוינזואה לא רובעלו לוקמרה תא קיתשהל יושע הברקה שייח :הרעה 

.)גולה תרונממ ,המגודל וא ,שמשהמ תורישי עיגמה ודא ארפניא רוא( ריהב

.ופלטל תרבוחמ תישיא תירובידשכ לוקמרה תא ליעפהל תינ אל :הרעה 

 resopmoC וגכ ,לוקה ימושיי לוא ,להנתש ופלט תחיש לכ רובע לוקמרה תא שדחמ ליעפהל ילע
.לדחמ תרירבכ לוקמרב ושמתשי ,)לוקמשר( redroceRו )רבחמ(

לוקמרה יוביכ
.לוקמרה יוביכל   חל ,והשלכ לילצל יזאמ וא ,הליעפ החיש להנמ התאשכ •

 :לוק תמצוע ילמס

 ,תסכרפא בצמ – 

 .לוקמר בצמ – 

.להל 7 ישרת ג האר

 םינווחמ .7 םישרת
 לוקמרו תסכרפא יבצמל
.טווינה לגרסב םיגצומ
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 בוק תא חתפתשכ .עפ לכב דחא לוק בוק לע קר עיפשי לוקמרה יוביכ ,לוק ימושייב :הרעה 

.בוש ותוא תובכל רטצתו לדחמ תרירבכ לעפוי לוקמרה ,אבה לוצלצה תא וא לוקה

יטמוטוא הברק ןשייח
 ישקמה יראותמ ובש ישרתב הברקה שייח גצומ רצקה ירדמב .הנבומ הברק שייח ללוכ ופלטה
 לוקמרה תא הבכמ הברקה שייח ,זואל ופלטה תא דימצמ התאשכ .ופלטה לש ינושה יקלחהו
 ימצע תברקב לעפויש כתיי כלו ,ברקתמש קצומ וג שוחל דעונ הברקה שייח .תסכרפא בצמל רזוחו
.וליעפהל ודעונ אלש

 הפהמ קחרה ופלטה תזיחא בייחמב ושיי יליעפמשכ ,לעפומ וניא הברקה שייח :הרעה 

 לע תונעל לכותו קספוי לוקמרה בצמ ,החיש לבקתתשכ ,הז הרקמב .קחשמב ומכ ,ינפהמו

.זואל ופלטה תדמצהו  שקמה לע הציחל ידי לע ליגרכ החישה

.לוקמרה תא ליעפהל לגוסמ וניא הברקה שייח :הרעה 

edom tesdaeH )תישיא תירוביד בצמ(
 ,הלאמש וא הנימי יוגיהה תידי תא זזה ,ופלטל תרבוחמ תישיא תירובידשכ עמשה תמצוע תוסיוול
.תישיאה תירובידה ינצחלב שמתשה וא
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ןופלטה .2
גויח
.ישקמה חול תא חתפ .1
 ידכ הנימי וא הלאמש יוגיהה תידי תא זזה .גויחה רוזא ללוכ ,ופלטה רפסמ תא שקה .2

.הרפס תקיחמל  חל .מסה תא זיזהל

 תמודיקה תפסוהל  שקמה לע הלופכ הציחל חל ,ל"וחל גויחל •
 תמודיק תא שקה כ רחאו ,)ימואלניבה השיגה דוק תא ילחמ + ותה( תימואלניבה
.ופלטה רפסמ תאו )0 הרפסה אלל( גויחה רוזא תא ,הנידמה

 ירקמב עצבתהל תויושע תוימואלניב תוחישכ אכ תוראותמה תוחיש :הרעה 
.הנידמה התוא לש ירוזא יב ימיוסמ

.רפסמה גויחל  חל .3

.)גויחה ויסינ תא לטבל ידכ וא( החישה תא קתנל ידכ ,ישקמה חול תא רוגס וא , חל .4

.ופלט לכב זחוא התאש יפכ ופלטב זוחא :הנוכנ הזיחא

.גצה לע גצומו ליעפ רחא ושיי א ג ,החיש דימת קתנת  שקמה לע הציחל :הרעה 

 תא ייסל אל א החיש להמב ררגנה ישקמה חול תא רוגסל נוצרב א !פיט   
 תוינש ותב ררגנה ישקמה חול תא רוגסו )ילאמש הריחב שקמ(  חל ,החישה

.תודחא

stcatnoC -ה תיירפס תרזעב גויח   
.uneM  stcatnoC חל ,)רשק ישנא( stcatnoCה תיירפס תחיתפל .1
 תא שקה ,יפוליחל .שקובמה שה לא דפדל ידכ יוגיהה תידיב שמתשה ,רשק שיא רותיאל .2

.ימיאתמ רשק ישנא וגצויו יטמוטוא פואב חתפיי hcraeS הדשה .שה לש תונושארה תויתואה
.גייחל ידכ  חל .3

 תוסיוול !פיט  
 להמב עמשה תמצוע
 תידי תא זזה החיש לוהינ
 וא ,הרבגהל הנימי יוגיהה
.השלחהל הלאמש

.גויח .1 םישרת
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    חלו שקובמה רפסמה דע דפד ,דחא ופלט רפסממ רתוי שי שקובמה רשקה שיאל א 
.וילא גייחל ידכ

ילוקה אתה לא גויח
 תוא גישהל יחילצמ ניאש ירשקתמ רשא ,תינורטקלא הריכזמ אוה )תשר תוריש( ילוקה אתה
.רובע תוילוק תועדוה הב ריאשהל ולכוי

.הנתמה בצמב  חל כ רחאו  חל ,ילוקה אתל גויחל •

 קפסמ הז רפסמ לבקל לכות .KO חלו ותוא שקה ,ילוקה אתה רפסמ תא שיקהל תשקבתה א •
.לש תורישה

.91 דומעב 'תוחיש תיינפהל תורדגה' ג האר

 תוריש – )שומישב ופלט וק( esu ni eniL' האר .דרפנ ילוק את רפסמ תויהל יושע ופלט וק לכל
.82 דומעב 'תשר

ילוקה אתה רפסמ יוניש
 ,)ילוק את( xobliam ecioV  )ילכ( uneM  slooT חל ילוקה אתה לש ופלטה רפסמ יונישל
 תורישה קפסמ תלביקש( רפסמה תא שקה תעכ .)רפסמ יוניש( snoitpO f rebmun egnahC רחבו
.KO חלו )לש

ןופלט רפסמל ריהמ גויח
 תאצקה' האר .)  דע  ישקמה( ריהמה גויחה ישקממ דחאל ופלט רפסמ הצקה .1

. 74 דומעב 'ריהמ גויח ישקמ

 היצקנופה א .  חל כ רחאו שקובמה גויחה שקמ לע חל ,הנתמה בצמב :רפסמל גויח .2
gnillaid deepS )ריהמ גויח( ל העבקנnO )שקובמה ריהמה גויחה שקמ תא קזחהו חל :)לעפומ 
.החישה תליחתל דע

 ילע א !פיט  
 עפ לכב המסיס שיקהל
 אתה לא גייחמ התאש
 יזאהל ידכ ילוקה
 ,לש תוילוקה תועדוהל
 יסוהל הצרתש כתיי
 ילילצ גויח תזורחמ
)MTD( רפסמ רחאל 
 חלשית כ .ילוקה אתה
 יטמוטוא פואב המסיסה
 אתה לא גייחתש עפ לכב
,המגודל .ילוקה
  #4321p765432144+
 4321 המסיסה תא ליכמ
 יסומש 'p' ותה תאו
.)esuap( היהשה

 גויחה תשר תגצהל   
gnilaid deeps ( ריהמה
dirg(, רחב  uneM  
slooT  laid deepS.
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הדיעו תחיש עוציב
.)תוא ללוכ( יפתתשמ השיש דע ע הדיעו תחיש להנל ל רשפאמה ,תשר תוריש איה הדיעו תחיש

.ושארה תתשמה לא גייח .1

 תא )ורכיזהמ ולש וא( שקה .)השדח החיש( snoitpO  llac weN רחב ,שדח תתשמה לא גויחל .2
.הנתמה בצמל רבעות הנושארה החישה .KO חלו שדחה תתשמה לש ופלטה רפסמ

  snoitpO  רחב .הדיעווה תחישל ושארה תתשמה תא רצ השדחה החישל הנעמה ע .3
ecnerefnoc )הדיעו תחיש(.

 snoitpO רחב כ רחאו ,2 בלשב תוראותמה תולועפה לע רוזח ,החישל שדח תתשמ תפסוהל .4
ecnerefnoC )הדיעו תחיש(   ecnerefnoc ot ddA)הדיעו תחישל סוה(.

snoitpO   ecnerefnoC רחב :הדיעווה תחישב יפתתשמהמ דחא ע תיטרפ החיש לוהינל •
  etavirP )חלו שקובמה תתשמה דע דפד .)תיטרפ החיש etavirP. הדיעווה תחיש 
 ע הז חחושל ישמהל ולכוי ירחאה יפתתשמהו ,תושרבש ופלטב הנתמה בצמל רבעות
 ,תיטרפה החישה ויס רחאל .דבלב דחא תתשמ ע תיטרפ החיש להנמ התאש מזב הז
.הדיעווה תחישל רוזחל ידכ snoitpO  ecnerefnoc ot ddA   רחב

snoitpO ecnerefnoC רחב ,הדיעווה תחישמ דחא תתשמ קותינל •    tnapicitrap porD 
.)תתשמ קותינ(porD  חלו קתנל נוצרבש תתשמה דע דפד כ רחאו ,)תתשמ קותינ(

. חל הליעפה הדיעווה תחיש קותינל .5

החישל הנעמ
:תסנכנ החישל הנעמ •

.)הנעמ( rewsnA חל וא ,יוגיהה תידי לע חל רוגס ישקמה חולשכ •
.ישקמה חול תא חתפ •

. חל חותפ ישקמה חולשכ •

 הדיעו תחיש .2 םישרת
.םיפתתשמ ינש םע

  רדה !פיט  
 וזיל רתויב הריהמה
 שיקהל איה השדח החיש
  וחללו רפסמה תא
 .גויחב ליחתהל ידכ
 רבעות תמייקה החישה
 בצמל יטמוטוא פואב
.הנתמה



ןופלטה

81.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

.ישקמה חול תא רוגס וא , חל החישה קותינל •

."סופת" לילצ עמשי רשקתמה . חל ,החישל תונעל הצור ניא א

 תיינפהל )סופתב(ysub fI  )תוחיש תיינפה( trevid llaC היצקנופה תא תלעפה א !פיט 
 תורדגה' האר .החישה תא הנפת ג תסנכנ החיש תייחד ,המגודל ,לש ילוקה אתל תוחיש
. 91דומעב 'תוחיש תיינפהל

.לוצלצה לש הריהמ הקתשהל )הקתשה( etuM חל ,החיש סנכיתשכ
.ישקמה חול תריגס ע הנקתונת אל תוליע סקפ וא ינותנ תוחיש :הרעה 

 ופלטה רפסמ א תורקל לולע הז רבד .ופלטה רפסמל יוגש ש הצקי ופלטהש כתיי :הרעה 
 תומיאתמ רפסמה לש תונורחאה תורפסה עבש לוא ,stcatnoCב רומש וניא רשקתמה לש
.וכנ וניא רשקתמה יוהיז ,הז הרקמב .רומש רבכש רחא רפסמל

)תשר תוריש( הניתממ החיש
 האר .תרחא החיש להנמ התאשכ תסנכנ החיש לע עידות תשרה ,gnitiaw llaC תורישה תא תלעפה א
. 82דומעב 'תשר תוריש – הניתממ החיש'

 רבעמל .הנתמה בצמל רבעות הנושארה החישה .הניתממה החישל תונעל ידכ   חל ,החישב .1
.)הפלחה( pawS חל תוחישה יתש יב

. חל הליעפה החישה קותינל .2

החיש ךלהמב תויורשפא
 החיש להמב snoitpO חל .תשר יתוריש ה ,החיש להמב שמתשהל לכות הב ,תובר תויורשפא
:תואבה תויורשפאהמ קלח תגצהל

etuM )הקתשה( וא etumnU )הקתשה לוטיב(, llac evitca dnE )הליעפ החיש קותינ(, sllac lla dnE 
 ecnerefnoC ,)השדח החיש( llac weN ,)רורחש( dlohnU וא )הקזחה( dloH ,)תוחישה לכ קותינ(
.)הייחד( tcejeRו )הנעמ( rewsnA ,)תתשמ קותינ( tnapicitrap porD ,)תיטרפ( etavirP ,)הדיעו(
pawS )הנתמהבש החישל הליעפה החישה יב רבעמל תשמשמ )הפלחה.

 תונשל ידכ !פיט  
 להמב לוקמרה תא
  חל ,הליעפ החיש

 לוקמר' האר .
.31 דומעב 'הנבומ

 וויכל !פיט 
 תוביבסל ילילצה
 ינוש יעוריאלו
 תא קיתשהל נוצרבשכ(
 האר ,)המגודל ,ופלטה
.87 דומעב 'יליפורפ'

 יתש קותינל !פיט 
 רחב ,תחא תבב תוחישה
snoitpO sllac lla dnE 
.KO חל כ רחאו



91

ןופלטה

.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

 תויורשפא .3 םישרת
.החיש ךלהמב

uneM רחב        
slooT trevid llaC.

refsnarT )החישה לא ,הנתמה בצמל הרבעוהש החיש וא תסנכנ החיש רוביחל תשמשמ )הרבעה 
.ולא תוחישמ תוקתנתהלו ,הליעפה

FMTD dneS )תונובשח ירפסמ וא תואמסיס וגכ ,ילילצ גויח תוזורחמ תחילשל תשמשמ )ילילצ גויח 
.קנבב

 ישקמ לע חול התאשכ יעמשנה ילילצ אוה )senot FMTD( ילילצ גויח :יחנומ ולימ  
 עו יילוק יאת ע רשקתל רשפאמ ילילצ גויח .ופלטה לש ישקמה חולבש תורפסה
.המגודל ,תובשחוממ הינופלט תוכרעמ

 רדושיש ילילצ גויח עימשת השקה לכ . דע  ישקמה ידי לע תורפסה תא שקה .1
 לש היהשה יסומ( p היהשה ות ,* :יסוהל ידכ  לע בושו בוש חל .הליעפה החישה להמב
 אל ילילצה גויחה הז ותב שמתשת א( w הנתמה ות וא ,)ילילצ גויח יוות ,יב וא ,ינפל תוינש יתשכ
.# ותה תפסוהל  חל .)החישה להמב בוש )החילש( dneS חלתש דע חלשיי

.KO חל ילילצה גויחה תחילשל .2
 צר תא ולשל לכות כ .רשק שיא לש סיטרכב ילילצ גויח יפצר רומשל ג לכות !פיט  

 תודשל וא ,ופלטה רפסמל ילילצ גויח יפצר סוה .רשקה שיאל גייחמ התאשכ ילילצה גויחה
.רשקה שיא סיטרכב )ילילצ גויח( FMTD ה

תוחיש תיינפהל תורדגה
 אתה רפסמל ,המגודל ומכ ,רחא ופלט רפסמל תוסנכנ תוחיש בתנל לכות ,לעפומ הז תשר תוריששכ
.לש תורישה קפסל הנפ יטרפל .לש ילוקה

 תוילוק תוחיש תונפהל ידכ )סופתב( ysub fI רחב ,המגודל ,תואבה הינפהה תויורשפאמ תחא רחב •
.תוסנכנ תוחיש החוד התאשכ וא ,סופת לש ופלטה רפסמשכ

 רחב וא הינפהה לוטיבל )לוטיב( lecnaC רחב ,הינפהה תלעפהל )הלעפה( snoitpO etavitcA  רחב •
sutats kcehC )אל וא תלעפומ הינפהה א קודבל ידכ )בצמ תקידב.

.)תוינפהה לכ לוטיב( snoitpO strevid lla lecnaC  רחב תוליעפה תוינפהה לכ לוטיבל •
.8 דומעב 'תולועפל ירושקה ינווחמ' האר ,תוחישה תיינפה ינווחמ יבגל עדימל



ןופלטה

02.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

 האר .ליבקמב תוחיש תיינפהו תוסנכנ תוחיש לש המיסח ליעפהל תינ אל :הרעה 
'gnirrab llaC )04 דומעב 'תשר תוריש – )תוחיש תמיסח.

goL )( תוחיש ןמוי – )םושירretsiger llaC( 
)gol lareneG( יללכ םושירו

 ינותנו סקפ תוחישו תונמ ינותנ ירוביח ,תורצק תועדוה ,ופלט תוחיש רטנל לכות goL ושייב
 רוצילו דבלב יעוריא לש יוסמ גוס גיצהל ידכ ושירה תא נסל לכות .ופלטה ידי לע תומשרנש
.ושירה עדימ יפ לע ישדח רשק ישנא יסיטרכ

 וגצוי PAW ידומעל וא הידמיטלומה תועדוה דקומל ,קחורמה ילוקה אתל ירוביח :הרעה  
.יללכה תרושקתה ושירב תונמ ינותנ ירוביחכ וא ,ינותנ תוחישכ

תונורחא תוחיש ןמוי
 כו ,תואצוי תוחיש לשו תוסנכנ תוחיש לש ,ונענ אלש תוחיש לש תוחישה ירפסמ תא שור ופלטה
 תשרה א קר תוסנכנ תוחישו ונענ אלש תוחיש ושרי ופלטה .תוחישה תולע תאו רעושמה שמה תא
.תירלולס הטילק וב שיש רוזאב אצמנו לעפומ אוהשכ – ולא תויצקנופב תכמות תירלולסה

sllaC dessiM )ונענ אלש תוחיש( ו- sllaC devieceR )תוסנכנ תוחיש(
 רחב ,)תשר תוריש( החלצה אלל ילא רשקתהל וסינש ינורחאה ופלטה ירפסמ 02 לש המישר תגצהל
 goL sllac tneceR )תונורחא תוחיש(   sllac dessiM)ונענ אלש תוחיש(.

 תשגל ידכ )הגצה( wohS חל ,ונענ אלש תוחיש יבגל הנתמה בצמב העדוה תגצומשכ !פיט 
  חלו שקובמה )שה דע וא( רפסמה דע דפד ,הרזח גייחל ידכ .ונענ אלש תוחישה תמישרל

.

goL  רחב ,)תשר תוריש( תוסנכנ תוחיש הנורחאל המ תלביקש ,ופלטה ירפסמ 02 לש המישר תגצהל
sllac tneceR   sllac devieceR )תוסנכנ תוחיש(.

uneM  .   goL רחב  

 תגצהל !פיט 
 תועדוהה לש המישר
M  רחב ,וחלשנש gnigasse 

 tneS.

uneM     goL רחב   
tneceR sllac

 תונולחב תויורשפא
 ,devieceR

sweiv dellaiD: llaC, 
esU  eteleD rebmun ,,     

raelC  tsil,
stcatnoC ot ddA, tixE.
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srebmuN dellaiD )תואצוי תוחיש(
 דומעב 4 ישרת האר .srebmun dellaiD ולחה תא חותפל ידכ הנתמה בצמב  חל !פיט 

   goL רחב ,הנורחאל גייחל תיסינ וא הילא תגייחש ,ופלטה ירפסמ 02 תגצהל .12
sllac tneceR   .son dellaiD.

תונורחא תוחיש תומישר תקיחמ
 תוחיש תקיחמ( snoitpO  sllac tnecer raelC  רחב ,תונורחאה תוחישה תומישר לכ תקיחמל •

.sllac tneceR ושייה לש ישארה ולחב )תונורחא
 snoitpO  tsil raelC רחבו קוחמל נוצרבש המישרה תא חתפ תומישרהמ תחא תקיחמל •

.)המישר תקיחמ(

. חלו שקובמה עוריאה דע דפד ,המישר חתפ דדוב עוריא תקיחמל •

noitaruD llaC )החיש ךשמ(
.תלהינש תואצויהו תוסנכנה תוחישה שמ תא גיצהל רשפאמ

 תונוכת יפ לע תונתשהל לולע תורישה קפס ידי לע תוחיש רובע לעופב ביוחמש מזה :הרעה 
.'דכו בויחל ינמז לוגיע יפ לע ,תירלולסה תשרה

snoitpO sgnitteS  wohS רחב הליעפ החיש לוהינ להמב תוחישה שמ הנומ תגצהל !פיט  
noitarud llac seY.

snoitpO sremit raelC רחב – תוחיש שמ ינומ תקיחמ  תא שיקהל שרדית כ של .)ינומ סופיא(  
 עוריאה דע דפד דדוב עוריא תקיחמל .63 דומעב ')החטבא( ytiruceS' האר .)edoc kcol( הליענה דוק
. חלו שקובמה

stsoC llaC )תשר תוריש תוחיש תויולע(
 תויולע .תלהינש )תו(הנורחאה )תוחישה וא( החישה תולע תא קודבל רשפאמ stsoc llaC ושייה
.MIS סיטרכ לכ רובע דרפנב הנגצות תוחישה

 תונוכת יפ לע תונתשהל לולע תורישה קפס ידי לע תוחיש רובע לעופב ביוחש מזה :הרעה 
.'דכו בויחל ינמז לוגיע יפ לע ,תירלולסה תשרה

 תגוצת רובע :ילמס
,ונענ אלש תוחיש

 תוחיש תגוצת רובע 
,תוסנכנ

 תוחיש תגוצת רובע 
.תואצוי

 ןולחה .4 םישרת
dellaiD  srebmun.

 uneM goL רחב  
 noitarud llaC.

  goL  רחב  
stsoc llaC
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תורישה קפס ידי לע תעבקנש תוחיש תולע תלבגמ
 בצמשכ .עבטמ וא בויח תודיחי לש יוסמ רפסמל לש תוחישה תולע תא ליבגהל לוכי תורישה קפס
 תוחישה תולע תלבגממ גרוח ניא דוע לכ קר גייחל לכות ,לעפומ )edom gnigrahc detimil( לבגומ בויח
)timil tsoc llac( רפסמ .תוחיש תולע תלבגמב תכמותה תירלולס תשרל רבוחמ התאש יאנתב ,העבקנש 
 העדוהה גצות בויחה תודיחי לכ לוצינ רחאל .הנתמה בצמבו החישה להמב גצוי ורתונש תודיחיה
dehcaer timil tsoc llaC )יריחמ לעו לבגומ בויח בצמ לע עדימ תלבקל .)תוחישה תולע תלבגמל תעגה 
.לש תורישה קפסל הנפ ,בויח תודיחי

עבטמ וא בויח תודיחיכ תולע תגצה
 שרדית כ של .עבטמ וא בויח תודיחיב רתונש רובידהמז תא גיצהל ופלטל תורוהל לכות •

.)63 דומע האר( 2NIP דוק שיקהל
 :ה תויורשפאה .)ב תויולע תגצה( ni stsoc wohS   )תורדגה( snoitpO   sgnitteS רחב .1

ycnerruC )עבטמ( וstinU )תודיחי(.
 תא שקה .הדיחי לש הריחמ תא שיקהל ממ שקבתש העדוה גצות ,ycnerruC תרחב א .2

.KO חלו ,בויח תדיחי לש הכרע תא וא ,לש תימוקמה תשרה לש ירעתה
.)ישדח ילקש רובע SIN ,המגודל( תויתואשולש ב רוציקב שמתשה .עבטמל ש שקה .3

 וריחה רפסמל קר גייחל לכותש כתיי ,עבטמ וא בויח תודיחי רתוי ורתונ אלשכ :הרעה 
.)רחא לבוקמ וריח רפסמ וא 211 ,המגודל( ופלטב תנכותש

ךמצעל תוחיש תולע תלבגמ תרדגה
. snoitpO sgnitteS timil tsoc llaC nO רחב .1
 הרדגהל אתהב .2NIP דוק תא שיקהל ילע כ של .תודיחיב הלבגמה תא שיקהל שקבתת .2

.עבטמה וא בויחה תודיחי תא שקה ,ni stsoc wohS ב העבקנש
lla teseR  העדוהה גצותו ילמיסקמה וכרעב רצעיי הנומה ,מצעל תעבקש בויחה תלבגמל עיגתשכ
retnuoc tsoc 'sllac )רחב גויח רשפאל ידכ .)תוחישה לכ רובע תויולעה הנומ סופיא snoitpO  
 sgnitteS timil tsoc llaC nO ffO . 2 דוק שיקהל שרדיתNIP )63 דומע האר(.
 2NIP דוק שיקהל שרדית .snoitpO sretnuoc raelC רחב – תוחישה תולע ינומ תקיחמ
. חלו שקובמה עוריאה דע דפד דדוב עוריא תקיחמל .)63 דומע האר(
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 retnuoc atad SRPG )SRPG ינותנ הנומ( 
 ,המגודל .)SRPG( תונמ ינותנ ירוביח להמב ולבקתהשו וחלשנש ינותנה תומכ תא קודבל רשפאמ
.ולבקתהשו וחלשנש ינותנה תומכ יפ לע לש SRPGה ירוביח לע ביוחתש כתיי

יללכה םושירה תגצה
 ופלטה רפסמ תא ,)עמנה וא( חלושה ש תא תרושקת עוריא לכ רובע תוארל לכות יללכה ושירב
.32 דומעב 5 ישרת האר .השיגה תדוקנ וא תורישה קפס ש תאו

 תא גיצהל יושע לש ופלטה ,SMS תשרה תוריש תועצמאב העדוה חולשמ תעב :הרעה 
 תועדוהה דקומ לא לש ופלטה ידי לע החלשנ העדוההש ייצמ רבדה .)חלשנ( "tneS" הלימה
 תוריש לע סונ עדימל .דעיב הלבקתה העדוההש כ לע הרומ הז ,תאז ע .ופלטב תנכותמה
SMS, לש תורישה קפס לא הנפ.

 )תונמ ינותנ ירוביחו דחא קלחמ רתויב החלשנש הרצק העדוה וגכ( הנשמיעוריא :הרעה 
.דחא תרושקת עוריאכ ימשרנ

םושירה ןוניס
.יננסמ לש המישר חתפית תעכ .)נסמ( snoitpO   retliF רחב .1

.)הריחב( tceleS חלו שקובמה נסמה דע דפד .2

םושירה תלוכת תקיחמ
snoitpO  רחב ,תועדוהה תריסמ תוחודו תוחישה מוי ,ושירה תלוכת לכ לש תותימצל הקיחמל •

 gol raelC )לע הציחל ידי לע רשא .)ושיר תקיחמ KO.

רוביח הנומו תונמ ינותנ הנומ
 דפד ,יוסמ SRPG רוביח שמנ מז המכו )setybolik ,יתב יפלאב( ורדוש ינותנ המכ תגצהל •

 תגצה( snoitpO sliated weiV רחבו  השיגה תדוקנ למס תא אשונה ,אצוי וא סנכנ עוריא דע
.)יטרפ

 goL רחב  
 SRPG retnuoc.

 ,uneM  goL רחב 
 יוגיהה תידי תא זזהו
.הנימי

 םושירה .5 םישרת
.יללכה

 יעוריא רובע  :ילמס
,יסנכנ תרושקת

 תרושקת יעוריא רובע 
 ,יאצוי

 תרושקת יעוריא רובע 
.ונענ אלש
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sgnitteS goL )םושיר תורדגה(
.חתפית תורדגהה תמישר .snoitpO sgnitteS רחב •

• noitarud goL )לש עובק רפסמ שמל ופלטה ורכיזב ירתונ ושירה יעוריא – )ושיר שמ 
.ורכיז תונפל ידכ יטמוטוא פואב וקחמיי ה הז מז קרפ ותב .ימי

 תוחישה מוי ,ושירה תלוכת לכ קחמית ,)ושיר אלל( gol oN רחבת א :הרעה 
.תותימצל תועדוהה תריסמ תוחודו

 noitaruD llaC' יפיעסה האר timil tsoc llaC ו noitarud llaC, ni stsoc wohS תורדגהה יבגל •
.ליעל הז קרפב 'תשר תוריש – )תוחיש תויולע( stsoC llaC'ו ')החיש שמ(

MIS הייקיתה
 תקתעה' ג האר .וז הייקיתב הילא תשגל לכותש ,יפסונ יתוריש עיצהל יושע לש MISה סיטרכ
 יתוריש רושיא( secivres MIS mrifnoC' ,24 דומעב 'ופלטה ורכיזל MISה סיטרכ יב רשק ישנא

MIS(' 83 דומעב, 'gnillaid dexiF )סיטרכב תועדוה תגצה'ו 73 דומעב ')יעובק ופלט ירפסמ MIS' 
.97 דומעב

 קפסל הנפ הב שומישה פואלו היריחמל ,MIS יתוריש לש תונימזל עגונה לכב :הרעה 
.)רחא קפס וא תורישה קפס ,תירלולסה תשרה ליעפמ ,המגודל( MIS ה סיטרכ

 גו ,MISה סיטרכב ורמשנש ופלטה ירפסמ תאו תומשה תא תוארל לכות MIS ה תיירפסב •
.גייחלו ירפסמו תומש ורעלו יסוהל

.uneM  MIS רחב  

 :MIS הייקיתב תויורשפא
nepO, llac,
tcatnoc MIS weN, tidE, 
eteleD,  kramnU/kraM,   
stcatnoC ot ypoC, 
srebmun yM,

 sliated MIS וtixE.
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 sgnitteS )תורדגה( 3 .
תויללכ תורדגה יוניש

.התוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו תורדגה תצובקל דפד .1

:ידכ יוגיהה תידי לע חלו תונשל נוצרבש הרדגהה דע דפד .2
.)ffO/nO( דבלב תויורשפא יתש תומייק א ,תויורשפא יב ילחהל •
.רוע וא תויורשפא תמישר חותפל •
 ,רעה תא תיחפהל וא לידגהל ידכ הלאמש וא הנימי תידיה תא זזה .ומיס תררג חותפל •

.52 דומעב 1 ישרת האר .המאתהב

 תלבק' האר .הרצק העדוהב לש תורישה קפסמ תומיוסמ תורדגה לבקל לכותש כתיי :הרעה 
.27 דומעב 'תומכח תועדוה

  enohP  sgnittes )ןופלט תורדגה(
)lareneG( יללכ
• egaugnal enohP )הז יוניש .ופלטב יגצומה יטסקטה תפש תא תונשל לכות – )ופלט תפש 

 שמתשיש ידירפמה לע גו ,העשו יראת תגצהל הב שמתשמ ופלטהש תינבתה לע ג עיפשי
 רחבי ופלטה ,citamotuA רחבת א .תופש שולש תונקתומ ופלטב .)יבושיחב ,המגודל( הב
 לחתאל ילע יטסקטה תפש יוניש רחאל .תושרבש MISה סיטרכבש עדימל אתהב הפשה תא
.ופלטה תא

 )הביתכ תפש( egaugnal gnitirW רובע וא egaugnal enohP רובע תורדגהה יוניש :הרעה 
.בוש ולא תורדגה הנשתש דע ליעפ ראשייו ופלטב ימושייה לכ לע עיפשי

• egaugnal gnitirW – לע עיפשי הפשה יוניש .תותימצל ופלטה לש הביתכה תפש תא תונשל לכות:
. דע  ישקמה יבמ והשלכ שקמ לע חול התאשכ ינימזה יוותה •

uneMרחב     
slooT sgnitteS.

 ןווחמ  .1 םישרת
.הרדגה
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ו ,וב שמתשי ופלטהש יוזחה טסקטה טלק ולימ •
. ו  ישקמה לע חול התאשכ ינימזה ידחוימה יוותה •

 נוצרב לוא ,)hsilgnE( תילגנאה הפשל ווכמה ופלטב שמתשמ התאש חיננ הבה :המגוד  
 טסקטה טלק ולימ ,הפשה תא הנשתש רחאל .)hcnerF( תיתפרצב יתועדוה לכ תא בותכל
 רתויב יחיכשה )קוסיפה ינמיס וא( ידחוימה יוותה .תיתפרצב ילימ שפחי יוזחה
.  ו  ישקמה לע חלתשכ ינימז ויהי תיתפרצב

• yranoitciD )( הלעפהל – )ולימnO( יוביכ וא )ffO( יכרועה לכ רובע יוזחה טסקטה טלק לש 
 yranoitciD  רחבו  חל .רוע ותב אצמנ התאשכ וז הרדגה תונשל ג לכות .ופלטב
no yranoitciD )לעפומ ולימ( וא  ffo yranoitciD )קספומ ולימ(.

.תופשה לכ רובע ימז וניא יוזחה טסקטה טלק ולימ :הרעה 
• eton emocleW )החיתפ תעדוה( וא ogol emocleW )חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חל – )החיתפ וגול 

 רחב .ופלטה תא ליעפתש עפ לכב רצק מזל וגצוי )וגולה וא( החיתפה תעדוה .הרדגהה תא
tluafeD )רחב .לדחמה תרירב לש היצמינאב וא הנומתב שמתשהל נוצרב א )לדחמ תרירב txeT 
 הנומת וא וליצ תריחבל )הנומת( egamI רחב .)תויתוא 05 דע( החיתפ תעדוה תביתכל )טסקט(
.segamI ושייהמ

• sgnittes enohp .girO )היכרעל תורדגההמ קלח ספאל לכות – )תוירוקמ ופלט תורדגה 
 כתיי ,סופיאה רחאל .63 דומע האר .הליענה דוק תא שיקהל רטצית כ של .יירוקמה
.ופלטה תלעפהל רתוי שוממ מז שרדייש

.הש יפכ וראשיי תרציש יצבקהו יכמסמה לכ :הרעה 

)edoM ybdnatS( הנתמה בצמ
• egami dnuorgkcaB )בצמב עקר תנומתכ שמשתש יהשלכ הנומת רוחבל לכות – )עקר תנומת 

.segamI ושייהמ הנומת רוחבל ידכ seY רחב .הנתמה
• yek noitceles tfeL )ילאמש הריחב שקמ( ו yek noitceles thgiR )תונשל לכות – )ינמי הריחב שקמ 

 סונ .הנתמה בצמב  ינמיהו   ילאמשה הריחבה שקמל לעמ יגצומש רדה ירוציק תא
weN ,המגודל( יהשלכ היצקנופ לע עיבצי רדה רוציקש תורוהל לכות ,ימושייל  egassem ]השדח העדוה[(.

.קתוהש ושייל רד רוציק רוציל תינ אל :הרעה 

 עצבל לכות !פיט  
ועהמ קלחב ג הז יוניש
 רחבו  חל .יכר

gnitirW  egaugnal.

ruoloC  .2 םישרת
ettelap )עבצ תיחול(: 
elprup aikoN )לוגס 
aikoN(.
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)yalpsiD( הגוצת
• tsartnoC )52 דומעב 1 ישרת האר .)ההכ וא ריהב( גצה תוידוגינ יונישל – )דוגינ.

• ettelap ruoloC )62 דומעב 2 ישרת האר .גצה שמתשמ הב ,עבצה תיחול יונישל – )עבצ תיחול.

• tuoemit revas neercS )היהשהה מז לוחש רחאל לעפומ סמה רמוש – )סמ רמוש תייהשה. 
.72 דומעב 3 ישרת האר .סמה רמוש תרוש תא תוארל לכותו הקונמ גצה ,ליעפ סמה רמוששכ
.ישקמה חול תא חתפ וא ,והשלכ שקמ לע חל סמה רמוש לוטיבל •

• revas neercS )טסקט וא ,יראתהו העשה :סמה רמוש תרוש לע גצוי המ רחב – )סמ רמוש 
 .תחא הקד לש יחוורמב ינתשמ סמה רמוש תרוש לש עקרה עבצו וקימה .מצעב תבתכש
 .ונענ אלש תוחישה וא תושדחה תועדוהה רפסמ תא ייצל ידכ ,הנתשמ סמה רמוש ,סונב
.72 דומעב 3 ישרת האר

• rosnes thgiL )תמייקו ליעפ רואה שייחשכ .הביבסב רואה תא דדומ רואה שייח – )רוא שייח 
 muminiM תורדגה .יטמוטוא פואב הבכת ישקמה חולו ופלטה גצ תרואת ,תקפסמ הרואת
 ופלטב שמתשמ התאשכ muminiM תושיגר רחב .רואה שייח תושיגרל תויארחא mumixaMו
 תכירצב וסחל נוצרבשכ  mumixaM רחב .הבר תולקב הבכת הרואתהש הצור ניאו ,הנבמ ותב
 .רואה שייחב שמתשהל הצור ניא א ffO רחב .)תולקב רתוי הבכת הרואתה( הללוסהמ למשח
.תוינש 51 לש מז קרפ רחאל הבכת ישקמה חולו גצה תרואת ,הז בצמב

  llaC  sgnittes )החיש תורדגה(
 תיינפה( uneM slooT  trevid llaC  רחב ,תוחיש תיינפה רובע תורדגהה יונישל :הרעה 

.91 דומעב 'תוחיש תיינפהל תורדגה' האר .)החיש

DI rellac ym dneS )ילש ןופלטה רפסמ תחילש(
 )oN( וריתסהל וא )seY( לש ופלטה רפסמ תא גיצהל ופלטל תורוהל רשפאמ הז תשר תוריש •

 תעב הז רע עובקל לוכי לש תורישה קפס וא תשרה ליעפמש ,וא .וילא רשקתמ התאש דאהמ
.)krowten yb teS( לש ושירה

.ךסמה רמוש .3  םישרת
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gnitiaw llaC )תשר תוריש - )הניתממ החיש
 שקבל ידכ etavitcA רחב .החיש להנמ התאש מזב תסנכנ השדח החיש לע ל עידות תשרה •

 רחב .הניתממ החיש לטבל תשרל תורוהל ידכ lecnaC רחב וא ,הניתממ החיש ליעפהל תשרהמ
sutats kcehC אל וא הליעפ וז היצקנופ א קודבל ידכ.

laider citamotuA )יטמוטוא רזוח גויח(
 אלש גויח ויסינ רחאל ימעפ רשע דע החישה תא רבחל הסני ופלטה ,תלעפומ וז הרדגהשכ •

.יטמוטואה רזוחה גויחה תקספהל  חל .חילצה

llac retfa yrammuS )החישה רחאל םוכיס(
 תולעה תאו הנורחאה החישה שמ תא רצק מזל גיצי ופלטהש נוצרב א וז היצקנופ לעפה •

 .תושרבש MISה סיטרכ רובע timil tsoc llaC היצקנופה תא ליעפהל ילע תויולע תגצהל .הלש
.12 דומע האר

gnillaid deepS )ריהמ גויח(
 ידי לע ) דע  ( ריהמה גויחה ישקמל וצקוהש ופלטה ירפסמל גייחל לכות .nO רחב •

.74 דומעב 'ריהמ גויח ישקמ תאצקה' ג האר .וחל ותקזחהו שקובמה שקמה לע הציחל

rewsna yekynA )והשלכ שקמב הנעמ(
 ישקמה טעמל ,והשלכ שקמ לע הרצק הציחל ידי לע תסנכנ החישל תונעל לכות .nO רחב •

.  ו , 

esu ni eniL )תשר תוריש - )שומישב ןופלט וק
 יווק ינש ,רמולכ ;ופלט ירפסמ ינשב מות תושרבש MISה סיטרכ א קר גצות וז הרדגה •

 .תורצק תועדוה תחילשלו גויחל שמתשהל נוצרב )eniL 2 וא eniL 1( ופלט וק הזיאב רחב .ופלט
.רחבתש וקב תולת אלל יווקה ינשב תוחישל תונעל לכות

.גייחל לכות אל ,הז תשר תוריש לע יונמ ניאו eniL 2 רחבת א :הרעה 

 תועדוה ינווחמ
 וא  , :תוילוק

 א יגצומ 
 תילוק העדוה הניתממ
.רתוי וא תחא
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 MISה סיטרכ ידי לע מתנ א( )לוטיב(  elbasiD  )וק יוניש( egnahc eniL רחב וק תריחב תעינמל
.2NIP דוק שיקהל ילע וז הרדגה יונישל .)תושרבש

  noitcennoC  sgnittes )רוביח תורדגה(
השיג תודוקנו םינותנ ירוביח לע יללכ עדימ
sgnitteSרחב השיג תודוקנ תרדגהל   sgnittes noitcennoC )רוביח תורדגה( stniop sseccA  
.)השיג תודוקנ(

:ינותנ ירוביח לש יגוס השולשב מות ופלטה .השיג תדוקנל רבחתהל ידכ שרדנ ינותנ רוביח

,)  ( MSG ינותנ תחיש •

וא ,) ( MSG ההובג תוריהמב ינותנ תחיש •

.) ( )SRPG( תונמ ינותנ רוביח •

 קפס ע קודב .PAI ו ,SMM, PAW :רידגהל תורשפאבש השיג תודוקנ לש ינוש יגוס השולש שי
.וילא תשגל הצור התאש תורושה רובע שורד השיג תדוקנ גוס הזיא לש תורישה

,הידמיטלומ תועדוה לש הלבקו החילש •

,ינורטקלא ראוד לש הלבקו החילש •

 ,PAW ידומעב ודפד •
,AVAJ™ ימושיי תודרוה •
וא , )daolpu egamI( תונומת תניעט •
.דומבכ ופלטב שומיש •

.9 דומעב 'ינותנ רוביח ינווחמ' ג האר

 יב ילחהל ידכ  
 חל ,ופלטה יווק
 בצמב שקמה תא קזחהו
.הנתמה

 :יחנומ ולימ  
ssecca ( השיג תדוקנ
tniop( – הב הדוקנה 
 רבחתמ ופלטה
 ינותנ תחישב טנרטניאל
 .תונמ ינותנ רוביחב וא
 ,תועבקנ השיג תודוקנ
 קפס ידי לע ,המגודל
 )PSI( טנרטניא יתוריש
 תוריש קפס ,ירחסמ
PAW תשרה ליעפמ וא 
.תירלולסה
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MSG םינותנ תוחיש
 ינותנ יתוריש תונימז לע עדימל .spbK 4.41 דע ינותנ תרבעה בצק תרשפאמ MSG ינותנ תחיש
.תורישה קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל הנפ ,יונמכ הילא תופרטצהו

םינותנ תחיש עוציבל תושורדה תוילמינימה תורדגהה
sgnitteS רחב ,MSG ינותנ תחיש תורדגה לש רתויב תיסיסב הצובק תפסוהל •  

 sgnittes noitcennoC stniop sseccA , רחב כ רחאו snoitpO   tniop ssecca weN 
 :ינותנ ורע( atad MSG :reraeb ataD – יאבה ירטמרפה תא שקה .)השדח השיג תדוקנ(
 ,)יצר :הלעפה בצמ( tnenamreP :edom noisseS ,)גויחל רפסמMSG(, rebmun pu-laiD ) ינותנ
eugolanA :epyt llac ataD )ו )תיגולנא :ינותנ תחיש גוס citamotuA :deeps atad mumixaM 
.)יטמוטוא :ילמיסקמ ינותנ בצק(

)ההובג תוריהמב תילגעמ םינותנ תרבעה ,DSCSH( ההובג תוריהמב םינותנ תחיש
 ,spbK 2.34 דע ינותנ תרבעה בצק תרשפאמ ההובג תוריהמב ינותנ תרבעה :יחנומ ולימ 

 לש הלא יבצק תוושהל תינ .MSG תשר לש יליגרה ינותנה תרבעה בצקמ רתוי העברא יפ
DSCSH ויכ ופלטה יווק לע ילעופ רשא ,יבשחמב יבר ימדומ לש תוריהמל.

 ליעפמל הנפ ,יונמכ הלא יתורישל תופרטצה לעו ההובג תוריהמב ינותנ יתוריש תונימז לע עדימל
.תורישה קפסל וא תירלולסה תשרה

 רתוי ההובג תוריהמב ופלטה תללוס תא קורל הלולע DSCSH בצמב ינותנ תחילש :הרעה 
 תשרל ינותנ חולשל שרדנ ופלטהש וויכ ,ינותנ תוחישל וא תוילוק תוחישל האוושהב
.וכת רתוי פואב

lareneG( תונמ ינותנ  tekcaP  oidaR  ecivreS  – SRPG(
 ,)SRPG( ecivreS oidaR tekcaP lareneG וא ,)atad tekcap( תונמ ינותנ :יחנומ ולימ 

 .תירלולסה תשרב ינותנ יצרפ העבראב חלשנ עדימ הב ,תונמ ינותנ תייגולונכטב ישמתשמ
 ינותנ תחילש להמב קר תקסעומ תירלולסה תשרהש אוה תונמב ינותנ תחילשב ורתייה
 לש הריהמ הריצי רשפאמ אוה ,ליעי פואב תשרב שמתשמ SRPG תורישש ויכמ .תלבק וא
.יהובג ינותנ תרבעה יבצקו ינותנ רוביח

 תינכותה !פיט  
draziw sgnitteS )שא 
  ב הלולכה ,)תורדגהה
0567 aikoN rof etiuS CP, 
 רידגהל ל עייסל היושע
 תוביתו השיג תודוקנ
 קיתעהל ג לכות .ראוד
 בשחמהמ תומייק תורדגה
 ייע .המגודל ,ופלטל
 רוצמה רוטילקתב
.ופלטה תזיראל
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תונמ ינותנ רוביח תריציל תושרדנש תוילמינימה תורדגהה
 וילא תופרטצהה פואו SRPGה תוריש תונימז לע עדימל .SRPGה תוריש לע יונמ תויהל ילע •

 .תורישה קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל הנפ ,יונמכ
snoitpO רחב כ רחאו ,sgnitteS sgnittes noitcennoC stniop sseccA רחב •  

 tniop ssecca weN. רובע  reraeb ataD  )שקה .)ינותנ ורע SRPG. רובע eman tniop sseccA 
 תדוקנ תריצי' האר סונ עדימל .תורישה קפס ידי לע ל תינש שה תא שקה )השיג תדוקנ ש(
.13 דומעב 'השיג

םימושיי רובעו תונמ ינותנ רובע רוחמת
 שומיש ,המגודל .בויח יאשונ ,SRPGב הב ישמתשמש ימושייהו ליעפה SRPGה רוביח
 הנפ יפירעת לע סונ טרופמ עדימל .תורצק תועדוה לשו ינותנ לש הלבקו החילש ,PAW יתורישב
.32 דומעב 'רוביח הנומו תונמ ינותנ הנומ' ג האר .תורישה קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל

השיג תדוקנ תריצי
 לכות ,יפוליחל .השיג תודוקנל תורדגה שארמ ותנכות רבכ תושרבש aikoN 0567 ופלטבש כתיי
.27 דומעב 'תומכח תועדוה תלבק' האר .תוריש קפסמ המכח העדוהב השיג תודוקנ תורדגה לבקל

 נוצרב א לאשית ,stniop sseccA תא חתופ התאשכ השיג תודוקנ ורדגוה אל תושרבש ופלטב א
.השדח השיג תדוקנ רוציל

snoitpOרחב ,תושרבש ופלטב השיג תודוקנ ורדגוה רבכ א   tniop ssecca weN תדוקנ רוציל ידכ 
:רחב כ רחאו ,השדח השיג

• sgnittes tluafed esU )עצב .לדחמה תרירב תורדגהב שמתשהל ידכ )לדחמ תרירב תורדגהב שומיש 
.תורדגהה תא רומשל ידכ kcaB חל כ רחאו ישרדנה ייונישה תא

• sgnittes gnitsixe esU )סיסבכ ייקה תורדגהה עדימב שמתשהל ידכ )תומייק תורדגהב שומיש 
 השיג תדוקנ רחב .חתפית תומייקה השיגה תודוקנ לש המישר .השדחה השיגה תדוקנל תורדגהל
.יאלמ רבכ תודשהמ קלחשכ הנחתפית השיג תודוקנ תורדגה .KO חלו

 המישרב תויורשפא
stniop sseccA: tidE, 
tniop ssecca weN, 
eteleD וtixE.

 תכירעב תויורשפא
 :השיג תודוקנ תורדגה
egnahC, decnavdA  
sgnittes  וtixE.
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השיג תדוקנ תכירע
 4 ישרת האר .תומייקה השיגה תודוקנ לש המישרה חתפית ,stniop sseccA תא חתופ התאשכ
.יוגיהה תידי לע חלו ורעל נוצרבש השיגה תדוקנ דע דפד .23 דומעב

השיג תדוקנ תקיחמ
snoitpOרחבו ,קוחמל נוצרבש השיגה תדוקנ דע דפד השיגה תודוקנ תמישרב   eteleD.

sseccA  stniop )השיג תודוקנ(
.ינוש השיג תודוקנו ינותנ ירוביח רובע שרדיהל היושעה הרדגה לכל רצק רבסה להל

 רחבתש ינותנה רוביח יפ לעש ינפמ ,ולחה שארמ תורדגהה תא אלמל לחתה :הרעה 
)reraeb ataD( סינכהל רטצת א וא sserdda PI yawetaG )תודש קר ,)טנרטניא תבותכ 
.ל ינימז תויהל יושע ימיוסמ הרדגה

.תורישה קפס ידי לע ל ונתינש תוארוהה יפ לע לועפל דפקה :הרעה 
• eman noitcennoC )תועמשמ לעב ש רוביחל עבק – )רוביח ש.

• reraeb ataD )ה תויורשפאה – )ינותנ ורע atad MSG, MSG deeps hgiH וSRPG. אתהב 
 מוסמ דילש ,תודשה לכ תא אלמ .ינימז ויהי ימיוסמ תודש קר ,רחבתש ינותנה רוביח גוסל
denifed eb tsuM )תורישה קפס א אלא ,יקיר ירחאה תודשה תא ריאשהל לכות .)הבוח הדש 
.אלמל הרוה לש

 ומתל בייח תירלולסה תשרה ליעפמ ,ינותנה רוביחב שמתשהל לכותש ידכ :הרעה 
.תושרבש MISה סיטרכ רובע הליעפהל ג רוצה תדימבו ,וז הנוכתב

• eman tniop sseccA )רובע SRPG תשרל רוביח רוציל ידכ שורד השיגה תדוקנ ש – )דבלב 
.תורישה קפסמ וא תירלולסה תשרה ליעפממ לבקת השיגה תדוקנ ש תא .SRPGה

• rebmun pu-laiD )ינותנ רובע  MSG לש ופלטה רפסמ – )דבלב ההובג תוריהמב ינותנ רודישו 
.השיגה תדוקנב דומה

 תמישר .4 םישרת
 השיג תודוקנ
 ירוביחב תושמתשמה
.םינוש םינותנ

 

 ג האר !פיט  
דוהל תושורד תורדגה'
 דומעב 'הידמיטלומ תוע
 תושורד תורדגה' ,65
 דומעב 'ינורטקלא ראודל
 ופלטה תרדגה' כו 68
דומעב 'PAW יתורישל
201.
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• eman resU )שמתשמה ש .)תורישה קפס ידי לע שרדנ א( שמתשמ ש שקה – )שמתשמ ש 
 ש .תורישה קפס ידי לע ל תניי ירקמה בורבו ,ינותנ רוביח רוציל ידכ שרדיהל יושע
.תוישיריולת ירקמה בורב אוה שמתשמה

• drowssap tpmorP )רבחתמ התאש עפ לכב השדח המסיס שיקהל ילע א – )המסיס תשקב 
.seY רחב ,ופלטב תמסיס תא רומשל הצור ניא א וא ,תרשל

• drowssaP )לע ל תנית ירקמה בורבו ,ינותנ רוביח רוציל ידכ שרדיהל היושע המסיס – )המסיס 
 יוותה ,המסיסה תא שיקמ התאשכ .ירקמה בורב תוישירתייולת המסיסה .תורישה קפס ידי
 איה תורפס שיקהל רתויב הלקה רדה .)*( תויבכוכל וכפהיי כ רחאו ,רצק מזל וגצוי שיקתש
.תויתוא שיקהל ישמהל כ רחאו ,)הרפס תפסוה( rebmun tresnI רוחבלו  שקמה לע וחלל

• noitacitnehtuA )תומיא( – eruceS/ lamroN )חטבואמ/ליגר(.
• sserdda PI yawetaG )תבותכ PI ה תבותכ – )האובמלPI, ה תאובמשPAW הב תשמתשמ תשרדנה .
• egapemoH )שקה ,רידגמ התאש המל אתהב – )תיב דומע:

וא ,PAWה תוריש תבותכ תא •
.הידמיטלומה תועדוה דקומ תבותכ תא •

• ytiruces noitcennoC )רוביח תחטבא( – ב שמתשהל א רחב ytiruceS reyaL tropsnarT )SLT( 
.תורישה קפס ידי לע ל ונתינש תוארוהה יפ לע לעפ .רוביחה רובע

• edom noisseS )הלעפה בצמ( – yraropmeT/tnenamreP )תינמז/הפיצר(.
• epyt llac ataD )ינותנ רובע  MSG דבלב ההובג תוריהמב ינותנ רודישו(  eugolanA, 011.v NDSI 

 ליעפמב היולת וז הרדגה .ילטיגיד וא יגולנא רוביחב שמתשי ופלטה א יעבוק v NDSI.021 וא
 תוכמות ניא MSGה תותשרמ קלחש ויכמ ,)PSI( טנרטניאה יתוריש קפסבו MSGה תשר
 לש הריציה .לש טנרטניאה יתוריש קפסל הנפ יטרפל .NDSI ירוביח לש ימיוסמ יגוסב
.ייגולנא ירוביח תריצימ רתוי הריהמ )ינימז ה א( NDSI ירוביח

• deeps atad mumixaM )רובע atad MSG וMSG deeps hgiH ה תויורשפאה – )דבלב
  0069 citamotuA  |  00441 |  00291 |  00882 |  00483 | noisseS  ב תרחבש המל אתהב –  00234
edom בו epyt llac ataD. התאשכ תילמיסקמה רוביחה תוריהמ תא ליבגהל לכות וז תורשפא ע 
 רתוי תולעל ילולע רתוי יהובג ינותנ תרבעה יבצק .)DSCSH( הריהמ ינותנ תרבעה ליעפמ
.תירלולסה תשרה ליעפמ יפ לע –

 להמב !פיט  
 ידכ  חל ,הביתכ
 יוותה תלבט תא חותפל
  חל .ידחוימה
.חוור יסוהל ידכ

 :יחנומ ולימ  
NDSI ) NDSI ירוביח
snoitcennoc( רד ה 
 יב ינותנ תחיש רוציל
 .השיגה תדוקנל ופלטה
 ה NDSI ירוביח
 הצקלהצקמ יילטיגיד
 ירשפאמ ה ,כ לשבו
 ירצק תורבחתה ינמז
 תרבעה יבצקו רתוי
 רתוי יהובג ינותנ
 ידכ .ייגולנא ירוביחמ
 NDSI רוביחב שמתשהל
 יתוריש קפס יבייח
 ליעפמו לש טנרטניאה
 ומתל תירלולסה תשרה
.הז רוביחב
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 ,רוביחה להמב .רוביחה לש תילמיסקמה תוריהמה תא תוגציימ ליעל תויוריהמה :הרעה 
.תירלולסה תשרה יאנתל אתהב תוחפל הלולע ינותנה תרבעה תוריהמ

snoitpO   decnavdA  sgnittes )תומדקתמ תורדגה( 
• sserdda PI enohP )תבותכ PI ה תבותכ – )ופלטה לשPI תושרבש ופלטה לש.
• revres eman yramirP )ה תבותכ – )ישאר וחת תומש תרשPI ה תרש לשSND ישארה.
• revres eman .dnoceS )ה תבותכ – )ינשמ וחת תומש תרשPI ה תרש לשSND ינשמה.

 וא sserdda PI enohP, revres eman yramirP ה תא שיקהל ילע א :הרעה 
:revres emaN .dnoceS, ולא תובותכ תלבקל לש טנרטניאה יתוריש קפסל הנפ.

:ההובג תוריהמב ינותנ תחישו ינותנ תחיש רוביחה גוסכ תרחב א הנגצות תואבה תורדגהה
• kcabllac esU )החישה תא תמזיש רחאל הרזח ילא גייחל תרשל תרשפאמ – )רזוח גויחב שומיש, 

 יונמכ רטצהל ידכ לש תורישה קפסל הנפ .החישה לע לשתש ילבמ רוביח תושרל דומעיש כ
.תורישל

 הדידנ להמב וגכ ,תולבקתמ תוחיש לש ימיוסמ יגוס רובע ביוחתש כתיי :הרעה 
.לש MSGה תשר ליעפמל הנפ סונ עדימל .ההובג תוריהמב ינותנ תוחיש רובעו

 הב תשמתשהש ינותנ תחיש לש תורדגהב שמתשי רזוחה גויחהש הפצמ ופלטה :הרעה 
 ינוויכה ינשב החיש לש הז גוסב ומתל תבייח תירלולסה תשרה .רזוחה גויחה תשקבב
.ונממו ופלטה לא –

• epyt kcabllaC )רזוח גויח גוס( – ה תויורשפאה .on rehto esU | .on revres esU )רפסמב שומיש 
 היולת וז הרדגה ;הנוכנה הרדגהה תלבקל לש תורישה קפסל הנפ .)רחא רפסמב שומיש | תרש
.תורישה קפס לש הרוצתב

• rebmun kcabllaC )רשא ,תושרבש ופלטב ינותנל ופלטה רפסמ תא שקה – )רזוח גויחל רפסמ 
 לש ינותנ תוחישל ופלטה רפסמ אוה הז רפסמ ,ירקמה בורב .וב שמתשמ רזוחה גויחה תרש
.לש ופלטה

• noisserpmoc PPP esU )תסיחדב שומיש PPP( – ל תעבקנ וז תורשפאשכseY, תרבעה בצק 
 להמב תויעבב לקתנ התא א .)וז הנוכתב מות קחורמה PPPה תרש א( רפתשמ ינותנה
.הכרדה תלבקל לש תורישה קפסל הנפ .oNכ וז תורשפא רידגהל הסנ ,רוביח תריצי

• tpircs nigol esU )ה תויורשפאה – )רוביח טפירקסב שומיש  seY | oN .
• tpircs nigoL )רוביחה טפירקס תא סוה – )רוביח טפירקס.

 :יחנומ ולימ  
SND ) emaN niamoD
ecivreS( – תומש תרש 
 טנרטניא תוריש .וחת
 ימוחת תומש גרתמה
)sniamod(, וגכ 

moc.aikon.www, תובותכל 
PI, 591.421.001.291  וגכ  .

 :יחנומ ולימ  
PPP ) tnioP-ot-tnioP
locotorP( – לוקוטורפ 
 .)"לנ( הדוקנלהדוקנ
 תשרתנכות לוקוטורפ
 לכל רשפאמה ,חיכש
 וקו דומ לעב בשחמ
 תורישי רבחתהל ופלט
.טנרטניאל
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• noitasilaitini medoM )תרזעב ופלטה לע תחקפמ – )דומל לוחתא תזורחמ( )דומ לוחתא 
 וא MSGה תשר ליעפמ ידי לע ל ונתינש יוותה תא שקה ,רוצה תדימב .דומל TA תודוקפ
.לש טנרטניאה יתוריש קפס

SRPG
.תונמ ינותנ רוביחב תושמתשמש השיגה תודוקנ לכ לע תועיפשמ SRPGה תורדגה
pu-laid SRPG – רחבת א elbaliava nehW )תירלולס תשר לש הטילקה חווטב אצמנ התאו )ימזשכ 
 .SRPG רד עצבתת תורצק תועדוה תחילשו SRPGה תשרל רבחתי ופלטה ,תונמ ינותנב תכמותש
 א .רתוי הריהמ היהת )המגודל ,ראוד לש הלבקו החילשל( תונמ ינותנ לש ליעפ רוביח תריצי ,כ ומכ
 השעת וא ושיי ליעפת א קר תונמ ינותנ רוביחב שמתשי ופלטה ,)שרדנשכ( dedeen nehW רחבת
.והשלכ ושיי ידי לע שומישה רחאל רגסיי SRPGה רוביח .הזכ רוביח בייחמה והשמ

 רוביח רוציל הסני ופלטה ,elbaliava nehW תרחבו SRPG תטילק תמייק אל א :הרעה 
.עפ ידמ תונמ ינותנ

tniop sseccA – רובע תונמ ינותנ דומבכ ופלטב שמתשהל נוצרבשכ שורד השיגה תדוקנ ש 
.021 דומע האר ,דומ ירוביח לע סונ עדימל .בשחמה

ataD  llac )םינותנ תחיש(
 ינותנ תחישבו ינותנ תחישב תושמתשמש השיגה תודוקנ לכ לע תועיפשמ llac ataD ה תורדגה
.ההובג תוריהמב
emit enilnO )ינותנה תחיש ,השלכ תולועפ תועצבתמ אל א – )ווקמ בצמב תוליעפרדעה תייהשה 
 )שמתשמה ידי לע רדגומ( denifed resU ה תויורשפאה .תמיוסמ היהשה רחאל יטמוטוא פואב קתונת
.)הלבגה אלל( detimilnU וא – היהשה מז שיקהל ילע הז הרקמב –

  etaD  dna  emit )העשו ךיראת(
 גו ,הב שמתשי ופלטהש העשה תאו יראתה תא עובקל תורשפאמ העשהו יראתה תורדגה •

 וא )יגולנא(  eugolanA )ועש גוס( epyt kcolC רחב .ידירפמה תאו הלש תינבתה תא תונשל
latigiD )הנתמה בצמב גצומש ועשה תא תונשל ידכ )ילטיגיד.

sgnitteSרחב      
sgnittes noitcennoC                               

 SRPG.

sgnitteS רחב     
noitcennoC  sgnittes  
ataD   llac.

 תא ג האר !פיט  
.52 דומעב הפשה תורדגה
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 תא ופלטב כדעת תירלולסה תשרהש נוצר א )יטמוטוא העש וכדע( etadpu emit otuA רחב 
 .)תשר תוריש והז( מזה רוזאו יראתה ,העשה עדימ

.ופלטה תא שדחמ ליעפהלו תובכל ילע ,לעפות etadpu emit otuA הרדגההש ידכ :הרעה 

  ytiruceS )החטבא(
MIS-ה סיטרכו ןופלטה
:הל קקדזהל יושע התאש ינוש החטבא ידוקל ירבסה

• edoc NIP )4 תורפס 8 דע( – דוק NIP )rebmuN noitacifitnedI lanosreP – ישיא יוהיז רפסמ( 
       סיטרכל ,ללכ רדב ,רוצמ NIP דוק .השרומ יתלב שומיש ינפמ תושרבש MISה סיטרכ לע גמ
 תא לטבל ילע ,סחנ דוקה א .סחיי דוקה NIP דוק לש תויוגש תושקה שולש רחאל .MISה
.KUP דוק לע להל ארק .MISה סיטרכב בוש שמתשהל לכותש ינפל המיסחה

• edoc 2NIP )4 2 דוק – )תורפס 8 דעNIP, ה יסיטרכמ קלחל רוצמהMIS, תשגל ידכ שורד 
.תוחיש תויולע ינומ וגכ ,תומיוסמ תויצקנופל

• edoc kcoL )תאו ופלטה תא לוענל ידכ הליענה דוקב שמתשהל תינ – )תורפס 5( )הליענ דוק 
 .הב השרומ יתלב שומיש תעינמל ישקמה

 הנש ,ופלטב השרומ יתלב שומיש תעינמל .54321 איה הליענה דוקל לדחמה תרירב :הרעה 
.ופלטהמ קחרה חוטב וקמבו יוסח שדחה דוקה תא רומש .הליענה דוק תא

• edoc KUP וedoc 2KUP )8 תורפס( – דוק KUP )yeK gnikcolbnU lanosreP( דוק יונישל שורד 
NIP 2 דוק .וסחKUP 2 דוק יונישל שרדנNIP ה סיטרכל ופרוצ אל הלא ידוק א .וסחMIS, 
.לבקל ידכ תושרבש ופלטב קתומ ולש MISה סיטרכש תורישה קפסל הנפ

NIP דוקו NIP דוק ,הליענה דוק :יאבה ידוקה תא תונשל לכות  תורפסב שמתשהל תינ .2
.הלא ידוקל דבלב )9 דע 0(
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 גויחמ ענמיהל ידכ ,)211 וגכ( וריח ירפסמל ימודה השיג ידוקב שומישמ ענמיה :הרעה 
.הלא ירפסמל גגושב

tseuqer edoc NIP )דוק תשירד NIP( – דוק שיקהל שקבי ופלטה תלעפומ וז היצקנופשכ NIP לכב 
.NIP דוק תשירד תא לטבל תינ אל ימיוסמ MIS יסיטרכב .לעפויש עפ

 edoc NIP |  edoc 2NIP | edoc kcoL  – דוקה תא תונשל נוצרב א וז הרדגה חתפ.

doirep kcolotuA )ולחתשכ .תיטמוטוא הליענל היהשה עובקל לכות – )הליענל תוליעפרדעה תייהשה 
 הליענה דוק תסנכה רחאל קר וב שמתשהל לכותו יטמוטוא פואב לעניי ופלטה ,עבקתש היהשהה
.היהשהה לוטיבל )אלל( enoN רחב וא ,תיטמוטוא הליענל היהשהה רובע תוקדב רפסמ שקה .וכנה
.הליענה דוק תא שקה ,ופלטה תחיתפל •

 211 ,המגודל( ופלטב תנכותש וריחה רפסמל גייחל לכותש כתיי ,לוענ ופלטהשכ :הרעה 
.)רחא לבוקמ וריח רפסמ וא

degnahc MIS fi kcoL )ה סיטרכ א הליענMIS רחב – )לחוה seY שקבי ופלטהש נוצרב א 
ה יסיטרכ תמישר תא להנמ ופלטה .רכומ אלו שדח MIS סיטרכ תנקתה ע הליענה דוק תא שיקהל

MIS ופלטה לעב לש יסיטרככ והוזש.

gnillaid dexiF )א( ירחבנ ופלט ירפסמל תואצוי תוחיש וסחל לכות – )יעובק ופלט ירפסמ 
NIP דוק שיקהל שקבתת וז היצקנופ תלעפהל .)כב מות תושרבש MISה סיטרכ  היצקנופשכ .2
 ירפסמל וא ,יעובקה ופלטה ירפסמ תמישרב ילולכה ופלטה ירפסמל קר גייחל לכות ,תלעפומ וז
.המישרבש ופלט רפסמבכ )תו(הרפס )(התואב יליחתמש ופלטה

 ימיוסמ וריח ירפסמל גייחל לכותש כתיי ,תלעפומ gnillaid dexiF היצקנופהשכ :הרעה 
.)רחא לבוקמ וריח רפסמ וא 211 ,המגודל( תוירלולסה תותשרהמ קלחב

snoitpOרחב ,יעובקה ירפסמה תמישרל ישדח ירפסמ תפסוהל •   tcatnoc weN )רשק שיא 
.)stcatnoC ושייהמ הפסוה( stcatnoC morf ddA רחב וא ,)שדח

 הליענל !פיט  
 חל ופלטה לש תינדי

 לש המישר חתפית .
 רחב .תודוקפ

kcoL  enohp.

 לש המישר תגצהל  
 יעובקה ופלטה ירפסמ
uneM  MIS רחב   

dexiF  gnillaid.

F תגוצתב תויורשפא  dexi
gnillaid: nepO, llaC, 

weN  tcatnoc,
tidE, eteleD,

ddA  ot  stcatnoC,
morf ddA  stcatnoC

.tixEו
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puorg resu desolC )לכותש ,ישנא תצובק עובקל לכות – )תשר תוריש הרוגס ישמתשמ תצובק 
 קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל הנפ סונ עדימל .תוחיש לבקל לכות המשו הילא גייחל
 א nO רחב ,תורישה קפס ע תמכסומה לדחמה תרירב תצובק תלעפהל tluafeD :רחב .תורישה
.ffO רחב וא ,)הצובקה רפסמ תא תעדל ילע( תרחא הצובקב שמתשהל נוצר

 וריח ירפסמל גייחל לכותש כתיי ,spuorG resU desolC ל תולבגומ תוחיששכ :הרעה 
.)רחא לבוקמ וריח רפסמ וא 211 ,המגודל( תוירלולסה תותשרהמ קלחב ימיוסמ

secivres MIS mrifnoC )יתוריש רושיא MIS( – התאשכ רושיא תועדוה גיצהל ופלטל תורוהל ידכ 
.MISה סיטרכ תורישב שמתשמ

etacifitreC  tnemeganam )תודועת לוהינ(
 ורמשנש תוכמסומ תודועת תמישר תוארל לכות tnemeganam etacifitreC ושייה לש ישארה ולחב
.)תונימז א( שמתשמ תודועת לש המישר תגצהל הנימי יוגיהה תידי תא זזה .ופלטב

 PAW יפד לש רוקמה תומיאל תושמשמ )setacifitrec latigid( תוילטיגיד תודועת :יחנומ ולימ  
.ימאכ רכומ הדועתה רוקמ א קר הב חוטבל לכות ,תאז ע .תנקתומ הנכות לשו

:רשאכ תושרדנ תוילטיגיד תודועת

 תרבעהב תוכורכה תולועפ עוציב של קחורמ תרשל וא רחא רתאל ,ווקמ קנבל רבחתהל נוצרב •
וא ,גווסמ עדימ

 תונימאב חוטב תויהלו תרחא תינסרה הנכותל וא בשחמ יסוריוול וכיסה תא צמצל נוצרב •
.יקתמו דירומ התאש הנכותה

 ינוכיסה תא יתועמשמ פואב צמצמ תודועתב שומישה א ג ,ליעל רומאה תורמל :בושח 
 תונהיל ידכ תואנ פואב הב שמתשהל ילע ,הנכות תנקתהבו יקחורמ ירוביחב יכורכה
 יהשלכ הנגה קפסמ וניא הדועת לש המויק .תוקינעמ הש תרפושמה עדימה תחטבאמ
 תחטבאש ידכ תונמיהמ וא תוירוקמ ,תונוכנ תודועת ליכהל בייח תודועתה להנמ ;ומצעלשכ
.הנימז היהת תרפושמה עדימה

 ישארה ולחב תויורשפא
 :תודועתה לוהינ לש
sliated etacifitreC, 
eteleD, tsurT  sgnittes, 
kramnU/kraM וtixE.

 :יחנומ ולימ  
 תוכמסומ תודועת
)setacifitrec( תושמשמ 
 ,ימיוסמ PAW יתוריש
 ,תואקנב יתוריש וגכ
 תומיתח תקידבל
)serutangis(, תודועת 
revres (  יתרש
setacifitrec( תודועת וא 
.תורחא תוכמסומ
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תומיא תקידב – הדועת יטרפ תגצה
 לש קותהו המיתחה תקידב רחאל קר תרש וא PAW תאובמ לש וכנה יוהיזב חוטב תויהל לכות
.תרשל וא PAW תאובמל תכיישה הדועת

:העדוה לבקתת ופלטה גצ לע

וא ,הנימא הניא PAWה תאובמ וא PAWה תרש תוהז א •
.הנוכנה החטבאה תדועת הרומש אל תושרבש ופלטב א •

 יטרפ( snoitpO sliated etacifitreC רחבו תשקובמה הדועתה דע דפד הדועתה יטרפ תקידבל
 הלש תופקתה תא קדוב tnemeganam etacifitreC ושייה ,הדועתה יטרפ תא חתופ התאשכ .)הדועת
:עיפוהל היושע תואבה תועדוההמ תחאו

•  detsurt ton etacifitreC )עדימל .הדועתב שומישל והשלכ ושיי תעבק אל – )החוטב הניא הדועת 
.'תכמסומ הדועת לש וחטיבה תורדגה יוניש' אבה יעסה תא האר סונ

• etacifitrec deripxE )גפ הרחבנש הדועתה קות – )הדועתה קות גפ.

• tey dilav ton etacifitreC )הפקת הניא יידע הרחבנש הדועתה – )הפקת אל יידע הדועתה.

• detpurroc etacifitreC )הדועתה קיפנמל הנפ .הדועתב שמתשהל תינ אל – )המוגפ הדועתה.

 וא etacifitrec deripxE העדוהה תגצומ א .לבגומ ייח שמ תודועתל :בושח 
tey dilav ton etacifitreC העשהו יראתה א קודב ,הפקת תויהל הרומא הדועתהש תורמל 
.ינוכנ ופלטב

תכמסומ הדועת לש ןוחטיבה תורדגה יוניש
snoitpOרחבו ,תשקובמה תכמסומה הדועתה דע דפד •   sgnittes tsurT )גצות .)וחטיב תורדגה 

:המגודל .הרחבנש הדועתב שמתשהל ילגוסמש ימושייה לש המישר

•  secivres PAW | seY  – ירתא ימסהל תלגוסמ הדועתה PAW.
•  reganam noitacilppA | seY  – השדח הנכות לש רוקמה תא ימסהל תלגוסמ הדועתה.

•  tenretnI | seY  – תונומתו ינורטקלא ראוד יתרש ימסהל תלגוסמ הדועתה.

 :יחנומ ולימ  
                שמתשמ תודועת
)setacifitrec resu( תונתינ 
  ידי לע ישמתשמל
 ytirohtuA noitacifitreC

.)ימסמ וג(
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 כא הדועתהשו הדועתה קיפנמב חטוב תמאב התאש אדו ,ולא תורדגה יוניש ינפל :בושח 
.ושרה הילעבל תכייש

  llaC  gnirrab )תשר תוריש - )תוחיש תמיסח
 וז היצקנופב שומישל .ופלטה תועצמאב תוחיש לש הלבקו גויח וסחל תרשפאמ תוחיש תמיסח
.לש תורישה קפסמ לבקל לכותש המיסחה תמסיס השורד
.המיסחה תויורשפאמ תחא דע דפד .1
 לטבל ידכ lecnaC רחב ,תוחישה תמיסח תא ליעפהל תשרהמ שקבל ידכ snoitpO etavitcA רחב .2

.אל וא תומוסח תוחישה א קודבל ידכ sutats kcehC רחב וא הרחבנש תוחישה תמיסח תא
 תמסיס תא תונשל ידכ )המיסח תמסיס יוניש( snoitpO drowssap sgnirrab egnahC רחב •

.המיסחה
 לש תומיסחה לכ תא לטבל ידכ )תומיסחה לכ לוטיב( snoitpO sgnirrab lla lecnaC רחב •

.תוליעפה תוחישה

 קלחב ימיוסמ וריח ירפסמל גייחל לכותש כתיי ,תלעפומ תוחיש תמיסחשכ :הרעה 
.)רחא לבוקמ וריח רפסמ וא 211 ,המגודל( תוירלולסה תותשרהמ

.ינותנ תוחיש תוברל ,תוחישה לכ לע העיפשמ תוחיש תמיסח :הרעה 

 )יעובק ופלט ירפסמ וא( תוחיש תיינפהו תוסנכנ תוחיש לש המיסח ליעפהל תינ אל :הרעה 
 ')יעובק ופלט ירפסמ( gnillaid dexiF' וא 91 דומעב 'תוחיש תיינפהל תורדגה' האר .ליבקמב
.73 דומעב

  krowteN )תשר(
krowteN  noitceles )תשר תריחב(

 תוירלולסה תותשרהמ תחא יטמוטוא פואב רוחבלו שפחל ופלטל תורוהל ידכ citamotuA רחב •
וא ,וב אצמנ התאש וקמב תונימזה

 תותשרה תמישרב היוצרה תירלולסה תשרה תא ינדי פואב רוחבל נוצרב א launaM רחב •
 וצפצ עימשי ופלטה ,קספוי ינדי פואב הרחבנש תירלולסה תשרל רוביחה א .תוירלולסה
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 תשרה ע הדידנ כסה תויהל בייח הרחבנש תשרל .תירלולס תשר בוש רוחבל שקביו האיגש
.תושרבש ופלטב קתומ ולש MISה סיטרכש תשרה ליעפמ ע ,רמולכ ;לש תימוקמה

lleC  ofni  yalpsid )ירלולס אתה לע עדימ תגוצת(
 תשר תייגולונכט לע תססובמה תירלולס תשרל רבוחמ אוה יתמ ייצל ופלטל תורוהל ידכ nO רחב •

.ירלולס את תלבק ליעפהל ידכו ,)NCM( תירלולסורקימ

  yrosseccA  sgnittes )םירזיבא תורדגה(
:תורדגהה תא חתפו רזיבא תייקיתל דפד
 עפ לכב ליעפהל נוצרבש ליפורפה תא רוחבל ידכ )לדחמ תרירב ליפורפ( eliforp tluafeD רחב •

.78 דומעב ')יליפורפ( seliforP ro' האר .ופלטל יוסמ רזיבא רבחמ התאש
 החישל יטמוטוא פואב תונעל ופלטל תורוהל ידכ )יטמוטוא הנעמ( rewsna citamotuA רחב •

 אל ,tneliSל וא ecno peeB ל עבקנ תסנכנ החישל הארתהה לילצ א .תוינש שמח רחאל תסנכנ
.יטמוטוא הנעמב שמתשהל תינ

 א ,החיש להמב ררגנה ישקמה חול תא רוגסל הצורו תירובידב שמתשמ התא א !פיט   
 ררגנה ישקמה חול תא רוגסו ,)ילאמשה הריחבה שקמ(   חל ,החישה תא ייסל אל
.תודחא תוינש ותב

 הייקיתה תא חתפ .דרפנב וליעפהל ילע ,)tespool( העימש רזעב שמתשמ התא א :הרעה 
tespooL רחבו tespool esU )העימש רזעב שומיש(  seY. תירובידה ,העימש רזע תלעפה א 
.העימשה רזעל תעבקש תורדגהב שמתשת תישיאה

 :יחנומ ולימ  
       הדידנ כסה
)tnemeerga gnimaor( – 
 יליעפמ ינש יב כסה
 וא תוירלולס תותשר
 רשפאל דעונש ,רתוי
 ליעפמ לש ישמתשמל
 תחא תירלולס תשר
 לש היתורישב שמתשהל
 תוירלולס תותשר יליעפמ
.תורחא

 םיגצומה םינווחמ
 :הנתמה בצמב

 תישיא תירוביד – 
,תרבוחמ

.רבוחמ העימש רזע – 
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 4. stcatnoC )רשק ישנא(
 האר .תובותכו ופלט ירפסמ ,תומש וגכ ,רשק ישנא עדימ להנלו רומשל לכות stcatnoC ושייב
.24 דומעב 1 ישרת

 רוציל לכות .רשק שיא סיטרכל )lianbmuht( תרעזוממ הנומת וא לוק תיוות ,ישיא לוצלצ יסוהל לכות
 ינעמנ המכל ינורטקלא ראוד תועדוה וא תורצק תועדוה חולשל הנרשפאתש ,רשק ישנא תוצובק
.תחא תבב

 המגודל ומכ ,לוקב תוגהנש השלכ ילימ תויהל תויושע )sgat eciov( לוק תויוות :יחנומ ולימ  
.ר לוקב הלימ תייגה ידי לע גייחל תורשפאמ לוק תויוות .דא לש יטרפ ש

רשק ישנא יסיטרכ תריצי
.קיר רשק שיא סיטרכ חתפיי .snoitpO tcatnoc weN רחבו ,stcatnoC ושייה תא חתפ .1
 לכות כ רחאו ,רגסייו רמשיי רשקה שיא סיטרכ .)ויס( enoD חלו ישקובמה תודשה תא אלמ .2

.stcatnoCה תיירפסב ותוארל

 ןיבל MIS-ה סיטרכ ןיב רשק ישנא תקתעה
ןופלטה ןורכיז
uneM MIS רחב ,ופלטל MIS סיטרכמ ופלט ירפסמו תומש תקתעהל •

yrotcerid MIS תיירפס MIS(. שה תא רחב)רחב כ רחאו קיתעהל נוצרבש )תו 
snoitpO stcatnoC ot ypoC )ושייל הקתעה stcatnoC(.

 לעפה ,MISה סיטרכ לא stcatnoC ושייהמ תינומיז וא סקפ ,ופלט ירפסמ קיתעהל נוצרב א •
snoitpOרחבו יוצרה רפסמה לא דפד ,רשק שיא סיטרכ רחב ,stcatnoC ושייה תא    ot ypoC
tcerid MIS )ה סיטרכל הרישי הקתעהMIS(.

       ושייה תחיתפל  

stcatnoC תידי לע חל 

 וא ,הנתמה בצמב יוגיהה

uneM רחב   stcatnoC.

 תיירפס   .1 םישרת
 .stcatnoC -ה
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רשק ישנא יסיטרכ תכירע
 ידכ יוגיהה תידי לע חלו ורעל נוצרבש רשקה שיא סיטרכ דע דפד ,stcatnoCה תיירפסב .1

.ותוא חותפל

.)הכירע( snoitpO tidE רחב ,סיטרכב עדימה יונישל .2
.enoD חל ,רשקה שיא סיטרכ ולחל הרזחלו ייונישה תרימשל .3

רשק ישנא יסיטרכ תקיחמ
snoitpO רחב כ רחאו קוחמל נוצרבש רשקה שיא סיטרכ דע דפד ,stcatnoCה תיירפסב •   

eteleD.
רשק ישנא יסיטרכ המכ תקיחמ
 snoitpO רחבו קוחמל נוצרבש רשק שיא דע דפד .קוחמל נוצרבש יסיטרכה תא מס .1

kraM. רשקה שיא סיטרכ דיל בצוי תרוקיב מיס.

.snoitpO eteleD רחב קוחמל נוצרבש רשקה ישנא לכ ומיס רחאל .2

 זזה מז ותואבו ,וחל ותקזחהו  שקמה לע הציחל ידי לע יטרפ המכ מסל לכות !פיט  
.11 דומע ג האר .הטמ יפלכ יוגיהה תידי תא

רשק ישנא יסיטרכב תודש לש הקיחמו הפסוה
.snoitpO tidE רחב כ רחאו ,רשק שיא סיטרכ חתפ .1
.)טרפ תפסוה( snoitpO liated ddA רחב הדש תפסוהל .2
.)טרפ תקיחמ( snoitpO liated eteleD רחב ירצ ניאש הדש תקיחמל 
 .)תיוות תכירע( snoitpO lebal tidE רחב רשק שיא סיטרכב הדש לש תיוותה ש יונישל 

רשק שיא סיטרכל הנומת תפסוה
 תרימשו וליצ יבגל סונ עדימל .רשק שיא סיטרכל יסוהל לכותש תונומת לש יגוס ינש ימייק
.05 דומעב ')תונומת( segamIו )המלצמ( aremaC' האר תונומת

       תיירפסב תויורשפא
 ,stcatnoC: nepO, llaCה

etaerC  egassem,       
weN  tcatnoc, tidE, 

eteleD, etacilpuD,    
ot ddA  puorg,     

spuorg ot sgnoleB, 
kramnU/kraM,    
 ssenisub dneS  drac, 

ofni stcatnoC וtixE.

 סיטרכ תכירעב תויורשפא
                   :רשק שיא

 / lianbmuht ddA
lianbmuht evomeR,  

ddA  liated,             
eteleD  liated, tidE  lebal 

.tixEו
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snoitpOרחב ,סיטרכה תא חתפ רשק שיא סיטרכל תרעזוממ הנומת וריצל •   tidE )הכירע(, 
snoitpOרחב כ רחאו   lianbmuht ddA )44 דומעב 2 ישרת האר .)תרעזוממ הנומת תפסוה. 
.ילא רשקתמ רשקה שיאשכ ג גצות תרעזוממה הנומתה

 תא חותפל ידכ הנימי יוגיהה תידי תא זזהו סיטרכה תא חתפ רשק שיא סיטרכל הנומת תפסוהל •
.)הנומת תפסוה( snoitpO egami ddA רחב ,הנומת וריצל )  ( הנומתה ולח

רשק שיא סיטרכ תגצהב תויורשפא
 יוגיהה תידי תא זזה .רשקה שיא סיטרכב רמשנש עדימה לכ תא גיצמ)  ( רשקה שיא עדימ ולח
. egamI ולחה תא חותפל ידכ הנימי

 א snoitpO tidE רחב .עדימ יליכמש תודש קר וגצוי רשקה שיא עדימ ולחב :הרעה 
.רשקה שיאל יפסונ ינותנ יסוהלו תודשה לכ תא גיצהל נוצרב

תובותכו ןופלט ירפסמל לדחמ תורירב תאצקה
 ידי לע תועדוה תחילשו גויח זרזל לכות ,ראוד תובותכ וא ופלט ירפסמ המכ שי והשלכ רשק שיאל א
.לדחמ תורירבכ תובותכו ופלט ירפסמ המכ תרדגה

 ובו רזע ולח חתפיי .)לדחמ תורירב( snoitpO stluafeD רחב כ רחאו ,רשק שיא סיטרכ חתפ •
.תונושה תויורשפאה

 רובע ופלט ירפסמ לש המישר גצות .)האצקה( ngissA חלו rebmun enohP דע דפד :המגוד 
 תידי לע חלו לדחמ תרירבל ופהל נוצרבש ופלטה דע דפד .רחבנש רשקה שיא סיטרכ
 וקב מוסמ לדחמה תרירב רפסמש תוארל לכות ,רשקה שיא סיטרכ ולחל רוזחתשכ .יוגיהה
.44 דומעב 2 ישרת האר .ותחת

ילוק גויח
 היושע לוקב הגהתש )י(הלימ לכ .רשק שיא סיטרכל תפסוהש לוק תיוות תייגה ידי לע גייחל לכות
:בל יש ילוק גויחב שמתשת רטב .לוק תיוותכ שמשל

 עדימ ןולח  .2 םישרת
.רשק שיא

 סיטרכ תגצהב תויורשפא
 קלח( רשק שיא
 תואבה תויורשפאהמ
 איה הריחבהשכ קר וגצוי
 ,llaC :)ופלט רפסמ לש

etaerC  egassem, tidE, 
eteleD, stluafeD,  ddA

/ gat eciov  ecioV  sgat, 
 / laid deeps ngissA

laid deeps evomeR, 
gnigniR  enot,  ot ypoC

MIS  .tcerid,  dneS
drac ssenisub וtixE. 
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.רבודה לוקב תויולת ה א ,הפשב תויולת ניא לוק תויוות •
.הטקש הביבסב גייחו לוק תויוות טלקה .עקר ישערל תושיגר לוק תויוות •
 זוחא .לוקמרב ישמתשמ ,לוק תיוות תייגה ידי לע גויח מזב וא ,לוק תיוות תטלקה להמב •

.לוקמרה תא הבכי אל הברקה שייחש ידכ ,ינפמו יפמ המ קחרמב ופלטב
 רובע יהז תומש תייגהמ ענמיהו ,יכורא תומשב שמתשה .ולבקתי אל ידמ ירצק תומש •

.ינוש ירפסמ

 לולע הז רבד .לוקה תיוות תטלקה מזב ותוא תיגהש יפכ קוידב שה תא תוגהל ילע :הרעה 
 דבלב ילוק גויח לע מתסת לא ,כיפל .וריח מזב וא ,המגודל ,תשעור הביבסב השק תויהל
.תוביסנה לכ רובע

ןופלט רפסמל לוק תיוות תפסוה
 תקתעה' האר .ופלטה ורכיזב ורמשנש ופלט ירפסמל קר לוק תויוות יסוהל תינ :הרעה 

.24 דומעב 'ופלטה ורכיזל MISה סיטרכ יב רשק ישנא
 יוגיהה תידי לע חלו ,לוק תיוות ול יסוהל נוצרבש רשקה שיא דע דפד stcatnoCה תיירפסב .1

.רשקה שיא סיטרכ תא חותפל ידכ
 snoitpO gat eciov ddA רחבו ,לוקה תיוות תא ול יסוהל נוצרבש ופלטה רפסמ דע דפד .2

.)לוק תיוות תפסוה(

.רשק שיא סיטרכ לכל דבלב תחא לוק תיוות יסוהל לכות :הרעה 

.)וצפצה רחאל רבדו tratS חל( enot retfa kaeps neht ,tratS sserP העדוהה גצות תעכ .3
 תא הבכי אל הברקה שייחש ידכ ,ינפמו יפמ המ קחרמב ופלטב זוחא הטלקהה להמב 

 נוצרבש )י(הלימה תא רורב פואב רומא הטלקהה תלחתה וצפצ עמשייש רחאל .לוקמרה
.לוק תיוותכ טילקהל
      העדוהה גצותו הטלקה תלחתה וצפצ עימשי ופלטה .לוק תיוות טילקהל ידכ tratS חל •

won kaepS )תעכ רבד(.
.רשקה שיא סיטרכל רוזחל ידכ )האיצי( tiuQ חל •

 עימשמ( gat eciov gniyalP העדוהה גצותו הטלקוהש תיוותה תא עימשי ופלטה ,הטלקהה רחאל .4
.tiuQ חל ,הטלקהה תא רומשל הצור ניא א .)לוק תיוות

 לכות :המגוד  
 דא לש ומשב שמתשהל
 יתור' ,לשמל( לוק תיוותל
.)'דיינ

 תגצהל !פיט  
 לוק תויוות לש המישר
snoitpO רחב ,תרדגהש  

 stcatnoC  ofni   
ecioV  sgat תיירפסב       

.stcatnoC ה
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 עמשייו )הרמשנ לוק תיוות( devas gat ecioV העדוהה גצות ,החלצהב רמשית לוקה תיוותש רחאל .5
.74 דומעב 3 ישרת האר .רשקה שיא סיטרכב ופלטה רפסמ דיל  למס תוארל לכות .וצפצ

 קלח קחמ ,אלמ ורכיזה א .ופלטב ופלט ירפסמל לוק תויוות 03 רצל לכות :הרעה 
.לוקה תויוותמ

לוק תיוות תייגה ידי לע גויח
.התטלקה להמב התוא תיגהש יפכ קוידב לוקה תיוות תא תוגהל ילע :הרעה 

 won kaepS העדוהה גצותו רצק וצפצ עמשוי . שקמה תא קזחהו חל ,הנתמה בצמב .1
.)תעכ רבד(

 ,ינפמו יפמ המ קחרמב ופלטב זוחא .לוקמרב שומיש השענ לוק תיוות תייגה ידי לע גויח תעב .2
.רורב פואב לוקה תיוות תא רומאו ,לוקמרה תא הבכי אל הברקה שייחש ידכ

 1.5 רחאלו ופלטה רפסמ תאו שה תא גיצי ,הטלקוהש תירוקמה לוקה תיוות תא עימשי ופלטה .3
.התהוזש לוקה תיוות לש רפסמה תא גייחי תוינש

.)בוש הסנ( yrteR חל רזוח ילוק גויחל וא היוגש לוק תיוות עימשמ ופלטה א •
 ,ינותנ לבקמ וא חלוש SRPG רוביחב וא ינותנ תחישב שמתשמה ושיישכ :הרעה 

 ינותנה ירוביח לכ תא קתנ לוק תיוות תועצמאב גויחל .ילוק גויחב שמתשהל לכות אל
.יליעפה

לוק תיוות לש יוניש וא הקיחמ ,תרזוח העמשה
 ,ופלטה רפסמ דע דפדו רשק שיא סיטרכ חתפ ,היונישל וא התקיחמל ,לוק תיוות לש תרזוח העמשהל
snoitpO sgat ecioV רחב התע .) ידי לע תניוצמ( לוק תיוות ול הפרוצ רשא
• kcabyalP )לוקה תיוות לש תרזוח העמשהל – )העמשה.

• eteleD – לוקה תיוות תקיחמל.

• egnahC – חל .תמייקה לוקה תיוות וקמב השדח לוק תיוות תטלקהל tratS הטלקהל.
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ריהמ גויח ישקמ תאצקה
 תוצקהל לכות .ההובג תורידתב הב ישמתשמש ופלט ירפסמ גייחל הריהמ רד אוה ריהמ גויח
.ילוקה אתל גויחל רומש 1 שקמה .ופלט ירפסמ הנומשל ריהמ גויח ישקמ

snoitpOרחבו ,ריהמ גויח שקמ תוצקהל נוצרב ורובעש רשקה שיא סיטרכ תא חתפ .1     
laid deeps ngissA )ירפסמ הבו ריהמה גויחה תנומת חתפית תעכ .)ריהמ גויח שקמ תאצקה 
.74 דומעב 3 ישרת האר .9 דע 1מ ופלטה

 למס תא תוארל לכות רשקה שיא עדימ ולחל רוזחתשכ .ngissA חלו ופלט רפסמ דע דפד .2
.44 דומעב 2 ישרת האר .ופלטה רפסמ דיל ריהמה גויחה

. לעו ריהמה גויחה שקמ לע חלו הנתמה בצמל רובע ,רשקה שיאל ריהמ גויחל •

רשק ישנא תצובקל וא רשק שיא סיטרכל לוצלצ תפסוה
 ישנא תצובקב רבח וא רשק שיאשכ .רשק ישנא תצובק לכלו רשק שיא סיטרכ לכל לוצלצ עובקל לכות
 ע חלשנ רשקתמה לש ופלטה רפסמ א( רחבנש לוצלצה תא עימשי ופלטה ,ילא רשקתמ רשק
.)ותוא ההזמ ופלטהו החישה

 רחבו )תוצובק( spuorG המישרל רובע וא ,רשק שיא סיטרכ חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חל .1
.רשק ישנא תצובק

.ילוצלצ תמישר חתפית .)לוצלצ( snoitpO enot gnigniR רחב .2

 ישנא תצובקל וא( רשקה שיא לא וב שמתשהל נוצרבש לוצלצה דע יוגיהה תידי תרזעב דפד .3
.tceleS חלו )רשקה

.ילוצלצה תמישרמ )לדחמ תרירב לילצ( enot tluafeD רחב לוצלצה תקיחמל •

 הנשת א ,כ .דיחי רשק שיא רובע ורחא הצקוהש לוצלצב דימת שמתשי ופלטה :הרעה 
 רשק שיא לש לוצלצה תא הנשת כ רחאו יהשלכ רשק ישנא תצובק לש לוצלצה תא הליחת
.האבה עפב ילא רשקתי אוהשכ שמשי הז רשק שיא לש לוצלצה ,וז הצובקב רבחש דיחי

 גויחה תשר  .3 םישרת
.ריהמה

 תעמשהל !פיט  
 ושייה תא לעפה ,לוצלצ
redroceR.
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רשק ישנא עדימ תחילש
.חולשל נוצרבש רשקה שיא סיטרכ דע דפד ,stcatnoCה תיירפסב .1

 .החילשה תטיש תא רחב התע .)רוקיב סיטרכ תחילש( snoitpO drac ssenisub dneS רחב .2
 ימז ,ינורטקלא ראוד רד( liam-e aiV ,)הרצק העדוה רד( egassem trohs aiV :ה תויורשפאה
 htooteulB aiv וא )ודאהרפניא רד( derarfni aiv ,)יוארכ ועבקנ ראודה תורדגה רשאכ קר
ssenisub ( 'רוקיב סיטרכ'ל תעכ ופהי חולשל נוצרבש רשקה שיא סיטרכ .)htooteulB רד(
drac(. האר סונ עדימל 'gnigasseM )תאיצי רד ינותנ לש הלבקו החילש' כו ,')תועדוה 
.411 דומעב 'htooteulB רד ינותנ תחילש'ו 811 דומעב 'ודאהרפניאה

 תועדוה תלבק' האר סונ עדימל .stcatnoCה תיירפסל ולבקתהש רוקיב יסיטרכ יסוהל לכות •
.27 דומעב 'תומכח

רשק ישנא לש תוצובק לוהינ
 תועדוה תחילשל הצופת תומישרבכ ,המגודל ,הב שמתשהל לכותש רשק ישנא לש תוצובק רוציל לכות
.רשק ישנא תצובקל לוצלצ לש הפסוהה פוא יבגל 74 דומע ג האר .ראוד תועדוהו תורצק

רשק ישנא תוצובק תריצי
.spuorG המישרה תא חותפל ידכ הנימי יוגיהה תידי תא זזה ,stcatnoCה תיירפסב .1
.94 דומעב 4 ישרת האר .)השדח הצובק( snoitpO puorg weN רחב .2

.KO חלו puorG לדחמה תרירב שב שמתשה וא ,הצובקל ש שקה .3

רשק ישנא תצובקל םירבח תפסוה
    snoitpO רחבו הצובקל יסוהל נוצרבש רשקה שיא דע דפד ,stcatnoCה תיירפסב .1

puorg ot ddA )תונימזה תוצובקה לש המישר חתפית .)הצובקל הפסוה.

 :יחנומ ולימ  
ssenisub ( רוקיב סיטרכ
drac( – הלבק/החילשל 
 .רשק ישנא לע עדימ לש
תמה תינבתב וניה עדימה
 העדוהב החילשל המיא
 ירקמה בורב – הרצק
.'draCv' תינבתב

spuorG  ולחב תויורשפא
tsil: nepO, weN  puorg, 
eteleD, emaneR, 

gnigniR  enot,    
stcatnoC  ofni וtixE.
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.יוגיהה תידי לע חלו ,רשקה שיא תא הל יסוהל נוצרבש הצובקה דע דפד .2

תחא תבב רשק ישנא תצובקל םירבח המכ תפסוה
.)ירפסמ תפסוה( snoitpO srebmun ddA רחב כ רחאו הצובק חתפ ,spuorG המישרב .1

 רשקה ישנא לכ רובע וז הלועפ לע רוזח .ותוא מסל ידכ יוגיהה תידי לע חלו רשק שיא דע דפד .2
.הרחבנש הצובקל תרחבש תומשה תא יסוהל ידכ KO חל התע .הצובקל יסוהל נוצרבש

רשק ישנא תצובקמ םירבח תקיחמ
.יוגיהה תידי לע חלו תונשל נוצרבש הצובקה דע דפד ,spuorG המישרה תא חתפ .1

.)הצובקמ הקיחמ( snoitpO puorg morf evomeR רחבו ,קוחמל נוצרבש רשקה שיא דע דפד .2
.הצובקהמ רשקה שיא תקיחמל seY חל .3

 תצובק תריצי  .4 םישרת
.רשק ישנא
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 aremaC )תונומת( segamI-ו )המלצמ( 5. 
 פואב תורמשנ תונומתה .יעוריא וא ישנא לש תונומת לצל תרשפאמ ופלטב תינבומה המלצמה
 חולשל ג לכות .תויקיתב תוא רדסלו תונומתה תומש תא וב תונשל לכותש segamI ושייב יטמוטוא
 וא htooteulB רוביח רד וא ראוד תעדוהל רוצמ בוקכ ,הידמיטלומ תעדוהב ירבחל ימוליצ
.GEPJ יצבוק תרצוי המלצמה .ודאהרפניא

 תרזעב גיצהל תינ GEPJ יצבוק .תונומת תסיחדל תינקת תינבת איה GEPJ :יחנומ ולימ  
 תמויסה יפל הלא יצבק תוהזל לכות .יצופנה טנרטניאה ינפדפדו תונומתה יכרוע ,יגיצמה
GPJ.

תונומת םוליצ
 לא .תונומת וליצל עגונה לכב וב אצמנ התאש וקמב קוחה יפ לע לועפל דפקה :הרעה 

.יקוח יתלב פואב וז הנוכתב שמתשת

 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה 
.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

 רד תופצל לכותו חתפיי aremaC ושייה .הנתמה בצמב aremaC חלו ישקמה חול תא חתפ .1
.המלצמה יע

 הנומתה רוזא תא ינייצמה ותיחה יווק תאו המלצמה יע תא תוארל לכות 05 דומעב 1 ישרתב 
 הנומתה תוכיאל אתהב( תונומת המכ ייצמש ,תונומתה הנומ תא תוארל ג לכות .דכלייש
 לצמ התא א .וסניא דעו מ"ס 03מ אוה וליצה חווט .ופלטה ורכיזב רומשל לכות )הרחבנש
.הנומתה תודחב עוגפל לולע רבדה ,מ"ס 03 מ טק טקייבואה לא קחרמהו הנומת

.לצל ידכ יוגיהה תידי לע חל .2

 ימוליצה .וליצה תא רומשל ליחתמ aremaC ושייהש ינפל ופלטה תא זיזת לא :הרעה 
.segamI ושייב יטמוטוא פואב ירמשנ

 בצמב aremaC חל  
uneM  רחב וא ,הנתמה  

 aremaC.

 וליצ ינפל תויורשפא
,erutpaC :הנומת
segamI ot oG, sgnitteS 
.tixEו

 ףונ תאיצמ .1 םישרת
.םוליצל



15

sega
mI dna are

ma
C )תונומתו המלצמ(

.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

הרמשנ הנומתהש רחאל
.eteleD חל ,segamI ושייב וליצה תא רומשל הצור ניא א •
.המלצמה יע רד בוש תוארל לכותש ידכ יוגיהה תידי לע חל ,השדח הנומת וליצל •

 והשלכ שקמ לע חלת אל א הללוסהמ למשח תכירצב וכסיח בצמל רובעת המלצמה :הרעה 
.יוגיהה תידי לע חל ,לצל ישמהל ידכ .הקד שמב

)sgnitteS( תורדגה
.הנומתה לש לדחמה תרירב ש תא תונשלו הנומתה תוכיא תא עובקל לכות aremaC ושייה תורדגהב

snoitpO רחב .1   sgnitteS.
:תונשל נוצרבש הרדגהה דע דפד .2

• ytilauq egamI )הנומת תוכיא( – hgiH )ההובג(, lamroN )הליגר( וא cisaB )לככ .)תיסיסב 
 תכירצו תונומת' ג האר .ורכיזב רתוי בר וקמ ורצת איה כ ,רתוי תיתוכיא הנומתהש
.25  דומעב 'ורכיז

• eman egami tluafeD )ושייה ,לדחמ תרירבכ – )הנומתל לדחמ תרירב ש aremaC לכל עבקי 
 עובקל רשפאמ eman egami tluafeD רטמרפה .'gpj.egamI' תינבתב תומש לצתש תונומתה
.הז דומע ילושב המגוד האר .לצתש תונומתל ש

הנוויכ לעו הנומתה לדוג לע עיפשמ המלצמ בצמ
 2 ישרת האר .לוצתש הנומתה לש וויכהו לדוגה לע עיפשהל ירשפאמ ינושה וליצה יבצמ
 וליצ יבצמ יב ילחהל ידכ הלאמש וא הנימי יוגיהה תידי תא זזה ,לצמ התאשכ .25 דומעב
:רחב .ינוש
• dradnatS )תוליגר ונ תונומת לצל נוצרבשכ – )ליגר,
• tiartroP )יסוהל תינש ,למס לדוגב ,רתוי הנטק תבצינ הנומת לצל נוצרבשכ – )טרטרופ 

וא ,רשק שיא סיטרכל
• thgiN )הנומת תלבקל רתוי שוממ הפישח מז שורד המלצמלו הכומנ הרואתהשכ – )הליל 

 לדוג .הנומתה שוטשטל ורגל הלולע וליצה להמב העונת לכ ,הכומנ הרואת יאנתב .תיתוכיא

 וליצ רחאל תויורשפא
 ,egami weN :הנומת
dneS, egami emaneR, 
segamI ot oG, sgnitteS 
.tixEו

 עבקת א :המגוד  
 תרירב ש תא תונומתל
 ושייה ,'hcaeB' לדחמה
aremaC לכל עבקי 
 תומש לצתש תונומתה
 ,'hcaeB' :הלוע רדסב
')10( hcaeB',
')20( hcaeB' דע – דועו 
.הרדגהה תא הנשתש

 תא הסנ !פיט  
 ידכ ינושה וליצה יבצמ
 יעיפשמ ה דציכ וחבל
.לצתש הנומתה לע
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.thgiNו dradnatS רובע ההז הנוויכו הנומתה

.thgiNו dradnatS, tiartroP םוליצ יבצמ .2 םישרת

 021X061 איה המלצמה יע תייצולוזר תנחבא ,thgiN וא dradnatS בצמב הנומת לצמ התאשכ •
.ילסקיפ 69X08 איה tiartroP בצמ רובע המלצמה יע תנחבא .ילסקיפ

 .)AGV( ילסקיפ 084X046 תינבתב הנרמשית thgiN וא dradnatS בצמב לצתש תונומתה •
 .ילסקיפ 69X08 תינבתב הנרמשית tiartroP בצמב הנומת לצתש תונומתה

 802X671 לעב אוהש ,גצה לדוגל יאתיש ידכ הנתשי הלש הדימה הנק ,תונומת גיצמ התאשכ •
 רתוי תוטרופמ הנייהת thgiN וא dradnatS בצמב לצתש תונומתש אוה רבדה שוריפ .ילסקיפ
.)הלדגה רחאל segamI ושייב וא ,בשחמ גצ ומכ( רתוי ההובג הנחבא לעב גצב תוא גיצתשכ

ןורכיז תכירצו תונומת
 .ב"ויכו תועדוה ,מוי ,רשק ישנא עדימ ,תונומתל ורכיז לש )יתבהגמ( BM 6.3  ליכמ ופלטה
 תונומת .ורכיז דאמ טעמ תוכרוצו תונטק ה )hgiH – ההובג תוכיאב דימת תורמשנ( tiartroP תונומת
.תיברמה ורכיזה תומכ תא תוכרוצ thgiN בצמב ומלוצש תונומתו )hgiH( ההובג תוכיאב ומלוצש

 :יחנומ ולימ  
 ,noituloser( הנחבא
 תודחל דדמ – )היצולוזר
 .הנומת לש תוריהבלו
 רפסמל תסחייתמ הנחבא
 ,ילסקיפ( תודוקנה
slexip( סמב וא הנומתב. 
 ,ילסקיפ רתוי שיש לככ
 תטרופמ רתוי הנומתה כ
 תדדמנ הנחבא .תקיודמו
 .ילסקיפב ללכ רדב
 ה 084X046 ,המגודל
 ילסקיפוליק 300
)xipk(, 3.0 הש 
.)xipM( ילסקיפהגמ
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 ,)lamroN( הליגר תוכיאב תונומת 04כ הב רומשל לכות ,דבלב תונומתל ישמשמ ורכיזBM1  א
.BM1 לש ורכיזב רומשל תינ בוריקב תונומת המכ תוארל לכות האבה הלבטב .dradnatS בצמב ומלוצש

   segamI – תונומת תרימש
 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה 

.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

 ושייב .ופלטב ורמשנש תונומתו ימוליצ חולשלו קוחמל ,רדסל ,גיצהל רשפאמ segamI ושייה
segamI תונומת רדסל לכות:
,ופלטבש המלצמב ומלוצש •
 רוביח רד ,ראוד תעדוהל רוצמ בוקכ הנומת תעדוהב וא הידמיטלומ תעדוהב xobnIל וחלשנש •

.segamI ושייב התוא רומשל ילע xobnIב הנומתה תלבק רחאל .htooteulB וא ודאהרפניא
 המישרב .תויקיתו ימולצת לש המישרו segamI ושייה לש ישארה ולחה הארנ 45 דומעב 3 ישרתב
:תוארל לכות
,הנומת וא וליצ ורמשנ וא ומלוצ הב העשהו יראתה תא •
ו )הנומתה לש המידקמ הגוצת( תרעזוממ הנומת •
.הייקית ותבש תונומתה רפסמ תא •

  uneM רחב  
segamI.

 tradnatS )03  04  55  )ליגר 

 thgiN       )61  81  82  )הליל

 tiartroP   )002  -  -  )טרטרופ>

  cisaB  lamroN hgiH   /הנומתה תוכיא 
)הובג(  )ליגר(  )יסיסב(   
הנומת גוס 
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תונומת תגצה
.תונומתה תא גיצהל ידכ הטמו הלעמ יוגיהה תידי תא זזה .1

 תא גצה לש וילעה קלחב תוארל לכות ,החותפ הנומתהשכ .יוגיהה תידי לע חל הנומת תחיתפל .2
.הייקיתב תונומתה רפסמ תאו הנומתה ש

 תמדוקה וא האבה הנומתל תוא ריבעת הלאמש וא הנימי יוגיהה תידי תזזה ,הנומת גיצמ התאשכ
.תיחכונה הייקיתב

 .דבלב תחא עפ הנגצות תויצמינא .תורחא תונומת גיצמ התאש יפכ ישפנומ FIG יצבוק גיצהל לכות
.בוש התוא חותפלו רוגסל ילע ,בוש היצמינאה תגצהל .העובק הנומת גצות ,תרצענ היצמינאשכ

)gnimooZ( הנטקה וא הלדגה
snoitpOרחב .1   ni mooZ )הלדגה( וא tuo mooZ )קלחב הנומתה לדוג תא תוארל לכות .)רועזמ 

.הז קרפ שמהב 'תדלקמב רד ירוציק' יעס ג האר .)55 דומעב 4 ישרת האר( גצה לש וילעה

.תירוקמה הגוצתל הרזחל kcaB חל .2

.תותימצל תרמשנ הניא הנטקהה וא הלדגהה תדימ :הרעה 

.תצרה מזב FIG תויצמינא לידגהל תינ אל :הרעה 

lluF( אלמ ךסמ  neercs(

snoitpOרחוב התאשכ .הנומת תלדגהש רחאל קר הנימז וז תורשפא   neercs lluF )אלמ סמ(, 
 תא קיספהל ידכ יוגיהה תידי לע חל .הנומתהמ רתוי תוארל לכותש ידכ הנקחמית הביבס תוינולחה
.אלמה סמה תגוצת

דקומה תזזה
 ,הלאמש דקומה תא זיזהל ידכ יוגיהה תידיב שמתשה ,אלמ סמ בצמב הנומת גיצמ וא לידגמ התאשכ
 תינמיה הניפה ,המגודל( הנומתה לש יוסמ קלחב בורקמ טיבהל לכותש ידכ ,הטמ וא הלעמ ,הנימי
.)55 דומעב 4 ישרתב ראותמכ ,הנוילעה

 ושייב תויורשפא
segamI: nepO, dneS, 
redaolpu egamI,eteleD, 

ot evoM  redlof, weN  
redlof, kramnU/kraM, 
emaneR, aiv evieceR  
derarfni )המלצממ קר 
 תכמותה תילטיגיד
 א .P-narTrI לוקוטורפב
 ,וזכ המלצמ תושרב יא
 .derarfnI ושייב שמתשה
       ,)811 דומע האר

weiV  sliated,  ot ddA  
setiruovaf  וtixE.

 ישארה ןולחה .3 םישרת
.segamI םושייה לש
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)gnitatoR( בוביס
snoitpOרחב   etatoR )בוביס(  tfeL )רחב .ועשה וויכ דגנ תולעמ 09 הנומת בבוסל ידכ )הלאמש 
thgiR )תותימצל רמשנ וניא בוביסה בצמ .ועשה וויכב תולעמ 09 הנומתה תא בבוסל ידכ )הנימי.

תדלקמב ךרד ירוציק
.ועשה וויכב –  ,ועשה וויכ דגנ –  :בוביס •

.הנימי –  ,הלאמש –  ,הטמ –  ,הלעמ –  :ודפד •

.)הליגר הגוצתל רוזחל ידכ הז שקמ קזחהו חל( הנטקה –   ,הלדגה –  •

.הליגר הגוצתל אלמ סמ בצמ יב רבעמ –  •

egamI תגוצת  sliated )הנומת יטרפ(
snoitpOרחבו הנומתה דע דפד ,יהשלכ הנומת לע טרופמה עדימה תגצהל •   sliated weiV )תגצה 

:הנומתה לע עדימ תמישר גצות .)יטרפ
 tamroF )תינבת( – GEPJ, FIG, GNP, FFIT, MBM, PMB, PMBW, ATO, FMW, detroppusnU 

.nwonknU וא
 etaD )יראת( וemiT )הנומתה תרימש וא תריצי לש העשהו יראתה – )העש.
 ntuloseR – 15 דומעב יחנומה ולימבש רבסהב ייע .ילסקיפב הנומתה לדוג.
 eziS )( יתבב – )לדוגsetyb( יתבוליקב וא )BK(.
 ruoloC )עבצ קמוע( – יעבצה רפסמ ,השעמלו: ruoloc eurT )אלמ עבצ(, sruoloc 63556, 

sruoloc 6904, sruoloc 652, sruoloc 61, , elacsyerG )רופא ינוג( וא etihw/kcalB )בל/רוחש(.

תויקיתו תונומת רודיס
snoitpOרחבו שקובמה טירפה דע דפד הייקית וא הנומת תקיחמל •   eteleD.
 רחבו ,המש תא תונשל נוצרבש הייקיתה דע וא הנומתה דע דפד הייקית וא הנומת ש יונישל •

snoitpO emaneR. יוגיהה תידי לע חלו שדחה שה תא שקה.
 תופתושמה תולועפ' האר ,תויקיתל יטירפ תזזהו ומיס ,תויקית לש הריציה פוא לע סונ עדימל
.11 דומעב 'ימושייה לכל

 :הנומת תגצהב תויורשפא
dneS, etatoR, ni mooZ, 

mooZ  tuo, neercs lluF, 
eteleD, emaneR, weiV  
sliated,  ot ddA
setiruovaf וtixE.

 יונישו הלדגה .4 םישרת
.דקומה
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תונומת תחילש
.ינוש תועדוה יתוריש רד תונומת וא ימוליצ חולשל לכות
snoitpOרחבו חולשל נוצרבש הנומתה דע דפד .1   dneS )החילש(.
 liam-e aiV ,)הידמיטלומ תעדוה רד( aidemitlum aiV ה תויורשפאה .החילשה תטיש תא רחב .2

.htooteulB aiV וא derarfni aiV ,)יוארכ ועבקנ ראודה תורדגה רשאכ קר ימז(
 יוגיהה תידי לע חל .רוע חתפיי ,הידמיטלומ וא ראוד תעדוהב הנומתה תא חולשל רחבת א •

 תבותכ תא וא ופלטה רפסמ תא שקה וא( stcatnoCה תיירפסמ )י(עמנה תא רוחבל ידכ
snoitpOרחבו לילצ וא טסקט סוה .)]לא[ oT: הדשב עמנה לש ראודה   dneS. סונ עדימל 
.56 דומעב 'תושדח תועדוה לש החילשו הריצי' האר

 תחילש' האר ,htooteulB רד וא ודאהרפניאה תאיצי רד הנומתה תא חולשל נוצרב א •
 'ודאהרפניאה תאיצי רד ינותנ לש הלבקו החילש' כו ,411 דומעב 'htooteulB רד ינותנ
.סונ עדימל 811 דומעב

bulC לא תונומת תחילש  aikoN  otohP  enoZ
לא תונומת לש תויקית וא תונומת חולשל לכות ,ופלטה ורכיזב וקמ תונפלו תונומת תשל ידכ

 bulC aikoN enoZ otohP  ).bulc.www aikon moc.(. ב  bulC aikoN enoZ otohP  תא רומשל לכות 
 ,הב תופצלו רבחתהל ולכויש ידכ ירחאל השיג תואשרה קינעהלו ימובלאב רדסל ,יתונומת
.ירבחל תוא חולשלו תונומת תונשל

 aikoN bulC ל רטצהל ילע enoZ otohP aikoN bulC לא תונומת חולשל לכותש ידכ :הרעה 
 aikoN bulC לש טנרטניאה ידומעל רבחתה סונ עדימל .יפקת המסיסו שמתשמ ש לבקלו
)moc.aikon.bulc.www( חוקל רדגהו enoZ otohP.

.דבלב GEPJ תינבתב aikoN bulC ל תונומת חולשל לכות :הרעה 
snoitpO רחבו ,הייקיתה דע וא הנומתה דע דפד enoZ otohP לא הנומת תחילשל .1   egamI 

 redaolpu )תונומת הלעמ( daolpU )ינותנה רוביח עצובי ,תונוכנ תורדגהה א .)האלעה, 
.enoZ otohP ב ישדח ימובלאכ וגצוי חלשתש תויקיתה

.הנומתה תחילשו ינותנה רוביח וליחתי ,תונוכנה תורדגהה תעיבק רחאל .2
 .lecnaC חל ,רוביחה קותינל 

 חולשל לכות !פיט  
 דחי תודחא תונומת
 ודא ארפניא תועצמאב
 חולשל ידכ .htootulb וא
 ילע דחי תונומת המכ
 ידכ .הליחת תוא מסל
 ,תונומת המכ דחי מסל
snoitpO חל   
  kramnU/kraM חל וא 
 ותואבו  תא קזחהו
 תידי תא רבעה מז
 .הלעמלו הטמל יוגיהה
 ,תישענ הריחבה רשאכ
 דיל הריחב מיס הארת
 תא ייסל ידכ .הנומתה
 ע לולגל קספה ,הריחבה
 תא ררחשו יוגיהה תידי
. שקמה
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weN  רחב ,ffOל העבקנ )תויקיתל יטמוטוא תומש תמ( gniman redlof otuA היצקנופה א •
redlof רבכמ הז ורצונש תויקיתהמ תחא רחב וא ,הייקית ש שקהו השדח הייקית רוציל ידכ.

enoZ otohP aikoN bulC לא תונומת תחילשל תורדגה
:שיקהל ילע ,תושרב ניא תושרדנה תורדגהה א

• eman revres egamI – המגודל( תרשל תועמשמ לעב ש עבק, enoZ otohP(.
• esu ni tniop sseccA )( טנרטניאל השיג תדוקנב שמתשהל למומ – )הבוחPAI( תונומת תאלעהל, 

 רידגהל שי השיג תודוקנ .תשרה ליעפממ וא תורישה קפסמ תורחא תויחנה תלביק א אלא
.92 דומע האר סונ עדימל .sgnitteSsgnittes noitcennoC  stniop sseccAב

• eman resU וdrowssaP – ל תונומת חולשל לכותש ידכ enoZ otohP aikoN bulC רטצהל ילע 
 aikoN bulC לש טנרטניאה ידומעל רבחתה .יפקת המסיסו שמתשמ ש לבקלו aikoN bulC ל
)moc.aikon.bulc.www(.

• sserdda LRU )רובע תבותכה תא שקה – )רידגהל הבוח enoZ otohP aikoN bulC: 
moc.aikon.bulc.www//:ptth.

• gniman redlof otuA – רחב nO יפ לע יטמוטוא פואב ועבקיי תויקיתה תומשש נוצרב א 
.ייחכונה העשהו יראתה

erutciP הייקיתה  segassem )הנומת תועדוה(
.הנומת תועדוהב ילא החלשנש הקיפרג אוצמל לכות segassem erutciP הייקיתב

gnigasseM רחב ,הנומת תעדוהב תלביקש הקיפרג רומשל נוצרב א   xobnI. תא חתפ התע 
.)הנומת תרימש( snoitpO erutcip evaS רחבו העדוהה

תונומת תגצה
 יוגיהה תידי תא זזה .חתפית הנומתה .יוגיהה תידי לע חלו גיצהל נוצרבש הנומתה דע דפד .1

.הייקיתב האבה הנומתה תא גיצהל ידכ הנימי
.serutciP ושייה לש ישארה ולחל רוזחל ידכ kcaB חל .2

 הייקיתב תויורשפא
segassem erutciP: nepO, 
dneS, eteleD, 
kramnU/kraM, emaneR, 

weiV  sliated
.tixEו
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6.  gnigasseM )תועדוה(
 .gnigasseM הייקיתבש תויצקנופב שמתשהל לכותש ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  

 ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש וקמב ופלטה תא ליעפת לא
.הנכס תווהל וא הערפה

:רדסלו ורעל ,גיצהל ,לבקל ,חולשל ,רוציל לכות gnigasseM ושייב

,תורצק תעדוה •

,הידמיטלומ תועדוה •

ו ינורטקלא ראוד תועדוה •

.ינותנ תוליכמה תודחוימ תועדוה  תומכח תועדוה •

 כו ,htooteulB וא ודאהרפניא רוביח רד ינותנו תועדוה לבקל לכות ,ולא תועדוהל סונ
תוריש תודוקפ חולשל ג לכות .)tsacdaorb llec( את רודיש תועדוהו PAW יתוריש תועדוה לבקל
)sdnammoc ecivres(.
 תויקית לש המישרו )העדוה תריצי( egassem etaerC היצקנופה גצות gnigasseM ושייה תלעפה ע
:לדחמ תרירב

  xobnI )את רודיש תועדוהו ראוד תועדוה טעמל ,ולבקתהש תועדוה הליכמ  )סנכנ ראוד. 
                      תריחב ידי לע את רודיש תועדוה אורקל לכות .)ראוד תבית( xobliaMב תורמשנ ראוד תועדוה
snoitpΟ← tsacdaorb lleC )את רודיש(.

  sredlof yM )תויקיתב תועדוהה רודיסל  )ילש תויקיתה.

  xobliaM )ידכ תקחורמה ראודה תביתל רבחתהל לכות וז הייקית תחיתפ ע  )ראוד תבית 
 .רבכמ הז ורזחואש ראוד תועדוה ווקמ אל בצמב גיצהל וא ,לש תושדחה ראודה תועדוה תא רזחאל
 ,השדח ראוד תביתל תורדגה תעבקש רחאל .57 דומע האר ווקמ אל בצמו ווקמ בצמ לע סונ עדימל
 'ינורטקלא ראודל תורדגה האר .ישארה ולחב xobliaM שה תא ילחי וז ראוד תביתל תינש שה
.48 דומעב

  stfarD )וחלשנ אלש הטויט תועדוה תרמוש  )תוטויט.

 uneM  רחב  
 gnigasseM. 

 ישארה ולחב תויורשפא
 :gnigasseM ושייה לש
nepO, egassem etaerC, 
tcennoC )תעבק א גצומ 
 תבית רובע תורדגה
 tcennocsiD וא )ראודה
 רוביח ייק א גצומ(
     ,)ראוד תביתל ליעפ
segassem MIS,          
tsacdaorb lleC,   
dnammoc ecivreS, 
sgnitteS וtixE.

 תא רדס !פיט  
 תפסוה ידי לע יתועדוה
   תחת תושדח תויקית
sredlof yM. לכות, 
 תועדוה רומשל ,לשמל
 תויקיתב ינוש ישנאמ
.תודרפנ
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 רחאל !פיט   
 תויקיתמ תחא תחתפש
 ,המגודל( לדחמה תרירב
tneS(, רובעל לכות 
 לע :תויקיתה יב תולקב
 יוגיהה תידי תזזה ידי
 תא חותפל ידכ הנימי
 האבה הייקיתה
)xobtuO(, ידי לע וא 
 יוגיהה תידי תזזה
 תחיתפל הלאמש
 תמדוקה הייקיתה
)stfarD(.

  xobtuO )חולשמל תוניתממה תועדוה לש תינמז הרימשל הדעונ  )אצוי ראוד.

 tneS )תועדוהה רפסמ יונישל .וחלשנש תונורחאה תועדוהה 51 תא תרמוש  )וחלשנש תועדוה 
.68 דומעב 'gnigasseM ושייל תויללכ תורדגה' האר הנרמשיתש

 stropeR )תורצק תועדוה לש הריסמ חוד ל חולשל תירלולסה תשרהמ שקבל לכות – )תוחוד, 
 ←snoitpO  רחב ,הריסמ תוחוד לש הלבקה תלעפהל .תחלשש הידמיטלומ תועדוהו תומכח תועדוה
sgnitteS← egassem trohS )הרצק העדוה(, וא egassem aidemitluM )דע דפד )הידמיטלומ תעדוה 
troper evieceR )רחבו )חוד תלבק seY.

 ינורטקלא ראוד תבותכל החלשנש הידמיטלומ תעדוה לש הריסמ חוד תלבקש כתיי :הרעה  

.רשפאתת אל

 ראודה תביתל רבחתהל וא ראוד בותכל ,הידמיטלומ תעדוה רוציל לכות רטב :הרעה  
 ראודל תושורד תורדגה' האר .תונוכנה רוביחה תורדגה תא יזהל ילע לש תקחורמה

.76 דומעב 'הידמיטלומ תועדוהל תושורד תורדגה' גו ,96 דומעב 'ינורטקלא

gnigasseM – יללכ עדימ
 תועדוה רומשל תינ .)הלבקתה( deviecer וא )החלשנ( tnes ,)הטויט( tfard דימת היהי העדוהה בצמ
 .החילשל הב תוניתממו xobtuO הייקיתל ינמז פואב תורבעומ תועדוה .תחילש ינפל stfarD הייקיתב
 וחלשנו ולבקתהש תועדוה .tneS הייקיתב העדוהה לש קתוע אוצמל לכות ,העדוה תחילש רחאל
 הלועפ ,)הינפה( drawroF וא )הנעמ( ylpeR רחבתש דע )etats ylno-daer( דבלב האירקל הנראשית
 ינורטקלא ראוד תועדוה תונפהל תינ אלש ,כל בל יש .רועל תשקובמה העדוהה תא הקיתעמש
.די לע וחלשנש

 תורמשנ ניא htooteulB וא ודאהרפניא רוביח רד וחלשנש ינותנ וא תועדוה :הרעה  

.tneS וא stfarD תויקיתב
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הלבקתהש העדוה תחיתפ
 בצמב )תחא השדח העדוה( egassem wen 1 העדוההו  למסה וגצוי ,העדוה תלבקתמשכ •

.העדוהה תחיתפל )הגצה( wohS חל .הנתמה

 .תועדוהה תורתוכ תא גיצהל ידכ xobnIה תחיתפל wohS חל ,תחא העדוהמ רתוי הלבקתה א •

.יוגיהה תידי לע חלו תשקובמה העדוהה דע דפד xobnIב העדוה תחיתפל

העדוהל ןעמנ תפסוה
:התריצי להמב העדוהל עמנ יסוהל יכרד המכ תומייק

 וא ,יוגיהה תידי לע חל stcatnoCה תיירפס תחיתפל .stcatnoCה תיירפס ותמ ינעמנ סוה •
 רשק שיא דע דפד .)עמנ תפסוה( snoitpO← tneipicer ddA רחב וא )לא( oT: הדשב  חל
 .העדוהל הרזחל KO חל .ליבקמב ינעמנ המכ מסל לכות .ותוא מסל ידכ יוגיהה תידי לע חלו
.);( קיספ הדוקנ ותב יטמוטוא פואב ודרפויו oT: הדשב וגצוי ינעמנה

וא oT:, הדשב עמנה לש ראודה תבותכ תא וא ופלטה רפסמ תא שקה •

 'טסקט תקתעה' האר .oT: הדשה ותל ותוא קבדה כ רחאו ,רחא ושיימ עמנה עדימ תא קתעה •
.46 דומעב

.מסל לאמשמש עמנה תקיחמל  חל

 קיספהדוקנ יסוהל רוכז ,oT: הדשב יבר ראוד תובותכו ופלט ירפסמ שיקמ התאשכ :הרעה  
 ותה ,stcatnoCה תיירפסמ ינעמנ לוש התאשכ .ימושרה יטירפה יב דירפהל ידכ );(
.יטמוטוא פואב סוותי קיספהדוקנ

) החילש תויורשפא gnidneS  snoitpo )
 רומשתשכ .העדוה תכירע להמב snoitpO← snoitpo gnidneS  רחב ,העדוה לש החילשה פוא יונישל
.כ ג הנרמשית הלש החילשה תורדגה ,העדוהה תא

+44 321  :המגוד  
.050 654 678 וא 654
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טסקט תביתכ
lanoitidart ( יירלולס ינופלטב הב ישמתשמש הליגרה הטישב :יכרד יתשב טסקט שיקהל לכות
tupni txet(, יוזח טסקט טלק הנוכמה הטישב וא )tupni txet evitciderp(.

ליגר טסקט טלק
.ליגר טסקט טלק תטישב טסקט בתוכ התאשכ גצה לש וילעה ינמיה קלחב גצומ  ווחמה

 יש .גצוי שקובמה ותהש דע ) דע  ישקמה( והשלכ הרפס שקמ לע בושו בוש חל •
.וילע יעבטומה הלא דבלמ יפסונ ינימז יוות ימייק הרפס שקמ לכ רובעש בל

 בצמל תויתוא תביתכ בצמ יב רבעמל .שקובמה הרפסה שקמ תא קזחהו חל הרפס תפסוהל •
. שקמה תא קזחהו חל ,תורפס תביתכ

 תידי תא זזה וא( מסה תעפוהל דע תמה ,יחכונה ותה ומכ שקמה ותוא לע עבטומ אבה ותה א •
.היוצרה תואה תא שקה כ רחאו ,)היהשהה ויסל הנימי יוגיהה

.דחא ותמ רתוי תקיחמל  שקמה תא קזחהו חל .ות קוחמל ידכ  חל ,תיגש א •

 ידכ  שקמה לע בושו בוש חל . שקמב ינימז רתויב יחיכשה קוסיפה ינמיס •
.שקובמה קוסיפה מיסל עיגהל

 המישרב דפדל ידכ יוגיהה תידיב שמתשה .ידחוימ יוות לש המישר חותפל ידכ  חל 
.ות תריחבל KO חלו

  שקמה לע חל ,האבה הרושל מסה תזזהל . שקמה לע חל ,חוור תפסוהל •
.ימעפ שולש

 לע הלופכ הציחל חלת אש בל יש . חל CBA ו cbA, cba תויתוא יגוס יב רבעמל •
.יוזח טסקט טלק תא ליעפת , שקמה

יוזח טסקט טלק
:ופלטב יכרועה לכ רובע חל יוזח טסקט טלק תלעפהל

 וא הלעפהל !פיט  
 טלק לש יריהמ יוביכל
 הציחל חל ,יוזח טסקט
. שקמה לע הלופכ

    :ילמס  
 תא ינייצמ  ו
 .רחבנש תוישירה גוס
 ייצמ  למסה
 הנושארה תואהש
 ירחא תואבהו העדוהב
 וא האירק מיס ,הדוקנ
 הנבתכית ,הלאש מיס
 לכו ,תוישיר תויתואכ
 תורחאה תויתואה
 תויתואכ הנבתכית
 ייצמ  .תוליגר

.תורפס תביתכ בצמ
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וא ,)לעפומ ולימ( no yranoitciD רחבו , חל •

.  לע הלופכ הציחל חל •
 .גצה לש וילעה קלחב גצוי  ווחמה

 עפ שקמ לכ לע חל . דע  ישקמה לע הציחל ידי לע היוצרה הלימה תא בותכ .1
.הציחל לכ רחאל הנתשת הלימה .תוא לכ רובע דבלב תחא

 רחאל דע תמה .יוזח טסקט טלק תטישב הביתכה מזב גצומש הממ לעתה :הרעה  
.האצותה תא קודבתש ינפל הלימה לכ תשקה

:חל ,רחבנ hsilgnE ולימהשכ 'aikoN' בותכל ידכ ,המגודל

,N תואה רובע 
,o תואה רובע 
,k תואה רובע 
ו i תואה רובע 

.a תואה רובע  
.השקה לכ רחאל הנתשת גצותש הלימה ,16 דומעב 1 ישרתב תוארל לכותש יפכ

.הנוכנ איה א קודב ,הלימה תשקה ויס רחאל .2

 לע הציחל ידי לע וא ,הנימי יוגיהה תידי תזזה ידי לע התוא רשאל לכות ,הנוכנ הלימה א •
.השדח הלימ בותכל ליחתהל לכותו לעיי ותחתה וקה .חוור תפסוהל  שקמה

:תואבה תויורשפאה יבמ רחב ,היוגש הלימה א •
.אצמ ולימהש תומאתהה תא וז רחא וזב גיצהל ידכ  שקמה לע בושו בוש חל •
yranoitciD← sehctaM רחבו  חל •  .תומיאתמ ילימ לש המישר תגצהל )תומאתה(  

.התוא רוחבל ידכ יוגיהה תידי לע חלו היוצרה הלימה דע דפד
 תפסוהל .ולימב הניא בותכל תנווכתהש הלימהש רבדה שוריפ ,הלימה רחאל גצומ ? ותה א •

 ליגר טסקט טלק תטישב )תויתוא 32 דע( הלימה תא שקה ,)תויא( llepS חל ,ולימל הלימ
 תא ילחת השדח הלימ ,אלמתמ ולימהשכ .ולימל סוותת הלימה .)הרימש( evaS חלו
.תפסוהש רתויב הנשיה הלימה

 טסקט טלק .1 םישרת
.יוזח
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.הז רחא הזב ,הלימהמ יוות תקיחמלו ? ותה תקיחמל  חל •

יוזח טסקט טלקב שומישל םיפיט
. שקמה תא קזחהו חל ,דחא ותמ רתוי תקיחמל . חל ות תקיחמל •

 לע הלופכ הציחל חלת אש בל יש . חל CBA ו cbA, cba תויתוא יגוס יב רבעמל •
.יוזח טסקט טלק תא ליעפת , שקמה

  חל ,יפוליחל .שקובמה הרפסה שקמ תא קזחהו חל ,תויתוא תביתכ בצמב הרפס תפסוהל •
 תויתוא תביתכ בצמ יב רבעמל .KO חלו תושקובמה תורפסה תא שקה ,rebmun tresnI רחבו
. שקמה תא קזחהו חל ,תורפסל

 בוש  חלו  שקמה לע חל . שקמב ינימז רתויב יחיכשה קוסיפה ינמיס •
.שקובמה קוסיפה מיסל עיגהל ידכ בושו

 ידכ יוגיהה תידיב שמתשה .ידחוימ יוות לש המישר חותפל ידכ  שקמה תא קזחהו חל 
.lobmys tresnI רחבו  חל וא .ות תריחבל KO חלו המישרב דפדל

 .אצמ ולימהש תומיאתמה ילימה תא וז רחא וזב גיצהל ידכ  שקמה לע בושו בוש חל •

:רוחבל כ רחאו yranoitciD רוחבל , שקמה לע וחלל ג לכות

•  sehctaM  הלימה דע דפד .תשקה הילעש ישקמל תומיאתמה ילימ לש המישר תגצהל 
.יוגיהה תידי לע חלו היוצרה

• drow tresnI )ליגר טסקט טלק תטישב ולימל )יוות 23 דע( הלימ תפסוהל  )הלימ תפסוה. 
.תפסוהש רתויב הנשיה הלימה תא ילחת השדח הלימ ,אלמתמ ולימהשכ

• drow tidE )הליעפ הלימה א קר ירשפא רבדה .הלימ תכירעל הגוצת תחיתפל  )רפסמ תכירע 
.)וקב תנמוסמ(

םילימ יפוריצ תביתכ
 שקה .הנימי יוגיהה תידי תזזה ידי לע ותוא רשאו ילימה וריצ לש ושארה קלחה תא שקה •

 תפסוהל  לע הציחל ידי לע ילימה וריצ תא לשהו ילימה וריצ לש ינשה קלחה תא
.חוור

   :ילמס  
 תא ינייצמ  ו
 .רחבנש תוישירה גוס
 ייצמ  למסה
 הנושארה תואהש
 ירחא תואבהו העדוהב
 וא האירק מיס ,הדוקנ
 הנבתכית ,הלאש מיס
 לכו ,תוישיר תויתואכ
 תורחאה תויתואה
 תויתואכ הנבתכית
 ייצמ  .תוליגר
.תורפס תביתכ בצמ

 טסקט טלק !פיט  
 הזיא שחנל הסנמ יוזח
 )'!?,.( חיכש קוסיפ מיס
 תונימזהו רדסה .שורד
 יולת קוסיפה ינמיס לש

.ולימה תפשב
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יוזח טסקט טלק יוביכ
 רובע יוזחה טסקטה טלק יוביכל יימעפ  חל וא yranoitciD←   ffO רחבו  חל •

 בוש ליעפת ,טסקט תביתכ תעב  לע הריהמ הלופכ הציחלש בל יש .ופלטבש יכרועה לכ
.יוזח טסקט טלק תא

הכירע תויורשפא
:)וב אצמנ התאש בצמלו הכירעה בצמל אתהב( תואבה תויורשפאה הנגצות  חול התאשכ

•  yranoitciD)יוזח טסקט טלק(, edom ahplA )ליגר טסקט טלק(, edom rebmuN.
•  tuC )הריזג(,  ypoC )הליחת טסקט רחבנ א קר תונימז – )הקתעה.

•   etsaP)( רזגנ טסקט א קר הנימז  )הקבדהtuc( קתעוה וא )deipoc( חולה לא )draobpilc(.

• rebmun tresnI, lobmys tresnI ו
• egaugnal gnitirW  האר .ופלטבש יכרועה לכ רובע טלקה תפש תא הנשמ 'sgnittes enohP' 

.52 דומעב )ופלט תורדגה(

טסקט תקתעה
:תאז תושעל רתויב תולקה תוטישה להל חולל טסקט קיתעהל נוצרב א

 וא הנימי יוגיהה תידי תא זזה מז ותואב . שקמה תא קזחהו חל ,ילימו תויתוא תריחבל .1
.טסקט מוסי ,הריחבה תזוזת תעב .הלאמש

.הלעמ וא הטמ יוגיהה תידי תא זזה מז ותואב . שקמה תא קזחהו חל ,טסקט תורוש תריחבל 

.יוגיהה תידי תא זיזהל קספה ,הריחבה ויסל .2

.וחל  שקמה תקזחה תעב ypoC חל ,חולל טסקטה תקתעהל .3

   המגודל ומכ ,הכירע תודוקפ לש המישר חותפל ידכ בוש חלו  שקמה תא ררחש ,יפוליחל 
ypoC וא tuC.

. חל ,מסמהמ רחבנש טסקטה תא קוחמל נוצרב א 

 חל ,יפוליחל .etsaP חל כ רחאו  שקמה תא קזחהו חל ,מסמ ותל טסקטה תפסוהל .4
.etsaP רחבו  שקמה לע תחא עפ
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תושדח תועדוה לש החילשו הריצי
:יכרד יתשב העדוה רוציל ליחתהל לכות

 וא egassem trohS, egassem aidemitluM ← )הריצי(  :egassem weN← etaerC תריחב ידי לע •
liam-E ושייה לש ישארה ולחב gnigasseM, וא

 וגכ( רחבנש בוקה ,הז הרקמב .dneS תורשפאה וב תמייקש ושיי ותמ העדוה רוציל לחתה •
.העדוהל סוותי )טסקט וא הנומת בוק

תורצק תועדוה לש החילשו הביתכ
.46 דומעב 2 ישרת האר .תועדוה תויורשפא לש המישר חתפית .segassem weN רחב .1

 תריחבל יוגיהה תידי לע חל .oT: הדשב מסהשכ חתפיי רועה .etaerC← egassem trohS: רחב .2
 יסוהל ידכ  חל .עמנה לש ופלטה רפסמ תא בותכ וא ,stcatnoC הירפסהמ )י(עמנ
.העדוהה הדשל רובעל ידכ הטמ יוגיהה תידי תא זזה .עמנ לכ תדרפהל – );( קיספ הדוקנ

.העדוהה תא בותכ .3

 גורחל תינ ,כיפל .ליבקמב תורצק תועדוה המכ לש החילשב מות ופלטה :הרעה  
 אוה ,יוות 061מ גרוח טסקטה א .תחא הרצק העדוה לש הליגרה יוותה 061 תלבגממ
.רתוי הובג היהי תועדוהה תחילש רובע בויחהש כתייו ,)רתוי וא( תועדוה יתשב חלשיי

 ושוריפ 01 )2( המגודל .061מ רוחאל רפוסש ,העדוהה רוא ווחמ תא תוארל לכות טווינה לגרסב 
.תועדוה יתשב חלשיי טסקטהש ידכ יוות 01 דוע יסוהל לכותש

 שמתשמ התא א .ורכיזב וקמ רתוי רוצ )edocinU( ידחוימ יוותב שומיש :הרעה  
 חולשמ ינפל .קייודמ היהי אל גצומה העדוהה רואש כתי ,העדוהב הלאכ יוותב
 תחילש תא לטבל לכות .רתומה לעמ שלג העדוהה רוא א עידוי ופלטה ,העדוהה
.lecnaC תציחלב העדוהה

. חל וא ,snoitpO← dneS רחב ,העדוהה תחילשל .4

 ,העדוה תריצי .2 םישרת
.תועדוה יגוס

 רועב תויורשפא

 ,dneS :תורצקה תועדוהה
tneipicer ddA, tresnI, 
eteleD,  egasseM
sliated, snoitpo gnidneS 
.tixEו
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תומכח תועדוה תחילש
:וגכ תומכח תועדוה חולשל לכות .ינותנ ליכהל תולגוסמה תורצק תועדוה ה תומכח תועדוה
,הנומת תועדוה •
,)draCv( תיסיסב תינבתב רשק ישנא עדימ יללוכה ,רוקיב יסיטרכ •
וא ,)radnelaCv תינבתב( מוי תורעה •
.PAW תוינמיס •
 תחילש'ו 39 דומעב 'מוי תומושר תחילש' ,84 דומעב 'רשק ישנא עדימ תחילש' האר סונ עדימל
.301 דומעב 'תוינמיס

הנומת תועדוה לש החילשו הריצי
 הטושפ הקיפרג תוליכמה תורצק תועדוה ה ולא .הנומת תועדוה לש הלבקו החילש רשפאמ ופלטה
.segamI ושייבש )הנומת תועדוה( sgsm erutciP. הייקיתב לדחמ תרירב תונומת המכ תומייק .בלרוחשב

 וא ,תירלולסה תשרה ליעפמ ידי לע תכמתנ איה א קר וז היצקנופב שמתשהל לכות :הרעה  
 גיצהלו לבקל ולכוי הנומת תועדוה תויצקנופב יכמותה ינופלט קר .תורישה קפס ידי לע

.הנומת תועדוה

:הנומת תעדוה תחילשל
:יכרד יתש תומייק .1

וא ,snoitpO←   dneS רחב .החילשל הנומת רחב כ רחאו segamI← .sgsm erutciP  רחב •
 ←tresnI רחב כ רחאו ←gnigasseM← egassem weN← egassem trohS :etaerC רחב •

erutciP.
.66 דומעב 3 ישרת האר .טסקט סוהו עמנה עדימ תא שקה .2
. חל וא snoitpO← dneS  רחב .3

 תחילש רובע בויחה ,כיפל .תורצק תועדוה המכמ תבכרומ הנומת תעדוה לכ :הרעה  
.תחא הרצק העדוה לש החילשמ הובג תויהל לולע תחא הנומת תעדוה

הידמיטלומ תועדוה
.ילילצ וא/ו תונומת ,טסקט ליכהל היושע הידמיטלומ תעדוה

 ג לכות !פיט  
 ילמס ,ילוצלצ לבקל
 תותשר יליעפמ לש
 תורדגה וא ,תוירלולס
 האר .יתוריש יקפסמ

.27 דומע

 תעדוה תכירע .3 םישרת
.הנומת

 תועדוה רועב תויורשפא
 ,dneS :הנומתה
tneipicer ddA, tresnI,
erutcip evomeR,
 eteleD,   egasseM
sliated וtixE.
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 וא ,תירלולסה תשרה ליעפמ ידי לע תכמתנ איה א קר וז היצקנופב שמתשהל לכות :הרעה  
 ראוד וא הידמיטלומ תועדוה תויצקנופ לש תומיאת ע ינקתה קר .תורישה קפס ידי לע
.הידמיטלומ תועדוה גיצהלו לבקל ולכוי ינורטקלא

הידמיטלומ תועדוהל תושורד תורדגה
 תלבק' האר .תורישה קפסמ וא תירלולסה תשרה ליעפממ המכח העדוהכ תורדגהה תא לבקל לכות
.27 דומעב 'תומכח תועדוה
 קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל הנפ ,יונמכ הילא תופרטצהלו ינותנ יתוריש תונימז לע עדימל
.תורישה
 תדוקנ רובע תורדגהה תא עבק כ רחאו ,sgnitteS← sgnittes noitcennoC← stniop sseccA רחב .1

:הידמיטלומ תועדוהל השיג
eman noitcennoC )תועמשמ ול שיש ש רוביחל עבק  )רוביח ש.
reraeb ataD )ינותנ רוביח גוס רחב  )ינותנ ורע: atad MSG, MSG deeps hgiH וא SRPG.
sserdda PI yawetaG )תבותכ PI דומעה ילושב המגוד האר( תבותכה תא שקה  )האובמל(.
egapemoH )הידמיטלומה תועדוה דקומ תבותכ תא שקה  )תיב ד.
 רובע ופלט רפסמ( rebmun pu-laiD :אלמ ,MSG deeps hgiH וא atad MSG תרחב א •

.)ינותנה תחיש
.)תורישה קפס ידי לע ל תינש שה( eman tniop sseccA :אלמ ,SRPG תרחב א •
.92 דומעב )רוביח תורדגה( 'sgnittes noitcennoC' ג האר ,ינוש ינותנ ירוביח לע סונ עדימל

derreferP תא חתפ .gnigasseM← snoitpO← sgnitteS← egassem aidemitluM רחב .2  
noitcennoc )דעומה רוביחכ שומישל תרציש השיגה תדוקנ תא רחב כ רחאו )דעומ רוביח.
.28 דומעב 'הידמיטלומ תועדוהל תורדגה' ג האר

הידמיטלומ תועדוה תריצי
 תידי לע חל כ רחאו ,egassem weN← egassem aidemitluM :etaerC רחב gnigasseM ושייב .1

.יוגיהה
 וא( ופלטה רפסמ תא בותכ וא ,stcatnoC הירפסהמ )י(עמנה תא רוחבל ידכ יוגיהה תידי לע חל .2

 זזה .ינעמנה תומש תדרפהל );( קיספ הדוקנ יסוהל שי oT: הדשב עמנה לש )ראודה תבותכ תא
.אבה הדשל רובעל ידכ הטמ יוגיהה תידי תא

 תומש :המגוד  
 וגכ ,ימוחת
moc.aikon.www, 
 תובותכל וגרתל ינתינ
PI, 591.421.001.291 ומכ.

 תועדוה רועב תויורשפא
,dneS :הידמיטלומה
 tneipicer ddA, tresnI, 
egassem weiverP, 
stcejbO,evomeR, 
eteleD,
sliated egasseM, 
snoitpo gnidneS וtixE.

����������������������������� ������������������



gnigasse
M )תועדוה(

86.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

 .הצרתש רדס לכב הידמיטלומה תעדוה לש ינושה יטקייבואה תא יסוהל לכות .3

.egami weN וא snoitpO← tresnI← egamI רחב ,הנומת תפסוהל •
 שמתשהל יוצר ,רשפא א ,ראוד תבותכל הידמיטלומ תעדוה חלוש התא רשאכ !פיט   

 לדוג( snoitpO← snoitpo gnidneS← ezis egamI רחב ,)תשרב יולת( הלודג הנומתב
egraL ←)הנומת  שמתשה ,רחא ופלטל הידמיטלומ תעדוה חלוש התאשכ .)הלודג(      
.)הנטק( llamS  לדחמה תרירב לדוגב

 לילצ( pilc dnuos weN וא )לילצ( snoitpO← tresnI←  pilc dnuoS  רחב ,לילצ תפסוהל •
 .86 דומעב 4 ישרת האר .טווינה לגרסב  למסה גצוי לילצ תפסוה רחאל .)שדח

.הטמ יוגיהה תידי תא זזה ,טסקט תביתכל •
 .יטירפ תמישר חתפית ,)תינבת( etalpmeT וא   tresnI← egamI←,pilc dnuoS רחבת א •

.tceleS חלו יסוהל נוצרבש טירפה דע דפד
tresnI←egami weN רחבת א •  חל .השדח הנומת לצל לכותו aremaC ושייה חתפיי , 

eteleD )המוקמב תרחא הנומת וליצלו הנומתה תקיחמל )הקיחמ.
.שדח לילצ טילקהל לכותו redroceR ושייה חתפיי , tresnI←pilc dnuos weN רחבת א •

.העדוהל סוותי הלש קתועו ,יטמוטוא פואב ורמשיי שדחה לילצה וא וליצה

.דבלב דחא לילצו דחא וליצ ליכהל הלוכי הידמיטלומ תעדוה :הרעה  

. חל וא ,snoitpO← dneS רחב העדוהה תחילשל .4

הידמיטלומ תעדוה לש המידקמ הגוצת
.)העדוה לש המידקמ הגוצת( snoitpO← egassem weiverP רחב ,הידמיטלומה תעדוה הארית דציכ תוארל ידכ

הידמיטלומ תעדוהמ טקייבוא תקיחמ
  חל .pilc dnuoS ואsnoitpO←evomeR←  egamI רחב ,הידמיטלומ טקייבוא תקיחמל
.טסקט תקיחמל

םינוש הידמ יטקייבוא םע הדובע
    רחבו הידמיטלומה תעדוה תא חתפ ,הידמיטלומ תעדוהב וללכנש ינושה הידמה יטקייבוא לכ תגצהל
snoitpO← stcejbO )ולחה תחיתפל )יטקייבוא stcejbO.

 תעדוה תריצי .4 םישרת
.הידמיטלומ

 יטקייבוא ןולח .5 םישרת
.הידמיטלומ
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 ולחב תויורשפא

stcejbO: nepO, tresnI, 
 tsrif egami ecalP  /
tsrif txet ecalP, evomeR 
.tixEו

 ראודה רועב תויורשפא

    ,dneS :ינורטקלאה
tneipicer ddA, tresnI, 
stnemhcattA, eteleD, 
sliated egasseM, 
snoitpo gnidneS וtixE.

 נוצרב א !פיט  
 ירחא יצבק רצל
 ילילצ ,ימוליצ ניאש(
 תא חתפ ,)תורעה וא
 תא רחבו יאתמה ושייה
←dneS  תורשפאה
 liam-e aiV 
.)הנימז איה א(

 טקייבוא חותפל וא יטקייבוא קוחמל ,ינושה יטקייבואה רדס תא תונשל לכות stcejbO ולחב
.יאתמה ושייב יוסמ
.הלש יצבקה ילדוג לשו ינוש יטקייבוא לש המישר תאבומ 86 דומעבש 5 ישרתב

-E) ינורטקלא ראוד liam )
ינורטקלא ראודל תושורד תורדגה
:ילע ,ראוד תונפהל וא תונעל ,רזחאל ,לבקל ,חולשל לכות רטב
.92 דומעב )רוביח תורדגה( 'sgnittes noitcennoC האר .הכלהכ )tnioP sseccA tenretnI )PAIה תא רידגהל •
.48 דומעב 'ינורטקלא ראודל תורדגה' האר .לש ראודה תורדגה תא הרושכ יזהל •

 ראודה תביתו טנרטניאה יתוריש קפס ידי לע ל ונתינש תוארוהה יפ לע לעפ :הרעה  
.לש תקחורמה

ראוד תועדוה לש החילשו הביתכ
egassem weN← liam-E :etaerC  רחב .1 .חתפיי רועה . 
 ראודה תבותכ תא שקה וא( stcatnoC הירפסהמ )י(עמנה תא רוחבל ידכ יוגיהה תידי לע חל .2

 קתוע חולשל נוצרב א .עמנ לכ תדרפהל );( קיספ הדוקנ יסוהל שי  .)oT: הדשב עמנה לש
 יוגיהה תידי תא זזה .)העידיל קתוע( cC: הדשב ותבותכ תא שקה ,והשימל ראודה תעדוה לש
.אבה הדשל רובעל ידכ הטמ

 ←snoitpO← tresnI רחב ,ראודה תעדוהל רוצמ בוק יסוהל נוצרב א .העדוהה תא בותכ .3
egamI← pilc dnuoS, וא etoN )הרעה(. רחב etalpmeT )שארמ בותכ טסקט תפסוהל )תינבת 
.ראודה תעדוהל

. חל וא ,snoitpO←  dneS רחב העדוהה תחילשל .4

 ופלטהש מזב שבתשמ והשמ א .תחילש ינפל xobtuO הייקיתל תורבעומ ראוד תועדוה :הרעה  
.)הלשכנ החילש( deliaF בצמב xobtuO הייקיתב ראשית העדוהה ,ראודה תעדוה תא חלוש

הרסהו הפסוה - םיצבק ףוריצ תגוצת
 ראוד תעדוהב )יפרוצמ יצבק( snoitpO← stnemhcattA רחב ,ראוד תעדוהל רוצמ בוק תפסוהל
.יפרוצמ יצבק קוחמלו גיצהל ,יסוהל לכות ובו ,חתפיי stnemhcattA ולחה .החתפ

����������������������������� ������������������



gnigasse
M )תועדוה(

07.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

snoitpO← tresnI← egamI,  dnuoS רחב ,ראוד תעדוהל בוק תפסוהל •  pilcוא etoN. חתפית 
 ייצל ידכ טווינה לגרסב גצוי  למסה .KO חלו שקובמה טירפה דע דפד .יטירפ תמישר
.רוצמ בוק הליכמ ראודה תעדוהש

.snoitpO← evomeR רחבו בוקה דע דפד רוצמ בוק תקיחמל •

 xobnI )תועדוה תלבק – )סנכנ ראוד
 תאיצי רד ,הידמיטלומ תוריש רד וא הרצק העדוה תועצמאב לבקל תינ ינותנו תועדוה
 למסה ,xobnI הייקיתב וארקנ רטש תועדוה תומייקשכ .htooteulB רוביח רד וא ודאהרפניאה
. ל הנתשי

:עיפוהל ייושעש ילמסהמ המכ להל .העדוהה גוס תא ינייצמ העדוהה ילמס xobnI הייקיתב

 ,הארקנ רטש המכח העדוה רובע –  ו הארקנ רטש הרצק העדוה רובע – 

,הארקנ רטש הידמיטלומ תעדוה רובע – 

,הארקנ רטש PAW תוריש תעדוה רובע – 

,ודאהרפניאה תאיצי רד ולבקתהש ינותנ רובע – 

ו htooteulB רד ולבקתהש ינותנ רובע – 

.רכומ אל העדוה גוס רובע – 

xobnI-ב תועדוה תגצה
 הלעמ עונל ידכ יוגיהה תידיב שמתשה .יוגיהה תידי לע חלו העדוהה דע דפד ,העדוה תחיתפל •

 האבה וא תמדוקה העדוהל רובעל ידכ הנימי וא הלאמש יוגיהה תידי תא זזה .העדוהב הטמו
.הייקיתב

םינוש תועדוה יגיצמב תויורשפא
:הגצהל תחתפש העדוהה גוסב תויולת תונימזה תויורשפאה

 הייקיתב תויורשפא
xobnI: nepO,        
egassem etaerC, eteleD, 
sliated egasseM,  evoM
redlof ot, kramnU/kraM 
.tixEו
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• erutcip evaS )ב הנומתה תא תרמוש  )הנומת תרימש  segamI← .sgsm erutciP . 
• ylpeR )הנעמ( – הדשל חלושה תבותכ תא הקיתעמ :oT. רחב ylpeR←  lla oT)קיתעהל ידכ )לוכל 

.השדחה העדוהל cC:ה ינעמנ לשו חלושה לש היתובותכ תא
• drawroF )רועל העדוהה תלוכת תא הקיתעמ  )הרבעה.

• llaC )שקמה לע הציחל ידי לע גייח  )גויח .

• egami weiV )הנומתה תא רומשלו גיצהל תרשפאמ  )הנומת תגצה.

•  pilc dnuos yalP )העדוהבש לילצה תא עימשהל תרשפאמ  )לילצ תעמשה.

•  stcejbO– הידמיטלומ תעדוהבש ינושה הידמיטלומה יטקייבוא לש המישר הגיצמ.

•  stnemhcattA )ראוד תועדוהל וריצכ וחלשנש יצבק תמישר הגיצמ  )יפרוצמ יצבק.

•  sliated egasseM )העדוה יבגל טרופמ עדימ הגיצמ  )העדוה יטרפ.

• redlof ot evoM  / redlof ot ypoC )וא ריבעהל תרשפאמ  )הייקיתל הרבעה / הייקיתל הקתעה 
 יטירפ תרבעה' האר .תרציש תורחא תויקיתל וא xobnI ל ,sredloF yMל )תו(העדוה קיתעהל
.21 דומעב 'הייקיתל

•  stcatnoC ot ddA )ושייל הפסוה stcatnoC(  הייקיתה לא קיתעהל תרשפאמ  stcatnoC רפסמ תא 
 וא ,שדח רשק שיא סיטרכ רוציל נוצרב א רחב .העדוהה חלוש לש ראודה תבותכ תא וא ופלטה
.ייק רשק שיא לש סיטרכל עדימה תא יסוהל

•  dniF )שופיחה רחאל .העדוהב טנרטניא תובותכו ראוד תובותכ ,ופלט ירפסמ תשפחמ  )שופיח 
 ינותנה תא רומשל וא ,ואצמנש ראודה תבותכל וא ופלטה רפסמל העדוה חולשל וא גייחל לכות
.PAW תיינמיסכ וא stcatnoC ב

xobnI-ב הידמיטלומ תועדוה תגצה
.די לע גצומה , למסה יפל הידמיטלומ תועדוה תוהזל לכות

 מז ותואב לכות .יוגיהה תידי לע חלו היוצרה העדוהה דע דפד הידמיטלומ תעדוה תחיתפל •
.לילצ עומשלו העדוה אורקל ,הנומת גיצהל

 .עמשה תמצוע תא שילחהל וא ריבגהל ידכ הנימי וא הלאמש יוגיהה תידי תא חל ,לילצ עמשומ א

.)קספה( potS חל ,לילצה תא קיתשהל נוצרב א
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תועדוהב הידמיטלומ יטקייבוא
 העדוהה תא חתפ ,יהשלכ הידמיטלומ תעדוהב וללכנ הידמ יטקייבוא לש יגוס וליא תוארל ידכ •

 .הידמיטלומה תעדוהב וללכנש יצבק תוארל לכות stcejbO ולחב .snoitpO← stcejbO רחבו
 ,המגודל( ודאהרפניאה תאיצי רד ותוא חולשל וא ,ופלטב בוקה תא רומשל רוחבל לכות
.)רחא קתהל

.יוגיהה תידי לע חלו שקובמה בוקה דע דפד בוק תחיתפל •

 תרחא הרוצב קיזהל וא ,בשחמ יסוריו ליכהל ילולע הידמיטלומ תועדוה יטקייבוא :בושח 
 האר סונ עדימל .חלושה תונימאב ניא א רוצמ בוק א חתפת לא .בשחמל וא ופלטל
'tnemeganam etacifitreC83 דומעב )תודועת לוהינ( ׳.

הידמיטלומ תעדוהב םילילצ
 יעמשומ ילילצ .טווינה לגרסב  ווחמה ידי לע יניוצמ הידמיטלומ תעדוהב ילילצ יטקייבוא
 תמצוע תא תונשל לכות .ותעמשה להמב potS חל לילצה תקספהל .לוקמרה רד לדחמ תרירבכ

.הנימי וא הלאמש יוגיהה תידי תזזה ידי לע עמשה

  רחב ,הרצענ לילצה תעמשהש רחאלו וגצוה יטקייבואה לכש רחאל לילצ בוש עימשהל נוצרב א •
pilc dnuos yalP← snoitpO)לילצ תעמשה(.

תומכח תועדוה תלבק
 ג תונוכמ( ינותנ תוליכמש תורצק תועדוה ,תומכח תועדוה לש יבר יגוס לבקל לוכי ופלטה
 המכחה העדוהה דע דפד ,xobnI הייקיתה תא חתפ הלבקתהש המכח העדוה תחיתפל .)ATO תועדוה
.יוגיהה תידי לע חלו )  (

• egassem erutciP  הייקיתב הנומתה תרימשל .sgsm erutciP ושייבש segamI שומיש רובע 
.snoitpO← erutcip evaS רחב ,ידיתע

• drac ssenisuB )רחב ,רשקה שיא לע עדימ תרימשל  )רוקיב סיטרכ snoitpO←  ssenisub evaS
 drac )רוקיב סיטרכ תרימש( ←  wen etaerC )שדח תריצי(.

.ורמשיי אל ה ילילצ וא תודועת יצבוק רוקיב סיטרכל יפרוצמ א :הרעה  
• enot gnigniR )ושייב לוצלצה תרימשל  )לוצלצ resopmoC רחב snoitpO← evaS.

 ולחב תויורשפא
stcejbO: nepO, evaS, 
dneS וtixE.

 לכות :המגוד  
 draCv בוק חותפל
 לע עדימה תא רומשלו
 ות לא רשקה שיא
.stcatnoC ושייה

 תלביק א !פיט  
 תפרוצמש draCv בוק
 הנומתה ,הנומת וילא
 stcatnoC ושייב רמשית
.כ ג
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• ogol rotarepO )רחב וגולה תרימשל  )ליעפמ וגול snoitpO← evaS. בצמב ליעפמה וגול גצוי כ 
 .תשרה ליעפמ יוהיז וקמב ,הנתמה

• yrtne radnelaC )ושייב הנמזהה תרימשל )מוי תמושר radnelaC רחב snoitpO←  ot evaS   
radnelaC )מויב הרימש(.

• egassem PAW )תעדוה PAW(  רחב ,היינמיסה תרימשל snoitpO←skramkoob ot evaS  . 
.secivres PAW בש skramkooB המישרל סוותת היינמיסה

 snoitpO← lla evaS רחב ,PAW תוינמיסו PAWל השיג תודוקנ תורדגה הליכמ העדוהה א 
 תגצהל )יטרפ תגצה( snoitpO← sliated weiV רחב ,יפוליחל .ינותנה תרימשל )לוכה תרימש(
 הרדגה רחב ,ינותנה לכ תא רומשל הצור ניא א .דרפנב השיגה תדוקנ עדימו היינמיסה עדימ
snoitpO←  ot evaS רחב וא snoitpO← sgnitteS ot evaS רחבו יטרפה תא חתפ ,היינמיס וא
skramkoob גצומש המל אתהב.

• noitacifiton liam-E )ראודה תביתב תומייק תושדח ראוד תועדוה המכ תנייצמ  )ראוד תארתה 
 אשונ וגכ ,רתוי טרופמ עדימ גיצהל היושע )noitacifiton dednetxe( תבחרומ הארתה .תקחורמה
)tcejbus(, חלוש )rednes(,  stnemhcatta)ב"ויכו )יפרוצמ יצבק.

 ,קחורמ ורכנסל יליפורפ תורדגה ,ילוק את רפסמ ,תורצק תועדוהל תוריש רפסמ לבקל לכות •
 תודוקנל רוביח טפירקס תורדגה ,ראוד וא הידמיטלומ תועדוה רובע PAWל השיג תודוקנ תורדגה
.ראוד תורדגה וא השיג

snoitpO←.ttes SMS ot evaS רחב ,תורדגהה תרימשל   , liam ecioV ot evaS, sgnittes ot evaS, 
sgnitteS ot evaS וא .ttes liam-e ot evaS.

PAW יתוריש תועדוה
 יתוריש תועדוה .PAW יתוריש לש יקפסמ )הפיחדב תועיגמש( PAW יתוריש תועדוה ימזהל לכות
 PAW תוריש לש תבותכ וא טסקט תעדוה ליכהל תויושעו ,תושדח ירוציק ,לשמל ,ה PAW. לע עדימל 
.PAWה יתוריש קפסל הנפ ,יונמכ תופרטצהו תונימז
 ,PAW תוריש תבותכ וא ,ופלטב רומשלו דירוהל לכותש יצבק לולכל תויושע PAW יתוריש תועדוה
.תלביקש תושדח ראוד תועדוה לש הדרוהל וא תושדח תורתוכל רושיק המגודל ומכ
 השדח PAW תוריש תעדוהש עפ לכב תמייק PAW תוריש תעדוה כדעל ילוכי יתוריש יקפס
 יתוריש תועדוה לש פקותשכ .תרחא הייקיתל תוא תרבעה א וליפא תועדוה כדעל תינ .תלבקתמ

.יטמוטוא פואב xobnI הייקיתהמ תוקחמנ ה ,גפ

 תונשל ידכ !פיט  
 תורדגה תא רחא דעומב
 תדוקנ לש לדחמה תרירב
 תועדוה רובע השיגה
PAW הידמיטלומ וא, 
secivres PAW רחב  ←
snoitpO← sgnitteS←
tniop ssecca tluafeD,  
gnigasseMרחב וא   ←
snoitpO← sgnitteS←
egassem aidemitluM← 
noitcennoc derreferP.

 תעדוה תגצהב תויורשפא
  :PAW תוריש
egassem daolnwoD,         
redlof ot evoM, 
sliated egasseM וtixE.
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xobnI-ב PAW יתוריש תועדוה תגצה
.יוגיהה תידי לע חל )  ( PAW  תוריש תעדוה דע דפד ,xobnI הייקיתב .1

 העדוהה .)העדוה תדרוה( egassem daolnwoD חל ,תורישה לש הגצהל וא הדרוהל .2
egassem gnidaolnwoD )רוצה תדימב ינותנ רוביח רוציל ליחתי ופלטה .גצות )העדוה דירומ.

.xobnI הייקיתל הרזחל kcaB חל .3

PAW-ה ןפדפדב PAW יתוריש תועדוה תגצה
 תשרהמ דירוהל ידכ )תוריש תועדוה תאירק( snoitpO←.sgsm ecivres daeR רחב ,דפדמ התאשכ
.תושדח PAW  יתוריש תועדוהב תופצלו

  yM  sredlof )ילש תויקיתה(
 תויקית תומש תונשל ,תושדח תויקית רוציל ,תויקיתב יתועדוה תא רדסל לכות sredlof yM ושייב
 האר סונ עדימל .redlof emaneR וא snoitpO← redlof ot evoM, redlof weN רחב .תויקית קוחמלו
.21 דומעב 'הייקיתל יטירפ תרבעה'

)תוינבת( setalpmeT הייקיתה
 יתעל חלוש התאש תועדוה לש שדחמ הביתכ וסחל ידכ טסקט תוינבתב שמתשהל לכות •

.)השדח תינבת(snoitpO←  etalpmet weN רחב השדח תינבת תריציל .תופוכת

  M xoblia )ראוד תבית(
לש תקחורמה ראודה תביתל רבחתהל לכות ,וז הייקית חתופ התאשכ

וא ,תועדוהה תא וא ינורטקלאה ראודה תרתוכ תא רזחאל ידכ •

.תועדוהה וא ראודה תרתוכב ווקמ אל בצמב תופצל ידכ •

 gnigasseM ושייה לש ישארה ולחב xobliaM וא  ←segassem weN← liam-E :etaerC רחבת א
 'ינורטקלא ראודל תושרדנ תורדגה' האר .תאז תושעל שקבתת לש ראודה ובשח תא תרדגה רטב
.96 דומעב

 :sredlof yMב תויורשפא
nepO, egassem weN, 
eteleD,               
sliated egasseM,    
redlof ot evoM,         
redlof weN, emaneR     
.tixEו
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 ולחב xobliaM תא יטמוטוא פואב ילחי הרובע עבקתש שה ,השדח ראוד תבית רצוי התאשכ
.)שש דע( ראוד תובית המכ חותפל לכות .gnigasseM ושייה לש ישארה
 ראודה תועדוה תא ווקמ אל בצמב גיצהל נוצרב א רוחבל לכות ,ראודה תבית תא חתופ התאשכ
 .ראודה תרשל רבחתהל נוצרב א וא ,תרזחא רבכש ראודה תועדוה תורתוכ תאו

ראודה תבית תחיתפ
ot tcennoC :האבה הלאשה גצות יוגיהה תידי לע חולו לש ראודה תביתל דפדמ התאשכ •  

?xobliam )רחב .)?ראודה תביתל רבחתהל אה  seY רחב וא ,ראודה תביתל רבחתהל ידכ  oN ידכ 
.ורזחוא רבכש ראוד תועדוה ווקמ אל בצמב גיצהל

.)תורבחתה( snoitpO←  tcennoC תריחב ידי לע איה רוביחה תא ליחתהל תפסונ רד •

ןווקמ בצמב ראוד תועדוה תגצה
 רוביח רד וא ,ינותנ תחיש רד תקחורמ ראוד תביתל תופיצרב רבוחמ התא ,ווקמ בצמב התאשכ
 תונמ ינותנ' כו 03 דומעב 'MSG ינותנ תוחיש' ,9 דומעב 'ינותנ רוביח ינווחמ' ג האר .תונמ ינותנ
)SRPG – ecivreS oidaR tekcaP lareneG(' 03 דומעב.

 יטמוטוא פואב הנכדועת אל ראודה תועדוה ,3POP לוקוטורפב שמתשמ התא א :הרעה  
 בוש רבחתהל כ רחאו קתנתהל ילע רתויב תושדחה ראודה תועדוה תגצהל .ווקמ בצמב
 תקחורמה ראודה תביתל רוביחהש כתיי 3POP לוקוטורפב שמתשמ התא א .ראודה תביתל

.קחורמה תרשה ידי לע יוסמ מז קרפ רחאל רגסיי

ןווקמ אל בצמב ראוד תועדוה תגצה
 הז בצמ .תקחורמה ראודה תביתל רבוחמ וניא ופלטה ,ווקמ אל בצמב ראוד תועדוה גיצמ התאשכ
.03 דומע האר סונ עדימל .רוביח תויולעב וסחל ל עייסמ

 יעסה האר( ראודה תביתמ ראוד תועדוה הליחת רזחאל ילע ,ווקמ אל בצמב ראוד תועדוה תגצהל
 תחיש קותינל )קותינ( snoitpO← tcennocsiD רחב ,ופלטל ראודה תועדוה רוזחא רחאל .)אבה
.ינותנה

 תינכותה !פיט  
draziw sgnitteS )שא 
CP  ב הלולכה ,)תורדגהה
0567 aikoN rof etiuS, 
 רידגהל ל עייסל היושע
 תוביתו השיג תודוקנ
 קיתעהל ג לכות .ראוד
 תומייק תורדגה
 ,ופלטל בשחמהמ(
 רוטילקתב ייע .)המגודל

.ופלטה תזיראב רוצמה

 תורתוכ תגצהב תויורשפא
              ,nepO :ראוד
egassem weN, 

tcennoC / tcennocsiD, 
eveirteR, eteleD, 
sliated egasseM, 
redlof egnahC      
 התאשכ קר תגצומ(
 ,ypoC ,)רבוחמ
kramnU/kraM  וtixE.
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 .ורזחואש ראודה תועדוה תא וא/ו ראודה תועדוה תורתוכ תא ווקמ אל בצמב אורקל ישמהל לכות
 לכות .ראוד תועדוה ריבעהלו ורזחואש ראודה תועדוהל תונעל ,תושדח ראוד תועדוה בותכל לכות
 xobliaM תא חתופ התאשכ .ראודה תביתל רבחתתש האבה עפב הנחלשית ראודה תועדוהש עובק
 הלאשה גצותשכ oN רחב ,ראודה תועדוה תא ווקמ אל בצמב אורקלו גיצהל הצורו האבה עפב
?xobliam ot tcennoC.

ראודה תביתמ ראוד תועדוה רוזחא
.ראודה תביתל רוביח רוציל ידכ snoitpO← tcennoC רחב ווקמ אל בצמב התא א •
 תידי תזזה ידי לע המישרב הטמו הלעמ עונל לכות .xobnIל המוד תקחורמה ראודה תבית ולח
:ינורטקלאה ראודה בצמ תא יגיצמ יאבה ילמסה .יוגיהה

 לא ראודה תביתמ לבקתה אל כותה ,)ווקמאל וא ווקמ בצמב( השדח ראוד תעדוה תרתוכ   
.)הצוחה עיבצמ למסב חה( ופלטה

.)המינפ עיבצמ חה( ראודה תביתמ לבקתה הנכות רשא ,השדח ראוד תעדוה   

.הארקנש ראוד תעדוה רובע   

.ופלטהמ קחמנ העדוהה כות רשאו וארקנש ראוד תועדוה תורתוכ רובע   

. ←)רוזחא( snoitpO← eveirteR רחב ,ראוד תביתל ליעפ רוביח ייקשכ .1
•  weN )ופלטל תושדחה ראודה תועדוה לכ רוזחאל – )תושדח.

• detceleS )תודוקפב רחב .ונמוסש ראודה תועדוה רוזחאל  )תורחבנ kramnU/kraM← 
kramnU/kraM יטירפ המכ לש הריחבה פוא יבגל עדימל .וז רחא וזב תועדוה רוחבל ידכ 
.21 דומע האר תחא תבב

• llA )ראודה תביתמ תועדוהה לכ רוזחאל  )לוכה.
.lecnaC חל רוזחאה תא קיספהל ידכ 

 ←snoitpO  רחב .ווקמ בצמב גיצהל ישמהל לכות ,ראודה תועדוה תא תרזחאש רחאל .2
tcennocsiD ווקמ אל בצמב ראודה תועדוה תא גיצהלו רוביחה תא רוגסל ידכ.

 תעדוה תגצהב תויורשפא
 ,ylpeR, drawroF :ראוד
eteleD, stnemhcattA, 
sliated egasseM,    
redlof ot evoM,         
stcatnoC ot ddA, dniF 
.tixEו

   

  תועדוה תגצה .6 םישרת
.ינורטקלא ראוד
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תרחא הייקיתל ראוד תועדוה תקתעה
 ←snoitpO  רחב sredlof yM תחתש הייקית לא ראודה תביתמ ראוד תעדוה קיתעהל נוצרב א
ypoC. חלו המישרהמ הייקית רחב KO.

ינורטקלא ראוד תועדוה תחיתפ
 נוצרבש ראודה תעדוה דע דפד ,ווקמ אל בצמב וא ווקמ בצמב ראוד תועדוה גיצמ התאשכ •

 למסבש חה( הרזחוא אל ראודה תעדוה א .התוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו גיצהל
 תביתמ וז העדוה רזחאל נוצרב א לאשית ,nepO רחובו ווקמ אל בצמב התאו )הצוחה עיבצמ
 ←snoitpO רחב .ראודה תעדוה רוזחא רחאל חותפ ראשיי ינותנה רוביחש כל בל יש .ראודה
 tcennocsiD ינותנה תחיש קותינל.

ראוד תביתמ תוקתנתה
רוביח תא וא ינותנה תחיש תא קתנל ידכ snoitpO← tcennocsiD רחב ,ווקמ בצמב התאשכ
.9 דומעב 'ינותנ רוביח ינווחמ' ג האר .תקחורמה ראודה תביתל SRPG ה

 ראוד תועדוהל ופרוצש םיצבק תגצה
 ולחה תחיתפל snoitpO← stnemhcattA  רחבו  רוצמ בוק ווחמ גצומ הדילש ,העדוה חתפ •

stnemhcattA. יצבק חולשל ג לכות .יפרוצמ יצבק רומשל וא חותפל ,רזחאל לכות הז ולחב 
.htooteulB רד וא ופלטה לש ודאהרפניאה תאיצי רד יפרוצמ

 וא ופלטל תרחא הרוצב קיזהל וא ,בשחמ יסוריו ליכהל ילולע יפרוצמ יצבק :בושח  
'etacifitreC  האר סונ עדימל .חלושה תונימאב ניא א רוצמ בוק א חתפת לא .בשחמל
 tnemeganam )83 דומעב ')תודועת לוהינ.

 וסחל ידכ !פיט  
 קוחמל לכות ,ורכיזב
 יפרוצמ יצבק
 ראודה תועדוהמ
 ראודה תרשב ריאשהלו
     רחב .ינורטקלאה
snoitpO← eteleD 
.stnemhcattA ולחב
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ןופלטל םיפרוצמ םיצבק רוזחא
 רוצמה בוקה רוזחאל .ופלטל רזחוא אל בוקה עמועמ ווחמ גצומ רוצמה בוקה דיל א •

.snoitpO← eveirteR רחבו וילא דע דפד

 תא רזחאל א עובקל לכות PAMI 4 לוקוטורפב תשמתשמ לש ראודה תבית א :הרעה  
 3POP לוקוטורפב .יפרוצמ יצבקו תועדוה וא דבלב תועדוה ,דבלב תועדוהה תורתוכ
   האר סונ עדימל .יפרוצמ יצבקו תועדוה וא דבלב תועדוה תורתוכ ה תויורשפאה

.48 דומע

ףרוצמ ץבוק תחיתפ
 .ותוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו והשלכ רוצמ בוק דע דפדstnemhcattA  ולחב .1

.יאתמה ושייב חתפייו תרשהמ תורישי רזחואי רוצמה בוקה ,ווקמ בצמב התא א •
 רחבת א .ופלטל רוצמה בוקה תא רזחאל נוצרב א לאשית ,ווקמ אל בצמב התא א •

 seY ראודה תביתל רוביח לעפוי.
.ראודה גיצמל הרזחל kcaB רחב .2

דרפנב םיפרוצמ םיצבק תרימש
 ושייב רמשיי רוצמה בוקה .stnemhcattA ולחב snoitpO← evaS רחב רוצמ בוק תרימשל
 ושייב רומשל תינ ).TXT( טסקט יצבוקו redroceR ושייב רומשל תינ ילילצ ,המגודל .יאתמה

setoN.

 ראוד תועדוה תקיחמ
       רחב כ של .תקחורמה ראודה תביתב התוא ריאשהל א ופלטהמ ראוד תעדוה קוחמל •

snoitpO← eteleD← ylno enohP )וא ,)דבלב ופלט

 ,כ .תקחורמה ראודה תביתבש תועדוהה תורתוכ לש יאר תנומת גיצמ ופלטה :הרעה  
 העדוההש דע תראשנ הלש תרתוכה ,ופלטהמ העדוהה כות תא קחומ התאש תורמל
 תנומת תא תנכדעמ השדחה תורשקתההו תקחורמה ראודה תביתמ תקחמנ המצע
ראודה תביתבש תועדוהה

  ←snoitpO← eteleD רחב כ של .תקחורמה ראודה תביתמו ופלטהמ ראוד תעדוה קוחמל •
 revres dna enohP )תרשו ופלט(.

 ולחב תויורשפא
stnemhcattA: nepO, 
eveirteR, evaS, dneS, 
eteleD וtixE.

 תוינבת !פיט   
 תוכמתנה תונומתה
 .55 דומעב תוטרופמ
 לש המישר תלבקל
 תורחא יצבק תוינבת
 ופלטה ידי לע תוכמתנה
 ,aikoN 0567 גדמ
ל רבחתה
moc.aikon.www ייעו 
tcudorp ( רצומה עדימב
noitamrofni(.
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 אבה רוביחב .ופלטהמ הליחת קחמית ראודה תעדוה ,ווקמ אל בצמב התא א :הרעה  
.תקחורמה ראודה תביתמ יטמוטוא פואב קחמית העדוהה תקחורמה ראודה תביתל

 רחאל קר הנקחמית הקיחמל ונמוסש תועדוה ,3POP לוקוטורפב שמתשמ התא א 
.תקחורמה ראודה תביתל רוביחה תא רוגסתש

ןווקמ אל בצמב ראוד תועדוה לש הקיחמ לוטיב
 רוביחב הקיחמל הנמוסש ראוד תעדוה דע דפד ,תרשהמו ופלטהמ ראוד תעדוה לש הקיחמ לוטיבל
.)הקיחמ לוטיב( snoitpO← etelednU רחבו ) ( אבה

   xobtuO )אצוי ראוד(
.החילשל תוניתממש תועדוה לש תינמז הרימשל תשמשמ xobtuO הייקיתה

xobtuO-ב תועדוהה בצמ
•  gnidneS )תחלשנ העדוההו רצונ רוביח  )תחלשנ.

• deueuQ )רותב(  /gnitiaW )הייקיתב תועדוה לש ימוד יגוס ינש ימייק א ,המגודל  )הניתממ 
xobtuO, חלשית הנושארהש דע יתמת המ תחאה.

• )emit( ta dneseR )העדוהה תא חולשל הסני ופלטה .הלשכנ החילשה  )]העשב[ תרזוח החילש 
.בוש העדוהה תא דימ חולשל נוצרב א dneS חל .יוסמ מז קרפ רחאל בוש

• derrefeD )הייקיתב השכ 'הנתמה' בצמל יכמסמ ריבעהל לכות  )היוחד xobtuO. דע דפד 
.)החילש תייחד( snoitpO← gnidnes refeD רחבו תחלשנש העדוה

•  deliaF )א .הלשכנ החילשה .רבע החילש תונויסינ לש ילמיסקמה רפסמה  )הלשכנ החילש 
 )החילש תורדגה( sgnittes gnidneS הש קודבו העדוהה תא חתפ הרצק העדוה חולשל תיסינ
.תונוכנ

MIS סיטרכב תועדוה תגצה
.ופלטבש הייקיתל תוא קיתעהל ילעMIS  תועדוה גיצהל לכות רטב

 תועדוה :המגוד  
 ,xobtuO הייקיתל ורבעוי
 ופלטה רשאכ ,המגודל
 רוזאל וחמ אצמנ
 הטילק וב תמייקש
 מזתל ג לכות .תירלולס
 כ ,ראוד תועדוה
 האבה עפב הנחלשיתש
 תביתל רבחתמ התאש
.תקחורמה ראודה
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.)MIS תועדוה( snoitpO← segassem MIS רחב gnigasseM ושייה לש ישארה ולחב .1
.תועדוה ומיסל )לוכה ומיס( lla kraM וא snoitpO← kramnU/kraM← kraM רחב .2

.תויקית תמישר חתפית .snoitpO← ypoC רחב .3
.תועדוהה תא גיצהל ידכ הייקיתל רובע .KO חלו הייקית רחב .4

  lleC  tsacdaorb תשר תוריש - )את רודיש(  
 העונתה בצמ וא ריוואה גזמ בצמ וגכ ,לש תורישה קפסמ ינוש יאשונב תועדוה לבקל לכות
 ולחב .לש תורישה קפסל הנפ יאשונה ירפסמ לשו ינימזה יאשונה לש המישר תלבקל .יכרדב
:תוארל לכות ושייה לש ישארה

.תומושר אל תושדח תועדוה רובע   ו תומושר תושדח תועדוה רובע   :אשונה בצמ תא •

 תועדוה לש העגהה ע .בקעמ שמהל )  ( מוס אוה או אשונה ש תא ,אשונה רפסמ תא •
.הארתה לבקתת ,בקעמ שמהל מוסש אשונל תוכיישה

 ליעפמ ע רשקתה .את רודיש תלבק עונמל יושע )SRPG( תונמ ינותנ רוביח :הרעה  
תונמ ינותנ' האר ,SRPG תורדגה לע סונ עדימל .תושורדה SRPG תורדגה תלבקל תשרה
) ecivreS oidaR tekcaP lareneG-SRPG (' 03 דומעב.

  ecivreS  dnammoc   rotide
)תוריש תדוקפ ךרוע( 
 ג תונוכמה( תשר יתורישל הלעפה תודוקפ וגכ ,תוריש תושקב לש תורישה קפס לא חולשל לכות
:השקב תחילשל .תורישה קפסל הנפ סונ עדימל .)DSSU תודוקפ

וא ,dneS חלו )תו(הדוקפה )י(רפסמ תא שקה ,הליעפ החיש להמב וא ,הנתמה בצמב •
.gnigasseM← snoitpO← dnammoc ecivreS רחב ,תורפסו תויתוא שיקהל ילע א •

 ישארה ולחב   
                                    gnigasseM ושייה לש
snoitpOרחב  ←         
tsacdaorb lleC.

lleC ב תויורשפא
tsacdaorb: nepO, 

ebircsbuS / ebircsbusnU, 
kramtoH / kramtohnU, 

cipoT, sgnitteS וtixE.

 לש ישארה ולחב  
 רחב gnigasseM ושייה
snoitpO←
dnammoc ecivreS.
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gnigasseM  sgnittes )תועדוה תורדגה(
 נוצרבש תורדגהה דע דפד .ינושה תועדוהה יגוס יפ לע תוצובקל וקלוח sgnittes gnigasseMה
.יוגיהה תידי לע חלו ורעל

תורצק תועדוהל תורדגה
 תורדגהה תמישר תחיתפל snoitpO← sgnitteS← egassem trohS רחבו gnigasseM ושייה תא לעפה
:האבה
•  sertnec egasseM )תפסוה' האר .ורדגוהש תורצקה תועדוהה ידקומ תא הנומ  )תועדוה ידקומ 

.28 דומעב 'שדח תורצק תועדוה דקומ
• esu ni ertnec .gsM )תועדוה תריסמל שמשי תועדוה דקומ הזיא תעבוק  )שומישב תועדוה דקומ 

.הנומת תועדוה וגכ ,תומכח תועדוהו תורצק
• troper evieceR )ל עבקנ הז תשר תוריששכ  )הריסמ חוד תלבקseY, החלשנש העדוהה בצמ 

)gnidneP ]החילשל הניתממ[, deliaF ]הלשכנ החילש[, derevileD ]ב גצומ )]החלשנgoL
.)32 דומע האר( 

• ytidilav egasseM )איה ,העדוהה ייח שמב העדוה לש עמנ גישהל תינ אל א  )העדוה ייח שמ 
mumixaM  רעה .וז הנוכתב ומתל תבייח תירלולסה תשרה .תורצקה תועדוהה דקוממ קחמית
 emit )הריתמ תירלולסה תשרהש ילמיסקמה מזה קרפ תא גציימ )ילמיסקמ העדוה ייח שמ.

• sa tnes egasseM )כ החלשנ העדוה(  ה תויורשפאה txeT )טסקט(, xaF )סקפ(, gnigaP 
.תורישה קפסל הנפ סונ עדימל .liam-Eו )תינומיז(

 תועדוה רימהל לגוסמ לש תועדוהה דקומש חוטב התא א קר וז תורשפא הנש :הרעה  
.ולא תורחא תוינבתל תורצק

• noitcennoc derreferP )ה תשר רד תורצק תועדוה חולשל לכות  )דעומ רוביח MSG הליגרה 
ecivreS oidaR tekcaP lareneG( תונמ ינותנ' האר .)כב תכמות תשרה א( SRPG  רד וא  – 
SRPG(' 03 דומעב.

• .rtc emas aiv ylpeR )רחבתשכ  )תשר תוריש( )דקומ ותוא רד הנעמ seY א ,וז תורשפא רובע 
 כתייש כל בל יש .תורצק תועדוה דקומ רפסמ ותוא רד חלשית ותעדוה ,תעדוהל הנוע עמנה
.תותשרה לכב לעפת אל וז היצקנופש

 תכירעב תויורשפא
 תועדוה דקומ תורדגה
gsm weN.  :תורצק
ertnec, tidE, eteleD      
.tixEו
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שדח תורצק תועדוה דקומ תפסוה
.)שדח תועדוה דקומ( snoitpO← .gsm weN← ertneC רחבו sertnec egasseM תא חתפ .1
.KO חלו תועדוהה דקומ לש ש שקה ,יוגיהה תידי לע חל .2
eb tsuM( תורצקה תועדוהה דקומ לש רפסמה תא שקהו הילע חל ,הטמ יוגיהה תידי תא זזה .3  

denifed(. חל KO. תא .הנומת תועדוהו תורצק תועדוה תחילשל שורד תועדוהה דקומ רפסמ 
.לש תורישה קפסמ לבקל ילע תועדוהה דקומ רפסמ

 תידי לע חל esu ni ertnec .gsM, דע דפד ,תורדגהה ולחל רוזח ,תושדחה תורדגהה תלחהל •
.שדחה תועדוהה דקומ תא רחבו יוגיהה

הידמיטלומ תועדוהל תורדגה
 תא חותפל ידכ snoitpO← sgnitteS← egassem aidemitluM רחבו gnigasseM ושייה תא חתפ
:האבה תורדגהה תמישר

• noitcennoc derreferP )רוביחכ שמשת השיג תדוקנ וזיא רחב – )רידגהל הבוח ,דעומ רוביח 
.76 דומעב 'הידמיטלומ תועדוהל תושרדנ תורדגה' האר .הידמיטלומה תועדוה דקומל דעומה

 ,תוא רמושו המכח העדוהב הידמיטלומ תועדוהל תורדגה לבקמ התא א :הרעה  
 האר .noitcennoc derreferPה רובע יטמוטוא פואב הנשמשת ולבקתהש תורדגהה
.27 דומעב 'תומכח תועדוה תלבק'

• .nnoc yradnoceS )תועדוה דקומל ינשמה רוביחכ שמשת השיג תדוקנ וזיא רחב – )ינשמ רוביח 
.הידמיטלומ

 התוא תא ליכהל תובייח nnoc yradnoceS. ו noitcennoc derreferP תורדגהה :הרעה  
 ינותנה רוביח קר .הידמיטלומ תועדוה דקומ ותוא לע העיבצמה ,egapemoH תרדגה
.הנוש

 שמתשהל הצרתש כתיי ,תונמ ינותנ רוביחב שמתשמ לש דעומה רוביחה א :המגוד  
 חולשל לכות כ .ינשמה רוביחה רובע ינותנ תחישב וא ההובג תוריהמב ינותנ תחישב
 לע עדימל .תונמ ינותנב תכמותש תשרל רבוחמ ניאשכ ג הידמיטלומ תועדוה לבקלו
 קפסל וא תירלולסה תשרה ליעפמל הנפ ,יונמכ הילא תופרטצהו ינותנ יתוריש תונימז
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.92 דומעב 'השיג תודוקנו ינותנ ירוביח לע יללכ עדימ' ג האר .תורישה

• noitpecer aidemitluM )רחב  )הידמיטלומ תועדוה תלבק:

 .ten emoh ni ylnO )התאשכ קר הידמיטלומ תועדוה לבקל נוצרב א  )דבלב תימוקמה תשרב 
 תועדוה תטילק ,לש תימוקמה תשרל וחמ אצמנ התא א .לש תימוקמה תשרל רבוחמ
.הבוכת הידמיטלומ

 no syawlA )הידמיטלומ תועדוה דימת לבקל נוצרב א  )דימת תלעפומ.

  ffO – ללכ תומוסרפ וא הידמיטלומ תועדוה לבקל הצור ניא א.

:בושח  

 תועדוה לש הלבקו החילש רובע בויחה ,לש תימוקמה תשרל וחמ אצמנ התאשכ •
.רתוי הובג תויהל לולע הידמיטלומ

 תחיש רוציי ופלטהש כתיי ,ורחבנ no syawlA וא ten emoh ni ylnO. תורדגהה א •
.עדתש ילבמ SRPG רוביח וא הליעפ ינותנ

• .gsm gniviecer nO )רחב  )העדוה תלבק ע:

 yletaidemmI .rteR )ידיימ פואב הידמיטלומ תועדוה לבקי ופלטהש נוצרב א  )ידיימ רוזחא. 
.כ ג הנרזחואת ה derrefeD בצמב תועדוה תומייק א

 laveirter refeD )העדוהה תא רומשי הידמיטלומה תועדוה דקומש נוצרב א  )יוחד רוזחא 
 .gsm gniviecer nO. רובע yletaidemmI .rteR רחב העדוהה לש רחואמ רוזחאל .רחואמ רוזחאל

 egassem tcejeR )תועדוה דקומ .הידמיטלומ תועדוה תוחדל נוצרב א  )העדוה תייחד 
.תועדוהה תא קחמי הידמיטלומה

• segassem .nona wollA )רחב  )תוימינונא תועדוה רשפא  oN תועיגמש תועדוה תוחדל נוצרב א 
.ימינונא חלושמ

• strevda evieceR )אל וא תומוסרפ לש הידמיטלומ תועדוה לבקל נוצרב א עבק  )תומוסרפ תלבק.

• stropeR eviceR  רחב seY החלשנש העדוהה בצמש נוצרב א )gnidneP, deliaF, derevileD( 
.32 דומע האר .goLב גצוי derevileD בצמה קר ,oN רחבת א .goLב גצוי

.ראוד תבותכל החלשנש הידמיטלומ תעדוה לש החילש חוד לבקל לכות אלש כתיי :הרעה  
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• gnidnes troper yneD )רחב  )חוד חולשמ החד seY, הריסמ תוחוד חלשי ופלטהש הצור ניא א 
.ולבקתהש הידמיטלומ תועדוה לש

• ytidilav egasseM  דקוממ קחמית איה ,העדוהה ייח שמב העדוה לש עמנ גישהל תינ אל א 
 גציימ emit mumixaM רעה .וז הנוכתב ומתל תבייח תירלולסה תשרה .הידמיטלומה תועדוה
.הריתמ תירלולסה תשרהש ילמיסקמה מזה קרפ תא

• ezis egamI )הנומת לדוג(  ה תויורשפאה .הידמיטלומ תעדוהב הנומתה לדוג תא עבק: llamS )דע 
061 X 046 דע( egraL וא )ילסקיפ 021 X .)ילסקיפ 084

• rekaepS )רחב  )לוקמר rekaepSduoL וא lamroN ועמשוי הידמיטלומ תעדוה ילילצש נוצרב א 
.31 דומעב 'הנבומ לוקמר' האר סונ עדימל .תסכרפאה רד וא לוקמרה רד

ינורטקלא ראודל תורדגה
.snoitpO← sgnitteS← liam-E רחבו gnigasseM ושייה תא חתפ
.שמתשהל נוצרב ראוד תבית וזיאב רוחבל ידכ esu ni xobliaM תא חתפ

ראוד תוביתל תורדגה
 שקבתת ,ראוד תובית תרדגה אל א .ורדגוהש ראודה תובית לש המישר תחיתפל sexobliaM רחב
:גצות האבה תורדגהה תמישר .תאז תושעל

• eman xobliaM )בומ ש ראודה תבית רובע שקה  )ראוד תבית ש.

• esu ni tniop sseccA ( denifed eb tsuM  .וז ראוד תבית שמשתש )PAI( טנרטניאל השיגה תדוקנ  (
 ג האר ,טנרטניאל השיג תודוקנ תריצי יבגל סונ עדימל .המישרהמ טנרטניאל השיג תדוקנ רחב
'sgnittes noitcennoC )92 דומעב ')רוביח תורדגה.

• sserdda liam yM ( denifed eb tsuM  ל הנתינש ראודה תבותכ תא שקה  )ילש ראודה תבותכ( (
 הנחלשית חלשתש תועדוהל הנעמ תועדוה .@ ותה תא ליכהל תבייח תבותכה .תורישה קפס ידי לע
.וז תבותכל

• :revres liam gniogtuO ( )denifed eb tsuM )ה תבותכ תא שקה  )אצוי ראוד תרשPI, ש תא וא 
.לש ראודה תא חלושש בשחמה לש )eman tsoh( חראמה

 תכירעב תויורשפא
 :ינורטקלא ראוד תורדגה
snoitpo gnitidE,       
xobliam weN, eteleD   
.tixEו
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•  egassem dneS )העדוה תחילש פוא( – ופלטהמ ראוד חלשיי דציכ עבק. yletaidemmI )החילש 
 nnoc txen gniruD .dneS. תריחב רחאל יטמוטוא פואב רצוויי ראודה תביתל רוביח – )תידיימ
.ראודה תביתל רבחתתש האבה עפב חלשיי ראוד  )אבה רוביחב החילש(

• flesti ot ypoc dneS )רחב  )ימצע קתוע תחילש seY תביתב ראודה תעדוה לש קתוע תרימשל 
.sserdda liam yMב העבקנש תבותכבו תקחורמה ראודה

• erutangis edulcnI )המיתח תפסוה(  רחב seY המיתח רצל נוצרב א )erutangis( תועדוהל 
.המיתח טסקט ורעל וא שיקהל ליחתהל ידכו ,ראודה

•  :eman resU תורישה קפס ידי לע ל תינש ,לש שמתשמה ש תא שקה.
• :drowssaP  לכב המסיסה תא שיקהל שקבתת קיר הז הדש ריאשת א .לש המסיסה תא שקה 

. ראודה תביתל רבחתהל הסנתש עפ
• :revres liam gnimocnI ( denifed eb tsuM  לש חראמה ש וא PIה תבותכ  )סנכנ ראוד תרש( (

.לש ראודה תא לבקמש בשחמה
• :epyt xobliaM  ילממ תקחורמה ראודה תביתל תורישה קפסש ראודה לוקוטורפ תא תעבוק 

.4PAMI וא 3POP  ה תויורשפאה  .וילע

 תרימש רחאל וז הרדגה תונשל תינ אל .דבלב תחא עפ וז הרדגה רוחבל לכות :הרעה  
.המ האיציו ראודה תבית תורדגה

•  ytiruceS 3 ילוקוטורפה תא תשמשמPOP, I 4PAM וPTMS תקחורמה ראודה תביתל רוביחה תחטבאל.
•  nigol eruces POPA 3 לוקוטורפב תשמשמPOP ראודה תרשל תואמסיס לש החילשה תנפצהל 

.)ראוד תבית גוס( epyt xobliaM: רובע 4PAMI תרחב א גצות אל .קחורמה
• tnemhcatta eveirteR )3ל עבקנ ראודה לוקוטורפ א גצות אל( )יפרוצמ יצבק רוזחאPOP(  

.הידעלב וא יפרוצמ יצבק ע רזחואי ראוד א תעבוק
• sredaeh eveirteR )רזחאל נוצרבש ראודה תורתוכ רפסמ תלבגהל  )תועדוה תורתוכ רוזחא 

 לוקוטורפ ע הלעפהל .)שמתשמה ידי לע רדגומ( denifed resU וא llA  ה תויורשפאה .ופלטל
4PAMI דבלב.

PAW יתוריש תועדוהל תורדגה
 תמישר גצות ,snoitpO← sgnitteS← egassem ecivreS רחובו gnigasseM ושייה תא חתופ התאשכ
:האבה תורדגהה
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• segassem ecivreS )יתוריש תועדוה לבקל נוצרב א רחב  )תוריש תועדוה PAW אל וא.
• dedeen .citnehtuA )יתוריש תועדוה לבקל נוצרב א רחב  )שרדנ תומיא PAW תורוקממ קר 

.יכמסומ

lleC רובע תורדגה  tsacdaorb
 יאשונה המ ,ולצא ימז )את רודיש( tsacdaorb lleC תוריש א לש תורישה קפס לצא קודב
 יונישל gnigasseM← snoitpO← sgnitteS←  tsacdaorb lleC רחב .הירפסמ המו ינימזה
 ,ffO וא nO  )הלבק( noitpeceR :תורדגהה
• egaugnaL – תריחב llA תריחב .תירשפא הפש לכב את רודיש תועדוה לבקל רשפאת detceleS 

 תא המישרב אוצמל תינ אל א .את רודיש תועדוה לבקל נוצרב תופש וליאב רוחבל רשפאת
.rehtO רחב ,תשקובמה הפשה

• noitceted cipoT )יאשונהמ דחא אל אל תכייש הניאש העדוה לבקת א  )יאשונ יוהיז 
   ←noitceted cipoT תורשפאה תרזעב יטמוטוא פואב אשונה רפסמ תא רומשל לכות ,ימייקה
nO  ירפסמ רומשל הצור ניא א ffO רחב .ש אלל גצויו יאשונה תמישרב רמשיי אשונה רפסמ . 

.יטמוטוא פואב ישדח יאשונ

)וחלשנ( tneS הייקיתה רובע תורדגה
• segassem tnes evaS )הייקיתב רומשל נוצרב א וז תורשפא רחב  )וחלשנש תועדוה תרימש 

smeti tneS תחלשש ראוד תעדוה וא הידמיטלומ תעדוה ,הרצק העדוה לכ לש קתוע. 

• .sgsm devas fo .oN )הייקיתב הנרמשית תוחלשנ תועדוה המכ עבק  )הנרמשיתש תועדוה רפסמ
smeti tneS. הנשיה העדוהה ,וז הלבגמל עיגמ ופלטהשכ .תועדוה 51 איה לדחמה תרירב תלבגמ 
.קחמית רתויב
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←uneM רחב  
seliforP.

 :רד רוציק  
 חל ,ליפורפה תפלחהל

 דפד .הנתמה בצמב 
 נוצרבש ליפורפה דע
.KO חלו ליעפהל

 תמישר .1 םישרת
.םיליפורפה

 7. seliforP )םיליפורפ(
 .ינוש ירשקתמ תוצובקלו תוביבסל ,יעוריאל ופלטה ילילצ תא יאתהל לכות seliforP ושייב
 roodtuO ,)השיגפ( gniteeM ,)טקש( tneliS ,)יללכ( lareneG :שארמ ורדגוהש יליפורפ השימח ופלטב
.יכרצל הלא יליפורפ יאתהל לכות .)תינומיז( regaPו )וח(

 ליפורפב שמתשמ התא א .רחבנש ליפורפה תא גצה לש וילעה קלחב תוארל לכות ,הנתמה בצמב
lareneG, יחכונה יראתה קר גצוי.

 ילוצלצ ,resopmoC ושייב ורצונש ילוצלצ ,לדחמ תרירב ילוצלצ תויהל ייושע ילילצה
 בשחמל רוביח וא htooteulB ,ודאהרפניאה תאיצי רד ופלטה לא ורבעוה וא העדוהב ולבקתהש
.וב ורמשנו

ליפורפה יוניש
uneM← seliforP רחב .1 .78 דומעב 1 ישרת האר .יליפורפ לש המישר חתפית . 

.snoitpO← etavitcA  רחבו והשלכ ליפורפ דע דפד seliforP המישרב .2

םיליפורפ תמאתה
snoitpO←  esilanosreP רחבו seliforP המישרב שקובמה ליפורפה דע דפד ,ליפורפ יונישל .1

.ליפורפ תורדגה לש המישר חתפית .)המאתה(

:תואבה תויורשפאה תגצהל יוגיהה תידי לע חלו תונשל נוצרבש הרדגהה דע דפד .2

•  enot gnigniR )התאשכ .המישרהמ לוצלצ רחב ,תוסנכנ תוחישל לוצלצה תעיבקל – )לוצלצ גוס 
 והשלכ שקמ לע חל .רחבתש ינפל ול יזאהל ידכ והשלכ לוצלצ לע רוצעל לכות המישרב דפדמ
.לוצלצה תא קיספהל ידכ

 לוצלצ תפסוה' האר .stcatnoCבו seliforPב :תומוקמ ינשב ילוצלצ תונשל לכות :הרעה  
.74 דומעב 'רשק ישנא תצובקל וא רשק שיא סיטרכל
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 תורדגה .2 םישרת
.ליפורפ

• trela llac gnimocnI )לוצלצ תויורשפא(  רחבת א gnidnecsA )לוצלצה תמצוע )קזחתמ לוצלצ 
 .העבקנש לוצלצה תמצועל דע המר רחא המר הלעתו תחא המרמ ליחתת

• emulov gnigniR )תועדוהל הארתהה ילילצ לשו לוצלצה לש המצועה תעיבקל  )לוצלצ תמצוע.

• enot trela egasseM )תועדוהל הארתהה לילצ תעיבקל  )העדוה תארתה לילצ.

• trela gnitarbiV )תועדוהו תוילוק תוחיש ייצל ידכ טוטרל ופלטל תורוהל ידכ  )טטרב הארתה 
.תוסנכנ

• senot dapyeK )ישקמה חול ילילצ לש המצועה תעיבקל  )ישקמ חול ילילצ.

• senot gninraW )המגודל ,תנקורתת הללוסה רשאכ( הרהזא לילצ עימשי ופלטה  )הרהזא ילילצ(. 

• rof trelA )ירפסממ תוחיש תסינכ תעב דבלב תחא עפ לצלצל ופלטל תורוהל ידכ  )רובע הארתה 
 הצובקל יכייש ניאש ישנאמ תוחיש הנסנכתשכ .תרחבנ רשק ישנא תצובקל יכיישש ופלט
sllac llA/ ה תויורשפאה .הטקש הארתה עמשת תרחבנה )tsiL( )רשאכ )תוחישה לכ tsiL אוה 
.74 דומעב 'רשק ישנא תוצובק תריצי' האר .ורצונ א ,רשק ישנא תוצובק לש המישר

• eman eliforP )תונשל תינ אל .נוצרכ ש ול עובקלו ליפורפ לש ש תונשל לכות  )ליפורפ ש 
.lareneG ליפורפה ש תא
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8. setiruovaF )םיפדעומ(
 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  

.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

 ,תורעה ,ילע יפדעומה ימוליצל ירושיק ,רד ירוציק תרימשל setiruovaFב שמתשהל לכות
.ירומש PAW ידומעו PAW תוינמיס ,redroceR ושייה לש ילילצ יצבוק

 יראתהשכ radnelaC ושייה תחיתפל –  ,setoN רועה תחיתפל –  :לדחמה תרירב ירוציק
.98 דומעב 1 ישרת האר .gnigasseM ושייב xobnI הייקיתה תחיתפל –  ,וב רחבנ יחכונה

ךרד רוציק תפסוה
.כב יכמות ימושייה לכ אל .מצע ימושייה ותמ קר רד ירוציק יסוהל תי

.setiruovaFל רד רוציקכ יסוהל נוצרבש טירפה דע דפדו ושייה תא חתפ .1
.KO חל .)יפדעומל הפסוה( snoitpO←  setiruovaF ot ddA רחב .2

 אוהש טירפה תא ריבעת א יטמוטוא פואב כדועי setiruovaFב רד רוציק :הרעה  
.)המגודל ,תרחאל תחא הייקיתמ( וילע עיבצמ

:setiruovaF ושייב

.יאתמה ושייב חתפיי בוקה .יוגיהה תידי לע חלו למסה דע דפד ,רד רוציק תחיתפל •

 .snoitpO← tuctrohs eteleD רחבו קוחמל נוצרבש רדה רוציק דע דפד ,רד רוציק תקיחמל •
.עיבצמ אוה וילעש בוקה לע העיפשמ הניא רד רוציק תקיחמ

 שקה .)רד רוציק ש תכירע(snoitpO←  eman tuctrohs tidE רחב ,רדה רוציק תרתוכ יונישל •
 אוה וילעש טירפה לע וא בוקה לע אלו ,רדה רוציק לע קר עיפשי הז יוניש .שדחה שה תא
.עיבצמ

uneM רחב      ← 
setiruovaF .

 ישארה ןולחה .1 םישרת
.setiruovaF םושייה לש

 ישארה ולחב תויורשפא
 :setiruovaF ושייה לש
nepO,
eman tuctrohs tidE, 
tuctrohs eteleD, evoM, 

 weiv tsiL  / weiv dirG 
.tixEו
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uneMרחב    ← 
radnelaC .

 תכירעב תויורשפא
 ,eteleD :מוי תמושר
dneS וtixE.

 תמושר תכירע .1 םישרת
.ןמוי

9. rednalaC )ו )ןמוי- 
oT - od )תולטמ תמישר(

 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  
.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

 הנש ימי ,)syadhtrib( תדלוה ימי ,)sgniteem( תושיגפ רחא בקעמ להנל לכות radnelaC ושייב
)seirasrevinna( ברקתמ דעומש יעוריא ל ריכזתש מוי תארתה עובקל ג לכות .ירחא יעוריאו.

radnelaC-ב תומושר תריצי
snoitpO←yrtne weN רחב .1 :רחב התע . 

• gniteeM ירדגומ העשו יראתב השיגפל תרוכזת תעיבקל.

• omeM )יוסמ ויל תיללכ המושר תביתכל )רכזמ.

• yrasrevinnA )תומושר .ידחוימ יכיראתל וא תדלוה ימיל תרוכזת תעיבקל )הנש וי 
yrasrevinnA הנש לכ תורזוח.

 תידיב שמתשה .)09 דומעב 1 ישרת האר .19 דומעב 'מוי תומושרב תודש' האר( תודשה תא אלמ .2
.תוליגרל תוישיר תויתוא יב רבעמל  חל .תודש יב עונל ידכ יוגיהה

.enoD חל ,המושרה תרימשל .3

ןמוי תומושר תכירע
.התוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו תשקובמה המושרה דע דפד ,)weiv yaD( תימוי הגוצתב .1

.enoD חלו המושרה תודש תא ורע .2
:ועיפשי ייונישהש נוצרב דציכ רחב ,)yrtne detaeper( תרזוח המושר רוע התא א •

 secnerrucco llA – וא ,הנינושת תורזוחה תומושרה לכ ylno yrtne sihT – תיחכונה המושרה קר 
.הנושת
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ןמוי תומושר תקיחמ
snoitpOרחבו קוחמל נוצרבש המושרה דע דפד ,)weiv yaD( תימוי הגוצתב •   ← ,eteleD וא 

.רושיאל KO חל . חל
:עיפשי יונישהש נוצרב דציכ רחב )yrtne detaeper( תרזוח המושר קחומ התא א •

secnerrucco llA – הנקחמית תורזוחה תומושרה לכ | ylno yrtne sihT – קחמית תיחכונה המושרה קר.

ןמוי תומושרב תודש
• tcejbuS  / noisaccO )עוריאל רואית שקה – )עוריא / אשונ.

• noitacoL )תושר( השיגפה וקימ – )וקימ(.

• emit tratS )הלחתה תעש(, emit dnE )ויס תעש(, etad tratS )ו )הלחתה יראתetad dnE
.)ויס יראת(

• mralA )תרוכזת( – תודשה תלעפהל יוגיהה תידי לע חל emit mralA )ו )תרוכזת תעש mralA
etad )תרוכזת יראת(.

• taepeR )למסה ידי לע יוצת( תרזוח המושרל המושרה יונישל יוגיהה תידי לע חל – )הרזח   
weiv yaD )תימוי הגוצתב(.

 תיעובשוד השיגפ ,יעובש רועיש וגכ ,ירזוח יעוריאל תישומיש הרזחה תורשפא :המגוד  
.רוכזל ילעש תימויוי הלועפ וא

• litnu taepeR )יראת ,המגודל ,תרזוחה המושרה רובע ויס יראת עובקל לכות – )דע הרזח 
 היהי עוריאהש תרחב א קר תגצומ וז תורשפא .וב תתשמ התאש יעובש סרוק לש ויסה
.רזוח עוריא

• noitasinorhcnyS )ורכנס( – רחבת א etavirP )תא תוארל לכות התא קר ,)תיטרפ המושר 
 בצמב מויה תא גיצהל ישרומה ירחא ינפב גצות אל איהו ורכנסה רחאל מויה תמושר
 אות בשחמב ישיאה מויה ע מויה תא רכנסמ התאשכ ,המגודל ,ישומיש הז רבד .ווקמ
 ירחא השיג ילעב ינפב גצות מויה תמושר ,)תירוביצ המושר( cilbuP רחבת א .תדובע וקמב
 קתעות אל מויה תמושר )גוויס אלל( enoN רחבת א .ווקמ בצמב מויה תא גיצהל ישרומה
.מויה תא רכנסמ התאשכ בשחמל

 רועישה :המגוד  
 תנוויכ .לטוב לש יעובשה
 ל ריכזיש כ ,מויה תא
 עיגהל ילעש עובש ידמ
yrtne sihT  רחב .רועישל
ylno ל ריכזי מויהו 
 בוש רועישל עיגהל ילעש
.אבה עובשב

������������������������������ ������������������



29

od-oT dna radnela
C )רו ןמוי

)תולטמ תמיש

.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

ןמוי תוגוצת
htnoM  weiv )תישדוח הגוצת(

 יכיראת .ותחת וקב מוסי יחכונה יראתה .דחא עובש תגציימ תחא הרוש ,תישדוח הגוצתב
 גצות רחבנש יראתה ביבס .הנותחתה תינמיה הניפב טק שלושמב ונמוסי מוי תומושר יליכמש
.29 דומעב 2 ישרת האר .תרגסמ

.יוגיהה תידי לע חלו חותפל נוצרבש יראתה דע דפד )weiv yaD( תימויה הגוצתה תחיתפל •

         יראתה תא שקה .)יראתל רבעמ( snoitpO←  etad ot oG רחב ,יוסמ יראתל רבעמל •
.KO חלו

.radnelaC םושייב )yaD( תימויו )keeW( תיעובש ,)htnoM( תישדוח הגוצת .2 םישרת

keeW  weiv )תיעובש הגוצת(
 עובשב יחכונה ויה .תוימוי תובית עבשב הנגצות רחבנש עובשה רובע מויה תומושר ,תיעובשה הגוצתב
 תומושר .רקובב 8 העשה ינפל וגצוי )seirasrevinnA( הנש ימיו )someM( ירכזמ .ותחת וקב מוסי
.29 דומעב 2 ישרת האר .הלש ויסהו הלחתהה תועשל אתהב יינועבצ יספב הנמוסת תושיגפ

 תחיתפל יוגיהה תידי לע חלו המושרה תא ליכמש אתה דע דפד ,המושר לש הכירעל וא הגצהל •
.התוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו המושרה דע דפד כ רחאו ,)weiv yaD( תימויה הגוצתה

  חלת א !פיט  
 ,htnoM תוגוצתב

keeW וא yaD, יראתה 
 פואב מוסי ויה לש
.יטמוטוא

 מוי תומושר ילמס
:keeWו yaD תוגוצתב

 – gniteeM, 
 – omeM, 
 – yrasrevinnA.

 תגוצתב ורכנס ילמס
htnoM: 

 – etavirP, 
 – cilbuP, 
 – enoN, 
 רתוי שי הז ויל – 

.תחא המושרמ
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yaD  weiv )תימוי הגוצת(
 יפל הנצבוקת תומושרה .רחבנש ויה רובע מויה תומושר תא תוארל לכות תימויה הגוצתב
 .רקובב 8 העשה ינפל וגצוי )seirasrevinnA( הנש ימיו )someM( ירכזמ .הלש הלחתהה תעש
.29 דומעב 2 ישרת האר
.יוגיהה תידי לע חלו המושרה דע דפד הכירעל המושר תחיתפל •
.)דוקה ויל רוזחל ידכ( הלאמש וא )אבה ויל רובעל ידכ( הנימי יוגיהה תידי תא זזה •

ןמוי תוגוצתל תורדגה
snoitpOרחב   ← sgnitteS. רחב התע:
• weiv tluafeD )ושייה תחיתפ ע ושאר גצויש ולחה תריחבל – )לדחמ תרירב תגוצת Calendar.
• no strats keeW )עובשה ליחתמ וב ויה יונישל – )ויב ליחתמ עובשה.
• eltit weiv keeW )הנשב עובשה רפסמל תיעובשה הגוצתה תרתוכ יונישל – )תיעובש הגוצת תרתוכ, 

.עובשה יכיראתל וא

ןמוי תוארתה תרדגה
.דוק הרצונש המושר חתפ וא ,yrasrevinnA וא gniteeM תמושר רוצ .1

.etad mralAו emit mralA תודשה תחיתפל יוגיהה תידי לע חלו mralA דע דפד .2
.הארתהה יראת תאו הארתהה תעש תא עבק .3

.תימויה הגוצתב המושרה דיל גצוי  הארתה ווחמ .enoD חל .4

ןמוי תארתה תקספה
 רחא שקמ לע חלת א .מויה תארתה תא קיספהל ידכ potS חל .תחא הקד אוה הארתהה שמ •

.קינדונ בצמל רבעות הארתהה

ןמוי תומושר תחילש
.snoitpO← dneS   רחבו חולשל נוצרבש המושרה דע דפד ,)weiv yaD( תימויה הגוצתב •
 egassem trohs aiV,  liam-e aiV :ה תויורשפאה .החילשה תטיש תא רחב התע 

.derarfni aiV וא htooteulB aiV ,)תונוכנ ראוד תורדגה ולעפוה א קר ימז(

 מויה תונולחב תויורשפא
          ,nepO :ינושה
yrtne weN,  weiv keeW
/ weiv htnoM, eteleD,  
etad ot oG, dneS,  
sgnitteS וtixE.

 :רד רוציק  
 ,מוי תמושר תביתכל
והשלכ שקמ לע חל
 ) דע   (
 .מויה תוגוצתמ דחא לכב
 חתפית gniteeM תמושר
 ופסוותי תשקהש יוותהו

.tcejbuS הדשל
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 תאיצי רד ינותנ לש הלבקו החילש' גו ,')תועדוה( gnigasseM .6' קרפ האר סונ עדימל
.411 דומעב 'htooteulB רד ינותנ תחילש'ו 811 דומעב 'ודאהרפניאה

  od-oT )תולטמ תמישר(
 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  

.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

.49 דומעב 3 ישרת האר .עצבל ילעש תולטמ תמישר להנל לכות od-oT ושייב

 רועה .) דע  ישקמה( והשלכ שקמ לע חל ,הלטמ תרעה בותכל ליחתהל ידכ .1
.תשקהש תויתואה רחאל בהבהי מסהו חתפיי

.ידחוימ יוות תפסוהל  חל .tcejbuS הדשב הלטמה ש תא שקה .2

.יראת שקהו atad euD הדשה דע דפד הלטמה לש ויסה יראת תעיבקל •

.יוגיהה תידי לע חלו ytiroirP הדשה דע דפד הלטמה תרעהל )ytiroirp( תופידע תעיבקל •

.enoD חל הלטמה תרעה תרימשל .3

.קחמית דוק הרמשנש הרעה ,enoD חלתו יוותה לכ תא קחמת א :הרעה  

.יוגיהה תידי לע חלו תשקובמה הרעהה דע דפד הלטמ תרעה תחיתפל •

. חל ואsnoitpO←  eteleD  רחבו קוחמל נוצרבש הרעהה דע דפד הלטמ תרעה תקיחמל •

 רחבו מסל נוצרבש הרעהה דע דפד ,העצובש הלטמכ הלטמ תרעה ומיסל •
 snoitpO← enod sa  kraM)העצובש הלטמכ ומיס(.

.)העצוב אלש הלטמכ ומיס(snoitpO←  enod ton sa kraM רחב הלטמ תרעה רוזחשל •

.lamroN –  )למס אלל( ,hgiH,   – woL –   :תופידע ילמס
.המלשוה אל המישמה –   ,המלשוה המישמה –    :בצמ ילמס

uneM ← רחב     
od-oT.

 תומישמ .3 םישרת
.od-oT תמישרב
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01. sartxE )תופסות(
 ליעפת לא .sartxE הייקיתה לש תויצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  

 וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש וקמב ופלטה תא
.הנכס תווהל

 rotaluclaC )ןובשחמ(
.רפסמב האיגש תקיחמל  חל .בושיחב ושארה רפסמה תא שקה .1

.הב רוחבל ידכ יוגיהה תידי לע חלו תשקובמה הלועפה דע דפד .2

.קוליחל  וא לפכל  ,רוסיחל  ,רוביחל  רחב 

.בושיחב ינשה רפסמה תא שקה .3

.יוגיהה תידי לע חלו  דע דפד בושיחה עוציבל .4

 דחוימב ,ירפסמ לוגיעב תואיגש הנכתיתו תלבגומ rotaluclaC ושייה לש קוידה תדימ :הרעה  
.תוכורא קוליח תולועפב

. חל ,תינורשע הדוקנ תפסוהל •

.דוקה בושיחה תאצות תקיחמל  שקמה תא קזחהו חל •

.ויליגב העונתל גו ,ימדוק יבושיח תגצהל ו  ישקמב שמתשה •

. רחב ורכיזהמ רפסמה תפילשל .)M למסה ידי לע יוצי( ורכיזב רפסמ תרימשל  רחב •

.)הנורחא האצות( snoitpO← tluser tsaL רחב ,ורחאה בושיחה תאצות תפילשל •

 resopmoC )רבחמ(
 תא ותרזעב ורעל תינ אל .תישיא ימאתומ ילוצלצ מצעב רוציל ל רשפאמ resopmoC ושייה
.לדחמה תרירב ילוצלצ

   uneM רחב  
 ← sartxE        

 ← rotaluclaC
 ושייב תויורשפא
rotaluclaC: tluser tsaL, 
yromeM, neercs raelC 
.tixEו

  חל !פיט  
 יב דפדל ידכ בושו בוש
 תוארל לכות .תויצקנופה
 יב הנתשמ הריחבהש
.תויצקנופה

 ←uneM  רחב   
 sartxE←  resopmoC.
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.רוביחה תלחתהלו רועה תחיתפל )שדח לוצלצ( snoitpO←  enot weN רחב .1

.להל הלבטה האר .תוקספהו יוות תפסוהל ישקמב שמתשה •

 יוות לש המישר תחיתפל )מיס תפסוה( snoitpO← lobmys tresnI רחב ,יפוליחל 
.תוקספהו

.4/1 אוה ותל לדחמה תרירב שמ 

 העמשהה תקספהל .)העמשה( snoitpO← yalP רחב וא יוגיהה תידי לע חל ותה תעמשהל •
.potS חל

 וא )הרבגהל( הנימי יוגיהה תידי תא זזה לוצלצה תעמשה להמב לוצלצה תמצוע תוסיוול •
 עימשמ התאש ינפל ,)עמש תמצוע( snoitpO← emuloV רחב ,יפוליחל .)השלחהל( הלאמש
.לוצלצה תא

 תא זזה בצקה לש ייתגרדה הטאה וא זוריזל .)בצק( snoitpO← opmeT רחב בצקה וויכל •
 .)etunim rep staeb( הקדל תומיעפב דדמנ בצקה .המאתהב הלאמש וא הנימי יוגיהה תידי
 תומיעפ 061 אוה שדח לוצלצל לדחמה תרירב בצק .הקדב תומיעפ 052 אוה ילמיסקמה בצקה
.תומיעפ 05 אוה ילמינימה בצקהו

 הקלח העמשהל( otageL ←)ונגס(snoitpO←  elytS רחב ,ינוש העמשה תונונגס תלחהל •
.)ידח ילילצ תלבקל דרפנב ועמשוי יוותה( otaccatS וא ,)העובקו

 יוגיהה תידי תא זזהו  שקמה תא קזחהו חל ,תחא תבב תוקספה וא יוות המכ תריחבל •
.ליבקמב הנימי וא הלאמש

 תידי תא זזהו יוצרה ותה דע דפד ,וט יצחב השמחה לע הטמ וא הלעמ )יו(ות תרבעהל •
.הטמ וא הלעמ יוגיהה

.)זאיד וד( C# ותה תלבקל  שקמה ע דחי  שקמה תא קזחהו חל ,המגודל •
.הרימשל kcaB חל .2

 ישארה ולחב תויורשפא
 :resopmoC ושייה לש
nepO, weN enot , 
eteleD, kramnU/kraM, 
emaneR, etacilpuD 
.tixEו

 :רוביח להמב תויורשפא
yalP, lobmys tresnI, 
snoitpo gnitidE, elytS, 
opmeT, emuloV, וtixE.
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 retrevnoC )ריממ(
.)serteM( תרחאל )sdraY( תחא הדיחימ )רוא( htgneL וגכ ,תודימ רימהל לכות retrevnoC ושייב

.ירפסמ לוגיעב תואיגש הנכתיתו ,תלבגומ retrevnoC ושייה לש קוידה תדימ :הרעה  

תודימ תרמה
 הדימה דע דפד .תודימ יגוס תמישר חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו epyT הדשה דע דפד .1

.KO חלו הב שמתשהל נוצרבש
 תא רחב .תונימז תודימ לש המישר חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו ושארה tinUה הדש דע דפד .2

.KO חלו רימהל נוצרב הנממש הדיחיה
.רימהל נוצרב הילאש הדיחיה תא רחבו אבה tinUה הדש דע דפד 

uneM רחב    ←   
sartxE ← retrevnoC.

 ושייב תויורשפא
retrevnoC:

tinu tceleS  egnahC/
 ycnerruc,
epyt noisrevnoC, 
setar ycnerruC וtixE.

 c   ידעצה יבש הייהשהה וא ,יוותה וא ותה תריחב שמ רוציק.

  d   ידעצה יבש הייהשהה וא ,יוותה וא ותה תריחב שמ תכראה.

 e  הייהשה תסנכה.
 

 f         תויהשההו יוותה תמישר תחיתפל   חל.

 g  האבה הבטקואה לא ירבעומ ורחבנש תויהשהה וא יוותה לכ ,תובטקוא גותימ.

 a  ורחבנש יוות וא ות תקיחמ.

 b ראומ ות רצקת וא ,הייהשה וא ראומ ות קיפת  דע   לע הכורא הציחל.

 תומישמו שקמ שקמ ות
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 פואב הנתשי רחאה ytQ.ה הדש .רימהל נוצרבש רעה תא שקהו )תומכ( ytQ.ה הדש דע דפד .3
.רמומה רעה תא גיציו יטמוטוא

 ירעמ( Eו )הרוטרפמטל(  וא + יוותה תפסוהל  חל .תינורשע הדוקנ תפסוהל  חל 
.)הקזח

ה הדשב גצות האצותה .ינשה ytQ.ה הדשב רע שיקת א הנתשי הרמהה רדס :הרעה  
.ytQ ושארה.

ןיפילחה ירעשו סיסבה עבטמ תעיבק
 לבוקמה עבטמה והז ירקמה בורב( סיסב עבטמ רוחבל ילע ,תועבטמ תרמה עצבל לכות רטב
.יפילח ירעש יסוהלו )וב אצמנ התאש וקמב

   יפילחה ירעש תא עבוק סיסבה עבטמ .1 דימת אוה סיסבה עבטמ לש יפילחה רעש :הרעה  
.ירחאה תועבטמה לש

 .)יפילח ירעש( snoitpO← setar ycnerruC רחב כ רחא .)epyT( הדימה גוסכ ycnerruC רחב .1
.השארב יחכונה סיסבה עבטמ תא תוארל לכותו חתפית תועבטמ תמישר

 )וב אצמנ התאש וקמב לבוקמש עבטמה ירקמה בורב( עבטמה דע דפד סיסבה עבטמ יונישל .2
.)סיסב עבטמכ העיבק( snoitpO← .rruc esab sa teS רחבו

 רטצתו וספואי דוק ועבקנש יפילחה ירעש לכ ,סיסבה עבטמ תא הנשמ התאשכ :בושח  
.ישדח יפילח ירעש שיקהל

 המכ ,רמולכ ,שדחה יפילחה רעש תא שקהו עבטמה דע דפד ,)המגוד האר( יפילח ירעש סוה .3
.תרחבש סיסבה עבטמ לש תחא הדיחיל רע תווש עבטמה לש תודיחי

 'תודימ תרמה' האר .תועבטמ תורמה עצבל לכות ישרדנה יפילחה ירעש לכ תא תפסוהש רחאל .4
.79 דומעב

 setoN )תורעה(
 ליגר טסקט יצבק רומשל לכות .ירחא ינקתהל תוא חולשלו setiruovaFל תורעה רשקל לכות
.setoN ושייב לבקתש )TXT תינבתב(
 .תויתוא תקיחמל   חל .בותכל ליחתהל ידכ )    ( והשלכ שקמ לע חל •

.הרימשל enoD חל

 ש יונישל !פיט  
 ולחל רובע ,עבטמ
setar ycnerruC, דע דפד 
 רחבו שקובמה עבטמה
snoitpO←       
ycnerruc emaneR  
  

 חיננ :המגוד  
 סיסבה עבטמש תעבקש
  וכרעש ,)oruE( ורוי אוה
 ייניפ יקראמ 549.5
)MIF(, שיקהל ילע 
 יפילחה רעשכ 549.5
.MIFה רובע

 ←uneM רחב  
sartxE ← . setoN
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 kcolC )ןועש(
ןועשה תורדגה יוניש
snoitpO← sgnitteS רחב ,יראתה וא העשה יונישל  בצמב גצומש ועשה יונישל .kcolC ושייב 
epyt kcolC← eugolanA רחבו emit dna etaDה תורדגהב הטמ דפד ,הנתמה .latigiD וא 

לוצלצ תעש תעיבק
.snoitpO←  mrala teS רחב ,השדח לוצלצ תעש תעיבקל .1

. ווחמה גצוי ליעפ ררועמה ועשהשכ .KO חלו לוצלצה תעש תא שקה .2

.יובכ ופלטהשכ ג לעופ ררועמה ועשה :הרעה  

.)לוצלצ תקיחמ( snoitpO← mrala evomeR רחבו kcolC  תא לעפה ררועמה ועשה לוטיבל •

ררועמה ןועשה לש לוצלצה תקספה
.לוצלצה תקספהל potS חל •
 שמל לוצלצה תא קיספהל ידכ )ezoonS חל וא( והשלכ שקמ לע חל ררועמה לוצלצה עמשיישכ •

.ימעפ שמח דע וז הלועפ לע רוזחל לכות .שדחתי אוה הירחאלש ,תוקד שמח

 א לאשית potS חלת א .צפצל ליחתיו לעפוי ופלטה ,יובכ ופלטהשכ לוצלצה תעש עיגתשכ
 וליעפהל ידכ seY וא ,ופלטה תא תובכל ידכ oN חל .תוחיש תלבקל ופלטה תא ליעפהל נוצרב
.תוחיש תלבקלו גויחל

 לולע ירלולס ופלטב שומיששכ וא ,רוסא ירלולס ופלטב שומישהשכ seY חלת לא :הרעה  
.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל

 ←uneM רחב  
sartxE ← . kcolC
 

 :kcolC ושייב תויורשפא
mrala teS  , mrala teseR, 

mrala evomeR  ,  sgnitteS
.tixEו
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 redroceR )לוקמשר(
 ינש ,ופלט תחיש טילקמ התא א .יילוק יריכזתו ופלט תוחיש טילקהל רשפאמ לוקמשרה
.הטלקהה להמב תוינש שמח לכ וצפצ ועמשי ידדצה

 לא .תוחיש תטלקהל רושקה לכב ,וב אצמנ התאש וקמב יקוחל תייצל דפקה :הרעה  
.יקוח יתלב פואב וז הנוכתב שמתשת

 לע חלו תשקובמה הלועפה דע דפד ,)לילצ תטלקה( snoitpO←  pilc dnuos droceR רחב •
 תריצעל –  ,הטלקהה תייהשהל –  ,הטלקהל –  :רחב .הב רוחבל ידכ יוגיהה תידי
.חותפ לילצ בוק תעמשהל –  וא הרוחא הצרהל –  ,המידק הצרהל –  ,הטלקהה

.יליעפ SRPG רוביח וא ינותנ תחיששכ redroceR ושייב שמתשהל תינ אל :הרעה  

    ←uneM  רחב  
sartxE ←  .     redroceR
    
 

 ושייב תויורשפא
redroceR: nepO, 
pilc dnuos droceR, 
 eteleD,
 pilc  dnuos emaneR

eman, dneS,  ot ddA
setiruovaF וtixE.
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11. secivreS )םיתוריש, PAW(

 וקמב ופלטה תא ליעפת לא .וז היצקנופב שמתשהל ידכ לעפומ תויהל בייח ופלטה :הרעה  
.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש

 טנרטניאב )יירלולס ימושיי לוקוטורפ – PAW )locotorP noitacilppA sseleriW יתוריש יקפס
 גזמ יחוויד ,תושדח וגכ יתוריש יקפסמו ,יירלולס ינופלטל דחוימב וננכותש ידומע יעיצמ
.יקחשמו רודיב ,תועיסנ ,תואקנב ,ריווא

 יפד הז ופלטב גיצהל תינ אל .)LMW )egaugnaL pU-kraM sseleriW הפשב ישמתשמ הלא יפד
.יבשחמב תלבוקמה )טסקטרפיהל הכירע ינמיס תפש( LMTHב ישמתשמש טנרטניא

 ליעפמל הנפ ,יפירעתו יריחמ רוריבלו LMWיססובמ יתוריש לש תונימז לע עדימל :הרעה  
 תא ג לבקל לכות הלא יתוריש יקפס לצא .PAWה יתוריש קפסל וא/ו תירלולסה תשרה
.די לע יעצומה יתורישב שומישה תוארוה

םהב שומישו PAW יתורישל השיג
 להל האר .וב שמתשהל הצור התאש PAW ה תורישל תשגל ידכ תושורדה תורדגהה תא רומש •

.58 דומעב 'PAW יתוריש תועדוהל תורדגה' ג האר .'PAW יתורישל ופלטה תרדגה'

.301 דומע האר .PAWה תורישל רבחתה •

.401 דומע האר .PAWה תוריש יפדב דפדל לחתה •

.501 דומע האר .PAWה תורישל רוביחה תא קתנ •

  ←uneM  רחב  
S secivre, קזחהו חל וא 

 בצמב  שקמה תא
.הנתמה

 ןולחה .1 םישרת
skramkooB, 
 גצומ ותיתחתבשכ
.ot oG הדשה
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PAW יתורישל ןופלטה תרדגה
המכח העדוהב תורדגה תלבק
 ,תשרה ליעפממ )המכח העדוה ג היורקה( תדחוימ הרצק העדוהב PAW יתורישל תורדגה לבקל לכות
 'תומכח תועדוה תלבק' האר .וב שמתשהל נוצרבש PAWה תוריש תא עיצמש תורישה קפסמ וא
 ,יפוליחל .PAWה יתוריש קפס לא וא תירלולסה תשרה ליעפמ לא הנפ סונ עדימל .27 דומעב
.)moc.aikon.bulc.www//:ptth תבותכב( aikoN bulC לש טנרטניאה רתאל רבחתה

תורדגהה לש תינדי השקה
.תורישה קפס ידי לע ל תונתינש תוארוהה יפ לע לעפ

 השיג תדוקנ רובע תורדגהה תא שקהו sgnitteS← sgnittes noitcennoC←  stniop sseccA רחב .1
.92 דומעב ')רוביח תורדגה( sgnittes noitcennoC' האר .PAWל

S רחב .2 secivre← snoitpO←  kramkoob ddA )תבותכ תאו היינמיסל ש שקה .)היינמיס תפסוה 
.תיחכונה השיגה תדוקנ רובע רדגוהש PAWה ד

)תוינמיס( skramkooB ןולחה
PAW ל השיג תדוקנ ,היינמיס תרתוכ ,)הבוח( טנרטניא תבותכ הליכמ היינמיס :יחנומ ולימ  

.המסיסו שמתשמ ש ג – שרוד תורישה או

 ירשקב יאצמנש ירתא רובע שארמ ועבקנש תוינמיס המכ שי לש ופלטבש כתיי :הרעה  
 טוקנל ילע ,הילא שגית א .הלא ירתאב תכמות הניאו תיארחא הניא aikoN. aikoN ע
.רחא רתא לכב גהונ התאש יפכ ,כותב שומיש וא תוחיטב של תוריהז יעצמאב

 תוניוצמ תוינמיס .PAW יפד לש ינוש יגוס לע תועיבצמש תוינמיס תוארל לכות skramkooB ולחב
:יאבה ילמסה ידי לע

 PAWל תרחא השיג תדוקנב שמתשת א .PAWל השיגה תדוקנ רובע רדגוהש החיתפה ד  – 
.אתהב הנתשי החיתפה ד ,ודפדל

 תורדגה !פיט  
 PAW תויהל תויושע 
 רתאב ,המגודל ,תונימז
 ליעפמ לש טנרטניאה
 לש וא תירלולסה תשרה
.תורישה קפס

 ולחב תויורשפא
skramkooB )הריחבהשכ 
 :)הייקית וא היינמיס לע
nepO, daolnwoD,
egap ot kcaB, dneS, 
sserdda LRU ot oG / 
kramkoob dniF,
kramkoob ddA, tidE, 
eteleD,  ecivres daeR

, sgsm tcennocsiD, 
redlof ot evoM,
redlof weN, emaneR, 
ehcac raelC, sliateD, 
setiruovaf ot ddA, 
sgnitteS וtixE.
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 וב תרקיבש ורחאה דה לש תבותכה ,תורישהמ קתנתמ ופלטהשכ .תרקיב וב ורחאה דה  –  
.אבה רוביחה להמב שדח דב רקבתש דע ורכיזב תרמשנ

 .היינמיסה לש טנרטניאה תבותכ תא וא תרתוכה תא הגיצמש היינמיס  – 

 תיתחתבש ot oG הדשב תנמוסמה היינמיסה לש תבותכה תא תוארל לכות תוינמיסב דפדמ התאשכ
.101 דומעב 1 ישרת האר .גצה

תוינמיס לש תינדי הפסוה
.snoitpO← kramkoob ddA רחב skramkooB ולחב .1
 תרירב תדוקנ .תבותכה תא קר רידגהל ילע .)301 דומעב 2 ישרת האר( תודשה תא אלמל לחתה .2

 יוות תפסוהל  חל .תרחא השיג תדוקנ הרחבנ אל א היינמיסל הצקות השיגל לדחמה
.יוות תקיחמל  חל .@ו : . / וגכ ,ידחוימ

.היינמיסה תרימשל snoitpO←  evaS רחב .3

תוינמיס תחילש
 snoitpO← dneS← egassem trohs aiV רחבו היינמיסה דע דפד ,היינמיס תחילשל •

.)הרצק העדוהכ(

PAW תורישל תורבחתה
.PAW יפדל תשגל לכות תושרדנה רוביחה תורדגה לכ תא תרמשש רחאל
:יכרד שולשב תשגל לכות PAW יפדל

,לש תורישה קפס לש )  ( תיבה ד תא רחב •

וא skramkooB ולחהמ היינמיס רחב •
 הדשה .PAW תוריש לש תבותכה תא שיקהל ליחתהל ידכ  דע  ישקמה לע חל •

ot oG תבותכה תא וב שיקהל ישמהל לכותו ידיימ פואב לעפוי גצה תיתחתבש.

 תכירע .2 םישרת
.היינמיס

 תשגל ידכ !פיט  
 skramkooB ולחל
 חל ,השילג להמב
 .יוגיהה תידי תא קזחהו
 ,פדפדה תגוצתל הרזחל
          ←snoitpO  רחב
egap ot kcaB.
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 .רתאהמ דה תא דירוהל ליחתהל ידכ יוגיהה תידי לע חל ,תבותכה תא תשקה וא ,ד תרחבש רחאל
.9 דומעב 'ינותנ רוביח ינווחמ' ג האר

PAW תוריש לש םיפדב ףודפד
 עבצב ינמוסמ רבכ תרקיב הב ירושיקו ,לוחכ עבצב ותחת וקב ינמוסמ PAW דב ישדח ירושיק
.401 דומעב 3 ישרת האר .תוא מסתשכ תרגסמ גצות ירושיקכ תושמשמש תונומת ביבס .לוגס

ףודפדה ךלהמב םישמשמה תודוקפו םישקמ
.יוגיהה תידי תא זזה ולחב ודפדל •

.יוגיהה תידי לע חל ,רושיק תחיתפל •

 תפסוהל  חל . דע  ישקמה לע חל והשלכ הדשב תורפסו תויתוא תשקהל •
.יוות תקיחמל  חל .@ו : . / וגכ ,ידחוימ יוות

 ←snoitpO  רחב ימז וניא kcaB שקמה א .kcaB חל ודפדה להמב דוקה דל הרזחל •
yrotsiH )ודפד בבס להמב תרקיב הב יפדה לש תיגולונורכ המישר תגצהל )הירוטסיה. 
.רגסנ בבסש עפ לכב הקונת הירוטסיהה תמישר

.יוגיהה תידי לע חל ,הריחבלו תובית ומיסל •

.יוגיהה תידי לע חל ,הלבטב את לש הלוכתה תחיתפל •

.)תרזוח הניעט( snoitpO←  daoleR רחב ,תרשהמ רתויב ינכדעה כותה רוזחאל •
    רחב ,יוסמ עגרב חותפש PAWה ד רובע תולועפ וא תודוקפ לש הנשמ תמישר תחיתפל •

snoitpO← snoitpo  ecivreS )תוריש תויורשפא(.
.דפדל קיספהלו PAWה תורישמ קתנתהל ידכ  תא קזחהו חל •

ףודפדה ךלהמב שדח PAW תוריש תועדוה תגצה
:ודפדה להמב PAW תוריש תועדוה לש הגצהלו תשרהמ הדרוהל

.)תושדח תועדוה תומייק א קר גצות וז תורשפא(snoitpO←   .sgsm ecivres daeR רחב .1

.התוא חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חלו תשקובמה העדוהה דע דפד .2

 לש דומע .3 םישרת
.PAW תוריש

 :השילג להמב תויורשפא
nepO / egami weiV, 

snoitpo ecivreS, 
skramkooB, yrotsiH, 
sserddA LRU ot oG, 
sgsm ecivres daeR, 
kramkoob sa evaS,  dneS
kramkoob, daoleR, 
tcennocsiD,  wohS
segami, ehcac raelC, 
egap evaS, dniF, 
sliateD, sgnitteS וtixE.
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.37 דומעב 'PAW יתוריש תועדוה' האר PAW יתוריש תועדוה לע סונ עדימל

תוינמיס תרימש
.)היינמיסכ הרימש( snoitpO← kramkoob sa evaS רחב ,ודפדה להמב היינמיס תרימשל •
 ושייבש xobnI הייקיתב העדוהה תא חתפ המכח העדוהב הלבקתהש היינמיס תרימשל •

gnigasseM רחבו snoitpO← skramkoob ot evaS. יתוריש תועדוה' ג האר PAW' 37 דומעב.

ןופלטה ןורכיזב PAW יפד תרימש
 ינמז חול רומשל לכות ,המגודל .ווקמ אל בצמב ותוא גיצהלו ופלטה ורכיזב PAW ד רומשל לכות
.ולש תרזוח הדרוהמ ענמיהל ידכ ,וכת פואב וב שמתשמ התאש

snoitpO← egap evaS  רחב ,ודפדה להמב PAW ד תרימשל  .

 האר( skramkooB ולחב הנימי יוגיהה תידי תא זזה )ורמשנש יפד( segap devaS ולחה תחיתפל
 .ופלטה ורכיזמ רומש ד חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חל segap devaS ולחב .)501 דומעב 4 ישרת
 ג לכות .snoitpO← daoleR רחב ,בוש דה תא רזחאלו PAWה תורישל רוביח רוציל נוצרב א
.תויקיתב יפדה תא רדסל

.דה תא דירותש רחאל ווקמ בצמב ראשיי ופלטה :הרעה  

PAW רוביח קותינ
וא ,snoitpO← tcennocsiD רחב •
.הנתמה בצמל רוזחלו דפדל קיספהל ידכ  שקמה תא קזחהו חל •

PAW ןפדפד תרדגה
:PAW תורדגה לש המישר חתפית .snoitpO← sgnitteSרחב תורדגהה ולח תחיתפל

• tniop ssecca tluafeD )לש לדחמה תרירב תא תונשל נוצרב א – )השיג תדוקנל לדחמ תרירב 
 לדחמה תרירב .תונימז השיג תודוקנ לש המישר חותפל ידכ יוגיהה תידי לע חל ,השיגה תדוקנ
.92 דומעב ')רוביח תורדגה( sgnittes noitcennoC' האר סונ עדימל .מוסת השיג תדוקנל תיחכונה

 ןולחה .4 םישרת
segap devaS.

devaS  ולחב תויורשפא
segap: nepO,
egap ot kcaB, daoleR, 
evomeR,  ecivres daeR
.sgsm, tcennocsiD, 
redlof ot evoM,
redlof weN, 
kramnU/kraM, 
emaneR, ehcac raelC, 
sliateD, ot ddA
setiruovaf, sgnitteS 
.tixEו
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• segami wohS )רחבת א .דפדמ התאשכ תונומת גיצהל נוצרב א רחב – )תונומת תגצה oN, 
.snoitpO← segami wohS תריחב ידי לע ,ודפדה להמב כ רחא תונומת דירוהל לכות

• ezis tnoF  –  lamroN / egraL  )לודג / ליגר – פוג לדוג(.

• seikooC  –  wollA / tcejeR  )יצבוק eikooc – הלבק לטבל וא רשפאל לכות – )הייחד / רושפא 
.seikooc יצבוק לש החילשו

• gnidnes FMTD .fnoC  – syawlA  / ylno emit tsriF )עפב / דימת – ילילצ גויח תחילש רושיא 
 ג .ודפדה להמב הילא תשגל לכותש תויצקנופב מות PAWה פדפד – )דבלב הנושארה
 התאש מזב )senot FMTD( ילילצ גויח חולשל ,PAW ד ותב התאשכ תילוק החיש גייחל לכות
 ינפל רשאל נוצרב א רחב .PAW דמ ופלט רפסמו ש stcatnoCב רומשל ,תילוק החיש להנמ
.91 דומעב 'ילילצ גויח' ג האר .תילוק החיש להמב ילילצ גויח חלוש ופלטהש

• gnipparw txeT )בצמל טסקטה תשילג תא תעבק רשאכ – )טסקט תשילגnO  סנכנ וניאש טסקטה ,
ffO ל תעבקנ וז תורשפא רשאכ .האבה הרושל יטמוטוא פואב שלוג תחא הרושל  וניאש טסקט ,
.הרושה וסב עטקנ תחא הרושל סנכנ

PAW רוביח תחטבא
 PAWה תאובמל ופלטה יב ינותנה רודיש ,PAW רוביח להמב גצומ  עדימה תחטבא ווחמ א
.חטבואמו פצומ PAWה תרשל וא

 וקמה( כותה תרשל האובמה יב ינותנה רודישש ייצמ וניא עדימה תחטבא ווחמ :הרעה  
 ינותנה רודיש תחטבאל יארחאה אוה תורישה קפס .חטבואמ נמא )ינותנה ירמשנ ובש
.כותה תרש יבל האובמה יב

ןורכיזה רגאמ ןוקיר
.ופלטה לש ורכיזה רגאמב ירמשנ הילא תשגינש יתורישה וא עדימה

 ובשח ,לשמל( תואמסיס תשקה בייחמ רשא יוסח עדימל )תשגינ וא( תשגל תיסינ א :הרעה  
  רחב ורכיזה רגאמ יוקינל .שומיש לכ רחאל ופלטה לש ורכיזה רגאמ תא קור ,)לש קנבה
snoitpO←  ehcac raelC )ורכיזה רגאמ וקיר(.

 :יחנומ ולימ  
 יעטק ה eikooc יצבוק
 לע ילא ירבעומה עדימ
 רומשל ידכ ,תרשה ידי
 רתאב ירוקיב לע עדימ
PAW. לבקתש ירחא 
 תרשה ,eikooc יצבוק
 פוא תא וחבל לכוי
רתאב לש שומישה
 התא המב ;PAWה
 נוצרב המ ,יינעתמ
.האלה כו אורקל

 :יחנומ ולימ  
 רגאמ אוה )ehcac( ומטמ
 הרימשל שמשמש ורכיז
.ינותנ לש תינמז
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21.  slooT )םילכ(
 ליעפת לא ,Tools הייקיתבש תויצקנופב שמתשהל ידכ  ופלטה תא ליעפהל ילע :הרעה  

 וא הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש וקמב ופלטה תא
.הנכס תווהל

 יוניש' כו 91 דומעב 'תוחיש תיינפהל תורדגה' האר xobliam ecioV וא trevid llaC יבגל סונ עדימל
.61 דומעב 'ילוקה אתה רפסמ

 reganam noitacilppA )םימושייה להנמ( 
הנכותו םימושיי תנקתה - 
 לכות .ופלטהמ ימושיי ריסהל גו ,הנכות תוליבחו ישדח ימושיי יקתהל לכות reganaM ושייב
.ורכיזה בצמ תא קודבל ג

:לש המישר תוארל לכות reganaM ושייה תא חתופ התאשכ
,reganaM ושייב ורמשנש הנכות תוליבח •
ו ) למסה ידי לע יניוצמ( יקלח פואב ונקתוהש ימושיי •

.) למסה ידי לע יניוצמ( ריסהל לכותש ,אלמ פואב ונקתוהש ימושיי •

.901 דומע האר .yromeM ולחה תחיתפל הנימי יוגיהה תידי תא זזה

 תמויסהש ,ינקתה רובע הנכות תנקתה יצבוקב קר שמתשהל לכות rellatsnI ושייב :הרעה  
.SIS איה הלש

 תליבח לע יאבה יטרפה תגצהלsnoitpO←  sliated weiV רחבו הנקתה בוק דע דפד •
.)בצמ( sutatSו )קפס( reilppuS ,)לדוג( eziS ,)גוס( epyT ,)הסרג( noisreV ,)ש( emaN :הנכותה

 הדועתה יטרפ תגצהל )הדועת תגצה( snoitpO←  etacifitrec weiV רחבו הנכות תליבח דע דפד •
.83 דומעב ')תודועת לוהינ( tnemeganam etacifitreC' האר .הנכות תליבח לש תכמסומה

←uneM רחב  
slooT← rellatsnI.

 ישארה ולחב תויורשפא
 :reganaM ושייה לש
sliated weiV,  weiV
etacifitrec, llatsnI, 
evomeR, gol weiV, 
gol dneS וtixE.

 תנקתהל !פיט  
 ילעב( avaJ™ ימושיי
 ,).RAJ וא .DAJ תמויסה
 .snoitacilppA רחב
 האר סונ עדימל
 avaJ( snoitacilppA™(׳
.011 דומעב

����������������������������� ������������������



slooT )םילכ(

801.devreser sthgir llA .aikoN 2002 © thgirypoC 

 הקיזמ הנכותו בשחמ יסוריו דגנ התואנ הנגה יעיצמש תורוקממ קר הנכות קתה :בושח  
 תוליבחל תודועתבו תוילטיגיד תומיתחב תשמתשמ הנכותה תנקתה תכרעמ ,עייסל ידכ .תרחא
 להמב החטבא תרהזא גיצמ rellatsnI ושייה א תשכרש ושייה תא יקתת לא .הנכות

.הנקתהה

הנכות תנקתה
 תכרעמל ימיאתמש ימושיי וא ,aikoN 0567 ופלטב שומישל דחוימב ודעונש ימושיי יקתהל לכות
.יבר יביכר יצבוק ליכמש ,לודג דחא סוחד בוק ללכ רדב איה הנכות תליבח .naibmyS הלעפהה

 הלולע איה ,aikoN 0567 ופלטב שומישל דחוימב הדעונ אלש הנכות יקתמ התא א :הרעה  
.aikoN 0567 ופלטל ודעונש יליגרה ימושייהמ הנוש תואריהלו לועפל

 תא קר רזחשל לכות ,ייק ושייל וקית וא וכדע ליכמש בוק יקתמ התא א :בושח  
 הנכותה תליבח לש אלמ יוביג קתוע וא ירוקמה הנקתהה בוק תושרב א ירוקמה ושייה
 בוקמ בוש ותוא קתה כ רחאו ושייה תא הליחת רסה ,ירוקמה ושייה רוזחשל .הרסוהש
.יוביגה קתועמ וא ,ירוקמה הנקתהה

 חולשל וא PAWב ודפד להמב דירוהל ,ופלטה לא בשחממ ריבעהל תינ הנקתה תוליבח .1
 ודאהרפניאה תאיצי רד וא htooteulB רד ,ראוד תעדוהל רוצמ בוקכ ,הידמיטלומ תעדוהב
 .ופלטה לש

 ידכ  snoitpO← llatsnI רחבו תשקובמה הנכותה תליבח דע דפד ,rellatsnI ושייה תא לעפה .2
.הנקתהב ליחתהל

 ליחתהל ידכ יוגיהה תידי לע חלו ותוא רחב ,הנקתהה בוק תא ופלטה ורכיזב שפח ,יפוליחל 
.דומעה דצב המגוד האר .הנקתהב

 תנקתהבש ינוכיסה יבגל הרהזא גצות ,הדועת וא תילטיגיד המיתח אלל הנכות יקתמ התא א
.התלוכתבו הנכותה תליבח רוקמב יטולחל חוטב התא א קר הנקתהב שמה .הנכות

  רחב !פיט  
snoitpO← gol weiV, 
 תוליבח וליא תוארל ידכ
 ורסוה וא ונקתוה הנכות
.יתמו

 א :המגוד  
 הנקתהה בוק תא תלביק
 תעדוהל רוצמ בוקכ
 ראודה תביתל רובע ,ראוד
 תעדוה תא חתפ ,לש
 ולחה תא חתפ ,ראודה
stnemhcattA, דע דפד 
 לע חלו הנקתהה בוק
 ליחתהל ידכ יוגיהה תידי
.הנקתהב
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 תוקידבה יבגל עדימ גיצמ ופלטה .תנקתומש הליבחה תומלש תא קדוב ופלטה ,הנקתהה להמב
 תא קודבל ייסמ ופלטהש רחאל .התוא לטבל וא הנקתהב ישמהל א רוחבל רשפאמו תועצובמש
.ופלטב קתוי ושייה ,הנכותה תליבח תומלש

הנכות תרסה
.snoitpO← evomeR רחבו תשקובמה הנכותה תליבח דע דפד ,הנכות תליבח תרסהל .1
.הרסהה רושיאל seY חל .2

 תליבח תושרב א קר שדחמ התוא יקתהל לכות ,יהשלכ הנכות ריסמ התא א :בושח  
 ,יהשלכ הנכות תליבח ריסת א .הרסוהש הנכותה תליבח לש אלמ יוביג וא ,תירוקמה הנכותה
 היולת תרחא הנכות תליבח א .התרזעב ורצונש יכמסמ חותפל רתוי לכות אלש כתיי
 דועיתב ייע יטרפל .לועפל קיספהל הלולע תרחאה הנכותה תליבח ,תרסהש הנכותה תליבחב
.תנקתומה הנכותה תליבח לש

ןורכיזה בצמ תגצה
.rellatsnI ושייה לש ישארה ולחב הנימי יוגיהה תידי תא זזה ,ורכיזה ולח תחיתפל •

 תנקתהלו ינותנ תרימשל יונפה ורכיזה תומכ תא בשחמ ופלטה ,yromeM ולחה תא חתופ התאשכ
 ,stcatnoC :תונושה ינותנה תוצובק לש ורכיזה לוצינ תא גיצהל לכות ורכיזה ולחב .השדח הנכות
radnelaC, stnemucoD, segasseM, segamI, snoitacilppA, selif dnuoS, esu ni .meM )ורכיז 
.901 דומעב 1 ישרת האר .)יונפ ורכיז( yromem eerFו )שומישב

.121 דומע ג האר .יכמסמ המכ קחמ ,אלמתמו לוה ורכיזה א !פיט  

 תחילשל !פיט  
 לש הנקתהה ושיר
pleh ( עויסה זכרמל
ksed(, לכוי תווצהש ידכ 
 וא קתוה המ תוארל
snoitpO רחב ,רסוה  ←    

S gol dne← 
egassem trohs aiV  ←
 קר ימז( liam-e aiV וא
 ראוד תורדגה ועבקנ א
.)תומיאתמ

 בצמ תגצה .1 םישרת
.ןורכיזה
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 ™avaJ  ) snoitacilppA( )לש םימושיי avaJ(
 llatsnI ולחב .תוא קוחמל וא ינקתומ avaJ ימושיי חותפל לכות snoitacilppA לש ישארה ולחב
.)RAJ וא DAJ תמויס ילעב יצבק( ישדח avaJ ימושיי יקתהל לכות

 lanosreP ימושיי דירות לא .EM2J™ גוסמ avaJ ימושייב מות תושרבש ופלטה :הרעה  
™avaJ תוא יקתהל לכות אל יכ ,ופלטל.

 2 ישרת האר .ופלטב ונקתוהש avaJ ימושיי לש המישר תוארל לכות ,ימושיי ליעפמ התאשכ
.111 דומעב

:תגצהל snoitpO← sliated weiV רחבו והשלכ ושיי דע דפד •
• sutatS – dellatsnI )קתומ(, gninnuR )לעופ( וא dedaolnwoD )ולחב קר גצומ( )דרוה llatsnI(,
• noisreV – ושייה לש הסרגה רפסמ,

• reilppuS – ושייה לש רציה וא קפסה,

• Bk eziS – יתב יפלאב ושייה בוק לדוג )setybolik(,
• epyT – ושייה לש רצק רואית,

• LRU – ו טנרטניאב עדימ דל תבותכ

• Bk ataD – יאיש ,המגודל( יתב יפלאב ושייה ינותנ לדוג(.

 ידכ )טנרטניא תבותכל רבחתה( snoitpO←  sserdda LRU ot oG  רחבו והשלכ ושיי דע דפד •
.ושייה לע סונ עדימ גיצהלו ינותנ רוביח רוציל

 PAW השיג תודוקנבו )PAI( טנרטניאל השיג תודוקנ יב שמתשהל ילוכי ימושיי :הרעה  
 לא וא לש תורישה קפס לא רשקתה ,סונ עדימל .ינותנ תרבעהל תורבחתה רוציל ידכ
 ,PAI ב שמתשהל למומ ,רשפא א .13 דומעב 'השיג תדוקנ תריצי' ג האר .תשרה ליעפמ
 ינותנה רוביח תא וא תשרהמ דירוהל תינש avaJ ושיי לדוג תא הליבגמ וז השיג תדוקנ יכ
.ופלטב קתומ רבכש avaJ ושייל שורדה

 א קודבלו ינותנ רוביח רוציל ידכ )וכדע( snoitpO← etadpU רחבו והשלכ ושיי דע דפד •
.ושייל ימז וכדע ייק

  ←uneM רחב  
slooT← snoitacilppA .

 :יחנומ ולימ  
RAJ – ליכמה בוק 
.לש avaJ ושיי

DAJ– עדימ ליכמב בוק 
 ייק א .avaJ ושיי לע
 בוק ,דבלב DAJ בוק
RAJ מזב תשרהמ דרוי 
 לש ורתייה .הנקתהה
 אוה DAJ בוקב שומישה
 עונמל רשפאש כב
 ,תוצוחנ ניאש תודרוה
 תוהזל לוכי רישכמה א
 וניא אוהש DAJהמ
.ושייב מות
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avaJ ימושיי תנקתה
 תעדוהב חולשל וא PAWב ודפד להמב דירוהל ,בשחממ הנקתה יצבוק ופלטל ריבעהל תינ
 .ופלטה לש ודאהרפניאה תאיצי רד וא htooteulB רד ,ראוד תעדוהל רוצמ בוקכ ,הידמיטלומ

 הקיזמ הנכותו בשחמ יסוריו דגנ התואנ הנגה יעיצמש תורוקממ קר הנכות קתה :בושח  
.תרחא

 ידכ dedaolnwoD ולחה תחיתפל הנימי יוגיהה תידי תא זזה snoitacilppA לש ישארה ולחב .1
.הנקתהה תוליבח תא גיצהל

 DAJ תמויסה ילעב avaJ תנכותל הנקתה יצבוק קר יקתהל לכות llatsnI ולחב :הרעה  
.RAJ וא

 ופלטה ורכיזב שפח ,יפוליחל .snoitpO← llatsnI רחבו הנקתה בוק דע דפד ,ושיי תנקתהל .2
 דצבש המגודב ייע .הנקתהב ליחתהל ידכ יוגיהה תידי לע חלו ותוא רחב ,הנקתהה בוק תא
.דומעה

.הנקתהה רושיאל seY חל .3
 השיג תדוקנ הרדגוה אל א .ודירוהל שקבתתש כתיי ,רסח אוה א .הנקתהל שורד RAJה בוק 

 בוק תא דירומ התאשכ .011 דומעב הרעה האר ,השיג תדוקנ רוחבל שקבתת ,snoitacilppA רובע
 לש רציל וא קפסל הנפ .תרשל תשגל ידכ המסיסו שמתשמ ש שיקהל שקבתתש כתיי ,RAJה
.המסיסהו שמתשמה ש תלבקל ושייה

 לע עדימ גיצי ופלטה .יקתהל נוצרבש הליבחה תומלש תא קדוב ופלטה הנקתהה להמב 
 קדוב ופלטהש רחאל .התוא לטבל וא הנקתהב ישמהל א רוחבל רשפאיו תועצובמש תוקידבה
.ופלטב קתומ ושייה ,הנכותה תליבח תומלש תא

 ישארה ולחב תויורשפא
 ושייה לש
snoitacilppA: nepO, 
sliated weiV, sgnitteS, 
evomeR,  LRU ot oG
sserddA, etadpU וtixE.

 ושייה ולחב תויורשפא
llatsnI: llatsnI,
sliated weiV, eteleD 
.tixEו

 ישארה ןולחה .2 םישרת
 םושייה לש
snoitacilppA.
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.הנקתהה ויס לע חוודי ופלטה .4

.snoitacilppA לש ישארה ולחל רובעל ילע הנקתהה רחאל avaJה ושיי תחיתפל 

 ע .דימ ותוא יקתהלו הנקתה בוק דירוהל לכות PAWה יפדב דפדמ התאשכ !פיט  
.הנקתהה להמב עקרב ליעפ ראשיי PAWה רוביח ,תאז

avaJ םושיי תחיתפ

.ותוא ליעפהל ידכ יוגיהה תידי לע חלו snoitacilppA לש ישארה ולחב והשלכ ושיי דע דפד •

avaJ םושיי תרסה

.snoitpO← evomeR רחב כ רחאו snoitacilppA לש ישארה ולחב שקובמה ושייה תא רחב •

avaJ ימושיי תרדגה
 יביכר תדרוה של השיגל לדחמ תרירב תדוקנ תרדגהל – sgnitteS← tniop ssecca tluafeD רחב
.011 דומעב הרעה האר סונ עדימל .ירסח ימושיי

:רחב כ רחאו sgnitteS רחב .והשלכ ושיי רחב

• tniop sseccA – הרעה האר  .יפסונ ינותנ תדרוהל ושייה שמתשי הבש השיג תדוקנ רחב 
.011 דומעב

• noitcennoc krowteN )ימושיי – )תשר רוביח avaJ ינותנה רוביחש שורדל ילולע ימיוסמ 
 .השיג תדוקנ רוחבל שקבתת השיג תדוקנ הרחבנ אל א .תמיוסמ השיג תדוקנ רד רצוויי
:ה תויורשפאה

 dewollA )הארתה לכ אלל ,ידיימ פואב רצוויי רוביחה – )רשפואמ.

 tsrif ksA )רוביחה תא רוציי ושייהש ינפל לאשית – )ימדקמ רושיא.

 dewolla toN )ורתוי אל ירוביח – )רשפואמ אל.

 א :המגוד  
 הנקתהה בוק תא תלביק
 תעדוהל רוצמ בוקכ
 ראודה תביתל רובע ,ראוד
 תעדוה תא חתפ ,לש
 ולחה תא חתפ ,ראודה
stnemhcattA, דע דפד 
 לע חלו הנקתהה בוק
 ליחתהל ידכ יוגיהה תידי
.הנקתהב
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31. ytivitcennoC )תוירושיק(
 לא ,ytivitcennoC הייקיתבש תויצקנופב שמתשהל ידכ  ופלטה תא ליעפהל ילע :הרעה  

 הערפה ללוחל לולע אוהשכ וא ,ירלולס ופלטב וב שמתשהל רוסאש וקמב ופלטה תא ליעפת
.הנכס תווהל וא

 רד וא htooteulB רד )בשחמ וא ופלט ,המגודל( רחא אות קתהל ופלטהמ ינותנ ריבעהל לכות
.ודאהרפניאה תאיצי

.htooteulB 1.1 קתב ילעופה ירחא htooteulB ירישכמל אות רישכמה :הרעה  

 htooteulB רוביח 
htooteulB דע לש קחרמב יאצמנה ,יינורטקלא ינקתה יב יינוכסח ייטוחלא ירוביח רשפאמ 

 וא ,מוי תורעה ,רוקיב יסיטרכ ,יטסקט ,תונומת תחילשל שמשל יושע htooteulB רוביח .ירטמ 01

.יבשחמ וגכ ,htooteulBב יכמותה ינקתהל יטוחלא פואב רבחתהל ידכ

 יבייח ניא רחאה htooteulBה קתהו ופלטה כל ,וידר ילג תועצמאב ירשקתמ htooteulB ינקתה

.311 דומעב 1 ישרת האר .הייאר וקב הז לומ הז יבצומ תויהל

 רוביחל תוערפה הנכתיתש תורמל ,דבלב הזמ הז ירטמ 01 לש קחרמב תויהל יבייח ינקתהה ינש

.יינורטקלא ינקתהמ וא )המגודל ,תוריק( ימסוח ימצעמ

 התאשכ תאז רוכז .רצקתי ופלטה לש הלעפהה מזו הללוסהמ למשח רוצ htooteulBב שומישה

.ופלטב תורחא תולועפ עצבמ

 .ירוגמ וקמב תויושרה לצא קודב – htooteulB ינקתהב שומיש לע תולבגה הנכתית

 תלעפה .1 םישרת
htooteulB.

← uneM רחב  
ytivitcennoC ←
      htooteulB
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htooteulB םושייה לש הנושאר הלעפה
.ופלטל htooteulB ש שיקהל שקבתת ,htooteulB ושייה תא הנושארה עפב ליעפמ התאשכ

 ינקתהב ישמתשמ ,llAל ytilibisiv s'enohp yM יונישו htooteulB תלעפה רחאל :הרעה  
htooteulB ומש תאו ופלטה תא תוארל ולכוי ירחא.

 רד ינותנ חלשת א .'aikoN 0567' לדחמה תרירב שב שמתשה וא ,)תויתוא 03 דע( ש שקה •
htooteulB ש תקנעה רטב htooteulB לדחמה תרירב שב שמתשי ופלטה ופלטל ידוחיי.

htooteulB תורדגה
.יוגיהה תידי לע חלו תונשל נוצרבש הרדגהה דע דפד htooteulBה תורדגה יונישל

• htooteulB – רחב nO ב שמתשהל נוצרב אhtooteulB. רחבת א ffO יוביכל htooteulB לכ 
 לש הלבקל וא החילשל htooteulBב שמתשהל לכות אלו וקתוני יליעפה htooteulBה ירוביח
.ינותנ

• ytilibisiv s'enohp yM – רחבת א llA ot wohS ינקתה htooteulB ופלטה תא רתאל ולכוי ירחא 
 רתאל ולכוי אל ירחא htooteulB ינקתה neddiH רחבת א .ינקתה שופיח להמב תושרבש
.ינקתה שופיח להמב תושרבש ופלטה תא

• eman htooteulB yM )ה שhtooteulB ש קנעה – )ילש htooteulB תלעפה רחאל .ופלטל 
htooteulB יונישו ytilibisiv s'enohp yM לllA ינקתהב ישמתשמ htooteulB תוארל ולכוי ירחא 
.ומש תאו ופלטה תא

 תובותכ תא קר גיצהל ייושע ימיוסמ htooteulB ינקתה ,ינקתה שופיח מזב !פיט  
 תבותכ יהמ ררבל ידכ .)sesserdda ecived ,ינקתה תובותכ( תוידוחייה htooteulBה
.הנתמה בצמב *#0282# דוקה תא שקה לש ופלטה לש תידוחייה htooteulBה

htooteulB ךרד םינותנ תחילש
.ותנ עגר לכב דבלב דחא htooteulB רוביח ליעפהל לכות :הרעה  

 תורדגה .2 םישרת
htooteulB.

 תחילשל !פיט  
 htooteulB רד טסקט
 תועדוה רד וקמב(
 ,setoN רחב ,)תורצק
 רחבו טסקטה תא בותכ
snoitpO← dneS← 
htooteulB aiv.
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 רחא קתהל וליצ חולשל ידכ ,המגודל .חולשל נוצרבש טירפה רומש ובש ,ושייה תא חתפ .1
.segamI ושייה תא חתפ

.snoitpO← dneS← htooteulB aiV רחבו ,)וליצ ,המגודל( חולשל נוצרבש טירפה דע דפד .2
 htooteulBב יכמותה ינקתה .htooteulB לש הטילקה חווטב ינקתה שפחל ליחתי ופלטה .3

 לכות .511 דומעב 3 ישרת האר .הז רחא הזב גצה לע עיפוהל וליחתי ,הטילקה חווטב יאצמנו
 ינקתה .רצק ש וא קתהה גוס תא ,קתהה לש htooteulBה ש תא ,קתה למס תוארל
. ע וגצוי יגווזמ

 אל ,ינקתהה שופיחב יגצומ )  ( eerfsdnaHו )  ( tesdaeH ינקתהש תורמל :הרעה  
.htooteulB לש עמשה ליפורפב מות וניא aikoN 0567 ופלטה יכ ,הב שמתשהל תינ

 ואצמנש ינקתהה לש המישר הליחת גצות ,htooteulB ינקתה רבכ תשפיח א :הרעה  
 תא הבכת א .)יפסונ ינקתה( secived eroM רחב שדח שופיח תליחתל .רבכמ הז
 לכותש ינפל ינקתהה שופיח תא בוש ליעפהל רטצתו קחמית ינקתהה תמישר ופלטה
.ינותנ חולשל

 דחאל רוביח רוציל ליחתהל לכותו אפקת ינקתהה תמישר .potS חל שופיחה תריצעל •
.ורתוא רבכש ינקתההמ

 הייקיתל קתעוי חלוש התאש טירפה .tceleS חלו וילא רבחתהל נוצרבש קתהה דע דפד .4
xobtuO, העדוההו gnitcennoC גצות.

5. gniriaP )6 בלש האר ,רחאה קתהה ידי לע שרדנ אל א ;ויש(.

 שיקהל שקבתתו וצפצ עמשיי ,ינותנ רדשל היהי תינש ינפל ויש שרוד רחאה קתהה א •
.)edocssap( המסיס

 רחאה htooteulBה קתה לעב ע כסו )דבלב תורפס – יוות 61 דע 1( מצעב המסיס רוצ •
 נשל ירצ ניאש כ ,דבלב תחא עפ כתא שמשת וז המסיס .המסיסה התואב שמתשיש
.התוא

.)יגווזמ ינקתה( secived deriaP ולחב רמשיי קתהה ,וישה רחאל •

.)ינותנ חלוש( atad gnidneS העדוהה גצות חלצומ רוביח תריצי רחאל .6

 .gnigasseM ושייבש xobnI הייקיתב אוצמל לכות htooteulB רד ולבקתהש ינותנ :הרעה  
.07 דומע האר סונ עדימל

 הנומת תחילש .3 םישרת
 ןופלטה .htooteulB ךרד
.םינקתה שפחל ליחתמ

 :יחנומ ולימ  
 ושוריפ )gniriap( ויש
 .)noitacitnehtua( תומיא
 ינקתה לש ישמתשמה
 htooteulBב יכמותש
 לע יכסהל ירומא
 התוא שיקהלו ,המסיסה
 ידכ ינקתהה ינשב
 ינקתהל .היניב אתל
 קשממ יללוכ ניאש
 המסיס שי שמתשמ
.רציה ידי לע העבקנש
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 gnigasseM ושייב stfarD הייקיתה .וקחמיי ינותנה וא העדוהה ,תלשכנ החילשה א :הרעה  
.htooteulB רד וחלשנש תועדוה תרמוש הניא

htooteulB-ה רוביח בצמ תקידב
.ליעפ htooteulBש אוה רבדה שוריפ ,הנתמה בצמב  למסה גצומשכ •
.רחאה קתהל רבחתהל הסנמ ופלטה ,בהבהמ  למסהשכ •

.ליעפ htooteulBה רוביח ,יצר פואב גצומ  למסהשכ •

deriaP ןולחה  secived )םיגווזמ םינקתה(
 יהוזמ הו יוהיזל רתוי ילק יכיושמ ינקתה .ינקתה ישופיח זרזמו לקמ והשלכ קתה ע ויש
 יוגיהה תידי תא זזה htooteulB ושייה לש ישארה ולחב .שופיחה תואצות תמישרב  למסה ידי לע
.)  ( יכיושמ ינקתה לש המישר חותפל ידכ הנימי

ןקתה םע ךויש
 ליחתי ופלטה .secived deriaP ולחב )שדח יושמ קתה( snoitpO←  ecived deriap weN רחב .1

 ,htooteulB ינקתה תשפיח רבכ א ,יפוליחל .htooteulB לש הטילקה חווטב יאצמנש ינקתה שפחל
.secived eroM רחב שדח שופיח תלחתהל .ואצמנ רבכש ינקתהה לש המישר הליחת גצות

.tceleS חלו ,ופלטל ותוא יישל נוצרבש ,קתהה דע דפד .2
deriaP  המישרל סוותי קתהה .)דוקה יעסב ]ויש[ gniriaP ,5 בלש האר( תואמסיס לחה .3

secived.

ךויש לוטיב
 רחב ,יפוליחל . חלו ,ולש וישה תא לטבל נוצרבש קתהה דע דפד ,secived deriaP ולחב •

snoitpO← eteleD. המישרהמ קחמיי קתהה secived deriaP לטובי ולש וישהו.

.)לוכה תקיחמ( snoitpO← lla eteleD רחב ,יכוישה לכ תא לטבל נוצרב א •

 קחמיי וישה ,קתה ותוא ע וישה תא קחומו והשלכ קתהל תעכ רבוחמ התא א :הרעה  
.ליעפ ראשיי רוביחה לוא דימ

 ינקתה רובע ילמס
htooteulB ינוש: 

  retupmoC  –, 

  enohP  –, 

  rehtO  –, 

  nwonknU  –.

 ולחב תויורשפא
 :יגווזמה ינקתהה
ecived deriap weN, 
eman trohs ngissA, 
eteleD, lla eteleD,      
 dezirohtua sa teS      /
dezirohtuanu sa teS      
.tixEו

 ג לכות !פיט  
 ינשל יקחשמב קחשל
.htooteulB רד ינופלט
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םיכיושמ םינקתהל םירצק תומש תאצקה
 ,ופלטה ורכיזב רמשנ הז ש .יוסמ קתה תוהזל ל עייסיש ,)יוניכ( רצק ש עובקל לכות
.ותוארל ולכוי אל ירחא htooteulB ינקתהב ישמתשמו

 ש תאצקה( snoitpO← eman trohs ngissA רחבו שקובמה קתהה דע דפד ,רצק ש תאצקהל •
.KO חלו רצקה שה תא שקה .)רצק

 רוציל שקבי והשלכ קתהשכ וא( ינקתה שפחתשכ .תוהזלו רוכזל לכותש לק ש רחב :הרעה  
.קתה ותוא יוהיזל שמשי תרחבש שה ,)תושרבש ופלטה ע רוביח

האשרה לוטיבל וא האשרהל ןקתה תרדגה
 אל וא )desirohtua( השרומ הז קתהש עובקל לכות והשלכ קתה ע תושרבש ופלטה ויש רחאל
.)desirohtuanu( השרומ
desirohtuanU )לכב שדחמ רושיא הנבייחת הז קתהמ רוביח תושקב – )לדחמ תרירב( )השרומ אל 
.עפ

desirohtuA )רושיא שורד אל .תעידי ילבמ רצוויהל ולכוי הז קתהל ופלטה יב ירוביח – )השרומ 
 ינקתה רובע וא ,)לש בשחמה ,המגודל( לש ינקתה רובע הז בצמב שמתשה .כ של דחוימ
 האר .secived deriaP ולחב ירשואמ ינקתה דיל סוותי  למסה .)חטוב התא וב דאל יכיישש
.711 דומעב 4 ישרת

snoitpO←desirohtua sa teS רחבו שקובמה קתהה דע דפד secived deriaP ולחב •   /             
 desirohtuanu sa teS )השרומ אלכ העיבק / השרומכ העיבק(.

htooteulB ךרד םינותנ תלבק
ה תעדוה תא רשאל נוצרב א לאשיתו וצפצ עמשת ,htooteulB רד ינותנ לבקמ התאשכ
htooteulB. הייקיתל רבעוי טירפהו  למסה גצוי ,העדוהה תא רשאת א xobnI ושייב gnigasseM. 
.07 דומע האר סונ עדימל . ידי לע תוניוצמ htooteulB תועדוה

 ש עבק :המגוד  
 htooteulBה קתהל רצק
 ,לש בשחמל וא רבח לש
 רתיב ותוהזל לכויש ידכ
.תולק

 םינקתה ינש .4 םישרת
.תומיאל ועבקנ
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htooteulB קותינ
.ינותנ לש הלבק וא החילש רחאל יטמוטוא פואב קתנתי htooteulB רוביח

םודא-הרפניא רוביח 
 רוקיב יסיטרכ וגכ ,ינותנ חולשלו לבקל וא חולשל תרשפאמ ופלטה לש ודאהרפניאה תאיצי
.אות )ינותנ קתה וא( ופלטל מוי תורעהו
 ודאהרפניא ינקתהל עירפהל הל רשפאת לאו ייניעה רבעל ודאהרפניאה רק תא ווכת לא
.resaL 1 ssalC רצומ אוה תושרבש ופלטה רישכמ .ירחא

םודא-הרפניאה תאיצי ךרד םינותנ לש הלבקו החילש
 הייקיתל ורבעוי ופלטה לש ודאהרפניאה תאיצי רד ילבקתמש יטירפה לכ :הרעה  

xobnIושייבש gnigasseM. למסה ידי לע תוניוצמ תושדח ודאהרפניא תועדוה .
.07 דומע האר סונ עדימל

 אלש אדו .וז לא וז תונופ טלוקה קתהה לשו חלושה קתהה לש ודאהרפניאה תואיציש אדו .1
 יב יבטימה קחרמה .היניב הייארה וק תא וסחל ילולעש ימצע ינקתהה ינש יב יבצומ
 ודאהרפניאה תאיצי רותיאל .דחא רטמ רתויה לכל אוה ודאהרפניא רוביחב ינקתה ינש
.ריהמה ירדמב ינושה ישקמה לש ישרתב ייע ופלטב

.ודאהרפניאה תאיצי תא ליעפי לבקמה קתהה לש שמתשמה .2

←uneM רחב ,הכרד ינותנ תלבק של תושרבש ופלטה לש ודאהרפניאה תאיצי תלעפהל 
 ytivitcennoC← derarfnI יוגיהה תידי לע חלו.

 ליחתהל ידכ ,תשקובמה ודאהרפניאה תייצקנופ תא רחבי חלושה קתהה לש שמתשמה .3
.ינותנה תרבעהב

 ושייב snoitpO← dneS← derarfni aiv רחב ודאהרפניאה תאיצי רד ינותנ תחילשל 
.והשלכ

 קתוני רוביחה ,ודאהרפניאה תאיצי תלעפה רחאל הקד ותב הליחתמ הניא ינותנה תרבעה א
 .בוש וליעפהל רטצתו

 תאיצי תלעפהל  
  רחב ,ודאהרפניאה
uneM←
ytivitcennoC←   
derarfnI. 

 ג לכות !פיט  
 ינשל יקחשמב קחשל
.htooteulB רד ינופלט

 ידכ :המגוד  
 רשק שיא סיטרכ חולשל
 תאיצי רד
 שקב )1( :ודאהרפניאה
 טלוקה שמתשמהמ
 תאיצי תא ליעפהל
 רישכמב ודאהרפניאה
 רחב )2( .ותושרבש
stcatnoC, דע דפד 
 רשקה שיא סיטרכ
  רחבו שקובמה
snoitpO← dneS←
derarfni aiv.
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 יצבק תרבעהל ודאהרפניא ליעפהל לכותש ידכ  swodniW 0002 :הרעה  
רחבו "lenaP lortnoC" לא רובע ,אות בשחמ יבל aikoN 0567 רישכמ יב
"kniL sseleriW". היסיטרכב "refsnarT eliF" ולחבש "kniL sselriW" תא מס 
.בוליש הביתה

 "snoitacinummoc dearfni gnisu retupmoc ruoy ot selif dnes ot srehto wollA" 
.)ודאהרפניא תועצמאב לש בשחמה לא יצבק חולשל ירחא ירתאל השרה ,רמולכ(

םודא-הרפניאה רוביח בצמ תקידב
 רוביחש וא ,רחאה קתהל רבחתהל הסנמ תושרבש ופלטה ,בהבהמ ווחמהשכ •

.דבא ודאהרפניאה

 לבקל וא חולשל כומ ופלטהו ליעפ ודאהרפניאה רוביח ,וצר פואב גצומ ווחמהשכ •
.ולש ודאהרפניאה תאיצי רד ינותנ

בשחמל ןופלטה רוביח
 תא יקתהל דציכו htooteulB וא ודאהרפניא רד אות בשחמ לא רבחתהל שי דציכ סונ עדימל
 ירדמ( etiuS CP rof ediuG noitallatsnI תוארוהה בוקב אצמת ,aikoN rof etiuS CP 0567 הנכותה
 תא ליעפהל שי דציכ סונ עדימ .'CP rof erawtfoS' הייקיתב ,רוטילקתבש )etiuS CP רובע הקתה
.etiuS CP לש pleh enilnO ווקמה ירדמב אצמת aikoN rof etiuS CP 0567 הנכותה

הנכותה רוטילקת תלעפה
 אל רוטילקתה א .בשחמב ירוטילקתה נוכל ותוא יסינכמשכ יטמוטוא פואב לעפומ רוטילקתה
:כ לעפ ,לעפוה

swodniW  ←)תוינכות( smargorP רחבו swodniWב )לחתה( tratS צחלה לע חל .1  rerolpxE
.)swodniW רייס(

 רוטילקתה קשממ .וילע הלופכ הציחל חלו exe.0567aikoN בוקה תא רתא ירוטילקתה נוכב .2
.חתפיי

CP ' לע הלופכ הציחל חל .'CP rof erawtfoS' הייקיתב aikoN rof etiuS CP 0567 תא אוצמל לכות .3
0567 aikoN rof etiuS'. הנקתהה ילהתב תוא החני הנקתהה שא.
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םדומבכ ןופלטב שומישל 
 aikoN rof snoitpO medoM rof ediug kciuQ 0567 בוקב אצמל לכות תוטרופמ הנקתה תוארוה
.ופלטה ע קפוסמה רוטילקתבש
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aikoN bulC  רתאל הנפ ,ופלטב תויעבב לקתנ התא א
enileraC, תוארוהו תולאשל תובושת ופלטב לבקל לכות ונממש. 
 הנמזהה תא האר ,enileraC aikoN bulC רתא לע סונ עדימל
 לא הנפ וא ,רצומה תזיראב תאצמנש aikoN bulCב רקבל

moc.aikon.bulc.www.   

אלמתמ ןורכיז
 ילעו אלמתמ ופלטה ורכיז תוגצומ תואבה תועדוההשכ
mrofrep ot yromem hguone toN  :ינותנ קוחמל ליחתהל
tsrif atad emos eteleD .noitarepo )עוציבל ורכיז קיפסמ יא 
emos eteleD .wol yromeM  וא ,)הליחת ינותנ קחמ .הלועפה
atad )ינותנ קחמ .אלמתמ ורכיזה(.

:תואבה תוארוהה יפ לע לעפ

 תוצובק תוכרוצ ורכיז המכו ורמשנש ינותנה גוס תגצהל •
 הנימי יוגיהה תידי תא זזהו rellatsnI רחב ,תונושה ינותנה
.yromeM ולחה תא חותפל ידכ

:עפ ידמ קוחמל ילע ,ורכיזה תמיסחמ ענמיהל ידכ •

 ושייב tneSו xobnI, stfarD תויקיתהמ תועדוה •
gnigasseM,

,ופלטה ורכיזמ ורזחואש ראוד תועדוה •

ו ורמשנש PAW יפד •
.segamI ושייב ימוליצו תונומת •

 ,תוחיש ינומ ,מוי תורעה ,רשק ישנא עדימ קוחמל נוצרב א •
 לש רחא גוס לכ וא יקחשמ תואצות ,תוחיש תויולע ינומ
.הלא ינותנ קוחמל ידכ יאתמה ושייה תא לעפה ,ינותנ

 ,תחא תבב דחא עוריאמ רתוי תקיחמל – מויה ורכיז תקיחמ
←snoitpO← eteleD רחבו )weiv htnoM( תישדוח הגוצתל רובע
• etad erofeB )מויה תורעה לכ תקיחמל – )יראתה ינפל 

 נוצרבש ,יראתה תא שקה .יוסמ יראת ינפל ולחש
.וינפל ולחש מויה תורעה לכ תא קוחמל

• seirtne llA )מויה תורעה לכ תקיחמל – )תומושרה לכ.

 מוי ,)gol( ושירה תלוכת לכ תקיחמל – ושיר עדימ תקיחמ
 תריסמ לש תוחודו )retsiger llac tneceR( תונורחאה תוחישה
 ,sgoL רחב תותימצל )stroper yreviled gnigasseM( תועדוה
sgnitteSרחב וא ,snoitpO← gol raelC רחב כ רחאו   ←  
noitarud goL )ושיר שמ(← gol oN )ושיר אלל(.

:ינותנ תרימשל תונוש יכרד

 בשחמב רומשל ידכ aikoN rof etiuS CP 0567ב רזעיה •
,)911 דומע האר( ינותנה לכ לש יוביג קתוע

,65 דומע האר .enoZ otohP aikoN bulCל תונומת חלש •

 תא רומש כ רחאו לש ראודה תבותכל תונומת חלש •
וא ,בשחמב תונומתה

 וא ,ודאהרפניאה תאיצי רד רחא קתהל ינותנ חלש •
.htooteulB רד

תויעב ןורתפ  .41
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ןופלטה גצ
 תודוקנ תועיפומש וא ,גצה לע תודוקנ תורסח עודמ :הלאש •

?8ופלטה תא ליעפמ ינאש 7עפ לכב תוריהב וא עבצ4תולוטנ

 גצ .יביטקא הצירטמ גצ לש יעבט 8ייפאמ והז :הבושת 
 רפסמ .7ילסקיפה תרקבל גותימ יביכר המכ ליכמ 8ופלטה
 עיפוהל לולע תוריהב וא עבצ4תולוטנ ,תורסח תודוקנ לש 8טק
.גצה לע

aremaC
 תרזעב 7לצמ ינאשכ ההכ העיפומ הנומתה עודמ :הלאש •

?תונומת גיצמ וא המלצמה

 .תונומתה תגצה 8פוא לע עיפשמ גצה דוגינ תרדגה :הבושת 
    ←sgnitteS רחב .ותוא רהבהו גצה דוגינ תרדגה תא קודב
sgnittes enohP← yalpsiD←  tsartnoC.

?תומתכומ תונומתה עודמ :הלאש •

 .יקנ וניה השדעה לע 8גמה 8ולחה 7א קודב :הבושת 
 לופיט' :יעסב תוארוהה יפל לעפ ,8ולחה תא תוקנל ידכ
.621 דומעבש 'הקוזחתו

htooteulB
?תשטשוטמ הנומתה עודמ :הלאש •

 ,תוקנל ידכ .יקנ השדעה לע 8גמה 8ולחה 7א קודב :הבושת •
 'הקוזחתו לופיט' קרפב תוטרופמה תוארוהה רחא בוקע
.621 דומעב

.htooteulB רוביח קתנל חילצמ יניא :הלאש •
 8ופלטל >ויש לש >ילהתב אצמנ רחא 8קתה 7א :הבושת 

 >רדה ,חותפ רוביחה תא ריאשמו 7ינותנ חלוש וניא 7לוא
 4htooteulBה רושיק תא לטבל איה ותוא קתנל הדיחיה
.htooteulB← ffO רחבו htooteulB 7ושייה תא לעפה .ירמגל

 4htooteulBה >מות 8קתהה תא רתאל חילצמ יניא :הלאש •
.יתימע לש

.4htooteulBה רוביח לעפוה 7ינקתהה ינשבש קודב :הבושת 
 7ירטמ 01 לע הלוע וניא 7ינקתהה ינש 8יב קחרמהש אדו 

 .7היניב 7ירחא 7ימסוח 7ימצע וא תוריק 7יבצומ אלשו

.)רתסומ( 'neddiH' בצמב וניא רחאה 8קתההש אדו 

הידמיטלומ תועדוה
 הידמיטלומ תעדוה לבקמ וניאש עידומ 8ופלטה :הלאש •

?תושעל יילע המ .אלמ 8ורכיזהש 8ויכמ

 :האיגשה תעדוהב המושר תשרדנה 8ורכיזה תומכ :הבושת 
 emos eteleD .egassem eveirter ot yromem hguone toN

.tsrif atad )המכ קחמ .העדוהה תא רזחאל ידכ 7וקמ יד 8יא 
 המכו תרמש 7ינותנ גוס הזיא תוארל ידכ .)הליחת 7ינותנ
 זזהו rellatsnI רחב 7ינושה 7ינותנה תוצובק תוכרוצ 8ורכיז
 רחאל .yromeM 8ולחה תא חותפל ידכ הנימי יוגיהה תידי תא
 חולשל הסני הידמיטלומה תועדוה דקומ ,8ורכיז טעמ הנפתש
.יטמוטוא 8פואב בוש הידמיטלומה תועדוה תא

aidemitlum eveirter ot elbanU  העדוהה תגצומ :הלאש •
esu ni ydaerla noitcennoc krowteN .egassem )8תינ אל 

תובושתו תולאש
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 ילע המ .)שומישב רבכ תשרה רוביח .הידמיטלומ תעדוה רזחאל
?תושעל

 8תינ אל .7יליעפה 7ינותנה ירוביח לכ תא קתנ :הבושת 
 שמתשמש ,רחא 7ינותנ רוביח 7א הידמיטלומ תועדוה לבקל
.ראוד וא PAW  רובע ליעפ ,תרחא האובמ תבותכב

 תועדוהה .בושו בוש 7ינותנ רוביח ליעפמ 8ופלטה :הלאש •
ot gniyrT  וא )העדוה רזחאמ( egassem gniveirteR :תוגצומש
niaga egassem eveirter )תוגצומ )בוש העדוה רזחאל הסנמ 
?7ינותנה רוביח תא קתנל לכוא דציכ ?הרוק המ .רצק 8מז >שמל

 דקוממ הידמיטלומ תעדוה רזחאל הסנמ 8ופלטה :הבושת 
 .הידמיטלומה תועדוה

 8יאו הכלהכ ונזוה הידמיטלומ תועדוהל תורדגההש אדו 
   ←gnigasseM רחב .תובותכב וא 8ופלט ירפסמב תואיגש
snoitpO← sgnitteS← egassem aidemitluM. 

 >ינפל ,7ינותנה רוביח תא קיספהל 8ופלטל 7ורגל ידכ 
   רחב >כ רחאו ,gnigasseM רחב :תואבה תויורשפאה
snoitpO← sgnitteS← egassem aidemitluM .

 7א �gsm gniviecer nO←  egassem refeD רחב •
 תא רומשי הידמיטלומה תועדוה דקומש >נוצרב
 תא תקדבש רחאל ,המגודל( רחואמ רוזחאל העדוהה
 >ירצ 8יידע 8ופלטה הז יוניש עוציב רחאל .)תורדגהה
 העדוהה רוזחאל .תירלולסה תשרל עדימ תועדוה חולשל
.yletaidemmI .rteR רחב >כ רחא

gsm gniviecer nO←egassem tcejeR רחב •  7א �  
 .תוסנכנה הידמיטלומה תועדוה לכ תא תוחדל >נוצרב
 תועדוה חולשל >ירצ 8יידע 8ופלטה הז יוניש עוציב רחאל
 הידמיטלומה תועדוה דקומו ,תירלולסה תשרל עדימ

 החילשל תוניתממש הידמיטלומה תועדוה לכ תא קחמי
.>ילא

noitpecer aidemitluM← ffO רחב •  >נוצרב 7א �  
 רחאל .תוסנכנה הידמיטלומה תועדוה לכמ 7לעתהל
 תשרל רוביח :א 7וזיי אל 8ופלטה הז יוניש עוציב
.הידמיטלומ תועדוהב רושקה ,תירלולסה

segamI
 תא חותפל חילצמ יניאו תכמתנ הניא הנומתה תינבת :הלאש •

.הנומתה

.55 דומע האר תוכמתנ תונומת תוינבת יבגל :סונ עדימל :הבושת 

gnigasseM
.רשק שיא רוחבל חילצמ יניא :הלאש •

 היירפסב רשק שיא רוחבל חילצמ >ניא 7א :הבושת 
stcatnoC, 8יא רשקה שיא סיטרכלש אוה רבדה שוריפ 
 רסחה עדימה תא :סוה .ראוד תבותכ וא 8ופלט רפסמ
.stcatnoC 7ושייב רשקה שיא סיטרכל

radnelaC
.7ירסח תועובשה ירפסמ :הלאש •
 >כ radnelaC 7ושייה תורדגה תא תיניש 7א :הבושת 

 אל תועובשה ירפסמ ,yadnoM וניאש 7ויב ליחתי עובשהש
.וגצוי

PAW
denifed tniop ssecca dilav oN.  העדוהה תגצומ :הלאש •

sgnittes PAW ni eno enifeD )השיג תדוקנ הרדגוה אל 
.)4sgnittes PAWב הפקת השיג תדוקנ רדגה .הפקת
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 הנפ תוארוה תלבקל .תופקת PAW תורדגה שקה :הבושת 
.401 דומעב 3 7ישרת האר .4PAWה תוריש קפסל

goL
.קיר הארנ 4goLה :הלאש •
 תרושקת יעוריא :אשו 8נסמ תלעפהש 8כתיי :הבושת 

   רחב 7יעוריאה לכ תגצהל .ודעות אל הז 8נסמל 7ימיאתמש
snoitpO← retliF←noitacinummoc llA  )תרושקתה לכ(.

בשחמל תוירושיק
.בשחמל 8ופלטה רוביחב תויעב :הלאש •

 תנקתומ aikoN rof etiuS CP 0567 הנכותהש אדו :הבושת 
 .בשחמב תלעפומו

 רוטילקתבש 4etiuS CP rof ediuG noitallatsnIב 8ייע 
 שומישה 8פוא לע :סונ עדימל .'CP rof erawtfoS' הייקיתבש
.הנכותה לש )pleh enilno( תנווקמה הרזעב 8ייע ,הנכותב

השיג ידוק
 וא NIP דוק תא וא ,הליענה דוק תא אצומ יניא :הלאש •

KUP. ילש המסיסה המ?
 תחכש 7א .54321 אוה הליענל לדחמה תרירב דוק :הבושת 

.8ופלטה קפסל הנפ הליענה דוק תא תדביא וא

 תלביק אל 7א וא ,KUP וא NIP דוק תדביא וא תחכש 7א 
.>לש תורישה קפסל הנפ ,הזכ דוק

 ,המגודל ,>לש השיגה תדוקנ קפסל הנפ תואמסיס לע עדימל 
 ליעפמ וא PAW תוריש קפס ,)PSI( טנרטניא יתוריש קפס
.תירלולס תשר

ביגמ וניא םושייה
?ביגמ וניאש 7ושיי רוגסל ילע >יא :הלאש •

 הקזחהו הציחלב 7ימושייה גותימ 8ולח תא חתפ :הבושת •
 תא רוגסל ידכ   =חלו 7ושייה דע :דפד תעכ .ƒ לש
.7ושייה

 ליעפהל ןתינ אל - יוצר וניאש לוקמרמ םיעמשנ תולוק
לוקמרה בצמ תא
.)rekaepsduol( לוקמרה בצמ תא ליעפהל לוכי יניא :הלאש •

 8שייח תשדע תא 7סוחה רבד 8יא 7א קודב :הבושת •
 7ינושה 7יקלחהו 7ישקמה לש הנומתה תא האר( הברקה
 בצמ תא תובכל לולע הברקה 8שייח .)ריהמה >ירדמבש
 רוא( ריהב רוא ללגב ,היינזואב העימשל ריזחהלו לוקמרה
 תרונמ ,לשמל ,וא שמשהמ תורישי עיגמה 7ודא4הרפניא
.41 דומעב 'יטמוטוא הברק 8שייח' האר :סונ עדימל .)8גולה
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הקירפו הניעט
.תנעטנ הללוס ידי לע לעפומ תושרבש ופלטה •

 וא יינש ישורד השדח הללוס לש יבוט יעוציב תלבקל •
!הקירפו הניעט לש יאלמ ירוזחמ השולש

 ופוסב א ,ימעפ תואמ הללוסה תא קורפלו ועטל לכות •
 מזו רוביד מז( הלעפהה מז רשאכ .הלבתת איה רבד לש
 שוכרל מזה עיגה ,ליגרהמ יתועמשמ פואב רצק )הנתמה
.השדח הללוס

 עטו ,ופלטה רצי ידי לע ורשוא רשא תוללוסב קר שמתשה •
 עטמה תא קתנ .ודי לע ורשואש ינעטמ תועצמאב קר תוא
 תרבוחמ הללוסה תא ריאשת לא .שומישב וניא רשאכ
 הלולע רתיתניעטש ויכ ,עובש לעמש מז קרפ שמל עטמל
 שמב המצעמ קורתת הנועט הללוס .הללוסה ייח תא רצקל
.שומישב הניא א ג מזה

 לש הניעטה תלוכי לע עיפשהל תולולע תוינוציק תורוטרפמט •
.הללוסה

.הדעונ הלש הרטמל קרו א הללוסב שמתשה •

תוללוס עדימ  .51
.ולבתהש וא ומגפנש הללוסב וא עטמב שמתשהל יא •

 לולע ווכמ אל ילמשח רצק .הללוסה יקדה תא רצקת לא •
 וא ידרשמ קדהמ ,עבטמ( ייתכתמ יצפח ידי לע רגיהל
 קדהה לש רישי רוביחל ורגל ילולע הלא יצפח .)טע
 ,)הללוסה בג לעש תכתמ יספ( הללוסה לש ילילשהו יבויחה
 יקדה רוציק .לשמל ,סיכב תיברזר הללוס יאשונ רשאכ
.רצקמה פחל וא הללוסל קזנ ורגל לולע הללוסה

 תינוכמ וגכ ,ירק וא ימח תומוקמב הללוסה תראשה •
 תא יטקת ,רוחב וא יקב ,וחב הנוחה הרוגס
 תורוטרפמטה חווט .הייח שמ תאו הלש תלוביקה
 רישכמ .תולעמ 25 דע 15 אוה הללוסה רובע ילאידיאה
 אל לולע ידמ הרק וא המח ולש הללוסהש ופלט
 .האולמב הנועט הללוסה א ג ,ינמז פואב לועפל
 תוכומנה תורוטרפמטב דחוימב ילבגומ תוללוס יעוציב
.ואפיקה תדוקנמ

!ולבתהש תוללוס שאל ילשת לא •

 יימוקמה יקוחה יפ לע גוהנל שי ולבתהש תוללוסב •
 חפל ולא תוללוס ילשהל יא .)רוזחימ ,המגודל( ילחה
.ליגר הפשא
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 לופיט בייחמו הדיפקב רצויו נכות תושרבש ופלטה רישכמ
 לע תובייחתה לע תונעל ל הנעייסת תואבה תוצלמהה .לוה
 .תובר ינש שמל רישכמה תלעפהמ תונהילו תוירחאה בתכ יפ

 לש די גשיהמ וירזיבאו ויקלח לכ תאו ופלטה תא קחרה •
.ידלי

 יגוס לכו תוחל ,ימשג .שבי ראשיי ופלטהש דפקה •
 ילגעמב עוגפל ילולעה ,ילרנימ ליכהל ילולע ילזונה
.יילמשח

 יקבואמ תומוקמב ונוסחאמ וא ופלטב שומישמ ענמיה •
.גפיהל ילולע ובש יינכמה יקלחה .יכלכולמו

 תורוטרפמט .ימח תומוקמב ופלטה וסחאמ ענמיה •
 ירישכמ לש הייח רוא תא רצקל תולולע תוהובג
 ייטסלפ יקלח יתהלו תוללוסב וגפל ,יינורטקלא
.ימיוסמ

 ופלטהשכ .ירק תומוקמב ופלטה וסחאמ ענמיה •
 ילגעמב וגפלו תוחל וכותב רבטצהל הלולע ,מחתמ
.יינורטקלאה

 יידיב ילמשח רישכמב לופיט .ופלטה תא חותפל הסנת לא •
.ול קיזהל לולע ,תויעוצקמ אל

 ידמ יביסרגא לופיט .ותוא רענת לאו ופלטה תא ליפת לא •
.רישכמה ותב יינורטקלא ילגעמ תריבשל ורגל לולע

 ירמוחב ,יקזח ילקימיכב ופלטה יוקינל שמתשת לא •
 .יקזח יטנגרטדב וא יסיממ יוקינ

 יינכמ יקלח קיבדהל לולע עבצ .ופלטה תא עבצת לא •
.הניקתה תלועפב עוגפלו

 תושדעה תא תוקנל ידכ השביו היקנ תילטמב שמתשה •
 .)רוא שייחו הברק שייח ,המלצמ ,לשמל(

 ,תיפולח הנטנאב וא ,תירוקמה הנטנאב קר שמתשה •
 אלש תונטנאב שומיש .רציה ידי לע תרשואמ וא תקפוסמה
 ירוביח וא הנטנאב ייוניש עוציב ,רציה ידי לע ורשוא
.קוחה לע הריבע תווהל או ופלטל קיזהל ילולע ינוש

 ,הללוסה לע ,ופלטה לע הווש פואב תולח ליעלש תוצלמהה לכ
 ,הרושכ לעופ וניא הלאמ דחא א .רזיבא לכ לעו עטמה לע
 .ירוגמ וקמל בורקה מסומה תורישה דקומל ותוא רוסמ
.וקיתל גאדי רוצה תדימבו ,ל עייסי זכרמב תווצה

הקוזחתו לופיט  .61
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םיכרדב תוחיטב
 דימת שמתשה .הגיהנ מזב ירלולס ופלטב שמתשהל יא
 תא חינת לא ;רישכמה תזיחאל )רדלוה( תידועייה הסירעב
 לולע אוה ונממש וקמב וא ,גהנה דילש בשומה לע רישכמה
.ואתפ תריצע וא הנואת מזב ררחתשהל

!לכל תמדוק יכרדב תוחיטב !רוכז

הלעפה תביבס
 ופלטה תא הבכ .וב אצמנ התאש וקמב תויחנהה יפ לע לעפ
 לולע אוהשכ וא ,רוסא ירלולס ופלטב שומישה ובש וקמב
.הנכס תווהל וא הערפה ללוחל

.ופלטה לש הנוכנ הזיחא לע דימת דפקה

 ייתכתמ ירמוח .ייטנגמ ה ופלטב ימיוסמ יקלח
 העימש ירישכמ ילעבל רוסא ,כ לע .ופלטה לא שמיהל ילולע
 .העימש רישכמ הב קתומש זואל ומס ופלטה תא זוחאל
 ,ולש )רדלוה( תידועייה הסירעב רישכמה תא דימת ישל דפקה
 חינת לא .תסכרפאה לא שמיהל ילולע ייתכתמ יצפחש ויכ
 ,ופלטל ומס ירחא ייטנגמ וסחא יעצמא וא יארשא יסיטרכ
.קחמיהל לולע הב רומשה עדימהש ויכ

םיינורטקלא םירישכמ
 ילג דגנכ יככוסמ ישידחה יינורטקלאה ירישכמה בור
 וידר ירודישל ישמשמ רשא ירדתה ימוחתב ייטנגמורטקלא
)FR(. יככוסמ ניא ימיוסמ ירישכמ יכ כתיי ,תאז ע 
 ופלטה רישכמ ידי לע ירדושמה ייטנגמורטקלאה ילגה דגנכ
.תושרבש

ינויח תוחיטב עדימ  .71
 ילמינימ קחרמ לע יצילממ בל יבצוק לש ינרציה .בל יבצוק
 הערפה עונמל ידכ ,בצוקה וגל ופלטה יב מ"ס 02 לש
 לש יולתיתלבה רקחמל תומאות ולא תוצלמה .בצוקה תלועפל
hcraeseR ygolonhceT sseleriW וב תונתינה תוצלמהלו.
:בל בצוק לעב

 וגל ופלטה יב מ"ס 02 לש ילמינימ קחרמ לע רומש •
;לעפומ ופלטהשכ בצוקה

;תצלוח שדב ופלטה תא אשית לא •

 ידכ ,בצוקה וב לתשומש דצל ידגנה דצבש זואב שמתשה •
;הערפהל וכיסה תא צמצל

 הבכ ,בצוקה תוליעפל עירפמ ופלטהש ששוח התא א •
.דימ ותוא

 ילולע ימיוסמ יילטיגיד יירלולס ינופלט .העימש ירזע
 לש הרקמב .העימש ירישכמ לש הניקתה הלועפל עירפהל
.לש תורישה קפסב עוויהל ילע הערפה

 רדשמש ינורטקלא רישכמ לכ לש הלעפה .רחא יאופר רושכמ
 הלועפל עירפהל הלולע ,יירלולס ינופלט תוברל ,וידר ילג
 .הכלהכ יככוסמ ניאש ייאופר ירישכמ לש הניקתה
 רישכמה א עובקל ידכ רישכמה רציב וא אפורב עוויה
 א וא ,יינוציח ייטנגמורטקלא ילג ינפב הכלהכ כוסמ
 הסינכ תעב ופלטה תא הבכ .השלכ תורחא תולאש ל שי
 יתב .כ תושעל שקבתת ובש וקמ לכב ייאופר יזכרמל
 רושכמב שמתשהל ילולע ירחא ייאופר יזכרמ וא ילוח
.ייטנגמורטקלא ילגל שיגר תויהל לולעה
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 ישמשמש ירדתה ימוחתב ייטנגמורטקלא ילג .בכר ילכ
 תוינורטקלא תוכרעמל עירפהל ילולע ,)FR( וידר ירודישל
 הכלהכ תוככוסמ ניא ה א ,בכר ילכב תונבומ וא תונקתומ
 תעינמל תוכרעמ ,קלד תקרזהל תוינורטקלא תוכרעמ וגכ(
 ,תוריהמ תרקבל תוינורטקלא תוכרעמ ,SBA ימלב תליענ
 בכרה יבגל וגיצנב וא רציב עוויה .)'דכו ריווא תוירכ
.בכרל סוהש רישכמ לכל רשקב ג רציב עוויה .תושרבש

 וב שיש וקמ לכב ופלטה תא הבכ .טולישיאשונ תומוקמ
.תאז תושעל שקבמש טוליש

ץפנ ירמוח
 הדובע וב תעצבתמש וקמב אצמנ התאשכ ופלטה תא הבכ
 תוצוצינ .וקמב תויחנההו טולישה יפ לע לעפו יציפנ ירמוחב
 העיגפלו הפירשל וא וציפל ורגל ילולע הלאכ תומוקמב
.תוומב ייתסהל א הלולעה ,שפנב

 שי .קלד תונחתב הייהש תעב ופלטה תא תובכל למומ
 תומוקמב וידר ירישכמב שומישה תעב תולבגהה יפ לע לועפל
 ילעפמב ,)הקולח ירוזא ,ינסחמ( יקלד הב ינסחאמש
.פנ ירמוח ע הדובע וב תעצבתמש וקמ לכבו יימיכ

 בורב ינמוסמ תילאיצנטופ וציפ תנכס הב שיש תומוקמ
 תינ וז הירוגטקב .דימת אל לוא ,רורב פואב ירקמה
 ילקימיכל עוניש ינקתמ ;טייש ילכ לש ייתכרי :תונמל
 ייזג טפנ יקיקזתב ישמתשמה בכר ילכ ;ילקימיכ ינסחמו
 ריוואה הב תומוקמ ;)לשמל ,אטובו אפורפ( ילזונ בצמב
 תוקבא וא קבא ,ירגרג תמגודכ ,יקיקלח וא ילקימיכ ליכמ
.בכרה עונמ תא תובכל שקבתת ובש רחא וקמ לכו ,תויתכתמ

בכר ילכ
 .מסומ יאנכט ידי לע קרו א ועצובי בכרב תונקתהו ינוקית
 ורגלו ינכוסמ תויהל ילולע יתואנ אל וקית וא הנקתה
.רישכמה לע הלחה תוירחאה תגופתל

 ומוקמל בטיה קזוחמ בכרב קתומש דויצהש עפ ידמ קודב
.הרושכ לעופו

 אתב יציפנ ירמוח וא יזג ,יקילד ילזונ סחאת לא
.וילא רבוחמה והשלכ רזיבא וא ,וב אצמנ ופלטהש

 רבד חינהל יא .הבר המצועב תחפנתמ בכרב ריוואה תירכ
 וא ריוואה תירכל לעמ )דיינ וא קתומ ירלולס רושכמ תוברל(
 וניאש והשלכ רזיבא לש התואנ אל הנקתה .הלש חופינה חווטב
 תוחפנתה ע השק העיצפל ורגל הלולע ,ומוקמב בטיה קזחומ
.ריוואה תירכ

 ינפל ופלטה תא הבכ .הסיט להמב ופלטב שמתשהל רוסא
 לולע יסוטמב יירלולס ינופלטב שומישה .סוטמל היילעה
 ,תיטוחלאה ופלטה תשר תלועפ תא שבשל ,כוסמ תויהל
.יקוח וניא ג ימיוסמ ירקמבו

 הבכ .הסיט תעשב ופלטב שומישה לע תורסוא CCF תויחנה
 ייטוחלא ינופלטב שומישה .סוטמל תסינכ ינפל ופלטה תא
 תשרל עירפהלו סוטמה תלעפהל כוסמ תויהל לולע סוטמב
.יקוח יתלב תויהל לולעו תיטוחלאה

 .ייטפשמ יכילה רורגל לולע ולא תויחנה עוציב לע הדפקהיא
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םוריח תוחיש
 ופלט לכל המודב ,הז ופלט רישכמ תלועפ :בושח  

 ,תוירלולס תותשרב ,וידר ילגב היולת ,רחא ירלולס
 תותנכותמה תויצקנופבו תויעקרקו תויטוחלא תותשרב
 רוביח חיטבהל תינ אל ,ולא תוביסמ .שמתשמה ידי לע
 דבלב ירלולס ופלט לע ומסת לא לועל .יאנת לכב
.)לשמל ,ייאופר וריח יבצמ( תינויח תרושקת ויקל

 יתעלו ,וריח תוחיש עצבל תינ תוירלולסה תותשרה לכב אל
 תומיוסמ תונוכת וא/ו ימיוסמ תשר יתוריששכ עצבל תינ אל
.לש תורישה קפסב עוויה .יליעפ ופלטב

םוריח תוחיש עוציבל
 תמצועש אדו .ותוא לעפה ,לעפומ וניא ופלטה רישכמ א .1

.תקפסמ תואה

.קת MIS סיטרכ יקתהל רטצת תומיוסמ תוירלולס תותשרב 

 קתנל ידכ ,המגודל( שורדה ימעפה רפסמכ  חל .2
 יכהלו גצה תא קוחמל ידכ ,)'דכו טירפתמ תאצל ידכ ,החיש
.גויחל ופלטה תא

 וב אצמנ התאש וקימה רובע וריחה רפסמ תא שקה .3
 ירפסמ .)רחא לבוקמ וריח רפסמ לכ וא 211 :המגודל(
.והנשמל דחא וקממ תונתשהל ילולע וריחה

 . שקמה לע חל .4

 רטצתש כתיי ,תושרבש ופלטב ולעפוה תומיוסמ תונוכת א
 שמתשמל ירדמב ייע .וריח תחיש גייחל לכות רטב לטבל
.לש תורישה קפסב עוויהו הז

 תא יברמ קוידב קפסל ילע יכ רוכז ,וריח רפסמל גויח תעב
 יושע לש ירלולסה ופלטה רישכמ יכ רוכז .שורדה עדימה לכ
 לא – הנואת תושחרתה וקמב דיחיה רשקה יעצמא תויהל
.תאז תושעל רושיא לבקתש דע החישה תא קתנת

)RAS( רושיא עדימ
.וידר ילגל הפישח רבדב קוחה תושירד תא אות הז ופלט גד
 הז רישכמ .וידר טלקמ/רדשמ אוה תושרבש ירלולסה ופלטה
 ירתומש ,הטילפל סה יכרעמ גורחי אלש פואב רצויו נכות
 תוימואלניב תויחנה ידי לע ועבקנש )FR( וידר ירדתל הפישחב
)PRINCI(. תועבוקה ,תופיקמ תויחנהמ קלח ה הלא יכרע 
 תויחנה .היסולכואה ללכ רובע FR תייגרנא לש תורתומ תומר
 הניחב מס לע ייולתיתלב ייעדמ יפוג ידי לע וחתופ ולא
 תוללוכ ולא תויחנהה .ייעדמ ירקחמ לש הפיקמו תיתפוקת
 ,ישמתשמה לכ ולש תא חיטבהל דעונש רכינ וחטיב חווט
.תואירב בצמבו ליגב תולת אלל

 הנוכמה ,הדידמ תדיחי ללוכ יירלולס ינופלטל הפישחה קת
cificepS  noitprosbA  etaR )"וא ,)"יפיצפס הגיפס רועיש 

RAS. ס RAS 0.2 אוה תוימואלניבה תויחנהב עבקנש  W/ gk. 
 ,ילבוקמ יליגר הזיחא יבצמב תועצובמ RAS תוקידב *
 ימוחת לכב ולש ילמיסקמה רשואמה קפסהב רדשמ ופלטהשכ
 קפסהה רובע עבקנ RASהש תורמל .יקדבנה ירדתה
 היושע הלועפ מזב ופלטה לש RAS תמר ,רשואמה ילמיסקמה
 כמ עבונ רבדה .ילמיסקמה רעה תמועל דואמ הכומנ תויהל
 תמרב קר שמתשהלו קפסה תומר רפסמב לועפל דעונ ופלטהש
 לככ ,ללככ .תירלולסה תשרל רבחתהל ידכ שרדנה קפסהה
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 ולש רודישה קפסה כ ,רסממ תנטנאל רתוי בורק ופלטהש
 .רתוי ומנ

 זואה דיל קדבנ רשא הז ופלט גד רובע רתויב הובגה רעה
53.0 היה  W/ gk. תומר יב יבר ילדבה שיש דועב RAS לש 
 הפישחל תוימואלניבה תויחנהל ימאות לוכ ,ינוש ינופלט
  .וידר ילגל

 0.2 אוה ירוביצ שומישל ידיינ ינופלטב RASל סה רע *
W/ gk ( sttaw / margolik( תמקר לש ימרג 01 לכל עצוממב 

 הנגה קפסל דעונש ,רכינ וחטיב חווט תוללוכ תויחנהה .וג
 RAS יכרע .תודידמב השלכ ילדבה לע תוצפלו רוביצל תפסונ
 תונוש תונידמ לש  חווידה תושירדב ייולת תויהל ייושע
 תא האר ,ינוש תומוקמב RAS עדימ רובע .תשרה רדתבו
www רתאב ירצומה עדימ יפיעס . aikon . moc.

������������������������������ �������������������
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אינדקס
 CBA, שקמ
ריהמ ירדמ ,'tidE שקמ' האר 

 htooteulB  311 
711 ויש לוטיב 
611 רוביח תושקב 
611 ויש תושקב 
411 תורדגה 
411 תידוחיי קתה תבותכ 
611 רוביח בצמ ינווחמ 
811 קותינ 
611 יחנומ ולימ ,המסיס 
611 רצי תמסיס 
511 קתה ילמס 
811 ינותנ תלבק 
511 ויש 
021 בשחמל ויש 
411 ינותנ תחילש 
711 יכיושמ ינקתהל ירצק תומש 

rotaluclaC, ובשחמ' האר'

radnelaC, מוי' האר

llaC  retsiger, תוחיש מוי' האר' 

aremaC, המלצמ' האר'

retrevnoC, ריממ' האר'

SND  33 יחנומ ולימ ,וחת תומש תרש

FMTD  91;יחנומ ולימ ,ילילצ גויח

setirovaF, יפדעומ' האר'

ofnI  ecivres, עדימ תוריש' האר'

NDSI, 33 יחנומ ולימ

PSI )יחנומ ולימ ,)טנרטניא יתוריש קפס 

SRPG, תונמ ינותנ' האר'

DSCSH 
'ההובג תוריהמב ינותנ תרבעה' האר 

DAJ, RAJ, 011  יחנומ ולימ ,יצבק

avaJ, ימושיי' האר'

GEPJ, 94 יחנומ ולימ

goL, ושיר' האר'

regeneM, ימושייה להנמ' האר'

uneM , טירפת' האר'

gnigasseM, תועדוה' האר'

yM  sredlof, ילש תויקיתה' האר'

0567 aikoN rof etiuS CP, 021  הנקתה

koobenohP, ינופלט רפס' האר'

seliforP, יליפורפ' האר'

redroceR, לוקמשר' האר'

etomeR  noitazinorhcnys, ורכנס' האר 
'קחורמ

MIS, סיטרכ' האר MIS'

DSSU, תודוקפ' האר DSSU' 

draCv, תינבת ' האר draCv'

ecioV, שקמ האר ecioV, ריהמ ירדמ

PAW, יירלולס ימושיי לוקוטורפ' האר 
)PAW('

gnimooZ, הדימ הנק יוניש ' האר'
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א

החטבא
53 תורדגה 
53 השיג ידוק 
73 החטבא תודועת 

15 יחנומ ולימ ,)היצולוזר( הנחבא

ירזיבא
04 תורדגה 

811 ודאהרפניא

35 תויצמינא
 FIG 35

'רשק ישנא יסיטרכ' האר ,רשק ישנא

ג

36 טסקט ,הריזג

ד

86 ינורטקלא ראוד
57 ראוד תביתמ רוזחא 
38 תורדגה 
87 אצוי 
87 הקיחמ 
57 ווקמאל בצמ 
47 ווקמ בצמ 
67 החיתפ 
77 יפרוצמ יצבק 
77 יפרוצמ יצבק תרימש 
47 תקחורמ ראוד תבית 

89 תוחוד

85 הריסמ תוחוד

71 תוחיש תייחד

'לוקמר' האר ,תירוביד

41 תישיא תירוביד

ה

52 תורדגה  , 99
 htooteulB 411
53 החטבא 
04 ירזיבא 
38 ינורטקלא ראוד 
gnigasseM 68 רובע תויללכ תורדגה 
08 תועדוה 
68  תואצוי תועדוה 
56 תורצק תועדוה 
PAW 58 תוריש תועדוה 
91 תוחיש תיינפה 
52 קתה 
92 רוביח 
93 תוחיש תמיסח 
39 מוי 
avaJ ימושיי  MT 211
52 תויללכ 
73  יעובק ופלט ירפסמ 
05 המלצמ 
78 ילילצ 
NIP 63 דוק 
63 הליענ דוק 
53 השיג ידוק 
32 ושיר 
58 עדימ תוריש 
99 ועש 
53 העשו יראת 

73 תודועת 
72 הגוצת 

36 טסקט תקבדה

)gnigasseM( תועדוה
87 אצוי ראוד 
96 סנכנ ראוד 
85 הריסמ תוחוד 
08 תורדגה 
MIS 97ה סיטרכב תועדוה 
56 הידמיטלומ תועדוה 
תורצק תועדוה 
56 הנומת תועדוה 
37 ילש תויקיתה 
75 ישאר ולח 
86 ינורטקלא ראוד תביתכ 
95 טסקט תביתכ 
68 קית תחילש 
65 הנומת תועדוה לש הקיפרג תרימש 

תומכח תועדוה
17 הלבק 
46 החילש 

'תורצק תועדוה' האר ,טסקט תועדוה

56 הידמיטלומ תועדוה
??? תושורד תורדגה 
07 הגצה 
66 הריצי 
17 ילילצ לש תרזוח העמשה 

61 תוילוק תועדוה

46 תורצק תועדוה
56   החילשו הביתכ 

97 את רודיש תועדוה
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901 הנכות תרסה

81 תוחיש תרבעה

,ההובג תוריהמב ינותנ תרבעה
03 יחנומ ולימ

 ההובג תוריהמב תילגעמ ינותנ תרבעה
)DSCSH(
'ההובג תוריהמב ינותנ תרבעה' האר 

99 תורעה

הקתעה
14 ופלטה ורכיזל MISה סיטרכ יב 
36 טסקט 

71 תוחיש תיינפה

הקספה
99 ררועמ ועש 
39 מוי תארתה 

הגצה
FIG 35 תויצמינא 
35 תונומת 

העמשה
61 תועדוה 
17 ילילצ 

redlof yM( 37( ילש תויקיתה

801 הנכות תנקתה

ו

21 עמשה תמצוע תוסיו
51 החיש להמב 

ז

אלמ ורכיז
901 ורכיז בצמ תגצה 
421 תויעב ורתפ 

ח

021 בשחמ ירוביח
htooteulB 021 רד 
121 ודאהרפניא רד 

9 ינותנ ירוביח
9 ינווחמ 
??? תורדגה 

13 תונמ ינותנ ,יבויח

51 גויח

64 ריהמ גויח
61 גויח 

91 יחנומ ולימ ,FMTD  ילילצ גויח

34 ילוק גויח

הרואת שייח
72 תורדגה 

93 תוחיש תמיסח

י

ריהמ ירדמ האר ,יוגיה תידי

rednelaC( 09( מוי
39 תורדגה 
39 תוארתה תקספה 
39 מוי תארתה 
421 תחא תבב תודש המכ תקיחמ 
29 ילמס 
19 מוי תודש 

39 תומושר תחילש 
29 תוגוצת 

llaC( תוחיש מוי  retsiger(
'ושיר' האר 

תונורחא תוחיש מוי
22 תוחישל בויח תודיחי 
12 תוחיש תולע תלבגמ 
02 תוחיש תומישר תקיחמ 
12 החיש שמ 
12 תוחיש תויולע 
02 תואצוי תוחיש 
02 תוסנכנ תוחיש 
02 ונענ אלש תוחיש 

901 ימושיי
avaJ 211 ושיי תרדגה 
avaJ 111 ושיי תרסה 
avaJ 011 ושיי תנקתה 
avaJ 111 ושיי תחיתפ 

14 רשק ישנא יסיטרכ ,הריצי

כ

MIS סיטרכ
97 תועדוה 
14 ופלט ירפסמו תומש תקתעה 
MIS 42ה סיטרכב תועדוה תגצה 
12 שארמ לושמ 
42 ופלט ירפסמו תומש 

רשק ישנא יסיטרכ
44 לוק תויוות תפסוה 
24 תונומת תפסוה 
34 תובותכו לדחמ תרירב ירפסמ תאצקה 
64 ריהמ גויח ירפסמ תאצקה 
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54 לוק תויוות תעמשה 
64 ילוצלצ תקיחמ 
54 לוק תויוות תקיחמ 
64 ילוצלצ וריצ 
54 לוק תויוות יוניש 
91 יילילצ יגויח תרימש 
34 לוק תויוות 

74 יחנומ ולימ ,רוקיב סיטרכ
74 החילש 

33 יחנומ ולימ ,PI תבותכ

95 הביתכ
06 יוזח טסקט טלק 
26 יוביכ ,יוזח טסקט טלק 
06 ליגר טסקט טלק 

מ

22 תוחיש תולע תלבגמ
22 הנומה סופיא 
12 תורישה קפס י"ע העובק 

דומ
121 דומבכ ופלטב שומיש 

setirovaF( 98( יפדעומ
98 רד רוציק תפסוה 

תורצק תועדוהל תוריש דקומ
18 שדח תפסוה 

resopmoC( 59( רבחמ
69 ילוצלצ תעמשה 
69 עמשה תמצוע תוסיו 
69 בצק וויכ 
69 העמשה ונגס יוניש 

רוביח ינווחמ
 htooteulB 611
911 ודאהרפניא 
9 ינותנ 

8 ינווחמ

הקיחמ
02 תונורחא תוחיש מוי 
24 רשק ישנא יסיטרכ 
22 תוחיש תויולע ינומ 
32 ושיר 
19 מוי תומושר 

ורכיז תקיחמ
421 ושיר עדימ 
421 מוי תומושר 

021 רוביח ,בשחמ

rotaluclaC( 59( ובשחמ

601 יחנומ ולימ ,ומטמ
601 יוקינ 

תוחיטב עדימ
031 יכרדב תוחיטב 
131 פנ ירמוח 
921 הקוזחתו לופיט 
131 בכר ילכ 
031 יינורטקלא ירישכמ 
031 הלעפה תביבס 
231 וריח תוחיש 

ריהמ ירדמ האר ,)לנפ( הסכמ

retrevnoC( 79( ריממ
89 יפילח ירעש תפסוה 
79 תודיחי תרמה 

89 תועבטמ ירעש תרמה 
89 תועבטמ תומש יוניש 

79 תודיחי ריממ

reganM, 701 ,ימושייה להנמ

73 יעובק ופלט ירפסמ

01 ימושיי יב רבעמ

04 יטמוטוא הנעמ

71 החישל הנעמ
04 יטמוטוא הנעמ 

7 הנתמה בצמ
62 תורדגה 
8 ינווחמ 

57 ווקמאל בצמ

47 ווקמ בצמ

05 תונומת יבצמ
35 דקומה תזזה 
45 הנומת יטרפ תגצה 
35 אלמ סמ 
15 ורכיז בצמ 
45 בוביס 
45 רודיס 
25 תילטיגיד המלצממ הלבק 
45 תונומת תגצהל תדלקמב רד ירוציק 
35 הדימ הנק יוניש 
45 תוינבת 
65 הנומת תועדוה תייקית 
25 תונומת 

aremaC( המלצמ  ) 94
05 תורדגה 
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15 ורכיז בצמ 
05 הללוס וכסיח בצמ 
05 תונומת יגוס 

CBAשקמ
ריהמ ירדמ ,'tidE שקמ' האר 

Cשקמ
ריהמ ירדמ ,'הקיחמ שקמ' האר 

7;ריהמ ירדמ האר ,tidE שקמ

ריהמ ירדמ האר ,ecioV שקמ
44 לוק תויוות תטלקה 

7 ריהמ ירדמ האר ,הקיחמ שקמ

ריהמ ירדמ האר ,הריחב ישקמ

rellatsni noitacilppA( 701( ימושיי יקתמ

נ

001 קינדונ

811 קותינ
 htooteulB 811

ריהמ ירדמ האר ,ישקמ תליענ
)הידמיטלומ PAI, PAW( השיג תדוקנ
23 תורדגה 
33 תומדקתמ תורדגה 
92 יחנומ ולימ 

03 תונמ ינותנ
43 תורדגה 
32 רוביח הנומ 
32 ינותנ הנומ 
03 יחנומ ולימ 
13 רוחמת 

ס

821  עדימ ,תוללוס

05 וכסיח בצמ ,הללוס

01 טירפת רודיס

201 יחנומ ולימ ,היינמיס

29 מוי תומושר רובע ילמס

 קחורמ ורכנס
)noitazinorhcnys etomeR( 221
321 ורכנסה ושיר תגצה 
221 ורכנס ליפורפ תריצי 
321 ינותנ ורכנס 

92 יחנומ ולימ ,תוריש קפס

 ולימ ,ינותנ ירוביחל תוריש קפס
יחנומ

 ולימ ,)PSI( טנרטניא יתוריש קפס
 יחנומ

'רשק ישנא' האר ,koobenohP( ינופלט רפס

ע

08 תוריש תדוקפ רוע

העימש רזע
04 הלעפה 

הכירע
95 טסקט 
24 רשק ישנא יסיטרכ 
09 מוי תומושר 

פ

ריהמ ירדמ האר ,)הסכמ( לנפ

DSSU 08 תודוקפ

)PAW( יירלולס ימושיי לוקוטורפ
601 החטבא 
401 ודפד 
101 פדפד 
201 תורדגה 
58 תוריש תעדוה תורדגה 
37 תוריש תועדוה 
301 רוביח 
501 ירוביח קותינ 
201 ילמס 
601 פדפדה ורכיז וקיר 

seliforP( 78( יליפורפ
78 תורדגה 
88 ש יוניש 

421 תויעב ורתפ

צ

94 תונומת וליצ

78 ילילצ
64 ישיא לוצלצ תקיחמ 

78 ילוצלצ
78 תורדגה 
64 ישיא לוצלצ תפסוה 
71 הקתשה 
27 המכח העדוהב הלבק 

ק
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74 רשק ישנא תוצובק
84 תחא תבב ירבח המכ תפסוה 
64 ילוצלצ תפסוה 
84 ירבח תקיחמ 

הלבק
htooteulB 811 רד ינותנ 
911 ודאהרפניא רד ינותנ 
  תורדגהו תשר ליעפמ ילמס ,ילוצלצ 
'תומכח תועדוה' האר 

יפרוצמ יצבק
77 רוזחא 
77 הגצה 

701 יחנומ ולימ

RAJ  011ו DAJ יצבוק

SIS  701 בוק

NIP  63 דוק
63 המיסח לוטיב 

63 הליענ דוק

53 השיג ידוק

רד ירוציק
setirovaF 98 ב 
segamI 45 ב 
7 ריהמ ירדמ האר ,ופלטב 

95 טסקט טלק

06 ליגר טסקט טלק

06 יוזח טסקט טלק
16 יפיט 
26 יוביכ 

ר

'הנחבא' האר ,היצולוזר

)goL( ושיר
32 תורדגה 
32 הלוכת תקיחמ 
32 וניס 
02 תונורחא תוחיש 

31 לוקמר
31 הלעפה 
31 יוביכ 

49 תולטמ תמישר

001 ילילצ תטלקה ,)redroceR( לוקמשר

ש

21 שופיח הדש

סמ רמוש
72 תורדגה 

611 יחנומ ולימ ,ויש

תוחיש
81 החיש להמב תויורשפא 
71 הייחד 
72 תורדגה 
91 הינפה תורדגה 
81 הרבעה 
71 הינפה 
61 ריהמ גויח 
02 תואצוי 
22 בויח תודיחי 
51 ל"וחל 

12 תולע תלבגמ 
71 הנעמ 
12 שמ 
02 תוסנכנ 
61 הדיעו תוחיש 
51 רשק ישנא תיירפסב שומיש 
02 ונענ אלש 

61 הדיעו תוחיש

231 וריח תוחיש

02 תואצוי תוחיש

02 תוסנכנ תוחיש
02 ונענ אלש תוחיש

gnimooZ(  35( הדימ הנק יוניש

ecivres ofnI(  97( עדימ תוריש

החילש
htooteulB  411 רד 
911 ודאהרפניא רד 
74 רוקיב יסיטרכו רשק ישנא יסיטרכ 
39 מוי תומושר 

53 תורדגה ,העש

kcolC(  99( ועש

99 ררועמ ועש
001 קינדונ 

הפש
52 הביתכל 

33 יחנומ ולימ ,SND  וחת תומש תרש
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ת

61 ילוק את
91 ילוק אתל תוחיש תיינפה 
61 רפסמה יוניש 

53 תורדגה ,יראת

draCv 74 תינבת

47 טסקט תוינבת

יצבק תוינבת
SIS    701 בוק 
RAJ  701 ו DAJ יצבוק 
77 תוכמתנ 

34 לוק תויוות
44 הפסוה 
14 יחנומ ולימב רבסה 
54 העמשה 
54 גויח 
54 הקיחמ 
54 יוניש 

הנכות
901 הרסה 
801 ופלטל SIS בוק תרבעה 
801 הנקתה 

47 ראוד תבית
47 תקחורמ 
67 קותינ 

21 תויקיתב יטירפ רודיס ,הריצי ,תויקית

תונומת
35 הגצה 

94 וליצ 

24 רשק שיא סיטרכב תורעזוממ תונומת

73 תודועת
93 וחטיב תורדגה 

13 תונמ ינותנל יפירעת

uneM(  9( טירפת
uneM 9 שקמ 
01 שדחמ ישארה טירפתה רודיס 

04 ירלולסה אתה לע עדימ תגוצת

021  רוטילקת
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