
םינופטראמס םידיינ , םיבשחמ  םיליגר , םיבשחמ  ללוכ  םיילטיגיד , םירישכמלו  תילטיגיד  הידמל  םירושקה  םינוש  םיטביהב  תוקסוע  ךינפלש  תולאשה 
.טנרטניאל רוביח  םע  היזיוולטו  םיקחשמ  תולוסנוק  טנרטניאל , רוביח  אלל  םיירלולס  םינופלט  םיטלבאט , םימכח ,) םינופלט  )

ICIntro1



? תיבב ךתושרל  םידמוע  הלאה  םיעצמאה  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

וב שמתשמ  ינאו  ובןכ , שמתשמ  אל  ינא  לבא  אלןכ ,

( ליגר בשחמ   ) ינחלוש בשחמ 

דיינ בשחמ 

( דפייא לשמל   ) טלבאט

טנרטניאל רוביח 

ןשייטסיילפ ינוס  המגודל  םיקחשמ , תולוסנוק 

( טנרטניאל רוביח  אלל   ) ירלולס ןופלט 

( טנרטניאל רוביח  םע   ) ירלולס ןופלט 

םהימוד וא   MP3/MP4, iPod הקיזומ ןגנ 

תספדמ

( יק – ןוא – קסיד  ) USB דיינ ןורכיז 

Kindle ,E-vrit לשמל ינורטקלא , םירפס  ארוק 

IC001Q01TA01IC001Q01TA02IC001Q01TA03

IC001Q02TA01IC001Q02TA02IC001Q02TA03

IC001Q03TA01IC001Q03TA02IC001Q03TA03

IC001Q04TA01IC001Q04TA02IC001Q04TA03

IC001Q05TA01IC001Q05TA02IC001Q05TA03

IC001Q06TA01IC001Q06TA02IC001Q06TA03

IC001Q07TA01IC001Q07TA02IC001Q07TA03

IC001Q08TA01IC001Q08TA02IC001Q08TA03

IC001Q09TA01IC001Q09TA02IC001Q09TA03

IC001Q10TA01IC001Q10TA02IC001Q10TA03

IC001Q11TA01IC001Q11TA02IC001Q11TA03

IC001



? רפסה תיבב  ךתושרל  םידמוע  הלאה  םיעצמאה  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

וב שמתשמ  ינאו  ובןכ , שמתשמ  אל  ינא  לבא  אלןכ ,

( ליגר בשחמ   ) ינחלוש בשחמ 

דיינ בשחמ 

( דפייא לשמל   ) טלבאט

טנרטניאל םירבוחמש  רפסה  תיב  לש  םיבשחמ 

(WiFi  ) טנרטניאל יטוחלא  רוביח 

רפסה תיב  לש  תרשב  םיישיא  םיצבק  תרימשל  הייקית 

( יק - ןוא - קסיד  ) USB דיינ ןורכיז 

Kindle ,E-vrit לשמל ינורטקלא , םירפס  ארוק 

תוגצמ וא  םיצבק  תגצהל  ןרקמ 

םכח חול 

IC009Q01TA01IC009Q01TA02IC009Q01TA03

IC009Q02TA01IC009Q02TA02IC009Q02TA03

IC009Q03TA01IC009Q03TA02IC009Q03TA03

IC009Q05NA01IC009Q05NA02IC009Q05NA03

IC009Q06NA01IC009Q06NA02IC009Q06NA03

IC009Q07NA01IC009Q07NA02IC009Q07NA03

IC009Q08TA01IC009Q08TA02IC009Q08TA03

IC009Q09TA01IC009Q09TA02IC009Q09TA03

IC009Q10NA01IC009Q10NA02IC009Q10NA03

IC009Q11NA01IC009Q11NA02IC009Q11NA03

IC009



? הנושארה םעפב  ילטיגיד  רישכמב  תשמתשהשכ  תייה  המכ  ןב 

םיקחשמ תולוסנוק  טנרטניאל , רוביח  אלל  םיירלולס  םינופלט  םיטלבאט , םינופטראמס , םידיינ , םיבשחמ  םיליגר , םיבשחמ  המגודל : םינוש , םיגוסמ  םיילטיגיד  םירישכמל  סחייתה  )
( .טנרטניאל רוביח  םע  היזיוולט  וא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תוחפ וא  ןב 3 

ןב 6-4

ןב 9-7

ןב 12-10

רתוי וא  ןב 13 

ילטיגיד רישכמב  יתשמתשה  אל  ללכב  םויה  דע 

IC002Q01HA06

IC002Q01HA07

IC002Q01NA02

IC002Q01NA03

IC002Q01NA04

IC002Q01NA05

IC002



Branching rule

Rule: IF (^IC002Q01NA05 = 1) THEN GOTO ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC004

IC153R01



? הנושארה םעפב  טנרטניאל  תסנכנשכ  תייה  המכ  ןב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תוחפ וא  ןב 3 

ןב 6-4

ןב 9-7

ןב 12-10

רתוי וא  ןב 13 

טנרטניאל יתסנכנ  אל  םלועמ 

IC004Q01HA06

IC004Q01HA07

IC004Q01TA02

IC004Q01TA03

IC004Q01TA04

IC004Q01TA05

IC004



Branching rule

Rule: IF (^IC004Q01TA05 = 1) THEN GOTO ^IC150 ELSE GOTO ^IC005

IC154R01



? רפסה תיבב  טנרטניאב  שמתשמ  התא  תוקד ) וא   ) תועש המכ  ינייפוא , םידומיל  םויב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

אל ללכב 

םויב תוקד   30-1

םויב תוקד   60-31

םויב םייתעשל  העש  ןיב 

םויב תועש   4 םייתעש ל – ןיב 

םויב תועש   6 תועש ל – ןיב 4 

םויב תועש   6 רתוי מ –

IC005Q01TA01

IC005Q01TA02

IC005Q01TA03

IC005Q01TA04

IC005Q01TA05

IC005Q01TA06

IC005Q01TA07

IC005



? רפסה תיבל  ץוחמ  טנרטניאב  שמתשמ  התא  תוקד ) וא   ) תועש המכ  ינייפוא , םידומיל  םויב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

אל ללכב 

םויב תוקד   30-1

םויב תוקד   60-31

םויב םייתעשל  העש  ןיב 

םויב תועש   4 םייתעש ל – ןיב 

םויב תועש   6 תועש ל – ןיב 4 

םויב תועש   6 רתוי מ –

IC006Q01TA01

IC006Q01TA02

IC006Q01TA03

IC006Q01TA04

IC006Q01TA05

IC006Q01TA06

IC006Q01TA07

IC006



? רפסה תיבל  ץוחמ  טנרטניאב  שמתשמ  התא  תוקד ) וא   ) תועש המכ  עובשה , ףוס  ךלהמב  ינייפוא  םויב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

אל ללכב 

םויב תוקד   30-1

םויב תוקד   60-31

םויב םייתעשל  העש  ןיב 

םויב תועש   4 םייתעש ל – ןיב 

םויב תועש   6 תועש ל – ןיב 4 

םויב תועש   6 רתוי מ –

IC007Q01TA01

IC007Q01TA02

IC007Q01TA03

IC007Q01TA04

IC007Q01TA05

IC007Q01TA06

IC007Q01TA07

IC007



? הלאה םירועישה  ךלהמב  םינופטראמסו ) םיטלבאט  םיבשחמ , לשמל   ) םיילטיגיד םירישכמב  שמתשמ  התא  ןמז  המכ  ינייפוא , םידומיל  עובשב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אל עובשבללכב  תוקד  עובשב30-1  תוקד  עובשב60-31  תוקד  תארתוי מ-60  דמול  אל  ינא 
הזה עוצקמה 

( תורפסו ןושל   ) הפש

הקיטמתמ

"ב, טומ הימיכ , הקיזיפ , היגולויב , לשמל   ) םיעדמ
( היגולונכטו עדמ  היגולונכטה , יעדמ 

הרז הפש 

הרבחה יעדמ 

הקיזומ

טרופס

( המרד ןורטאת , לוחמ , לשמל   ) המבה תויונמא 

( םוליצ לוסיפ , רויצ , לשמל   ) תיתוזח תונמא 

IC150Q01HA01IC150Q01HA02IC150Q01HA03IC150Q01HA04IC150Q01HA05

IC150Q02HA01IC150Q02HA02IC150Q02HA03IC150Q02HA04IC150Q02HA05

IC150Q03HA01IC150Q03HA02IC150Q03HA03IC150Q03HA04IC150Q03HA05

IC150Q04HA01IC150Q04HA02IC150Q04HA03IC150Q04HA04IC150Q04HA05

IC150Q05HA01IC150Q05HA02IC150Q05HA03IC150Q05HA04IC150Q05HA05

IC150Q06HA01IC150Q06HA02IC150Q06HA03IC150Q06HA04IC150Q06HA05

IC150Q07HA01IC150Q07HA02IC150Q07HA03IC150Q07HA04IC150Q07HA05

IC150Q08HA01IC150Q08HA02IC150Q08HA03IC150Q08HA04IC150Q08HA05

IC150Q09HA01IC150Q09HA02IC150Q09HA03IC150Q09HA04IC150Q09HA05

IC150



וא תיבב   ) התיכב םירועישל  ץוחמ  םינופטראמסו ) םיטלבאט  םיבשחמ , לשמל   ) םיילטיגיד םירישכמב  שמתשמ  התא  ןמז  המכ  ינייפוא , םידומיל  עובשב 
? הלאה תועוצקמה  דומיל  ךרוצל  רפסה ) תיבב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אל עובשבללכב  תוקד  עובשב30-1  תוקד   60-31
תוקד רתוי מ-60 

עובשב
תא דמול  אל  ינא 
הזה עוצקמה 

( תורפסו ןושל   ) הפש

הקיטמתמ

"ב, טומ הימיכ , הקיזיפ , היגולויב , לשמל   ) םיעדמ
( היגולונכטו עדמ  היגולונכטה , יעדמ 

הרז הפש 

הרבחה יעדמ 

הקיזומ

טרופס

( המרד ןורטאת , לוחמ , לשמל   ) המבה תויונמא 

( םוליצ לוסיפ , רויצ , לשמל   ) תיתוזח תונמא 

IC151Q01HA01IC151Q01HA02IC151Q01HA03IC151Q01HA04IC151Q01HA05

IC151Q02HA01IC151Q02HA02IC151Q02HA03IC151Q02HA04IC151Q02HA05

IC151Q03HA01IC151Q03HA02IC151Q03HA03IC151Q03HA04IC151Q03HA05

IC151Q04HA01IC151Q04HA02IC151Q04HA03IC151Q04HA04IC151Q04HA05

IC151Q05HA01IC151Q05HA02IC151Q05HA03IC151Q05HA04IC151Q05HA05

IC151Q06HA01IC151Q06HA02IC151Q06HA03IC151Q06HA04IC151Q06HA05

IC151Q07HA01IC151Q07HA02IC151Q07HA03IC151Q07HA04IC151Q07HA05

IC151Q08HA01IC151Q08HA02IC151Q08HA03IC151Q08HA04IC151Q08HA05

IC151Q09HA01IC151Q09HA02IC151Q09HA03IC151Q09HA04IC151Q09HA05

IC151



תועוצקמב םירועיש  ךלהמב  הארוה  וא  הדימל  ךרוצל  ןופטראמס ) טלבאט , בשחמ , לשמל   ) ילטיגיד רישכמב  שומיש  השענ  םאה  ןורחאה , שדוחה  ךלהמב 
? הלאה

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ידי - לע םג  שומיש  השענ  ןכ , 
ידי - לע םגו  הרומה 

םידימלתה

לבא שומיש  השענ  ןכ ,
םידימלתה ידי  - לע קר 

לבא שומיש  השענ  ןכ ,
הרומה ידי  - לע שומישקר  השענ  תאאל  דמול  אל  ינא 

הזה עוצקמה 

( תורפסו ןושל   ) הפש

הקיטמתמ

"ב, טומ הימיכ , הקיזיפ , היגולויב , לשמל   ) םיעדמ
( היגולונכטו עדמ  היגולונכטה , יעדמ 

הרז הפש 

הרבחה יעדמ 

הקיזומ

טרופס

( המרד ןורטאת , לוחמ , לשמל   ) המבה תויונמא 

( םוליצ לוסיפ , רויצ , לשמל   ) תיתוזח תונמא 

IC152Q01HA01IC152Q01HA02IC152Q01HA03IC152Q01HA04IC152Q01HA05

IC152Q02HA01IC152Q02HA02IC152Q02HA03IC152Q02HA04IC152Q02HA05

IC152Q03HA01IC152Q03HA02IC152Q03HA03IC152Q03HA04IC152Q03HA05

IC152Q04HA01IC152Q04HA02IC152Q04HA03IC152Q04HA04IC152Q04HA05

IC152Q05HA01IC152Q05HA02IC152Q05HA03IC152Q05HA04IC152Q05HA05

IC152Q06HA01IC152Q06HA02IC152Q06HA03IC152Q06HA04IC152Q06HA05

IC152Q07HA01IC152Q07HA02IC152Q07HA03IC152Q07HA04IC152Q07HA05

IC152Q08HA01IC152Q08HA02IC152Q08HA03IC152Q08HA04IC152Q08HA05

IC152Q09HA01IC152Q09HA02IC152Q09HA03IC152Q09HA04IC152Q09HA05

IC152



? רפסה תיבל  ץוחמ  הלאה  תויוליעפה  ךרוצל  םיילטיגיד  םיעצמאב  שמתשמ  התא  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ףא טעמכ  וא  םעפ  ףא 
שדוחבםעפ םיימעפ  וא  עובשבםעפ  םיימעפ  וא  םויםעפ  לכ  םויטעמכ  לכ 

.דיחי ףתתשמל  בשחמ  יקחשמב  קחשמ 

.טנרטניאב םיבר  םיפתתשמל  בשחמ  יקחשמב  קחשמ 

.ינורטקלא ראודב  שומיש 

(MSN-Messenger, המגודל  ) יטנרטניא 'ט  צב תופתתשה 

וא ּקּובסייפ  המגודל ,  ) תויתרבח תותשרב  תופתתשה 
(. סייּפסייַמ

המגודל  ) טנרטניאב תויתרבח  תותשרב  םיקחשמב  קחשמ 
(. ליוומראפ

םיפילקב הייפצ  המגודל ,  ) האנה םשל  טנרטניאב  השילג 
™( Flix בויט־ויב ,™

(. םיפטוש םיניינע  לשמל ,  ) טנרטניאב תושדח  תאירק 

ובש ךיראתו  םוקמ  לשמל ,  ) טנרטניאב ישומיש  עדימ  שופיח 
(. והשלכ עוריא  ךרענ 

.טנרטניאהמ תונכות  וא  םיקחשמ  םיטרס , הקיזומ , תדרוה 

םירחא םהב  ףתשל  ידכ  תשרל , יתרציש  םינכת  תאלעה 
(. בשחמ תונכות  םינוטרס , םיריש , הקיזומ , לשמל , )

.דיינ רישכמל  תושדח  תויצקילפא  תדרוה 

IC008Q01TA01IC008Q01TA02IC008Q01TA03IC008Q01TA04IC008Q01TA05

IC008Q02TA01IC008Q02TA02IC008Q02TA03IC008Q02TA04IC008Q02TA05

IC008Q03TA01IC008Q03TA02IC008Q03TA03IC008Q03TA04IC008Q03TA05

IC008Q04TA01IC008Q04TA02IC008Q04TA03IC008Q04TA04IC008Q04TA05

IC008Q05TA01IC008Q05TA02IC008Q05TA03IC008Q05TA04IC008Q05TA05

IC008Q07NA01IC008Q07NA02IC008Q07NA03IC008Q07NA04IC008Q07NA05

IC008Q08TA01IC008Q08TA02IC008Q08TA03IC008Q08TA04IC008Q08TA05

IC008Q09TA01IC008Q09TA02IC008Q09TA03IC008Q09TA04IC008Q09TA05

IC008Q10TA01IC008Q10TA02IC008Q10TA03IC008Q10TA04IC008Q10TA05

IC008Q11TA01IC008Q11TA02IC008Q11TA03IC008Q11TA04IC008Q11TA05

IC008Q12TA01IC008Q12TA02IC008Q12TA03IC008Q12TA04IC008Q12TA05

IC008Q13NA01IC008Q13NA02IC008Q13NA03IC008Q13NA04IC008Q13NA05

IC008



? רפסה תיבל  ץוחמ  הלאה  תויוליעפה  ךרוצל  םיילטיגיד  םיעצמאב  שמתשמ  התא  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ףא טעמכ  וא  םעפ  ףא 
שדוחבםעפ םיימעפ  וא  עובשבםעפ  םיימעפ  וא  םויםעפ  לכ  םויטעמכ  לכ 

וא הדובע  תנכה  המגודל ,  ) םידומיל ךרוצל  טנרטניאב  השילג 
(. תגצמ

רועישה לש  רמוחה  לע  רוזחל  ידכ  טנרטניאב  השילג 
.וב קימעהלו 

םירחא םידימלת  םע  רשק  רוציל  ידכ  ינורטקלא  ראודב  שומיש 
.םידומילל םירושקה  םיאשונב 

שיגהלו תורומ  םע  רשק  רוציל  ידכ  ינורטקלא  ראודב  שומיש 
.תורחא תודובע  וא  תיב  ירועיש 

םידימלת םע  רשק  רוציל  ידכ  תויתרבח  תותשרב  שומיש 
(. קובסייפב לשמל   ) םיידומיל םיאשונב  םירחא 

לשמל  ) תורומ םע  רשק  רוציל  ידכ  תויתרבח  תותשרב  שומיש 
(. קובסייפב

לשמל  ) רפסה תיב  לש  טנרטניאה  רתאבש  םירמוחב  ןויע 
לש האלעהו  הדרוה  םירועישל ,) רזע  ירמוח  וא  תועש  תכרעמ 

.הז רתאב  םיצבק 

יבגל לשמל  רפסה , תיב  לש  טנרטניאה  רתאב  תועדוה  תקידב 
.תורומ לש  תורדעיה 

.בשחמב תיב  ירועיש  תנכה 

.דיינ רישכמב  תיב  ירועיש  תנכה 

, טנרטניאב הדימל  ירתאב  וא  הדימל  תויצקילפאב  שומיש 
.בשחמב

, טנרטניאב הדימל  ירתאב  וא  הדימל  תויצקילפאב  שומיש 
.דיינ רישכמב 

IC010Q01TA01IC010Q01TA02IC010Q01TA03IC010Q01TA04IC010Q01TA05

IC010Q02NA01IC010Q02NA02IC010Q02NA03IC010Q02NA04IC010Q02NA05

IC010Q03TA01IC010Q03TA02IC010Q03TA03IC010Q03TA04IC010Q03TA05

IC010Q04TA01IC010Q04TA02IC010Q04TA03IC010Q04TA04IC010Q04TA05

IC010Q05NA01IC010Q05NA02IC010Q05NA03IC010Q05NA04IC010Q05NA05

IC010Q06NA01IC010Q06NA02IC010Q06NA03IC010Q06NA04IC010Q06NA05

IC010Q07TA01IC010Q07TA02IC010Q07TA03IC010Q07TA04IC010Q07TA05

IC010Q08TA01IC010Q08TA02IC010Q08TA03IC010Q08TA04IC010Q08TA05

IC010Q09NA01IC010Q09NA02IC010Q09NA03IC010Q09NA04IC010Q09NA05

IC010Q10NA01IC010Q10NA02IC010Q10NA03IC010Q10NA04IC010Q10NA05

IC010Q11HA01IC010Q11HA02IC010Q11HA03IC010Q11HA04IC010Q11HA05

IC010Q12HA01IC010Q12HA02IC010Q12HA03IC010Q12HA04IC010Q12HA05

IC010



? רפסה תיבב  הלאה  תויוליעפה  ךרוצל  םיילטיגיד  םיעצמאב  שמתשמ  התא  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ףא טעמכ  וא  םעפ  ףא 
שדוחבםעפ םיימעפ  וא  עובשבםעפ  םיימעפ  וא  םויםעפ  לכ  םויטעמכ  לכ 

.רפסה תיבב  יטנרטניא  'ט  צב תופתתשה 

.רפסה תיבב  ינורטקלא  ראודב  שומיש 

.םידומיל ךרוצל  טנרטניאב  השילג 

הדרוה רפסה , תיב  לש  טנרטניאה  רתאבש  םירמוחב  ןויע 
(. תימינפ תשר  המגודל ,  ) רתאב םיצבק  לש  האלעהו 

.רפסה תיב  לש  טנרטניאה  רתאל  יתנכהש  הדובע  תאלעה 

.רפסה תיבב  תוידומיל  תויצלומיסב  תופתתשה 

וא הרז  הפש  ןוגכ  םינוש , םיאשונ  לש  לוגרתו  ןומיא 
.הקיטמתמ

.רפסה תיב  לש  בשחמב  תיב  ירועיש  תנכה 

תיתצובק הדובעל  רפסה  תיב  לש  בשחמב  שומיש 
.םירחא םידימלת  םע  תרושקתלו 

.טנרטניאב הדימל  ירתאב  וא  הדימל  תויצקילפאב  שומיש 

IC011Q01TA01IC011Q01TA02IC011Q01TA03IC011Q01TA04IC011Q01TA05

IC011Q02TA01IC011Q02TA02IC011Q02TA03IC011Q02TA04IC011Q02TA05

IC011Q03TA01IC011Q03TA02IC011Q03TA03IC011Q03TA04IC011Q03TA05

IC011Q04TA01IC011Q04TA02IC011Q04TA03IC011Q04TA04IC011Q04TA05

IC011Q05TA01IC011Q05TA02IC011Q05TA03IC011Q05TA04IC011Q05TA05

IC011Q06TA01IC011Q06TA02IC011Q06TA03IC011Q06TA04IC011Q06TA05

IC011Q07TA01IC011Q07TA02IC011Q07TA03IC011Q07TA04IC011Q07TA05

IC011Q08TA01IC011Q08TA02IC011Q08TA03IC011Q08TA04IC011Q08TA05

IC011Q09TA01IC011Q09TA02IC011Q09TA03IC011Q09TA04IC011Q09TA05

IC011Q10HA01IC011Q10HA02IC011Q10HA03IC011Q10HA04IC011Q10HA05

IC011



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  אל  וא  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב  םיילטיגיד : םירישכמבו  תילטיגיד  הידמב  שומישב  ךלש  ןויסינל  סחייתה 

םיקחשמ תולוסנוק  טנרטניאל , רוביח  אלל  םיירלולס  םינופלט  םיטלבאט , םינופטראמס , םידיינ , םיבשחמ  םיליגר , םיבשחמ  המגודל : םינוש , םיגוסמ  םיילטיגיד  םירישכמל  סחייתה  )
( .טנרטניאל רוביח  םע  היזיוולט  וא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.םיילטיגיד םירישכמב  שמתשמ  ינאשכ  רבוע  ןמזהש  בל  םש  אל  ינא 

, טרופס תושדח , לשמל   ) יתוא ןיינעמש  עדימ  תגשהל  ןיוצמ  רוקמ  אוה  טנרטניאה 
(. ןולימ

.רתויב ישומיש  רבד  ןה  טנרטניאב  תויתרבחה  תותשרה 

.תושדח תויצקילפא  וא  םישדח  םיילטיגיד  םירישכמ  הלגמ  ינאשכ  שגרתמ  שממ  ינא 

.טנרטניאל רבחתהל  תורשפא  יל  ןיאשכ  יל  ער  שממ 

.םיילטיגיד םירישכמב  שמתשהל  בהוא  ינא 

IC013Q01NA01IC013Q01NA02IC013Q01NA03IC013Q01NA04

IC013Q04NA01IC013Q04NA02IC013Q04NA03IC013Q04NA04

IC013Q05NA01IC013Q05NA02IC013Q05NA03IC013Q05NA04

IC013Q11NA01IC013Q11NA02IC013Q11NA03IC013Q11NA04

IC013Q12NA01IC013Q12NA02IC013Q12NA03IC013Q12NA04

IC013Q13NA01IC013Q13NA02IC013Q13NA03IC013Q13NA04

IC013



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  אל  וא  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב  םיילטיגיד : םירישכמבו  תילטיגיד  הידמב  שומישב  ךלש  ןויסינל  סחייתה 

םיקחשמ תולוסנוק  טנרטניאל , רוביח  אלל  םיירלולס  םינופלט  םיטלבאט , םינופטראמס , םידיינ , םיבשחמ  םיליגר , םיבשחמ  המגודל : םינוש , םיגוסמ  םיילטיגיד  םירישכמל  סחייתה  )
( .טנרטניאל רוביח  םע  היזיוולט  וא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.ריכמ ךכ  לכ  אל  ינאש  םיילטיגיד  םירישכמב  שמתשמ  ינאשכ  םג  חונב  שיגרמ  ינא 

םיילטיגיד םירישכמ  תונקל  םיצור  םהשכ  החפשמ  ינבל  וא  םירבחל  ץעייל  לוכי  ינא 
.םישדח

.תיבב ילש  םיילטיגידה  םירישכמב  שמתשמ  ינאשכ  חונב  שיגרמ  ינא 

.ןתוא רותפל  לוכי  ינאש  בשוח  ינא  םיילטיגיד , םירישכמב  תויעבב  לקתנ  ינאשכ 

.םיילטיגיד םירישכמב  שומישב  היעב  םהל  שי  םא  החפשמ  ינבלו  םירבחל  רוזעל  לוכי  ינא 

IC014Q03NA01IC014Q03NA02IC014Q03NA03IC014Q03NA04

IC014Q04NA01IC014Q04NA02IC014Q04NA03IC014Q04NA04

IC014Q06NA01IC014Q06NA02IC014Q06NA03IC014Q06NA04

IC014Q08NA01IC014Q08NA02IC014Q08NA03IC014Q08NA04

IC014Q09NA01IC014Q09NA02IC014Q09NA03IC014Q09NA04

IC014



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  אל  וא  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב  םיילטיגיד : םירישכמבו  תילטיגיד  הידמב  שומישב  ךלש  ןויסינל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.ימצעב התוא  ןיקתמ  ינא  השדח , הנכות  ךירצ  ינא  םא 

.ימצעב םתיא  רדתסהל  לכואש  ידכ  םיילטיגיד  םירישכמ  לע  עדימ  ארוק  ינא 

.ינוצרל םאתהב  םיילטיגיד  םירישכמב  שמתשמ  ינא 

.ימצעב התוא  רותפל  הליחת  הסנמ  ינא  םיילטיגיד , םירישכמל  הרושקה  היעב  יל  שי  םא 

.ימצעב התוא  רחוב  ינא  השדח , היצקילפא  ךירצ  ינא  םא 

IC015Q02NA01IC015Q02NA02IC015Q02NA03IC015Q02NA04

IC015Q03NA01IC015Q03NA02IC015Q03NA03IC015Q03NA04

IC015Q05NA01IC015Q05NA02IC015Q05NA03IC015Q05NA04

IC015Q07NA01IC015Q07NA02IC015Q07NA03IC015Q07NA04

IC015Q09NA01IC015Q09NA02IC015Q09NA03IC015Q09NA04

IC015



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  אל  וא  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב  םיילטיגיד : םירישכמבו  תילטיגיד  הידמב  שומישב  ךלש  ןויסינל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.םישדח םירבד  דומלל  ידכ  םיילטיגיד  םירישכמ  לע  יירבח  םע  רבדל  בהוא  ינא 

םירישכמב תויעבל  עגונב  טנרטניאב  םירחא  םישנא  םע  תונורתפ  ףילחהל  בהוא  ינא 
.םיילטיגיד

וא דחי  ונחנאשכ  ואדיו  יקחשמבו  בשחמ  יקחשמב  םירבח  םע  קחשל  בהוא  ינא 
.תשרב םישגפנ  ונחנאשכ 

.םיילטיגיד םירישכמ  לע  עדימ  יירבח  םע  קולחל  בהוא  ינא 

.החפשמ ינב  םעו  םירבח  םע  תוחישמ  תילטיגיד  הידמ  לע  הברה  דמול  ינא 

IC016Q01NA01IC016Q01NA02IC016Q01NA03IC016Q01NA04

IC016Q02NA01IC016Q02NA02IC016Q02NA03IC016Q02NA04

IC016Q04NA01IC016Q04NA02IC016Q04NA03IC016Q04NA04

IC016Q05NA01IC016Q05NA02IC016Q05NA03IC016Q05NA04

IC016Q07NA01IC016Q07NA02IC016Q07NA03IC016Q07NA04

IC016



(? תוימוקמ תושדח  וא  טרופס  תוברת , הקיטילופ , יאשונב  תושדח  לשמל   ) תושדח ארוק  התא  דציכ  בוט  יכה  ראתמ  הלאה  םידגיההמ  הזיא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

.ללכ תושדחה  ירחא  בקוע  ינניא 

(. טנרטניאב היזיוולטב , וידרב , לשמל   ) ןהל ןיזאמ  וא  תושדחב  הפוצ  קר  ינא  תושדח , ארוק  ינניא 

(. בשחמב ןופטראמסב , טלבאטב , לשמל   ) םיילטיגיד םירישכמב  תושדח  ארוק  ינא  בורל 

(. תע יבתכב  םינותיעב , לשמל   ) ספדומ טמרופב  תושדח  ארוק  ינא  בורל 

.םיילטיגיד םירישכמב  םגו  ספדומ  טמרופב  הווש  הדימב  תושדח  ארוק  ינא 

IC169Q01HA01

IC169Q01HA02

IC169Q01HA03

IC169Q01HA04

IC169Q01HA05

IC169



! ןולאשה יולימב  תעקשהש  ץמאמה  לעו  הלועפה  ףותיש  לע  הבר  הדות 

ICEnd01


