
: הלאה םיאשונב  תולאש  אצמת  הז  ןולאשב 

ךלש תיבהו  ךלש  החפשמה  התא ,
ךייח לע  בשוח  התא  המ 

ךלש רפסה  תיב 
םידומילה תועשו  ךלש  תועשה  תכרעמ 

רפסה תיבב  דמול  התאש  הפשה  תועוצקמ 
האירק יאשונב  ךלש  תועדה 

.רשפאה לככ  תקיודמ  הרוצב  הילע  הנעו  בל  תמושתב  הלאש  לכ  ארק 

.הז ןולאשב  םינוש  םיגוסמ  תולאש  שיש  בל  םיש 

.ךל תומיאתמש  תובושתה  תא  תונעל  ךילע  .תויוגש  וא  תונוכנ  תובושת  ןיא  הז  ןולאשב 

.הלאש לע  בישהל  ךיא  חוטב  ךניאש  וא  והשמ , ןיבמ  ךניא  םא  הרזע  שקבל  לוכי  התא 

.הזה רותפכל  עיגהל  ידכ  ךסמה  תיתחת  ןוויכל  הטמל  לולגל  ךרטצתש  ןכתיי  םירקמ  המכב  .ךסמה  לש  הנותחתה  תילאמשה  הניפבש  אבה "  " רותפכה לע  ץחל  האבה  הלאשל  רובעל  ידכ 

.תויוסח וראשיי  ךיתובושת  לכ  .םיוסמ  דימלת  תוהזל  ןתינ  אל  םהבש  םימוכסו  םיעצוממ  בושיח  ךרוצל  םיפסונ  םידימלת  לש  םהיתובושת  םע  ובלושי  ךיתובושת 

.דחאכ םידימלתלו  תודימלתל  תונווכמ  ךא  רכז , ןושלב  תוחסונמ  הז  ןולאשב  תולאשהו  תויחנהה 
.תורומב םגו  םירומב  םג  תוקסוע  ךא  הבקנ , ןושלב  תוחסונמ  הרומל  תוסחייתמה  תולאשה 

STIntro1



? התא התיכ  וזיאב 

( .חתפנה טירפתה  ךותמ  הבושתה  תא  רחב  )

התיכ

התיכ  ( ST001Q01TA01 )
...רחב

התיכ ז'
התיכ ח'
התיכ ט'
התיכ י'

התיכ י"א
התיכ י"ב

ST001Q01TA01
...רחב

ST001



? דמול התא  רפס  תיב  גוס  הזיאב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

ח' '- תותיכ א וב  שיש  ידוסי  רפס  תיב 

ט' '- תותיכ א וב  שיש  ידוסי  רפס  תיב 

'( ט '- תותיכ ז  ) םייניב תביטח  קר  וב  שיש  רפס  תיב 

י"ב) '- תותיכ י  ) הנוילע הביטח  קר  וב  שיש  רפס  תיב 

י"ב '- תותיכ ט וב  שיש  יתנש , - עברא ןוכית  רפס  תיב 

י"ב '- תותיכ ז וב  שיש  יתנש , - שש ןוכית  רפס  תיב 

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002



? ךלש הדילה  ךיראת  והמ 

( .חתפנ טירפת  לכ  ךותמ  תדלונ  םהבש  הנשה  תאו  שדוחה  תא  םויה , תא  רחב  )

םוי

םוי  ( ST003Q01TA01 )
...רחב

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

שדוח

שדוח  ( ST003Q02TA01 )
...רחב
ראוני

ראורבפ
ץרמ
לירפא
יאמ
ינוי
ילוי

טסוגוא
רבמטפס
רבוטקוא
רבמבונ
רבמצד

הנש

הנש  ( ST003Q03TA01 )
...רחב

2000
2001
2002
2003

ST003Q01TA01
...רחב

ST003Q02TA01
...רחב

ST003Q03TA01
...רחב

ST003



Consistency check rule

Rule: IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

.ךלש אלמה  הדילה  ךיראת  תא  רחב  :Message

ST003E01



? ןב וא  תב  /ה  תא םאה 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תב

ןב

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

ST004



? וב דומלל  המייס  ךמאש  ןורחאה  רפסה  תיב  והמ 

.ןחובה םע  ץעייתה  רוחבל , תורשפא  וזיאב  חוטב  ךניא  םא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תורגב תדועת  םע  ןוכית 

תורגב תדועת  אלל  ןוכית 

םייניב תביטח 

ידוסי רפס  תיב 

ידוסי רפס  תיב  המייס  אל  איה 

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

ST005



? הלאה םיראתהמ  דחא  ךמאל  שי  םאה 

.ןחובה םע  ץעייתה  רוחבל , תורשפא  וזיאב  חוטב  ךניא  םא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

( טרוטקוד  ) ישילש ימדקא  ראות 

ינש וא  ןושאר  ימדקא  ראות 

( תיאסדנה תיאנכט , ןוגכ   ) םיינוכית־לע םידומילמ  הדועת 

( תיסדנה־םדק וא  תימדקא־םדק  הניכממ   ) הניכמ םויס  תדועת 

ST006Q01TA01ST006Q01TA02

ST006Q02TA01ST006Q02TA02

ST006Q03TA01ST006Q03TA02

ST006Q04TA01ST006Q04TA02

ST006



? וב דומלל  םייס  ךיבאש  ןורחאה  רפסה  תיב  והמ 

.ןחובה םע  ץעייתה  רוחבל , תורשפא  וזיאב  חוטב  ךניא  םא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תורגב תדועת  םע  ןוכית 

תורגב תדועת  אלל  ןוכית 

םייניב תביטח 

ידוסי רפס  תיב 

ידוסי רפס  תיב  םייס  אל  אוה 

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

ST007



הלאה ? םיראתהמ  דחא  ךיבאל  שי  םאה 

.ןחובה םע  ץעייתה  רוחבל , תורשפא  וזיאב  חוטב  ךניא  םא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

( טרוטקוד  ) ישילש ימדקא  ראות 

ינש וא  ןושאר  ימדקא  ראות 

( יאסדנה יאנכט , ןוגכ   ) םיינוכית־לע םידומילמ  הדועת 

( תיסדנה־םדק וא  תימדקא־םדק  הניכממ   ) הניכמ םויס  תדועת 

ST008Q01TA01ST008Q01TA02

ST008Q02TA01ST008Q02TA02

ST008Q03TA01ST008Q03TA02

ST008Q04TA01ST008Q04TA02

ST008



? תיבב ךל  שי  הלאה  םירבדה  ןמ  וליא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

םידומילל הביתכ  ןחלוש 

וב דומלל  רשפאש  טקש  םוקמ 

םידומילל וב  שמתשהל  לוכי  התאש  בשחמ 

תידומיל / תיכוניח הנכות 

טנרטניאל רוביח 

( ןונגע לשמל   ) תיסאלק תורפס 

הריש ירפס 

( םירויצ לשמל   ) תונמא תוריצי 

םידומילל רזע  ירפס 

םיינכט רזע  ירפס 

ןולימ

בוציע וא  הקיזומ  תונמא , יאשונב  םירפס 

(4X4  ) חטש בכר 

הכירבל וא  רשוכ  רדחל  וא  ןורטאיתל  יונמ 

( יקסל גיידל , הלילצל , לשמל   ) יאנפ תוליעפל  דויצ 

ST011C01TA01ST011C01TA02

ST011C02TA01ST011C02TA02

ST011C03TA01ST011C03TA02

ST011C04TA01ST011C04TA02

ST011C05TA01ST011C05TA02

ST011C06TA01ST011C06TA02

ST011C07TA01ST011C07TA02

ST011C08TA01ST011C08TA02

ST011C09TA01ST011C09TA02

ST011C10TA01ST011C10TA02

ST011C11TA01ST011C11TA02

ST011C12NA01ST011C12NA02

ST011C13TA01ST011C13TA02

ST011C14TA01ST011C14TA02

ST011C15TA01ST011C15TA02

ST011



? ךתיבב שי  הלאה  םירבדה  ןמ  המכ 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

רתויםיינשדחאספא וא  השולש 

היזיוולט ירישכמ 

תוינוכמ

ןופטראמס המגודל  טנרטניאל , רוביח  םע  םיירלולס  םינופלט 

( םידיינ םיבשחמ  םיליגר , םיבשחמ   ) םיבשחמ

דפייא המגודל  חול ,) בשחמ   ) טלבאט

Kindle ,E-vrit המגודל ינורטקלא , םירפס  ארוק 

רתנספ הרטיג , המגודל  הניגנ , ילכ 

ST012C01TA01ST012C01TA02ST012C01TA03ST012C01TA04

ST012C02TA01ST012C02TA02ST012C02TA03ST012C02TA04

ST012C03NA01ST012C03NA02ST012C03NA03ST012C03NA04

ST012C04NA01ST012C04NA02ST012C04NA03ST012C04NA04

ST012C05NA01ST012C05NA02ST012C05NA03ST012C05NA04

ST012C06NA01ST012C06NA02ST012C06NA03ST012C06NA04

ST012C07NA01ST012C07NA02ST012C07NA03ST012C07NA04

ST012



? ךתיבב שי  םירפס  המכ 

.ךלש דומילה  ירפס  תא  וא  םינותיע  תע , יבתכ  לולכל  ןיא  .םירפס   40 ליכמ כ – רטמ  ךרואב  ףדמ  ללכ  ךרדב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

םירפס  10  - 0

םירפס  25  - 11

םירפס  100  - 26

םירפס  200  - 101

םירפס  500  - 201

םירפס  500 רתוי מ - 

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

ST013



: ךמא לש  הדובעב  תוקסוע  הלאה  תולאשה  יתש 

?( הנורחאה תירקיעה  התדובע  התייה  המ  םויכ , תדבוע  אל  איה  םא  )

ךמא ? לש  תירקיעה  התדובע  יהמ 
( תוריכמ תלהנמ  רוציי , תלעופ  ןיד , תכרוע  הרומ , המגודל  )

.דיקפתה / עוצקמה םש  תא  דלקה 

תירקיעה ? התדובעב  ךמא  השוע  המ 
( תוריכמ תווצ  תלהנמ  לעפמ , לש  רוציי  וקב  תדבוע  טפשמה , תיבב  םישנא  תגציימ  ןוכיתב , תדמלמ  המגודל  )

.הדיקפת  תרגסמב  התשע  וא  השוע  איהש  הדובעה  גוס  תא  ראתמה  טפשמ  בותכ 

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

ST014



: ךיבא לש  הדובעב  תוקסוע  הלאה  תולאשה  יתש 

?( הנורחאה תירקיעה  ותדובע  התייה  המ  םויכ , דבוע  אל  אוה  םא  )

 ? ךיבא לש  תירקיעה  ותדובע  יהמ 
( תוריכמ להנמ  רוציי , לעופ  ןיד , ךרוע  הרומ , המגודל  )

.דיקפתה / עוצקמה םש  תא  דלקה 

תירקיעה ? ותדובעב  ךיבא  השוע  המ 
( תוריכמ תווצ  להנמ  לעפמ , לש  רוציי  וקב  דבוע  טפשמה , תיבב  םישנא  גציימ  ןוכיתב , דמלמ  המגודל  )

.ודיקפת  תרגסמב  השע  וא  השוע  אוהש  הדובעה  גוס  תא  ראתמה  טפשמ  בותכ 

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

ST015



? ךירוה ודלונ  תוצרא  וליאבו  תדלונ  ץרא  וזיאב 

( .רוט לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אבאאמיאינא

לארשי

( רבעשל תוצעומה  תירב   ) םימעה רבח  תונידמ 

היפויתא

תירבה תוצרא 

תפרצ

תיניטלה הקירמא  תונידמ 

תרחא הנידמ 

ST019AC01T01ST019BC01T01ST019CC01T01

ST019AC01T02ST019BC01T02ST019CC01T02

ST019AC01T03ST019BC01T03ST019CC01T03

ST019AC01T04ST019BC01T04ST019CC01T04

ST019AC01T05ST019BC01T05ST019CC01T05

ST019AC01T06ST019BC01T06ST019CC01T06

ST019AC01T07ST019BC01T07ST019CC01T07

ST019



Branching rule

Rule: IF (^ST019AC01T01 = 1) THEN GOTO ^ST125 ELSE GOTO ^ST021

ST150R01



? לארשיל תעגה  ליג  הזיאב 

(.( הנש דע  ספא  ליג  " ) ליג 1-0  " רחב הנשמ , תוחפ  ןב  תייה  םא  .חתפנה  טירפתה  ךותמ  הבושתה  תא  רחב  )

( ST021Q01TA01 )
...רחב

ליג 1-0
ליג 1
ליג 2
ליג 3
ליג 4
ליג 5
ליג 6
ליג 7
ליג 8
ליג 9

ליג 10
ליג 11
ליג 12
ליג 13
ליג 14
ליג 15
ליג 16

ST021Q01TA01
...רחב

ST021



(? םינותחפשמו תונועמ  ללוכ  אל   ) םידלי ןגל  תכלל  תלחתה  ליג  הזיאב 

( .חתפנה טירפתה  ךותמ  הבושתה  תא  רחב  )

ליג

ליג  ( ST125Q01NA01 )
...רחב

תוחפ וא  הנש 
םייתנש

םינש  3
םינש  4
םינש  5

רתוי וא  םינש   6
( םינותחפשמו תונועמ  ללוכ  אל   ) םידלי ןגב  יתייה  אל 

רכוז אל  ינא 

ST125Q01NA01
...רחב

ST125



'? התיכל א תכלל  תלחתה  ליג  הזיאב 

( .חתפנה טירפתה  ךותמ  הבושתה  תא  רחב  )

םינש

םינש  ( ST126Q01TA01 )
...רחב

תוחפ וא  םינש   3
םינש  4
םינש  5
םינש  6
םינש  7
םינש  8

רתוי וא  םינש   9

ST126Q01TA01
...רחב

ST126



? םעפ־יא התיכ  תראשנ  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םעפ ףא  תחאאל , םעפ  רתויןכ , וא  םיימעפ  ןכ ,

ו' תותיכב א - '

ט' תותיכב ז - '

י"ב תותיכב י - '

ST127Q01TA01ST127Q01TA02ST127Q01TA03

ST127Q02TA01ST127Q02TA02ST127Q02TA03

ST127Q03TA01ST127Q03TA02ST127Q03TA03

ST127



? ןמזה בור  תיבב  רבדמ  התא  הפש  וזיאב 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תירבע

תיברע

( םימעה רבח  תונידממ  תורחא  תופש  וא   ) תיסור

תירגיט / תירהמא

תילגנא

תיתפרצ

תידרפס

תרחא הפש 

ST022C01TA01

ST022C01TA02

ST022C01TA03

ST022C01TA04

ST022C01TA05

ST022C01TA06

ST022C01TA07

ST022C01TA08

ST022



? הלאה םישנאה  םע  רבדמ  ללכ  ךרדב  התא  הפש  וזיאב 

".( יטנוולר אל   " רחב ךלש  םֵאה  תפש  איה  תירבע  םא  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ילש םֵאה  תפשב  תירבעבובורל  ילש  םֵאה  תפשב  הדימ  התואב  תירבעבךרעב  יטנוולרבורל  אל 

אמיא

אבא

תויחא וא  םיחא 

בוט יכה  רבחה 

םידומילל םירבח 

ST023Q01TA01ST023Q01TA02ST023Q01TA03ST023Q01TA04

ST023Q02TA01ST023Q02TA02ST023Q02TA03ST023Q02TA04

ST023Q03TA01ST023Q03TA02ST023Q03TA03ST023Q03TA04

ST023Q04TA01ST023Q04TA02ST023Q04TA03ST023Q04TA04

ST023Q05TA01ST023Q05TA02ST023Q05TA03ST023Q05TA04

ST023



? ךלש ןושלה  ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

רועיש םירועישהלכב  םירועישהמבורב  םעפקלחב  ףא  טעמכ  וא  םעפ  ףא 

.הרומה ירבדל  םיבישקמ  םניא  םידימלתה 

.ןגלבו שער  שי 

.ועגריי םידימלתהש  ןמז  הברה  תוכחל  הכירצ  הרומה 

.ךירצש ומכ  דומלל  םיחילצמ  אל  םידימלתה 

.רועישה תלחתה  ירחא  ןמז  הברה  קר  דומלל  םיליחתמ  םידימלתה 

ST097Q01TA01ST097Q01TA02ST097Q01TA03ST097Q01TA04

ST097Q02TA01ST097Q02TA02ST097Q02TA03ST097Q02TA04

ST097Q03TA01ST097Q03TA02ST097Q03TA03ST097Q03TA04

ST097Q04TA01ST097Q04TA02ST097Q04TA03ST097Q04TA04

ST097Q05TA01ST097Q05TA02ST097Q05TA03ST097Q05TA04

ST097



? ךלש ןושלה  ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

רועיש םירועישהלכב  םירועישהמבורב  םעפקלחב  ףא  טעמכ  וא  םעפ  ףא 

.דימלת לכ  לש  תומדקתהב  ןיינע  הלגמ  הרומה 

.ךכל םיקוקז  םידימלתהשכ  תפסונ  הרזע  העיצמ  הרומה 

.םהידומילב םידימלתל  תרזוע  הרומה 

.םיניבמ םידימלתהש  דע  ריבסהל  הכישממ  הרומה 

ST100Q01TA01ST100Q01TA02ST100Q01TA03ST100Q01TA04

ST100Q02TA01ST100Q02TA02ST100Q02TA03ST100Q02TA04

ST100Q03TA01ST100Q03TA02ST100Q03TA03ST100Q03TA04

ST100Q04TA01ST100Q04TA02ST100Q04TA03ST100Q04TA04

ST100



? ךלש ןושלה  ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

רועיש םירועישהלכב  םירועישהמבורב  םעפקלחב  ףא  טעמכ  וא  םעפ  ףא 

.דומילל םירורב  םידעי  הביצמ  הרומה 

.הדמיל איהש  המ  תא  ונבה  םא  קודבל  ידכ  תולאש , תלאוש  הרומה 

.םדוקה רועישה  תא  רוציקב  תמכסמ  הרומה  רועישה  תליחתב 

.דומלל םיכירצ  ונחנא  המ  ונל  תרמוא  הרומה 

ST102Q01TA01ST102Q01TA02ST102Q01TA03ST102Q01TA04

ST102Q02TA01ST102Q02TA02ST102Q02TA03ST102Q02TA04

ST102Q03TA01ST102Q03TA02ST102Q03TA03ST102Q03TA04

ST102Q04TA01ST102Q04TA02ST102Q04TA03ST102Q04TA04

ST102



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע  ןושלה : עוצקמב  ךלש  םינורחאה  םירועישה  ינשל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.הזה עוצקמב  חילצהל  ילש  תלוכיב  חוטב  שיגרהל  יל  םרג  הרומה 

.םירבד תושעל  ךירצ  הבש  ךרדה  יבגל  ילש  העדל  בישקה  הרומה 

.יתוא ןיבמ  ילש  הרומהש  יתשגרה 

ST211Q01HA01ST211Q01HA02ST211Q01HA03ST211Q01HA04

ST211Q02HA01ST211Q02HA02ST211Q02HA03ST211Q02HA04

ST211Q03HA01ST211Q03HA02ST211Q03HA03ST211Q03HA04

ST211



? ךלש ןושלה  ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

טעמכ וא  םעפ  ףא 
םעפ םירועישהמףא  םירועישקלחב  טעמכהברהב  וא  רועיש  לכב 

רועיש לכב 

.םהלש עדילו  םידימלתה  לש  םיכרצל  רועישה  תא  המיאתמ  הרומה 

.המישמ וא  אשונ  ןיבהל  השקתמש  דימלתל  ישיא  ןפואב  תרזוע  הרומה 

.םיוסמ אשונ  ןיבהל  םישקתמ  םידימלתה  בורשכ  רועישה  הנבמ  תא  הנשמ  הרומה 

ST212Q01HA01ST212Q01HA02ST212Q01HA03ST212Q01HA04

ST212Q02HA01ST212Q02HA02ST212Q02HA03ST212Q02HA04

ST212Q03HA01ST212Q03HA02ST212Q03HA03ST212Q03HA04

ST212



? ךלש ןושלה  ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

טעמכ וא  םעפ  ףא 
םעפ םירועישהמףא  םירועישקלחב  ואהברהב  רועיש  לכב 

רועיש לכב  טעמכ 

.הזה עוצקמב  ילש  קזוחה  תודוקנל  עגונב  בושמ  יל  תנתונ  הרומה 

.רפתשהל ךירצ  ןיידע  ינא  םימוחת  וליאב  יל  תרמוא  הרומה 

.ייגשיה תא  רפשל  לוכי  ינא  דציכ  יל  תרמוא  הרומה 

ST104Q02NA01ST104Q02NA02ST104Q02NA03ST104Q02NA04

ST104Q03NA01ST104Q03NA02ST104Q03NA03ST104Q03NA04

ST104Q04NA01ST104Q04NA02ST104Q04NA03ST104Q04NA04

ST104



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע  ןושלה : עוצקמב  ךלש  םינורחאה  םירועישה  ינשל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.ונתוא דמלל  תבהוא  הרומהש  רורב  יל  היה 

.הארשה יל  הנתנ  הרומה  לש  תובהלתהה 

.רועישה לש  אשונב  קוסעל  תבהוא  הרומהש  רורב  יל  היה 

.דמלל תינהנ  הרומהש  הארנ  היה 

ST213Q01HA01ST213Q01HA02ST213Q01HA03ST213Q01HA04

ST213Q02HA01ST213Q02HA02ST213Q02HA03ST213Q02HA04

ST213Q03HA01ST213Q03HA02ST213Q03HA03ST213Q03HA04

ST213Q04HA01ST213Q04HA02ST213Q04HA03ST213Q04HA04

ST213



(? תיבה ירועישב  וא  התיכב   ) םידומילה תרגסמב  הלאה  םיגוסהמ  םיטסקט  אורקל  תשקבתה  םימעפ  המכ  ןורחאה , שדוחה  ךלהמב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

תובר שולשםימעפ  וא  תחאםיימעפ  אלםעפ  ללכב 

תופמ וא  םימישרת  םיללוכה  םיטסקט 

( םירצק םירופיס  האירק , ירפס  לשמל   ) םיירופיס םיטסקט 

םיפרג וא  תואלבט  םיללוכה  םיטסקט 

םירושיק םיללוכה  םיילטיגיד  םיטסקט 

ST150Q01IA01ST150Q01IA02ST150Q01IA03ST150Q01IA04

ST150Q02IA01ST150Q02IA02ST150Q02IA03ST150Q02IA04

ST150Q03IA01ST150Q03IA02ST150Q03IA03ST150Q03IA04

ST150Q04HA01ST150Q04HA02ST150Q04HA03ST150Q04HA04

ST150



? תורפסה ירועישב  הלאה  םירבדה  םישחרתמ  תורידת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םעפ ףא  טעמכ  וא  םעפ  םירועישהמףא  םירועישהקלחב  םירועישהבורב  לכב 

.טסקטה לע  םתעד  תא  עיבהל  םידימלת  תדדועמ  הרומה 

.םהייחל םיארוק  םהש  םירופיסה  תא  רשקל  םידימלתל  תרזוע  הרומה 

.םהלש םדוקה  עדיל  רשקתמ  םיטסקטבש  עדימה  דציכ  םידימלתל  הארמ  הרומה 

.רועישב ליעפ  ןפואב  ףתתשהל  םידימלתה  תא  תודדועמש  תולאש  הגיצמ  הרומה 

ST152Q05IA01ST152Q05IA02ST152Q05IA03ST152Q05IA04

ST152Q06IA01ST152Q06IA02ST152Q06IA03ST152Q06IA04

ST152Q07IA01ST152Q07IA02ST152Q07IA03ST152Q07IA04

ST152Q08IA01ST152Q08IA02ST152Q08IA03ST152Q08IA04

ST152



? תיחכונה םידומילה  תנש  ךלהמב  תורפסה , ירועיש  תרגסמב  אורקל  תשקבתהש  רתויב  ךוראה  טסקטב  ויה  םידומע  המכ 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תוחפ וא  דחא  דומע 

םידומע ןיב 2 ל-10 

םידומע ןיב 11 ל-50 

םידומע ןיב 51 ל-100 

םידומע ןיב 101 ל-500 

םידומע רתוי מ-500 

ST154Q01HA01

ST154Q01HA02

ST154Q01HA03

ST154Q01HA04

ST154Q01HA05

ST154Q01HA06

ST154



תא עצבל  תשקבמ  הרומה  ללכ  ךרדב  םאה  תורפסה , ירועיש  תרגסמב  רפס  ךותמ  קרפ  וא  רפס  אורקל  ךילעשכ  תיחכונה , םידומילה  תנש  ךלהמב 
? תיבה ירועישב  וא  התיכב  הלאה  תומישמה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

קרפה לש  וא  רפסה  לש  םוכיס  בותכל 

הרצקב ןתוא  ראתלו  תוישארה  תויומדה  לש  המישר  ןיכהל 

ותוא וארקש  םירחא  םידימלת  םע  תונטק  תוצובקב  קרפב  וא  רפסב  ןודל 

?( עודמ ןכ , םא  ותוא ? תבהא  םאה  לשמל   ) קרפה לע  וא  רפסה  לע  תישיאה  ךתעד  תא  עיבהל 

קרפל וא  רפסל  עגונב  תולאש  לע  תונעל 

ישיאה ךנויסינ  ןיבל  קרפה  וא  רפסה  ןכות  ןיב  תוושהל 

המוד אשונב  םירחא  םיטסקט  וא  םירפס  ןיבל  רפסה  ןיב  תוושהל 

עודמ ריבסהלו  תבהא  אל  וא  תבהאש  עטק  רוחבל 

תארקש המל  רושקש  טסקט  בותכל 

ST153Q01HA01ST153Q01HA02

ST153Q02HA01ST153Q02HA02

ST153Q03HA01ST153Q03HA02

ST153Q04HA01ST153Q04HA02

ST153Q05HA01ST153Q05HA02

ST153Q06HA01ST153Q06HA02

ST153Q08HA01ST153Q08HA02

ST153Q09HA01ST153Q09HA02

ST153Q10HA01ST153Q10HA02

ST153



.םויה דע  התיכמ א ' ךידומיל , תונש  לכל  תסחייתמ  וז  הלאש 

? רפסה תיבב  הלאה  םירבדה  תא  םעפ  יא  ךתוא  ודמיל  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

רחא שופיח  עונמב  וא  לגוגב  שופיחה  תולימ  תא  רוחבל  ךיא 

טנרטניאהמ עדימ  לע  ךומסל  רשפא  םא  טילחהל  ךיא 

תמיוסמ תידומיל  הלטמל  רתוי  םיאתמ  עדימ  הזיא  טילחהלו  םינוש  טנרטניא  ירתא  ןיב  תוושהל  ךיא 

המודכו םרגטסניאב  קובסייפב , ירוביצ  ןפואב  עדימ  םוסרפ  לש  תוכלשהה  תא  ןיבהל 

שופיחה תואצות  תמישרב  םירושיקל  תחתמ  םיעיפומה  םירצקה  םירואיתב  שמתשהל  ךיא 

( ידדצ - דח  ) יביטקייבוא ונניא  והשלכ  עדימ  םא  תוהזל  ךיא 

( םאפס  ) לבז "ל  אוד וא  טנרטניאב  האנוה  תוהזל  ךיא 

ST158Q01HA01ST158Q01HA02

ST158Q02HA01ST158Q02HA02

ST158Q03HA01ST158Q03HA02

ST158Q04HA01ST158Q04HA02

ST158Q05HA01ST158Q05HA02

ST158Q06HA01ST158Q06HA02

ST158Q07HA01ST158Q07HA02

ST158



? האירקל עגונב  הלאה  םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( ...ל " אוד םיגולב , טנרטניא , ירתא  םינותיע , תע , יבתכ  םירפס , ןוגכ  םינוש  םיגוסמ  םיטסקט  לש  האירקל  סחייתה  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.בייח ינא  םא  קר  ארוק  ינא 

.יילע םיבוהאה  םיביבחתה  דחא  איה  האירק 

.םירחא םישנא  םע  םירפס  לע  רבדל  בהוא  ינא 

.ייניעב ןמז  זובזב  איה  האירק 

.ךירצ ינאש  עדימ  גישהל  ידכ  קר  ארוק  ינא 

ST160Q01IA01ST160Q01IA02ST160Q01IA03ST160Q01IA04

ST160Q02IA01ST160Q02IA02ST160Q02IA03ST160Q02IA04

ST160Q03IA01ST160Q03IA02ST160Q03IA03ST160Q03IA04

ST160Q04IA01ST160Q04IA02ST160Q04IA03ST160Q04IA04

ST160Q05IA01ST160Q05IA02ST160Q05IA03ST160Q05IA04

ST160



? הלאה םירמוחה  תא  ךתמזויב  ארוק  התא  תורידת  וזיאב 

( .םיילטיגיד םירישכמב  האירקל  םגו  םיספדומ  םירמוח  לש  האירקל  םג  סחייתה  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ףא טעמכ  וא  םעפ  ףא 
הנשבםעפ םימעפ  שדוחבהמכ  םעפ  שדוחבךרעב  םימעפ  עובשבהמכ  םימעפ  המכ 

( ואלילג סולפ , יאנפ  לשמל   ) תע יבתכ 

סקימוק תורבוח 

( םירופיס האירק , ירפס   ) םיירופיס םיטסקט 

ןויע ירפס 

תושדח ירתאו  םינותיע 

ST167Q01IA01ST167Q01IA02ST167Q01IA03ST167Q01IA04ST167Q01IA05

ST167Q02IA01ST167Q02IA02ST167Q02IA03ST167Q02IA04ST167Q02IA05

ST167Q03IA01ST167Q03IA02ST167Q03IA03ST167Q03IA04ST167Q03IA05

ST167Q04IA01ST167Q04IA02ST167Q04IA03ST167Q04IA04ST167Q04IA05

ST167Q05IA01ST167Q05IA02ST167Q05IA03ST167Q05IA04ST167Q05IA05

ST167



(? אשונ לכב   ) םירפס ארוק  התא  דציכ  בוט  יכה  ראתמ  הלאה  םידגיההמ  הזיא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

.ארוק אל  ללכב  וא  תורידנ  םיתעל  םירפס  ארוק  ינא 

.םיספדומ םירפס  ארוק  ינא  בורל 

(. בשחמב ןופטראמסב , טלבאטב , ינורטקלא , םירפס  ארוקב  לשמל   ) םיילטיגיד םירפס  ארוק  ינא  בורל 

.םיילטיגיד םירפס  םגו  םיספדומ  םירפס  הווש  הדימב  ארוק  ינא 

ST168Q01HA01

ST168Q01HA02

ST168Q01HA03

ST168Q01HA04

ST168



? ךתאנהל האירקל  שידקמ  התא  ללכ  ךרדב  ןמז  המכ 

( ...ל " אוד םיגולב , טנרטניא , ירתא  םינותיע , תע , יבתכ  םירפס , ןוגכ  םינוש  םיגוסמ  םיטסקט  לש  האירקל  סחייתה  )

( .תחא תורשפא  רחב  )

יתאנהל ארוק  ינניא 

םויב תוחפ  וא  העש  יצח 

םויב העשל  העש  יצח  ןיב 

םויב םייתעש  דע  העש 

םויב םייתעשמ  רתוי 

ST175Q01IA01

ST175Q01IA02

ST175Q01IA03

ST175Q01IA04

ST175Q01IA05

ST175



? הלאה האירקה  תויוליעפב  קסוע  התא  תורידת  וזיאב 

".( הז המ  עדוי  אל  ינא   " רחב תוליעפה , תא  ריכמ  ךניא  םא  .הרוש  לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

עדוי אל  ינא 
הז המ 

וא םעפ  ףא 
םעפ ףא  טעמכ 

םימעפ המכ 
שדוחב

םימעפ המכ 
עובשב

םימעפ המכ 
םויב

"ל אוד תאירק 

®( פאסטאוו המגודל   ) טא צ'

תושדח רתאב  האירק 

םיוסמ אשונ  לע  דומלל  ידכ  טנרטניאב  עדימ  שופיח 

טנרטניאב םימורופב  וא  טנרטניאב  םייתצובק  םינוידב  תופתתשה 

( םינוכתמ תוצע , םיעוריא , םינמז , תוחול  המגודל   ) טנרטניאב ישומיש  עדימ  שופיח 

ST176Q01IA01ST176Q01IA02ST176Q01IA03ST176Q01IA04ST176Q01IA05

ST176Q02IA01ST176Q02IA02ST176Q02IA03ST176Q02IA04ST176Q02IA05

ST176Q03IA01ST176Q03IA02ST176Q03IA03ST176Q03IA04ST176Q03IA05

ST176Q05IA01ST176Q05IA02ST176Q05IA03ST176Q05IA04ST176Q05IA05

ST176Q06IA01ST176Q06IA02ST176Q06IA03ST176Q06IA04ST176Q06IA05

ST176Q07IA01ST176Q07IA02ST176Q07IA03ST176Q07IA04ST176Q07IA05

ST176



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.האירקב בוט  ינא 

.םישק םיטסקט  ןיבהל  לגוסמ  ינא 

.ףטוש ןפואב  ארוק  ינא 

.האירקב יתישקתה  דימת 

.ירמגל ותוא  ןיבהל  ידכ  םימעפ  המכ  טסקט  אורקל  ךירצ  ינא 

.טסקטל עגונב  תולאש  לע  תונעל  יל  השק 

ST161Q01HA01ST161Q01HA02ST161Q01HA03ST161Q01HA04

ST161Q02HA01ST161Q02HA02ST161Q02HA03ST161Q02HA04

ST161Q03HA01ST161Q03HA02ST161Q03HA03ST161Q03HA04

ST161Q06HA01ST161Q06HA02ST161Q06HA03ST161Q06HA04

ST161Q07HA01ST161Q07HA02ST161Q07HA03ST161Q07HA04

ST161Q08HA01ST161Q08HA02ST161Q08HA03ST161Q08HA04

ST161



.ארקנה תנבהב  תולאש  לע  תונעלו  םיטסקט  המכ  אורקל  ךילע  היה  הקספהה  ינפל  וב  תנחבנש  הזיפ  ןחבמב 

? עצבל תשקבתהש  האירקה  תומישמל  עגונב  הלאה  םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.ןיבהל יתחלצה  אלש  תובר  םילימ  ויה 

.ידמ םישק  יל  ויה  םיבר  םיטסקט 

.םינוש םידומע  ןיב  רובעל  ךירצ  יתייהשכ  דוביאל  יתכלה 

ST163Q02HA01ST163Q02HA02ST163Q02HA03ST163Q02HA04

ST163Q03HA01ST163Q03HA02ST163Q03HA03ST163Q03HA04

ST163Q04HA01ST163Q04HA02ST163Q04HA03ST163Q04HA04

ST163



האירקב היצינגוק  - הטמל המדקה 

םיטסקט לש  הנבהלו  האירקל  תויגטרטסא 

לש המישר  ןהירחאו  האירק , תומישמ  לש  םיגוס  השולש  םיגצומ  ךינפלש  תולאשב  .האירקה  תומישמלו  טסקטה  גוסל  םאתהב  תורחאמ , רתוי  תוליעי  ןהמ  קלח  .םיטסקט  תאירקל  תונוש  תוטיש  שי 
.תונוש האירק  תומישמב  הלאה  תויגטרטסאב  שומישה  לש  תלעותה  תדימ  ךתעדל  המ  תעדל  םיניינועמ  ונחנא  תויגטרטסא ."  " וא תוטיש 

.תרחאב אל  לבא  תחא , האירק  תמישמב  תוליעומ  ןהש  תויגטרטסא  שי  .דבלב  הנותנה  האירקה  תמישמל  עגונב  הלאה  תויגטרטסאהמ  תחא  לכ  לש  תלעותה  תדימ  לע  בֹושח 

תמישמ עוציבל  דואמ  הליעומ  היגטרטסאה  ךתעדלש  ושוריפ  ןויצ 6  .הנותנה  האירקה  תמישמ  עוציבל  ללכ  הליעומ  הנניא  היגטרטסאה  ךתעדלש  ושוריפ  ןויצ 1  .היגטרטסא  לכל  ןיב 1 ל-6  ןויצ  ןת 
.הנותנה האירקה 

.הרוש לכב  תחא  תורשפא  רוחבל  שי  .הדימה  התואב  תוליעומ  תויגטרטסא  המכ  ךתעדל  םא  םימעפ  המכ  ןויצה  ותוא  תא  תתל  לכות 

STInfo1



.ותוא רוכזלו  טסקטבש  עדימה  תא  ןיבהל  ךילע  האירק : תמישמ 

? ותריכזו טסקטה  תנבהל  הלש  תלעותה  תדימל  םאתהב  היגטרטסא  לכל  ןויצ  ןת 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ללכ הליעומ  אל 
(1)

(2)(3)(4)(5)
דואמ הליעומ 

(6)

.םתוא ןיבהל  לקש  טסקטה  לש  םיקלחב  זכרתמ  ינא 

.םיימעפ ולוכ  טסקטה  תא  תוריהמב  ארוק  ינא 

.םירחא םישנא  םע  ונכות  לע  חחושמ  ינא  טסקטה , תאירק  ירחא 

.טסקטב םיבושח  םיקלח  ןמסמ  ינא 

.ילש םילימב  טסקטה  תא  םכסמ  ינא 

.רחא םדאל  לוקב  טסקטה  תא  אירקמ  ינא 

ST164Q01IA01ST164Q01IA02ST164Q01IA03ST164Q01IA04ST164Q01IA05ST164Q01IA06

ST164Q02IA01ST164Q02IA02ST164Q02IA03ST164Q02IA04ST164Q02IA05ST164Q02IA06

ST164Q03IA01ST164Q03IA02ST164Q03IA03ST164Q03IA04ST164Q03IA05ST164Q03IA06

ST164Q04IA01ST164Q04IA02ST164Q04IA03ST164Q04IA04ST164Q04IA05ST164Q04IA06

ST164Q05IA01ST164Q05IA02ST164Q05IA03ST164Q05IA04ST164Q05IA05ST164Q05IA06

ST164Q06IA01ST164Q06IA02ST164Q06IA03ST164Q06IA04ST164Q06IA05ST164Q06IA06

ST164



.םוכיס בותכל  ךילע  תעכ  .הקירפאב  םגאב  םימה  סלפמב  תודונת  לע  םידומע  ינש  וכרואש  דואמ  השקו  ךורא  טסקט  תארק   : האירק תמישמ 

? תארקש טסקטה  לש  םוכיס  תביתכל  הלש  תלעותה  תדימל  םאתהב  היגטרטסא  לכל  ןויצ  ןת 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

הליעומ אל 
ללכ

(1)
(2)(3)(4)(5)

דואמ הליעומ 
(6)

לש ןכותה  תא  לולכל  ךירצ  םוכיס  יכ  םוכיסב , תרכזומ  הקספ  לכש  קדוב  זאו  םוכיס , בתוכ  ינא 
.תואקספה לכ 

.רשפאה לככ  םיבר  םיטפשמ  תקיודמ  הרוצב  קיתעהל  הסנמ  ינא 

.רשפאה לככ  תובר  םימעפ  טסקטה  תא  ארוק  ינא  םוכיסה  תביתכ  ינפל 

.םוכיסב תועיפומ  טסקטב  רתויב  תובושחה  תודבועה  םא  בל  תמושתב  קדוב  ינא 

םילימב םתוא  בתוכ  זאו  רתויב , םיבושחה  םיטפשמה  תא  שיגדמו  טסקטה  לכ  תא  ארוק  ינא 
.םוכיסכ ילש ,

ST165Q01IA01ST165Q01IA02ST165Q01IA03ST165Q01IA04ST165Q01IA05ST165Q01IA06

ST165Q02IA01ST165Q02IA02ST165Q02IA03ST165Q02IA04ST165Q02IA05ST165Q02IA06

ST165Q03IA01ST165Q03IA02ST165Q03IA03ST165Q03IA04ST165Q03IA05ST165Q03IA06

ST165Q04IA01ST165Q04IA02ST165Q04IA03ST165Q04IA04ST165Q04IA05ST165Q04IA06

ST165Q05IA01ST165Q05IA02ST165Q05IA03ST165Q05IA04ST165Q05IA05ST165Q05IA06

ST165



וחלשיש ידכ  םיישיא  םיטרפ  לש  ספוט  אלמלו  רושיקה  לע  ץוחלל  ךממ  שקבמ  העדוהה  חלוש  .ןופטראמסב  תיכזש  ךל  םיעידומ  הבו  העודי , רלולס  תרבחמ  "ל  אוד תעדוה  תלביק  האירק : תמישמ 
.ןופטראמסה תא  ךל 

? תאזה "ל  אודה תעדוה  לע  הבוגתב  ךתעדל  תוצלמומ  הלאה  תויגטרטסאה  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ללכ תצלמומ  אל 
(1)

(2)(3)(4)(5)
דואמ תצלמומ 

(6)

ןופטראמסה לע  ףסונ  עדימ  שקבלו  העדוהה  לע  בישהל 

חלושה לש  "ל  אודה תבותכ  תא  קודבל 

ירשפאה םדקהב  ספוטה  תא  אלמלו  רושיקה  לע  ץוחלל 

רושיקה לע  ץוחלל  ילב  העדוהה  תא  קוחמל 

םש תרכזומ  םא  קודבלו  רלולסה  תרבח  לש  טנרטניאה  רתאל  סנכיהל 
ןופטראמסב תוכזל  תורשפאה 

ST166Q01HA01ST166Q01HA02ST166Q01HA03ST166Q01HA04ST166Q01HA05ST166Q01HA06

ST166Q02HA01ST166Q02HA02ST166Q02HA03ST166Q02HA04ST166Q02HA05ST166Q02HA06

ST166Q03HA01ST166Q03HA02ST166Q03HA03ST166Q03HA04ST166Q03HA05ST166Q03HA06

ST166Q04HA01ST166Q04HA02ST166Q04HA03ST166Q04HA04ST166Q04HA05ST166Q04HA06

ST166Q05HA01ST166Q05HA02ST166Q05HA03ST166Q05HA04ST166Q05HA05ST166Q05HA06

ST166



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב  ךלש : רפסה  תיבל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ םיכסמםיכסמדואמ  םיכסמאל  אל  דואמ 

.הבוט הדובע  גישהל  יל  רוזעי  הז  רפסה , תיבב  םידומילב  ץמאמ  הברה  עיקשא  םא 

הללכמל וא  הטיסרבינואל  לבקתהל  יל  רוזעי  הז  רפסה , תיבב  םידומילב  ץמאמ  הברה  עיקשא  םא 
.הבוט

.רפסה תיבב  םידומילב  ץמאמ  הברה  עיקשהל  בושח 

ST036Q05TA01ST036Q05TA02ST036Q05TA03ST036Q05TA04

ST036Q06TA01ST036Q06TA02ST036Q06TA03ST036Q06TA04

ST036Q08TA01ST036Q08TA02ST036Q08TA03ST036Q08TA04

ST036



? עיגהל הפצמ  התא  הלכשה  תמר  וזיאל 

( .תומיאתמה תויורשפאה  לכ  תא  רחב  )

םייניב תביטח  םייסל 

תורגב תדועת  אלל  ןוכית  רפס  תיב  םייסל 

תורגב תדועת  םע  ןוכית  רפס  תיב  םייסל 

( תיסדנה - םדק תימדקא , - םדק  ) הניכמ םייסל 

( יאסדנה יאנכט ,  ) םיינוכית - לע םידומילמ  הדועת 

( ישילש ינש , ןושאר ,  ) ימדקא ראות 

ST225Q01HA01

ST225Q01HA02

ST225Q01HA03

ST225Q01HA04

ST225Q01HA05

ST225Q01HA06

ST225



ןב 30? היהתשכ  דובעל  הצור  תייה  הדובע  וזיאב 

( .הדובעה םש  תא  דלקה  )
ST114Q01TA01

ST114



? ךמצעל עגונב  הלאה  םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.םירחא םישנא  םע  תורחת  םהב  שיש  םיבצמב  דובעל  הנהנ  ינא 

.םירחא םישנאמ  רתוי  בוט  המישמ  עצבל  יל  בושח 

.םירחא םישנא  םע  תורחתב  אצמנ  ינאשכ  רתוי  לדתשמ  ינא 

ST181Q02HA01ST181Q02HA02ST181Q02HA03ST181Q02HA04

ST181Q03HA01ST181Q03HA02ST181Q03HA03ST181Q03HA04

ST181Q04HA01ST181Q04HA02ST181Q04HA03ST181Q04HA04

ST181



? ךמצעל עגונב  הלאה  םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.יתלוכי לככ  המישמב  ץמאמ  עיקשמ  ינאשכ  קופיס  שח  ינא 

.התוא םילשמ  ינאש  דע  הב  דימתמ  ינא  המישמ , ליחתמ  ינא  םא 

.ילש םימדוקה  םיגשיהה  רופישמ  עבונ  תומישמ  עוציבב  ילש  האנההמ  קלח 

רובעל םוקמב  חילצאש , דע  ץמאתהל  ךישמהל  ףידעמ  ינא  והשמב  בוט  אל  ינא  םא 
.וב בוט  ינאש  ןכתייש  רחא  והשמל 

ST182Q03HA01ST182Q03HA02ST182Q03HA03ST182Q03HA04

ST182Q04HA01ST182Q04HA02ST182Q04HA03ST182Q04HA04

ST182Q05HA01ST182Q05HA02ST182Q05HA03ST182Q05HA04

ST182Q06HA01ST182Q06HA02ST182Q06HA03ST182Q06HA04

ST182



? הזה דגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .תחא תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.תונשל לוכי  ךכ  לכ  אל  התאש  והשמ  איה  ךלש  ST184Q01HA01ST184Q01HA02ST184Q01HA03ST184Q01HA04הייצנגילטניאה 

ST184



? ךילא עגונב  םינוכנ  הלאה  םידגיהה  המכ  דע  רפסה : תיבב  ךלש  תורטמל  סחייתה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ןוכנ אל  ללכב 
ייבגלייבגל ןוכנ  תמיוסמטעמ  הדימב  ןוכנ 

ייבגלייבגל ןוכנ  ייבגלדואמ  ןוכנ  ירמגל 

.רשפאה לככ  הברה  דומלל  איה  ילש  הרטמה 

.םירועישב דמלנה  רמוחב  ירמגל  טולשל  איה  ילש  הרטמה 

.קמועל םירועישה  ןכות  תא  ןיבהל  איה  ילש  הרטמה 

ST208Q01HA01ST208Q01HA02ST208Q01HA03ST208Q01HA04ST208Q01HA05

ST208Q02HA01ST208Q02HA02ST208Q02HA03ST208Q02HA04ST208Q02HA05

ST208Q04HA01ST208Q04HA02ST208Q04HA03ST208Q04HA04ST208Q04HA05

ST208



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.תרחא וא  וז  ךרדב  רדתסמ  ינא  ללכ  ךרדב 

.ףוסה דע  המישמ  םילשמ  ינאשכ  הוואג  שיגרמ  ינא 

.תחא תבב  םירבד  הברה  םע  דדומתהל  לוכי  ינאש  שיגרמ  ינא 

.םישק םינמזב  דמעמ  קיזחהל  יל  תרזוע  ימצעב  ילש  הנומאה 

.ותיא דדומתהל  ךרד  אוצמל  חילצמ  ללכ  ךרדב  ינא  ישוקב , לקתנ  ינאשכ 

ST188Q01HA01ST188Q01HA02ST188Q01HA03ST188Q01HA04

ST188Q02HA01ST188Q02HA02ST188Q02HA03ST188Q02HA04

ST188Q03HA01ST188Q03HA02ST188Q03HA03ST188Q03HA04

ST188Q06HA01ST188Q06HA02ST188Q06HA03ST188Q06HA04

ST188Q07HA01ST188Q07HA02ST188Q07HA03ST188Q07HA04

ST188



? ךמצעב הלאה  תומישמה  תא  עצבל  לק  ךל  היהי  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

לכוא אל 
תאז תושעל 

השק יל  היהי 
תאז תושעל 

ימצעב

תאז תושעל  לכוא 
ץמאמ טעמב 

תושעל לכוא 
תולקב תאז 

םלועב םילקאה  ייוניש  לע  העיפשמ  ינצמח  - וד ןמחפ  תטילפ  דציכ  ריבסהל 

םידגב םירציימ  ןהבש  תונידמב  הדובעה  יאנת  ןיבו  םידגבה  יריחמ  ןיב  רשק  שיש  חיכוהל 

םיטילפל םיכפוה  םישנאש  ךכל  תונושה  תוביסב  ןודל 

תורחא תונידממ  רתוי  םלועב  םילקאה  ייונישמ  תולבוס  תומיוסמ  תונידמ  עודמ  ריבסהל 

תימלועה הלכלכה  לע  םיעיפשמ  תודחא  תונידמב  םיילכלכ  םירבשמ  דציכ  ריבסהל 

הביבסה לע  ילכלכה  חותיפה  לש  תוכלשהב  ןודל 

ST196Q02HA01ST196Q02HA02ST196Q02HA03ST196Q02HA04

ST196Q03HA01ST196Q03HA02ST196Q03HA03ST196Q03HA04

ST196Q04HA01ST196Q04HA02ST196Q04HA03ST196Q04HA04

ST196Q05HA01ST196Q05HA02ST196Q05HA03ST196Q05HA04

ST196Q06HA01ST196Q06HA02ST196Q06HA03ST196Q06HA04

ST196Q07HA01ST196Q07HA02ST196Q07HA03ST196Q07HA04

ST196



? הלאה םיאשונה  תא  ריכמ  התא  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אל םעפ  ףא 
אשונה לע  יתעמש 

הזה

ינא לבא  הזה , אשונה  לע  יתעמש 
המב קוידב  ריבסהל  לוכי  אל 

רבודמ

הזה אשונה  לע  והשמ  עדוי  ינא 
םיווקב ותוא  ריבסהל  לוכי  ינאו 

םייללכ

ינאו הזה  אשונה  תא  ריכמ  ינא 
הבוט הרוצב  ותוא  ריבסהל  לוכי 

ץראה רודכ  תוממחתהו  םילקא  יוניש 

( תוֵפגַמ לשמל   ) םלועב תואירבה  בצמ 

( הנידמל הנידממ  םישנא  לש  רבעמ   ) הריגה

םיימואל - ןיב םיכוסכס 

םלועב םינוש  םירוזאב  הנוזת  - תת וא  בער 

ינועל תוביס 

םלועב םינוש  םירוזאב  םישנל  םירבג  ןיב  ןויווש 

ST197Q01HA01ST197Q01HA02ST197Q01HA03ST197Q01HA04

ST197Q02HA01ST197Q02HA02ST197Q02HA03ST197Q02HA04

ST197Q04HA01ST197Q04HA02ST197Q04HA03ST197Q04HA04

ST197Q07HA01ST197Q07HA02ST197Q07HA03ST197Q07HA04

ST197Q08HA01ST197Q08HA02ST197Q08HA03ST197Q08HA04

ST197Q09HA01ST197Q09HA02ST197Q09HA03ST197Q09HA04

ST197Q12HA01ST197Q12HA02ST197Q12HA03ST197Q12HA04

ST197



? ךתוא ראתמ  הלאה  םידגיההמ  דחא  לכ  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

בטיה יתוא  הברראתמ  הדימב  יתוא  תמיוסמראתמ  הדימב  יתוא  יתואראתמ  ראתמ  ךכ  לכ  ללכאל  יתוא  ראתמ  אל 

תודמעה תא  ןיבהל  הסנמ  ינא  תועד  יקוליח  לש  הרקמב 
.הטלחה לבקמ  ינאש  ינפל  םלוכ  לש 

תודוקנמ התוא  ןוחבל  הסנמ  ינא  היעבב , לקתנ  ינאשכ 
.תונוש טבמ 

הסנמ ינא  רתוי , בוט  יירבח  תא  ןיבהל  ידכ  םימעפל ,
.םטבמ תדוקנמ  םיארנ  םירבדה  ךיא  ןיימדל 

ןיימדל הסנמ  ינא  והשימ , לע  תרוקיב  חתומ  ינאש  ינפל 
.ומוקמב יתייה  םא  שיגרמ  יתייה  ךיא 

םירבדה תא  תוארל  הסנמ  ינא  והשימ , לע  סעוכ  ינאשכ 
.המ ןמזל  וטבמ  תדוקנמ 

ST215Q01HA01ST215Q01HA02ST215Q01HA03ST215Q01HA04ST215Q01HA05

ST215Q02HA01ST215Q02HA02ST215Q02HA03ST215Q02HA04ST215Q02HA05

ST215Q03HA01ST215Q03HA02ST215Q03HA03ST215Q03HA04ST215Q03HA05

ST215Q04HA01ST215Q04HA02ST215Q04HA03ST215Q04HA04ST215Q04HA05

ST215Q05HA01ST215Q05HA02ST215Q05HA03ST215Q05HA04ST215Q05HA05

ST215



? ךתוא ראתמ  הלאה  םידגיההמ  דחא  לכ  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

בטיה יתוא  הברראתמ  הדימב  יתוא  תמיוסמראתמ  הדימב  יתוא  יתואראתמ  ראתמ  ךכ  לכ  ללכאל  יתוא  ראתמ  אל 

.םיליגר אל  םיבצמ  םע  דדומתהל  לוכי  ינא 

התוא םיאתהל  ידכ  יתוגהנתה  תא  תונשל  לוכי  ינא 
.םישדח םיבצמל 

ינאשכ וליפא  םינוש  םיבצמל  לגתסהל  לוכי  ינא 
.ץחלב וא  חתמב 

.השדח תוברתל  תולקב  לגתסהל  לוכי  ינא 

ינא םירחא , םישנא  םע  השק  תקולחמ  לש  םיבצמב 
.בצמה תא  רותפל  ךרד  אוצמל  לוכי 

םע רשק  תריציב  ילש  ישוקה  לע  רבגתהל  לגוסמ  ינא 
.תורחא תויוברתמ  םישנא 

ST216Q01HA01ST216Q01HA02ST216Q01HA03ST216Q01HA04ST216Q01HA05

ST216Q02HA01ST216Q02HA02ST216Q02HA03ST216Q02HA04ST216Q02HA05

ST216Q03HA01ST216Q03HA02ST216Q03HA03ST216Q03HA04ST216Q03HA05

ST216Q04HA01ST216Q04HA02ST216Q04HA03ST216Q04HA04ST216Q04HA05

ST216Q05HA01ST216Q05HA02ST216Q05HA03ST216Q05HA04ST216Q05HA05

ST216Q06HA01ST216Q06HA02ST216Q06HA03ST216Q06HA04ST216Q06HA05

ST216



.ךלשמ הנוש  םהלש  םֵאה  תפשש  םישנא  םע  ךלש  םֵאה  תפשב  חחושמ  התאש  ןיימד 

? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.םהיתובוגת רחא  בל  תמושתב  בקוע  ינא 

.הז תא  הז  ןוכנ  םיניבמ  ונחנאש  תופוכת  םיתעל  קדוב  ינא 

.םהירבדל בל  תמושתב  בישקמ  ינא 

.בל תמושתב  ילש  םילימה  תא  רחוב  ינא 

.ילש תונויערה  תא  ריבסהל  ידכ  תוישחומ  תואמגוד  ןתונ  ינא 

.הבר בל  תמושתב  םירבדה  תא  ריבסמ  ינא 

בתוכ שדחמ , ריבסמ  םיידי , תועונתב  רזענ  לשמל   ) התוא ףוקעל  םיכרד  אצומ  ינא  תרושקתב  היעב  שי  םא 
'( וכו

ST218Q01HA01ST218Q01HA02ST218Q01HA03ST218Q01HA04

ST218Q02HA01ST218Q02HA02ST218Q02HA03ST218Q02HA04

ST218Q03HA01ST218Q03HA02ST218Q03HA03ST218Q03HA04

ST218Q04HA01ST218Q04HA02ST218Q04HA03ST218Q04HA04

ST218Q05HA01ST218Q05HA02ST218Q05HA03ST218Q05HA04

ST218Q06HA01ST218Q06HA02ST218Q06HA03ST218Q06HA04

ST218Q07HA01ST218Q07HA02ST218Q07HA03ST218Q07HA04

ST218



? ךתוא ראתמ  הלאה  םידגיההמ  דחא  לכ  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

בטיה יתוא  הברראתמ  הדימב  יתוא  הדימבראתמ  יתוא  ראתמ 
יתואתמיוסמ ראתמ  ךכ  לכ  ללכאל  יתוא  ראתמ  אל 

.תורחא תוצראב  םייח  םישנא  ךיא  דומלל  הצור  ינא 

.םלועב תונוש  תותד  לע  דומלל  הצור  ינא 

םיאור תונוש  תויוברתמ  םישנא  ךיא  יתוא  ןיינעמ 
.םלועה תא  םיניבמו 

.תונוש תויוברת  לש  םיגהנמ  לע  דומלל  יתוא  ןיינעמ 

ST214Q01HA01ST214Q01HA02ST214Q01HA03ST214Q01HA04ST214Q01HA05

ST214Q02HA01ST214Q02HA02ST214Q02HA03ST214Q02HA04ST214Q02HA05

ST214Q03HA01ST214Q03HA02ST214Q03HA03ST214Q03HA04ST214Q03HA05

ST214Q06HA01ST214Q06HA02ST214Q06HA03ST214Q06HA04ST214Q06HA05

ST214



? תורחא תוצראמ  םישנא  םע  רשקב  התא  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

ךלש החפשמב 

ךלש רפסה  תיבב 

ךלש הנוכשב 

ךלש םירבחה  גוחב 

ST220Q01HA01ST220Q01HA02

ST220Q02HA01ST220Q02HA02

ST220Q03HA01ST220Q03HA02

ST220Q04HA01ST220Q04HA02

ST220



? םירחא םע  חחושל  םכל  תרשפאמה  המרב  תיבב ) םירבדמ  םתאש  תופשה  ללוכ   ) םירבדמ ךירוהו  התא  תופש  המכב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

רתוישולשםייתשתחא וא  עברא 

התא

ךמא

ךיבא

ST177Q01HA01ST177Q01HA02ST177Q01HA03ST177Q01HA04

ST177Q02HA01ST177Q02HA02ST177Q02HA03ST177Q02HA04

ST177Q03HA01ST177Q03HA02ST177Q03HA03ST177Q03HA04

ST177



? תיחכונה םידומילה  תנשב  רפסה  תיבב  דמול  התא  תירבעל  ףסונב  תופש  המכ 

( .תיחכונה םידומילה  תנשב  תירבעל  ףסונב  הפש  םוש  דמול  ךניא  םא  ספא ) " ) 0  " דלקה .רפסמ  דלקה  )

תופסונה תופשה  רפסמ 
ST189Q01HA01

ST189



? רפסה תיבב  הלאה  תויוליעפב  ףתתשמ  התא  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

.תונוש תונידמ  ןיב  הלכלכה  ירשק  לע  דמול  ינא 

.התיכב םירחא  םידימלת  םע  םיכוסכס  רותפל  ךיא  דמול  ינא 

.תורחא תויוברת  לע  דמול  ינא 

.םירועישה ןמזב  תושדחב  דחי  םיפוצ  וא  טנרטניאב  תושדח  םיארוק  םינותיע , םיארוק  ונחנא 

.תוימואל - ןיב תושדח  לע  תישיאה  יתעד  תא  עיבהל  תובורק  םיתעל  ינממ  תושקבמ  ילש  תורומה 

(. םינוש םיאצומ  וא  םירזגמ  תודע , לשמל   ) תונוש תויתוברת  תוצובק  ריכהל  יל  םירשפאמש  םיעוריאב  ףתתשמ  ינא  םידומילה  תנש  ךלהמב 

.םלועב ורקש  םיעוריא  לע  םינוידב  ףתתשמ  ינא  התיכב  םירועישה  תרגסמב 

.תוילבולג תויגוסב  תונטק  תוצובקב  םינד  התיכל  יירבחו  ינא  רועישה  ןמזב 

.תומיוסמ תויגוסל  עגונב  תונוש  תופקשה  תויהל  תולוכי  תונוש  תויוברתמ  םישנאלש  דמול  ינא 

.הנוש עקר  ילעב  םישנא  םע  רשק  רוציל  רשפא  ךיא  דמול  ינא 

ST221Q01HA01ST221Q01HA02

ST221Q02HA01ST221Q02HA02

ST221Q03HA01ST221Q03HA02

ST221Q04HA01ST221Q04HA02

ST221Q05HA01ST221Q05HA02

ST221Q06HA01ST221Q06HA02

ST221Q07HA01ST221Q07HA02

ST221Q08HA01ST221Q08HA02

ST221Q09HA01ST221Q09HA02

ST221Q11HA01ST221Q11HA02

ST221



? ךלש רפסה  תיבל  עגונב  םינוכנ  הלאה  םידגיהה  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ןוכנ אל  ןוכנללכב  ןוכנטעמ  ןוכנדואמ  ירמגל 

.בושח רבד  איה  תורחתש  םינימאמ  םידימלתה 

.הזב הז  םירחתמ  םידימלתה 

.הזב הז  תורחתהל  בושחש  השוחתל  םיפתוש  םידימלתה 

.םירחא םידימלתל  םתוא  םיוושמש  םישח  םידימלתה 

ST205Q01HA01ST205Q01HA02ST205Q01HA03ST205Q01HA04

ST205Q02HA01ST205Q02HA02ST205Q02HA03ST205Q02HA04

ST205Q03HA01ST205Q03HA02ST205Q03HA03ST205Q03HA04

ST205Q04HA01ST205Q04HA02ST205Q04HA03ST205Q04HA04

ST205



? הלאה תועוצקמב  ללכ  ךרדב  ךל  שי  עובשב  םירועיש  המכ 

( .םירועיש השישכ  ובשחיי  תוקד , ךרוא 90  םהמ  דחא  לכש  םילופכ  םירועיש  השולש  לשמל , .םירועיש  ינשכ  לופכ  רועיש  בישחהל  שי  )

( .הזה עוצקמה  תא  דמול  ךניא  םא  ספא ) " ) 0  " דלקה .הרוש  לכב  רפסמ  דלקה  )

: עובשב תורפסו ) ןושל   ) הפשה ירועיש  רפסמ 

: עובשב הקיטמתמה  ירועיש  רפסמ 

: עובשב היגולונכטו ) עדמ  היגולונכטה , יעדמ  "ב , טומ הימיכ , הקיזיפ , היגולויב , לשמל   ) םיעדמה ירועיש  רפסמ 

עובשב הרז  הפש  ירועיש  רפסמ 

ST059Q01TA01

ST059Q02TA01

ST059Q03TA01

ST059Q04HA01

ST059



? לוכה ךסב  ךל  שי  םירועיש  המכ  רפסה , תיבב  אלמו  ליגר  םידומיל  עובשב 

( .םירועיש ינשכ  לופכ  רועיש  בישחהל  שי  )

( .עובש לכב  םירועישה  רפסמ  תא  גיציש  ךכ  רותפכה  תא  זזה  )

: ללוכה םירועישה  רפסמ 

ST060Q01NA01

080
רתוי וא 

ST060



? רועיש ךשמנ  עצוממב  תוקד  המכ 

( .רועיש לכב  תוקדה  רפסמ  תא  גיציש  ךכ  רותפכה  תא  זזה  )

: רועישב עצוממב  תוקדה  רפסמ 

ST061Q01NA01

0120
רתוי וא 

ST061



? הלאה םירבדה  ושחרתה  םימיהמ  המכב  םידומיל , ומייקתה  םהבש  םינורחאה  םייעובשה  ךלהמב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םוי םיימויףא  וא  דחא  םימיםוי  העברא  וא  רתויהשולש  וא  םימי  השימח 

רושיא אלל  םלש  םויל  רפסה  תיבמ  יתרדענ 

םירועיש המכמ  רושיא  אלל  יתרדענ 

רפסה תיבל  יתרחיא 

ST062Q01TA01ST062Q01TA02ST062Q01TA03ST062Q01TA04

ST062Q02TA01ST062Q02TA02ST062Q02TA03ST062Q02TA04

ST062Q03TA01ST062Q03TA02ST062Q03TA03ST062Q03TA04

ST062



? הלאה םידגיהל  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

.םהילע ןגמ  אל  דחא  ףאו  םידימלתל  םיקיצמ  רשאכ  יתוא  זיגרמ 

.םמצע לע  ןגהל  םילוכי  אלש  םידימלתל  רוזעל  ןוכנ  הז 

.םיקיצמש םידימלתל  ףרטצהל  תועט  וז 

.םירחא םידימלתל  םיקיצמש  האור  ינאשכ  ער  שיגרמ  ינא 

.םהל םיקיצמש  םידימלת  לע  ןגמ  והשימש  תוארל  חמש  ינא 

ST207Q01HA01ST207Q01HA02ST207Q01HA03ST207Q01HA04

ST207Q02HA01ST207Q02HA02ST207Q02HA03ST207Q02HA04

ST207Q03HA01ST207Q03HA02ST207Q03HA03ST207Q03HA04

ST207Q04HA01ST207Q04HA02ST207Q04HA03ST207Q04HA04

ST207Q05HA01ST207Q05HA02ST207Q05HA03ST207Q05HA04

ST207



? ךלש רפסה  תיבל  עגונב  םינוכנ  הלאה  םידגיהה  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

ןוכנ אל  ןוכנללכב  ןוכנטעמ  ןוכנדואמ  ירמגל 

.בושח רבד  אוה  הלועפ  ףותישש  םינימאמ  םידימלתה 

.הז םע  הז  הלועפ  םיפתשמ  םידימלתה 

.בושח רבד  הז  םירחא  םע  הלועפ  ףתשלש  השוחתל  םיפתוש  םידימלתה 

.םירחא םידימלת  םע  הלועפ  ףתשל  םתוא  םידדועמש  םישח  םידימלתה 

ST206Q01HA01ST206Q01HA02ST206Q01HA03ST206Q01HA04

ST206Q02HA01ST206Q02HA02ST206Q02HA03ST206Q02HA04

ST206Q03HA01ST206Q03HA02ST206Q03HA03ST206Q03HA04

ST206Q04HA01ST206Q04HA02ST206Q04HA03ST206Q04HA04

ST206



? הלאה תועוצקמב  תיחכונה  םידומילה  תנשב  ךל  שי  עובשב  םירועיש  המכ 

( .םירועיש ינשכ  בשחיי  תוקד  ךרואש 90  לופכ  רועיש  לשמל  .םירועיש  ינשכ  לופכ  רועיש  בישחהל  שי  )

( .הזה עוצקמה  תא  דמול  ךניא  םא  ספא ) " ) 0  " רחב .םיאתמה  םירועישה  רפסמ  תא  גיציש  ךכ  רותפכה  תא  זזה  )

ןושל

תורפס

ST800C01HA01

0
םירועיש

10
םירועיש

ST800C02HA01

0
םירועיש

10
םירועיש

ST800



! ןולאשה יולימב  תעקשהש  ץמאמה  לעו  הלועפה  ףותיש  לע  הבר  הדות 

STEnd01


