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תודות
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באזור לנוער המבחן קציני צוות של ומאומצת משותפת עבודה פרי היא לנוער
אותנטיות העניקה התוכנה בעיצוב השתתפותם קידר. נאווה של בראשותה ירושלים
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בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל ג'וינטמכון צוות לחברי גם מודים אנו
לב. מקרב מודים אנו כאן, להזכירם באפשרותנו שאין אחרים, לרבים ובהערות.

ההדפסה. על שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה מודים אנו
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מבוא .1

לנוער המבחן לשירות המאפשר ממוחשב עזר כלי היא החלטות תומכת מערכת
בקטינים טיפול דרכי קביעת לצורך החלטות, קבלת תהליך על נתונים ולשמור להזין
פי על המלצות לקבוע מאפשרת המערכת כמוכן ישראל. משטרת עלידי שהופנו
קבלת בעת המבחן קציני של התנהגותם על הסתכלות סמך על שהופקו כללים
קצין עלידי הנערכת הפסיכוסוציאלית החקירה תוצאות המלצות. וקביעת החלטות
חוותהדעת לכתיבת בסמוך למערכת מוזנות המלצות, גיבוש לשם המבחן

לביתהמשפט. התסקיר להגשת או למשטרה המועברת

לבין המבחן קצין בין גומלין יחסי על מבוססת ההחלטות תומכת המערכת
קצין ניצב אחד, מצד מהם. אחד כל של היחסי היתרון את ומנצלת המחשב,
הניסיון ואת המקצועי הידע את מספק והוא מומחה, מקצוע איש שהוא המבחן
יכולת בעל שהוא המחשב, נמצא שני, מצד נתונים. לקדד היכולת בתוספת הקליני
קובץ שוטף באורח ולעדכן ולצבור ואמין, עקיב באופן מידע ולצרף לעבד עדיפה
ההחלטות קבלת של וניתוח ניטור מאפשר הגורמים שני בין זה שילוב גדול. נתונים

המבחן. קציני של

הסברים כולל המדריך המחשב. בתוכנת להשתמש כיצד להסביר בא זה מדריך
והדו"חות. הקלט למסכי לרבות השונים, לתפריטים

בלשון אורכו לכל השתמשנו טכניות מסיבות המבחן. קציני לכל מופנה המדריך
בלבד. זכר
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לתוכנה כניסה .2

המסך על יופיע המחשב הדלקת עם
(א)

Odate
Current date is Tue 1011980
Enter new date (mmddyy)

(ב) או
C:\<

נכנסת בו היום של התאריך את כלומר חודשיוםשנה, להקיש עליך (א) במצב
לקליטת Enter המקש על לחץ התאריך הקשת אחרי .062294 לדוגמה לתוכנה,
לפי המשך מכאן (ב). מצב שהוא C:\< יופיע התהליך בסיום המעודכן. התאריך

(ב). למצב ההוראות

שעון במחשב יש בנפות, המוצבים המחשבים ברוב השכיח המצב שהינו (ב) במצב
.C:\< המסך על יופיע ולכן אוטומטי באופן הנוכחי היום של התאריך את המעדכן

.Enter המקש על ולחץ ,PROB לתוכנה הכניסה מילת את הקש זה במצב
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השער": "מסך הצג על יופיע התהליך בסיום

לנוער המבחן שירות שפירא מוניקה ד"ר
והרווחה העבודה משרד ברוואלד פאול ע"ש סוציאלית לעבודה ביתהספר

בירושלים העברית האוניברסיטה

החלטות תומכת מערכת

לנוער המבחן קציני המלצות לגיבוש עזר אמצעי

טכניות. מסיבות בלבד זכר בלשון כתובה התכנית התנצלות.

בקפידה. התכנית הוראות אחר מלא אנא

יותר. החמורה את סמן  אחת קידוד מאפשרות יותר יש להערכתך אם

מאי ג'וינטישראל ובמימון בסיוע פותחה המערכת
11 1993

Enter לחץ מוכן כשתהיה ||

הבטחת לצורך המסך בתחתית המופיעות ההוראות את בקפידה קרא :myn
הדרך. אורך לכל זאת התכנית, של נכונה הפעלה
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ראשי תפריס מ0ן .3

המסך הימ זה מסך ראשי. תפריט מסך יתקבל המערכת את שהפעלת לארור
מהתכנית. ליציאה או לביצוע האופציה תיבחר מתוכו התכניות של הראשי

הזזת באמצעות לך הרצוי התפריט את לבחור מאפשר הראשי התפריט מסך
החיצים.

לבצע? ברצונך מה

בקובץ חדשה לרשומה מבחן קצין נתוגי להכניס .1

המבחן קצין נתוני ישנם בה לרשומה שופט החלטת להוסיף .2

תיק מספר לפי קיימת רשומה לבטל .3

קיימת ברשומה נתון לשנות .4

התיק של סיכום דף הדפסת .5

מיוחדות פעולות .6

וגיבוי מהתכנית יציאה .9

הנ"ל: המסך פריטי הסבר
המבחן קצין של עבודתו במהלך שנאספו הנתונים את להכניס .1 פריס

בקובץ. חדשה לרשומה
וגיבוש הפסיכוסוציאלית החקירה ביצוע לאחר שבידיך הנתונים את להזין יש

ההמלצה.

עלידי שנאספו הנתונים ישנם בה לרשומה שופט החלטת להוסיף .2 פרי0
מבחן. קצין

המערכת. של הנתונים במאגר שמאוחסן תיק לגבי השופט החלטת את להזין יש
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תיק. מספר לפי ק"מת רשומה לבטל .3 פריס
הנתונים מחיקת משמעותו קיימת רשומה ביטול ביותר. נדיר זה בפריט השימוש

המערכת. של הנתונים בקובץ שמאוחסנים

ק"סת. ברשומה נתון לשנות .4 פריס
לגבי המלצתך את שינית או נוסף, או שונה, מידע קיבלת אם תתבצע זו פעולה

בעבר. שהוזנה הרשומה את לעדכן רוצה ואתה הקטין

התיק. עבור סיכום דף הדפסת .5 פריס
זה פריט .1 מספר פריט ביצוע כדי תוך שוטף באופן מתקבל תיק של סיכום דף

נוספים. העתקים לקבל לך יאפשר

מיוחדת. פעילות .6 פריט
שניתן סודי קוד בהקשת מופעל הפריט ומעקב. בקרה לפעולות מיועד זה פריט

בכירים. בתפקידים מבחן לקציני לשימוש

וגיבוי. מהתוכנה יציאה .9 פריט
זה. בפריט שימוש עלידי התכנית את לסיים חובה העבודה בגמר

בפריטים. לשימוש הסברים להלן,

החקירה בזמן המבחן קצץ עליד1 שנאספו הנתונים הכנ0ת 3.1
בקובץ. חדשה לרשומה

ראשי) בתפריט 1 (פריט
על והקש החץ, בעזרת אותו סמן הפריט, את בחר זה. בפריט תשתמש הזמן רוב
דרך למסכים יוכנסו הנתונים הנתונים. קליטת מסך יופיע זה בשלב .Enter מקש

שונים. קלט מסכי של הצגה
המלצתך. מבוססת פיו ושעל החקירה בזמן שאספת המידע הם הנתונים

הראשון: הקלט מסך
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מזהים פרטים

הבאים: הנתונים את נא הכנס
|_|_|_| שלך הצופן .001

!_!_!_!_!_! התיק מספר .002
LLLLLLLi הנער של זהות תעודת .003

הנ"ל: למסך הסבר
שדה. ונקרא עלידיך למילוי מיועד במלבנים או במלבן המסומן מקום כל

ייחודי. נתון של זיהוי המייצג וכו') ,002 ,001) מספור יש שדה לכל
נוכחות) כרטיס על (מופיע במיכון מספרך שלך... הצופן .001

החום) התיק על (מופיע בנפתך הנער מספר התיק... מספר .002
מס' ללא הנער של הזהות מספר את להקיש יש הנער... של זהות תעודת .003

ביקורת
ספרות) 7 (סה"כ

המסך: על יופיע Enter והקשת זה מסך מילוי לאחר

לחזרה ESC להמשך, Enter הקש הנתונים, נכונות ודא

נכונים. שהזנת שהנתונים בדוק
ל001 לחזור עלמנת ESC המקש על לחץ שגית, אם

קלט. מסכי הצגת להמשך Enter המקש על לחץ נכון, הכל אם
הבא: המסך שיופיע ייתכן

1י\\ן\\1\* רשומה הוכנסה xxxxx לתיק
| זהים שהכנסת הפרטים כל מהתאריך, חוץ
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נמצאת כבר המערכת של הנתונים שבמאגר להודיעך באה הנ"ל המסך הצגת
לאשר יש .xxxxx מס' תיק בעל לקטין המלצה נרשמה כלומר, הזה, לתיק רשומה

הבא: המסך יופיע ואז Enter הקשת עלידי

לעשות? ברצונך מה
xxxxx בתיק חדשה לרשומה נתונים להכניס להמשיך .1

אחר תיק מספר להכניס .2

ראשי לתפריט לחזור .3

זה. תיק מספר בעל לנער נוספת המלצה משמעותה ב(1) בחירה
מס' להקליד ועליך הרצוי התיק אינו שהוזן התיק שמספר משמעותה ב(2) בחירה

אחר. תיק
חדשה. אופציה לבחור תוכל שממנו הראשי לתפריט אותך מחזירה ב(3) בחירה

הקסין של הנתונים קלס מסכי 3.1.1
את לגביהם להעריך מתבקש שאתה שונים מסכים יופיעו להמשך אישור אחרי

החקירה. בזמן שאספת המידע
תחומים: ל4 מתחלק זה מידע

147 עד 100 שאלות הנער, משפחת על פרטים 

230 עד 201 שאלות הנער, על פרטים 

325 עד 301 שאלות ובהווה, בעבר הנער עבריינות על פרטים 

.410 עד 401 שאלות הנער, של השיקום וסיכויי טיפוליים קשרים על פרטים 

שאתה הציון את שמשקף המספר את לבחור יש תשובות. מספר ניתנות שאלה לכל
הנדונה. השאלה על לקטין נותן
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נתונים: קלט למסך דוגמה

(פיסי) האב בריאות מצב .107

הידוע ככל תקינה, בריאות .1

קל ליקוי .2

נכות או קשה ליקוי .3

מידע אין .9

להשיב באפשרותך שאין למצבים ורק אך מיועדת מידע" אין .9" התשובה: הערה:
אחרת. תשובה

הבא: המסך מופיע מידע תחום כל בסיום

להמשך אופציות

בתשובה עיין
הבא לחלק המשך

להמשך Enter הקש ואחרכך החיצים עלידי תשובה בחר
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שהוזנו. התשובות את לבדוק מאפשרת בתשובה" "עיין של האפשרות
דוגמה:

לשינוי שאלה בחירת

במשפחה הנפשות מספר .100

12 תשובתך:
בבית הנפשות מספר .101

12 תשובתך:
בבית ההורים מספר .102

2 תשובתך:
ברצונך האם האחרונה לשאלה תשובתך נוכח .103

1 ההורים לשני פרטים למלא לא תשובתך:
המשפחה של הכלכלי המצב .104

1 תקין תשובתך:

 לוויתור ESC או לבחירה Enter ואחרכך הרויצים בעזרת תשובה בחר 

ברצונך אם לדוגמה, לשנות. ברצונך שאין השאלות על החיצים באמצעות דלג
מקש על וללחוץ ,104 ליד הסמן את להעביר עליך ,104 לשאלה תשובתך לשנות

הרצוי. השינוי יתבצע בה 104 שאלה תוצג במסך .Enter

כדי ESC המקש על לחץ תשובותיך, בדיקת לאחר שינוי כל לבצע ברצונך אין אם
הבא". לחלק "המשך באופציה ובחר להמשך" "אופציות למסך לחזור

החלק את מסיים להשתקם" הנער של "סיכוי 410 השאלה מוצגת בו הקלט מסך
הבא: המסך יופיע ולאחריו ההמלצה, תחושב פיהם שעל הנתונים קליטת של

xx/xx/xx המיועד: המשפט תאריך הכנס

חוות כתיבת של במקרים משפט. בבית לדיון הקטין מוזמן שבו התאריך את הקש
להדפסה. הדעת חוות נמסרה בו התאריך את הקש במשטרה התיק לסגירת דעת
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זה: מסר יופיע Enter המקש על לחיצה אחרי

(כ/ל) הרשעה או נעול מעון על הנדון במקרה להמליץ בכוונתך האם

בשלילה. לענות ברצונך אם ל האות בחיוב, לענות ברצונך אם כ האות את הקש

ההמלצה מ0ןצופן 3.1.2
הבא: המסך יופיע שלילית, היתה תשובתך אם

הנדון? במקרה המלצתך מהי .501

המשטרה עלידי התיק סגירת .1

(3)24 צו ללא הקטין את לפטור .2

(3)26 הוריו מאת או הקטין מאת הקטין של טובה להתנהגות ערבות .3

(7)26 המשפט הוצאות או קנס בתשלום הוריו או הקטין חיוב .4

(8)26 שניזוק לאדם פיצוי בתשלום הוריו או הקטין חיוב .5

(1)26 ראוי אדם של והשגחה לטיפול מסירה .6

(6)26 בו והטיפול הקטין של התנהגותו בדבר אחרת הוראה מתן .7

(2)26 מבחן קצין בפיקוח הקטין העמדת .8

(2)26 מגורים בתנאי  מבחן קצין בפיקוח הקטין העמדת .9

(5)26 רגיל במעון הקטין החזקת .10
(5)26 נעול במעון הקטין החזקת .11

(1)24 תנאי על מאסר .12

(1)24 בפועל מאסר .13

(1)20 אבחון במרכזי הסתכלות לשם דחייה .15

מפורשת המלצה אין .16

להמשך Enter ואחרכך החיצים עלידי תשובה בחר

כמה על ממליץ אתה בתסקיר אם בלבד. אחד המלצה סוג לבחור עליך תערה:
המופיעה ברשימה ביותר הגבוה המספר בעלת ההמלצה את לבחור עליך המלצות,

המסך. על
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.9" על וכן הקטין..." של טובה להתנהגות ערבות .3" על להמליץ ברצונך דוגמה:
.9 לציין עליך הקטין..." העמדת

המודל תגובת מ0ן 3.1.3
הבא: המסך מופיע המלצתך את שציינת אחרי

עלידי שהוזנו במשוואה, שכלולים המשתנים של הערכים צירוף הוא המודל" "ציון
שהם כפי משתנים אותם של הסגולי במשקל מוכפל קטין, לכל המבחן קצין
בין ונע המחשב באמצעות אוטומטי באופן מתבצע הציון חישוב במשוואה. מופיעים

ל5. 1

כדלקמן: המקובצות1 לקטיגוריות מתייחס המודל ציון
צו ללא פטור במשטרה, התיק סגירת :1.49 עד המודל ציון (1)

הציבור לתועלת שירות טובה, להתנהגות ערבות פיצוי, קנס, :2.49 עד מ1.50 (2)

מבחן צו ראוי, אדם של לטיפול מסירה :3.49 עד מ2.50 (3)

הסתכלות נעול, או רגיל במעון החזקה :4.49 עד מ3.50 (4)

בפועל מאסר או תנאי על מאסר ומעלה: מ4.50 (5)

סגירת על מומלץ חישב, שהמחשב הסכום פי שעל התוכנה מודיעה לעיל בדוגמה
הנדון. לקטין צו, ללא פטור על או במשטרה התיק י

להלן. הסבר ראה 1

11



השוואתי ס0ן 3.1.4
הבא: למסך עוברת היא המודל תגובת את המסך על העלתה שהתוכנה אחרי

לשחרר היא. המלצתך קטיגוריית
לשחרר : היא המודל המלצת

ההמלצות בין פער אין

המלצות 15 ניתנות ההחלטה) (משתנה הנדון" במקרה המלצתך "מהי 501 בשאלה
חיי לגבי ההתערבויות של עוצמתן את המייצג בסולם דורגו אשר התערבויות על

הקטין.

התערבויות כמה מייצגת קטיגוריה כשכל קטיגוריות, ל5 קובצו אלו המלצות
האחרות. מההתערבויות שונות אך לזו זו דומות

במשטרה, התיק סגירת על ההמלצות את מכילה הראשונה הקטיגוריה (1)

.(2 ,1 (המלצות צו ללא ופטור
חיוב טובה, להתנהגות לערבות המלצות מכילה השנייה הקטיגוריה (2)

.(7 ,5 ,4 ,3 (המלצות אחרת הוראה מתן פיצוי, קנס, בתשלום
ראוי, אדם של לטיפול למסירה המלצות מכילה השלישית הקטיגוריה (3)

.(9 ,8 ,6 (המלצות בפיקוח הקטין להעמדת
או רגיל במעון הקטין החזקת על המלצות מכילה הרביעית הקטיגוריה (4)

.(15 ,11 ,10 (המלצות אבחון במרכזי הסתכלות נעול,
בפועל למאסר או תנאי על למאסר המלצות כוללת החמישית הקטיגוריה (5)

.(13 ,12 (המלצות

זהה, המלצה המודל והן המבחן קצין הן המליצו לעיל שבדוגמה ההשוואתי במסך
ההמלצה. מקורות שני בין פער שאין כך

הפרש של במונחים ההשוואתי במסך הפער יופיע המודל, לבין בינך הסכמה אין אם
הקטיגוריות. מספרי בין
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דוגמה:

צו ללא פטור תיק, סגירת (1) היא: המלצתך קטיגוריית
התנדבות טובה, להתנהגות ערבות פיצוי, קנס, (2) : היא המודל קטיגוריית

קטיגורית של הפרש יש : ההמלצות בין פער

הבאה: השאלה תופיע פער של במקרה

(כ/ל) המודל? המלצת את מקבל אתה האם

אם ל האות ואת המודל, המלצת את לקבל ברצונך אם כ האות את להקליד עליך
העומדות השורות בשתי בחירתך את לנמק עליך המודל. המלצת את מקבל אינך
הנימוק רישום לפני בחירתך. את לנמק בלי הבא למסך לעבור תוכל לא לרשותך.
להתייחס, יש הנימוקים בהקלדת הנתונים. הכנסת במהלך טעית לא אם לבדוק יש
פעולה שלדעתך הסיבה כגון הקודמים, במסכים מופיע שאינו נוסף למידע היתר, בין
נימוקים לרשום נא הנדון. במקרה רצויות לא לתוצאות תגרום המודל המלצת עלפי

משמעותיים.

נעול מעון או למאסר המלצות מסן 3.1.5
השאלה על בחיוב השבת 3.1.4 בסעיף אם

(כ/ל) הרשעה או נעול מעון על הנדון במקרה להמליץ בכוונתך האם

המסך: על יופיע

ההוראות את היטב קרא כן על מהרגיל, שונה זה תפריט
בהתאם ופעל המסך בתחתית המופיעות
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בעבר. שננקטו לטיפול הניסיונות ואת הטיפול דרכי את לתעד מיועד זה תפריט

בשירות המקובלים ופעילויות טיפול סוגי של רשימה מופיעה השונים במסכים
נוספת. טיפולית להתערבות מקום יש האם בודקים זה תיעוד בעזרת לנוער. המבחן

למסך: דוגמה

בעבר: שננקטו טיפול דרכי

והשגחה". "טיפול הנוער חוק לפי בטיפול היה .1 ■

במבחן"). עבריינים העמדת "לתקנות 8א' סעיף (לפי צו ללא בטיפול היה .2 ■

טיפול". ודרכי ענישה, "שפיטה, הנוער לחוק (1) (א') 20 סעיף לפי הסתכלות בצו היה .3 ■

טיפול". ודרכי ענישה, "שפיטה, הנוער לחוק (26) לסעיף בהתאם צו לפי בטיפול היה .4 ■

אחר. טיפול .5 ■

האפשרויות בין לניווט בחיצים השתמש
שורה לבחירת 'רווחי מקש

לסיום 'ENTER' מקש

הנדון. הקטין לגבי נעשה מה סמן
(סעיף ההמלצה" "צופן למסך אותך תחזיר התוכנה זה, מידע הכנסת סיום לאחר

(3.1.2

0יכום דף הדפ0ת 3.1.6

של הנתונים במאגר קליטתם ועל הנתונים הכנסת סיום על לך מודיעה זו הודעה
החלטה. תומכת מערכת
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השאלה: תופיע זו הודעה אחרי

פיהם ושעל שהקלדת, הייחודיים הנתונים את המסכם הפלט הוא סיכום" "דף
המודל. המלצת את חישב המחשב

הרכז של לתיק שני והעתק הנדון לתיק אחד העתק העתקים: 2 תוציא המדפסת
שבודקים בכך מוכנה שהמדפסת לוודא יש החלטות. תומכת מערכת בנושא בנפתך

.Enter באמצעות ההדפסה פעולת את אשר .Ready על דולקת שהמנורה

לך. הרצוי המספר את הקש אחר, העתקים מספר לקבל ברצונך אם
."0" הקש העתקים, לקבל ברצונך אין אם
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פלט: של דוגמה

21/07/94
לנוער המבחן שירות החלטה. תומכת מערכת

99999/5 לתיק מסכם דף

21/07/94 : הנתונים הכנסת תאריך
21/07/94 : המיועד המשפט תאריך

220 : הרשומה של רציף מס'

999  המבחן קצין קוד

צו ללא הקטין את לפטור שחרור:  1  המבחן קצין המלצת

לשחרר  1  המודל המלצת

לנער שניתן ציון : המודל את המרכיבים המשתנים פירוט

קודמות הפניות 1 : (320) המבחן לשירות הקודמות ההפניות מספר
קלה 1 : (303) הנוכחית העבירה חומרת
קלה 1 : (309) הנוספת העבירה חומרת

עבריינים עם מתחבר אינו 1 : (230) עבריינים עם הנער התחברות
כן 1 : (130) הנער להתנהגות גבולות להציב המשפחה יכולת

סביר 1 : (408) הנער של האישי מצבו
תקין היה המצב שינוי, אין 1 : (407) הנוכחית העבירה ביצוע מאז הנער התנהגות

סביר תפקוד 1 : (222 ,225 ,226 ,227 ,229) בקהילה הנער של תפקודו

המתאים. בתיק ההעתקים את ולתייק המודפסים הנתונים את לבדוק יש
ראשי". "תפריט למסך אוטומטי באופן חוזרת התוכנה ההדפסה, פעולת סיום לאחר
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שנאספו הנתונים ישנם בה לרשומה שופ0 החל0ת הו90ת 3.2
עבודתו במהלך המבחן קצץ על'ד'

ראשי) בתפריט 2 (פריט
הבא: המסך יופיע זה פריט לבחירת

xxxxx הנער של התיק מספר את נא הכנס

ואז Enter המקש על הקש השופט. החלטת לגביו שיש הנער תיק מספר את \ypn
זו: הודעה תופיע

xxxxx תיק: מס' בעלת רשומה נמצאה זה בתיק
1 : סידורי ומס'

כ/ל

מס' תיק את שעדכנת הפעמים מספר את (הסופר הרשום הסידורי שהמספר ודא
תופיע המסך על השופט. החלטת ניתנה שבעבודה ההמלצה למספר מתאים (xxxxx

.3.1.2 תתסעיף לפי פעל .(8 עמ' (ראה ההמלצות רשימת

תיק מספר לפי ק"מת רשומה ביסול 3.3
ראשי) בתפריט 3 (פריט

אותן תופענה המסך על כלומר 3.2 לתפריט לכניסה דומה זה לתפריט כניסה
הבאה: ההודעה המסך על תופיע כמוכן בהתאם. לפעול ועליך הודעות

כ/ל זו? רשומה לבטל שברצונך בטוח אתה האם
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מס' הרשומה ביטול את תמנע ל הקשת להתחרט, הזדמנות לך נותנת זו הודעה
שביקשת. xxxxx

של הנתונים במאגר יותר קיימת ואינה מתבטלת הנ"ל הרשומה כ, בהקשת
המערכת.

קיימת ברשומה נתון שינו' 3.4
ראשי) בתפריט 4 (פריט

המסך יופיע 3.2 בסעיף המוסברים המסכים 2 של והופעתם זה בפריט בחירה אחרי
הבא:

לשנות ברצונך מה
מזהים פרטים

הנער משפחת על פרטים
הנער על פרטים

ובעבר בהווה קודמות עבירות על פרטים
שיקום וסיכויי טיפוליים קשרים

המלצות

בעבר. שהקלדת תשובה בו לשנות שברצונך התחום את בחר
.3.1.1 בסעיף הכתובות ההוראות פי על פעל לשינוי". שאלה "בחירת המסך יופיע

לתיק סיכום דף הדפסת 3.5
ראשי) בתפריט 5 (פריט

.3.1.6 שבסעיף ההוראות תופענה הקודמים, לפריטים כמו זה לפריט בכניסה
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מהתוכנה והיציאה הגיבויים מ0ן .4

9 בפריט הראשי בתפריט לבחור עליך בתוכנה להשתמש להמשיך בכוונתך אין אם
.Enter המקש על ולחיצה החיצים הזזת באמצעות

העבודה בגמר זה בפריס להשתמש rain

הבאות: האופציות עם מסך מופיע

גיבוי

ויציאה הדיסק על גיבוי .1

ויציאה דיסקט על גיבוי .2

יציאה ללא הדיסק על גיבוי .3

יציאה ללא דיסקט על גיבוי .4

מהדיסק שחזור .5

מדיסקט שחזור .6

הראשי לתפריט חזרה .7

הרצוי. למקום הסמן הזזת באמצעות 41 באופציות השתמש
למחשב. שהוזנו הנתונים כל של תקין אחסון להבטיח כדי נדרשת זו פעולה

ומחזירה במערכת השימוש את מסיימת (1) ויציאה הדיסק על גיבוי של האופציה ■

C:\>  2 בפרק המתואר (ב) למצב

אך השמירה פעולת את מבצעת (3) יציאה ללא הדיסק על גיבוי של האופציה ■

רצוי התוכנה. עם העבודה המשך ומאפשרת ראש' תפריט למסך אותך מחזירה
להמשיך עומדים נוספים מבחן קציני או אתה כאשר זו באופציה להשתמש

בתוכנה. ולהשתמש

לתפריט במהירות לחזור תוכל לגבות, ברצונך שאין או שינויים, הכנסת לא אם ■

.7 אופציה באמצעות הראשי
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