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 תשרב היגרנא תכלוהל םירגתאה

 הלילל םוי ןיב םילודג חתמ ייוניש1.

הקולחה תשר חותיפ2.

 רצק ימרז תלדגה3.

תושדחתמ תויגרנאב רוצייה תוביצי4.

.תשרב רוציי ינקתמ לש הנגהו הרקב5.

תילאידר תשרב רוציה
 .םינרציהו םינכרצ לע רישי ןפואב עיפשמ
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עקר
הריבעמ למשחה תשר הב היגולודותממ רבעמ

הב היגולודותמל ךומנו הובג חתמל ןוילע חתממ היגרנא
ןוילעו הובגל ךומנ חתממ ,ךופה םג םורזל הלוכי היגרנאה



 תודדומתה יכרד–רזובמ רוציי

1

vתונכתה רקס- םויה דע
 תשרל םינרציה רוביח תא ליבגהל הצלאנ למשחה תרבח םויה דע
 תא םירזהל תמייקה תשרה תלוכי בושיח לע ססבתהב הקולחה
.היגרנאה תומכ

 ןורכנס תלוכי רסוח לש םינרצי תונולת
.ףטוש ןפואב

 ,םיחתמ תרפה לע םינכרצ תונולת
..'וכו למשחה תוכיאב העיגפ

 רבעמ הטילק

 )30%( הנידמ ידעי שומימ תרשפאמ אל הטישה
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.הממיה תועש לכב היגרנא תכלוהל תשרה לש יברמ לוצינ.1

.יטננימודה קלחמל םינרצי ןיב רחסמ תמרופטלפ דיתעב.2

.היגרנאה רוצי יריחמל יתורחת קושב הכימת.3

.ףיצרו ןוכנ לוהינ ךות תוילמשח תורפהב לופיט.4

תונשדח– רזובמ רוציי

üי''תנמ- םויהמ
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 תכרעמה הנבמ
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ימוי תינכתל םינמז חול הנבמ

ןרציה תורבחתה1.

 היגרנא תשירד תקידב2.
 תמייק תינועבר

 םאתהב רוצי תינכת תאלעה3.
 רוציה תדיחי תלוכיל
 תשירד תינכותל םאתהבו

 .תינועבר היגרנאה

 ןתינ10:00 העשה דע.4
 םויל רוצי תינכת תולעהל
* .תרחמה

 הסמעה תינכת תלבק .5
16:00 העשב

!ןובשחב תחקל שי

קפוסמ אל  למשח רובעב
 תומאל םאתהב תוסנק ובגי

הדימה

t

10:00AM
1/1/2023

ןושאר םוי
31/12/2022

.תבש יאצומ

16:00PM
1/1/2023

ןושאר םוי

00:01AM
2/1/2023

ינש םוי

23:59PM
2/1/2023

ינש םוי

;

 רוצי תלחתה
 הסמעה תינכתמ

 תינכתמ רוציה םויס
םויה ותואל הסמעה

 רוציה תודיחי תלעפה
 .הסמעה תינכתל םאתהב

.ללוכ אבה לוחה םוי דע רוצי תינכת חולשל שי גח יברעו ישיש ימיב *
     תנכדועמ תינכתכ בשחת ןרציהי''ע חלשתש תינכותה10:00 העשה ירחא *
.םיפירעתה חולב םיעובקה םיבויחל םאתהב היהי ףירעתהו
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 :תוינכותה הנבמ

 ,תימוי תוינכת טמרופב תויונב תוינכתה לכ

    .תורוש48 כ''הס ,הנותנ העש יצח לכל עדימ הליכמ הרוש לכ

.שרדנה עדימל רבסה םייק הדומע לכ שארב

:תורוש

:תודומע

:יללכ הנבמ

CSV גוסמ וניה ,האלעהל ץבוקה טמרופ

#
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 .רוצי תינכת תאלעה
.רוציה תדיחי ינותנ .1

10
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רוציה תדיחי ינותנ
üחוקלל רוצי תודיחי המכ לש הרקמב.
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 .רוצי תינכת תאלעה
 ןכדעלו י''תנמ לטרופל סנכיהל םישרדנ םינרציה .1
.רוציה תינכת תא
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 ןכדעל ןתינ תימוי תינכת תכרעמב תמייק םא
.תימוי תינכת ידי-לע קר התוא #

 היכרריהה תלעב הניה תימוי תינכת תשגה
# ,תכרעמב הובגה

 .רוצי תינכת תאלעהל םישגד

     .תימוי תינכת סורדת אל תישדוח/תיעובש תינכת

תועמשמה
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 .רוצי תינכת תאלעה
 ץבוק תא דירוהל ןתינ "תינכתה הנבמ" לע הציחל רחאל.2
                                                                                                      תא םאותה טמרופב תינכותה
 .הרדסאה גוס
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 .רוצי תינכת תאלעה

 תא לפכשלו תימוי תינכת תונבל ןתינ
 תכרעמה ידי-לע תיטמוטוא תינכותה
.תיעובש תינכת תונבל ךכבו

#

.תויעובש/תוישדוח תוינכת לע תופידע שי תימוי תינכת ןוכדעל
  .תרחא היכרריהב תינכת לכ סורדת תימוי תינכת רמולכ

 עצבתהל הלוכי תינכותה תכירע
 תימוי/תימוי/תיעובש/תישדוח תנוכתמב
.בקוע םויל

?םירכוז

#

תישדוח || תיעובש || תימוי :תינכותה תפוקת תריחב .2
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 .תיעובש רוצי תינכת תאלעה
.תינכתה חווט תא םאותה ץבוק תאלעה3.

 ץבוק
 לכל דיחי

עובשה

 העבש
 םיצבק
 םינוש
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 .רוצי תינכת תאלעה
,ץבוקה הנבמל תינושאר היצדילוו תעצבתמ .4
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 .רוצי תינכת תאלעה
.םינותנתיצדילוו תעצבתמ .5

 תמייק םיניקת םניא םינותנהש הרקמב
 ץבוקב היעבה םוקימ תא הריבסמש העדוה
   .השענש ימינפה בושיחה ךילהתו

:המגודל
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 .רוצי תינכת תאלעה
 תופידע םע תוינכת םיסרוד אלש תאדוומ תכרעמה ,הז בלשב .7
 .רתוי ההובג
 .תיעובש תינכת תאלעהב תימוי תינכת "סרדית" אל :אמגודל

:המגודל

 הרקמב הרהזא גיצת תכרעמה
 תופידע התוא םע תינכת םילעמו

.תמייקה תינכותה תא סורדתש
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 .רוצי תינכת תאלעה
התלעוהש תינכותה רושיאו האלעה ינפל הקידב .8
רשאל ןכמ רחאלו רוציה תומכ ,תינכותה יכיראת : קודבל שי
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 תאלעה
 רוצי תינכת
ןרציהי''ע

 הסמעה תלוכי תעיבקל בושיח
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 .הסמעה תינכת תלבק
 לטרופב למשחה תרבח ןכדעת16:00 העשה דע םוי לכב .9
   .הסמעה תוינכת תא י''תנמ

 תדרוה
 תינכת
הסמעה

 תדרוה
 תינכת
רוצי
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םלוכל הדות

רואמ רורחש

Maor.Shachrur@iec.co.il


