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:ללוכ9.0119 ןוכדע

.הז בתכמב2 ףיעס האר הקוסעת דודיעל קעמ קוח.1

הקוסעת דודיעל קעמ קוח
2020– ף"שתה ,)שדחה הורוקה ףיג– העש תארוה( הקוסעת דודיעל קעמ קוחתומושרבםסרפתה16.6.20 םויב
.הורוקה תפיגממ האצותכ הרצוש הלטבאה עקר לע הקוסעתה דודיע ותילכתש ,

 רושיקב הקוסעתה תוריש לש ידועייה רתאב לבקל ןתי חווידה ןפואו ותלבקל םיאתה קעמה לע טרופמ רבסה
.הז

 יות תא ףסוב ,הקוסעתה תוריש רתאב קיסעמל םירושקה םיות יולימ י"ע עצבתמ הקוסעתה תורישל חווידה
.לסקא ץבוק תאלעה י"ע וא תידי ןיזהל ןתי םידבועה
:םיצבק יש תקפהל תורשפא ללוכ הז ןוכדע
 ת"לחב והש וא יטוולרה שדוחב ת"לחל ואצוהש םידבוע טעמל םידבועה לכ תא ללוכה םידבוע תבצמ חוד- א
 לחה םישדוחב םידבועה רפסמ תא רומאכ לולכי חודה .יטוולרה שדוחב ורטופ רשא םידבוע וא שדוחה לכ ךשמב
.רחבה שדוחה דעו ץרממ
 הרבחב םתדובע תא וליחתה וא ת"לחמ ורזחוה רשא םידבועה יטרפ תא ליכמה4 המיעפ הורוק קעמ ץבוק- ב
.ךליאו19/04/2020 ךיראתמ
 ללכ ךרדב ,תורבחה יצבק תייקיתב תרצושPeima4 הייקית תתל םיצבקה תא הקיפמ לפכימ ,לדחמ תרירבכ

Msk8. תאז םע דחי, של ןתיםיצבקה תקפה םוקימ תא תו.

םידבוע תבצמ חוד.1
תשרד םיות תמלשה
 ךיראת םהב םיבצמ םימייקו רחאמו ת"לחל האיצי ךיראתל תוסחייתה שי םידבועה תבצמ בושיחבו רחאמ
 עצוב אלו וירחאלש שדוחב רטופ/רזחוה ךא ת"לחל אצי דבועה רשאכ( לפכימב רומש ויא ת"לחל האיציה
 ךיראת ןכדעלו ת"לחל םהלש האיציה ךיראתו םידבועה לכב תופצל תורשפא ופסוה ,)ת"לח שולת בושיח דבועל
.ךרוצה תדימב הז
 שי חתפיש ךסמב .םיישיא םיטרפ > תרוכשמ תוויליג > םיבושיח טירפת ךותמ תעצבתמ הז ךרע ןוכדעו היפצ
 לע ץוחללו הורוק ת"לח.צי-ב רוחבל שי "ןותה" הדשב ,חתפיש ןולחב ."שדח ןות" תרתוכה לע ןויליגב ץוחלל
.הרימש ןצחל
 םידבועה תמישר לע רובעל שי .תכרעמב עודיה האיציה ךיראת תא ליכת רשא השדח הדומע ףסוותת ןויליגל
.ךרוצל םאתהב ןכדעלו

חודה תקפה
.םידבוע תבצמ חוד > אוצי > ץבוק-ב רוחבל שי םידבוע תבצמ חוד תקפהל
."עצב" לע ץוחללו יוצרה שדוחב רוחבל שי "שדוח ללוכו דע" הדשב ,חתפייש ךסמב
 .")דבלב םירוריבל( םידבוע טוריפ ללוכ" ןומיס תביתבV ןמסל שי ,םידבועה טוריפ תא חודב לולכל תמ לע
 ,דבוע לש יטרפ םשו החפשמ םש ,דבוע רפסמ :םיאבה םיותה תא ,ליגרה חודל ףסוב ,לולכי טרופמה חודה
 רובע– "יקלח ת"לח" ,הדובע שולת רובע "ןכ"( שולת גוס ,הדובע תקספה ךיראת וא ת"לחל האיצי ךיראת
 דבועל בשוח אלש ועמשמ קיר הדש , אלמ אלמ ירדלק ת"לח שדוח רובע– "ת"לח שולת" ,יקלח ת"לח שדוח
.)ותדובע תא םייס דבועה וא שולת
.שדוח ותואל םידבועה תבצמב וללכ םייוסמ שדוחב "ןכ" םושר םהל םידבוע קר
 !דבלב םירוריב ךרוצל קפומ טרופמה חודה :בושח
 ארקיי999 הרבחל ץבוק ,אמגודל .לפכימב הרבח רפסמ–nnn רשאכMcvOvd_nnn.csv ויה ץבוקה םש

McvOvd_ 999.csv

4 המיעפ הורוק קעמ ץבוק.2
.הקוסעתה תוריש רתאב היעטל דעוימ הז ץבוק
 ךרוצ יהיו רכשה תכותב םירסח תויהל םייושעש םימייוסמ םיות םשי קעמה תלבקל תושירדהמ קלחכ
:םיאבה םיותה ףוסיאב ךרעהלו ליחתהל ץלמומ ןכל תידי םמילשהל
 לומ דבוע יות תומיא עצבל ץלמומ .םיבשותה םשרמב םושרל םיהז תויהל םיבייח החפשמ םשו יטרפ םש
.םאתהב ןקתלו םידבוע יטרפ תומיא > 126 חוודל תוכה > םייתש ךרד ימואל חוטיבל דסומה
 תלבקל םיאתהמ קלחכ( ולש ל"אודה תבותכו דבועה לש דייה ןופלטה תא םידבועה ךסמב ןיזהלו קודבל
.)םידבועל ל"אוד וא ןורסמ חלשיי קעמה
 > תרוכשמ תוויליג > םיבושיח-ב וא4 המיעפ הורוק קעמ ץבוק > אוצי > ץבוק-ב רוחבל שי חווידה תקפהל
:ןלהלכ לועפלו4 המיעפ קעמ
חווידה שדוחב רוחבל שי "שדוח ללוכו דע" הדשב- א
יוצר םידבוע ךתחב רוחבל שי "םידבוע תגצה" קולבב- ב
 היהי אל "ץבוק תקפה" ןצחלה רחא הרקמ לכב .םידבועה לכ ורחב םא קר רשפאתת ץבוקה תקפה :בושח
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!ליעפ
:םיאבה םיאתה דחאב רוחבל שי "רכש תקידב" קולבב- ג

 לע הלוע םהלש םומיימה רכשש םידבוע תפילשל– םומיימ רכש יביכר יפל רכש תקידב�
.רחבה שדוחב ח"ש3,300

4 הקתל םאתהב םאתומ םומיימ רכש ימלשמל המיאתמ וז תורשפא– רכש תקידב אלל�
 לבא רכשה תקידב אלל םידבועה ופלשי זא .תולבגומ םע דבועל םאתומ םומיימ רכש תוקתל
.תוקידבה רתי םע

.ןוכדעו תרוקיבל תודומע רפסמ ובו שדח הדובע ןויליג חתפיי רושיא לע הציחלה םע- ד
:םיאבה םיאתה תשולשמ דחאב רוחבל שי "הכזמ דבוע" הדומעב- ה

2020 ראוי01 םיכיראתה ןיב הדובע שרודכ הקוסעתה תכשלב םשר ילצא קסעומה דבועה�
.2020 יאמ שדוח רובע הלטבא ימדל יאכז וא ,2020 לירפאב30-ה דעו

 הדילה תפוקתש וא ;יאמ שדוח רובע תולגתסה קעמל וא הסכה תחטבה ימדל תואכז דבועל�
 ראורבפ שדוחבו2020 לירפא וא ץרמ םישדוחב התייה )הקלח וא הלוכ( ת/דבועה לש תורוההו

.ורטיפ וא ת"לחל ואיצוהש קיסעמ ותוא לצא ה/דבע ת/דבועה
30-ה דע הקוסעתה תכשלב םשר אלו ,לירפא וא ץרמ םישדוחב ת"לחל אצוה וא רטופ דבועה�

.לירפאב
 !ץבוקב ללכיי אל דבועה )0 היה לדחמה תרירב( והשלכ יאת רחביי אל םא :בושח
 םיות ולגתו הדימב .ל"אוד תבותכו דיי ןופלט רפסמ םימושר ןויליגב םיאצמה םידבועה לכל יכ אדוול שי
 .םידבועה ךסמב םמילשהלו ןויליגהמ תאצל שי ,םירסח
."ץבוק תקפה" ןצחלה לע ץוחלל שי ץבוקה תקפהל- ו
)הבוח הדש ויא הדשה( .ידי יולימל "קוסיע גוס" הדומע ףסוותת קפויש ץבוקל- ז

 ארקיי999 'סמ הרבחל ץבוק ,אמגודל .לפכימב הרבח רפסמ–nnn רשאכMnkP4_nnn.xlsx ויה ץבוקה םש
MnkP4_ 999.xlsx

:םיפסו םישגד
:ןויליגב םידבוע ועיפוי םהב םיאתה-
לארשי בשות ויה דבועה )1
 תקידב אלל ןמוס םא אלא( 1 = מש םימוסמה םיביכרב3,300 לע הלוע שקובמה שדוחב דבועה לש ורכש )2

)רכש
 ךיראת דע טלק אוה שקובמה שדוחב ןכו19/04/2020 ירחא אוה הדובעה תליחת וא ת"לחמ הרזחה ךיראת )3
שדוח ותוא לש15-ה
.שדוחה םות דע דבעו דובעל ליחתה וא הדובעל רזח וב שדוחב )4

 דע ילוי– 'ב לולסמ ,רבמטפס דע יוי םישדוח ןיגב– 'א לולסמ .תושקב תשגה ילולסמ יש םימייק-
 םישדוחב לולסמה תא תושל ןתי אל הריחבה רחאל ןכש תובישח שי שקובמה לולסמה תריחבל .רבוטקוא
.םיאבה
 הרזח ךיראתש םידבועה לכל0 ,ליעל רבסומכ "הכזמ דבוע" הדומעב ןמסל שי 'ב לולסמב רחביש קיסעמ
 ילוימ וליחתה/ורזחש םידבועל קר איה הז לולסמב תואכזה ןכש01/07/2020 ךיראתמ ןטק הטילק/ת"לחמ
.ךליאו
-תחא הרבחמ רתוי םהל תרדגומ רשא םיקיסעמ .דבלב דחא ץבוק הקוסעתה תוריש רתאב ןועטל ןתי 
דחא ץבוקל לפכימב םיקפומה םיצבקה תא דחאל שי םייוכי קית ותוא םע לפכימב
.הקוסעתה תוריש רתאב רבסומש יפכ תובישח השי ץבוקב םידבועה רדסל-
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