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 םיפסכו היצרטסינימדא ת/זכר ה/שורד  אלאנ ןוגראל
  הדיל תשפוח תפוקתל הפלחהל
  הדובע ימי 3 םע הרשמ 60% :הרשמ ףקיה
 .ל"כנמל :תופיפכ
 .ביבא לת : הדובע םוקמ

 אלאנ לע 
 ,ילאבולגה םורדב )NTD( תוחנזומ תויפורט תולחמ לש רוגימל  תלעופה ,)צ"לח( רוביצ תלעותל הרבח איה אלאנ
 םייקנ םימב רוסחממ תלבוסש ,היינעה הייסולכואב תוכמ ,ןה ןכ ןמשכ ,תוחנזומ תויפורט תולחמ  .היפויתאב דחוימבו
 ןוגכ ,הלא תולחמב םיקולו םלועב םילייטמש םילארשי .ינועה לגעמ תא תוחיצנמו תושירשמו ,היצטינס יעצמאבו

 םימל השיג אלב תויחה תוליהקב םישנא םלוא ,אירבהלו יתפורת לופיט לבקל םילוכי ,היצרהליב וא םייעמ יעלות
 תופגמב וקבדייש יוכיסהש תשלחומ הכ םהלש תינוסיחה תכרעמהו ,הימנא ,םילושלש ,ןורוויעמ םילבוס ,םייקנ
  .דואמ הובג סדייא וא הירלמ ,תפחש ןוגכ תורחא
 החלצהל הכז ןוגראה לש לדומה .האולחת תעינמל תוליעפב הליהקה תענהב תיאופר תוליעפ בלשמ אלאנ לדומ
 יירגיט רוזא לש הריבה ריע ,הלקמ ריעב תוליעפה איה ךכל אמגוד .היפויתאב האולחת םוצמצב םידקת תרסח
 םידלי 6-מ ריעב רפסה יתב ידלי ברקב האולחתה תמר הדרי אלאנ תדובע תובקעב .2009-מ לחה היפויתא ןופצבש
 ירקיע .טקיורפה רחאלש םייתנשב םג תויבקעב םג תדרל הכישמהו ,םינש 4 ךותב 10-מ 1-מ תוחפל ,10 לכמ םילוח
  :לדומה
 תכרעמ תיינבלו האולחת תעינמל זכורמ ץמאמ תריציל )םימו ךוניח ,תואירב( ימוקמ לשממ ימרוג םע הדובע .1

 .ןמז ךרואל ץמאמה תואצות תא רמשתש
 םייביטקארטניא םילכ תריצי תוברל( םישנ תוצובקו רפס יתב לע שגדב ,הליהקב תואירבל יביסנטניא ךוניח .2

 .)םידלי םע הדובעב םייקחשמו
 ,תימוקמה תושרה םעו הליהק יגיהנמ םע ףותישב השענ - םיירטינסה םיאנתו םימל תושיגנל יסיסב רופיש .3

  .אלאנ תווצ לש תינכט הכימתב
 

 דיקפתה תרגסמ
 ןוגראה לש תיסנניפהו תילוהינה הרגשה לועפת -
 ילוהינה תווצל דחוימבו ןוגראה תווצל הפוצר הכימת -

 
 דיקפתה תרדגה

 ןוגראה תיל"כנמל הרישי תופיפכב תפטוש הדובע -
 םיינוציחו םיימינפ םיסנניפ תוחוד לש הכירעו הביתכ ,רכש יאשונ ללוכה יסנניפ לוהינ -
  תוריש ינתונ לומו תויושר ,ןוגראה ד"וע ,ןוגראה לש ןובשחה האור לומ הדובעו תונובשח לוהינ -
 םיימואלניב םימרוג םעו היפויתאב ןוגראה לש תיסנניפה תולהנתהה םע רושיקו םואית -
 אלאנ לש הליהקה לש םיעוריא תקפהו להנמה דעווה לש תושיגפ םואיתו לוהינ -
 ןוגראה לש םיימוימויה םירגתאבו תווצה תדובעב ליעפ קלח תחיקל -
 ןוגראה לש הנשה חול לוהינו םיימינפ םילהנ םוסרפ ,תורגש ירחא בקעמ ,דרשמה לש ףטוש לועפת לוהינ -

 



 
 

 2 

 דיקפתה תושירד
 דרשמ לוהינבו תונובשח תלהנהב ןויסינ -
 תילגנאה הפשבו תירבעה הפשב תניוצמ הטילש -
  לסקאב תוח"וד קיפהלו םיכמסמ בצעל תלוכיוoffice,  תונכותב הטילש -
  הלועמ תינוגרא תלוכי -
 תיעוצקמו ההובג המרב ץוח ימרוג לומ הביתכב תוחסנתהו תילאברו תלוכי -
  םילועמ תישיא ןיב תרושקתו שונא יסחי -
 ןורתי – ילבולגה םורדב ימואלניב חותיפב קסועש  ןוגראב הדובעב ןויסינ -
 ןורתי – תויפארג תולוכיו תיתרבח הידמב ןויסינ -
 ןורתי - SalesForce תנכות םע תורכה -

 


