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הספקת מודדים להתקנות

:  ארדקבלנים שמקבלים סחורה ממחסן 1.

 ימים10זמן אספקה עבור הזמנה הוא

  אחזקת מלאי עבור פעילות חודשית

:חולוןקבלנים שמקבלים סחורה ממחסן 2.

 שבוע בלבדעבור אחזקת מלאי

להחזיר למחסן ארד  חודשים יש 6מלאי במחסן הקבלן מעל 3.

.לחודש דוחות ישלחו אחת 

.האספקהלחודש מיום מעל להשאיר מלאי במכוניות הקבלנים אין 4.



החזרת מודדים לארד

  .

:החזרת מודדים חדשים1.
הודעה מוקדמת במיילשליחת •
ברקוד המודדים•

:טרייד אין/ישניםהחזרת מודדים 2.
נדרש . המידהמשטחים שבורים או מועמסים יתר על אסור להחזיר סחורה על •

לעלות על משאית שיכול , ובמשקל המתאיםמשטח עטוף להקפיד על הכנת 
.ולא להתפרק 

  ממונה הבטיחות טיפל החודש באירוע בטיחות של כמעט תאונה שהתרחשה במחסן
.ציפורית בזמן פריקת משטחים של מודדים ישנים 

לכל משטחההחזרה תיק להצמיד נדרש •
לא יועמס על המשאית משטח שלא הוצמד לו תיק החזרה  •

:מודדים תקולים החזרת 3.
ניתן יחד עם טרייד אין תבוצע החזרת מודדים תקוליםפעם בחודש לפחות 

חשוב מאד לרשום את סיבת החלפה הנכונה ולא  קרמבמידה ומדובר בהחלפות 
אנחנו מתעדים  .לרשום מיוחדת או סתם החלפת תקשורת כאשר לא ברור 

.ובודקים מודדים אלו 



ספירות מלאי

  .
יבוצעו פעמיים בשנהמלאי ספירות 1.
הקבלן נדרש לבצע הכנות לספירה2.

2021בעיות עיקריות ספירת מלאי סוף שנה 

תיעוד מודדים מותקנים בשטח לא עובר במערכת  *
המוספון ולא נשלח בקבצים   

קבלנים השאירו מודדים ברכבים או באתרים אחרים ונאלצנו לבצע  *
חקירות אין סוף עד לקבלת נתונים על מודדים אלו  

לבדוק שלא מכניסים מודדים חדשים במשטחים ישנים שחוזרים  *
פעמים תופעה זו  לאחרונה התגלה מספר 



Thank you!



הגשת חשבוניות קבלנים 
חידוד נהלים 
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מנהלת מערך קדמי בשיווק המקומי–מציגה ענת ויצמן
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הגשת חשבון קבלן 

הגשת  
חשבון עד 

לחודש10

קריאה  
מרחוק הגשת  

2חשבון עד 
לחודש

קריאה  
מקרוב

ו  'לחשבון תמיד יצורף פלט באקסל מהגספאצ
שימוש בסעיפי מכרז
רישום מספר הפרויקט



פרטים שחייבים להופיע בחשבונית

סעיף תקציבי לחשבונית. 4

תאור חשבוןכרטיס בהנה"ח

 התקנות חדשות31690000

 החלפות תקופתיות - טרייד אין31690001

 החלפות שרות31690002

 שרותי מחסן31690003

 דרייב - ביי31690004

 קריאות ידניות31690005

 אביזרים נלווים31690006

 מסופונים31690007

 תקשורת ותוכנה31690008

 שונות ועבודות נוספות31690009

סעיף תקציבי לשורת חשבונית. 5

תאגיד/שם לקוח1.

מספר פרויקט2.

)שם מנהל הלקוח(לידי 3.

תאור סעיף חדשסעיף חדשסוג לקוחתאור סעיף חדשסעיף חדשסוג לקוח

מתקנים

קבלני משנה התקנות מתקנים2.12.120-721

תאגידי  
מ"קר

מ"קבלני משנה התקנות תאגידים קר2.12.123-721

 TIקבלני משנה התקנות 2.12.220-721
תאגידים   TIקבלני משנה התקנות 2.12.223-721מתקנים

מ"קר
מ"קבלני משנה אביזרים תאגידים קר2.12.323-721קבלני משנה אביזרים מתקנים2.12.320-721
מ"קבלני משנה מחסן תאגידים קר2.12.423-721קבלני משנה מחסן מתקנים2.12.420-721
מ"קבלני משנה בוררות תאגידים קר2.12.523-721קבלני משנה בוררות מתקנים2.12.520-721
מ"קבלני משנה אביזרים תאגידים קר2.12.623-721קבלני משנה אביזרים מתקנים2.12.620-721
מ"קבלני משנה מחסן תאגידים קר2.12.723-721קבלני משנה מחסן מתקנים2.12.720-721
מ"קבלני משנה קריאות תאגידים קר2.12.823-721קבלני משנה קריאות מתקנים2.12.820-721
מ"קבלני משנה מסופון תאגידים קר2.12.923-721קבלני משנה מסופון מתקנים2.12.920-721
מ"קבלני משנה שונות תאגידים קר2.12.993-721קבלני משנה שונות מתקנים2.12.990-721

תאגידים

קבלני משנה התקנות תאגידים2.12.122-721

כפרי

קבלני משנה התקנות כפרי2.12.125-721

 TIקבלני משנה התקנות 2.12.222-721
כפרי TIקבלני משנה התקנות 2.12.225-721תאגידים

קבלני משנה אביזרים כפרי2.12.325-721קבלני משנה אביזרים תאגידים2.12.322-721
קבלני משנה מחסן כפרי2.12.425-721קבלני משנה מחסן תאגידים2.12.422-721
קבלני משנה בוררות כפרי2.12.525-721קבלני משנה בוררות תאגידים2.12.522-721
קבלני משנה אביזרים כפרי2.12.625-721קבלני משנה אביזרים תאגידים2.12.622-721
קבלני משנה מחסן כפרי2.12.725-721קבלני משנה מחסן תאגידים2.12.722-721
קבלני משנה קריאות כפרי2.12.825-721קבלני משנה קריאות תאגידים2.12.822-721
קבלני משנה מסופון כפרי2.12.925-721קבלני משנה מסופון תאגידים2.12.922-721
קבלני משנה שונות כפרי2.12.995-721קבלני משנה שונות תאגידים2.12.992-721



תהליך אישור חשבונית

מסירת  
חשבונית

חובה לצרף  * 
פירוט באקסל  

או פלט  
ו'מהגספאצ

חתימת  
מנהל 
פרויקט

חתימת  
מנהל 
תחום

העברה  * 
למשרד לחיוב

חתימת  
ל  "סמנכ

שיווק
חתימת  

ל"מנכ
העברה  
לתשלום  

ח"להנה



תהליך אישור חשבונית

הכנת התשלום מתבצעת 
מספר ימים מראש  

סוף 
חודש

15
7

45+ שוטף 
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