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  1300 'סמ ספוט

 שכר ןיינק :דיקפת תרדגה
 

  דיקפתה דועיי .1
 תנמ לע שרדנה ןמזבו תולעב , תוכיאב . ןוגראה רובע םיתורישו םלג ירמוח םירצומ , םיטירפ לש שכר עוציב
 . הרקב ירצומ רוכמל ןוגראה לש תוריכמה ךרעמל רשפאל

  ינוגרא הנוממ .2
  ןרומ תירש – שכר תלהנמ
 

  לע הנוממ .3
 עלס ןנער – לועפת ל"כנמס            

 
  םינפ תוחוקל .4

 . תוכיא , שונא יבאשמ , עדימ תוכרעמ , םיפסכ , הקזחא , תובכרה ,רוציי, תוריכמ , הסדנה , םינסחמ ,י"פת
 

  ץוח תוחוקל .5
  תוחוקל            

 
  םינפ יקפס .6

 . עדימ תוכרעמ , תובכרה , רוציי , תוריכמ , הסדנה , םיפסכ ,םינסחמ ,תוכיא
 

  ץוח יקפס .7
  הרקב יקפס
 

 םיירקיע תוירחא ימוחתו קוסיעה תרדגה תיצמת .8
  יבבשה דוביעהו םלגה ירמוח םוחתב -  םיקפס לוהינו רותיא •
  שכר תושירד דגנכ שכר תונמזה תקפה •
 תולזוה עוציבל מ"ומ לוהינ •
 . ל"וחמו ץראהמ הרקב ינסחמל ןיבוטה תעגהו תונמזהה רושיאל בקעמ עוציב •
 . הנשמה ינלבק לצא יאלמה רחא בקעמ •
 םיקפס תכרעה •

 
 תוכמס ימוחת .9

 ריחמ תועצה תלבקל םישדחו םימייק םיקפס םע רשק תריצי •
 להנמ י"ע קפסה רושיאל ףופכבו( תכרעמב םייק ןוריחמ וא ריחמ תועצה ךמס לע שכר תונמזה תקפה •

 .)שכרה
 םינפ תוחוקל תושקב יפ לע תוקפסה םודיק עוציב •

 
  דיקפתה תושירד .10
 ןורתי -  שכר / לוהינו היישעת / הקיטסיגולה םוחתב הלכשה •
 ץוח יקפס לומו ץראב יבבש דוביעו םלג ירמוח שכר םוחתב )תוחפל( ןויסינ תונש שולש •
 םיקפס לומ ןתמו אשמ לוהינב ןויסינ •
  םיטוטרש תאירקב עדי •
  דוויז ,תויצקורטסנוק ,הטירח ,םוסרכ תויגולונכט םע תורכיה – יבבשה דוביעהו תכתמה קושב ןויסינו עדי •
  ןורתי – ודוהו ןיס רקיעב , ץוח רוקימב ןויסינ •
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 ןורתי - רכמ יאנת ,אובייב רקיעב – חולישב ןויסינ •
 

  םירושיכו תויונמוימ .11
 תויביטרסא •
 מ"ומ לוהינ •
 תונקייד •
 OFFICE ב עדי •
 MRP תנבה •
 ימואלניב עונישב עדי •
 

 תושרדנ תוירקיע תוקופת .12
 .עבקנש ןמזבו תוכיאב , ריחמב ,םינוכנה םיטירפה תעגה •
 : םידדמ •

 
 

  רדעהב ףילחמ .13
 הקפסאה תרשרש תקלחממ יוביג ןיינק
 

 – ןרומ תירש :ךמסמה שיגמ
 שכר תלהנמ

 רשאמ
 :ךמסמה

 24/04/18 :ךיראת 

 

מדדיעד
אחוז שורות הזמנה עם מועד הזמנה מאושר מהספק 

95%מסך ההזמנות הקיימות

48 שעותזמן ממוצע הפיכת דרישה להזמנה
90%אישור מחיר ההזמנה ביחס למחיר בהסכם המסחרי

3%הוזלות במחירי הרכש
מתחת ל 3%הזמנות מאושרות מאחרות

מתחת ל 3%הזמנות לא מאושרות עם תאריך הזמנה מאחר
OTA  90%מדד זמן אספקה ע"פ התחייבות

מתחת ל 1%כמות החזרות חומר בערך כספי


