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מצב 
 שלוחהמספר ה הזמנה

 טלפוןמספר ה
 שעה לועזי תאריך ממנו חייגו

תאריך 
 עברי

מספר 
 שם פרטי הזמנה

שם 
 המשפחה

תעודת זהות 
  אשראי.מספר כ ילד

תוקף 
 כרטיס

שלוש 
ספרות 
שבגב 
 הכרטיס

תעודת זהות 
של בעל 
 הכרטיס

מספר טלפון 
 ליצירת קשר

 12:55:14 31/08/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
ט׳ אלול 
 0501234567 12345678 239 1017 12345678 12345678 בן דוד  שלמה 1001 תשע״ז

 08:20:54 03/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ב אלול 
 0501234567 12345678 567 1518 12345678 12345678 אלמקייס אביטל 1002 תשע״ז

 09:35:29 03/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ב אלול 
 0501234567 12345678 428 1819 12345678 12345678 כהן יהודית 1003 תשע״ז

 11:01:47 03/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ב אלול 
 0501234567 12345678 369 1620 12345678 12345678 רייף הילה 1004 תשע״ז

 11:31:14 04/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ג אלול 
 0501234567 12345678 175 1118 12345678 12345678 יעקובוב תהילה 1005 תשע״ז

 12:27:29 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ד אלול 
 0501234567 12345678 220 2121 12345678 12345678 גיל בתיה 1006 תשע״ז

 12:55:14 31/08/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
אלול  ד"י

 0501234567 12345678 269 1017 12345678 12345678 קריאף  שמוליק 1007  תשע״ז

 08:20:54 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
אלול  די״

 0501234567 12345678 589 5018 12345678 12345678 דוידי ראובן 1008 תשע״ז

 09:35:29 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
אלול  די״

 0501234567 12345678  285 819 12345678 12345678 רייף יהונתן 1009 תשע״ז

 11:01:47 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
אלול  די״

 0501234567 12345678 378  6201 12345678 12345678 אהרון דקלה 1010 תשע״ז

 11:31:14 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
אלול  sי״

 0501234567 12345678 165 1118 12345678 12345678 דובוב לוי יצחק 1011 תשע״ז

 12:27:29 05/09/2017 031234567 01/01/2001 מאושר
י״ד אלול 
 0501234567 12345678 920 1121 12345678 12345678 גיל חיהלה 1012 תשע״ז

  ).המספרים החולפו מפאת החסיון(, וכפי שהתבצעו בתהליך רישום אמיתי נם אמיתייםה ח"המופיעים בדו שמות הנרשמיםה :ח"המופיעים בדוהסבר על הפרטים 

  העברי או הלועזי כיםירניתן לבטל את ההוספה של התא, הסדר של הופעת פרטי הנרשמים הוא לפי זמן ביצוע תהליך הרישום והשלמתו.  
 ניתן תמיד להאזין להקלטה המלאה הנשלחת  ,בבירור השם לא נקלט כאשר, לטקסט כתוב בצורה מאוד ברורה  ההקלטה  מומרת, רישוםהכפי אשר אמרו אותם בתהליך  ח"המופיעים בדו שמות הנרשמים

  .או המופיעה בשלוחת ההקלטות במערכת, למייל
  תעודת זהות הורים ועוד, מספר המוסד, יםכתובת מגור, גיל: הם לפי בקשת הלקוח וניתן להוריד או להוסיף עמודות ללא הגבלה לדוגמהלרישום  סוגי העמודות  ... 
 את הדוח ניתן להעתיק לאקסל והפרטים יופיעו בעמודות נפרדות, ח המלא מתחילת הרישום"בכל הזמנה חדשה נשלח מייל עם פרטי הנרשם בשורה נפרדת וכן הדו .  

 


