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י״א תשרי 

 תשע״ח
1002 CreditCard-

pelecard 
 VIP 120 3 360 יהודה זלמנוביץ        360 3 5002***

0501234567 
01/10/2017 

י״ב תשרי  19:09:43
 תשע״ח

1003 CreditCard-
pelecard 

         שלמהבנימין  100 5 20 אולם 100 5 5003***

0501234567 
01/10/2017 

י״ב תשרי  20:48:35
 תשע״ח

1004 CreditCard-
pelecard 

         חיימקה לוי 100 5 20 אולם 100 5 5004***

0501234567 
01/10/2017 

י״ב תשרי  21:02:21
 תשע״ח

1005 CreditCard-
pelecard 

         דויטש יהודה 80 4 20 אולם 80 4 5005***

0501234567 
01/10/2017 

י״ב תשרי  23:40:29
 תשע״ח

1006 CreditCard-
pelecard 

         חני בירנבויים  100 5 20 אולם 100 5 5001***

0501234567 
02/10/2017 

י״ב תשרי  09:46:07
 תשע״ח

1007 CreditCard-
pelecard 

         מלכה יהודה 20 1 20 אולם 20 1 5002***

0501234567 
02/10/2017 

י״ב תשרי  10:05:48
 תשע״ח

1008 CreditCard-
pelecard 

         יהונתן בנימיני 80 4 20 אולם 80 4 5003***

0501234567 
02/10/2017 

י״ב תשרי  13:55:37
 תשע״ח

1009 CreditCard-
pelecard 

         מיכאל לביא 80 4 20 אולם 80 4 5004***

0501234567 
03/10/2017 

י״ג תשרי  10:24:11
 תשע״ח

1010 CreditCard-
pelecard 

 VIP 120 2 240 ליבי קפלן         240 2 55001***

0501234567 
03/10/2017 

י״ג תשרי  11:16:13
 תשע״ח

1011 CreditCard-
pelecard 

         שטייןמבלו וסיי 40 2 20 אולם 40 2 55002***

0501234567 
03/10/2017 

י״ג תשרי  13:51:27
 תשע״ח

1012 CreditCard-
pelecard 

         לוין אהרון 40 2 20 אולם 40 2 55003***

0501234567 
03/10/2017 

י״ג תשרי  14:20:32
 תשע״ח

1013 CreditCard-
pelecard 

לוי יצחק  20 1 20 אולם 20 1 55004***
 לפקוביץ

        

0501234567 
03/10/2017 

י״ג תשרי  14:22:14
 תשע״ח

1014 CreditCard-
pelecard 

         חנה מרום 80 4 20 אולם 80 4 55005***

  ).החולפו מפאת החסיון אישור אשראי והטלפונים המספרי(, וכפי שהתבצעו בתהליך רישום אמיתי הנם אמיתיים זה ח"השמות הנרשמים המופיעים בדו :ח"הסבר על הפרטים המופיעים בדו

  וכן עמודות נוספות ם העברי או הלועזיתאריכיופעת הניתן לבטל את ההוספה של ה,  ההזמנותהסדר של הופעת פרטי הנרשמים הוא לפי זמן ביצוע תהליך.  
 ניתן תמיד להאזין להקלטה המלאה , השם לא נקלט בבירורמסיבה כלשהי כאשר , מומרת לטקסט הכתוב בצורה מאוד ברורה ההקלטה , ההזמנהאותם בתהליך  כפי אשר אומרים ח"בדויופיעו  שמות הנרשמים

  .או המופיעה בשלוחת ההזמנות במערכת, הנשלחת למייל
 תעודת זהות ועוד, מספר המוסד, כתובת מגורים, גיל: הגבלה לדוגמה יף עמודות לנתונים נוספים ללאניתן להוריד או להוס, מחדל הברירת הם  ח זה"המופיעם בדו סוגי העמודות לרישום  ... 
 ניתן להעתיק לאקסל והפרטים יופיעו בעמודות נפרדותאת הדוח , ח  ההזמנות המרוכז"רדת וכן הדונפ טבלהבכל הזמנה חדשה נשלח מייל עם פרטי הנרשם ב. 
   הזה במלואם ח "באמצעי זה יופיעו בדו ניםפרטי המזמי, )י קוד קופון"בתשלום ע(במערכת הזמנות ניתן להגדיר הזמנות ללא תשלום .  

 


