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 כללי .1
 

 שלום רב, 
 

השימוש בתקליטור ובמידע המצוי בו מותר אך ורק למטרות לשמו נתבקש א. 
 ובהתאם להוראות הדין. 

ב. חל איסור להעביר את התקליטור או כל חלק מהמידע המצוי בו לכל אדם או 
 גוף אחר מלבד למי שהורשה לכך על פי דין.  

ג. השימוש בתקליטור בניגוד להוראות והכללים המחייבים עשוי להוות עבירה 
לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק מרשם האוכלוסין וחוק הרשויות המקומיות 

 )בחירות(.
 
 
 

 כולל את רשימת הבוחרים ופרטיהם.מדיה שקיבלתם הנמצא בקובץ הבוחרים 
והוא כולל מפרידים בין השדות כפי שמופיע  ASCII WINDOWSהקובץ הינו בפורמט של 

 של מסמך זה. 5במבנה הקובץ בסעיף 
 

 .Microsoft Excel באמצעות תוכנת  הסברים לפתיחת הקובץ מצורפיםבמסמך זה 
הלקוחות שלנו  בגילינו שרו וזה בתוכנות אחרות אולם על פי ניסיוננניתן לפתוח קובץ 
 לפתיחת הקובץ. זו משתמשים בתוכנה

 
 לתמיכהאם נתקלתם בבעיה כלשהי, ניתן לפנות 

 02-5600531בטלפון  DXC Technologyבמשרדי פרויקט אביב של חברת 
 

           



 

 

  

 CDבדיקת תוכן ה .2
 שלכם. CD-הציגו את התוכן של כונן ה

כל המדיה אמור להיות קובץ בשם 
B_MEDIA_%%%%_%%%%%_0020%%%%.ZIP 

 יופיע מספר יחודי לקובץ שלכם( %-)במקום סימני ה
הקובץ דחוס ומוגן בסיסמא. את הסיסמא ניתן לקבל אצל מנהל הבחירות ו/או משרד 

 המפקחת הארצית על הבחירות.
 .TXTשם אולם עם סיומת  בתוך הקובץ הדחוס נמצא קובץ טקסטואלי בעל אותו

 בחירתכם.פי  לע  יש לחלץ את הקובץ ולשמור אותו אצלכם במחשב בתיקיה
 
 

 Microsoft EXCELפתיחת הקובץ בתוכנת  .3
"( את קובץ)" FILE. לאחר מכן יש לבחור מתפריט EXCELיש לפתוח את תוכנת ה

 "(.פתיחה)"  OPENהאופציה של 

 
 EXCELבחירת פתיחת קובץ ב – 1איור 

 
התיקיה אליה חילצתם את הקובץ ובו יש לבחור את  1ייפתח מסך כפי המופיע באיור 

 .שקיבלתם.
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 .all filesעל מנת לראות את הקובץ המדובר יש לשנות את סוגי הקבצים לפתיחה ל

 
 שינוי סוג הקובץ לפתיחה -2איור 

 
 כאשר יוצג הקובץ יש לסמן אותו וללחוץ על פתיחה.

 
 EXCEL-פתיחת הקובץ לתוכנת ה – 3איור 

 
 אשף פתיחת קבצים יוצג. 

 4כמסומן באדום באיור  "(מופרד)" DELIMITEDליש לשנות את סוג הקובץ הנפתח 
 4כמסומן בירוק באיור  Hebrew (Windows):1255-ואת סוג הכתב ל



 

 

  

 
 בחירת סוג המפריד וסוג הטקסט – 4איור 

 
 commaובמסך הבא לסמן את תיבת התיוג של ה"( הבא)" NEXTלאחר מכן יש ללחוץ על 

 "(.פסיק)"



 

 

  

 
 בחירת סוג המפריד – 5איור 

 "(.סיום)"  FINISHמה שנותר לעשות הוא ללחוץ על  כל
 

 .4בסעיף הקובץ ייפתח על פי המבנה שלו המופיע 



 

 

  

 מבנה קובץ הבוחרים .4
 שם שדה עמודה  #

 
 עד מפוז' מפוז' אורך

1 A 9 1 9 מספר זהות 
2 B  30 11 20 משפחהשם 
3 C 51 32 20 שם פרטי 
4 D 72 53 20 שם אב 
5 E 77 74 4 סמל ישוב קלפי 
6 F 82 79 4 סמל קלפי 
7 G 88 84 5 מיקוד 
8 H 93 90 4 סמל ישוב מגורים 
9 I 114 95 20 שם ישוב מגורים 

10 J )135 116 20 שדה ריק )רווחים 
11 K 140 137 4 סמל רחוב 
12 L 160 142 19 שם רחוב 
13 M 166 162 5 מספר בית 
14 N 169 168 2 כניסה 
15 O 174 171 4 דירה 
16 P 176 176 1 אות 
17 Q 181 178 4 מספר סידורי בקלפי 
18 R )183 183 1 שדה ריק )רווח 
19 S )188 185 4 שדה ריק )אפסים 
 

 שדות נומריים מופיעים עם אפסים מובילים משמאל
 

 .באורך פוזיציה אחתבשדה  פסיקבין כל שדה ושדה מופיע 
  

 


