
פורטל תעשייה
דרישות מסיורים



קוד של הכרטיס-PINבכניסה לאתר יופיע חלון שבו יש להכניס את ה

הכרטיסיםיש להכניס הכרטיס החכם לקורא •
industry.sviva.gov.il: כניסה לפורטל•
Personal IDאו Comsign: לרכוש כרטיס חכם אצל החברותניתן •
)PIN(הכרטיס תונפק גם סיסמת ,בעת רכישת הכרטיס•

כניסה למערכת פורטל תעשייה



שהתקבלה מהמשרד  הסיסמה להזין את יש ,בדף הכניסה לפורטל, לאחר מכן
.להגנת הסביבה

יש להתקשר למוקד התמיכה של המשרד להגנת  סיסמה במקרה של אובדן 
הסביבה



.יש לבחור את המפעל הרלוונטי הנמצא בסרגל הימני, בעמוד הבית של הפורטל
".דרישות מסיורים"-בסרגל העליון יש לבחור ב



.יוצגו הדרישות הפתוחות של המפעל" דרישות מסיורים"בכניסה ללשונית 
.המוצגותמספר הדרישות מופיע , "דרישות מסיורים"לצד הכותרת 



בצידה הימני של  " פתח"יש ללחוץ על –כדי לראות פרטים מורחבים על הדרישה 
.  הדרישה

".צמצם"לחזרה לדרישה המצומצמת יש ללחוץ על 



סטטוס דיווחים ומשימות  

וטרם  דרישה שנפתחה במהלך סיור פיקוח על ידי המשרד להגנת הסביבה-1.
.טופלה על ידי המפעל

דרישה שדווח עליה ביצוע על ידי נציג המפעל ועוברת לבדיקת המרכז  -2.
.של המשרד להגנת הסביבה

.המרכז בדק ואישר שהדרישה בוצעה כהלכה-3.

.דרישה שבוטלה על ידי מרכז המשרד להגנת הסביבה--4.

היא הצגה של  " דרישות מסיורים"יש לשים לב שתצוגת ברירת המחדל בעת הכניסה ל
כדי לבטל סינון זה יש ללחוץ על האיקס הקטן ליד  . בלבד" פתוח"הדרישות בסטטוס 

).מסומן בצבע כתום(הסינון הרלוונטי 
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2
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סינונים

".סנן לפי"קיימות אופציות סינון הנמצאות בשורת , נוסף על אופציות התצוגה
ניתן לסנן את הדרישות לפי סטטוס על ידי לחיצה על הריבוע בצידו הימני של  

.הסטטוס
בסיום יש ללחוץ  . תציג את כל הדרישות בכל הסטטוסים" סמן הכול"לחיצה על הריבוע 

".הצג"על 
.ניתן לראות כמה דרישות ישנן בכל סטטוס לפי המספר המופיע ליד אותו סטטוס



אם  , לדוגמה. הסינונים הפעילים יופיעו בצבע כתום ובמלל יופיע הסינון שנבחר
הסינון יופיע בצבע כתום ובו רשום  , בסטטוס פתוחהדרישות נבחר להציג רק את 

".פתוח"

.לביטול הסינון יש ללחוץ על האיקס הקטן ליד הסינון הרלוונטי המודגש בכתום
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שתאריך  או דרישות חלף יש אפשרות להציג רק את הדרישות שתאריך היעד שלהן 
.הקרוביםהחודשים 3/ חודש/בשבועהיעד שלהן עומד לפוג 

כמו כן ניתן להגדיר טווח תאריכים מדויק כך שיוצגו כל הדרישות שתאריך היעד שלהן  
.נמצא בתוך הטווח שהוזן

".יעד.ת"ללחוץ על יש , יעדדרישה לסנן לפי תאריך אם ישנה 
בסינון זה ניתן לבחור  . כעת תיפתח חלונית קטנה ובה ניתן לבחור את אופציית הסינון

".הצג"ולאחר מכן על הקטגוריה הרלוונטית עלקטגוריה אחת בלבד באמצעות לחיצה 



Excel-יצוא דרישות ל

מעל  " יצא לאקסל"באמצעות לחיצה על Excelניתן לייצא את הדרישות לטבלת 
.לשורת הסינון

יש לשים לב שהנתונים הנמשכים לטבלת האקסל הם הנתונים המוצגים בפורטל לפי  
.סינון

אלו  , אם סינון הסטטוס מופעל ומוצגים בפורטל רק דרישות בסטטוס פתוח, לדוגמה
.גם הדרישות שיופיעו בדוח האקסל

.כל הדרישות של אותו מפעל יופיעו בקובץ אקסל, אם לא מופעל שום סינון



מיון דרישות
כך שהדרישות  -הדרישות מסודרות לפי תאריך היעד , בכניסה הראשונית למסך

.  הקרוב ביותר יוצגו ראשונות/ שתאריך היעד שלהן עבר 
ניתן לשנות את הסדר לפי תאריך יעד ולפי התאריך שבו נוצרה הדרישה באמצעות  

.לחיצה על הסידור הרלוונטי
הדרישות מסודרות בצורה כזו  -מטהיעד כלפי . כאשר החץ ליד ת

.העליונה ביותר היא הדרישה עם תאריך היעד הרחוק ביותרשהדרישה 
הדרישות מסודרות בצורה כזו  -מעלהיעד כלפי . כאשר החץ ליד ת

.שהדרישה העליונה ביותר היא הדרישה עם תאריך היעד הקרוב ביותר
.אותו דבר גם לגבי תאריך דרישה



פתוחדיווח ביצוע לדרישה בסטטוס שליחת 

"  לדיווח ביצוע"יש ללחוץ על כפתור , "פתוח"ביצוע על דרישה בסטטוס כדי לדווח 
.בשורה של הדרישה הרלוונטית



שליחת דיווח ביצוע לדרישה בסטטוס פתוח

תיפתח חלונית שתאפשר כתיבת מלל חופשי לרכז  , לאחר הלחיצה על דיווח ביצוע
.המשרד וצירוף של מסמכים ותמונות

.תשלח את הדיווח לרכז המשרד לבדיקה ולאישור" שליחה"לחיצה על כפתור 
ויהיה ניתן לצפות בדיווח על ידי לחיצה על כפתור  " בבדיקה"-סטטוס הדרישה ישתנה ל

).6שקופית " (לצפייה"
:לאחר סיום הטעינה יופיע המסך הבא



:תנאים להעלאת קבצים

קבצים לדרישה10עד •
.PNG, PDF, DOCX, DOC, XLSX, XSL, JPEG, GIF: סוגי קבצים•
.5MB: גודל מקסימלי לקובץ•
.תווים50: גודל מקסימלי של שם קובץ•
ת  -א, a-z ,A-Z, 0-9: בלבדשם קובץ יכיל את התווים הבאים •

 &\"'!`'‘’µßáαβγεηκμω$#@>%&^:*.;.,\()/-



".לצפייה"כדי לצפות בהיסטוריית ההתכתבות על הדרישה יש ללחוץ על 



ניתן לצפות בתכתובת המלאה בין נציג המפעל לרכז המשרד בעבור הדרישה  
.כאשר ההודעה האחרונה מוצגת בתחתית המסך, הנוכחית

.כדי לראות את התכתובת המלאה יש לגלול כלפי מעלה
".סגירה"בסיום יש ללחוץ על 



לתמיכה טכנית ניתן לפנות למספר
073-2733002
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