
דואר ג מיזועות לביצהנחיו

.דש חסמךמ חופתלו דורול נסכיהל יש
 רוא דיבר דתינושלל תגשל

...עד ציר אחדעצ רואד גומיז אשף  <"רואד גוזימ לחהת" בורלבח

 (למשמא הודמע)ב ינוטרקלא רואד תועדוה ןמלס

הטמל "א "הבלע ץולחל כ"ואח



 םייק ךמממס ליהתחל ו אעגרכ תוחהפ  במסמךמשהשת רךוהצ יל פע ורלבח

הטמל "באה" לע ץוחלל כ"חוא

...המיהמתא ניםעמנה תמירש  אתורלבח
 "השתמש ברשימה קיימת" -אם ישנו קובץ אקסל המכיל נתונים מסודרים ניתן להשתמש בו  -
 "הקלד רשימה חדשה" -אם רוצים ליצור קובץ אקסל חדש עם נתוני אנשים וכתובות הדואר שלהם  -
.outlook"בחר מתוך אנשי הקשר של  -במחשב המקומי  outlookאם רוצים להשתמש בנתונים הקיימים ב  -

:ןאכ הלחיצ י"ע שרקה ינשבא המיהמתא היקיהת ת ארנבח ניםעמנה תירבח  אתונחרשב הקרמב

ליימה ת אחולשל ציםו רהילא שםישנל האש המיאמתה המירשה  אתורלבח פתחנ שןולבח

ו
 ציםו רםהילא ששיםנל האש ולא הם תומן השכשא דאוולו ,םיעיהמופ תומת הש אקובדל ורישא לע החיצל רחלא אז
.ליימה ת אחוללש

רשלאו יוה ןומיס  אתידורהל ןנית ,ליימ וחלשל םיצו ראל הםילשא יםינ שו אאדם םייקו הקרמב



ןכמ אחרל
"א "הבלע הטמל ץוחלל

ינורטקלא רוא דתעדוה ובכת עיל מופאמ משושב ןולבח

.ייםוניש ול ףיוסהל וא מסמך בציםושר המ ת אבוכתל יש
הלעמל ליםכה בלתט בגומיז השד ףוסה לע ץוחלל שי "שיתיא יםנמשת" םית נוספושד סינכהל נתמ לע

ךסממב םמתאיה םבמקו םיהמתא השדה ת ארוחלבו



ךמ במסהראי הכז שהשד תהוספ אחרל

ךסמבמ םמתאי הםבמקו נמצא ה ששדה זדא לוויש ,בשו .ניםשתמ םינונת ליכמה יללכ השד

.ראודה עותודה ירתקס בלשל עיגנ ,אל הבע הטמל הלחיצב

 ימלו העדוהה הראך תי אאותלר לכונ ציםהח לע הלעמל היצלחב

.גוהמיז מתלשה לש יהסופ לבלש ונאות איב" תבאה" לע הטמל הלחיצ

ינוקטרל אארובד נבחר

םינעמנל לחש שתיכפ רואדה תעודה שאונ  אתשוםנר שאונה תורבשו



( או כמסמך מצורףHTMLתבנית הדואר מאפשרת בחירה לאפשרות של מסמך בתוך ההודעה )

בהצלחה, 
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