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תכרעמל הסינכב תויעב

.חילצמ אלו ילש םושירה דוק תרזעב תכרעמל סנכיהל הסנמ ינא   ? 

 סקנפב ךל רסמנו ,תורפס שמח ןב אוה הטיסרבינואה לש תובשחוממה תוכרעמל הסינכל ישיאה דוקה
.הלבקה תעדוה יבג לע וא/ו םימולשתה

 : ישיאה דוקה אשונב םירוריבל
:ןופלטב םיבשחמה תווחל תונפל שי

02-5883450

? ותרזעב םושירה תכרעמל סנכהל םילוכי OTP םהל שיש םידימלת םאה   ? 

 ידי לע תקפומה המסיסה תא תכרעמל וסינכי תואמסיס יללוחמ יסיטרכ םתושרב שיש םידימלת .ןכ
.תורפס שמח ןב ישיאה דוקה תא אלו סיטרכה

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

ןמז תונולחו םייוניש ,םושיר תפוקת
.טסוגוא תליחתב חלשת – (יח) ןווקמה םושירה יכיראת אשונב העדוה

 .םינויצ יל ויה אל ןיידע םיסרוקהמ קלחבש ןויכ ,יקלח םושיר יתעציב ילש םושירה דעומב   ? 
.יתיצרש תוצובקל םשריהל יתלוכי אלו הנתשה תוסופתה בצמ ,רתוי רחואמ בלשב םייוניש יתעציבשכ

 תאז םע דחי .רבעמה יאנתב ודמע םושירה דעומבש םידימלתל תכרעמב שומישב ןורתי שי םירבדה עבטמ
 בצייתמ ימדקאה םבצמש םידימלתל םושירה לע לקהל ידכ הגרדהב תלהנתמ םיסרוקב תומוקמה תאצקה
.רתוי רחואמ בלשב

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

דימלתה ילולסמ /יגוח תא ןוכנ ההזמ אל תכרעמה



.םינוכנ אל םילולסמה לבא ,םינוכנ םהילא םושר ינאש םיגוחהש יתיאר ,תכרעמל יתסנכנ   ? 

.גוחה תוריכזמ לא תונפל שי

 םיסרוקהמ    קלחל יתמשרנ רבכ ךא ,םינוכנ םניא תכרעמב יל םימושרה םילולסמה םנמא   ? 
.דמלא אליממש

 .םילולסמה תפלחה רחאל רמשי ולא םיסרוקל ץובישה 

.םינוכנ םניא םהילא םושר ינאש םיגוחהש יתיארו תכרעמל יתסנכנ   ? 

גוחה תוריכזמ לא תונפל שי

 יל העיצמ תכרעמה המל .ךמסומ ראותל םידומילל יתלבקתהו רגוב ראותל ידומיל תא יתמייס   ? 
?ךמסומ לולסמל םגו רגוב לולסמל םשריהל

 ראותל קיתו דימלתל .ךידומיל תא תמכסמ הנניאו ,דבלב יקלח ןפואב ימדקאה ךבצמ תא "תעדוי" תכרעמה
 םתוא םיררוגו םהידומיל תא םילצפמ םיתעל םידימלת ןכש ,וידומיל תא ךישמהל העיצמ תכרעמה רגוב
 .דומילה תונש לש ליגרה רפסמל רבעמ

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

 ךמסומ ראות תארקל

.ךמסומל םיסרוקהמ קלח ןסחאל הצור ינאו רגוב ראותל 'ג הנש דימלת ינא   ? 

.הטלוקפה תוריכזמב השעי םינסחואמ םיסרוקב לופיטה

.המלשהה יסרוקל םשרנ ינא ךיא – םיסרוק רפסמ םילשהל ילע ךא ,ךמסומ ידומילל יתלבקתה   ? 

.הטלוקפה תוריכזמב השעי המלשה ידומילב לופיטה

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

םילולסמ תריחב ךסמ

?ךייש ינא  הטלוקפ וזיאל .תרחא הטלוקפמ אוה דחא גוח ובש ,יגוח וד לולסמב דמול ינא   ?

 םנוצרב הטלוקפ וזיאל רוחבל םיאשר ,תונוש תוטלוקפמ םהידומיל יגוחמ דחא לכש ,םייגוח וד םידימלת
.םרובע "םא תטלוקפ" בשחית וזו ,ךייתשהל
.תחא םעפ הז ךויש תונשל דימלת יאשר ראותל םידומילה ךלהמב
.(יח) ןווקמה םושירה ךלהמב ישיאה עדימב השעי יונישה 

םיאשונה טירפתל הרזח ¡



םיסרוק תריחב ךסמ

.יתדמל רבכש םיסרוק וא דומלל בייח ינניאש םיסרוק תכרעמה יל העיצמ "םיסרוק תריחב" ךסמב   ? 

:םיקלח רפסממ בכרומ "םיסרוק תריחב" ךסמ

תומדוק םינשמ םיסרוק·
הבוח יסרוק·
הריחב תבוח יסרוק·
הריחב יסרוק·

 הנשל םושיר שממל ןתינ אל .םידומילב ישיאה בצמל סחייתמ "תומדוק םינשמ םיסרוק" קלחה קר
 .תומדוק םינשמ תובוח תמלשה אלל ראותב תמדקתמ
 דימלת לכ לע ךא ,תעייסמו העיצמ תכרעמה .םכילע איה םידומילה תובוח יולימ לע תוירחאה – רוכזל שי

.ראותל תושירדב דמוע אוהש אדוול תוירחאה תלטומ

.םהב יתנחבנ   רבכו הרבעש הנשב יתדמל רבכש םיסרוקל םשריהל ינממ תשרוד תכרעמה   ? 

 לש ודמעמו ,םוי םוי תנכדעתמ תכרעמה .דמלנ רבכש סרוקכ סרוקב הריכמ הניא תכרעמה ןויצ ןיא דוע לכ
 עוציב ןיבל םושיר עוציב אלל הטויט תנכה ןיב ךדיב הריחבה הז בלשב .ןויצה לבקתישכ הנתשי סרוקה
 תומוקמ ךרובע תרמוש הנניא הטויט תנכהש בל םישל שי .רתוי רחואמ בלשב ונוכדעו ,יקלח םושיר
.הנתשי תוסופתה בצמש ןכתי הטויטה תא שממתשכלו ,םיסרוקב

.דומלל ךירצ ינא המ עדא ךיא םידומילב ישיאה יבצמל תסחייתמ הנניא תכרעמה םא   ? 

 .דבלב יקלח ןפואב ךא ,םידומילב ישיאה ךבצמל תסחייתמ תכרעמה     

.םאתהב החנמו הביגמ ,רבעמ יאנתב הדימע תקדוב תכרעמה·
.םיסרוקל תומדקומ תושירד יולימ תקדוב תכרעמה·

 .וז הנשל הטלוקפה ןותנש תרזעב שארמ הנכה עצבל שי טנ-םושירה תכרעמ םע הליעיו הנוכנ הדובע םשל

?הריחבהו הריחבה תבוח ,הבוחה תומישרב אצמנ ונניאש סרוקל םימשרנ ךיא   ? 

  .ךכל דעוימה ןולחב סרוק רפסמ תדלקה ידי לע םיסרוק רוחבל תורשפא שי "םיסרוק תריחב" ךסמב
."תכרעמ רושיא"ו "תכרעמ תיינב" יכסמב ךשמהב ולפוטיו םיסרוקה לסל ופסוותי םיסרוקה

 רושיאב עצבתת המשרהה ןווקמה םושירה בלשב ,ךלש םאה תטלוקפל ךיושמ וניא סרוקה וב הרקמב
.דבלב הטלוקפה תוריכזמ

 תכרעמה .ןויצ רפשל  תנמ לע וילע רוזחל הצור ינא ךא תמדוק הנשב החלצהב הבוח סרוק יתרבע   ? 
.ותוא יל הגיצמ הנניא הנשה

  .הריחב יסרוק תפסוה תינולחב סרוקה רפסמ תא דילקהל ךילע

.הטלוקפב ידומיל תונש תא ןוכנ תרפוס אל תכרעמה   ? 



 תונב ןה הטלוקפב םידומילה תוינכות בור .םושיר תונש אלו ראותל תוימדקא דומיל תונש תרפוס תכרעמה
 'א הנש ידומיל תא לצפמש דימלת .ךמסומ ראותל דומיל תונש יתשו רגוב ראותל דומיל תונש שולש
 רבעמה יאנתב דמע רבכש דימלת .הטלוקפב הינשה וידומיל תנשב םג 'א הנש דימלת היהי ,םייתנשל
 .םינש רפסמ ךשמב 'ג הנש דימלת בשחיי ,םינש רפסמ ינפ לע וידומיל תא שרפ ךא ,'ג הנשל 'ב הנשמ

.
 סרוקה רפסמ תא האור ינא ךא ,יוגש רפסמ יתשקהש העדוה יתלבקו סרוק רפסמ יתמשר  ? 

.ןותנשב

.גוחה תורכיזמל תונפל שי ,הרקמ לכב .הנשה םייקתמ אלש סרוק והז ,הארנה לככ 

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

םיסרוק ץוביש ךסמ

?םישוע המ – האלמ הב דומלל הצור ינאש הצובקה   ?

סרוקה לש הנתמה תמישרל  םשריהל תורשפא היהת ןווקמה בלשב

.וישכע רבכ ולא םייוניש עצבל בטומ ,םירחא םיסרוק ץובישב םייוניש בייחמ תרחא הצובקל םושיר םא

.רשפאתי םא ,יוניש עצבלו םושירה תפוקת ךלהמב סרוקב תוסופתה בצמ רחא בוקעל רשפא

 .םיסרוק ןיב הפיפח לע העיבצמ תכרעמה   ?

:הנושאר תורשפא
 תונורתפה דחא .ותכרדה תא לבקלו ץעויה לא תונפל שי ,םינוש םיגוח ינשמ הבוח יסרוק ינשב רבודמ םא
.םיסרוקה דחאל יפולח סרוק תאיצמ אוה רחא ןורתפ .האבה הנשל םיסרוקה דחא דומיל תייחד אוה

 סרוקל תומידק תתל שי ,ראותל תונוש דומיל תונשמ ךא ,גוחה ותואב הבוח יסרוק ינשב רבודמ םא
.רתוי ההובגה הנשהמ סרוקה דומיל לע רתוולו רתוי הכומנה הנשהמ
.םייפולח תוצובק וא םיסרוק רוחבל שי ,הדבעמ וא לוגרת תוצובקב וא הריחב יסרוקב  רבודמ םא

:היינש תורשפא
.היינשה תיצחמב רחאהו רטסמסה לש הנושארה תיצחמב םייקתמ םהמ דחא

 ןמזה תצבשמ לע "השיבלמ" ןכלו ,רטסמס יאצח ןיב הניחבמ הנניא תילאירטסמסה תיעובשה תכרעמה 
.םיילאירטסמס-יצחה םיסרוקה ינש תא

?ונממ "םירטפנ" ךיא – ץובישה בלשב וילע רתוול יתטלחה ךא סרוק יתרחב   ? 

."תכרעמה תיינב" ךסמל סרוקה תא ריבעהש ןומיסה תא םילטבמו "םיסרוק תריחב" ךסמל םירזוח

?םיסרוקל םושירב "הכוז םדוקה לכ" םאה   ? 

.הלרגהה תואצות יפל -הלרגהב םיפתתשמ רשא םיסרוק
,הכוז םדוקה לכ-הלרגהב םיפתתשמ םניא רשא םיסרוק



.םדקומ רתויש המכ םשריהל בושח ןכל תוסופת יפל הניה םיסרוקה תקולח
.המשרהה תעב תומידק ולבקי םיימדקאה םיאנתב םידמועש םידימלת

?םינוש םיסרוקב תוניחב ןיב תויושגנתה לש הרקמב םישוע המ   ? 

 ,דחאה דעומב תוניחבה תחאב םינחבנ – תושגנתה לש הרקמב .םידעומ ינשב תועצומ סרוק ףוס תוניחב
.ינשה דעומב – היינשבו

םיאשונה טירפתל הרזח ¡

תכרעמה רושיא ךסמ

 תא רשאל יתיצרשכ ךא ,תונימז וא תואלמ תוצובק יבגל תכרעמב עדימה ךמס לע הטויט יתנכה   ? 
.תוצובקהמ קלחב םוקמ ןיאש תועדוה יתלביק ,תכרעמה

 ןויכ .הטויטה תנכה ידכ ךות אלו ,תכרעמה רושיא רחאל קר תעצבתמ תומוקמ תרימש ,ןווקמה בלשב 
 ועצב םהמ קלח ,הטויטה לע ךתדובע ידכ ךותש ןכתי ,ליבקמב טנ-םושירה לומ םידבוע םיבר םידימלתש
 רותפכ לע ץחל ,הטויטה תנכה ידכ ךות תוסופתה בצמב ןכדעתהל ידכ .תוסופתה בצמ תא ונשו המשרה
."תכרעמ תיינב" ךסמב "תוסופת ןנער"

.ןוכנ אל הזו רבעמה יאנתב יתדמע אלש תרמוא תכרעמה  ? 

.גוחה תוריכזמ לא תונפל שי

:םירקמ רפסמב ךכ הביגמ תכרעמה ,ןורקעב

.הבוח יסרוקב םינויצ םירסח ןיידע·
.םייפילח םיסרוק וא םירוטפ ההזמ הניא תכרעמהו רבעב לולסמ ףילחה דימלת·
.רבעב ודמלנש םיסרוק ההזמ הניא תכרעמהו הקספה רחאל םידומיל שדיח דימלת·
 הניא תכרעמהו רחא גוחב וא רחא דסומב םידומיל ךמס לע ראותב תמדקתמ הנשל לבקתה דימלת·
.םייפילח םיסרוק וא םירוטפ ההזמ
.ההזמ הניא תכרעמהש ,םידחוימ םירושיא ךמס לע רבעב דמל דימלת·

.סרוקל םשריהל יל תרשפאמ אל תכרעמהו 'ג הנשב וילע רוזחל יתיצרו 'א הנשב סרוק יתדמל  ? 

 דמלנ אלש יאנתב קר תאז םגו ,דמלנ סרוקהש הנושארה םעפל הכומסה הנשב קר תרתומ סרוק לע הרזח
.סרוקה לע הרזחה יבגל ןהשלכ תוילהנמ תולבגה ןיא םאו םייתניב םדקתמ סרוק

.ילתרשפאמ אל תכרעמה ךא ,תכרעמ רשאל יתשקיבו םתוא יתצביש ,םיסרוק יתרחב   ? 

:םיגוס ינשמ תורעה תכרעמה הקיפמ "תכרעמ רושיא" בלשב

 ןיב תופיפח :ןהב לפטל יאדכ ךא ,תכרעמה רושיא תוענומ ןניאש תורעה שי "בל םיש" תרתוכה תחת·
.םירתומ םירסחו תורזח ,םיסרוק

 שי .םירוסא םירסחו תורזח ,םדק תושירדב הדימע יא :ןוגכ ,תומסוח תורעה שי "רוצע" תרתוכה תחת·
 .תויעבה ןורתפ ידי לע ולא תורעהב לפטל



םיאשונה טירפתל הרזח ¡


