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 ?יתצרפנ םאה
 םאו םתצרפנ ילואש םיזמר ןלהל .ץרפיהלו הנואת רובעל לולע םתא רחואמב וא םדקומב ,םיחטבואמ םתא המכ הנשמ אל
 .תושעל המ ,ןכ

 

 םכלש םינווקמה תונובשחה
 .םתחלש אלש עדוי התאש תונמזה וא ןפוד תואצוי תועדוה םכממ םילבקמ םהש םירמוא םירבח וא החפשמ ינב ●
 .הנוכנ המסיסהש םיעדוי םתאש תורמל ,תדבוע אל רבכ ןובשחל םכלש המסיסה ●
 לא .םכמצעב םתרבחתה אלש םיעדוי םתא רשאכ םכנובשחל רבחתה והשימש םירתאמ תוארתה םילבקמ םתא ●

 םכמצעב רתאה תבותכ תא ודילקה ,תאז םוקמב ;םכנובשח תא קודבל ידכ הלאכ תוארתהב רושיק ףא לע וצחלת
 .דיינל היצקילפאמ םכנובשחל ושג וא רבעב םתרמשש הינמיסב ושמתשה ,םכלש ןפדפדב

 

 ךלש דיינה רישכמה וא בשחמה
 תרציימש םכלש סוריו-יטנאה תנכות וזש ואדו .העוגנ םכלש תכרעמה יכ הארתה הלעמ םכלש סוריו-יטנאה תינכות ●

 אל .רחא והשמ ןיקתהל וא רפסמל רשקתהל םכתוא תועטהל הסנמש רתאמ יארקא ץפוק ןולח אלו הארתהה תא
 .עוגנ תמאב םכלש בשחמה םא רשאל ידכ םכלש סוריו-יטנאה תינכות תא וקדיבו וחתיפ ?חוטב

 .םכלש םיצבקה תא ריזחהל ידכ רפוכ םלשל םכילעו ןפצוה םכלש בשחמהש רמואש ץפוק ןולח םילבקמ םתא ●
 .הבר תויטאב םינעטנ וא יארקא ןפואב םיסרוק םימושיי יכ הארנ ●
 םיפד םיעיפומש וא םהב רקבל םתיצר אלש םיפדל םיבתונמ םתא תובורק םיתעל ,טנרטניאב השילגה ךלהמב ●

 .םייוצר אלו םישדח
 

 י ּפס ּכ
 .םתעציב אלש םיעדוי םתאש םכלש קנבה ןובשחב וא םכלש יארשאה סיטרכב םיעודי אל וא םידושח םיבויח םנשי ●

 

 הטילשה תא ריזחהל דציכ - ?המ וישכע
 היעבה תא ןקתל וסנת לא ,הדובעל הרושק הצירפה םא .הז לע ורבגתת םתא ;םיעוגר וראשיה ,םתצרפנש םידשוח םתא םא
 :טוקנל ולכותש םידעצ המכ הנה ,וצרפנש ישיא ןובשחב וא תכרעמב רבודמ םא .דיימ ךכ לע וחווד ;םכמצעב

 ?המ וישכע .יתצרפנ

 ךרובע ןוחטיבל ישדוחה תועדומה ןולע
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 עוגנ וניאש םיחוטב םתאש ןמיהמ בשחממ וסנכיה ,םכנובשחל השיג םכל שי ןיידע םא :םינווקמ תונובשח רוזחש ●

 רתויש המכ ,הקזחו תידוחיי ,השדח המסיס רידגהל ודפקה ,םירבחתמ םתאש עגרב .םכלש המסיסה תא וספאו
 ,ןלוכ רחא בוקעל לוכי םכניא םא .תרחא המסיס תויהל הכירצ םכלש תונובשחהמ דחא לכל ,ורכיז .בוט רתוי הכורא
 רובע )MFA( יבלש בר תומיא וליעפה ,תורשפא וז םא ,ןכ ומכ .תואמסיס להנמב שמתשהל םיצילממ ונא
 ועידוהו רתאל ונפ ,םכנובשחל השיג םכל ןיא רבכ םא .רוזחל ולכוי אל רבייסה יפקותש חיטבהל ורזע ,םכיתונובשח
 .םכנובשח לע וטלתשהש םהל

 םתאש וא עוגנה בשחמה תא ןקתל תלגוסמ הניא םכלש סוריו-יטנאה תינכות םא :רישכמ וא ישיאה בשחמ רוזחש ●
 שדחמ תונבלו הלעפהה תכרעמ תא שדחמ ןיקתהל ולקיש ,החוטב םכלש תכרעמהש רתוי םיחוטב תויהל םיצור
 לש ןוכדעו שדחמ הנקתה זאו חישקה קסידה לש הפלחה וא הקיחמ שרוד רבדה תובורק םיתיעל .בשחמה תא
 םיצבקה רוזחשל קר םייוביגב שמתשהל שי .םייוביגמ הלעפהה תכרעמ תא שדחמ וניקתת לא .הלעפהה תכרעמ
 ,ןיפולחל .םכל רוזעיש יעוצקמ תורישב שמתשהל ולקיש ,שדחמ תונבל חונ אל םישיגרמ םתא םא .םכלש םיישיאה
 .שדח רישכמ שוכרל ןמזה עיגהש ןכתיי ,םינשי ךלש רישכמה וא בשחמה םא

 קנבל דימ ורשקתה ,םהשלכ םייסנניפ תונובשחב וא םכלש יארשאה סיטרכב תויעבל :םייסנניפ תונובשח תלצה ●
 עיפומה ןופלטה רפסמ ןוגכ ,ןמיהמ ןופלט רפסמ תועצמאב םהילא ורשקתה .םכלש יארשאה יסיטרכ תרבחל וא
 טנרטניאה רתאב ורקב וא ,םכלש םייפסכה תוחודב ספדומה רפסמה ,םכלש קנבה סיטרכ לש ירוחאה קלחב
 יארשאה יצבקל השיג איפקהל ולקיש ,ףסונב .תובורק םיתעל םכלש קנבהו  יארשאה תוחוד רחא ובקיע .םהלש
 .םכלש

 
 .תימוקמה קוחה תפיכאל עוריאה לע וחווד ,םימיואמ םישיגרמ םתאש וא יפסכ קזנ םכל םרגנ םא
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 .SOC יטקיורפל
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