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 :םינגראמה

 שמתשמל ךירדמ
 ונלש ילאוטריוה םלועה

 
 יביטיאוטניא ,ץיחל לכה .ןתינה לככ יזיפה םלועה תא המדמ אוהו ישחומ ונלש םלועה
 רותפכ תציחלב יביטקארטניאו
 
 

 עדימ זכרמ – הסינכ
 .ונלש גיצנ םכינפ תא לבקי םש ,ונלש עדימה זכרמב וליחתת הכורעתה תא .רקבל םתאבש הדות
 הכרדה ןוטרסו תואצרהה םלואל ריהמ טווינ ,יעובשו ימוי ז״ול תוברל הנווכהו טוליש ללוכ זכרמה
 בוט אבה עוראה תא תושעל ונל רוזעי הז – בושמ ונל וריאשתש חמשנ ?םתינהנ .תכרעמה לע רצק
 .רתוי
 
 

 ?הכורעתב םיטוונמ ךיא
 תאזו הלאמש/הנימי -ו הרוחא/המידק הזוזת רשפאמ ונלש תילאוטריוה הביבסב טווינה .טושפ דאמ
 .םיזזו םהילע םיקילקמ טושפ .ךסמבש הנווכהה יציח תועצמאב
 אוה ןאכ ןורתיה .תדלקמב םיציחה ישקמ תועצמאב איה ,רתוי דוע הטושפו תיסיסב ,תפסונ ךרד

 .םיציחה ישקמ לע הפיצר הציחל תועצמאב העונתה בצק תא ריבגהל ןתינש
 
 

 ?דוביאל םתכלה
 לע הכרדה בוש לבקל ךרוצ םישח ?ימויה ז״ולב ןייעל םיצור ?הדיעוה םלואל עיגהל ךיא םיעדוי אל
 בוש םכמצע תא ואצמתו ךסמה לש הלעמל תינמיה הניפב i ןצחל לע םיצחול טושפ ?תכרעמה
 .תובושתה לכ תא ולבקת םש .ונלש עדימה זכרמב
 

 
 

 
 
 ?גיצמ/רקבמ םע רשקתל םיצור
 תחישב ליחתהל רשפא ,חתפנש ןולחבו )רטווא( תומדה לע םיצחול טושפ ?חוקל וא הגלוק םתיאר
 תעכ וילא תינפש תמא ןמזב הארתה לבקי תינפ וילאש רקבמה .ואדיו תחישב רבדל וא ,טסקט
 .ךרדה לא תאצוי םכלש תיקסעה החישה ,רשאיו הדימבו
  .רתוי רחואמ דעומב ךילא רוזחיו הינפה תא הארי אוה .ארונ אל ?ןימז אל תינפ וילאש רקבמה םאו
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 :םינגראמה

 
 לע הציחל קר תשרדנ .תולקב שממ ?םכלש םיפדעומה תמישרב רשקה שיא תא רומשל םיצור
 ךילע ףדעומה רשקה שיא סיטרכב ,)הנוילע תינמי הניפ( בכוכה
 

 
 
  
 ?םכלש אבה יטסיגולה קפסה לש ןתיבב רקבל םיצור
 ןתיבב .המינפ םיסנכנו ןתיבל ךומסב ״הסינכ״ ןצחל לע םיצחול טושפ .ךתוארל דאמ חמשי גיצמה
 ןווגמ עצבלו םייביטקארטניאה םינצחלה לע ץוחלל וא ,תוריכמה שיא םע תמא ןמזב רשקתל ולכות
 .׳וכו ספוט יולימ ,רתאל הסינכ ,רושורבב היפצ ,האצרה וא ןוטרסב היפצ ןוגכ תולועפ
 
 
 ?תואצרהה םלואל עיגהל םיצור
 המידק םיכלוה טושפ וילא עיגהל ידכ .הכורעתה תומלוא לכ וינפלשכ ןורחא םקוממ תואצרהה םלוא
 ,הלק הצירב ,ךתוא ליבות תכרעמהו הכורעתה םלואב ביצנש טולישה לע םיצחול ,וא .םיעיגמש דע
 .םלואל תורישי
 
 

 ?יתוא שפחמ והשימש םיעדוי ךיא
 הרקמב תמא ןמזב הארתה ךל תקפסמש המכח תוארתה תכרעמ תללוכ ונלש המרופטלפה
 ףוסבלו ליימיאב הארתה ,ןפדפד תארתה :תוללוכ תוארתהה .ט׳צב וא ואדיוב הינפ ךילא התשענו
 .SMS תעדוה םג
 
 

 ?דוביאל םתכלה
 הריזחמ תכרעמהו הנוילעה תינמיה הניפב i -ה שקמ לע םיצחול טושפ .תונותשע דבאלו סועכל אל
 .הסינכה םלואל םכתא

 
 
 ?תינכט הכימת םיצור
 םע חתפיי ט׳צה ןולחו ״הכימת״ היצפואב ורחיבו טירפת לע וצחיל .םכלש תוינפל ןיתממ ונלש גיצנ
 .הלאש לכ לע תונעל חמשיש ונלש גיצנה
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 ?״טירפת״ ןצחל השוע המ
 
 רתויב יתועמשמה ןצחלה אוה ״טירפת״ ןצחל ?ןייל-ןוא וישכע ימ קודבל םיצור ?םיגיצמ רתאל םיצור
 :תויורשפא ללש םע טירפת חתפת וילע הציחל .תכרעמב

 םא םג ,ןפדפדב תמא ןמזב תוארתה לבקל םיצור �
 ןפדפדהו  םושיר ןצחלה לע וצחל ?רחא רתאב םישלוג
 .תובושח תועדוה ספספל אלו תוארתה לבקל םכל רשפאי

  .ימעפ דח ךילה אוה םושירה עוציב
 
 לכ תא רזחשל ולכות ותועצמאב :תועדוה ןצחל �
 לכה .םירחא םירקבמו םיגיצמ םע םתמייקש תוחישה
 םש רמשנ
 

 שיא תא ףולשל ךל רשפאמ הז ןצחל :רמשנ ןצחל �
 .תידיימ ותיא רשקתלו ףדעומכ תנמיס ותואש רשקה
 

 תא ךינפב גיצי ״םירקבמ״ לע הציחל :םירקבמ ןצחל �
 היהי ןתינ ךכ .תכרעמל וסנכנש םינורחאה םיחרואה 100

 .החישל תעכ ןימז ימ תעדל
 

 ?םכילע ףדעומה גיצמה תא רתאל םיצור :םיגיצמ ןצחל �
 רשאכו האלמה המישרה תא ךינפב גיצי םיגיצמ ןצחל
 ןתיבל וילא טוונל ןתינ ,שקובמה גיצמה לע םיצחול
 .העדוה ריאשהל םתס וא .רותפכ תציחלב
 

 גיצנו הכימת לע וצחל ?רורב אל והשמ :הכימת ןצחל �
 .הלאש לכ לע םכתושרל דומעי ונלש
 

 תא אלמת ״אלמ ךסמ״ לע הציחל ?האולמב תילאוטריוה היווחהמ תונהיל םיצור :אלמ ךסמ ןצחל �
 תדלקמב ESC שקמ לע םיצחול טושפ ״אלמ ךסמ״מ תאצל ידכ .תיבטימ הגוצתל ךסמה לכ
 

 חמשנ .םתרקיבש הדות .תכרעמהמ םכתא איצות ״האיצי״ לע הציחל ?תאצל םתטלחה �
 .ורזחתש
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