
 האזור האישי 
 19.3.15השקה ארצית 

 חטיבת שירות הלקוחות



 ...צעד נוסף    

הרשות נמצאת בתהליך מתמשך של מהפיכת שירות   

 הרואה בלקוח כמרכז העשייה 

  צעד נוסף חשוב ומשמעותי  השקת האזור האישי הנה 

 לקוחותינולשיפור חווית בדרכנו 

,  בדיקתו, קדמו לשלב ההשקה שלבים של אפיון הכלי

נדרשים ופיילוט בקרב קבוצה מצומצמת ריכוז שיפורים 

 .של עורכי דין



 ?האזור האישי מהו   

 :שירות עצמי ללקוחות הרשות המאפשר

 בנתוני התיק המעודכנים באון לייןצפייה 

 הגשת מסמכים ובקשות 

 תיקים  פתיחת 

 

  
 

 כשלב ראשון
הקטנת )בקשות  4והגשת , תושק יכולת הצפייה בנתוני התיק

.(מהארץעיכוב יציאה /רישום עיקול רכב/'רישום עיקול צד ג/חוב  
 

תושק האפשרות לפתיחת תיקים בהמשך הדרך   
.ויורחב מגוון הבקשות הניתנות להגשה  



 סוג בקשה

 בקשה למתן צו למסירת מידע

 בקשה להפקת אזהרה חוזרת

 חייב/בקשה לסגירת תיק

 הוספת קרן חוב/ בקשה להגדלת

 בקשה להגבלת חייב לא מוגבל באמצעים

 בקשה לעיון במידע

 בקשה לזימון החייב לחקירה

 הליכים/בקשה לעיכוב הליך

 בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שטר

 בקשה לתפיסת רכב

 הליכים/בקשה לביטול הליך

 "פרעתי"בקשה בטענת 

 בקשה לביטול איחוד תיקים

 בקשה לזימון צד שלישי לחקירה

 בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח

 הליכים/בקשה לחידוש הליך

 בקשה לביטול הגבלות חייב לא מוגבל באמצעים

 בקשה לעיקול מתחדש

 שינוי צו חיוב/בקשה למתן צו חיוב בתשלומים

 בקשה לדחיית מועד דיון

 בקשה לביטול מועד דיון

 בקשה להעברת תיק ללשכה אחרת

 בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע תביעה

 בקשה לשינוי פרטי גורם שאינו בא כוח

בקשות נוספות שיפותחו להגשה באזור 
 האישי



 שינויים ושיפורים באזור האישי

Nv bha  



 תמיכה בשימוש באזור אישי   

במקרה של 
שאלה על  
שימוש או  

 תקלה טכנית 

שימוש שוטף ודיווח על  שאלות על 

אט  'יש לפתוח שיחת צ – תקלות

באמצעות קישור באתר האינטרנט  

 של הרשות או מתוך האזור האישי

הדרכה על 
שימוש באזור  

 האישי

.מחוזיות הדרכות. א  

חוברת הסבר על השימוש באזור   .ב

.האישי באתר האינטרנט  

סרטוני לומדה על השימוש באזור   .ג

באתר האינטרנט –האישי   



   

 היכרות עם האזור האישי
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כרטיס חכם. 

 

 

 מערכת הפעלה מחשב עםWindows XP ומעלה 

 או גוגל כרום 9חיבור לאינטרנט אקספלורר. 

 מסמכיםלצורך סריקת  –סורק 

 לחתימה אלקטרונית והמרת מסמכים לפורמט תוכנהPDF  

 (ניתן ברכישת כרטיס חכם)      

 

 הכניסה לאזור האישי נעשית דרך אתר האינטרנט של הרשות

  :כרטיס חכם ניתן לרכוש דרך

 ((personalIDדי חברת פרסונל איי  - 

 (comsign)  קומסייןחברת  - 

 ההוצאה   דרך  קומסייןגם לקבל כרטיסים של ניתן  - 

 של לשכת עורכי הדיןלאור    
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 צפייה במסכי המערכת





 אדירה אופק



















בחלק העליון יוצגו הגבלות  : יוצג באופן שונה המסך

שהוטלו כתוצאה מבקשת הזוכה בתיק ובחלק  

התחתון הגבלות מכוח הכרזה על חייב כמוגבל  

 באמצעים

















 אדירה אופק





















 תודה רבה על שיתוף הפעולה  


