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ברוכים הבאים לאזור האישי

י הקלדת  "כניסה לתיק ע

.מספר התיק הרצוי

פעילויות אחרונות שבוצעו  

.בתיקים

פעילויות שונות שניתן  

.לבצע באתר
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ניתן להיכנס למסכי  

הקלדת בקשה או  

מהמסך הראשי או מתוך  

.  התיק

יש לבחור באפשרות  

"  הגשת בקשה"

.מהתפריט השמאלי

.  התיק' הקלידו את מס

אם נכנסתם לאפשרות  

מתוך  " הגשת בקשה"

התיק יוצג ' מס–התיק 

.באופן אוטומטי

".חפש"לחצו על 

הקלדת בקשה
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לחצו על החץ הקטן

לבחירת סוג הבקשה

ובחרו את סוג הבקשה  

"  הליכים/ ביטול הליך "

.  מתוך רשימת הבקשות

הליכים/בקשה לביטול הליך
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הליכים/בקשה לביטול הליך

נשוא הבקשה יתמלא  

.באופן אוטומטי

/  בבקשה לביטול הליך 

אין חובה לצרף  , הליכים

אך יש , את טופס הבקשה

את  כשדות חובה להקליד 

תיאור סוג הבקשה ונימוקי  

.הבקשה

אם מגיש הבקשה הוא  

יש לצרף מסמכים  –חייב 

.  התומכים בבקשה

123456ישראלי
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לחצו –בכדי לצרף מסמך 

באזור  " צרף מסמך"על 

.מסמכים מצורפים

"  טעינת קובץ"בחלונית 

והעלו את  " בחר"לחצו על 

הקובץ הרלוונטי השמור  

".טען"לחצו על .במחשב

.ניתן לצרף עוד מסמך

לאחר טעינת הקובץ  

"  סגור חלון"לחצו על 

".הבא"לחצו על 
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12345 ישראלי

במסך הבא יש לבחור  

סוג מתוך הרשימה את 

.המבוקשביטול ההליכים 

אם נבחרה האפשרות 

כל ההליכים או "

ההגבלה מסוג מסוים  

-" נגד החייב בתיק

תפתח רשימה לבחירת  

או ההגבלות  /ההליכים ו

.המבוקשות
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הליך  "אם נבחרה האפשרות 

-" ביצוע בודד

"  מספר הליך"יתווספו שדות 

".  סוג הליך"ו

".בחירה"יש ללחוץ על כפתור 

במסך שיפתח ניתן לבחור את  

ההליך המבוקש וללחוץ על  

".אישור"

השדות שנוספו יתמלאו  

.בהתאם לבחירה
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אם נבחרה האפשרות 

-" פריטים של הליך ביצוע"

"  מספר הליך"יתווספו שדות 

".  סוג הליך"ו

"  בחירה"יש ללחוץ על כפתור 

ובחלון הנפתח לבחור את  

.(כפי שלעיל)ההליך המבוקש 

תפתח רשימה של פריטים  

לאותו הליך לבחירת הפריט  

.המבוקש

".סיים"בסיום לחצו 

תתקבל הודעה על העברת  

.הבקשה לטיפול המזכירות
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צפייה בבקשות שהוגשו

במסך כניסה לאזור  

,  (המסך הראשי)האישי 

ניתן לצפות בבקשות  

שממתינות לאישור או  

הבקשות יוצגו תחת  . נדחו

"  נדחו/בקשות בהמתנה"

".  פעילות בתיק"באזור 

ניתן לצפות  בתוך התיק 

בבקשות שהוגשו עבור  

תיק זה וממתינות  

להחלטת רשם או  

הבקשות יוצגו . שטופלו

".בקשות"תחת תיקיית 
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תודה


